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OM UNDERSØKELSEN



OM UNDERSØKELSEN

BAKGRUNN OG FORMÅL
Opinion AS har på oppdrag for Fredrikstad kommune gjennomført en undersøkelse blant barne-

familiene i Fredrikstad kommune. Bakgrunnen er en økende tendens til at barnefamilier flytter ut av 

sentrum og etablerer seg i omlandet, mens eldre innbyggere flytter inn til sentrum. Dette er en 

utvikling Fredriksstad kommune ønsker å snu. Undersøkelsen belyser derfor grunner til at barne-

familier flytter ut fra byen til steder i omegn, herunder hva som skal til for at de skal bli boende i byen. 

Undersøkelsen er gjennomført i to deler, henholdsvis en kvantitativ del i form av en 

spørreundersøkelse blant barnefamiliene i Fredrikstad kommune, samt en kvalitativ del i form av to 

digitale fokusgrupper med barnefamilier som enten bor i byen eller har flyttet fra byen til omlandet 

etter de fikk barn.

METODE OG GJENNOMFØRING
Spørreundersøkelsen er gjennomført på telefon blant 800 innbyggere med hjemmeboende barn i 

perioden fra 20.11 til 13.12 i 2019. Utvalget er basert på uttrekk fra Folkeregisteret 8.11.2019 og 

består av totalt 9531 personer fordelt på følgende tre grupper:

• 1091 personer som antakelig bor i sentrum nå (byboere)

• 2733 personer som antakelig bor utenfor sentrum, men har tidligere bodd i sentrum (utflyttere)

• 5708 personer som bor utenfor sentrum og har sannsynligvis alltid gjort det (distriktsboere)

Samtlige i de to første gruppene er forsøkt kontaktet. Den tredje ble stoppet etter 300 intervju, ved 

totalt 800 intervju. Feilmarginer ved n=800 respondenter er opptil +/- 3,5 prosentpoeng.

Deltakerne i de to digitale fokusgruppene ble rekruttert via spørreundersøkelsen. Gruppene ble 

gjennomført 16. januar i 2020.

Ansvarlig for undersøkelsen i Opinion AS er Sunneva Kilsti, seniorrådgiver og partner, og Nora 

Clausen, seniorrådgiver og partner (prosjektleder).



OM UNDERSØKELSEN

Kvantitativ delundersøkelse
Spørreundersøkelsen er gjennomført på telefon blant totalt 800 

barnefamilier i Fredrikstad, fordelt på følgende tre grupper:

• Byboere - barnefamilier som bor i Fredrikstad by/sentrumsområdet

• Utflyttere - barnefamilier i omlandet som tidligere har bodd i byen

• Distriktsboere - barnefamilier i omegn som aldri har bodd i byen

Kvalitativ delundersøkelse

Det er gjennomført to online fokusgrupper/chats med mødre og fedre 

med barn i alderen fra 3 til 15 år, totalt 12 deltakere.

• En gruppe med byboere (som bor i sentrum eller sentrumsnært)

• En gruppe med utflyttere (som har flyttet fra sentrum til mindre 

bynære områder i kommunen). 

282
218

300

Byboere Utflyttere Distriktsboere

UTVALG OG MÅLGRUPPER 

Totalt 800 respondenter



TEMA

Tema og problemstillinger som kartlegges i spørreundersøkelsen er: 

Motiver og årsaker hos barnefamilier for å flytte ut fra sentrum, og hva som må til for å for å 

få dem til å vurdere sentrum igjen.

Motiver og årsaker som holder på byboerne og får dem til å bli værende i sentrum.

Motiver og årsaker hos barnefamilier i omlandet til ikke å flytte til sentrum, og hva som må 

til for å for å få dem til å vurdere sentrum.

For å forstå hva som ligger bak tallene og sette dem inn i en større kontekst ble 
følgende tema utdypet videre i fokusgruppene: 

Viktige faktorer ved valg av bosted

Oppfatninger rundt tilrettelegging for barn

Familiens bruk av sentrumsområdet

Enebolig som foretrukket boform

Betydningen av uteområder

Behov knyttet til bil, parkering og kollektivbruk

Tiltak for å gjøre sentrum mer attraktivt som boområde for barnefamilier



• Halvparten av både byboerne og distriktsboerne er innflyttere som har vokst opp 

utenfor Fredrikstad kommune. Kun 1 av 5 byboere har vokst opp i Fredrikstad by.

• 17 prosent av barnefamiliene oppgir at de har tenkt å flytte snart - innen neste fem 

år. Det er mest flytteplaner blant byboerne – og minst blant de som har flyttet ut.

• Omtrent 9 av 10 er fornøyd med boligen og området de bor i i dag, og 7 av 10 

mener at det er sannsynlig at de blir boende der de bor. Det gjelder alle grupper. 

• En av fire utflyttere vurderte muligheten for å flytte til en ny bolig i Fredrikstad by.

• Nærhet til skole og bedre parkeringsmuligheter er forholdene som flest utflyttere 

mener kunne fått dem til å bli boende/flytte tilbake til byen igjen (hhv. 58 og 55 

prosent).

