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Bestillingen er basert på et tverrfaglig og 
tverrsektorielt samarbeid mellom Rodeo arkitekter 
AS, Fredrikstad kommune, og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD). Prosjektet, og denne 
rapporten, kobles således til overordnede målsettinger for 
Framtidens byer, som definert av Miljøverndepartementet 
(MD) og KMD.

Rapporten dekker i hovedsak tre forhold, og kan dermed 
leses på tre ulike nivå:

1. Som en presentasjon av funn i forbindelse med 
kartlegging, datainnsamling og analyse av 
nærhetsbyproblematikk i sentrumsområdet i 
Fredrikstad. Disse funnene er fundert på synteser 
mellom fysiske data (i form av kartlegginger 
og registreringer) og sosiale data (i form av 
spørreundersøkelser og intervjuer).

2. For at funnene og anbefalingene i dette dokumentet 
skal kunne operasjonaliseres, er det viktig at de så 
godt som mulig forankres i strukturer og føringer 
som allerede er lagt av kommunen. Dokumentet er 
derfor strukturert som et tentativt forslag til en mal 
for videre arbeid med Case Fredrikstad med tanke 
på målsettinger, mulige strategier og tiltak. Dette 
presenteres som tentativt fordi ikke alle forhold knyttet 
til strategier og politisk forankring har vært mulig å 
dekke innenfor rammene av denne delen av prosjektet. 
Ut over presise analyser og funn er innholdet som 
presenteres derfor materiale som kan og bør jobbes 
videre med.

3. Dokumentet presenterer også en diskusjon av 
metodene brukt for å gjennomføre kartlegginger og 
analyser av nærhetsbyproblematikk. Dokumentet kan 
dermed komme andre bykommuner til gode når de 
igangsetter sine nærhetsbyprosjekt.

Denne rapporten presenterer kartlegginger og analyser av sentrumsområdet i Fredrikstad kommune, 
gjennomført i tidsrommet april-juni 2014. Kartleggingene og analysene har blitt gjennomført som en 
del av prosjektet Case Fredrikstad - bylaboratorium for nærhetsbyen, og fokuserer på Fredrikstad som 
nærhetsby. Rapporten dekker funn som er direkte relevante for Fredrikstad, samtidig som det drøftes 
metodiske grep for gjennomføring av kartlegginger andre steder - relevant for andre bykommuner som 
ønsker å gjennomføre tilsvarende prosjekt.

FORORD

Vi takker referansegruppa i Fredrikstad kommune for sine 
innspill underveis, og vil rette en varm takk til beboere i 
Fredrikstad som har svart på spørreundersøkelser og deltatt 
i dybdeintervjuer i forbindelse med prosjektet. 

Funnene i dette dokumentet viser at sentrumsområdet 
i Fredrikstad langt på vei allerede oppfattes som en 
nærhetsby av de som bor her. Folk er glade i byen sin, 
fornøyde med området der de bor, og finner det meste 
av det de trenger av tilbud innenfor en akseptabel 
nærhetsradius. Det er gledelig å kunne overlevere et 
dokument som innholder slike positive funn, samtidig som 
prosjektgruppa mener at de utfordringene som belyses er 
forhold som det ikke er vanskelig å ta tak i med riktige 
strategier. 

Denne rapporten er en god begynnelse på arbeidet med 
Case Fredrikstad - bylaboratorium for nærhetsbyen. 
Likevel har vi pekt på en del forhold som krever videre 
kartlegging og analyse for at prosjektet skal kunne vokse 
og ha en reel og positiv innvirkning på byliv i Fredrikstad. 
Overlevering av rapporten er derfor ikke et punktum, men 
heller et startskudd for videre arbeid og prosesser for god 
byvikling.

Vi ønsker kommunen og byen lykke til i arbeidet videre!
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1.1   BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

Case Fredrikstad - bylaboratorium for nærhetsbyen er et større prosjekt igangsatt av Fredrikstad 
kommunei samarbeid med Kommunal- og Moderniseringsdepartementets (KMD). Prosjektet er en del 
av Framtiden byer. De kartleggingene, analysene og anbefalingene som presenteres i dette dokumentet 
representerer oppstartsfasen for Case Fredrikstad - bylaboratorium for nærhetsbyen.

Fredrikstad som case
Fredrikstad har utfordringer som er relevante for 
andre byer, som høy bilbruk og press fra byeksterne 
handelsområder. Fredrikstad er en by i endring, med store 
transformasjonsområder, en jernbanestasjon som skal 
få ny lokalisering, et sykehus som skal relokaliseres og 
en sentrumsring som skal sikre bedre tilgjengelighet for 
gående og syklende i byen, når den er fullført. 
Bylaboraratorium for nærhetsbyen ønsker å belyse 
Fredrikstads potensiale som nærhetsby gjennom god 
metodisk tilnærming og forslag til gjennomføring av tiltak. 
Målsettingen med denne innledende delen av prosjektet er 
å utvikle planverktøy, gjennomføre en bylivsundersøkelse 
og anbefale kontrete forbedringstiltak i forhold til 
bystruktur og kvalitet. Erfaringene fra denne delen av 
prosjektet er dokumentert og formidlet i form av denne 
rapporten og en film. Dokumentasjonen danner et grunnlag 
for videre arbeid med Bylaboratorium for nærhetsbyen 
samtidig som den lar oss dele erfaringer og kunnskap med 
andre norske byer som deltar i Framtidens byer.

Framtidens byer
KMD beskriver Framtidens byer på følgende måte: 

 Den samlede innsatsen i Framtidens byer skal 
 bidra til en utvikling som skaper et levende, 
 godt sosialt og fysisk bymiljø, og gjøre det 
 enklere for folk å leve klimavennlig. Det er et mål 
 at pågående og nye prosjekter retter fokuset 
 mot tiltak som bidrar til økt kvalitet, attraktivitet 
 og trivsel i byene. Dette omfatter også støy, 
 luftkvalitet, forsøpling og andre former for 
 forurensing. (...) Arbeidet med smartbyløsninger, 
 byromsstruktur, grå og blågrønne byrom, gater, 
 stier, ruter og kvalitet i utearealer er aktuelle 
 eksempler på dette.
 Målet er å få fram prosjekter som bidrar til 
 et bedre fysisk bymiljø, universell utforming, 

 bedre infrastruktur, styrket næringsliv og 
 bedret bo- og livskvalitet for folk. Byområder 
 med god tilgjengelighet og attraktiv utforming 
 er en forutsetning for utvikling av gode 
 boområder og lønnsom eiendomsutvikling.
 (Husaas 2012)  

Deltagelsen i Framtidens byer har gitt viktige føringer for 
Fredrikstad kommunes overordnede planer, blant annet i 
Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023, 
der de overordnete mål i planen beskrives som følgende:
• Styrke sentrums attraktivitet
• Styrke sentrum som sosial arena 
• Legge til rette for økt aktivitet
• Bidra til økt mangfold 
• Legge føringer som i størst mulig grad bidrar til 

forutsigbarhet, fleksibilitet og effektivitet i videre 
planlegging og utvikling av byen

      
Gjennom kartlegginger og analyser har vi undersøkt 
hvorvidt målsettinger, som de ovenfor, er en realitet eller 
er oppnåelige for Fredrikstad - med utgangspunkt i at 
Fredrikstad skal være en nærhetsby - en by hvor en lett 
skal kunne gå og sykle til aktiviteter, tilbud og tjenester.  
   
Rapporten foreslår tiltak som bygger opp under de 
overordnede målene i kommunedelplanen og bidrar til å 
tilrettelegge i enda større grad for at Fredrikstad skal være 
en velfungerende nærhetsby. 
Nærhetsbyen som idé og konsept har en mangfoldig 
historie, som det er mulig å lese nærmere om i 
dokumentets appendiks A. Men i denne sammenhengen 
er det mest naturlig å forstå nærhetsbyen på enklest mulig 
måte: I hvilken grad har befolkningen i Fredrikstad tilgang 
til tilbudene de trenger og ønsker i nærhet til der de 
bor? 

Oppdraget definert av Fredrikstad kommune

Forutsetningene for oppdraget ble beskrevet i dokumentasjon fra kommunen, utformet i samarbeid med 
KMD. Her ble oppdraget definert gjennom følgende seks «oppgaver»:

1. Registreringer og analyser basert på GIS- data (data 
leveres av Fredrikstad kommune). Nærhetsanalyse 
i forhold til nærhetsbyens parametere. Kartlegging 
av områder som ikke har tilgang til for eksempel 
holdeplass, butikk, barnehage og barneskole, byrom 
med kafe og grøntområder innen gangavstand.

2. Bystruktur. Kartlegging av infrastrukturen for gående 
og syklende også sett i sammenheng med holdeplasser 
og grønnstruktur. Er den sammenhengende, effektiv 
og attraktiv? Bystruktur når jernbanen flyttes og hvor 
vil de nye gangstrømmer gå.

3. Byromsnettverk. Kartlegging av plasser, torg, 
gatehjørner og parker, lekeplasser og grøntområder. 
Hva finnes og hvor bør nye etableres. Innhold og 
program.

4. Bykvalitet. Definere urbane kvaliteter i Fredrikstad. 
Hva finnes og hvor mangler slike kvaliteter. Ivareta 
landskapskonvensjonen i registreringer og analyser av 
hverdagskvaliteter i (by)landskapet.

5. Reparasjon av byveven. Hvordan stimulere 
til optimalisering av overordnede og lokale 
sammenhenger som styrker sentrum og 
nabolagsområdene og bidrar til å gjøre byen attraktiv? 
Forslag til små og store tiltak. Hva mangler hvor i 
overnevnte registreringer? Hva må prioriteres først?

6. Bylivsregnskap. Definere måleparametere og metoder 
for datainnsamling. 

Tre kontorer ble invitert begrenset anbudskonkurranse, 
der Rodeo arkitekter AS ble valgt til å gjennomføre 
kartleggingen. 
Rodeo tok utgangspunkt i de seks oppgavene kommunen 
allerede hadde definert. I dette dokumentet presenteres 
disse i henholdsvis del 5 «Bylivsregnskapet», i kapittelet 
«Forslag til reparasjon av byvev» i del 6 «Strategier 
(Operasjonalisering og tiltak)», og i del 8 «Kartlegging og 
analyser». I tillegg definerte Rodeo etter midtveisseminar 
noen tilleggsoppgaver som ble sett på som nødvendige for 
å best mulig sikre overføringen av funn fra oppstartsfasen 

av Case: Fredrikstad og det videre arbeidet med prosjektet. 
Disse er definerte som del 2 «Problemstillinger», del 4 
«Målsettinger» og andre former for tiltak i del 6 «Strategier 
(Operasjonalisering og tiltak)». 

Rodeos prosjektgruppe bestod av Anders Ese 
(Prosjektleder, arkitekt PhD), Kenneth Dahlgren (sosiolog), 
Anne Gjesdal Bjørndal (arkitekt) og Jo Ese (sosiolog).

Arbeidsmetode
Med Rodeos tverrfaglige fokus på planlegging og 
samfunnsfag ble kartleggingene og analysene gjennomført 
som en syntese mellom fysiske og sosiale undersøkelser. 
Følgende ble gjennomført: 
• Innsamling av fysiske, kvantitative data fra 

kommunens geomatikkavdeling

• Fysisk registrering i Fredrikstads sentrumsområde 
mellom annet for å supplere kvantitative fysiske data 
med kvalitative observasjoner

• Utvikling av kvantitativt spørreskjema til husstander i 
alle levekårssonene innenfor sentrumsområdet

• Spørreundersøkelse gjennomført av Norstat

• Analyse av sosiale data fra spørreundersøkelse og 
definering av type informanter til dybdeintervju

• Kommunen innhentet informanter til dybdeintervju

• Utvikling av intervjuguide til semistrukturerte, 
kvalitative dybdeintervju

• Gjennomføring av semistrukturerte, kvalitative 
dybdeintervju

• Utvikling av nettstedet tagfredrikstad.no for å supplere 
data fra kvantitative og kvalitative datasett

• Gjennomføring av andre intervjuer og samtaler med 
lag, foreninger, interessepersoner.

• Syntese av fysiske og sosiale data
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Som oppstartsfase i et større Case Fredrikstad 
ligger det begrensninger i dette prosjektet. Dette 
har først og fremst gjort seg gjeldende i geografisk 
begrensninger. Kartlegginger og undersøkelser har 
vert gjennomført i de delene av Fredrikstad som er 
definert som sentrumsområde i kommunedelplanen 
fra 2011. 
De boligområdene som ligger utenfor 
sentrumsområdet i Fredrikstad tas ikke med i 
analyser. 
Funnene som presenteres i denne rapporten er 
altså kun gjeldende for dem som bor innenfor 
sentrumsområdet i Fredrikstad, og kan ikke legges til 
grunn for hele kommunen. 

Det å utføre analyser av sentrumsområdet gir 
viktig informasjon om nettopp hvordan sentrum i 
seg selv fungerer, og hva som ikke fungerer. En 
betydelig andel av Fredrikstads innbyggere bor 
i sentrumsområdet og denne studien gir gode 
indikasjoner på hvordan dette segmentet av 
Fredrikstads innbyggere bruker byens tilbud og 
tjenester.
Likevel er det betimelig å minne om at mange 
boligområder i Fredrikstad - inkludert flere av dem 
som ligger utenfor projektets grenser - ikke ligger 
særlig langt fra sentrum. Et godt eksempel er en 
analyse gjennomført av Fredrikstad kommune i 2012 
viser at følgende områder kan nås med mindre enn 
15 minutter rolig sykling. 

Metodisk betraktning: begrensinger
Framdrift
Framdriften i prosjektet kan illustreres med følgende 
gantt-tabell. Den er en noe stillisert fremstilling av 
fremdriften, da et viktig ledd i prosessen var å la nye funn 
re-informere tidligere funn og oppgaver. Med andre ord 
gikk arbeidsgruppa frem og tilbake i denne tabellen under 
arbeidet med prosjektet. 

FYSISK REGISTRERING/INNHETING AV DATA EVT SIKRING AV FYSISKE DATA/ 
VIDERE UNDERSØKELSER

UTVIKLING AV 
SPØRRESKJEMA

UTVIKLING 
AV «APP»

LANSERING
AV «APP»

INNHENTING AV 
DATA FRA «APP»

UTFØRELSE AV KVANTITATIV 
SPØRREUNDERSØKELSE

INNHENTING AV OG AVTALER MED 
INFORMANTER TIL DYBDEINTERVJU

UTVIKLING AV 
INTERVJUGUIDE

SAMTALER MED DIV INFORMANTER I LØPET AV PROSESSEN: 
FORENINGER, KOMMUNEANSATTE, GAMLE, UNGE

GJENNOMFØRING AV 
SEMISTRUKTURERTE 
KVALITATIVE DYBDEINTERVJU

ANALYSE AV 
INTERVJU

SYNTESE AV SOSIALE 
DATA OG FYSISKE DATA

DELANALYSE AV 
KVANTITATIVE SOSIALE DATA

VIDERE ANALYSE AV 
KVANTITATIVE SOSIALE DATA

ANALYSE AV FYSISKE DATA

Illustrasjonen skiller mellom de viktigste arbeidsoppgavene 
og metodene brukt i prosjektet - som beskrevet under 
«arbeidsmetode». Illustrasjonen viser tydelig hvordan 
prosjektet begynte med fysiske registreringer for så å dreie 
mot sosiale analyser, og avsluttet med en syntese mellom 
disse to nivåene.

I et prosjekt som dette blir tidsbruken til hver av 
oppgavene utledet som resultat av en avveining 
mellom total tid til rådighet, hvilke delresultat fra 
andre oppgaver en må vente på for å iverksette nye 
undersøkelser, og hvilke fremtidige oppgaver som 
trenger å iverksettes - og samtidig trenger resultat 
fra nåværende oppgave.

Metodisk betraktning: begrensinger

Det kunne for eksempel vært fordelaktig å bruke 
mer tid på analyse av kvalitative intervju. Samtidig 
er økonomi en faktor som inngår i dette. Det vil 
alltid være ønskelig med størst mulig representativt 
grunnlag i spørreundersøkelser. Grunnet mange 
spørsmål teamet følte var nødvendige for å danne et 
godt bilde av respondentene, ble respondentantallet 
i spørreundersøkelsen kuttet fra 1000 respondenter til 
500.

Kommunens organisering

Det er viktig at Case Fredrikstadprosjektet forankres politisk slik at det er bred enighet om metode for 
måling av byliv og hva som faktisk er et godt byliv. Denne forståelsen er vesentlig for å kunne jobbe 
videre med konkrete tiltak i videre arbeid; gjennom midlertidig bruk eller mer permanent gjennom for 
eksempel kommunedelplaner.

Prosjektgruppe:
Marianne Aune (prosjektleder) – by- og næringsutvikling
Kjersti Lie – by- og næringsutvikling
Elisabeth Bergstrøm – geomatikk
Geir Anker - geomatikk
 

Intern referansegruppe:
Terje Tjærnås – by- og næringsutvikling
Trine Nygaard - by- og næringsutvikling
Emma Andreasson - by- og næringsutvikling
Anne Skauen - bærekraftig samfunnsutvikling
Hege Marie Edvardsen – bærekraftig samfunnsutvikling



18 19Case Fredrikstad - Bylaboratorium for Nærhetsbyen Case Fredrikstad - Bylaboratorium for Nærhetsbyen

DEL 1 - UTGANGSPUNKT

DEL 2 - PROBLEMSTILLINGER

DEL 3 - FUNN FRA KARTLEGGINGER OG ANALYSER

DEL 4 - MÅLSETTINGER

DEL 5 - BYLIVSREGNSKAPET

DEL 6 - STRATEGIER

DEL 7 - OVERFØRINGSVERDI 

DEL 8 - KARTLEGGING OG ANALYSER

OPPDRAGET

s.14

KOMMUNEN

s.17

PROSESSEN

s.15

FORSTÅELSE
AV OPPGAVEN

s.22

FØRINGER

s.23

METODER

s.28

NÆRHETSBY-
KVALITETER

s.24

HOVEDFUNN

s.34

BYKVALITETER

s.36

VURDERINGER

s.42

BYLIVS-
REGNSKAP

s.48

PARAMETERE

s.54

REPERASJON
AV BYVEVEN

s.58

OPERASJON-
ALISERING

s.61

OPPSUMMERING
s.65

REISEVANER

s.70

NABOLAG

s.106

TILBUDS-
SPEKTER
s.94

Hvor vår forståelse av prosjektet og 
tilnærmingsmetoder blir skildret.

Her oppsummeres de viktigste funnene i 
prosjektet. Fredrikstads bykvaliteter utledes. 

Hvilke strategier kan kommunen ta i bruk for å forsterke 
bykvaliteter? Bylivsregnskapet måler strategienes suksess.

Hva kan andre byer lære fra dette prosjektet om 
metoder og tilnærming til nærhetsbyproblematikk?

En gjennomgang av kartlegginger og analyser 
basert på fysisk registrering og sosiale data. 

Bylivsregnskapet definerer parametere for å 
måle fremgang eller nedgang i bykvaliteter.

Funn og kvaliteter vurderes opp mot eksisterende 
målsettinger kommunen jobber mot.

hele analysen er i del 8

informerer
gir info tilbake

Kort om hvem som har vært involvert 
i prosessen og hva vi har gjort. 
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2.1    ARBEIDSGRUPPAS FORSTÅELSE AV OPPGAVEN

Føringene som ligger til grunn for dette prosjektet er hentet fra Framtidens byer. Her er det en klar 
målsetting om å skape tettere, mer bærekraftige byer der folk beveger seg mer til fots og på sykkel og 
mindre med bil. Tiltak er i denne sammenheng knyttet til to innsatsområder: det fysiske, der en jobber 
med tilrettelegging og hindringer, og det sosiale, der det jobbes med holdningsendringer. 
   
Dette prosjektet er ikke tuftet på tiltak som skal virke 
begrensende på bilbruk. I dette prosjektet er vi opptatt av 
tiltak som kan virke positivt på folks interesse for å gå eller 
sykle innenfor sentrumsområdet. Vi forholder oss derfor i 
så liten grad som mulig til eventuelle korrelasjoner mellom 
gåing/sykling og bilbruk fordi det ofte er vanskelige og 
kompliserte forhold mellom disse.
Sosiale grupper og samfunnsliv er resultatet av 
sammensatte prosesser og strukturer. Gjennomtenkte tiltak 
har mulighet til å styre utviklingen og folks atferdsmønstre, 
men dette krever atskillig mer dyptgående og nyanserte 
analyser av befolkningen enn det har vært rom for i denne 
undersøkelsen. Vi har derfor valgt å ikke fokusere spesielt 
på konkrete styringsverktøy, men i stedet metodologiske 
tilnærminger som på sikt kan føre til utviklingen av slike.
Denne rapporten prøver å fremme en forståelse av folk i 
Fredrikstad sentrum - deres forhold til tilbud og tjenester - 
og hvordan dette muligens tilrettelegges for eller forhindres 
med dagens infrastruktur. Forslag til tiltak fremmet i denne 
rapporten tar utgangspunkt i at folk er aktører som inngår 
i og delvis styres av komplekse årsakssammenhenger. 
Rapporten søker å si noe om disse årsakssammenhengene 
og hvordan dette relaterer seg til nærhetsbyproblematikk.

Retningsgivende spørsmål
Arbeidsgruppa formulerte en rekke spørsmål som styrte 
kartleggingene og analysene. Spørsmålene er kanskje 
enkle, men innholdet og svarene komplekse. 
• Hvor bor folk?
• Hvem er det som bor på de ulike stedene?
• Hvilke tilbud og tjenester bruker de?
• Og hvordan kommer de seg dit?
• Hvordan er gang og sykkelinfrastrukturen mellom 

hjemme og tilbudet/tjenesten? 

Enkelt forklart har vi tilegnet oss svar ved å se på hvor folk 
bor, hvem som bor der, og prøve å forstå de ulike behovene 
folk har. Samtidig undersøker vi hvilke tilbud og tjenester 
som eksisterer i og rundt Fredrikstad sentrum, og hvordan 
infrastrukturen er tilrettelagt. Vi kan da vurdere om det er 
disse tilbudene og tjenestene folk vil ha, og om de kan nå 
de ved å gå eller å sykle.
Intensjonen - eller det ønskede resultatet - er å legge til 
rette for utviklingen av en by som er lett tilgjengelig for 
folk ved hjelp av gåing og sykling – en by der en ikke 
trenger å ty til bilen så ofte.

Prosjektet har også andre overordna målsettinger som 
prosjektgruppa har jobbet med: 
Internt i prosjektet er det ønskelig at datagrunnlag, analyser 
og verktøy skal gi administrasjon og politisk ledelse i 
Fredrikstad mulighet for å identifisere hva en nærhetsby er, 
og tilstrebe det gode byliv. Prosjektet skal kunne bidra til 
å styrke kommunedelplanen ved å tydeligere definere hva 
som ligger i ytringer som:
• Styrke sentrums attraktivitet
• Styrke sentrum som sosial arena
• Legge til rette for økt aktivitet
• Bidra til økt mangfold
• Legge føringer som i størst mulig grad bidrar til 

forutsigbarhet, fleksibilitet og effektivitet i videre 
planlegging og utvikling av byen. 

Samtidig er det en overordna målsetting å dokumentere 
det metodiske arbeidet som er gjort i prosjektet, slik at 
tilsvarende prosjekt kan gjennomføres i andre «fremtidens 
byer». 

Presentasjon av materiale i dette dokumentet
I utgangspunktet har kommunen definert seks 
«deloppgaver» som utgangspunkt for kartleggingene og 
analysene i dette oppdraget. I dette dokumentet har vi 
valgt å omstrukturere materialet for å samle analyser og 
funn i mere tematiske kapittel. Disse presenteres i Del 8 av 
dokumentet og er inndelt etter følgende: 
• Mellom hjemmet, jobben, skolen, barnehagen og 

butikken
• Bruk av kollektivtransport
• Sykkel som fremkomstmiddel
• Tilbudsspekter

Vi har valgt å presentere datamaterialet i så stor grad 
som mulig i form av kart på grunnkretsnivå. Dette gjør 
vi på grunn av det begrensede geografiske området dette 
oppdraget fokuserer på, og fordi forskjellene eller likhetene 
mellom grunnkretser gir interessant informasjon. Der vi 
har valgt å presentere data på et mer overordnet nivå er det 
fordi dette forteller en tydeligere historie enn data fordelt 
på grunnkretser.

2.2    KOMMUNALE OG STATLIGE FØRINGER

I utgangspunktet fokuserer prosjektet på nærhet og tilgjengelighet for gående og syklende til tjenester 
og tilbud i Fredrikstad sentrum. Men innbakt i dette ligger det større visjoner. Gjennom kartlegginger, 
analyser og ikke minst utarbeidinga av et bylivsregnskap skal prosjektet bidra til å definere hva godt 
byliv i Fredrikstad er.

Som kommunen selv har definert det, er målet for Case 
Fredrikstad – bylabratorium for nærhetsbyen utvikling av 
metoder for å bygge kunnskap om hvordan sikre: 
• Bedre bystruktur for gående og syklende
• Byromsnettverk med attraktive møteplasser, aktivitets- 

og rekreasjonsområder, utprøving i form av temporære 
byrom

• Urbane kvaliteter, hvordan skal defineres, sikres og 
utvikles

• Bedre langsiktig områdeplanlegging der dagliglivets 
målpunkter kan nås uten bruk av bil

Hva legges i begrepet «nærhetsby»?

For å komme i gang med kartlegging og analyser av nærhetsbyproblematikk i Fredrikstad, og for å 
kunne foreslå tiltak til bylaboratoriet må vi først kunne definere hva som legges i begrepet nærhetsby.

Kommunen definerer nærhetsbyen slik:  
Nærhetsbyen tar utgangspunkt i menneskets 
hverdagsbehov, og handler om korte avstander til og 
tilgang på ulike arealer og funksjoner i en bystruktur. 
Det skal være kort vei (fra 300 m til maks 1000 m) til: 

• -butikker og nærservice
• -barnehager og skoler
• -byrom og møteplasser  
• -rekreasjonsområder
• -holdeplassen til kollektivtransport

     
En grunnleggende premiss er at byens offentlige gater og 
byrom, stier og snarveier, danner et helhetlig nettverk av 
sammenhengende gangforbindelser og sykkelveier. Målet 
er at denne bystrukturen/veven skal være så effektiv og 
attraktiv at folk velger å sykle og gå fremfor å ta bilen 
til sine daglige gjøremål, og oppholde seg mer i byens 
fellesrom.
Prioriteringen er gående foran syklende foran 
kollektivtransport foran privatbiler. Dette skal gjenspeiles i 
byens infrastruktur.

