
Fredrikstad mot 2030
Ny samfunnsplan og visjon 

= 
kommunens retning 

Ina Tangen

14. juni 2018





FREDRIKSTAD MOT 2030
Kommuneplanens samfunnsdel



4

Utfordringsbildet: 
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HVORDAN SVARE OPP UTFORDRINGENE? 
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Å leve i Fredrikstad

Å skape i Fredrikstad 

Å møte fremtiden i Fredrikstad 
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Å leve i Fredrikstad
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Fredrikstad er et godt sted å leve, hvor alle kan 
ta gode valg og oppleve mestring 



Å skape i Fredrikstad 

Fredrikstad og nedre 
Glomma er en foretrukket 
næringsdestinasjon i 
Osloregionen, hvor 
verdiskaping og 
arbeidsplasser prioriteres. 

Sysselsettingsveksten 
skal være større enn 
befolkningsveksten. 



Å møte framtiden i Fredrikstad 
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Fredrikstad er en grønn by som 
møter lokale og globale miljø- og 
klimautfordringer med bærekraftige 
løsninger



Arealstrategi 
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Arealstrategien 



Overordnede strategier for arealplanlegging i Fredrikstad 
kommune
• Oppnå mål om nullvekst i personbiltrafikken gjennom god bolig-, areal- og 
transportplanlegging. Legge til rette for at veksten i persontransport tas gjennom gange, 
sykkel og kollektive løsninger.

• Sikre egnede handels-, nærings- og industriarealer, til eksisterende bedrifter og 
nyetableringer. 

• Besøks- og arbeidsintensive næringer skal hovedsakelig ligge innenfor det som til 
enhver tid er definert som sentrumsområdet. 

• Byområdet skal gi rom for kunst, attraksjoner og kulturelt særpreg. Langsiktige 
samfunnsinteresser knyttet til byens historiske verdier skal sikres.

• Utvikle og sikre områder med god kvalitet for fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljøene. 

• Sikre fortetting med kvalitet og en utvikling der god arkitektonisk kvalitet blir ivaretatt.

• Utvikle sosiale og kulturelle møteplasser med kvalitet i sentrum og i lokalsamfunnene. 
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Overordnede strategier for arealplanlegging i Fredrikstad 
kommune, forts. 
• Avsette tilstrekkelig areal til offentlig og privat tjenesteyting. Inngå helhetlige 

utbyggingsavtaler for nye utviklingsprosjekter. 

• Sikre klimatilpasning i planleggingen. 

• Utnytte vårt konkurransefortrinn med sentrumsnære arealreserver.

• Forsterke byområdet som tyngdepunkt for befolknings- og arbeidsplassvekst.

• Ha en aktiv parkeringspolitikk, med mål om å redusere antallet 
overflateparkeringer i sentrum.

• Bruke kulturminner, kulturmiljøer og Gamlebyens unike rolle som en ressurs i 
byutviklingen. 

• Arbeide videre med Tofteberg som nytt felles næringsområde for Nedre 
Glomma. 
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Overordnede strategier for arealplanlegging i Fredrikstad 
kommune, forts.

• Sikre viktige naturverdier der det legges spesielt vekt på:
- Opprettholde og tydeliggjøre markagrensen, samt definere nye 
områder
- Sikre strandsonen (100 metersbeltet)
- Sikre dyrket og dyrkbar mark 
- Ivareta naturmangfoldet
- Opprettholde og utvikle grønne korridorer fra elva til marka.
- Sikre bynært friluftsliv og sammenhengende ferdselsmulighet langs 
elv og kyst. 
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Hva er kommunens retning:

• Bærekraftig utvikling 
• Sentrum
• Regionalt perspektiv
• Arealstrategi 
• Fredrikstad skal bli et enda bedre sted å leve, 

skape og å møte framtiden
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VISJON
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Manipulert
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Den lille verdensbyen



DEN LILLE
VERDENSBYEN 
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LILLE: Fredrikstad er ikke bare sentrum og det urbane. Vi er også 
lokalsamfunn, ildsjeler, hverdagsmennesker, breddeidretten, velforeninger, 
marka og kysten. 

I et fremtidsperspektiv handler det om å ta vare på det lokale, ta vare på 
«det lille» som gjør Fredrikstad til den flotte byen den er. 
Likeledes: Ta vare på våre naturperler slik at innbyggerne kan nyte stillheten 
enten i skogen eller ved vannet rett ved der de bor. 

Det «lille» gjør Fredrikstad unikt. 



DEN LILLE
VERDENSBYEN 
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VERDENSBYEN: Porten til Europa. Store skuter fra hele verden har reist til 
og fra Fredrikstad gjennom historien. Vår kontakt med verden der ute har 
gitt inspirasjon til byens utvikling.
Fredrikstad er i ferd med å bli en urban og mangfoldig by, med et rikt 
kulturliv. 
Folk ønsker å bo her, og folk reiser hit for å lære. 

I et fremtidsperspektiv handler det om å videreutvikle det urbane, satse på 
innovasjon, kompetanse og kultur. 

I en verdensby er det lov å drømme. 
De som tenker stort blir applaudert hos oss. 



Manipulert



23

Sammen skaper vi: 
«Den lille verdensbyen»
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