• Nærmere tre av fire barnefamilier bor i enebolig og de fleste har tilgang på noe 

uteareal. Dette gjelder uansett om man er byboer, utflytter eller distriktsboer. Cirka 

ni av ti eier også sin egen bolig.

• Trygt bomiljø for barn og nærhet til skolen er viktigste faktorer ved flytting, hvor 

minst ni av ti sier dette (uansett gruppe).

• 87 prosent av byboerne, 62 prosent av utflytterne og 56 prosent av distriktsboerne 

mener at Fredrikstad by er et attraktivt bosted i fremtiden.

NOEN HOVEDFUNN



RESULTATER



1 FLYTTEPLANER



Byboerne Utflytterne Distriktsboere

1-2 barn 89 % 86 % 78 %

3-5 barn 11 % 14 % 22 %

20%
14%

4%

28%

50%
46%

52%

36%

51%

Oppvekst

I Fredrikstad
by/sentrum

I Fredrikstad kommune,
utenfor byen

Utenfor Fredrikstad
kommune

Antall barn

Mange innflyttere i Fredrikstad

Halvparten av både byboerne og distriktsboerne har selv vokst opp utenfor Fredrikstad kommune. Kun 1 av 5 byboere har 
selv vokst opp i Fredrikstad by. Barnefamiliene som bor utenfor byen har litt flere barn enn de som bor i byen.
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Nesten 1 av 5 barnefamilier i kommunen, og 1 av 4 i byen 
har konkrete flytteplaner

Ja
19%

Nei
80%

Flytteplaner blant barnefamilier i Fredrikstad 
(n=800)

Har du/dere konkrete planer om å flytte fra den boligen dere bor i i dag?800

23%

16%
18%

Byboerne Utflytterne Distriktsboer

Flytteplaner – per gruppe

• Det er mest flytteplaner blant byboerne – og minst blant de som har 

flyttet ut. Med andre ord er det større sjanse for at noen vil flytte ut 

fra sentrum - enn at de som har flyttet ut vil reversere og flytte 

tilbake.
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22% 17% 13%

9%
9% 9%

20%
22% 23%

14% 19%
14%

17% 17%
18%

19% 17% 23%

Byboerne Utflytterne Ikke byboer

Under 5 5–9 10–19 20–29 30 + Vet ikke/ikke relevant

Når vil de flytte?

Under 5 år
17%

5–9 år
9%

10–19 år
21%

20–29 år
15%

30 år+
17%

Vet 
ikke/ikke 
relevant

20%

Flytteplaner blant barnefamilier i Fredrikstad 
(n=800)

Hvor lenge tror du dere kommer til å bo i den boligen du/dere bor i dag?800

Byboerne Utflytterne Distriktsboere

• 17 prosent av barnefamiliene i kommunen oppgir at de har tenkt å 

flytte snart - innen neste fem år. Byboerne vil i noe større grad bytte 

bolig snart sammenlignet med de andre gruppene. 
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Hvor skal de flytte? 

51%

57%

22%

46%

39%

73%

Ny bolig i Fredrikstad by

Ny bolig utenfor
Fredrikstad by, men i
Fredrikstad kommune

Ny bolig utenfor
Fredrikstad kommune

Hvor vil neste bolig ligge?
Barnefamilier i Fredrikstad (n=800)

Sannsynlig Usannsynlig Vet ikke/ikke relevant

Hvor sannsynlig eller usannsynlig er det at din neste bolig vil ligge på følgende steder?800

71%

36%

21%

44%

67%

22%

36%

69%

24%

I byen Utenfor byen Utenfor kommunen

Byboerne Utflytterne Distriktsboerne

• Figuren viser andel som mener det er sannsynlig at deres neste 

bolig vil ligge på dette stedet. Omtrent 70 prosent mener at det er 

sannsynlig at man blir boende der man bor i dag – uansett om man 

bor i eller utenfor byen i dag.
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Fornøyd med både boligen og boligområdet de bor i nå

87%92%

9%
5%

4%3%

Boligen du/dere bor i nåOmrådet eller nærområdet
du/dere bor i nå

Høy tilfredshet med bostedet blant 
barnefamilier i Fredrikstad (n=800)

Fornøyd Verken eller Misfornøyd Vet ikke/ikke relevant

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med følgende:800

90%
87%

91% 89%
95%

85%

Området eller nærområdet
du/dere bor i nå

Boligen du/dere bor i nå

Andel fornøyd

Byboerne Utflytterne Distriktsboerne



2 PUSH OG PULL FOR BYEN
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BYBOERNE
Motivasjonsfaktorer for å bli boende i byen