Med denne kunnskapen ønsker kommunen å kunne utvikle 
strategier som bidrar til bærekraftig byutvikling, og bidrar 
til å styrke Fredrikstad sentrum som et attraktivt sted for 
bolig, handel, kultur og rekreasjon. 
I praksis ønskes dette gjennomført ved å prøve ut ulike 
arbeidsformer, nye planleggingsverktøy og teste ut 
praktiske løsninger i form av pilotprosjekter. Utprøving, 
testing og pilotprosjekter er det som gjør bylaboratorium 
for nærhetsbyen til nettopp et laboratorium. Gjennom 
kartlegginger og analyser av nærhetsbyproblematikk er 
målsettingen at dette dokumentet skal kunne komme med 
forslag til ulike tiltak for bylaboratoriet.

Bård Vegard Solhjell (SV), daværende miljøvernminister, 
forklarte i 2013 følgende om nærhetsby-begrepet:
«Nærhetsbyen setter mennesket i sentrum for byutviklingen 
ved å sikre at folk har kort vei til skole, jobb og friluftsliv 
og at det blir god kollektivtransport og mulighet for å 
gå og sykle. I mange byer bør det være mulig for mange 
barnefamilier å stå opp om morgenen, levere barn i skole 
og barnehage, dra på jobb og handle på vei hjem – uten å 
bruke tid i bilen.
Nærhetsbyen betyr at de stedene som er viktige for folk 
i deres dagligliv lett kan nås til fots eller med sykkel. 
Forbindelsene dem i mellom må i tillegg være gode og 
attraktive. Dette har vi planlagt med tanke på biler i 
årevis, nå er turen kommet til hvordan vi beveger oss uten 
bilen.»
(Miljøverndepartementet 2013)
Disse sitatene danner et godt utgangspunkt for å forstå 
kommunens og statens tanker om nærhetsbyen. Men 
samtidig som det er viktig å forstå tanker og formuleringer 
omkring konseptet nærhetsbyen, er det like vesentlig å få et 
innblikk i hvordan en nærhetsby fungerer i virkeligheten. 
Går vi ut i verden og tilbake i historien finner vi flere 
eksempler på hvordan nærhetsbyprinsipper har vært utført 
- både med positive og negative resultat.
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2.3    EKSEMPLER PÅ NÆRHETSBYKVALITETER

I praksis har nærhetsbyen allerede eksistert (om enn noe udefinert) i noen århundre. Utgangspunktene 
for disse nærhetsbyene er ulike, og kommer til uttrykk på ulike måter. Men alt i alt er prinsippene 
som ligger til grunn for nærhetsbykvaliteter tuftet på bærekraftsprinsipper - økonomisk, politisk, 
sikkerhetsmessig, sosialt og/eller miljømessig. 

Det er viktig å poengtere at disse eksemplene i stor grad 
defineres av spesifikke forhold og kvaliteter som er 
«unike» for den konteksten hvert eksempel er hentet fra. 
Med andre ord er ikke disse eksemplene tatt med for at 
Fredrikstad skal lære hvordan nærhetsbykvaliteter kan 
etableres i Fredrikstad. Vi har valgt å ta dem med for 
å belyse et viktig forhold: hver by må forsøke å skape 
nærhetsbyen på egne premisser. Noen forhold kan sies å 
være like fra sted til sted, men resultatene av tiltak vil ofte 
få ulike konsekvenser fordi befolkningen er annerledes 
både demografisk og størrelsesmessig, geografien ulik, 

økonomiske forhold og politiske føringer forskjellige, og 
allerede eksisterende infrastruktur og tilbudsspekter basert 
på andre premisser.
Eksemplene vi har valgt å dra fram her viser byer hvor 
det å sikre nærhetsbykvaliteter har vært klare politiske 
og byplanleggingsmessige valg. Vi viser også eksempler 
på byer hvor nærhetsbykvaliteter har oppstått som et 
inndirekte resultat av andre føringer. 
Se appendiks A for en mer inngående presentasjon av disse 
eksemplene.

Middelalderbyen: tettbygd og markedsorientert. 
Her representert ved Bologna i Italia. Middelalderbyer 
oppstod som et resultat av endringer i europeisk handel og 
behovet for beskyttede handelssentra på strategiske steder 
langs viktige ruter. Det voksende markedskreftene skapte 
nærhetsbyer ved å tiltrekke seg folk og tjenester.
I dag er den gamle bykjernen i Bologna framdeles fylt av 
folk og tilbud - godt hjulpet av tilreisende turister.

Milton Keynes: New Towns og nærhet?
New Towns ble etablert i England i etterkrigstida som 

et svar på boligmangelen i landet. Disse byene var 
funksjonsdelte i soner med boligområder rundt et 

sentrum. Selv om New Towns ble planlagt med effektiv 
infrastruktur mellom soner, var det også ansett som viktig 

å utvikle boligområdene som delvis autonome samfunn 
med gangbare distanser for alle innbyggere til tilbud og 

funksjoner:  skoler, butikker, kirke, pub, holdeplasser, 
samfunnshus og idrettsbaner. Med lave boligpriser og 

pendleavstand til London og andre store arbeidssteder er 
Milton Keynes i dag en by i rask vekst.

Letchworth Garden City: Englands første hageby fra 1905. 
Basert på Ebenezer Howards visjoner vart hagebyen 

anlagt for å skape bedre levekår for alle klasser, i en tid 
da industrialiseringa førte til uverdige forhold i mange 

britiske byene. Hagebyene gav innbyggere bedre tilgang til 
arbeid, grønt, og butikker. Hagebyprinsippet omorganiserte 

også eiendomsforhold. Slik sett var disse byene til dels 
vellykkede sosiale eksperiment.
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Årsta, sør for Stockholm ble bygget etter Andre Verdenskrig 
med fokus på folks behov i forhold til bygningsmasse og 
tilbud. Årsta var ett av eksemplene en skjelnet til i Norge i 
forbindelse med etterkrigstidas sosiale boligbyggeprosjekt. 
I dag er Årsta fremdeles en levende bydel, godt hjulpet av 
Årsta Center, det sosiale og handelsmessige midtpunktet i 
bydelen. 

Unité d’Habitation: ett bygg, én nærhetsby. 
Le Corbusiers boligblokk i Marseille er kanskje mest 
kjent som ett av de første - og kanskje mest vellykkede 
eksemplene på brutalisme. Fra et modernistisk 
ståsted innehar bygget også nærhetsverdier: butikker, 
rekreasjonsareal, kulturelt innhold og bolig samlet under 
ett tak i grønne omgivelser. Sosial variasjon er det kanskje 
mindre av i dette mini-samfunnet. Blokka er i dag et svært 
populær bosted for den øvre middelklassen.

København: sykkelby som nærhetsby. 
København satser på å bli verdens beste by på sykkel. Her er 

det lang tradisjon for sykling, og i dag foretas 36% av alle reiser 
på sykkel. I Københavns sykkelstrategi ligger også målsettinger 
som er forenlige med ideer om nærhetsbyen. Bedre livskvalitet, 
høy grad av tilgjengelighet, korte avstander, og nærhet til tilbud 

og tjenester.

Bleecker Street i Greenwich Village, New York. Deler av 
Manhattan og Brooklyn kan sies å være en rekke mer eller 

mindre sammenhengende nærhetsbyer. Her er høy tetthet av 
bygningsmasse, tilbud og mennesker. Særlig på Manhattan 

er tilbudene i stor grad markedsorienterte, og deltagelse i 
nærhetsbyen kostbart. Tettheten av tilbud som New York er 

kjent for innen kultur, mat, og retail er godt hjulpet av den 
enorme mengden turister som besøker byen hvert år.
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2.4    METODER

For å svare på de seks «deloppgavene» kommunen definerte som utgangspunkt for dette prosjektet ble 
det iverksatt en rekke arbeidsoppgaver (presentert i Gannt-tabellen under «framdrift»). Her følger en 
gjennomgang av arbeidsmetodene for å gi innblikk i hva som ble gjennomført, hvordan og hvorfor det 
ble gjennomført. Videre metodiske betraktninger er presentert i grå bokser gjennom dokumentet, med 
en oppsummering i del 7.

Innsamling av data fra kommunens geomatikkavdeling
Norske kommuner besitter stort sett en mengde data 
vedrørende geografisk område, befolkning og ulike typer 
aktiviteter - fra næring til rekreasjon - med mer. Før man 
setter i gang med de store datainnsamlingsoperasjonene 
er det derfor viktig å kartlegge hva slags informasjon som 
finnes tilgjengelig fra før. Dette er både kostnadseffektivt 
(som i økonomisk og tidsmessig besparing) og viktig 
for å bygge videre på den aktuelle kommunens tidligere 
arbeid. I forbindelse med Case Fredrikstad var det spesielt 
hensiktsmessig å innlede kartleggingsarbeidet med å 
opprette dialog med geomatikkavdelingen. 
I Fredrikstad er den samlede datamengden geomatikk 
besitter stor. Dette representerte både en vesentlig fordel 
og samtidig en utfordring, med tanke på å skille ut den 
informasjonen som var vesentlig for våre oppgaver. Denne 
sorteringsøvelsen skjedde kontinuerlig - det vil si, at 
etter hvert som prosjektet utviklet seg ble databehovene 
ytterligere spisset. Samarbeidet med Geomatikk har vært 
en viktig forutsetning for arbeidet med Case Fredrikstad.
Mange av kartene presentert i denne rapporten er en 
sammenstilling av data fra geomatikk. Prosjektets 
særskilte fokus på nærhetsbykvaliteter har vært viktig 
for å bestemme hvilke data som skulle sammenstilles og 
sammenlignes. For eksempel er tettheten av kulturelle 
tilbud i seg selv interessant å se på i kart, men når denne 
tettheten settes opp mot tetthet av kafeer og restauranter, 
samt nærhet til skoler og barnehager vil kartene kunne gi 
indikasjoner på mulige eller manglende synergier som kan 
være viktig for nærhetsbyen. På samme måte er tetthet av 
kafeer, restauranter og serveringssteder noe som kanskje 
er mest interessant sett opp i mot tetthet av beboere i 
grunnkretsene innenfor prosjektområdet. 

Fysisk registrering i Fredrikstads sentrumsområde
Som konsulenter leid inn for å avgi en profesjonell 
vurdering er det viktig å ikke bare lene seg på eksisterende 
informasjon, men danne seg et eget inntrykk. Dette er 
viktig både for å kvalitetssikre at eksisterende informasjon 
er korrekt, at vi ikke risikerer følgefeil ved å reprodusere 
feilaktige oppfatninger, og for å bli kjent med caset i 
primær forstand, og ikke kun sekundært gjennom andres 
erfaringer. 
Vårt arbeid med fysiske registreringer ble gjennomført 
for å identifisere og plassere tilbud og tjenester (som 
delvis overlappet data fra Geomatikk), samtidig som 
det var mulig å registrere kvaliteter i gater og offentlige 

rom. Registreringen ble gjennomført på sykkel for å få et 
inntrykk av nettopp hvor tilrettelagt gatenettet er for sykkel 
(en viktig dimensjon ved både Nærhetsbyen og Framtidens 
byer), samtidig som det gav mulighet for rask forflytting 
uten å miste kontakt med detaljer. 
Registreringsarbeidet ga også mulighet for å komme i 
kontakt med folk - et viktig utgangspunkt for å få innblikk 
i beboeres meninger og forhold til steder. 
De fysiske registreringene gjorde det mulig å samle 
kvaliteter og inntrykk etter andre kategorier enn det 
geomatikkdata kunne gi. For eksempel steder for hvile og 
ro, steder med høyere aktivitetsnivå, og steder som kan 
fremstå som uoversiktlige i forhold til sykling og trafikk. 

Utvikling av spørreskjema
I arbeidet med fysisk registrering ble det tydelig at den 
planlagte og bygde byen kun representerer ett nivå 
av byen, og at det er vel så viktig å fange den sosiale 
sammensettingen av folk. Kort fortalt trengte vi kunnskap 
om hvem som bor hvor, i hvilken grad de trives med å bo 
nettopp der de bor, hvor lang reisevei de har til arbeid, i 
hvilken grad de er fornøyd med nærhetstilbud og så videre. 
Nå skal det imidlertid sies at prosjektet alt fra 
planleggingsfasen inneholdt sosial kartlegging ved hjelp 
av spørreundersøkelse, men det er et viktig poeng at en 
slik øvelse forankres i velfunderte spørsmål som speiler 
de faktiske omgivelsene. Det vil si at før vi kunne utvikle 
spørsmålene vi var interesserte i å få svar på, måtte vi 
forstå området. 
Spørreskjemaet som ble utviklet foreligger som appendiks 
til denne rapporten.
Vi valgte å dele spørsmålene inn i ulike kategorier. Vi 
trengte informasjon om demografiske forhold, reisevaner, 
med spesielt inngående fokus på sykkel- og kollektivbruk. 
Vi var interessert i informasjon om folks livsstil (det vil si 
hvordan de tilbringer fritiden sin), og deres opplevelse av 
nabolaget de bor i. Målet var å utvikle en lagforståelse av 
praktisk hverdagsliv som kunne legges ovenpå den fysiske 
bystrukturen - og si noe on nærhetsbyen. 
Et viktig poeng for oss i utviklingen av spørreskjemaet, var 
at spørsmålene ikke skulle overlappe andre undersøkelser 
utført av kommunen for mye, men at fokus måtte ligge 
på suppleringssiden. Likevel var det viktig å sørge for at 
sentrale variabler kunne sammenlignes med funn fra andre 
undersøkelser. 

Metodisk betraktning: kartlegging og visualisering 

Visualisering av data i kart er viktig i dette prosjektet.
Hva som visualiseres og hvordan det fremstilles 
er alltid selektive valg når det gjelder kartlegging. 
Ingen kart kan fremstille data på nøytralt grunnlag. 
Kartets «oppgave» er å formidle en spesifikk historie. 
Desto mer dataen blir spisset, desto enklere er det 
for leseren å forstå hva det er som blir formidlet. Det 
vil derfor alltid være behov for å velge å framstille 
enkelte data fremfor andre data, og således gi et 
ensidig inntrykk av tingenes tilstand. 

Gjennomføring av spørreundersøkelse
Spørreundersøkelsen ble utført av Norstat ved hjelp 
av telefonintervjuer. I prosjekter som dette - hvor flere 
kartleggingsøvelser skal iverksettes med ulike metoder 
- vil det alltid bli en avveining med tanke på ressursbruk 
(les: tid og penger). I forbindelse med spørreundersøkelsen 
havnet vi derfor i en situasjon hvor vi måtte velge 
mellom å spørre mange om få ting, eller gå i dybden på 
færre respondenter. Case Fredrikstad utgjør, som nevnt, 
en pilotsatsing der en av målsettingene er å utvikle 
metoder med overføringsverdi. Vi kom derfor fram til at 
dybdekunnskap var viktigere enn mengdekunnskap. 

I dette prosjektet er tematikken for kartene tydelig. 
Det handler om nærhetsbyen, om hvilke tilbud folk 
er opptatt av, og om de kan nå disse innenfor korte 
avstander. Selv om enkelte kart viser ensidige bilder 
av virkeligheten, gir den samlede mengden kart i 
dette dokumentet et mer nyansert bilde av forhold i 
Fredrikstad.
Hva et kart er og hva det formidler er viktig å huske, 
både for de som gjennomfører kartlegging, og for de 
som leser kartene.

Totalt besvarte 500 respondenter spørreundersøkelsen. 
Disse ble plukket fra sentrumsområdets ulike grunnkretser, 
fordelt og justert etter innbyggertall i respektive kretser.  
500 svar gir oss et godt utgangspunkt for å utlede kunnskap 
om byen på overordnet nivå, men det skal nevnes at 
jo lengre ned vi beveger oss jo mindre representativt 
blir bildet vi sitter igjen med. Vi mener likevel at det 
datamaterialet vi har samlet inn gir viktig informasjon, som 
indikasjoner, på grunnkretsnivå. 

Analyse av sosiale data fra spørreundersøkelse
Datamaterialet fra spørreundersøkelsen ble overlevert 
Rodeo fra Norstat i rådataformat. Det vil si at ingen 
analyser ble utført av Norstat. Data ble videre analysert ved 
hjelp av SPSS. 

Innhenting av dybdeintervjuinformanter
Der spørreundersøkelser gir oss et overordnet bilde 
i aggregert forstand, så vi behov for å supplere med 
dybdeforståelse på individnivå. Dette oppnådde vi ved 
dybdeintervjuer. 
På samme måte som vi lot spørsmålene i 
spørreundersøkelsen utledes fra den fysiske registreringen, 
lot vi intervjuguiden for dybdeintervjuene utledes fra 
spørreundersøkelsen. På den måten beveget vi oss stadig 
ned i caset, ved å gå skrittvis fra makronivå til mikro. 
I dybdeintervjuene var det de enkeltes opplevelse av 
by og nabolag vi var ute etter - hvordan de organiserte 
hverdagen, forflyttet seg mellom ulike (og hvilke) 
destinasjoner, som arbeidsplass og dagligvarebutikk, skole 
og treningssenter med mer. 
Enhver by er mangfoldig i sosial forstand - det vil si at 
ikke én gruppe er representativ for befolkningen. Men 
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fordi vi belyste mangfoldet ved hjelp av den kvantitative 
undersøkelsen, kunne vi være mer selektiv i den 
kvalitative. Vi anså det derfor som hensiktsmessig å gå i 
dybden på én gruppe, som kunne representere én sentral 
side ved prosjektet: familier med hjemmeboende barn 
i barneskole (og ungdomsskole) alder, der foreldrenes 
arbeidsplass lå innen 5 km fra hjemmet. 
Informantene ble rekruttert ved hjelp av kommunen og 
snøballmetoden - det vil si at kommunens prosjektgruppe 
tok tak i eget nettverk og rekrutterte informanter derfra. 
Dette er en enkel løsning - relativt sett - som medfører en 
del forbehold, som at gruppen vil være relativt homogen. 
Men gitt vår målsetting, å forstå nabolag og nærhetstilbud, 
anså vi dette som forsvarlig. 
Totalt ble 8 informanter intervjuet. Opprinnelig hadde vi 
en målsetting om å intervjue én informant (familie) fra 
hver levekårssone (11 stykk), men gitt prosjektets stramme 
tidsplan nådde vi ikke helt i mål med dette. Likevel gir 8 
intervjuer et godt grunnlag for å drøfte opplevelser av ulike 
nabolag og forskjeller mellom dem - om enn ikke én til én.

Utvikling av intervjuguide
Intervjuguiden ble utviklet som semistrukturert. Det vil 
si at vi utformet en liste over sentrale spørsmål vi ønsket 
svar på fra samtlige informanter, men lot det være åpent 
for å forfølge eventuelle andre temaer som dukket opp i 
intervjusituasjonen. Det semistrukturerte intervjuet er en 
fin metode å ta i bruk overfor temaer der vi går stien for 
første gang - det vil si, temaer der vi ennå ikke helt vet hva 
de sentrale temaer er. Dette ligger i pilotprosjektets natur. 
Spørsmålene ble, som nevnt, utledet fra 
spørreundersøkelsen, som ble utviklet fra den 
fysiske registreringen, som ble utledet fra data 
geomatikkavdelingen satt på. Det innebar at vi i 
intervjusitiuasjonen alt hadde opparbeidet en god forståelse 
av byen - både i fysisk og sosial forstand - og kunne inngå 
i informerte samtaler med informantene. 
Spørsmålene ble også vurdert i forhold til tidligere 
undersøkelser prosjektmedarbeiderne hadde erfaringer 
med, hvor vi diskuterte hvorvidt spørsmål som hadde vist 
seg viktig i andre sammenhenger også kunne være viktige i 
forbindelse med Case Fredrikstad. Her ble spesielt Rodeos 
prosjekt Barnefamilier i sentrum - et prosjekt utført for 
Norsk Form) - vedrørende barnefamiliers preferanser 
for bosted i Sarpsborg og kommunens virkemidler for å 
stimulere til økt bosetting i sentrumsområdene - vurdert 
som relevant (Ese et al 2012). 

Dybdeintervjuer
Dybdeintervjuene ble utført i Fredrikstad, noen på 
arbeidsplassen til informanten, ett på et spisested, noen 
hjemme hos informanten. Ett intervju ble utført på telefon 
da det ikke lot seg gjøre å lage en avtale om å møtes 
fysisk som passet for informanten. Intervjuene tok alle 

stort sett like lang tid, ca 1 time hver. De ble tatt opp med 
diktafon, transkribert og analysert i etterkant av intervjuet. 
Analysene av de første intervjuene foregikk i det samme 
tidsrom som de siste intervjuene ble gjennomført. Dette 
muliggjorde at vi kunne belyse problemstillinger som 
dukket opp i den første analysen i de siste intervjuene.
Vanligvis garanterer vi for anonymiteten til informantene 
i prosjektene våre, også i forhold til oppdragsgiver. Denne 
gangen benyttet vi informanter som kommunen hadde vært 
behjelpelige med å skaffe, og vi har derfor ikke kunnet 
garantere anonymitet. Alle informantene ble informert om 
dette før intervjuet, og alle samtykket til å delta likevel. 
Intervjuene ble opplevd som gode, flere av informantene 
ga tilbakemelding om at det var morsomt å være med, 
noe som ikke er uvanlig i kvalitative intervju. Tematikken 
engasjerte informantene, og vi opplevde dem som 
innbyggere som har et reflektert forhold til sin egen by.

Andre samtaler
I løpet av prossesene prosjektet gikk gjennom møtte vi 
mange personer og interessegrupper som hadde innsikt 
i forhold i byen som vi anså som relevant i forhold 
til nærhetsbytematikk. Da disse ikke ble fanget opp i 
spørreundersøkelsen eller dybdeintervjuene, var det viktig 
å holde samtaler med disse personene eller gruppene 
omkring de spesifikke temaene de hadde kunnskap om. 
Der disse personene eller gruppenes oppfatninger er tatt 
med i datamaterialet, er det fremstilt som nettopp det det 
er: særskilte oppfatninger fra interessenter, som likevel 
er legitime å ta med fordi de representerer viktige eller 
tydelige stemmer i bybildet. Deres oppfatninger er vurdert 
i forhold til kvalitative og kvantitative data, samt fysiske 
registreringer.

Tagfredrikstad.no
Som et siste grep - etter å ha fanget fysiske forhold, sosiale 
forhold, subjektive erfaringer o.l. - ønsket vi å trekke inn 
befolkningens bruk og opplevelse av byen på massenivå. 
Dels som et demokratiserende grep, der vi tillot atskillig 
flere stemmer å si sin mening om byen deres. og dels som 
et praksisfilter vi kunne legge som nivå ovenpå de andre. 
Dette ledet til utvikling av nettstedet tagfredrikstad.no, 
som er tilpasset bruk på mobil. Nettstedet gav publikum 
mulighet for å merke områder i byen som henholdsvis 
positive eller negative, samt supplere med et bilde og/eller 
et beskrivende ord. 
Målsettingen med «appen» har vært todelt: Å samle inn 
data fra innbyggere som kunne brukes i analyse i Case 
Fredrikstad-prosjektet, og å engasjere folk i Fredrikstad 
til å komme med tilbakemelding til kommunen om hva de 
liker og ikke liker i byen.
Der spørreundersøkelsen skilte mellom hvor folk bodde 
og fokuserte på hvordan folk hadde det i sine respektive 
nabolag, fokuserte appen på hvordan folk brukte byen – 

uten tanke på hvor de kom fra. Gjennom appen et inntrykk 
av hvordan folk aktivt brukte hele byen. 
Annonsering ble gjort i aviser, hvor folk ble oppfordret 
til å bruke appen til å registrere alle små og store ting 
de satte pris på eller mislikte i Fredrikstad. Dette kunne 
være et øyeblikksbilde som en  solskinnsdag i parken med 
barna, en is på brygga, eller et mer vedvarende inntrykk 
som et bygg en syntes var stygt eller et område en likte 
å gå gjennom på veg til jobb. Prosjektgruppa satte ingen 
begrensninger på innspill, og ønsket å gjøre ”oppgaven” så 
åpen som mulig for å få et bredt inntrykk av hva folk var 
opptatt av.
Det var viktig at terskelen for registrering var lav: En 
kunne registrere en hendelse eller sted med to tastetrykk og 
ett valgfritt beskrivende ord. Samtidig gav tagfredrikstad 
muligheten for å legge til et bilde om en ønsket det. 
Registreringen ble georeferert (telefonens GPS-posisjon 
ble registrert), men ellers var all data anonymisert.
Tagfredrikstad ble lansert 12. mai og datainnsamlingen fra 
appen ble avsluttet 19. juni. Ved å besøke tagfredrikstad.
no ble brukere stilt følgende spørsmål: ”Hvordan opplever 
du byen din? Tag Fredrikstad”. Deretter ble en presentert 
et kart som viste telefonens posisjon, en ble bedt om å 
verifisere denne (”Hvor er du?”) og trykke på tommel 
opp eller tommel ned i forhold til spørsmålet: ”Hva synes 
du?”. Deretter fikk en spørsmål om ”hvilket ord beskriver 
best det du tagget?” med et åpent tekstfelt. Når ordet var 
skrevet ble en spurt om en ønsket å legge til et bilde.
I stedet for å utvikle en egen app, ble det valgt å lage en 
nettside tilpasset smarttelefon som folk ble bedt om å 
besøke (tagfredrikstad.no). Prosjektgruppa valgte denne 
løsningen fordi det å laste ned en app kunne representere 
en større terskel enn å besøke et nettsted, samt at vi da 
slapp benytte formidlingsstjenester som Apples appstore 
og lignende. 

Syntese av fysiske og sosiale data
Det har vært et målsetting fra starten av å triangulere data 
for å utlede en mer holisitisk forståelse av byen. Sosiale 
data er i seg selv ikke lett operasjonelle uten kontekst, og 
fysiske data er meningsløse uten kjennskap til hvordan 
det fysiske tas i bruk. Vi har derfor forsøkt å syntetisere 
den planlagte og bygde byen med mennesker og det 
levde livet, for å gi et bilde av Fredrikstad som i) noe 
materielt, ii) noe sosialt, og iii) noe sosiomaterielt. Dette 
var viktig gitt oppgaven med å utvikle et bylivsregnskap. 
Våre fysiske omgivelser gir oss rammer for handlinger og 
atferd, men kreative måter å handle på endrer de fysiske 
forholdene. Enhver by vil slik være et dynamisk samspill 
mellom fysiske og sosiale forhold, som virker sammen på 
samtidens premisser. 
Vår fremstilling og visualisering av datamateriale/kart har 
forsøkt å formidle noe av dette forholdet. Vi anser dette for 
å være vesentlig (og noe oversett) i slikt type arbeid.