59%

44%

43%

48%

32%

27%

40%

30%

28%

41%

37%

24%

38%

37%

21%

27%

4%

7%

11%

13%

18%

21%

9%

18%

4%

4%

4%

8%

5%

8%

7%

12%

6%

2%

3%

6%

6%

7%

20%

11%

Nærhet til skoletilbud

Kvaliteter ved nabolaget

Kvaliteter ved selve boligen

Jobbmuligheter

God fremkommelighet med sykkel

Det å bo sentrumsnært / nærhet til byens tilbud

Nærhet til barnehagetilbud

Gode parkeringsmuligheter for bil

Svært viktig Ganske viktig Verken eller Ganske uviktig Svært uviktig Vet ikke/ikke relevant

Hvor viktig er følgende forhold for deg, for at du skal bli boende i Fredrikstad by?282

• Nærhet til skolen og 

kvaliteter ved 

nabolaget er viktigst 

for å bli boende i 

byen for byboerne. 
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UTFLYTTERNE

Ja
23%

Nei
75%

Vet ikke
2%

Sist du/dere flyttet, vurderte dere muligheten til å flytte til en annen bolig i Fredrikstad by?218

• 1 av 4 utflyttere vurderte muligheten for å 
flytte til en ny bolig i Fredrikstad by.

• Kvinner svarer dette i større grad enn 
menn. Det er også en tendens til at de 
under 30 år og over 50 år - altså de yngste 
og eldste - svarer dette i størst grad.

• Og dobbelt så mange av de som er født i 
Fredrikstad by sier dette.
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UTFLYTTERNE
Hvorfor flyttet de ut?

31%

22%

19%

14%

17%

18%

11%

11%

9%

14%

16%

15%

11%

10%

14%

14%

24%

29%

30%

36%

8%

7%

10%

10%

Fant ikke ønsket bolig i et område
godt nok tilrettelagt for barn

Boligene lå for tett på naboer
og/eller hadde for mye innsyn

Fant ikke stor nok bolig innenfor
akseptabelt budsjett

Fant ikke bolig med riktig
planløsning, etasje eller lignende

Svært viktig Ganske viktig Verken eller Ganske uviktig Svært uviktig Vet ikke

Hvor viktig eller uviktig var disse forholdene for at du/dere ikke flyttet til et annet sted i 
Fredrikstad by?

214

De viktigste flyttegrunnene 

handler om et godt område og 

nærmiljø for barn.
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• Nærhet til skole og bedre 

parkeringsmuligheter er 

forholdene som flest 

utflytterne mener kunne fått 

dem til å bli boende / flytte 

tilbake til byen.

UTFLYTTERNE
Hvilke faktorer kunne fått dem til byen igjen?  

58%

55%

47%

39%

37%

35%

16%

40%

43%

50%

57%

60%

62%

80%

Nærhet til skoletilbud

Bedre parkeringsmuligheter for bil

Lavere boligpriser

Nærhet til barnehagetilbud

Nye jobbmuligheter

Bedre fremkommelighet med
sykkel

Bilfritt bomiljø

Ja Nei Vet ikke/ikke relevant

Hvilke forhold kunne fått dere til å bli værende i Fredrikstad by, eventuelt flytte til byen igjen?214



Det perfekte boområdet med barn

Både utflyttere og byboere ønsker å bo i et 
område der barn og voksne trives
o En bolig der alle har plass og man ikke går oppå 

hverandre.

o Privat uteområde på bakkeplan der barna kan leke 
uten tilsyn.

o Små og trygge bomiljø der man kjenner naboene 
og barna kan bevege seg fritt mellom husene.

o Et område der barna har mange lekekamerater.

o Nærhet til natur og grøntområder. 

o Lite eller ingen trafikk eller trafikkstøy.

o Fravær av utrygge elementer som rusmisbrukere 
og uteliv med fulle folk.



Familier søker trygghet

Familier vil først og fremst føle seg trygge. 
Dette prøver de å oppnå gjennom ...
o En trygg og god bolig.

o Et trygt uteområde, helst rett utenfor døren.

o Nærhet til familie, venner og naboer - fysisk, 
sosialt og emosjonelt.

o Følelsen av fellesskap og tilknytning til et lite og 
trygt lokalsamfunn.



Hverdagen skal gå opp

Den daglige logistikken er viktig for alle
o Nærhet til barnehage og skole, inkludert 

gangavstand.

• Gangavstand er lite viktig mht. barnehage – de 
minste må uansett leveres.

• Akseptabel gangavstand til skolen øker med barnas 
alder.

• 15-30 minutters gange er akseptabelt i storskolen og 
på videregående nivå.

o Nærhet til jobb.

• Effektiv reise med bil eller kollektivtransport. 

o Nærhet til butikker. 

• Dagligvare og apotek nevnes spesielt.

o Nærhet til fritidsaktiviteter. 

• Særlig barnas aktiviteter.

Nærhet til skole betyr først og 

fremst at barna skal kunne gå eller 

sykle til skolen selv. Dette handler 

både om avstand og trygg skolevei.



Transport og familielogistikk

Nesten 6 av 10 byboere oppgir at gode 
parkeringsmuligheter er viktig for at de skal bli boende 
i byen.

o Også for det kvalitative utvalget er bil og parkering viktig. 
Flertallet bruker bil daglig til levering i barnehage og 
jobbreise. Mange bruker også bil til handletur og ulike 
aktiviteter.

o Kollektivtransport er et supplement til bilen. Flere mener 
kollektivtilbudet er for dårlig til å basere seg utelukkende 
på dette.

o Byfergene er populære, og innbyggerne setter stor pris 
på gratis overfart. 

o Som besøkende til sentrum oppfattes parkering som 
problematisk. Utenom arbeidstid er det nok plasser, men 
dyrt. Å bo i sentrum og måtte betale for parkering anses 
lite attraktivt. 

Jeg kjører bil, kona tar tog og ungene 

kjører buss.

- Byboer

Da vi bodde i sentrum måtte alle som 

var på besøk betale for å parkere på 

utsiden av boligen.

- Byboer



Byboere vs. utflyttere 

Et fåtall av byboerne ønsker å bo midt i byen/ 

sentrum. 15 minutters gangavstand til sentrum 

synes ideelt. Som familie trives de med bylivet. De 

synes byen har mange aktivitetstilbud for barn, og 

bruker selv byen også uten barna. Bylivet legger til 

rette for impulsivitet. Byboerne aksepterer 

gangavstand til leke- og grøntområder.

Utflytterne kan ikke tenke seg å bo midt i byen/ 

sentrum. 15 – 30 minutters gangavstand til sentrum 

synes ideelt. De trivdes godt med bylivet som single 

og par uten barn Da de fikk barn begynte noen å 

lengte «hjem» til der de selv vokste opp.

Utflytterne vil ha leke- og grøntområder rett utenfor 

døren.  



Hva er «sentrum» og «byen» i Fredrikstad? 

?

«SENTRUM ER GÅGATA»

Oppfatningene av Fredrikstad sentrum 

synes snevre i utvalget. Begrepet er ikke 

intuitivt, og begge gruppene ber om en 

definisjon av hva som menes. 

Postkodene 1606, 1607, 1608, 1610, 

1621, 1632, 1671 og 1672 gir ikke et 

gjenkjennelig bilde. Gamlebyen eller 

Gresvig oppfattes ikke som sentrum. 

Betegnelsene «sentrumsnære» eller 

«bynære» områder gir heller ikke en 

entydig forståelse. 

Gangavstand til sentrum fremstår som 

den mest gyldige definisjonen. Bor man 

15 minutters gange fra sentrum oppfattes 

det ikke som å bo i sentrum. Med 30 

minutters gange oppfattes det ikke som å 

bo i byen.



Positivt med byen/sentrum*

Sentrum

Impulsivitet & 
muligheter

Parker og 
lekeplasser

Kino

Barnevennlige 
kafeer/ 

restauranter

Gratis ferge til 
Gamlebyen

Komme seg 
rundt uten bil

* 15 minutters gange fra bykjernen



Negativt med byen/sentrum

Sentrum

Trafikk og støy

Belastede 
områder

Skoler med 
dårlig rykte

Få 
barnehageplas

ser

Langt til 
naturen

Uro, bråk og 
kriminalitet

Mindre tette 
fellesskap

* 15 minutters gange fra bykjernen



Byboerne om å bo i byen med barn

Jeg vil bo et sted hvor det er få kulehull i veggene 

og ikke under vanlig middelklassestandard. Jeg 

hadde ikke bodd midt i sentrum, det er for belastet. 

Bor ca. 15 minutters gåtur unna.

- Byboer

Det er ikke aktuelt å flytte til sentrum med barn. Her 

jeg bor nå kan gutten vår på fem år gå ut og leke 

selv. I sentrum kan barn utsettes for flere ting; biler, 

fulle folk, eksos, støy, stress.

- Byboer

Jeg ønsker å benytte de kulturelle tilbudene byen 

har å tilby både med og uten barn. Det er viktig for 

meg at barna vokser opp i et flerkulturelt samfunn.

- Byboer

Det er flere fordeler med å bo sentralt i Fredrikstad. 

Vi har kort vei til flere lekeplasser, bibliotek og det 

er kort vei hjem når ungen blir sliten og lei eller slår 

seg vrang og vil bæres. Ulempen er at det er mye 

trafikk rett utenfor huset og at gaten vi bor i 

benyttes til gjennomkjøring i rushtiden.

- Byboer

Jeg vil helst bo i et område hvor det er 

barnefamilier fra før. Ikke nærme en hovedvei pga. 

tryggheten ved å la barna leke i hagen alene. 

Nærhet til skole, barnehage og matbutikk. Ikke midt 

i sentrum.

- Byboer

Jeg bodde tidligere midt i sentrum, med det første 

barnet. Det var ikke ideelt i fht. skolevei og valg av 

barnehage. Men det var fint med nærhet til alle 

byens aktiviteter, som parken, kinoen, fergen til 

Gamlebyen og slikt. Men synes likevel det er likevel 

bedre nå når vi bor litt på utsiden.

- Byboer



Utflytterne om å bo i byen med barn

Jeg tror mange ønsker å bo litt unna selve 

sentrumskjernen, men likevel ha mulighet til å 

benytte seg av alle byens fasiliteter.