Designmal for «tagfredrikstad». Kommunens geomatikkavdeling stod for den tekniske utviklingen av mobiltjenesten.
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3.1    HVILKE KARTLEGGINGER HAR BLITT GJENNOMFØRT?

I del 8 av dette dokumentet presenteres alle kartlegginger og analyser i sin helhet. I denne delen 
forklarer vi kort hvilke kartlegginger og analyser vi har gjennomført. Samtidig presenteres en 
oppsummering av funnene fra kartleggingene og analysene - samt bykvaliteter som er utledet fra 
funnene. 

Oppsumering av kartleggingene og analysene
Kartleggingene og analysene - presenteret i sin helhet 
i del 8 - har blitt til gjennom fysisk registreringsarbeid, 
innsamling av allerede eksisterende datamateriale fra 
Geomatikk, kvantitative spørreundersøkelser, kvalitative 
intervju, observasjoner og samtaler.
Kartleggingene og analysene har blitt strukturert etter 
følgende temaer, der fysiske registreringer og sosiale data 
er sammenstilt og sammenlignet på grunnkretsnivå: 
• Logistikk, særlig den som har med det dagligdagse å 

gjøre, som avstander og reisevaner mellom hjemmet, 
jobben, skolen, barnehagen og butikken.

3.2    HVA FANT VI UT?

Følgende er en tematisk oppsummering av funn fra kartleggingene, intervjuene og analysene. Temaene 
følger strukturen i del 8 i dette dokumentet.

• Kollektivtransport, hvor rutene går, hvordan folk 
forholder seg til det, og hvor mye de bruker det.

• Sykkel som transportmiddel, som går på infrastruktur 
og ruter, folks bruk av sykkel, og hvordan de føler det 
er å bruke sykkelinfrastrukturen i Fredrikstad.

• Tilbudsspekteret, om folk føler de har det de 
trenger innenfor korte avstander, hva som finnes 
og mulige synergier, og hva folk bruker av tilbud i 
sentrumsområdet.

• Nabolaget ditt, der spørsmål om inntekt og utdanning 
blir tatt opp, og der folks forhold til eget nabolag blir 
vurdert.

Tematisk oversikt over kartleggingene
Logistikk
Folketall og befolkningstetthet fordelt på grunnsoner
Arbeidsplasser med mer enn 50 ansatte
De som går, sykler eller bruker kollektivtransport til/fra jobb
Ærend og transportmiddel før/etter jobb

Bruk av kollektivtransport
Dekker kollektivtilbudet behovet ditt?
Bruk av byfergene

Sykkel som transportmiddel
Nåværende og planlagte sykkelruter
Hvor ofte sykler du og hva skal til for at du sykler mer?
Hvilken strekninger sykles mest og hvor trygge føles de?

Tilbudsspekteret
Har du de viktigste tilbudene du trenger innen 1000 meter?
Tilbud folk føler at de mangler
Bruk av sosiale og kulturelle tilbud
Bruk av rekreasjonstilbud/-muligheter

Nabolaget ditt
Sosiale klasser
Hvor vil du helst bo?
Erfaringer fra TagFredrikstad

Oppsummering av funn
Logistikk
1. Befolkningstettheten i Fredrikstad følger en typisk 

sentrum-periferi-utvikling, der sentrum har høyere 
innbyggertetthet enn periferien. Folk bor altså nærere 
hverandre og nærere enkelte tilbud i sentrum, samtidig 
som en i periferien har tilgang til andre plasskrevende 
nærhetstilbud som rekreasjonsareal.  

2. 77% av alle arbeidstakere i spørreundersøkelsen 
har mindre enn 20 minutter til jobb, uavhengig av 
transportmiddel. Ca 60% av Fredrikstads arbeidstakere 
(som bor og jobber i kommunen), rundt regnet 23 000 
personer, jobber på en arbeidsplass med mer enn 50 
ansatte. Disse arbeidsplassene er i stor grad lokalisert 
i grunnkrets langs elva. Arbeidsplassene er ofte lagt til 
næringsområder som også huser bedrifter med mindre 
enn 50 ansatte. Godt over 23 000 personer skal altså 
frem og tilbake fra disse grunnsonene 5 dager i uka. 

3. 54% av arbeidstakere i Fredrikstad går, sykler 
eller bruker kollektivtransport til og fra jobb. De 
som bor midt i sentrumsområdet går, sykler og tar 
kollektivtransport mer enn de som bor i periferikretser.

4. De som bor sentralt utfører ofte praktiske ærend på 
veg til og fra jobb. Folk som bor i grunnkretser med 
større topografiske variasjoner er særlig representerte 
i denne kategorien. Ved henting og bringing til 
barnehage/skole ser vi at de som henter og bringer ofte 
gjerne bruker bil. De som henter og bringer sjeldnere 
bruker gjerne sykkel eller går. 

Bruk av kollektivtransport
5. Folk er jevnt over positive til kollektivtilbudet i 

Fredrikstad. Særlig i sentrale grunnkretser mener 
respondenter at tilbudet dekker behovet deres. I 
periferikretsene er folk mindre fornøyde.

6. Selv om bare 3% av respondentene bruker byfergene 
daglig, bruker over halvparten fergetilbudet jevnlig. 

Sykkel som transportmiddel
7. Nåværende og planlagte sykkelruter viser et 

sykkelvegnett med sirkulære ruter rundt sentrum 
og radielle ruter gjennom sentrum og ut til 
boligområdene. Dette oppleves som en god strategi, 
men kvaliteten på den delen av sykkelvegnettet som er 
ansett å ha «god standard» er for variert. Variasjonen i 
sykkelvegstandarden fører til forvirring og potensiell 
usikkerhet – både hos syklister og bilister. Folk i 
Fredrikstad oppfatter ikke nødvendigvis syklister som 
trafikanter på hjul, og er i stor grad «fortausbrukere».

Hva betyr det?

Folketall og befolkningstetthet er viktige grunnkart
Hvor ligger de og hvor mange reiser dit?
Den mest regelmessige transportetappen i tilværelsen
Kombinerer folk jobbreisen med andre ting? 

Kan nærhetsbyen trekke veksler på kollektivtilbudet?
Hvor mange bruker byfergene hvor ofte?

Hvilke er gode nok og hvor går de?
Kan nærhetsbyen trekke veksler på sykkelbruk?
Utmerker noen strekninger seg og er folk fornøyde?

Har folk det de trenger innenfor en nærhetsradius?
Hva mangler og i hvilke grunnsoner?
Hvem bruker sosiale og kulturelle tilbud mest?
Hvem bruker rekreasjonstilbud mest?

Kan vi si noe om byen basert på inntekt og utdanning?
Er folk fornøyde med nabolaget sitt?
Bruk av sosiale media-verktøy i kartlegging

8. Andelen som benytter seg aktivt av sykkelen i 
hverdagen er høyt. 47% av respondentene faller i 
denne kategorien. 35% av de som faller utenfor er 
over 67 år. Folk i sentrum sykler med andre ord mye.

9. For at folk skal sykle mer oppgir om lag en tredel av 
respondentene at eksterne faktorer som flere og bedre 
sykkelveger ville hjulpet, mens en tredel oppgir at 
interne faktorer som økt motivasjon og bedre helse 
ville hjulpet.

10. De mest regelmessig syklede strekningene i 
Fredrikstad er mellom Kråkerøy og sentrum, Gressvik 
og sentrum og langs Glommastien. Deretter kommer 
Gamlebyen-sentrum, Holmen-sentrum, og til slutt 
Bydalen-sentrum, Trosvik-sentrum og Fredrikstad-
Sarpsborg. 89% av de som sykler disse strekningene 
regelmessig føler seg svært eller delvis trygge 
på denne sykkelruta. 62% av de spurte mener at 
deres følelse av trygghet også gjelder andre ruter i 
Fredrikstad. 

Tilbudsspekteret
11. I 23 av 28 spurte grunnkretser svarte over 80% av 

respondentene at de har de viktigste tilbudene du 
trenger innen 1000 meter. Ingen steder er mindre enn 
57% fornøyde. De tilbudene folk føler de mangler 
mest er dagligvare, bevertning og kollektivtransport. 

12. Folk er relativt flinke til å benytte seg av 
tilbudsspekteret i byen – både av sosial-, kulturell- og 
rekreasjonsmessig art. Det er lite i datamaterialet som 
viser tydelige mønster, noe som korrelerer med data 
som viser at det er spredning av sosiale klasser i byen. 

Nabolaget ditt
13. Sammenligner vi grunnkretser er ikke Fredrikstad 

særlig utsatt for tydelige sosiale skiller mellom for 
eksempel «Øst-Vest» eller «sentrum-periferi». Det vil 
si at vi ikke finner et klart klasseskille, men i stedet 
en ”sjakkmønstret” by når det gjelder fordelingen av 
befolkningen mtp. utdanning og inntekt. Det betyr 
ikke at det ikke er sosiale forskjeller i Fredrikstad, 
heller ikke at det ikke finnes områder som er ansett for 
å være ”finere” enn andre. Forskjellene er bare spredd 
rundt i forskjellige områder av byen. 

14. Folk ser generelt ut til å være veldig fornøyde med å 
bo i Fredrikstad. 71% oppgir at de trives svært godt. 
26% oppgir at de trives ganske godt. Likevel oppgir 
bare 23% av de som trives svært godt at de føler de 
bor i et engasjerende miljø.
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3.3    FRA FUNN TIL BYKVALITETER

Funnene fra kartleggingene og analysene er verdt å ramme inn i en større diskusjon: hvilken by skal 
Fredrikstad være og hvordan skal den bli slik? Prosjektet Case Fredrikstad – bylaboratorium for 
nærhetsbyen handler ikke bare om å kartlegge sykkelveier fra A til B. Med begrep som «nærhetsby» og 
«bylivsregnskap» ønsker en også å forstå og skape grunnlag for bedre byliv. Selv om slike diskusjoner 
lett kan bli politiserte, er det faglig nødvendig og interessant – med utgangspunkt i de kartleggingene 
som nå er gjort – å analysere og danne et grunnlag for diskusjon om de kvalitetene som Fredrikstad har. 
Dette dokumentet viser at folk i Fredrikstad generelt er fornøyde med byen sin og der de bor. Når 
kommunen skal diskutere hvilken rolle Fredrikstad skal ha i en regional sammenheng er det viktig å 
vite hva folk er fornøyde med og spille videre på disse kvalitetene: kommunen må kunne forsterke og 
hegne om allerede eksisterende positive bykvaliteter. Dette dokumentet gir innledende indikasjoner på 
hva slike kvaliteter er - i et nærhetsbyperspektiv. De neste delene av dokumentet viser til hvilke tiltak og 
strategier som kan ligge til grunn for å videreføre disse.

Oppsummeringen av funnene fra forrige side kan 
oversettes til bykvaliteter - kvaliteter som definerer 
Fredrikstad (i et nærhetsbyperspektiv) på godt og vondt. 
Her følger en beskrivelse av disse kvalitetene. På de neste 
sidene følger en videre strukturering av disse kvalitetene 
som kan være hjelpsomt i utviklingen av strategier og et 
bylivsregnskap.
Inntrykket prosjektgruppa har basert på kartleggingene og 
analysene er at Fredrikstad er en liten by med storbytrekk. 
I dette ligger det noen interessante spenninger. Geografisk 
sett er Fredrikstad en nærhetsby. Det tar ca 15 minutter å 
bevege seg fra den ene enden av byen til den andre. Den 
er oversiktlig, med tydelig strukturerende elementer i 
åsene og Ælva. Samtidig har Fredrikstad en rik industriell 
historie som har skapt grobunnen for et variert og 
mangfoldig sosialt liv. Selv om industrien er avviklet er 
disse sosiale strukturene fremdeles tydelige i bybildet – i 
form av klasse, kultur, og service- og tilbudsspekteret 
i byen. Dette har skapt nabolagsstrukturer med en grad av kompleksitet som en ofte forbinder med større byer. 

Variasjonen mellom disse nabolagene skaper ikke 
nødvendigvis øst-vest-, nord-sør- eller senter-perifieri-
skiller, men er heller et sammensatt «sjakkbrett» av 
mangfold som gir interessante utfordringer når en skal 
kartlegge og analysere byen - og i forhold til å forslå 
«reparasjon» av byveven.
På bakgrunn av sosiale og fysiske kartlegginger og 
analyser mener vi at følgende bykvaliteter er beskrivende 
for sentrumsområdet i Fredrikstad: med begrenset 
geografisk utstrekningen, relativt korte avstander, relativ 
høy tetthet av innbyggere og et variert tilbudsspekter, 
oppfattes allerede av innbyggere flest som en nærhetsby. 
Basert på kartlegginger, spørreundersøkelser og 
intervju kan de funnene som underbygger nærhetsbyen 
oppsummeres slik:
Folk er generelt svært fornøyde med å bo i Fredrikstad, og 
fornøyde med nabolaget de bor i. De fleste kunne faktisk 

ikke tenke seg å bo noe annet sted. Det er et statistisk 
jevnt fordelt demografi og levesett i Fredrikstad, uten at 
det ser ut til å oppstå særlig sosialt homogene områder, 
eller «gettoer». Dette muliggjør variert sosial omgang og 
varierte tilbud. Når det gjelder varierte tilbud oppfatter de 
aller fleste at de har de tilbudene de trenger i kort avstand 
fra der de bor. 

Samtidig går og sykler en stor del av befolkningen, selv 
om de oppfatter at andre kjører mye bil. For eksempel 
bruker over 60% av alle arbeidstakere i Fredrikstad beina, 
sykkelen, eller kollektivtransport når de skal til og fra 
arbeid. Dette er delvis fordi svært mange bor i nærheten av 
der de jobber. Og når de er ferdige på jobb svinger en del 
av disse gjerne innom butikken på veg hjem for å kjøpe 
med seg dagligvarer.

Det er imidlertid viktig å ikke ta alle svar for 
“god fisk”, uansett hvor fristende det kan være 
- som her, hvor de fleste er så positive til byen 
og der de bor. 
Vi vet at folk flest gjerne har en tendens til å 
“forsvare” sine valg, ved å framheve praksis 
og eiendeler som mer positive enn de faktisk 
er. Her kan vi kort vise til “kognitiv dissonans”, 
en psykologisk mekanisme som gjør at vi 
mennesker ofte snakker frem oss selv - det 
vi gjør og det vi har - på en måte som stiller 
oss i mest mulig fordelaktig lys. Vi har med 
andre ord behov for å framstå som “flinke” pg 
“kompetente”; personer som gjør gode valg. 
Og når vi spør folk om de trives med stedet 
der de bor, er det lett å tenke seg at mange 
vil forsvare - rasjonalisere - valget framfor å 
vurdere det refleksivt og selvkritisk. 
Dette er imidlertid ikke noe vi har empirisk 
hold for å komplisere opp mot, men som 
betraktninger og forbehold bør slike innspill 
alltid legges ved konklusjonerne vi utleder. 

Metodisk betraktning: 
kognitiv dissonans

Samtidig er ikke alt rosenrødt. Det er også rom for 
forbedringer. Særlig har folk påpekt at de mangler enkelte 
nærhetsbykvaliteter, og infrastrukturen har pr i dag et 
forbedringspotensial for å bringe folk – særlig de som 
sykler – lettere mellom A og B. Også de som leverer og 
henter på skole eller barnehage (før og etter jobb) er utsatt 
for logistikkmessige utfordringer.
Folk som føler de mangler noe sier at de ønsker et bredere 
spekter av dagligvare, flere serveringssteder (kafeer, 
restauranter og puber) og bedre kollektivdekning, særlig i 
periferien av sentrumsområdet. Kun et lite fåtall påpeker at 
de vil ha ting som grøntområder eller bedre sykkelveier.
Basert på kartleggingene og funnene som foreligger vil det 
være fullt mulig å komme med forslag til konkrete tiltak, 
og anbefalinger til strategier.
Kartleggingene viser samtidig at det er enkelte forhold vi 
kan si lite om med det datagrunnlaget vi nå besitter. Disse 
forholdene vil kreve videre undersøkelser.
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Integrerende kvaliteter

Basert på beskrivelsene på forrige side vil vi her forsøke å kategorisere og analysere funnene 
ytterligere. Målsettingen er å tydelig definere bykvaliteter og på bakgrunn av dette utlede parametere i et 
bylivsregnskap (del 5). Kvaliteter har i dette tilfellet både positive og negative krefter som påvirker dem i 
den forstand at kartleggingene viser at folk har både positive og negative holdninger til dem. Men noen 
kvaliteter mener flere folk er positive enn negative - og omvendt. En effektiv øvelse kan derfor være å 
plassere disse kvalitetene langs en akse (se illustrasjon). Mengden positive eller negative holdninger til 
kvaliteter sier noe om drakreftene langs aksen. Vi har valgt å kalle kvaliteter som flest folk oppfatter som 
positive - de som skaper et helhetlig og samlende inntrykk av nærhetsbyen - for integrerende kvaliteter. 
Disse bør bevares (og i noen tilfeller utvides og forsterkes) i videre arbeid med nærhetsbyen. 

På et overordnet nivå viser undersøkelsene i dette 
prosjektet at de fleste som bor i sentrumsområdet i 
Fredrikstad er samstemt positive når det gjelder boforhod, 
tilbudsspekter, og infrastruktur (til gåing, sykling, og 
kollektiv).
Om vi bryter dette ned til særskilte integrerende kvaliteter 
får vi følgende liste. Denne lista vil endre seg over tid, 
etter nye undersøkelser, og etter gjennomførte tiltak. 
Integrerende kvaliteter er: 
Høy variasjon i tilbudsspekteret, med generelt høy tetthet 
av bevertnings, kultur og aktivitetstilbud som favner bredt:
• Puber
• Kafeer
• Restauranter
• Kino
• Utstillinger/Galleri

Det er korte avstander:
• De fleste jobber relativt nært der de bor
• De fleste har kort veg til tilbud og aktiviteter

Ælva har blitt «tatt tilbake»:
• Et svært positivt fergetilbud
• Nord og sør er bedre sammenkoblet
• opprusting av elvefronten har gitt nye tilbud og skapt 

nye sosiale rom 

Det er relativt høy grad av sosial variasjon i Fredrikstad:
• en «liten» by med storbytrekk
• Utsetter folk for andre impulser og holdninger
• (Kan) skape positiv dynamikk

Fredrikstad har fysisk tett og variert sentrumskjerne:
• Tett byvev, og kompakt sentrum
• Kort veg mellom boligområder og sentrumskjerna
• Variasjon i bygningsmasse: alt fra enebolig til 

kvadratur

Fragmenterende kvaliteter

Basert på resultatene av kartleggingene og analysene; er det noe vi ikke kan si noe om? Dette er viktig å 
vite for å kunne si noe om begrensningene til de funnene som er gjort - og de kvalitetene, parameterene 
og tiltakene som utledes av dem. Å vite hva det er vi ikke kan si noe om er også viktig fordi det gjør det 
mulig å foreslå videre undersøkelser og kartlegginger.

Ting vi vet for lite om

De bykvalitetene som påvirkes mer av negative enn positive krefter har vi valgt å kalle 
fragmenterende kvaliteter. Disse gir et inntrykk av en by som ikke henger sammen, tilbud som ikke 
fungerer som de skal og forhold som folk er misfornøyde med. Som illustrert på motsatt side kan 
disse fragmenterende kvalitetene plasseres langs en akse i lag med integrerende kvaliteter. Men av 
og til eksisterer fragmenterende kvaliteter uten noen motsats, samtidig som det finnes integrerende 
kvaliteteter uten fragmenterende motsatser. I forhold til et bylivsregnskap er det viktig å kunne 
målfeste parametere som driver disse bykvalitetene, og søke å minske graden av fragmenterende 
kvaliteter samtidig som en bygger opp under integrerende kvaliteter.

Fredrikstad er en oppstykket by:
• Henger sammen med integrerende kvalitet nr 5, som 

også kan ses på som fragmenterende.
• Kan skape for variert byidentitet
• Avstanden og logistikken i triangelet hjemme - 

barnehagen/skolen - jobben ser ut til å være for 
komplisert for mange.

• Noen mangler i nærhetstilbudsspekteret, særlig i 
forbindelse med dagligvare og servering. 

Kollektivdekning:
• I periferien oppfatter flere folk at kollektivtilbudet er 

for dårlig.

Et fragmentert sykkelvegnett:
• Tydelig og godt noen steder og utvisket andre steder. 
• Skaper forvirring og lite konsekvente 

handlingsmønstre blant syklister og bilførere.

• Vi vet lite om områdene i kommunen utenfor 
sentrumsområdet (periferien) i forhold til demografi, 
vaner, reiser eller aktiviteter. 

• Vi vet lite om dynamikken mellom periferien og 
sentrum i forhold til bilbruk, aktiviteter eller tilbud. I 
hvor stor grad er sentrum påvirket av periferien?

• Datagrunnlaget som ligger til grunn for mye av 
kartleggingen i dette dokumentet fungerer godt på 
et overordnet nivå. Men med tanke på spesifikke 
forhold på grunnkretsnivå må det større datamengder 
til for å konkludere (for eksempel: vi vet at flere folk 
i Cicignon vil ha dagligvarebutikker, men hvilke? 
Vanlige matvarebutikker, eller spesialiserte tilbud?)

• Forslagene til parametere og målinger utledet i 
del 5 gir indikasjoner om en rekke forhold som 
må kvantifiseres og kvalifiseres ytterligere for å 
kunne vurdere om kvaliteter blir mer eller mindre 
integrerende som et resultat av iverksatte tiltak.

Hvilke kartlegginger og analyser kan belyse de tingene vi vet 
for lite om i dag? 
• Tilsvarende kartlegging og analyse for de resterende 

områdene i kommunen.
• Dybdestudier som videre belyser noen av forholdene 

i dette kapittelet, som en videre kan utlede parametere 
og målinger fra (i bylivsregnskapet, del 5). Slike 
dybdestudier kan mellom annet fokusere på:
• kvalitative intervju og kvantitative 

spørreundersøkelser blant syklister for å belyse 
problem og vurdere tiltak iverksatt i laboratoriet.

• sammenligne tidsforbruk langs ulike sykkelveger, 
samt før og etter iverksatte tiltak i laboratoriet.

• Bilbrukskartlegging for å videre belyse dynamikken 
mellom bilbruk, andre modaliteter1 og bybruk. 

1 Ulike typer transportformer som krever ulik type infrastruktur, 
f.eks buss, gange, båt, tog.

Andre forhold som indirekte påvirker fragmenterende 
kvaliteter (men som i seg selv er holdninger, snarere enn 
kvaliteter):
• Det er diskrepans mellom forvaltningens oppfatning 

av tingenes tilstand og befolkningens oppfatning. 
For eksempel er den faglige, forvaltningsmessige 
oppfatningen at sykkelvegnettet er uholdbart dårlig. 
Folk flest er ikke av samme oppfatning blant annet 
fordi de ikke forventer et særskilt vegnett for sykkel.

• Vi finner tendenser det vi kan kalle et dårlig selvbilde 
i Fredrikstad (med tanke på utdanning, i forhold til 
sosiale klasser), som ikke stemmer overens med 
empirien. Vår oppfatning er at folk (befolkning og 
forvaltning) har en tendens til å overdrive de «lavere» 
klassenes negative betydning for byen. Fremstillingen 
drives isf. frem av middelklassen. Skyldes dette at 
middelklassen tar byen for lite i bruk fordi mange i 
middelklassen ikke tar aktivt del i nærhetsbyen  (de 
bor utenfor)? 

Illustrasjon av aksen hvor kvaliteter fordeles etter hvor sterke de integrerende og fragmenterende kreftene er som påvirker 
kvalitetene. Pilene er forenklinger i denne illustrasjonen: det kan være flere integrerende og fragmenterende krefter som 
påvirker en kvalitet. Kreftene er heller ikke entydige. I noen tilfeller kan integrerende krefter som påvirker en kvalitet være 
like fragmenterende krefter i en annen kvalitet. Illustrasjonen over er en stilisert versjon av bylivsregnskapet som er å finne 
på s. 50-51.

Fragmenterede krefter som 
påvirker kvalitet C er sterkere 
enn de integrerende kreftene.

Tiltak som søker å 1) forsterke 
integrerende krefter og 2) 
minske fragmenterende krefter 

De integrerende kreftene som 
påvirker kvalitet A er sterkere 
enn de fragmenterende kreftene.

Integrerende 
kvaliteter

Fragm
enterende 

kvaliteter

A

B

C

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.
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I kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 står følgende overordnede målsettinger 
formulert: styrke sentrums attraktivitet; styrke sentrum som sosial arena; legge til rette for økt aktivitet; 
bidra til økt mangfold, og; legge føringer som i størst mulig grad bidrar til forutsigbarhet, fleksibilitet og 
effektivitet i videre planlegging og utvikling av byen. 
Ved en gjennomgang av de enkelte delmålene i kommunedelplanen kommenteres her de overordnede 
målsettingene for Fredrikstad  sentrumsområde. Intensjonen her er å sette funnene i denne rapporten 
opp mot føringene i kommunedelplanen. Ved å gjøre dette vurderes våre funn opp mot gjeldende 
føringer samtidig som føringene kommenteres ved hjelp av funnene i denne rapporten. Mange mål fra 
kommunedelplanen vil gi gode overordna føringer for arbeidet med nærhetsbyen, samtidig som enkelte 
mål trenger videre diskusjoner og utgreiinger for at de skal kunne bidra positivt til nærhetsbyen.  

For analyser, se: «Hvor lang er reiseveien til (og fra) 
jobb?» s. 74-75, «Bruk av andre transportmiddel enn bil til 
jobb» s. 76-81, «Bruk av kollektivtransport» s. 82-83, og 
«Sykkel som framkomstmiddel» s. 84-93.

3. Folkehelse og levevilkår
Målbeskrivelse: Innenfor byområdet skal det være rom for 
aktivitet, opplevelser og utfoldelse for alle. Det skal legges 
spesiell vekt på et lett tilgjengelig tilbud til barn, ungdom 
og eldre, et tilbud som ikke gjør byen kun til et sentrum for 
konsum. Det skal etableres flere plasser og torg. 
Respondenter i denne rapporten er generelt fornøyde med 
tilbudsspekteret i Fredrikstad og med byen forøvrig. Dette 
betyr ikke at det ikke er rom for forbedringer hva gjelder 
nærhet og tilrettelegging. Våre kartlegginger indikerer at 
det kan være vanskelig for folk å kommentere tilbud som 
per i dag ikke finnes. Styrking av tilbud og infrastruktur 
slik de beskives i kommunedelplanen vil indirekte kunne 
bidra til å bevistgjøre innbyggere i forhold til hvilket 
handlingsrom de har og hva de kan stille krav om.
Se forøvrig «Kognitiv dissonans» s 37, og analyser: 
«Sykkel som framkomstmiddel» s. 84-93, «Tilbudsspekter» 
s 94-105, og «Nabolaget ditt» s 106-112.