- Byboer

Å bruke sentrum er fint, men jeg vil ikke bo der med 

barn.

- Utflytter

For meg er de «gamle» lokalsamfunnene som 

Rolvsøy, Torsnes, Kråkerøy og Onsøy utenfor 

sentrum – og alle er fine steder å bo.

- Utflytter

Det er mer tyverier i sentrumsområdet. Mer bråk på 

nettene, særlig i helgene. Det føles mindre trygt, 

rett og slett.

- Utflytter

Kanskje en opplevelse  av at man ikke aner om de 

man ser faktisk hører til der. Vet ikke hvem 

«nabolaget» er.

- Utflytter

Vi er mer positive til å bo i byen med barn nå. Det 

er mye spennende som skjer i sentrum, og flere bor 

der med barn nå enn tidligere. Det krever at man 

har økonomi til å komme inn i de områdene man 

ønsker å bo, eller at utbyggerne tenker nytt. 

- Utflytter



3 BOLIG- OG BOSTEDSPREFERANSER 
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3 av 4 bor i enebolig

76%

8%

11%

6%

Enebolig

Rekke- eller
kjedehus

To-tre, eller
firemannsbolig

Boligblokk, bygård og
lignende

Boligtype blant barnefamilier i 
Fredrikstad (n=800)

Hvilken hustype bor du/dere i nå?800

70%

10% 12%
9%

79%

7% 9%
5%

79%

7%
11%

3%

Enebolig Rekke- eller kjedehus To-tre, eller
firemannsbolig

Boligblokk, bygård og
lignende

Byboerne Utflytterne Distriktsboerne

Barnefamilier velger samme type bolig uansett hvor de bor.
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De fleste har tilgang på noe uteareal

95%

94%

73%

Balkong eller
terrasse

Bakgård eller
skjermet

uteareal/hage

Åpent felles
uteareal, slik som
plen og lignende
utenfor eller rundt

boligen

Hage / uteareal: Barnefamilier i 
Fredrikstad totalt (n=800)

Har boligen tilgang til noen av følgende utearealer?800

91%
94%

68%

97% 95%

77%

97%
94%

74%

Balkong eller terrasse Bakgård eller skjermet
uteareal/hage

Åpent felles uteareal

Byboerne Utflytterne Distriktsboerne



Eneboligen som ideal

3 av 4 barnefamilier i Fredrikstad kommune 
bor i enebolig og 95 % har tilgang til uteareal
o Når barnefamilier flytter, flytter de fleste til større 

bolig. 

o Enebolig er mest attraktivt fordi boligtypen gir 
praktisk og emosjonell plass.

• Boligen er stor nok til at alle har plass og trives. 

• Enerom til barna.

• Oppbevaringsplass til klær og utstyr.

o Familiene foretrekker egen hage 

• Som er stor nok til klesstativ, grill, blomster, 
kjøkkenhage, trampoline, løping, ballspill og andre 
aktiviteter. 

• Der barna kan leke uten tilsyn.

• Der både barn og voksne trives og koser seg.

My home is my castleGod plass både inne og ute



My home is my castle

Enebolig representerer selvstendighet
o Slipper å ha naboene for tett innpå.

o Slipper å forholde seg til sameie eller borettslag.

o Frihet til å bestemme over hus og hage selv.

En hage er noe alle burde ha. Det er 

mye helse i å stelle med jord og planter. 

En balkong i 3. etasje er ikke et 

uteområde. 

- Byboer



?n=

9 av 10 barnefamilier eier egen bolig – uansett hvor de bor

Eier 
selv
89%

Leier 
bolig
11%

Nesten alle barnefamilier i 
Fredrikstad kommune eier boligen 

de bor i (n=800)

Eier eller leier du/dere bolig i dag?800

87% 90% 91%

13% 9% 9%

Byboerne Utflytterne Ikke byboer

Leier

Eier

Byboerne Utflytterne Distriktsboerne
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Mange gikk fra å leie til å eie ved 
siste boligbytte

65%

33%

2%

Eide selv Leide bolig Vet ikke/ikke relevant

Eide eller leide du/dere boligen dere flyttet fra sist (forrige bolig)?800



?n=

De fleste flyttet til en større bolig sist gang de flyttet

Større
80%

Omtent lik
8%

Mindre
11%

8 av 10 barnefamilier i Fredrikstad 

kommune flyttet til en større bolig sist 

gang de flyttet. Kun 1 av 10 flyttet til en 

mindre bolig.

Er din bolig i dag større, omtrent lik eller mindre, sammenlignet med den boligen dere flyttet fra sist (forrige bolig)?800

77%

80%

83%

10%

8%

6%

12%

10%

11%

Byboerne

Distriktsboer

Utflytterne

Større Omtent lik Mindre

Byboerne

Utflytterne

Distriktsboerne
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Forhold ved boligen og området viktigst for å bytte bolig

70%

70%

54%

51%

31%

11%

13%

6%

13%

11%

16%

15%

35%

33%

54%

Forhold knyttet til selve boligen (f.
eks. størrelse, utforming,

kostnader)

Stedet eller området

Fikk flere barn (behov for mer
plass)

Personlige grunner eller for å
komme nærmere familie

Arbeid og arbeidsreise

Pushfaktorer ved boligbytte for barnefamilier i 
Fredrikstad (n=800)

Viktig Verken eller Uviktig Vet ikke

Hvor viktig eller uviktig var følgende forhold for at dere flyttet fra forrige bolig siste gang?800

71% 72%

50% 51%

36%

69% 68%

56%

48%

28%

71%
68%

55%
53%

29%

Forhold knyttet
til selve boligen

Stedet eller
området

Fikk flere barn
(behov for mer

plass)

Personlige
grunner eller
for å komme

nærmere
familie

Arbeid og
arbeidsreise

Byboerne Utflytterne Distriktsboerne

Rangeringen er omtrent like for alle grupper når det gjelder push-

faktorer (fra sentrum til sentrum, fra sentrum til distrikt og omvendt) 



?n=

Uteareal og størrelse på boligen sentralt for valg av ny bolig

78%

76%

76%

64%

30%

27%

13%

2%

At boligen hadde enkel adkomst
til uteareal/hage

At den hadde balkong/terrasse

At boligen var større

At beliggenheten var sentral

At den hadde mindre
vedlikehold- eller…

At boligen var rimeligere (ga
større økonomisk handlefrihet)

At boligen var på ett plan

At den hadde heis

Pullfaktorer ved boligbytte for barnefamilier i 
Fredrikstad

Var noen av følgende faktorer ved selve boligen viktig for dere da dere flyttet sist?800

74%

71%

73%

87%

24%

23%

13%

3%

80%

78%

80%

46%

32%

35%

15%

2%

81%

80%

76%

57%

33%

24%

10%

1%

At boligen hadde enkel adkomst til
uteareal/hage

At den hadde balkong/terrasse

At boligen var større

At beliggenheten var sentral

At den hadde mindre vedlikehold- eller
rehabiliteringsbehov

At boligen var rimeligere (ga større
økonomisk handlefrihet)

At boligen var på ett plan

At den hadde heis

Byboerne Utflytterne Distriktsboerne
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Trygt bomiljø for barna og nærhet til skolen 
viktige forhold ved området man flyttet til

Hva var viktig for dere når det gjaldt den boligen og boligområdet dere flyttet til (med 
andre ord den boligen dere bor i nå)?

800

72%

52%

41%

39%

44%

26%

18%

16%

16%

9%

7%

19%

30%

32%

29%

24%

24%

26%

24%

13%

17%

13%

4%

10%

18%

17%

12%

20%

24%

27%

17%

25%

21%

2%

3%

4%

5%

6%

11%

13%

13%

15%

18%

22%

3%

5%

5%

9%

12%

19%

18%

19%

38%

30%

36%

Et trygt bomiljø for barn

Nærhet til barnehage eller skole

Nærhet til natur

Muligheter til å gå eller sykle

Muligheter til å bruke eller parkere bil

Nærhet til nærmeste familie

Nærhet til jobb

Nærhet til venner

Muligheter til å reise med…

Nærhet til kulturliv

Nærhet til kafeer og restauranter

Svært viktig Ganske viktig Verken viktig eller uviktig

Ganske uviktig Svært uviktig Vet ikke/ikke relevant



?n=

9 av 10 peker på trygt bomiljø som en av faktorene som 
tiltrakk dem dit de flyttet. Det gjelder også byboerne.

Hva var viktig for dere når det gjaldt den boligen og boligområdet dere flyttet til (med andre ord den boligen dere bor i nå)?800

90%

81%
77%

63% 62%

52% 51%

39% 38% 38%
34%

91%

83%

61%
66%

82%

38%

44% 44%

21% 20%

14%

91%

81%

66%

73%
78%

41%

52%

38%

24%

17%

10%

Et trygt
bomiljø for

barn

Nærhet til
barnehage /

skole

Mulighet for
å gå / sykle

Mulighet for
bil

Nærhet til
natur

Nærhet til
jobb

Nærhet til
nærmeste

familie

Nærhet til
venner

Mulighet for
kollektiv-
transport

Nærhet til
kulturliv

Nærhet til
kafeer /

restauranter

Byboerne Utflytterne Distriktsboerne



Kan barnefamilier trives i mindre, mer bymessige boliger?

For å klare seg og trives på mindre plass, må boligen ...
o Ha god planløsning. Nøkkelord er oppbevaringsplass, lekeplass og uteplass.

o I tillegg trengs fellesarealer til lek, arrangementer og felles aktiviteter

o Felles uteområder med plass til trampoline, huskestativ, fotballmål og «basseng» for 
de minste

• Må være skjermet. Fri ferdsel gjennom området føles utrygt

• Barna må ha plass nok til fri utfoldelse – uten at naboer klager

o Beliggenheten må være stille og rolig

• Uten trafikkstøy eller bråk fra utelivet

o Området rundt boligen må være trygt og skjermet for trafikk.