4. Kulturliv
Målbeskrivelse: Det skal utvikles en bykultur med et variert 
byliv, kunst og kulturopplevelser og sosiale møteplasser. 
Vitalisere og styrke bykjernen som mangfoldig kulturarena 
og møtested, og med gode formidlingsmuligheter for 
kunst og kultur. Bygge et nettverk av attraktive møtesteder 
ute, der utvalgte plassrom, deler av gater eller parker, 
opparbeides for å invitere til lek, opphold og deltakelse 
i ulike kulturaktiviteter. Offentlige kulturhus, kirker, 
skulpturale anlegg og utescener må gis god utforming, 
og framheves som landemerker og knutepunkter i 
bylandskapet. Kulturhusene må annonsere og åpne seg 
ut mot byen, og nye bygninger, scener og anlegg skal gis 
bymessig karakter, og tilby gode presentasjonsmuligheter 
for ulike uttrykk og begivenheter.

Målsettingene for kulturliv vil være udelt positivt for 
nærhetsbyen Fredrikstad.
Se kartlegging: «Sosiale og kulturelle tilbud» s 100-105.

6. Boliger
Målbeskrivelse: Å legge til rette for et miljøvennlig og 
variert boligtilbud som synliggjør mangfoldet og styrker 
grunnlaget for næringsutviklilng og et variert kulturtilbud. 
Prioritere boligbygging innenfor byområdet, i tråd med 
fylkesplanen, og som strategi for økt aktivitet i byområdet. 
Boligbyggeprogrammet, som inngår i kommunens 
arealplan, vil gi føringer for andel boliger som skal bygges 
innenfor planområde.
Nærhetsbegrepet i Fredrikstad, slik det fremkommer av 
undersøkelsene i dette prosjektet, er uløselig knyttet til 
mangfold og variasjon. Slik sett er målbeskrivelsen for 
boliger i tråd med nærhetsbyprinsippet. Samtidig er det 
viktig å påpeke at en prioritering av boligbygging innenfor 
byområdet (som også er en del av målbeskivelsen) 
vil nødvendiggjøre økt tetthet. Hvis økt tetthet ikke 
planlegges og monitoreres nøye kan det utvikles enklaver 
av homogeneitet - både i bygningstype og sosialt liv 
- som ofte er tilfelle ved f.eks. større ombygginger av 
gamle verfts- eller industriområder. I slike prosjekt kan 
målsettinger om fortetting hindre mangfold og undergrave 
en del nærhetsbykvaliteter fremhevet i denne rapporten.
For analyser se f.eks.: «Nabolaget ditt» s 106-112.

7. Plasser og torg
Målbeskrivelse: Tilrettelegge for aktivitet og det gode 
livet i byen. Skape uformelle møteplasser som muliggjør 
samhandling og fellesskap. Styrke barn og unges 
oppvekstvilkår . Øke byens attraktivitet . Økt fortetting 
krever bedre utnyttelse av offentlige rom. Bilfritt Stortorv. 
Bilfritt Blomstertorv. Nytt torv syd for Gangbroa.
Det økte tilbudsspekteret langs elverommet ser ut til å 
være positivt i forhold til en økning i nærhetstilbud for 
folk i sentrumsområdet. Basert på datamaterialet ser 
heller ikke bilfrie områder ut til å ha negativ påvirkning 
på folks tilgang til tilbud og tjenester. Men med økt 
gentrifisering som et direkte resultat av oppgraderinger og 
funksjonsendringer i sentrum står en potensielt ovenfor 
endringer av demografisk og sosial art som kan undergrave 
mangfoldet og «det gode livet i byen». Spørsmål om for 
hvem det gode livet skapes bør tas opp på politisk plan.
Se forøvrig «Tilbudsspekter» s 94-105, og «Nabolaget ditt» 
s 106-112.

8. Grønnstruktur
Målbeskrivelse: Byens parker, promenadestrøk og grønne 
områder må utvikles som rekreasjonsområder for barn 
og voksne. Det biologiske mangfoldet i byområdet må 
ivaretas og sammenhengene mellom byens grønne områder 
og naturen utenfor må styrkes. Ivareta og videreutvikle 
grønnstrukturen med tanke på et variert og fleksibelt 
opplevelses- og rekreasjonsbehov for alle.
Kartlegginger i dette dokumentet viser at folk i stor grad 
er fornøyde med park- og rekreasjonstilbud. Respondenter 
fremhever stillhet og ro som gode, iboende kvaliteter i sitt 
nærmiljø.
For kart og analyser, se: «Tilbudsspekter» s 94-105, og 
«Nabolaget ditt» s 106-112.

9. Elverommet
Målbeskrivelse: Underbygge og synliggjøre elvas funksjon 
som viktig byrom, kommunikasjonsåre og utviklingsområde 
for småbåthavner og gjestehavn.
Elva som byrom er et av de sterkeste fysiske grepene som 
forsterker nærhetsbyen. Mulighetene som ligger i å se elva 
som et byrom snarere enn en barriere kan arbeides videre 
med i forbindelse med nærhetsbyen.
For analyser, se: «Hvor lang er reiseveien til (og fra) 
jobb?» s. 74-75, og «Sykkel som framkomstmiddel» s. 84-
93.

9. Bygningsvern, byforming og estetikk
Målbeskrivelse: Målet er å legge til rette for et mangfoldig, 
levende bysentrum med varierte uttrykksformer, samtidig 
som hensyn til identitet, trygghet, ankerfeste, orden 
og historisk tilhørighet ivaretas. Det som bygges i dag 
er morgendagens kulturminner. Det legges til rette 
for et mangfoldig, levende bysentrum med varierte 
uttrykksformer, samtidig som hensyn til identitet, trygghet, 
ankerfeste, orden og historisk tilhørighet ivaretas. Videre 
er det et mål å gjøre byggesaksbehandlingen mer effektiv 
og forutsigbar.
Bysentrum i dag - med variasjon i bygningsmasse, 
uttrykksformer og arkitektoniske perioder - forsterker 
inntrykket av Fredrikstad som en stor by. Dette fungerer 
godt sammen med sosial variasjon og variasjon i 
tilbudsspekteret som preger byen. Alt dette er bykvaliteter 
som støtter opp under nærhetsbyen. Målsettingene i 
kommunedelplanen for bygningsvern, byforming og 
estetikk er således - om enn indirekte - med på å forsterke 
nærhetsbyidealer.
Se andre kilder for analyser av bygningsmassen i 
Fredrikstad sentrum.

4.1    VURDERING AV FUNN MOT ANDRE MÅLSETTINGER

1. Sentrumsområde
Målbeskrivelse: Sikre tilstrekkelig areal for framtidig 
sentrumsfunksjoner. Utvikle et kompakt handelssentrum, 
for økt verdiskaping, med akseptable gangavstander. Styrke 
handelsaksene: Grønli/Dammyr – Torvbyen – Stortorget – 
gangbroa – FMV Nygaardsgata 
Det er viktig i denne sammenheng - sett fra et 
nærhetsbyperspektiv, der tilrettelegging for flest mulig 
innen kortest mulig avstand en målsetting - at videre 
utvikling av sentrumsområdet ikke overfokuserer på 
næringsvirksomhet, handel, og konsum. Variasjonene som 
framheves i dette dokumentet er positive for nærhetsbyen, 
og må forsterkes.
For analyser, se f.eks.: «Tilbudsspekter» s 94-105, eller 
«Nabolaget ditt» s 106-112.

2. Verdiskaping og næringsliv
Målbeskrivelse: Det skal legges til rette for et kompakt 
handelssentrum, for økt verdiskaping, med akseptable 
gangavstander og med fokus på å forsterke handelsaksene: 
Grønli/Dammyr – Torvbyen – Stortorget – FMV, samt 
Nygaardsgata. Sikre næringslivet arealmessig vekst og 
utviklingsmuligheter innenfor planområdet slik at det 
legges til rette for en ønsket næringsutvikling. Planen tar 
høyde for utvikling av reiselivstilbud som tiltak knyttet til 
”Aktivitetsbyen Fredrikstad” og gjestehavn. 
77% av respondentene i denne rapporten har mindre enn 
20 min reisetid til og fra jobb. Over 50% bruker sykkel, 
går eller tar kollektivtransport til og fra arbeid. Da dette 
kanskje er den hyppigste reisen folk foretar seg vil det - i et 
nærhetsbyperspektiv - være viktig å tilrettelegge for sykkel 
og gange innenfor planområdet. 
Samtidig er det viktig å ikke glemme arbeidsplassene 
med mer enn 50 ansatte som sysselsetter brorparten av 
Fredrikstads arbeidstakere. Mange av disse arbeidsplassene 
er innenfor sentrumskjernen, men også utenfor, gjerne 
i tilknytning til elverommet. Det som er viktig å huske 
på er at et anseelig antall mennesker skal til og fra disse 
arbeidsplassene til samme tid to ganger daglig, fem ganger 
i uka.
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10. Trafikk, parkering og tilgjengelighet
Målbeskrivelse: Transportsystemet i Fredrikstad 
byområde skal være slik at det bygger oppunder 
byomformingsstrategien, bidrar til endret reisemiddelbruk, 
redusert klimagassutslipp og økt bruk av sentrum. 
Det skal etableres en indre sentrumsring, som gir 
bedre framkommelighet for biltrafikken enn dagens 
sentrumsgater og som muliggjør alternativ bruk av 
bygatenettet. Parkeringspolitikken skal være slik at den 
ikke bare bidrar til tilgjengelighet til bysentrum men også 
bygger oppunder økt bruk av bysentrum. Fredrikstad 
sentrum skal være tilrettelagt for alle etter prinsippene 
om universell utforming og tilrettelegging. Det skal legges 
til rette for syklende inn til sentrum og gjennom sentrum. 
Nytt kollektivknutepunkt på Grønli skal etableres. Det skal 
legges til rette for økt bruk av elva som transportåre. 
Ser vi på kartleggingene i dette dokumentet i forhold til 
trafikk og tilgjengelighet er en her kommet et godt stykke 
på veg i forhold til nærhetsbyproblematikk. Elva fungerer 
godt i dag som transportåre (men kan muligens utvides i 
forbindelse med arbeidsreiser). Folk i sentrumsområdet 
bruker mye sykkel, gange og kollektivtrafikk - og bidrar 
således til reduksjon i bilbruk og klimagassutslipp. Dette 
er gode vaner som kan forsterkes. Indre sentrumsring 
er under utarbeidelse, og sykkelveger bør utbedres og 
strømlinjeformes. Det vil si: flere sykkelveger og mer 
ensartede standarder for sykkelveger må etableres. 
Holdningsarbeid i forhold til sykkelvaner blant syklende 
og bilister bør gjennomføres. 
For analyser, se: «Andre transportmiddel enn bil til jobb» 
s 67-81, samt «Sykkel som fremkomstmiddel» s 84-93.

11. FMV-området
Målbeskrivelse: En utvikling av FMV-området skal bidra 
til å understøtte og styrke utviklingen av Fredrikstad 
sentrum. Deler av området skal utvikles som en integrert 
del av sentrum. Utviklingen langs elverommet skal bidra 
til å styrke elverommet som et viktig byrom. Området 
skal utviklesmed god arkitektur og design og ha en 
høy miljøprofil. Området skal utvikles med et variert 
boligtilbud. FMV-området skal kunne utvikles over lang 
tid. Det skal legges til rette for et finmasket gangnett, 
og for gode sykkelforbindelser. Området bør også i 
utviklingsperioden, inneha funksjoner som bidrar til at 
området tas i bruk og blir en viktig ressurs for innbyggerne 
i Fredrikstad. Det er en intensjon om at FMV-området 
skal utvikles som et pilotprosjekt i Framtidens byer med en 
sterk miljøprofil. Avfallshåndtering er et viktig element i 
utvikling av en ny bydel. For FMV-området skal det legges 
til rette for framtidsrettede løsninger for håndtering av 
avfall. 
FMV-området er et «tomt» område i vår kartlegging 
da det er så få beboere at det ikke slår ut i materialet. 
Framtidig byutvikling på FMV-området vil kunne skape 
fortetting og øke tilbudsspekteret i umiddelbar nærhet 
til sentrumskjernen. Våre kartlegginger viser at tiltak 
som allerede er gjennomført på Kråkerøysiden har vært 
positive i forhold til nærhetsbyutvikling og folks tilgang 

til byen. Det er grunn til å tro - basert på mål nedfelt 
i kommunedelplanen - at en slik utvikling vil kunne 
forstettes på FMV-området. 
Samtidig kan målsettingene om en gentrifisering1 av et 
så stort område som FMV bidra til en vektforskyving av 
sosiale segment i Fredrikstad. Våre kartlegginger viser at 
dagens geografiske variasjon i sosiale klasser er positivt 
for både mangfold og nærhet. Det er derfor viktig at 
FMV søkes utviklet som et område der alle segment i 
befolkningen føler at de har innpass (f.eks. ved at tilbudet 
og tjenestespekteret ikke fokuseres utelukkende mot et 
“high end”-marked).
For mer, se blant annet: «Bruk av andre transportmiddel 
enn bil til jobb» s. 76-81, og «Nabolaget ditt» s 106-112.

13. Grønli og Dammyr
Målbeskrivelse: Området på Grønli utvikles til et moderne 
stasjonsområde for persontransport, med jernbanestasjon 
og bussterminal som en godt integrert del av bysentrum, 
i god tilknytning til sykkelhovednettet og det overordnede 
vegnettet, og med tilstrekkelig parkeringsdekning.
Kartleggingene indikerer ikke noe som tilsier at det vil 
være vanskelig å oppnå nærhetsbykvaliteter ved flytting 
av jernbanestasjonen. Tiltak som sykkelstallen og Pedalen 
ser ut til å være positive tiltak for internpendling til og 
fra tog, og bidrar direkte til å redusere bilbruk til/fra 
stasjonsområdet.
Se forøvrig «Forslag til reparasjon av byveven» s 56-58.

Fremtidens byer
Målbeskrivelse: Framtidens byer er et samarbeidsprogram 
mellom staten og kommuner for å utvikle byområder 
med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø. 
Hovedintensjonen med kommunedelplan for Fredrikstad 
byområde er å styrke byområdet, både kvalitetsmessig og 
som tyngdepunkt i kommunen og regionen. Et attraktivt og 
levedyktig byområde er i seg selv miljøvennlig i og med at 
det reduserer byspredning.
Med betydelig økt fortetting er det vesentlig også å få til en 
redusert bruk av bil. Hvis ikke vil man få svært vanskelige 
trafikk- og miljøforhold i sentrum. Med økt fortetting 
vil man imidlertid legge til rette for kortere reiser og 
derigjennom et økt potensial for bruk av sykkel, ferge, buss 
og gange.
Sammenligner vi tetthet med bruk av sykkel, gange og 

1 Gentrifisering er et begrep knyttet til fortrenging av en sosial, 
økonomisk eller kulturell gruppe til fordel for en annen, f.eks. ved at ar-
beiderklassen i et gammelt arbeiderstrøk blir økonomisk og tilbudsmessig 
gradvis skøvet ut fra sitt nabolag etter at kunstnere og studenter flytter inn 
i nabolaget, hvorpå tilbudsspekteret endres og prisnivået stiger.
Samtidig finnes det eksempler på prosesser hvor den samme forskyv-
ingen skjer - uten at en eksisterende beboergruppe blir påvirket. Dette 
oppstår i f.eks. tidligere fabrikk- eller verkstedsømråder som blir gjort om 
til boligområder, hvor det ikke har eksistert boliger tidligere. Gentrifis-
eringsbegrepet kan likevel brukes fordi et tilbud (arbeid) og en gruppe 
(arbeiderklassen) blir fortrengt til fordel for et annet tilbud (bolig) til en 
annen gruppe (middelklassen).

kollektivtrafikk finner vi ingen korrelasjoner mellom økt 
tetthet og bruk av sykkel, gange eller kollektivtransport.
Økt fortetting bør ikke gå på bekostning av kvaliteter som 
stillhet og ro som svært mange fremhever som positivt i 
sine nabolag. En hver endring i bebyggelse vil endre status 
quo - som er en tilstand de aller fleste av respondentene er 
svært fornøyde med.  
For analyser, se: «Innbyggertetthet fordelt på 
grunnkretser» s. 72-73, «Bruk av andre transportmiddel 
enn bil til jobb» s. 76-81, «Bruk av kollektivtransport» s. 
82-83, og «Sykkel som framkomstmiddel» s. 84-93.

Føringer fra andre dokument

Sykkelhovedplan for Fredrikstad
Målbeskrivelse: Målet med et godt utbygd og tilrettelagt 
hovedsykkelvegnett i Fredrikstad er å: Tilby innbyggerne, 
og i særdeleshet arbeidsreisende, et attraktivt sykkelvegnett 
i en radius på minimum 5 kilometer fra sentrum, slik 
at flere velger sykkel fremfor bil. Utnytte kommunens 
naturgitte forutsetninger for sykling på en bedre måte. 
Redusere antallet sykkelulykker gjennom et logisk, 
lettfattelig og godt vedlikeholdt sykkelvegnett. Stimulere til 
økt helse og trivsel blant innbyggerne.
Bidra til et bedre nærmiljø ved at utslipp av miljøgasser og 
støybelastning reduseres. Bidra til reduksjon i utslipp av 
klimagasser fra biltrafikken, og dermed bidra til at målene 
i kommunens klima- og energiplan nås.

Kartleggingene våre viser at mange - rundt halvparten 
av innbyggerene - i sentrumsområdet kan defineres som 
hverdagssyklister. Kartleggingene viser samtidig at folk 
har en mindre bevist holdning til at sykler er kjøretøy, og 
at syklister på vei har samme rettigheter og plikter som 
bilister. Dette kan delvis skyldes et svært kvalitetsmessig 
variert sykkelvegnett - til tross for at det er definert 
som tilfredstillende i henhold til Sykkelhåndboka.  
Målsettingene i sykkelhovedplanen om et logisk og 
lettfattelig sykkelvegnett (for både syklende og bilister) vil 
vanskelig kunne nås med en slik definisjon av hva som er 
tilfredsstillende.  
For analyser, se: «Andre transportmiddel enn bil til jobb» 
s 67-81, samt «Sykkel som fremkomstmiddel» s 84-93.

Levekårskartleggingene
Dette dokumentet supplerer datamateriale og statistikk i fra 
levekårsundersøkelsen, og vil kunne fungere som en støtte 
for nye levekårsundersøkelser som skal gjennomføres i 
kommunen. Vi har forsøkt i så stor grad som mulig å ikke 
overlappe undersøkelser som er, eller skal gjennomføres i 
levekårssammenheng. Kartleggingene i dette dokumentet 
er gjennomført på grunnkretsnivå. I noen tilfeller kan 
datamaterialet fra dette dokumentet samles og benyttes 
på levekårssonenivå, men grunnet den geografiske 
begrensningen i dette prosjektet er utvalget av grunnkretser 
ikke alltid i samsvar med grensene for levekårssonene.
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Hva er et bylivsregnskap, hvordan utleder vi det og hvilken funksjon og nytteverdi skal det fylle? I Norge 
har vi ingen utbredt erfaring med bylivsregnskap - verken i teori eller praksis. At vi tillater oss å stille 
spørsmål ved innhold, behov og mening er derfor viktig. Riktignok har man erfaring i andre land, som 
vi kan trekke på, med tanke på erfaring, men fordi enhver tid, enhver by og gruppe mennesker - alt som 
skaper det situasjonelle og spesielle - varierer, er det viktig at vi ikke blindt reproduserer konsepter, men 
tillater rom for utvikling av grep tilpasset sted. Case Fredrikstad har derfor tatt et (eksperimentelt) skritt 
tilbake, for å vurdere hva et bylivsregnskap bør være for Fredrikstad, og hvordan dette kan være en 
modell som kan legges til grunn for lignende prosjekter andre steder. 

5.1    HVA ER ET BYLIVSREGSKAP?

Eksempel fra København
København gjennomfører årlig systematiske målinger 
av byliv. Metodologisk gjennomføres dette ved hjelp 
av to hovedgrep: telling av menneskers aktiviteter 
ute i byrommene, samt registrering av holdninger og 
opplevelser ved hjelp av spørreundersøkelser. Dette kobles 
så opp mot den danske Transportvaneundersøgelsen. I 
tillegg legger man an et komparativt blikk på tidligere 
års målinger, samtidig som det rettes spesielt fokus på 
bestemte områder. 
Siste rapportering av bylivsregnskap for København ble 
utført i 2012 (København kommune, 2012).

Visjoner og målsettinger
København kommune har tre mål fram mot 2015: Mer 
byliv for alle, flere går mer, og flere blir lengre. Men hva 
vil det si? Hvis vi starter med første mål, så må vi ta tak i 
begrepet ”byliv”. Hva innebærer byliv, hvorfor ønsker man 
mer av det, og er det rom for ulike måter å bruke byen på?  
Andre målsetting handler om at flere skal gå mer. Også her 
må vi spørre hvorfor – skal det løse trafikale problemer, 
er det en strategi med tanke på folkehelse, er byens tilbud 
tilrettelagt for at alle kan gå like mye – det vil si at avstand 
til jobb, lege, butikker, rekreasjon og lignende er den 
samme for alle – eller er det bestemte grupper som skal gå 
mer enn andre? Og med siste målsetting, hvorfor skal folk 
bli lengre? Hva ønsker man at de skal gjøre imens de er der 
de er – er det bestemte aktiviteter som skal fremmes eller 
er det åpent for mangfold?
I rapporten fra 2012 defineres byliv som: ” …alt det, der 
foregår, når mennesker færdes og opholder sig på pladser, i 
gader og parker, på legepladser eller på en cykeltur gennem 
byen” (ref). Det vil si at elementer som prostitusjon, fyll, 
hjemløshet, ran og så videre må kunne defineres som 
byliv. Men det er ikke denne typen aktiviteter København 
kommune ønsker å få til mer av. I stedet er det bestemte 
aktiviteter – en svært snever – forståelse av byliv som 
preger målsettingen. Det er snakk om kafébesøk, lek 
i parker, shopping og så videre. Aktiviteter vi gjerne 
forbinder med noe hyggelig. I utgangspunktet er det 
derfor lett å bære over med at definisjonen er ganske så 
smal, fordi den fremmer det positive ved byen. Problemet 
oppstår imidlertid når vi stiller spørsmålet: positivt for 
hvem? Kjente konflikter, som at skatere ønsker å bruke 
byen som et skateanlegg, grafittiartister som ønsker å 

bruke gatene som sitt lerret, casuals som ønsker å møtes 
på torg for å sloss i forbindelse med fotballkamper og så 
videre, er eksempler på at ikke alle ønsker å bruke byen 
på samme måte. Igjen kan vi si at noe likevel er bedre 
enn noe annet, men hva hvis vi beveger oss dypere ned? 
Ikke alle er interessert i restauranter og gallerier, noen vil 
heller ha hurtigmat og parkeringsplasser; ikke alle trives 
med å leke i parker med barna sine, men vil heller besøke 
innendørs lekeland. For eksempel. Igjen kan man si at noen 
aktiviteter og tilbud legger til rette for bedre bymiljøer enn 
andre, men poenget er at før man kan begynne å fremme 
”byliv” så bør man bestemme seg for hva slags byliv, 
og hvorfor. Og særlig den siste biten – hvorfor – er her 
viktig, fordi det innebærer å gjøre rede for verdigrunnlag 
og forventet effekt, som må argumenteres opp mot andre 
interesser. 
I rapporten fra 2012 har man – i relasjon med tankerekken 
ovenfor – spurt respondentene i spørreundersøkelsene 
hvorvidt ”byen er levende og variert” og ”hvor viktig synes 
du det er med et levende og variert byliv”? Undersøkelsen 
slår fast at nesten 90 prosent mener at byen er levende og 
variert, og at enda flere mener dette er viktig. Men hva vil 
det egentlig si i praksis? Har alle det samme bilde av dette 
”levende” og hvor stor ”variasjon” som er optimalt? Vi ser 
blant annet at utviklingen i København har båret preg av 
strategiske tiltak basert på bylivsregnskapet, men med en 
effekt der tilfredsheten ved byen har sunket framfor å stige. 
Tilfredsheten med utendørs kafétilbud i København har for 
eksempel sunket fra 2010 til 2012, til tross for at andelen 
uteserveringer har økt kraftig og at kommunen har fjernet 
avgifter på uteservering (ibid: 6, 9). 
Dette er imidlertid ikke snakk om noen dramatisk 
tilbakegang, og som det nevnes i rapporten (ibid: 5), kan 
dette skylle tilfeldigheter. Men det kan også være slik at 
når man jobber med en bestemt og snever oppfatning av 
byliv på forvaltningsnivå, så kan denne havne i diskrepans 
med oppfatningen i befolkningen. Det vil i så fall kunne 
medføre at de kvaliteter og utfordringer som identifiseres 
ikke er riktige og/eller spesielt viktige, og at tiltakene som 
iverksettes treffer på siden, eller enda verre: rokker ved et 
allerede vinnende konsept. 
Vi sier ikke at dette er tilfelle i København, men det 
signaliserer at tiltaksmidler kunne blitt bedre benyttet 
andre steder. Og dette alene gir tilstrekkelig grunn for å 
ikke blindt overføre teori og metode til andre byer. 

Ett skritt tilbake og to fram
Vi har valgt å trekke på en del elementer som er felles med 
blant annet hvordan bylivsregnskap gjøres i andre land – 
som at vi kartlegger byen med kart og observasjoner, teller 
og systematiserer, benytter spørreundersøkelse for å fange 
sosiale mønstre og meninger med mer. Men fordi vi finner 
det vanskelig å fange et bilde av det virkelige bylivet – 
altså det reelle mangfoldet framfor en favorisering av det 
som er vedtatt positivt av noen grupper – har vi forsøkt å ta 
et skritt tilbake for i stedet å utvikle en plattform for videre 
undersøkelser å bygge videre på. 

Skrittet tilbake: En modell for å visualisere byliv
Byen blir til i møtet mellom intensjon og praksis. Fysiske 
strukturer former praksis, som former sosiale mønster 
som kan gi grunnlag for ny intensjoner - for å styrke eller 
motarbeide disse strukturene. Nedenfor har vi illustrert 
dette ved hjelp av en modell som viser et bilde av byen 
som biotop, snarere enn et maskineri. 
Som perspektiv er modellen viktig fordi den illustrerer 
hvordan byen vokser fram som et resultat av hva som skjer 
mellom den planlagte, bygde byen på den ene siden, og 
mennesker og det levde livet på den andre. Det foreligger 
altså en intensjon om hvordan de fysiske strukturene skal 
benyttes og hva de skal føre til, men i praksis kan (og gjør 
gjerne) sosiale mønstre utvikles  som et kompromiss. Vi 
skaper byen, byen skaper oss, vi skaper byen og så videre, 
hele tiden med mindre eller større endringer. 

PRAKSIS
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INTENSJON

STRUKTURER
SOSIALE
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BYEN
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To skritt fram: En verktøy for planlegging og endring
Denne modellen kan også benyttes for å si noe 
overordnet om hva som vil skje dersom en gjør 
endringer i parametere. Det vil si, vi kan visualisere 
årsakssammenhenger, men ikke nøyaktig måle hva som 
vil skje. Et eksempel kan være et ønske om å øke den 
syklende andelen (intensjon). På sitt mest grunnleggende 
nivå handler dette om veier det er mulig å sykle på (fysisk 
struktur), en befolkning som både ønsker og kan sykle på 
dem (praksis), og en aggregering av praksis; fra individuell 
vilje til sykling, noe “jeg” gjør, til sosiale mønster, noe 
“vi” gjør.
Dette kan virke enkelt og selvforklarende, men det er 
viktig å ta i betraktning hvordan dette kun utgjør én del 
av løsningen. Samfunnets ulike deler henger sammen, og 
med mindre helheten trekker i samme retning vil det skje 
lite. For eksempel må vi, i forbindelse med eksempelet, 
ta i betraktning hvordan relevante institusjoner (fysiske 
strukturer) er organisert - arbeid, hjem, skole, handel og 
så videre - og om de er strukturert på en slik måte at det er 
praktisk mulig å sykle mellom dem i hverdagen, eller om 
det er lettere for noen grupper enn andre (sosiale mønster).
Som et perspektiv for å forstå byen og livet sammen, som 
byliv, og som verktøy for å utlede strategier for utvikling 
er altså modellen verdifull. Men den representerer ingen 
endelig løsning. Dette krever ytterligere noen skritt. 
 



5.2    BYLIVSREGNSKAPET 

Til høyre er bylivsregnskapet, uteledet av kartlegginger og analuser i del 8. Her har vi «filtrert» 
integrerende og fragmenterende kvaliteter - som drøftet i del 3 (s 36-39) - gjennom perspektivet for 
bylivsregnskapet på foregående side, og koblet på ulike metoder for å operasjonalisere gjennom ulike 
mål. 

Et strukturerende grep for bylivsregnskapet er at vi 
skiller mellom kvaliteter, krefter (fragmenterende og 
integrerende), eksempler på målinger og eksempler 
på tiltak. Illustrasjonen til høyre er ikke en statisk 
struktur. Både kvaliteter, krefter, målinger og tiltak kan 
og bør endres i det bylivsregnskapet utvikles videre. 
I bylivsregnskapet til høyre har vi tatt utgangspunkt i 
de kvalitetene som kartleggingene og analysene dette 
prosjektet har avdekket. Nye analyser vil kunne gi flere 
kvaliteter som kan legges til i bylivsregnskapet. Foreløpig 
er kvalitetene - illustrert i sirklene til høyre - følgende:
• Godt tilbudsspekter 
• Korte avstander
• Elva
• Sosial variasjon
• Variert og tett byvev
• Oppstykket by
• Tilfredsstillende kollektivdekning
• Tilfredsstillende sykkelvegnett

De integrerende og fragmenterende kreftene som påvirker 
kvalitetene fremstilles som parametere: det vil si at de 
er målbare. Dette gjør at en kan monitorere endringer i 
kreftene basert på tiltak og andre påvirkninger, og deretter 
utlede om kvalitetene forskyves oppover eller nedover 
integrerende-fragmenterende-aksen. 
Tiltak, som representeres i grått, viser piler (krefter) som 
prøver å forsterke integrerende krefter, eller motvirke 
fragmenterende krefter. 

Som vi har sett er, for eksempel, folk i Fredrikstad godt 
fornøyd med tilbudsspekteret de har til rådighet i nærhet 
til der de bor. Dette er en integrerende kvalitet, hvis status 
og utvikling kan måles gjennom trivselsundersøkelser 
eller lignende. Vi ser imidlertid at den positive 
tilbakemeldingen kan være farget av hva folk anser at 
de kan forvente av nærhetstilbud. Når respondentene har 
besvart våre spørsmål har de vært avsondret fra konkrete 
handlingssituasjoner, som vil si at de ikke har følt behov og 
eventuelle fravær av muligheter direkte på kroppen. Dette 
innebærer at til tross for at befolkningens fornøydhet med 
tilbud er en viktig integrerende kvalitet, så vil det være 
viktig å både følge opp med nye målinger og utfordre hva 
denne fornøydheten består i og om det kan være riktig å 
introdusere mer av det samme eller nye tilbud på sikt .

I den motsatte enden har vi, for eksempel, 
kollektivtilbudet. Vi har valgt å kategoriesere dette som 
en fragmenterende kvalitet. Dette skyldes at hvordan 
tilbudet oppleves avhenger av hvor en bor (i motsetning 
til “tilbudsspekteret” som var mer jevnt fordelt). I 
tillegg ser vi at rutene og holdeplassenes organisering 
på sikt - når andelen brukere eventuelt stiger - kan 
møte en del utfordringer. Dette kan man måle og følge 
med på, og utlede strategier for utvikling, med hjelp 
av spørreundersøkelser og romlige studier, inkludert 
deltakende passasjer-observasjoner. 
Som vi ser handler ikke det integrerende og det 
fragmenterende først og fremst om «godt» eller «dårlig», 
men i hvilken retning byens utvikling trekkes på grunn 
av bestemte kvaliteter. Disse kvalitetene vil i tillegg virke 
sammen på komplekse måter - som ved at en utvikling av 
kollektivtilbudet vil gjøre noe med den romlige forståelsen 
av nærhetstilbud. Fergen mellom Gamlebyen og Cicignon 
syd gjør for eksempel Gamlebyen til et nærhetstilbud i 
atskillig større forstand enn dersom den skulle bli borte.

En interessant observasjon er at for kvalitetene som 
anses som integrerende - f.eks. godt tilbudsspekter, korte 
avstander og elva - finner vi «pågående tiltak» snarere 
enn «mulige tiltak». For kvaliteter som anses som 
fragmenterende - f.eks. tilfredsstillene kollektivdekning 
og tilfredsstillende sykkelvegnett - finner vi «mulige 
tiltak» snarere enn «pågående tiltak». Det vil si at det 
ikke er iverksatt tiltak for å endre disse kvalitetene. Det 
vi observerer kan være et resultat av at kommunen har 
iverksatt tiltak for å styrke allerede integrerende kvaliteter, 
eller at kommunens allerede iverksatte tiltak har positiv 
effekt på byen (eller en blanding av disse to).
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godt 
tilbuds-
spekter

korte
avstander

elva

Integrerende kraft/ 
parameter:
Mengde og bredde av 
tilbud i samsvar med 
folks preferanser og 
bosted.

Fragmenterende kraft/ 
parameter: Manglende 
innsikt i befolkning om 
hva en bør/kan 
forvente gir overdrevne 
positive utslag for 
kvaliteten.

Måling:
Trivselsundersøkelse

Integrerende kraft/ 
parameter: 
Folks mulighet til å 
bevege seg mellom 
punkt på kortest mulig 
tid.

Måling:
Bevegelse over tid på 
gitte distanser. Dette er 
delvis gjennomført i 
dette dokumentet, men 
det geografiske 
området for under-
søkelser kan utvides. 

Integrerende kraft/ 
parameter:
- Økt tilbudsspekter   
  langs elverommet  
- Etablering av nye 
  byrom langs   
  elverommet

Integrerende kraft/ 
parameter:
Økt urbanisering og 
fortetting på Kråkerøy-
siden (økt liv på 
Kråkerøysiden)

Måling:
Om folk oppholder
seg på begge sider

Måling:
Om folk oppholder seg 
mer på Kråkerøysiden 
enn tidligere 

Måling: 
Endring i omsetning 
over tid for service-
næring i tilknytning til  
byrommene

Fragmenterende kraft/ 
parameter:
Gentrifisering av 
elverommet og 
boligområder langs 
elverommet.

Fragmenterende kraft/ 
parameter:
Brutt infrastruktur
Hindringer, kø, forhold 
som gjør at det nære 
ikke blir nært nok 

Måling:
Syklisters fart på god 
strekning vs tilsvarende 
avstand dårlig 
strekning

Måling:
- Mengde kø for bilister
- Tid i kø for bilister

Måling:
Undersøkelse av 
bilbruksvaner gjennom 
Fredrikstad sentrum. 
Hvor mye av trafiken er 
til og fra sentrum, og 
hvor mye går gjennom 
sentrum (til og fra 
andre steder)?

Måling:
- Etablering av nye 
  tilbud
- Endringer i husleie

Pågåande tiltak:
Gjennomgående 
sykkelvegnett under 
utarbeidelse
 

Pågåande tiltak:
Fjerning av parking-
splasser i sentrum kan 
gi positiv effekt, men 
manglende under-
søkelser av folks 
kjøremønster/vaner 
gjennom sentrum gjør 
det vanskelig å si noe 
om effekten av tiltaket i 
forhold til bedring av 
køproblemer.

Pågåande tiltak:
Inkludering av 
brukergrupper og 
beboere i Holmen-
området i forbindelse 
med opprustingsar-
beid.
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sosial
variasjon

variert 
og tett
byvev

opp-
stykket 

by

Integrerende kraft/ 
parameter: Mindre 
tydelige sosialt delte 
bydeler gir økt 
“tvungen” interaksjon 
mellom grupper og 
felles interesser på 
tvers av sosiale 
segment

Måling:
Spørreundersøkelser/
Detaljstudier på 
grunnkretsnivå for å 
avdekke sosialt 
spekter. Et større antal 
respondenter vil være 
nødvendig for å kunne 
undersøke dette på 
grunnkretsnivå.

Integrerende kraft/ 
parameter:
Folks mulighet til å 
bevege seg mellom 
punkt på kortest mulig 
tid

Måling:
Tilbudsspekter/ areal, 
dvs. hvilke typer tilbud 
finnes, og hva er 
tettheten og varias-
jonen av disse?

Integrerende kraft/
parameter:
- Variasjon i bybildet
- Rik historie
- Dynamikk: åpent/tett

Måling:
Historiske analyser
Romlige studier

Fragmenterende 
kraft/ parameter:
Konfrontasjon 
med forskjeller er 
negativt for de 
som ikke kan 
delta.

Fragmenterende 
kraft/parameter:
Utbygging av 
nye, urbane 
boligområder kan 
føre til gentrifiser-
ing og mindre 
sosial variasjon i 
boområder.

Måling:
Kvalitative 
intervju
med beboere

Måling 2:
Hvem bor her?

Fragmenterende 
kraft/ parameter:
Godt tilbudsspek-
ter i nærområdet 
kan gi mindre 
aksjonsradius og 
mindre variert 
sosial interaksjon.

Fragmenterende kraft/
parameter:
- Økte priser
- Færre mindre aktører
- Dyrere/mindre  
  boenheter

Måling 1:
Nedgang i bredde av 
tilbud/ frittstående  
foretak

Måling:
- Byhistoriske studier
- Folks oppfatning av 
  byidentitet (under-
  søkelse)
- Romlige studier

Fragmenterende kraft/
parameter:
Manglende identitet, 
herunder 
post-industriell 
identitetsmangel

Måling:
Kvalitative 
intervju
med beboere

Måling:
Inntektsnivå, 
utdanningsnivå, 
og spørreun-
dersøkelser blant 
beboere. Dette 
er gjennomført i 
dette prosjektet 
samt levekår-
skartleggingen. 
Sammen-
ligningsgrunnlag 
vil skaffes 
gjennom nye 
levekårsun-
dersøkelser.  

Pågåande tiltak:
Promotering av 
Fredrikstad som 
identitetsskapende 
merkevare gjennom 
f.eks. Tall Ships Race.

Mulig tiltak:
Tilrettelegging for  
variasjon i nabolag 
gjennom varierte 
boligtyper og tilbud for 
å unngå ensartede 
alderssegmenter i 
nabolag, feks. nabolag 
bestående av bare 
eldre, bare barnefami-
lier.

Pågåande tiltak:
Inkludering av 
brukergrupper og 
beboere i Holmen-
området i forbindelse 
med opprustingsar-
beid.
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tilfreds-
stillende
kollektiv-
dekning

tilfreds-
stillende
sykkel-
vegnett

Integrerende kraft/
parameter:
- Gode ruter
- Nok avganger
- Nok holdeplasser

Måling:
Spørreundersøkelse

Integrerende kraft/
parameter:
Manglende innsikt
hos befolkning
(negativt på sikt)

Integrerende kraft/
parameter:
God skilting/ merking

Måling:
Tidsbruk på sykkel vs 
andre 
transportmiddel

Integrerende kaft/
Parameter:
- Effektivt alternativ
til andre modaliteter
- Behaglig alternativ

Måling:
Tilfredshet (kvalitativ/ 
kvantitativ spørre-
undersøkelse) 

Måling:
Antall skilt/ folks 
vurdering av lesbarhet

Måling:
- Spørreundersøkelse
- Fysisk analyse
- Vurdering av marked

Fragmenterende kraft/
parameter:
- For mange 
holdeplasser
- For kronglete ruter
- For få avganger

Måling:
- km sammenhengende
sykkelvegnett
- Observere potensielt
farlige kryss

Fragmenterende kraft/
parameter:
- Brutt infrastruktur
- Sykling tar lang tid
- Utsatt for farlige 
situasjoner

Mulig tiltak:
Utvidelse av fergetilbu-
det for å dekke 
transport til og fra 
arbeidsplasser med 
mer enn 50 ansatte. 
Mange av disse 
arbeidsplassene ligger 
langs elva.

Mulig tiltak:
Utvidelse av tiltak som 
Pedalen/Sykkelstallen 
for å gi pendlere et 
godt tilbud 
(pendlergruppen vil 
sannsynligvis øke med 
raskere togforbindel-
ser)

Mulig tiltak:
Trygg og tørr parkering 
av sykler i forbindelse 
med sentrumsnære 
arbeidsplasser.

Pågående tiltak:
Gjennomgående 
sykkelvegnett under 
utviking.

Mulig tiltak:
Midlertidig eller 
permanent maling av 
sykkelveg i 
uoversiktlige/kompleks
e trafikksituasjoner. 

Mulig tiltak:
Kommunale eller 
statlige informasjon-
skampansjer for å 
promotere korrekt 
sykling i trafikk (gjerne 
med aktører som 
syklistenes landsfor-
bund)

Mulig tiltak:
Utvikle lagringssystem 
for sykler ombord på 
fergene i “rushtid”. 
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Basert på funn i dette dokumentet og bykvalitetene identifisert i del 3, er det mulig å definere en del 
sentrale parametere. Disse parameterene må vurderes i forhold til resultat (når disse foreligger), og 
parametere må kunne endres eller legges til etter hvert som nye kartlegginger og kunnskap avdekker 
nye funn.

5.3    DEFINISJON AV KJENTE PARAMETERE

Byutvikling må forholde seg til både positive og negative 
tendenser - det vi si kvaliteter så vel som utfordringer. 
Svært ofte ser vi imidlertid at det er kvalitetene som 
telles og løftes fram, og som brukes som plattform og 
toneangivende for videre utvikling. Utfordringen med dette 
er at man ser seg blind på det som fungerer, og glemmer at 
det er en grunn til at kvaliteter er kvaliteter og at endringer 
kan ødelegge det som i utgangspunktet fungerer. Samtidig 
overser man det som ikke fungerer så bra, som får fortsette 
negativ utvikling. 

På den andre siden er det heller ikke uvanlig at man 
fokuserer utelukkende på det negative. Dette er heller 
ikke bra, fordi man da risikerer neglisjere kvalitetene, 
som potensielt kan svinne hen. Samtidig snakker man det 
negative opp og fram, og gjør forståelsen av byen atskillig 
mer dyster enn hva som er reelt. 
Målet må i stedet være å fange både det positive og 
det negative, men på en nyanserende måte. I figuren 
på foregående side har vi plassert sentrale parametere 
i relasjon med kvaliteter av både integrerende og 
fragmenterede art. 

Kvalitetene som står beskrevet i konklusjonen i del 3 kan også forsøkes deles inn på en annen måte, 
mellom generelle kvaliteter og spesifikke kvaliteter: De bykvalitetene Fredrikstad har (som forsåvidt kan 
være viktige) som mange andre byer også har, og de kvalitetene som er typiske for Fredrikstad - og gjør 
byen til det den er (det spesifikke er altså ikke det unike).

Generelle og spesifikke bykvaliteter

En inndeling og visualisering av forholdet mellom 
generelle og spesifikke kvaliteter er en øvelse som kan 
være nyttig i forbindelse med de overordnede diskusjonene 
dette prosjektet er en del av (se illustrasjon motsatt side).
Ønsket om å skape et bedre byliv henger sammen med 
spørsmål om hva slags by Fredrikstad ønsker å være og 
hvordan skal Fredrikstad posisjonere seg i forhold til 
andre byer i regionen? Diskusjoner omkring slike tema 
har kommet langt i andre prosjekter og forum. I del 4 ser 
vi nettopp på målsettinger nedfelt i andre sammenhenger 
i kommunens arbeid - og hvordan funnene fra disse 
kartleggingene forholder seg til slike målsettinger.
I tillegg ser vi fra andre nærhetsbyeksempler (i del 2 og 
i appendix A) at nærhetsbyen ser ut til å manifestere seg 
på svært ulike måter. Dette er delvis fordi de politiske 
føringene som ligger bak er ulike, men også fordi byene i 
seg selv er forskjellige. Overfører vi dette til Fredrikstad 
betyr det at Fredrikstad må definere sin egen versjon av 
nærhetsbyen. 
Denne øvelsen er i så måte et godt utgangspunkt for 
å kunne diskutere det spesifikke ved nærhetsbyen 
Fredrikstad. Kvaliteter som i hovedsak er fragmenterende  
bør forsøkes «flyttes» oppover mot det integrerende, men 
er kvaliteten generell eller spesifikk? Og ønsker en at 
generelle kvaliteter - kvaliteter som mange andre steder 
også har, men som likevel er viktige og fine - burde bli mer 

Fredrikstad-spesifikke? I så fall, hva skal til for at de skal 
bli mer spesifikke? 
Målsettingen med øvelsen (i forhold til et bylivsregnskap) 
er å visualisere kvaliteter i forhold til hverandre, og 
poengtere at parametere i bylivsregskapet må kunne måle 
hvorvidt en klarer å skyve fragmenterende kvaliteter 
oppover mot de integrerende (og måle hvorvidt en klarer å 
styrke de kvalitetene som allerede er integrerende).
 
Hva gjør Fredrikstad til Fredrikstad (i et 
nærhetsbyperspektiv)?
Vi skal ikke her gi svar på hva som kan gjøre generelle 
kvaliteter mere spesifikke, men det er kanskje mulig å si 
noe om noen overordnede (sosiale) holdninger som er med 
på å definere Fredrikstad som sted. Kanskje er det mulig å 
finne drivkrefter i dette?
Fredrikstad er en rolig, laidback by. Fredrikstad har et 
lavere tempo. I vår undersøkelse oppgir 71 prosent av 
utvalget at de trives svært godt der de bor, og ytterligere 
26 prosent trives ganske godt. Det vil si at kun 3 prosent 
trives mindre godt eller svært dårlig. Av dem som trives 
oppgir kun 21 prosent at de opplever at stedet de bor er et 
aktivt og engasjerende miljø, der det skjer mye spennende 
og er mye å gjøre. På den andre siden løfter hele 67 prosent 
fram stille og rolig miljø, som en kvalitet ved stedet de bor. 
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Et fragmentert sykkelvegnett 
som er tydelig noen steder 
og utviskert andre steder. Det 
skaper forvirring og lite 
konsekvente handlingsmønstre 
blant syklister og bilførere.

Noen mangler i nærhets-
tilbudspekteret. Særlig 
innenfor dagligvare og 
bevertning.

I periferien oppfatter 
flere folk at 
kollektivtilbudet er 
for dårlig.

Reisen i triangelet 
hjemme-skole/barnehage-jobb
blir oftest gjennomført i bil.

Diskrepans mellom 
forvaltningens oppfatning 
og befolkingnens 
oppfatning.

Fredrikstads dårlige 
selvbilde stemmer 
ikke med empirien.

De fleste som bor i 
Fredrikstad er samstemt 
positive når det gjelder
- Boforhold
- Tilbudsspekter
- Infrastruktur

Ælva har blitt «tatt tilbake»:
- Et svært positivt fergetil  
bud
- Nord og sør er bedre 
sammenkoblet
- Opprusting av elvefronten 
har gitt flere tilbud og skapt 
nye sosiale rom 

Det er korte avstander:
- De fleste jobber relativt 
nært der de bor
- De fleste har kort veg til 
tilbud og aktiviteter
- Over 50% kan defineres 
som syklister

Det er generelt høy tetthet 
av bevertnings- og 
kulturtilbud:
- Puber
- Kafeer
- Restauranter
- Kino 
- Utstillinger/Galleri

Sentrumsområdet har 
varierte fysiske bykvaliteter:
- Tett byvev og kompakt 
sentrum
- Kort veg mellom 
boligområdene og 
sentrumskjerna
- Variasjon i bygnings-
masse: alt fra enebolig til 
kvadratur

Det er relativt høy grad av 
sosial variasjon i 
Fredrikstad:
- Gir en «liten» by 
storbytrekk
- Utsetter folk for andre 
impulser og holdninger
- (Kan) skape positiv 
dynamikk

Så Fredrikstad er en by med en rekke kvaliteter knyttet til 
det rolige og tilbakelente. Dette betyr ikke at Fredrikstad 
mangler verken trøkk eller driv. Men en majoritet i vår 
undersøkelse løfter fram det rolige som noe positivt, og 
dette er en integrerende kvalitet. 
Dette er også et inntrykk de utenfra har av byen. Og de 
mener det ofte positivt. «Det ornær sæ i Fredrikstad» sier 
mange som bor i Fredrikstad, og ler. Men dette er ikke noe 
å le av. Det er mange byer og tettsteder (f.eks. Citta Slow-

svært 
godt
(71%)

stille og 
rolig miljø
(67%)

aktivt og
engasjerende
miljø
(21%)

ikke aktivt og
engasjerende
(76%)

ikke stille 
og rolig
(30%)

ganske 
godt
(26%)

mindre 
godt
(2%)

svært 
dårlig
(1%)

Hvor godt trives du med å 
bo der du bor nå?

Hvordan er miljøet 
der du bor?

Hvordan er miljøet 
der du bor?

ikke 
svart
(3%)

ikke 
svart
(3%)

steder) som ønsker fremstå med nettopp det stempelet; som 
et sted der ting tas med fatning, der en finner løsninger, 
og ting helst går bra. En slik positiv «småby»-holdning 
skaper en interessant kontrast til noen av storbyelementene 
en finner i Fredrikstad. Dette er ikke bare noe som gjør 
Fredrikstad til Fredrikstad. Det er også kvaliteter som det 
i nærhetsbysammenheng kan være verdt å fokusere videre 
på.



DEL 6
STRATEGIER

Kartlegging/ analyse
av ulike forhold

Beskrivelse av 
nåværende situasjon

Ukjente parametere: 
Forhold som krever 
videre kartlegging/ 
analyseDefinere kjente 

parametere: kvantitative 
og kvalitative bes- 
krivelser basert på 

nåværende kunnskap
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6.1    FORSLAG TIL REPARASJON AV BYVEVEN

Sykkelverksted

Sykkelutleie

Sykkelpumpe

Testbeds kan være en sentral del av prinsippene for hvordan vi ser for oss at Case Fredrikstad kan 
utvikles som bylaboratorum. Derfor anser vi det for å være viktig å redgjøre grundig for hva som ligger i 
selve begrepet, og hvorfor vi anser konseptet for å være relevant i denne sammenhengen.

Den opprinnelige betydningen av testbed viser til en stra-
tegi hvor man tester et bestemt element isolert fra helheten 
det skal inngå i, og tester det før implementering. I dag be-
nyttes imidlertid begrepet i en videre forstand. I utviklin-
gen av områder er det ofte vanskelig å vite nøyaktig hvilke 
tilbud, aktiviteter og lignende som vil være optimale for 
det endelige resultatet. I tillegg slutter aldri offentlige rom 
å utvikle seg, men svarer kontinuerlig på endringer og 
impulser fra omgivelsene rundt. 
Testbed handler slik om å introdusere ulike program og 
tiltak i sitt tiltenkte miljø, men på en semistrukturert og 
skrittvis måte som ikke låser planer og investeringer i én 
bestemt retning. Intensjonen er å la det introduserte vokse 
fram i takt med responsen fra nærmiljøet på en dynamisk, 
organisk måte. Dette sørger for fleksibilitet i utviklingen, 
som gir atskillig større og flere utviklingsmuligheter. Sam-
tidig som det ligger et viktig bærekraftelement i proses-
sens demokratiske aspekt ved at det er brukerne selv som 
forankrer programmet. 
Gjennom testbeds er det mulig å prøve ut en idé og se 
hvordan den reagerer på omgivelsene og på potensielle 
brukere. Underveis kan man observere og evaluere utvik-
lingen (gjennom parametere), som gir grunnlag for å gripe 
inn og fjerne elementer som fungerer dårlig eller videreut-
vikle/supplere elementer som fungerer godt. Et bevisst for-
hold til hvor disse testbedene plasseres og hvilke bruker-
grupper de rettes mot, kan gi nye muligheter for møter på 

Testbeds

tvers av generasjoner eller sosial og geografisk tilhørighet. 
Gjennom å prøve ut aktivitetene i en mindre skala skapes 
også en robusthet med tanke på å etablere permanente 
løsninger på sikt.
I forbindelse med Case Fredrikstad betyr begrepet testbed 
dermed at det først testes ut et tiltak på et bestemt sted for å 
se hvorvidt det framstår som attraktiv for aktuelle bruker-
grupper og for måling av parametere. 
Nedenfor løfter vi fram noen eksempler på hvordan test-
beds kan brukes i Fredrikstad. 