• Slik at barna kan beveget seg fritt og trygt ute



Hvordan klare seg uten bil eller bruke bilen mindre?

For å klare seg uten bil i byen må ...

o Kollektivtilbudet forbedres

• Flere avganger

• Flere direkteruter

o Behovet for reising reduseres

o Tidsbruken i kollektivreiser 
effektiviseres

Kort vei til barnehage og småskole er viktigst for å 

klare seg uten bil i byen. Flere mener det er for få 

barnehageplasser sentralt i Fredrikstad.

For småbarnsfamilier er det å rekke barnehagen et 

stort stressmoment. Å komme for sent innebærer 

trussel om ekstra betaling per påbegynt halvtime og 

følelsen av å være en dårlig far eller mor.

Én ting er å klare seg uten bil i sentrum. I følge 

deltakerne krever uansett livet utenfor byen bil. For de 

fleste er det utenkelig ikke å ha bil.

Da jeg jobbet 8–16 var det et mareritt å rekke 

bussen for å ta buss videre til barnehagen før 16.45.

- Byboer

Må være katastrofe å bo i sentrum om man ikke 

har garasjeplass et sted.

- Utflytter



4 FREDRIKSTAD – EN BY FOR 
BARNEFAMILIER?



?n=

87%

62%
56%

8%

13%
19%

5%

24% 24%

Byboerne Utflytterne Ikke byboer

Attraktivt Verken eller Lite attraktivt Vet ikke/ikke aktuelt

Byboerne Utflytterne Distriktsboerne

9 av 10 mener Fredrikstad by er et attraktivt bosted i 
fremtiden 

Svært lite 
attraktivt; 

9%

Lite 
attraktivt; 

8%

Verken 
eller; 13%

Noe 
attraktivt; 

22%

Svært 
attraktivt; 

47%

Barnefamilier i Fredrikstad (n=800)

Generelt, hvor attraktivt vurderer du Fredrikstad by å være som et mulig sted å bo for deg/dere i fremtiden?800



Alle ønsker et område godt tilrettelagt for barn

FOR BYBOERNE BETYR DETTE:

- Et trygt nabolag

- Tilgang på jevnaldrende lekekamerater

- Lekeplasser og grøntområder

- Kort vei til 

- Nøkkelfunksjoner som barnehage og 

skole

- Fritidstilbud som kino, restauranter, 

butikker og turområder

- Tilrettelegging for myke trafikanter

- Lite biltrafikk

- Trygge fortau og gangveier

- Ingen kryssing av farlige veier 

FOR UTFLYTTERNE BETYR DET STORT SETT 

DET SAMME - MED NOEN PRESISERINGER 

OG UNNTAK:

- Et lite, stabilt og oversiktlig nabolag der 

foreldrene føler seg trygge når barna er ute 

alene

- Tilgang til natur. Lekeplasser og grøntområder 

er ikke nok

- Mindre skoler og færre elever per klasse



Sentrum av Fredrikstad blir stadig mer barnevennlig

Spontane referanser til hva som er barnevennlig ved Fredrikstad sentrum



Sentrum ruster opp

Det etableres stadig flere møteplasser for 
barnefamilier.

Barnefamilier flytter inn i slitne byområder, 
som gentrifiseres.

Sentrum blir mer attraktivt å bruke. Men i 
liten grad mer attraktivt å flytte til.



Sentrum har blitt mer barnevennlig, men det betyr ikke at 
man vil bo der

Det har blitt veldig fint i sentrum nå. Torvet med 

lysfontener om sommeren. Labyrinthagen og 

labyrinten på Verkstedområdet. Men jeg synes det 

blir for mye mas og stress å bo midt oppi alt som 

skjer hele tiden. Bedre å ta en tur inn til sentrum 

innimellom. Det har blitt bedre tilrettelagt for barn 

med årene. Men jeg ville ikke latt guttungen på snart 

ni år gå alene i butikker der.

- Byboer

Kirkeparken eller Brattliparken er flotte områder, 

men krever sterk foreldrekontroll.

- Utflytter

Et gitt areal i sentrum blir for begrenset uansett; 

lekepark etc. Bor man utenfor kan de leke i skogen, 

for så å leke litt i gata, for så å gå på lekeplassen 

osv.

- Utflytter

Jeg kunne aldri tenke meg å bo i en bygård hvor alt 

er felles.

- Byboer

Vi kommer til å flytte grunnet dårlig nabolag. 

Kommunale boliger med mange sosiale tilfeller, 

dårlig busstilbud, bomring og romleire.

- Byboer



Økonomi spiller selvsagt en rolle

Boliger i byen oppfattes som 
dyrere enn bare et lite stykke 
utenfor
o Jo lengre fra sentrum man flytter, jo 

mer bolig får man for pengene.

o Leiligheter oppfattes som 
uforholdsmessig dyre sammenlignet 
med enebolig. Som dessuten er 
foretrukket boligtype.

Foto: e24



Hvordan kan sentrum bli et attraktivt 
bosted? 

For at sentrum skal bli et reelt alternativ for barnefamilier 

mener deltakerne at ...

o Boligene må bli mer personlige. Ikke «store bomaskiner».

o Boligene må være store nok til å dekke familiens aktivitets- og 

oppbevaringsbehov.

o Utearealene må være store nok - og egnet - til å dekke 

rekreasjonsbehov hos barn og voksne.

o Gode fellesarealer ute og inne kan kompensere for mindre privat 

plass, men krever mentalitetsendring og gode løsninger. 

Barnefamilier vil ha god plass og kjenne seg frie 

og uavhengige. Samtidig vil de ha 

småbyfølelsen der folk kjenner hverandre og 

omgås. En nøkkel til økt attraktivitet for sentrum 

vil være å oppnå dette i en bymessig 

bebyggelse.



Attraktivt bosted forts.

For at sentrum skal bli et reelt alternativ for barnefamilier 

mener deltakerne at ...

o Nabolaget må føles trygt. Dette inkluderer en form for 

avskjerming mot omgivelsene.

o Bomiljøet må bestå av mange andre barnefamilier. 

o Omgivelsene må være grønne og fine.

o Fortsette å bygge og vedlikeholde parker og lekeplasser i 

sentrum.

o Trafikksikkert område med fravær av tungtrafikk og støy.

o Tilgang til gode barnehager og skoler med positivt rykte.

o God tilrettelegging for sykkel og kollektivtransport.



Det man ønsker seg.

Kommunen må sørge for hyggelige, mindre 

småsamfunn innenfor byen, med lekeplasser, kafeer 

og matbutikker. Og beholde grøntområdene.

- Byboer

Vi vil nok ikke trives i sentrum med mindre man 

bygger et nærområde som avgrenses mot 

gjennomgangsområder og som prioriterer 

innbyggerne i nærområdet. Altså en bygd i byen 

eller noe sånt.

- Utflytter

Om jeg ville bodd i en by hadde jeg ikke valgt 

Fredrikstad. Da ville jeg flyttet til Oslo eller noe som 

har mye bedre kollektivtransport og jobbmuligheter i 

nærheten.

- Utflytter

Jeg tror det må enda bedre servicetilbud på plass. 

Bedre tilgang på fritidsklubber, kanskje svømmehall 

og bedre idrettshaller. Slik at dette kan «veie opp» 

for det man går glipp av ved ikke å flytte ut av byen. 

Det beste er å lage et så godt tilbud at de unge som 

bor i byen nå, ikke flytter ut når de får barn.

- Utflytter

Vi ønsker å bo i sentrumsområdet selv om vi 

planlegger flytting. Men da må vi ha barnehage og 

barneskole nært tilgjengelig og et trafikksikkert 

område. Vi ønsker noe større tomt og bolig, men 

nærhet til jobb er også viktig fordi vi ønsker at en av 

oss skal kunne sykle, for å slippe å ha to biler. Og 

da er trafikksikkerhet for syklister viktig.

- Byboer



HOVEDFUNN OG KONKLUSJONER



Konklusjoner

Et nabolag tilrettelagt for barn er et avgjørende kriterium for barnefamilier ved valg av 

bolig og bomiljø.

Enebolig er den ideelle boligtypen for barnefamilier i og rundt Fredrikstad.

Både boligtypen og boligområder med småhus og hage oppfattes som den mest 

barnevennlige boformen.

Når barnefamilier flytter, velger de fleste større bolig. Det er lite attraktivt å flytte til en 

mindre leilighet i byen.

Nærhet til skole er en viktig faktor for at barnefamilier i byen skal bli boende og for at 

familier utenfor skal vurdere å flytte til byen.

Sentrum av Fredrikstad assosieres med et lite trygt bomiljø for barn og krever mer 

innsats og foreldreoppfølging. 



Konklusjoner

Barnefamilier mener de ikke klarer seg uten bil med 

mindre kollektivtilbudet i og rundt Fredrikstad blir 

betydelig bedre.

I dag er kollektiv er et supplement til bilbruk. Byfergene er 

populære og innbyggerne setter stor pris på gratis 

transport. 

Så lenge transport er nært assosiert med bilbruk er 

mangel på (gratis) parkering i byen en betydelig barriere.

Trygg gang- og sykkelvei til skole og fritidsaktiviteter er 

viktig for barnas selvstendighet og familiens logistikk i 

hverdagen.



Muligheter for Fredrikstad by

Praktiske boliger med tilstrekkelig plass til familien og dens eiendeler.

Gode fellesarealer som kompenserer for mindre privat plass. 

Store og egnede uteområder til lek og rekreasjon for barn og voksne rett utenfor døra.

Et skjermet nabolag med småbypreg der folk kjenner hverandre.

Nok barnehageplasser.

Skole i trygg gåavstand for barna.

Gjøre det mulig å leve bilfritt, herunder forbedret kollektivtilbud.

Nærhet til urbane tilbud som kultur og restauranter er minst viktig for barnefamiliene. 

Nærhet til natur er viktigere.
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