Testbed på Jernbanestasjonen
I forbindelse med dette prosjektet har vi vært i dialog med 
Pedalen. Der kom det fram at sykkelstallen kan benyttes 
for å etablere en rekke testbeds som kan bidra til å øke den 
syklende andelen i byen, men også gjøre det mer komforta-
belt å være syklist. For eksempel kan det legges til rette for 
vedlikehold og mekking, det kan settes opp en garderobe-
løsning med dusjmulighet som gjør det aktuelt for personer 
lengre unna stasjonen å sykle dit i forbindelse med jobb, 
det kan settes i gang sykkelutleie (gjerne gratis, og gjerne 
sykler som er restaurert av personer i integrerende ar-
beidstrening eller på sysselsettingstiltak). I første omgang 
handler det  om å presentere tilbudet - mulighetenene - og 
dersom det slår an bygges det skrittvis på. 

Sykkelvegnettet og testbeds
Fordi det fremdeles er usikkerhet knyttet til hvem som 
sykler, hvordan det sykles og hvilken rolle sykkelen har 
og skal ha i Fredrikstad, kan det være fornuftig å eksperi-
mentere med midlertidig skilting av sykkeltraseer, fargeko-
ding i bakke og så videre. Vi vet at det er infrastrukturelle 
utfordringer knyttet til sykkel i byen, men vi har ennå ikke 
klare svar på nøyaktig hvordan de skal løses. Testbed lar 
oss både finne ut av grunnlaget og løsningene. 

Fergene og testbeds
Forlengelse av fergenes ruter i rushtid kan være et godt 
grep i byens utvikling, men det gir ikke mening å bestem-
me dette før man har testet ut hvorvidt det faktisk finnes 
et behov å fylle. Vi vet imidlertid at mange bor langs elva, 
at mange arbeidsplasser finnes langs elva, at handel og 
rekreasjon ligger langs elva og så videre. Ved å etablere 
midlertidige ruter/ruteendringer, teste ut ulike ankomst-
punkter, sesongløsninger og så videre, gis det grunnlag for 
skrittvis utvikling av fergetilbudet på brukernes premisser.

Matmarked som testbed i Cicignon
Vi har notert oss en etterspørsel etter matbutikker, blant 
annet i Cicignon, men det er usikkert hvorvidt det er 
mulighetene til å kjøpe det grunnleggende basisutvalget 
eller mer gourmetorienterte produkter som behovet ret-
ter seg mot. Her ligger det allerede føringer i og med at 
sykehuset flyttes. Samtidig kan den framtidige utviklingen 
av Cicignonområdet gi mulighet for at ulike matvarekon-

septer blir testet ut. Disse kan være i form av «standardi-
serte» dagligvare-konsept, eller tilbud i mindre permanente 
former: på Cicignion finnes det flere åpne plasser man kan 
ta i bruk, som ved fergeankomsten, i parken ved kirka og 
lignende. Her kan det legges til rette for markedsdager, for 
eksempel én gang i måneden, hvor selgere og forbrukere 
kan møtes og et markedssegment kan vokse fram. Midlerti-
ge tiltak som dette kan benyttes for å identifisere hva slags 
type butikker befolkningen er interessert i. 
Her finnes også en interessant kobling til Gamlebyen og 
tilbudet som gis der til turister og andre besøkende, ved at 
et marked i Cicignon kan trekke besøkende til denne siden 
av elva i tillegg, ved hjelp av ferga. 

Kafétilbud som testbed
Flere steder etterlyses det økt bevertningstilbud. Det er 
imidlertid vanskelig å si hva som vil fungere og hvor hen. 
Det finnes imidlertid smarte konsepter for å teste ut - blant 
annet omreisende/mobile espressobiler, som oppretter 
midlertidige kafeer på strategiske punkter. 

Hvordan følge opp utviklingen gjennom testbeds
Det er viktig at eventuelle testbeds ikke overlates til seg 
selv, dersom man velger dette som strategi. For å identifi-
sere de sentrale kvaliteter å orientere utvikling om, kreves 
det observasjoner og målinger, som registrerer bruk av 
tilbudenene og brukernes opplevelser. Vi anbefaler en tri-
angulering av deltakende observasjon (at kommunens an-
satte selv benytter seg av tilbudene med analytiske øyne), 
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En strategi for arrangementer og events handler om å etablere en bevisst plan for hvor og hvordan 
ulike typer arrangementer kan avholdes og hva man ønsker å oppnå med disse som en del av Case 
Fredrikstad. Dette kan sees i sammenheng med testbeds, eller som et eget satsingsområde.

Eventstrategi
Det vil også være behov for å gjøre enkelte større inngrep i  byveven, og sørge for store fysiske tiltak i 
tillegg til de mindre og temporære som testbeds og eventstrategi viser til. Vi har imidlertid valgt å ikke 
mene noe om hva dette burde bestå i i denne rapporten, grunnet at det allerede pågår store endringer 
i og av byen, og flere er planlagt. Det viktigste vil således være å kartlegge hvilke tiltak som er under 
utvikling, hvilke som planlegges og så videre, og integrere dem inn under en overordnet strategi. Til 
dette kan denne rapporten være til hjelp. 
Vi anser det også som fornuftig å la de store grepene - der det er mulig og der det er forsvarlig - å 
utledes av forsøksvise tilnærminger, som testbed- og eventstrategiene med mer. 

Større grep

Et gjennomtenkt forhold til medvirkning, og hvordan medvirkning gjennomføres, vil være viktig i 
realiseringen av nærhetsbyen. Medvirkning i utviklingsprosesser fyller i hovedsak tre funksjoner. 
For det første har medvirkning en egenverdi ved at de involverte aktørene tilegner seg en følelse av 
eierskap til prosjektet gjennom involvering i prosessen. For det andre gir medvirkning grunnlag for 
kunnskapsbasert konseptforankring ved at relevante aktører med eksplisitt kunnskap inviteres inn. 
Og for det tredje bidrar medvirkning til kvalitetssikring ved at det underveis i prosessen kan innhentes 
empirisk grunnlag for å evaluere prosessen. 

Tre funksjoner

1. Egenverdi: Skaper eierskap gjennom prosessinkludering.

2. Nytteverdi: Kunnskapsbasert konseptforankring.

3. Kvalitetssikring: Empirisk grunnlag for evaluering.

Dette kan skje i tre faser:

Fase 1 - Involvering av grunneiere og planmyndigheter

Den første medvirkningsfasen er å involvere prosjektets 
grunneiere og planmyndigheter ved å initiere 
arbeidsseminarer som kan identifisere og systematisere 
deres respektive planer, interesser og handlingsrom. 
I forbindelse med et prosjekt av denne størrelsen 
kan vi forvente både sammenfallende interesser og 
interessemotsetninger. For at resultatet skal bli så vellykket 
som mulig er det viktig å ha klart for seg hva disse kan 
være fra starten av, slik at arbeidsseminarene ikke risikerer 
å stoppe opp på grunn av unødvendige problemer som 
melder seg underveis. 

I en diskusjon om muligheter og utfordringer synliggjøres 
både konkrete ideer og muligheter, samtidig som 
problematiske forhold avdekkes på et tidlig og stadium og 
kan hindre konflikter senere i prosessen.

6.2    OPERASJONALISERING/ORGANISERING

Plan for medvirkning

Fase 2 - Involvering av kommersielle aktører, 
interessegrupper og ressursmiljøer

Den andre medvirkningsfasen handler om å kartlegge og 
involvere aktører som kan organisere tiltak (i områder).

Aktørene kan ha kommersielle eller bruksmessige 
interesser eller være organisasjoner eller ressurspersoner 
som gjennom sin fagkompetanse representerer 
bruksinteresser for ulike grupper med ulike behov (for 
eksempel Syklistenes landsforening, Pedalen, osv.). 

Fase 3 - Testbeds

Den tredje medvirkningsfasen handler om en 
erfaringsbasert utvikling. Å kartlegge befolkningens 
representative og faktiske behov og preferanser, interesser 
og holdninger er ofte utfordrende fordi forskning har 
vist at hva folk svarer på konfronterende spørsmål 
om hva de ønsker å gjøre svært ofte avviker fra deres 
faktiske handlinger. Ved i stedet å observere hvordan 
folk responderer og kreativt interagerer med tilbudene 
og opplevelsene som introduseres, får man bedre 
forutsetninger for å kartlegge de reelle behovene, som 
igjen vil styrke den sosiale bærekraften i prosjektet.

Gjennom testbedene har vi mulighet til å observere folks 
interaksjon med tilbud og opplevelser og på en naturlig 
måte få dem i tale. Det vil si at vi kan legge vitenskapelige 
metoder til grunn for en organisk utvikling av nærhetsbyen 
på befolkningens premisser der det er rom for å gjøre 
justeringer underveis.  

Sykkelstallen ved jernbanestasjonen har pr i dag litt over 100 
innendørs parkeringsplasser til sykler. En del står på venteliste 
for å få plass. Hvor mange av de 2000 daglige togpendlerene 
fra Fredrikstad kunne tenkt seg å bruke et slikt tilbud? 

kvantitative brukerundersøkelser og kvalitative intervjuer 
med både tjenesteyterne og brukere. Det finnes potensielt 
fire typer arrangementer:

1. De daglige – slik som guidede turer for turister
2. De jevnlige – som undervisning av f.eks skoleklasser 
3. De selvstendige – slik som konserter, en matfestival eller 
popup-aktiviteter
4. De årlige – koblet opp mot tall ships race el.l.

Slike arrangementer foregår i dag uten at de er satt i et 
system. En strategiplan for arrangementer kan omhandle 
4 temaer som til sammen utgjør en helhetlig tilnærming i 
tråd med dette visjoner og mål i dette dokumentet:

Aktivisering og bevisstgjøring av nye områder
Før permanente tiltak etableres, er det mulig å avholde 
ulike events for å gjøre befolkningen bevisst på hva som 
skjer og hva som kommer. 

Bruk at events for å forlenge sesongen
Arrangementer og ting som skjer i byen kan være et 
tiltak for å ta i bruk området større deler av året. En 
rokonkurranse i november tydeliggjør at vannet fremdeles 
kan brukes selv om det er kalt på land og en “levende lys/
fakkelnatt” i januar kan bevisstgjøre folk om f.eks elva 
som et vakkert sted også på vinteren.

Tydeliggjøre og formidle handlingsrommet for 
arrangementer 
Det finnes mange engasjerte aktører rundt om i byen. Både 
frivillige og kommersielle. En tydeliggjøring av hvordan 
det er mulig å ta i bruk, leie eller låne byrom kan øke 
tilfanget av forespørsler for at arrangementer og hendelser.
Det er viktig å ta i betraktning at selve organiseringen 
og promoteringen av events i seg selv er aktiviserende. 
Når mulighet for å “booke” offentlige rom til events 
blir kommunisert, kan det dukke opp nye ønsker om å 
ta muligheten i bruk. Opprettelsen av en nettside, der 
arrangører kan booke områder, annonsere og så videre, kan 
være et viktig - og svært enkelt - skritt å ta. 
 
Markedsføre nærhetsbyen
Det blir viktig å dokumentere og formidle alt det 
spennende som skjer der gjennom året. Først kjennskap, så 
kunnskap, så kommer eierskap. 



DEL 7
OVERFØRINGSVERDI
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DEL 1 - UTGANGSPUNKT

DEL 2 - PROBLEMSTILLINGER

Beskrivelse av oppdraget
Case : Fredrikstad

Ideer om 
målsettinger og resultat

Definere oppgaver, 
spørsmål og problemstillinger

Kartlegging/ analyse
av ulike forhold

Forslag til tiltak 
og strategier
(hvordan kommer fra
nåværende situasjon 
til fremtidige målsettinger)

Begrenset 
testing av tiltak

Gjennomføring
av tiltak

Faktiske 
resultat

Revurdering av 
både målsettinger
og resultat

Beskrivelse av 
nåværende situasjon

Definere kjente parametere: 
Kvantitative og kvalitative 
beskrivelser basert på 
nåværende kunnskap

Målsetting/
resultat
nådd

Målsetting/
resultat
ikke
nådd

Ukjente parametere:
forhold som krever videre
kartlegging/analyse 

Vurdering av resultat: 
Kvantitativ og kvalitativ 
vurdering av resultat 
basert på parametere

Vurdere parametere 
basert på kunnskap 
om faktiske resultat

VS.

DEL 3 - KARTLEGGING

DEL 1 - UTGANGSPUNKT

DEL 2 - PROBLEMSTILLINGER

DEL 4 - MÅLSETTINGER

DEL 5 - BYLIVSREGNSKAPET

DEL 6 - STRATEGIER

UTENFOR OPPGAVEN

DEL 5 - BYLIVSREGNSKAPET

DEL 4 - M
ÅLSETTINGER

Som diagrammet ved siden av viser, har prosessen med prosjektet Cace Fredrikstad vært preget 
av koordinering, eksperimentering og syntetisering. Vi har tatt noen steg fram, for å ta flere tilbake, 
revurdere og evaluere, for så å skride fram igjen. Målet har vært å nå fram til en forståelse av 
bylivsregnskap, som et verktøy for Fredrikstad med overføringsverdi til andre steder. 
Vi fant tidlig ut at det ville være meningsløst å kopiere metoder fra bylivsregnskap andre steder 
- dels fordi vi ikke anså dem som tilstrekkelige i seg selv, og dels fordi et bylivsregnskap er nødt 
til å være sensitiv overfor den enkelte bys stedsspesifikke kvaliteter. At vi på en måte startet fra 
“scratch” samsvarte for øvrig med bestillingen. Og dette rommet for å utforske metoder og parametre, 
perspektiver og faktorer, har vært både en nødvendighet og en styrke for prosjektet. 
Refleksjoner om prosess, metoder, funn og konklusjoner har alt blitt løftet fram tidligere i rapporten, der 
det har vært naturlig. Men når vi nå skal utlede et grunnlag for tilsvarende undersøkelser andre steder, 
så er det enkelte av prosjektets elementer vi må ta for oss på nytt, med nye øyne. 

Hva er det overordnede resultatet?
Våre analyser og anbefalinger gir først og fremst retning 
for videre undersøkelser i Fredrikstad. Det betyr ikke at vi 
mangler funn verdt å ta tak i for utviklingen av byen, men 
at vi i første omgang trengte en plattform som kunne samle 
innsats i en felles forståelse og en felles retning - det vil si 
et perspektiv på hva byen, byliv handler om, som noe som 
oppstår mellom den planlagte fysiske strukturen og den til 
enhver tid faktiske befolkningssammensettingen. I tillegg 
var det behov for en forståelse av hvordan ting henger 
sammen, hvordan byen slik den vokser fram og tas i bruk 
ikke nødvendigvis (faktisk svært sjelden) følger noen 
linjær og gjennomtenkt plan, men utvikler seg dynamisk 
i rykk og napp, gjennom konflikter og harmonier, som 
kompromisser og symbioser. 

Overføringsverdi
I vårt arbeid har vi triangulert en rekke metodologiske 
grep, samlet inn ulike typer datamateriale og forsøkt 
utlede synteser som løfter ulike typer kunnskap om byen 
opp på et operasjonelt nivå, som kan gi retning for videre 
utvikling. Det vi har fanget, er en modell som fanger fire 
hovedkategorier byliv. Alle kan tilnærmes og analyseres 
hver for seg, men når vi stiller dem sammen og lar dem 
speiles i hverandre får vi tilgang til et beriket bilde av byen 
slik den faktisk finnes og finner sted. 

Metodene
På det grunnleggende nivået startet vi med kommunens 
eksisterende datamateriale. Dette er et godt utgangspunkt 
for enhver innsats som ønsker å nærme seg byutvikling 
med nye øyne - finne ut av hva vi vet fra før og hva 
vi trenger mer (eventuelt ny) kunnskap om. Her er det 
imidlertid store forskjeller mellom kommunene, med 
tanke på både hva slags data man sitter på og kompetansen 

7.1    OPPSUMMERING AV METODEDISKUSJONENE

som forvalter data. I Fredrikstad møtte vi en svært 
kompetent geomatikkavdeling med omfattende GIS-
data. Dette har utvilsomt vært en styrke for prosjektet, 
og ressursbesparende. Det innebærer at vi kunne komme 
atskillig lengre innenfor rammene av prosjektet, enn hva 
tilfellet ville ha vært dersom dette datagrunnlaget ikke 
forelå. GIS-data ble sammenstillet i henhold til prosjektets 
målsetting, og analyser iverksatt for å utlede retning for 
videre datainnsamling.
Neste nivå handlet således om to ting. For det første 
måtte vi innhente nødvendig informasjon som manglet 
i kommunens GIS-data. For eksempel: i) kartlegging 
av urbane byromskvaliteter som ikke så lett lar seg 
kategorisere, ii) strømninger og grad av flyt gjennom byen, 
iii) huller i byveven og så videre. For det andre handlet det 
vel så mye om å kontrollere hvorvidt bildet kommunens 
kvantitative GIS-data ga av byen stemte overens med et 
kvalitativt møte med den. Dette ble i hovedsak gjennomført 
på sykkel og dokumentert med foto, en metode vi anbefaler 
sterkt fordi erfaringer utledet fra en sykkel på vei gjennom 
byen lettere lar seg operasjonaliere til strategier for en 
sykkel- og fotgjengervennlig utvikling. Effektivt er det 
også .
Tredje nivå tok skrittet fra fysisk til sosial struktur. For å 
forstå byen kan vi ikke nøye oss med å kartlegge hva som 
er bygget og tilstanden det bygde er i. Vi trenger også å 
forstå befolkningen og sammensettingen av mennesker 
- hvem som lever hvor, hvordan de  trives, hva ulike 
personer finner viktig og hvordan hverdagslivets praktiske 
utfordringer løses på ulike måter av ulike mennesker. Igjen 
er det viktig å påpeke at man først bår se på det som finnes 
fra før, som levekårsundersøkelser, reisevaneundersøkelser 
og lignende. I noen tilfeller finner man tilstrekkelig data 
i slike undersøkelser, i andre tilfeller ikke. Men det er 
alltid noe å hente, så i den grad nye undersøkelser skal 
iverksettes er det viktig at disse supplerer hva vil alt vet 
eller besitter data på. Vår spørreundersøkelse ble utviklet 
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av Rodeo og datainnsamling av Norstat ved hjelp av 
telefonintervjuer. En avveining ble gjort om å prioritere 
mange spørsmål til færre respondenter (500 framfor 1000).
Fjerde nivå handlet om to ting. For det første å forfølge 
hypoteser og spor fra de andre datainnsamlingene, det 
vil si sjekke hvorvidt vårt bilde av byen stemte overens 
med virkeligheten til dem som bor der, og for det andre 
stille oss helt åpne for hva et hverdagsliv i praksis 
vil si i Fredrikstad, i ulike nabolag. Metoden her var 
dybdeintervjuer. Det ble tatt en avgjørelse om å intervjue 
informanter som var tilsvarende (det vil si relativt lik 
status, familiestuasjon med mer), men som bodde i ulike 
deler av byen.
Når vi sammenstilte disse fire nivåene - perspektiver, 
metoder og data - så ble vi i stand til å utlede et bilde av 
Fredrikstad som i) fysisk struktur, ii) struktur i praksis, iii) 
sosial struktur, og som iv)  opplevd hverdagsliv. 

Appen - TagFredrikstad
Som nevnt tidligere, ble det utviklet en mobilbasert 
nettjeneste - TagFredrikstad - som et verktøy for å generere 
ytterligere datamateriale, som kunne hjelpe oss forstå byen 
bedre. En vurdering av hvordan dette fungerte er alt drøftet 
under metodedelen i rapporten, men det er ting verdt å 
nevne også her. 
Bruk av digitale verktøy og sosiale medier gir mange og 
spennende muligheter. Det vil si at løsningen er verdt 
å utvikle videre. For at den skal bli optimal, kreves det 
at tiltakene som er nevnt i metodedrøftingen tas hensyn 

til, men tjenesten, som verktøy og demokratiserende 
element i byutvikling (at den potensielt gir stemme og 
påvirkningsmulighet til de mange), er viktig og på mange 
måter riktig. 
Det skal likevel nevnes at det ikke nødvendigvis er riktig å 
gjenskape produktet TagFredrikstad - selv om en felles og 
tverrkommunal innsats om verktøyutvikling ville kunne ha 
svært positiv effekt. At TagFredrikstad ble som tjenesten 
ble skyldes at vi fant denne kompetansen og eksisterende 
løsninger å bygge på hos/i kommunen. Det vil derfor være 
nyttig å undersøke hva som finnes å bygge videre på, i den 
respektive kommune, i forbindelse med ethvert oppdrag. 

Nytteverdi
Gitt at metodene som vi har løftet fram tas i bruk med mål 
om syntetisering, slik vi har gjort, vil Case Fredrikstad 
kunne reproduseres i de fleste byer i inn- og utland. 
Nye prosjekter vil nødvendigvis ikke skride fram på 
nøyaktig samme måte, med samme resultat - kanskje 
ikke en gang samme fokus - men det er også styrken ved 
bylivsregnskapet vi har jobbet fram. Dette er en fleksibel 
modell, sensitiv for dynamiske relasjoner i det konkrete 
case. Dersom dette tas på alvor, vil imidlertid øvelsen 
med å kategorisere parametre etter integrerende og 
fragmenterende, generelle og spesifikke kvaliteter både 
være mulig og til stor hjelp i ethvert byutviklingsprosjekt. 

Fra case til implementering

byens fysiske 
struktur i praksis

byen som 
opplevd 

hverdagsliv

hverdagslivets 
organisering: 
intervjuer

sosial 
kartlegging: 

spørreskjema

fysiske forutsetninger
og sammenhenger:

registrering

opptalt og nedskrevet:
GIS-data

byen som planlagt
og forvaltningsobjekt byen som 

sosial 
struktur
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Definere oppgaver, 
spørsmål og 
problemstillinger

Kartlegging/ analyse
av ulike forhold

Beskrivelse av 
nåværende situasjon
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8.1    MELLOM HJEMMET, JOBBEN, SKOLEN, BARNEHAGEN 

  (OG BUTIKKEN)

Dette kapittelet tar for seg logistikk, og folks 
bevegelse mellom noen av de viktigste punktene 
i  hverdagen. Presentasjonen av kartleggingene 
starter her fordi logistikken mellom disse 
punktene gjennomføres minst to ganger daglig 
av barn og folk i arbeid, og representerer dermed 
en vesentlig del av reisevaner i Fredrikstad. 
Kartleggingene og analysene i dette kapittelet gir 
et overordnet innblikk i nærhetsbyproblematikk 
basert på avstanden og folks foretrukne 
reisemiddel mellom disse punktene.

Innhold
Kapittelet presenterer noe overordnet statistikk: folketall 
fordelt på grunnkretser, og like viktig, innbyggertetthet pr 
grunnkrets.
Deretter legges det frem data for arbeidsplasser med mere 
enn 50 ansatte, deres geografiske plassering i forhold til 
folketall, plassering av skoler, barnehager, og kollektivruter 
og holdeplasser.
Til slutt går vi gjennom folks reisevaner mellom hjemme, 
jobben, skolen og barnehagen - og om de svinger innom 
butikken på veg hjem. Hvilke transportmiddel bruker 
folk, og hvordan er de statistiske forholdene mellom ulike 
transportmiddel?  

Folketall fordelt på grunnkretser
Fredrikstad er en folkerik kommune, med en relativt 
kompakt bykjerne definert av elveløpene og åsryggene 
rundt. Kartet til høyre viser folketallet i sentrumsområdet 
i byen fordelt på grunnkretser. Høye innbyggertall gir 
sterkere rødfarge.
Kartet viser at det er variasjoner i folketallet, men også 
variasjoner i størrelser på grunnkretser. Kretser med stort 
areal vil selvsagt kunne romme flere innbyggere. Andre 
kjente forhold som gir seg utslag i kartet er at Fredrikstad 
Mekaniske Verksted har vært næring og industri og har 
derfor lavt innbyggertall, Torvet har mye næring og 
butikker og følgelig færre boenheter, i Glemmen Kirke 
tilhører mye av arealet kirka og har derfor lite bebyggelse, 
og på Løkkeberg er mye av arealet forbeholdt våtmark og 
idrettsanlegg noe som gir lave innbyggertall. 
Når det gjelder høye innbyggertall kan det tenkes at 
eldresenteret på Holmen Øst gir utslag i den grunnsonen. 
Det som er tydelig er at de relativt store enebolig- og 
rekkehusområdene i Aasgård/Nordre Bjølstad, Gressvik og 
Trara har mange innbyggere, og at det bor færre folk i øst 
enn i vest. 
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Innbyggertetthet fordelt på grunnkretser
På grunn av grunnkretsenes variasjoner i areal vil det av 
og til være mer korrekt å forholde seg til innbyggertetthet 
pr grunnkrets. I kartet til høyre er høy tetthet indikert med 
sterk rødfarge og lav tetthet med svak rødfarge. Dette gir 
oss indikasjoner på hvor tett det er mellom boenheter, 
og følgelig hvilke typer boformer som er hvor. For 
eksempel vil blokkbebyggelse gi større beboertetthet enn 
eneboligbebyggelse med hage.  
Kartet er i seg selv interessant. I motsetning til 
folketallskartet viser dette en tydeligere sentrum-periferi 
utvikling, der ytterkantene har lav innbyggertetthet, og 
sentrum har høy innbyggertetthet (med naturlig unntak av 
Glemmen Kirke). 
Andre forhold er også interessante: lav innbyggertetthet er 
en indikasjon på at enkelte grunnkretser har lav utnyttelse 
når det gjelder bolig. Arealene som ikke brukes til bolig 
benyttes da til andre formål og tilbud: Løkkeberg har 
rekreasjonsområder, Seut/Fjellberg har en næringskorridor, 
og Fredrikstad Mekaniske Verksted - som hadde industri - 
har nå stadion og høyskole.
Disse to kartene; folketall og innbyggertetthet, vil ligge 
som  et viktig komparativt underlag i flere av de andre 
kartene i dette dokumentet. 
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Hvor lang er reiseveien til (og fra) jobb?

En av de mest hyppige reisene som fortas i 
Fredrikstad (og ellers i verden) er den mellom 
hjemmet og jobben. Når en undersøker 
nærhetsbyproblematikk er det derfor vesentlig å 
kartlegge denne reisen. Hvor langt er det til jobb, 
og hvordan kommer folk seg dit - og hjem igjen?

Reisetid til jobb 
I følge Statistisk Sentralbyrå (2014) jobber ca 62% av 
Fredrikstads arbeidstakere innenfor kommunegrensa.
Sirkeldiagrammet til høyre viser at en stor andel av 
arbeidstakerne som bor innenfor studieområdet i dette 
prosjektet har kort vei til arbeidsplassen sin. 77% har 
mindre enn 20 minutter til jobb. Dette er positivt sett fra 
et nærhetsbyperspektiv. Bare 8% bruker over 45 minutter 
til jobb. Annen statistikk oppgir at nærmere 2000 personer 
pendler daglig til Oslo fra Fredrikstad (Fredrikstad 
kommune 2013a). En god del av de 8% med lengre enn 
45 min til jobb kan antas å pendle med toget, og er i en 
nærhetsbysammenheng å anse som reisende mellom 
hjemmet og togstasjonen.   
I neste kapittel ser vi nærmere på hvilket transportmiddel 
folk bruker til arbeidsplassen.

Arbeidsplasser med mer enn 50 ansatte
Kartet til høyre viser grunnkretser med bedrifter der det 
jobber mer enn 50 ansatte. I dette kartet har vi valgt å 
zoome ut for å kunne vise alle bedrifter med mer enn 
50 ansatte i kommunen. Tallene i hver av grunnkretsene 
referer til antallet som jobber der. Tallet i parantes viser til 
hvor mange bedrifter med mer enn 50 ansatte det er snakk 
om. Disse er viktige å vise fordi rundt 60% av de som bor 
og jobber i Fredrikstad kommune jobber i en slik bedrift 
(Fredrikstad kommune, 2013b). Bedriftens plassering i 
forhold til hvor folk bor, og i forhold til infrastruktur som 
tilrettelegger for gående, syklende og kollektivtransport er 
derfor viktig. 
Statistisk sett reiser godt over 60% av respondentene 
i våre undersøkelser til og fra en av disse bedriftene 
hver arbeidsdag. Ettersom disse bedriftene ofte ligger 
i næringsområder tar vi utgangspunkt i at områdene 
huser flere bedrifter med mindre enn 50 ansatte. Tallet 
på arbeidstakere som drar til og fra disse grunnkretsene 
er altså over 60% av det totale antallet arbeidstakere i 
Fredrikstad.
Vi vet ikke noe om hvor disse 60+% bor, og det er 
nødvendigvis ikke noe poeng å vite. Slik data vil være for 
usikker. Folk bytter arbeidsplass, pensjonerer seg, flytter 
bosted, og andre begynner. 
Det som er mer stabilt er informasjon om plasseringen av 
arbeidsplassen og hvor mange som jobber der. Dette er vist 
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i kartet til høyre på grunnkretsnivå. Her har vi også lagt 
inn eksisterende kollektivruter, samt de gjennomførte og 
planlagte sykkelrutene. Det vi vet er at i de grunnkretsene 
hvor det jobber mest folk, for eksempel på Øra, vil godt 
over 1000 mennesker ha behov for å komme seg til jobb 
på morgenen, og de samme folkene skal dra hjem på 
ettermiddagen - og alle kommer og drar omtrent på samme 
tid.

Elva som infrastrukturåre
Ser vi bort fra arbeidsplasser på Høyendal og Glemmen, 
er det slående hvordan flest arbeidsplasser ligger i 
grunnkretser med tilknytning til elva. Er det mulig å se 
på elva som en infrastrukturåre i enda større grad enn det 
den er i dag? Kan for eksempel fergene utvide tilbudet 
og rutene i rushtida? Kan et slikt tilbud utvikles sammen 
med bedriftene som ligger langs elva? Et slikt tilbud vil 
nødvendigvis ikke ha særlig funksjon om reisetida blir 
for lang, eller om arbeidstakere i hovedsak kommer fra 
omlandet. Likevel er det et interessant nærhetsbyaspekt 
der flere studier må gjennomføres for å kunne gi tydeligere 
svar.
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I datameterialet har vi tatt bort 
sykehuset fra sentrumskjernen 

fordi sykehuset skal flyttes 
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Bruk av andre transportmiddel enn bil til jobb

For å kunne danne et mere komplett bilde av 
reisene som tas mellom hjemmet og jobben er 
det viktig å undersøke hvordan folk gjennomfører 
disse reisene. I spørreundersøkelsen ble folk 
spurt om de gikk, syklet, skatet, tok bussen eller 
brukte bil, moped eller motorsykkel til jobb. Det 
viser seg at mange faktisk går, sykler eller bruker 
kollektivtrafikk.

Prosentandel som går, sykler, eller bruker 
kollektivtransport til jobb
I kartet til høyre vises andelen som går, sykler eller bruker 
kollektivtrafikk fordelt pr grunnkrets. Med andre ord: 
de som ikke bruker bil. Sterk rødfarge viser samlet høy 
andel av gående, syklende og kollektivbrukere. Svak 
farge indikerer at folk heller bruker bil (eller annet privat 
motorisert kjøretøy).
Igjen er kartet et nokså tydelig sentrum-periferi-kart der 
andelen gående, syklende eller kollektivbrukere til og fra 
jobb er høy i sentrum og lav i ytterkantene. Dette er ikke 
uventet, blant annet ettersom tilgangen til og lettheten ved 
å bruke bil tenderer være høyere utenfor sentrumskjernen. 
Her er tettheten lavere, bilkøene noe mindre og veiene noe 
raskere. Slik sett kan en finne sammenhenger mellom dette 
kartet og det tidligere presenterte befolkingstetthetskartet.
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Utfører du praktiske ærend i forbindelse med reise til 
eller fra jobb?
I kartet til høyre vises svar på spørsmålet «utfører du 
praktiske ærend i forbindelse med reise til og fra jobb?» 
fordelt på grunnkretser. I utgangspunktet kan det se ut til at 
det ikke er noe særlig mønster i hvordan dette fordeler seg 
i Fredrikstad. Samtidig er mange av de grunnkretsene hvor 
flest har svart «ja» områder med større høydeforskjeller. 
Når vi vet at mange i disse grunnkretsene bruker andre 
transportmiddel enn bil til og fra jobb (med andre ord går 
de, sykler de eller tar bussen og går de det siste stykket 
hjem fra holdeplassen) kan det være at topologien i 
nabolaget betyr at de helst stopper innom butikken på veg 
hjem for å unngå å gå i bakkene flere ganger. 

Hvilket transportmiddel bruker du når du leverer og 
henter barnet ditt?
Søylediagrammet under viser en interessant utvikling. 
Desto oftere folk henter og bringer på skole og i 
barnehage, desto større er sjansen for at folk bruker 
bil. Dette kan ha med at det kan være mere praktisk å 
transportere barn, sekker og andre saker i bil. Men det 
kan også ha med forutbestemte forestillinger om livet 
som småbarnsfamilie å gjøre. Bilen er ikke bare et 
transportmiddel, men også en forlengelse av familiens 
sosiale rom. Sheller (2004) forklarer at i hverdager 
med lite tid til overs utnyttes bilen som arena for sosial 
interaksjon mellom familiemedlemmer. Bilen gir 
mulighet for naturlig sosial interaksjon som ikke «hører 
hjemme» på offentlige transportmidler, ute i gata eller 
på sykkel (krangling om hvor sent man kan være ute, 
kjærlighetserklæringer, fortrolige samtaler, osv.)

Hvor ofte henter/ leverer du barn i barnehage/ på skole,
og hvilket transportmiddel bruker du ?
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I grunnkretser der flest folk utfører ærend på veg hjem er det 
relativt store høydeforskjeller. Bratte bakker kan gjøre at det er 
mest praktisk å gå på butikken mens man er på veg hjemover.

Det praktiske med bilbruk for levering og henting 
blir trukket frem i de kvalitative intervjuene. Flere av 
informantene forteller nettopp om store menger klær som 
skal hjem for vask, utstyr som skal være med på spesielle 
dager i barnehagen, men også om sterkt tidspress både 
på morgen og på ettermiddag og stramme tidsskjema 
som ikke går opp uten at man bruker det mest effektive 
trasportmiddelet - bilen. En informant fra Smertu forteller 
hvordan bomringen til Kråkerøy har gjort at han bruker 
bilen mindre, men bare etter at barna er levert: «Jeg kjører 
barna til barnehagen for den ligger jo på vår side av 
bomringen. Så parkerer jeg like ved gangbroa og går over 
til jobben så slipper jeg å betale bompenger. Så jeg går jo 
på en måte til jobb, men det hadde ikke gått slik vi har det 
nå å gå hjemmefra med barna. Vi hadde ikke hatt sjans. 
Hadde det bare vært meg hadde jeg gjerne gått eller sykla 
hele veien. Jeg synes det er helt supert å gå.»

Men også Shellers (2004) funn om bilen som sosial arena 
blir trukket frem i intervjuene, uten at vi spør eksplisitt om 
det. En informant forteller: «Joda, på vinteren blir de kjørt 
til skolen, men det er vel egentlig mest fordi far kjører 
forbi der når han skal på jobb og det passer bra tidsmessig. 
Og en veldig fin effekt av det forteller han er faktisk at de 
får prata litt på morgenen der. Etter at det kanskje har vært 
litt høyt tempo i forbindelse med at vi skal gjøre oss klar 
på morgenen kan de roe litt ned i bilen og prate om ting i 
fred og ro.»

8.2    BRUK AV KOLLEKTIVTRANSPORT

Ut over reiser til og fra jobb er det viktig å kartlegge hvordan folk forholder seg til transportmidler som er 
viktige i en nærhetsbysammenheng. I dette kapittelet ser vi på innbyggere i sentrumsområdets forhold til 
og bruk av kollektivtransport. Resultatet er at folk er generelt positive til kollektivtilbudet, og at de bruker 
det hyppig. 

Innhold
Kapittelet tar for seg folks holdning til kollektivtilbudet i 
sentrumsområdet i Fredrikstad - herunder buss og ferge.

Dekker kollektivtilbudet folks behov?
Kartet til høyre fordeler - på grunnkretsnivå - folks svar på 
spørsmålet «dekker kollektivtilbudet ditt behov?». Kartet 
differensierer mellom grunnkretser der et klart flertall 
svarte nei, der det var jevn fordeling mellom «ja»- og 
«nei»-svar, der det var flest som svarte «ja», og der kart 
flest svarte «ja». Med andre ord har folk svart både «ja» og 
«nei» i alle grunnkretsene. Kartet viser fordelingen av svar. 
Kartet viser også kollektivrutene.
Det som er tydelig er at overveiende mange mener at 
dagens kollektivtilbud dekker behovene deres. Ikke 
bare er det mest positive holdninger i flesteparten av 
grunnkretsene. De grunnkretsene som er positive er også 
folkerike. 

Spørsmålet om kollektivtilbudet dekker behovet 
får imidlertid et ganske annet svar i de kvalitative 
intervjuene. Dette kan ha flere forklaringer, og en som 
kan være sannsynlig er at vi i de kvalitative intervjuene 
stilte oppfølgingsspørsmål om hva som skal til for at 
informanten bruker kollektivtilbudet mer enn i dag, og til 
og med hva som skal til for at kollektiv erstatter bilbruk. 
Når slike spørsmål ble stilt var det stor enighet blant 
informantene om at særlig busser går alt for skjelden i 
de ulike delene av Fredrikstad. Noen informanter har i 
perioder prøvd å ta buss, men gitt opp fordi det har blitt for 
vanskelig. 
Både ønske om buss til sterkt nedsatt pris eller til og 
med gratis, og ønske om en hyppighet på bussruter på 
maks hvert 20. minutt går igjen i intervjuene. Se også 
”tre gjengangere” på side 98 for konkrete fortellinger om 
bussbruk blant informantene.

Mange flere bruker byfergene som transportmiddel etter at den 
ble gratis. Fergene oppfattes som et svært positivt tilbud blant 

både gående og syklende.
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Hvor ofte bruker du byferga i Fredrikstad?
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Over halvparten av respondetene bruker fergetilbudet jevnlig.
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DEKKER KOLLEKTIVTILBUDET DITT BEHOV?

Byfergene
Elva var et tema også i de kvalitative intervjuene, og 
informantene snakket om ferjene med entusiasme. Men 
vi fikk intrykk av at ferjene for flere av informantene 
fortsatt primært er noe som er knyttet til fritiden, gjerne 
slik at selve ferjeturen blir en opplevelse i tillegg til 
destinasjonen. En informant forteller også at ferja er en del 
av løperutinen, ferja blir brukt som transportmiddel for å 
komme seg litt ut av sentrum for å løpe i mer naturnære 
omgivelser. På grunn av at ferja i så stor grad er brukt i 
forbindelse med fritid etterlyser flere at den også skal ha 
avganger som er tilpasset dette, og at avgangene pr juni 
2014 bærer preg av å være tilpasset pendlere. Det er også 
ønske om at ferja på ettermiddagen skal gå helt til Værste 
og fritidsaktivitetene der, i et konkret eksempel blir det 
fortalt at bilen garantert ville ha blitt brukt mindre hvis 
en datter på 10 år kunne ha brukt ferje til å komme seg til 
trening.
Noen av informantene har imidlertid gjort ferja til en del 
av de daglige trasportrutinene, og bruker den til jobb, i 
kombinasjon med sykkel. ”Det går utrolig lite tid”, foteller 
en av informantene. ”Mindre enn fem minutter til ferja her 
hjemmefra og når jeg går på land nede i byen er det bare to 
minutter å sykle videre.”
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8.3    SYKKEL SOM FREMKOMSTMIDDEL

Et annet viktig transportmiddel i forbindelse 
med nærhetsbyproblematikk er sykkelen. Som 
påpekt i innledningen til dette dokumentet 
er hele sentrumsområdet og store deler av 
kommunen mulig å nå på sykkel på under 15 
minutter. Sykkelen kan med andre ord være et 
effektivt framkomstmiddel i Fredrikstad, og data 
fra undersøkelser viser at mange bruker sykkel 
relativt ofte.  

Innhold
I dette kapittelet fokuser vi på sykkelinfrastruktur og folks 
bruk av sykkel. Først gjennomgår vi sykkelinfrastrukturen 
som finnes og er planlagt. Deretter ser vi på hvor ofte folk 
sykler og oppfatninger om sykling blant respondenter. 
Deretter ser vi på hvor folk sykler, og hvordan de opplever 
dagens sykkelinfrastruktur, samt hva det er som kunne fått 
dem til å sykle mer.

Nåværende og planlagte sykkelruter
I kartet til høyre vises nåværende og planlagte sykkelruter. 
Kartet er en sammenstilling av kommunens kartmateriale 
fra 2009, med oppdateringer basert på egne obervasjoner. 
Vi tar med planlagte ruter fordi mye nytt er underveis, og 
det er fornuftig i et dokument som dette å forholde seg til 
disse rutene da mye kartlegging og planlegging har gått inn 
i arbeidet med de nye sykkelrutene. 
Det som er tydelig fra kartet er at det pr i dag eksisterer 
sykkelinfrastruktur i ring rundt sentrumskjernen som er i 
god stand og nesten er sluttet. Det som mangler, men som 
er under planlegging er radielle ruter inn til, gjennom, og 
ut av sentrum.
Kartet baserer seg på datagrunnlag fra kommunen. 
Her er det relativt stor variasjon på hva som legges i 
samlebetegnelsen «god standard». Følgende variasjoner 
faller inn under betegnelsen:
• Tydelig oppmerka sykkelfelt i kjørebane
• Relativt tydelig skilta sykkel- og gangvei uten 

separerte felt
• I vegbane der det er relativt lite motorisert trafikk 
• Avslutningen på en variasjon og overgangen til en 

annen er ofte ikke merket, slutter brått, eller krever at 
syklisten forserer fortauskanter og trapper

Kvalitetsforskjellene gjør at en må påvente ulik 
effektivitetsgrad og hastighet innenfor betegnelsen 
«god standard». Det store spennet mellom kvaliteten på 
sykkelinfrastruktur som anses å ha god standard, kan også 
bidra til å skape forvirring for syklende, gående og bilister 

ikke tilrettelagt
under arbeid
god standard
trenger forbedring
fergeforbindelse

SYKKELNETTVERK OG PLANER OM UTBEDRINGER
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i forhold til hva en syklist er – og hvilke regler som gjelder 
i møte med syklister. I tilfellene der det ikke er tydelig 
oppmerket sykkelfelt – altså der syklister deler felt med 
enten gående eller biler, er det vanskelig til en hver tid for 
alle å vurdere hvilke regler som gjelder. I utgangspunktet 
er syklende på hjul og er ikke å regne som fotgjengere, 
men tilbakemeldinger fra folk i Fredrikstad (samt 
observasjoner) er at de ofte regnes på lik linje med gående. 
Dette gir et positivt utslag på folks oppfatning av 
eksisterende sykkelvegnett (det er godt nok), men får 
negativt utslag i forhold til en lemfeldig omgang med 
sykling og syklister. Spørsmålet er om dette er noe 
som burde jobbes med på to plan: en infrastrukturell 
oppgradering som gir én felles standard for «god 
standard», og at det samtidig jobbes med sensitivering/
holdningskampanjer blant innbyggere for å skape en felles 
forståelse av hva en syklist er, og hvilken standard en bør 
forvente – både i forhold til infrastrukturen men også i 
forhold til sykkelvaner.  
Bildene til høyre er stillbilder fra kamera montert på 
sykkel, og viser ulike deler av sykkeltraseer som er 
klassifisert med god standard, men hvor forskjellene er så 
store at det fort skaper forvirring. 

<<  Godt oppmerket og tydelig adskilt sykkeltrase i vegbane. 
Samtidig er gangfeltet til høyre i bildet også sykkeltrasé. 
Hvilken skal en velge? Og hvordan skal en forholde seg i de 
to pralelle men forskjellige situasjonene? 
<    Avslutning på godt oppmerket sykkeltrase. Skilting 
henviser til delt gang- og sykkelfelt etter krysset. Vet syklister 
som krysser gangfelt at de har vikeplikt - også for biler?

<<   Sykkelfelt i vegbane. God oversikt og lite trafikk gjør dette 
trygt. Men føler syklister at de her er på sykkelveg eller på 
bilveg?
<    Sykkelveg går under jernbanesporet i trapper eller heis. 
Løsningen er grei men tidkrevende.

<<  Delt gang- og sykkelfelt. Her har syklende vikeplikt 
for gående, men vet de som går at det sykles på 
gangveien, og at den er klasifisert som en del av et raskere 
sykkelinfrastrukturnett?
<    Selv om sykkelfelt er tydelig oppmerket overholdes 
ikke dette av bilister i rushtid. Er det like stort behov 
for holdningskampanjer som oppgradering av selve 
infrastrukturen?
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Oss vs dem
våre kvalitative intervjuene fant en oppfatning blant 
informantene, at folk i Fredrikstad generelt kjører svært 
mye bil. Det interessante var at informantene ser seg selv 
som blant de få som ikke gjør det. Spørsmålet vi måtte 
stille oss selv var da hvorvidt vi hadde funnet fram til en 
syklende subgruppe, eller om informasjon fra våre andre 
datasett kunne belyse funnet. 
Når vi sjekket de kvantitative dataene fra 
spørreundersøkelsene så vi at at intervju-informantenes 
oppfatning ikke stemte -  folk i sentrum bruker mye sykkel 
og gange. Det er imidlertid en dimensjon vår undersøkelse 
ikke fanger opp (fordi den havner utenfor prosjektets 
avgrensning), og det er knyttet til at folk som bruker bil 
gjerne kommer utenfra sentrumskjernen. Det vil si at 
oppfatningen til intervju-informantene i tillegg til å ikke 
stemme, faktisk også stemmer. Det finnes et syklende og 
gående “oss”, og et bilkjørende “dem”. Men dette er da i 
større grad et sentum-periferi-skille. 
Når vi koblet på informasjon fra observasjon i og av 
byveven fant vi i tillegg en mellomposisjon - det vil si at 
oppfatningen delvis kan stemme - fordi sentrumskjernen 
er kompakt, og det derfor ikke skal mange biler til før 
gatenettet oppfattes som fullt. 

Sykkelvaner i Fredrikstad sentrum
Vår spørreundersøkelse fant at 19 prosent i utvalget syklet 
5 dager i uken eller mer, rundt 10 prosent syklet 3-4 dager, 
og rundt 18 prosent syklet 1-2 dager i uken. Noe forenklet 
kan vi dermed si at rundt 51 prosent av vårt utvalg kan 
klassifiseres som “hverdagssyklister”. 
Fredrikstad inngår i Sykkelbyundersøkelsen 2010, region 
øst. Det er derfor naturlig å se våre tall opp mot denne. Og 
her finner vi atskillig flere i “hverdagssyklist” kategorien 
- hele 72 prosent. Én forklaring på differansen finner vi i 
at vi - i motsetning til Sykkelbyundersøkelsen - ikke har 
vektet respondentene (og fordelingen av dem) for å tilpasse   
datamaterialet til den reelle aldersfordelingen i kommunen. 
Dette er imidlertid ikke en avgjørende faktor. I stedet finner 
vi det relevant å nok en gang trekke inn sentrum-periferi-
skillet. 
Grunnen til det er at det er rimelig å anta at befolkningen 
i sentrum sykler mer i hverdagen enn befolkningen i 
periferien (som vil si utenfor prosjektets avgrensning). 
Befolkningen i sentrum har i stor grad - slik våre data 
viser - kort vei til jobb og en rekke sentrumstilbud tett 
på. I sykkelbyundersøkelsen er kategorien som sykler 1-2 
ganger i uken størst, men i vår er det 5 dager eller mer som 
dominerer. 
Den største - og kanskje viktigste - forskjellen i de to 
datasettene, er at andelen som “aldri” sykler varierer sterkt. 
I sykkelbyundersøkelsen er det 2 prosent av Fredrikstads 
befolkning som oppgir at de aldri sykler, mens i vår 
undersøkelse er det hele 42,6 prosent. Riktignok er det 
svært mange eldre i vårt datamateriale som utgjør denne 
andelen, men tallet er likevel høyt. Vår faglige vurdering 

Hvor ofte sykler du i sykkelsesongen?
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35,2% 68 år
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Hvor ofte sykler du på denne tiden av året?
Hele Fredrikstad kommune - fra 

Sykkelbyundersøkelsen (Tretvik, 2010: 13)

Hvor ofte sykler du i sykkelsesongen?

5 eller �ere 
dager i uken 
(21%)

3-4 dager 
i uken 
(20%)

1-2 dager 
i uken 
(31%)

noen 
dager i
måneden 
(19%)

sjeldnere 
(7%)

aldri 
(2%)

ubesvart 
(1%)

av forskjellen, er at befolkningen i sentrumsområdene i 
større grad enn befolkningen i periferien tar stilling til 
sykling som en “enten-eller-aktivitet”. I mer landlige 
omgivelser er det mer naturlig å plukke fram sykkelen 
en gang i blant (for det er viktig å ta i betraktning at det 
er kategoriene som sykler sjeldnere enn ukentlig - det 
vil si noen ganger per måned og sjeldnere enn månedlig 

Hva vil være det viktigste for at du skulle sykle mer enn du gjør i dag?
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Hvor ofte sykler du i sommerhalvåret (Oslo)?
(Oslo kommune, 2013: 38)
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- som i størst grad tar opp kategorien “aldri” i vårt 
sentrumsmateriale). Støtte for denne hypotesen kan vi finne 
i Reisevaneundersøkelsen 2013 for Oslo - en by dominert 
av sentrumsbefolkning - hvor henholdsvis 31 og 41 prosent 
menn og kvinner oppgir at de “aldri” sykler. 
Dette viser hvor viktig det er å gjøre undersøkelser på 
andre - dypere - nivåer enn kommunenivå, som evner 
fange opp viktige tendenser og forskjeller mellom de ulike 
områdene som finnes. 

Hvordan øke andel syklende i sentrumsområder?
Dersom målsettingen er å øke andelen syklende, 
hvordan nærmer man seg best mulig og mest effektivt 
sentrumspopulasjoner? Spørsmålet kan virke rart, 
men er nødvendig. Som nevnt er det grunn til å anta at 
sentrumsbefolkning i større grad enn periferi tar stilling 
til sykling som enten eller. Og hvis vi ser på tall fra vår 
undersøkelse, ser vi at kun rundt 27 prosent av faktorer 
som kan stimulere til mer sykling i utvalget er av ekstern 
type. Det vil si bedre tilrettelegging for sykling. 
Dette innebærer at kommunen i tillegg til å jobbe med 
sykkelnettet og trafikksikkerhet, er nødt til å jobbe 
strategisk med forhold som:
• At enkelte ikke ønsker å identifisere seg med “en sånn 

som sykler”
• At enkelte forbinder sykling med noe “barnslig”
• At enkelte forbinder sykling utelukkende med trim
• At enkelte ikke kan sykle
• At enkelte bruker klær som gjør det vanskelig å sykle 

(for eksempel fordi klærne fester seg i sykkelkjedet)
• At enkelte knytter svært stor del av status til bilen, og 

ønsker vise bilen fram mest mulig
• Og så videre

Spørsmålet om det å sykle mer ble utdypet i de kvalitative 
intervjuene, og grep kommunen kan gjøre for å 
tilrettelegge bedre ble fort et tema. Forslagene om hvordan 
dette konkret kan gjøres er ulike, flere informanter har 
vært i andre byer de mener har løst dette på gode måter og 
særlig København og Amsterdam blir nevnt som eksempler 
som bør etterfølges. Bedre overganger fra fortau til vei, 
egne sykkelsoner og bedre lyssetting er tiltak informantene 
har tro på.
En av informantene mener at tellestasjonene som er satt 
opp i Fredrikstad, de som måler hvor mange som har syklet 
det aktuelle døgnet er en veldig dårlig idé. “Som om det 
skulle få meg til å ville sykle mer. Om noe så gjør det meg 
bare enda mindre interessert i å sykle. Det blir litt sånn ja 
nå skal vi sykle alle sammen dere, sånn politisk korrekt 
greie som bare ikke funker for andre enn en liten del av 
befolkningen, de som er inne i greia liksom.”

Mange flere eksempler kunne vært nevnt, og samtlige er 
temaer Rodeo har funnet i forbindelse med utvikling for 
sykling andre steder. Hovedpoenget er uansett, at dette 
innebærer at vi må nærme oss de kulturelle utfordringene 
samtidig som byveven videreutvikles. 
Vi kommer tilbake til dette i rapportens del 6 om strategier.
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Opparbeidet trase på Gressvik som leder over Floa til sentrum

Gangbrua som knytter Kråkery tettere til sentrum

Hvilken strekning sykler du aller mest?
Ordskyene til høyre, generert fra spørreundersøkelsen, 
avdekker noen interessante forhold. I den øverste av 
ordskyene har vi tatt med alle svar, der mange er generiske 
av typen «hjemme-jobb». Likevel fanger den opp det 
som allerede er kommet fram av logistikkundersøkelsen 
tidligere i kapittelet, at mange sykler til jobb, og er gjerne 
innom butikken også. 
I den nederste ordskyen er enkelte ord fjernet: de som er 
generiske samlesekker, og de som ikke angir strekning 
(som «rundt i nabolaget», eller «i Gamlebyen»). 
Dermed kommer andre strekninger frem som er viktige 
for respondentene. Distansene Kråkerøy-sentrum og 
Gressvik-sentrum er det flest som sykler, etterfulgt av 
Glommastien, og deretter Gamlebyen-sentrum, Trosvik-
sentrum, Holmen-sentrum, og så Bydalen-sentrum, 

Fredrikstad-Sarpsborg, og det noe mer difuse hjemme-
Fredrikstadmarka.
Hva kan vi så trekke ut av denne ordskyen bortsett fra 
at veldig mange har sentrum (et relativt stort geografisk 
område) som mål eller utgangspunkt for sykkelturer?
Det at mange syklister kommer fra Gressvik, Kråkerøy, 
Holmen, Gamlebyen, Bydalen og Trosvik til sentrum 
(og tilbake) er viktig informasjon for planleggingen av 
infrastruktur. 
Vi kan ikke si noe om hvor på Kråkerøy eller Gressvik 
syklistene kommer fra, eller nøyaktig hvilke ruter de 
velger. Men de skal inn til sentrum, og da er det begrenset 
med valgmuligheter (om en ønsker kortest mulig tur). 
For eksempel vil de fra Kråkerøy i realiteten ha tre valg i 
forhold til krysningspunkt over til sentrum.

Og de som kommer fra Gressvik har to krysningspunkt i 
tillegg til ferga. De som kommer fra Gamlebyen vil også 
mest sannsynlig forholde seg til ferga.
Denne informasjonen er interessant å forfølge for 
kommunen i det videre arbeidet med oppgradering og 
etablering sykkeltraseer; fra Gressvik langs Mosseveien 
gjennom Seut-Fjellberg; under Galoppen over gangbroa 
ved Floa; fra Kråkerøy over broa ved FMK.
Fergene er allerede relativt godt tilrettelagt for syklister, 
men kan det bli enda lettere, for eksempel i forhold 
til plassering av sykkel ombord i de mest folksomme 
tidsrommene?

De ulike fergene i Fredrikstad blir tatt opp av informantene 
under mange ulike tema i de kvalitative intervjuene, så 
også når sykling blir diskutert. Flere av informantene 
nevner ferga som essensiell for egen sykkelbruk, i forhold 
til fritid og kanskje særlig i forhold til sykkelpendling. 
Andre informanter nevner at hvis fergetraseen blir utvidet 
(til Værste) hadde det vært mer aktuelt å la bilen stå til 
fordel for sykkelen både for barn og voksne. 
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Skal arbeidstakere sykle mere til jobb?
I et nærhetsbyperspektiv, der målsettingene er at folk skal 
kunne gå og sykle mere, og i større grad benytte seg av 
kollektivtilbud, er det derfor viktig at grunnkretser med 
mange arbeidsplasser dekkes tilfredsstillende. Blir det 
logistikkmessig enkelt for 1000 personer å komme seg til 
og fra jobb i samme grunnkrets - på samme tid - ved å gå, 
sykle eller bruke kollektivtransport, vil det kunne begrense 
biltrafikk. 
Noen studier påpeker at bedrifter her har et delansvar i å 
tilrettelegge for mellom annet syklister i form av trygg og 
tørr parkering og skifterom/dusj. 
Ditlev-Simonsen og Wenstrøp (2014) har analysert 
litteratur og politiske føringer knyttet til sykling til jobb - 
både nasjonalt og internasjonalt - og peker ut de sju mest 
anbefalte tiltakene for å få arbeidstakere til å sykle oftere 
til og fra jobb. Disse er:
1. Aktiv markedsføring og oppfordring internt
2. Bedre sykkelfasiliteter på jobb
3. Tilgang på gratis sykkelservice på eller i nærheten av 

jobb
4. Ledelsen går forran med et godt eksempel og sykler til 

jobb
5. Sykling til og fra jobb regnes som en del av 

arbeidstiden
6. Tilgang til lånesykkel via jobben
7. Kilometergodtgjørelse for å sykle til og fra jobb
Ditlev-Simonsen og Wenstrøp gjennomførte deretter en 
holdningsundersøkelse ved fire store Oslo-bedrifter for å 
finne ut av arbeidstakeres holdninger til disse sju tiltakene. 
Basert på 752 svar (som anses å være et representativt 
grunnlag for over 18 000 arbeidstakere) ble tabellen til 
høyre utledet der 1 = ikke viktig og 5 = veldig viktig.
I Oslo-undersøkelsen var en stor andel av arbeidstakerene 
kollektivtransportbrukere. Da bedrifter i Fredrikstad har en 
noe annen sammensetning av bilførere, syklister, gående 
og kollektivbrukere, kan en tilsvarende undersøkelse i 
Fredrikstad være interessant i et nærhetsbyperspektiv.

Tiltak på arbeidsplassen eller infrastruktur?
Et tydelig funn i undersøkelsen til Ditlev-Simonsen 
og Wenstrøp var at folk mente at utbedring av 
sykkelinfrastruktur var viktigere for at de skulle sykle enn 
tiltak på arbeidsplassen. Dette er ikke helt i samsvar med 
svarene i vår undersøkelse i Fredrikstad, og kan mellom 
annet skyldest et mer komplisert trafikkbilde i Oslo (som 
oppfattes utrygt), samt at sykkelbrukere i Oslo forventer 
høyere standard på sykkelvegnettet enn de i Fredrikstad 
- delvis fordi holdningsarbeid i Oslo har pågått en stund. 
Som en respondent forklarte: «det er fine sykkelforhold i 
Fredrikstad, men det er litt trøblete når det er så mye opp 
og ned.» Med opp og ned mente hun fortauskantene. Med 
andre ord kan det ligge en implisit forståelse blant folk 
i Fredrikstad at sykling er noe som gjerne kan gjøres på 
fortau.

Hvor viktig føler du at tiltak på arbeidsplassen er for at 
du skal sykle mer til jobb? 

Ditlev-Simonsen, Wenstrøp (2014)

Svarene fra spørreundersøkelsen i Fredrisktad er koblet 
til ordskyen på forrige side, altså spørsmålet om hvilken 
strekning folk sykler mest. Svarene viser at de aller fleste 
føler seg trygge på denne strekningen, mens langt færre 
(men framdeles over halvparten) føler samme trygghet på 
andre sykkelstrekninger i byen. 
Ut over det at folk flest oppfatter det som generelt trygt 
å sykle i Fredrikstad, viser svarene at folk er mest trygge 
på strekninger de sykler ofte, der de kjenner detaljene i 
ruta, og vet av eventuelle problemer på forhånd. Når de 
positive svarene synker i forhold til om folk føler seg 
trygge på andre sykkelruter i byen kan dette være en 
indikasjon på forhold som allerede har blitt påpekt: det er 
for stor variasjon i sykkelvegnettet til at folk kan forholde 
seg til det uten forvirring. Og med forvirring stiger 
sannsynligheten for utrygghet.   
I intervjuene kommer det frem ulike meninger om 
hvor trygt der er å sykle i Fredrikstad. Noen mener det 
er helt trygt mens andre føler seg mer utrygge. Det er 
imidlertid overraskende hvor mange som nevner de 
samme fysiske stedene som eksempler på utrygge deler 
av byen, litt uavhengig av hvor de bor. Kråkerøyveien 
er et problemområde som dukker opp i flere intervjuer. 
Her er det både høy trafikk, hastighet, mangel på 
hensynstaking og dårlig tilrettelegging som forårsaker 
følelsen av utrygghet. En informant foreslår større 
grad av lysregulering som et tiltak som vil kunne gjøre 
trygghetsfølelsen bedre.
Et annet område som flere informanter nevner er de ulike 
togovergangene som blir oppfattet som ubehagelige for
syklister. 
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Hvor trygg føler du deg som syklist på denne strekningen?

svært 
trygg
(45%)

ganske  
trygg
(44%)

mindre 
trygg
(10%)

svært 
utrygg
(1%)

føler seg
utrygge
(11%)

Vil du si at din følelse av trygghet på denne strekningen er representativ 
for hvor trygg du føler deg som syklist i Fredrikstad generelt?

JA
(62%)

NEI
(33%)

NEI
(5%)

Jeg føler meg mindre 
trygg når jeg sykler
andre steder i Fredrikstad

Jeg føler meg mer
trygg når jeg sykler
andre steder i Fredrikstad

Trygt, men noe forvirrende?
Avslutning av gang- og sykkelveg i parkeringsplass med 

henvisning til videre sykkelveg (til Sarpsborg) et sted på andre 
siden av parkeringsplassen.

Vil du si at din følelse av trygghet på denne 
strekningen er representativ for hvor trygg du 
føler deg som syklist i Fredrikstad generelt?

Hvor trygg føler du deg som syklist på den 
strekningen du sykler mest?
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8.4    TILBUDSSPEKTER

I dette kapittelet beveger vi oss fra 
infrastrukturelle forhold - det vil si distansen 
mellom to punkt - og over til tilbudsspekteret 
- punktene i seg selv. I disse kartleggingene 
har det vært viktig å undersøke i hvor stor 
grad folk bruker tilbud i nærheten av der de 
bor, og om de føler at de har det de trenger 
innenfor en «nærhetsradius». Resultatene er 
overveldende positive. De aller fleste som bor 
i sentrumsområdet i Fredrikstad mener de har 
det de trenger innenfor denne radiusen. Kanskje 
Fredrikstad på sett og vis allerede en nærhetsby?

Innhold
I dette kapittelet kartlegges og undersøkes en rekke 
forhold. Først har respondenter blitt spurt hvorvidt de 
føler at det har viktige tilbud i nærheten av der de bor. 
Deretter følger en kartlegging av de tilbudene folk føler 
at de mangler, og en vurdering av hvilke kategorier 
disse manglende tilbudene tilhører. Deretter følger en 
rekke data fra Geomatikk som er satt opp mot hverandre 
for å se på mulige synergier mellom tilbud i forhold 
til beboertetthet og avstander: dagligvare i forhold til 
beboertetthet, andre butikker i forhold til kulturtilbud og 
beboertetthet, kulturtilbud i forhold til skoler, barnehager, 
og serveringssteder, og til slutt servingssteder i forhold til 
beboertetthet og større arbeidsplasser. Til slutt følger noen 
kartlegginger fra eget registreringsarbeid hvor områder 
som innehar kvaliteter som ro og hvile sammenlignes med 
aktive områder.
Et eget underkapittel vies rekreasjon, der parkliv, 
organiserte aktiviter og trening blir kartlagt på 
grunnkretsnivå. 
Et siste underkapittel vies sosiale og kulturelle tilbud der 
kafé-, restaurant-, pub-, og kulturvaner blir kartlagt på 
grunnkretsnivå.

Prosentandel som føler at de har de viktigste tilbudene de 
trenger innen 1000 meter
I kartet til høyre har respondenter i spørreundersøkelsen 
blitt spurt om de føler at de har de viktigste tilbudene de 
trenger innen 1000 meter, en avstand som blir vurdert som 
maksimal i forhold til en «nærhetsradius». Kartet viser at 
de aller fleste i alle grunnkretser har tilgang på de viktigste 
tilbudene de trenger innenfor denne radiusen. Det som er 
slående er den konsistent høye prosentandelen «ja»-svar. 
Av 27 grunnkretser har 15 av kretsene over 90% ja-svar,  
20 av kretsene scorer over 85%, og i hele 23 grunnkretser 
svarer 80% ja. I Vaterland er prosentandelen fornøyde 
lavest med ca 57%. Det er likevel over halvparten.
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PROSENTANDEL SOM FØLER AT DE HAR DE 
VIKTIGSTE TILBUDENE DE TRENGER INNEN 1000 M

Prosentandel 
vist som fargeintensitet
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Tilbud folk føler at de mangler
Basert på tilbakemeldinger fra de grunnkretsene hvor folk 
følte at de manglet tilbud har følgende kart blitt produsert. 
Ordenes plassering indikerer hvilken grunnkrets mangelen 
er registrert i, og størrelsen på ordet indikerer hvor mange 
respondenter som har svart det samme.
Kartet gir en noe overdreven fremstilling av hvor viktige 
disse manglene er. Samlet utgjør dette meningene til 
gjennomsnittlig 15% av befolkningen. Gjennomsnittlig 
er ca 75% av befolkningen fornøydde med dagens 
tilbudsspekter.
Et annet forhold å huske på er at av totalt 500 respondenter 
gir ikke nødvendigvis 4 % av de spurte i for eksempel 
Aasgård/Nordre Bjølstad et klart svar på hva som eventuelt 
mangler av tilbud. Det gir derimot en indikasjon på at noe 
mangler.

Metodisk betraktning: 
«nærhetsradius»

Nærhetsradiusen i nærhetsbyen kan defineres 
som mellom 300 og 1000 meter fra hjemmet. 
Dette tenkes som en akseptabel distanse å 
bevege seg uten at det er for langt. 
Men denne distansen kan være fysisk betinget: 
kanskje en kilometer er for langt for enkelte? 
Kanskje det bare er oppoverbakke (i alle fall 
den éne veien)? 
Det kan også være sosialt betinget: Kanskje 
tilbudet ligger mindre enn en kilometer unna, 
men er likevel i et område som definitivt ikke er 
ditt nabolag? 
Eller distansen kan være følelsesmessig 
betinget: hvor langt føles det å gå til butikken? 
Er det lettere å gå til en annen butikk som er 
lengre unna? Fordi veien er triveligere? Fordi 
tilbudet er bedre? Fordi det er i nærheten av 
andre gode tilbud? Fordi den søte naboen går 
dit?
Når vi har spurt folk om tilbudsspekter og 
nærhet har vi i de kvantitative undersøkelsene 
forholdt oss til sammenlignbare tall (1000 m), 
mens vi i de kvalitative intervjuene har bedt 
informantene om å kvalifisere nærhet... 
>>
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TILBUD FOLK FØLER DE MANGLER

Overvekt av «ikke høyere utdannelse»

>>
... Denne betraktningen illustrerer godt at det 
kan være veldig nyttig å kombinere kvantitativ 
og kvalitativ metode i prosjekter som dette. 
Informantene tar raskt opp slike betraktninger 
når de får spørsmål som “hvor langt unna synes 
du det er greit at en barneskole kan ligge fra der 
du bor? Veldig raskt ønsker informantene å vri 
fokus på spørsmålet, noe dette sitatet fint kan 
illustrere: 
“Det handler ikke om hvor langt det er. Det er 
ikke så langt bort til Cicignon skole, men det 
punktet ved jernbanen som vi snakket om i sted 
gjør at det er uaktuelt for han minste å gå selv. 
Jeg vet ikke hvor langt det er, mellom 500 og 
1000 meter et sted kanskje, og hadde det vært 
en fin trygg gangvei uten for mye trafikk, godt 
belyst og uten sånne ekle punkter så hadde han 
fått lov til å gå.”
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Tre «gjengangere»
Med utgangspunkt i kartet på forrige side er det mulig å 
utkrystalisere tre «gjengangere», det vil si de tilbudene 
som flest folk føler de mangler. Her har vi samlet enkelte 
tilbakemeldinger slik at vi har fått tre samlebegrep: 
dagligvare, busstransport og serveringssted.
Det som kommer tydelig fram er at det ser ut til å være 
flere som mener at det mangler dagligvaretilbud på både 
østsida og vestsida, samt i Cicignon/Kapellfjellet-området. 
I tillegg svarer folk at de mangler busstilbud på vestsida, og 
i Trara/Byfjell-området. Dette kan ha sammenheng med at 
minibusstilbudet forsvant. Ønsket om flere serveringssteder 
(herunder kafeer, restauranter og puber) ser ikke ut til å 
være nevneverdig koblet til deler av Fredrikstad, men er 
heller et ønske som gjør seg gjeldende i flere grunnkretser.
I de kvalitative intervjuene kommer det også frem at 
serveringssteder er noe informantene ikke synes er 
så kritisk om de ikke finner i sitt eget nærområde. En 
informant sa det slik: “Vi har vel ikke kafeer her nær oss, 
men vi savner det ikke noe særlig heller. Vi liker best å 
spise i sentrum eller i Gamlebyen. Da får vi en tur med 
barna og det blir en tur og en opplevelse”. Ganske like 
utsagn kom fra flere informanter, tilsynelatende uavhengig 
av hvor i byen de bor.
Busstransport er på den andre siden svært etterspurt i de 
kvalitative intervjuene. En av informantene som var bosatt 
i Bydalen sa det slik: “Altså det gikk jo en sånn minibuss 
tror jeg, slik som pensjonistene kjørte. Det hadde jo 
egentlig vært helt perfekt med en sånn. Sånn som går i en 
sirkel, ofte. Hadde den kommet opp hit til oss er jeg sikker 
på at jeg hadde brukt den. Jeg tror butikkene i sentrum 
hadde tjent på det også. Det er jo sånn IKEA gjør det, er 
det ikke? Setter opp gratis buss slik at folk skal få handla? 
Kanskje det hadde vært noe for butikkene i sentrum?”
Det å ha hyppigere bussavganger er noe alle informantene 
etterlyser, i alle områdene i og rundt sentrum. Hvert 20. 
minutt ser ut til å være en hyppighet som går igjen, det 
er hyppig nok til at informantene synes det er holdbart. 
Presise busser blir også etterspurt, kanskje særlig av 
informantene som bor i områdene rundt sentrum. “Jeg 
har faktisk prøvd å ta bussen noen ganger men det er ikke 
mange,” sa en informant som selv mente han brukte litt for 
mye bil. Han fortsatte: “Jeg sto der jeg, med unga og det 
hele, dette var mens begge gikk i barnehage, men bussen 
kom jo ikke. Til slutt gikk vi ned (til barnehagen) og jeg 
kom for seint på jobben og det var skikkelig stressende. 
Det er nok for meg med en slik opplevelse, da gir jeg opp 
og tar bilen.”

Busstransport

Serveringssted

Dagligvare

 
 

TILBUD FOLK FØLER DE MANGLER:
DE TRE «GJENNGANGERENE»
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Sosiale og kulturelle tilbud

Hvor ofte benytter folk seg av kafeer og restauranter, puber eller kulturtilbud?

Kartet viser høy intensitet av folk som benytter seg av 
tilbudet i rødt, og lav intensitet som fargeløst. 
Intensiteten er regnet ut på følgende måte: folk som svarte 
«daglig» fikk 4 poeng, folk som svarte «flere ganger i 
uken» fikk 3 poeng, folk som svarte «en gang i uken» 
fikk 2 poeng, og folk som svarte «av og til» fikk 1 poeng 
(de som svarte «aldri» fikk 0 poeng). Deretter ble antall 
respondenter i de ulike poenggruppene ganget med deres 
respektive poeng, og alle gruppene lagt sammen. For 
eksempel: (3x4) + (5x3) + (2x2) + (3x1) = 34
Totalsummen indikerer intensitet av besøk.
Det gjøres oppmerksom på at intensiteten gjelder 
folks bruk av tilbudet uavhengig om tilbudet ligger i 
respondentens grunnkrets. Vi har valgt denne tilnærmingen 
fordi det vil ikke være like interessant å prøve finne 
ut av hvilke tilbud folk benytter seg av. Med tanke på 
tilbudsspekteret vil dette være avhengig av smak og behag.
Denne tolkningen av det kvantitative materialet blir også 
bekreftet av de kvalitative intervjuene. Når vi diskuterte 
spisesteder i nærområdet fortalte informantene fort at 
dette ikke var så interessant, for stort sett alle var det 
sentrum og Gamlebyens spisesteder som ble brukt. Ingen 
uttrykte behov for å ha spisesteder nærmere der de bodde. 
En informant sa det slik: “Altså det er jo noe med at det 
er gøy når noe skjer, når det er litt liv. Derfor er det jo 
fint at de ligger der nede alle sammen (resturantene ved 
elva) ikke sant, for da kommer hele byen dit og det blir 
liv.” Det som ble sagt i de andre intervjuene samsvarer 
med dette utsagnet; spisesteder er mer enn bare maten 
man blir servert, det er også et sted man går for å oppleve 
folkeliv, og i en by som Fredrikstad opplever informantene 
at dette må skje konsentrert for eksempel ved elva eller i 
Gamlebyen.

Intensitet av kafé- eller restaurantbesøk
Fra kartet ser vi to ting: at brorparten av kafe- og 
restauranttilbud befinner seg i sentrum, og særlig langs 
elva, samt i Gamlebyen. De som derimot har oppgitt at 
de bruker kafe- og restauranttilbud med høyest frekvens 
bor ikke i disse grunnkretsene. Gressvik, Holmen Øst, 
og Aasgård/Nordre Bjølstad skiller seg ut. I Holmen 
Øst ligger stamkafeer som de som bor der benytter seg 
av. De har også kort veg til Torvet. Relativt kort veg 
har også de som bor på Aasgård/Nordre Bjølstad-siden 
etter at gangbrua ble bygd. Mange av de som bor her 
har også direkte visuell kontakt med bylivet på nordsida 
av elva. Dette kan ha en innvirkning på deres kafe- og 
restaurantvaner.

Gressvik er mye lengre unna, men da ferga som går 
i fra Gressvik stopper i den mest intense kafe- og 
restaurantbeltet i sentrum, kan det også ha en påvirkning 
på Gressviks befolknings handlingsmønster.
Ellers scorer mange av sentrumsgrunnkretsene relativt 
høyt, noe som sammenfaller med deres geografiske nærhet 
til tilbudene.

Intensitet av pub- og utestedsbesøk 
Det er et klart skille mellom respondenters kafe-/
restaurantbesøk og pub-/utestedbesøk. En kan si at det 
er skiller mellom disse typene tilbud og de demografiske 
segmentene som bruker dem, og at det derfor gir 
forskjellige kart. Men det er også en glidende overgang 
mellom restaurant-kafe-pub som tilsier at disse kartene 
burde være mer like. Ser vi bort i fra de grunnsonene 
som slår kaftigst ut, kan vi si at folk går oftere på kafe og 
restaurant enn pub men at det ikke er store forskjeller. 
Ser vi derimot på de sonene som slå kraftig ut på pubbesøk 
ser vi at disse er noen helt andre enn de som slår kraftig 
ut på kafe- og restaurantbesøk. I tillegg slår de sonene 
som har høy intensitet av pubbrukere lavt ut på kafe og 
restaurantbruk og omvendt.  
Svarene vi har kan ha med sosial stigmatisering å gjøre. 
Respondenter svarer kanskje heller at de går på kafe enn på 
pub - selv om de gjerne tar seg en øl på kafeen. 
Det kan også ha å gjøre med det demografiske segmentet 
som bor i sonene som slår kaftig ut på pubbesøk, og 
den kulturelle kapitalen som pub- og uteliv gir i disse 
segmentene. Unge folk som bor på Torvet går gjerne ofte 
på utested som en viktig del av det sosiale livet. 
Identiteten til det sosiale miljøet i Gamlebyen, som på 
mange måter er et samfunn i seg selv, forsterkes gjennom 
sosial omgang på de uteplassene som er der. 
Informantene fra de kvalitative intervjuene fortalte i liten 
grad om pubbesøk eller natteliv på byen. Dette kan ha med 
utvalget vårt å gjøre, som består av småbarnsfamilier der 
begge foreldrene jobber. Ingen av dem går på pub i særlig 
grad, og derfor kan vi ikke belyse Fredrikstads publiv fra 
det kvalitative materialet.  Ønsker man mer kunnskap om 
dette kan det for eksempel gjøres intervjuer med andre 
utvalgskriterier, f.eks. unge voksne uten barn.
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St Hans Fjellet

INTENSITET AV KAFÉ- OG/ELLER RESTAURANTBESØK
(BASERT PÅ FOLKS BOSTED - IKKE TILBUDETS BELIGGENHET)Høy intensitet

Lav intensitet
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INTENSITET AV BESØK PÅ PUB/ UTESTED
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Lav intensitet

Pub/utested
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HVOR OFTE ER DU PÅ KULTURARRANGEMENT?
(KINO, TEATER, KONSERT, DEBATT)

(BASERT PÅ FOLKS BOSTED - IKKE TILBUDETS BELIGGENHET)
Høy intensitet

Lav intensitet

Kultursted

Høy tetthet av sosiale og kulturelle tilbud i sentrum

Rekreasjon

Circa halvpareten av respondentene fremhevet at en 
kvalitet ved å bo i Fredrikstad er nærheten til park og 
grøntområder. Særlig positive er de i Cicignon Nord og 
Sør, Gamlebyen, Prestelandet, Smertu. Disse er også da 
grunnkretser med nærhet til park og grøntområder.
De som ikke er så positive bor på Apenesfjellet, Damyr, 
Gressvik, Holmen Øst, Nabbetorp, Torsvikberget og 
Ålestranda. Disse sier ikke at de føler at de mangler parker 
- bare at det ikke er en kvalitet ved der de bor.

Hvor ofte er du på kulturarrangement?
Kino er det mest rapporterte kulturarrangementet fra de 
kvalitative intervjuene. Noen av informantene går også 
på konserter, utstillinger og teaterforestillinger og en 
rapporterer om debattkvelder og foredrag på litteraturhuset, 
da uten barn. Det er imidlertid aktiviteter med barna som 
får mest plass og det er derfor kinoen får så mye plass. 
Felles for informantene er at de i mye mindre grad bruker 
bil når de går på kino enn når barna skal drive med 

Hvor ofte bruker folk parkområder, hvor ofte trener de, og hvor ofte deltar de på organiserte aktiviteter?
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HVOR OFTE TILBRINGER DU TID I PARKER I SOMMERSESONGEN?
(BASERT PÅ FOLKS BOSTED - IKKE TILBUDETS BELIGGENHET)Høy intensitet

Lav intensitet

Park/grøntområde

organiserte fritidsaktiviteter, noe informantene forklarer 
med at det å gå på kino er litt spesielt, noe som ikke er 
rutine, og da er det hyggelig å “gjøre en tur av det”, slik en 
informant uttrykker det. På fotballtrening eller kulturskole 
må man stresse for å rekke å hente i barnehage, spise, 
pakke og levere til den aktuelle aktiviteten, og ender ofte 
opp med å ta bilen. Kinobesøket er mer preget av kos, et 
roligere tempo og det å la bilen stå blir et gode.

Informantene forteller at Fredrikstads parker blir mye 
brukt til lek, og Kirkeparken med sine godt utbygde 
lekeapparater ser ut til å være i særklasse. Parken er 
blant informantene er mye brukt turmål og man går eller 
sykler stort sett alltid hit. En av informantene (Cicignon) 
har lekeapparatene i Kirkeparken i nærområdet sitt. For 
nabolaget er dette et sted der barna får lov til å gå eller 
sykle til selv for å leke, uten at voksne trenger å følge dem.



104 105Case Fredrikstad - Bylaboratorium for Nærhetsbyen Case Fredrikstad - Bylaboratorium for Nærhetsbyen

Ålestrand

Gressvik

Seut/Fjellberg

Torsvikberget

Holmen Vest

Holmen 
Øst

Torvet

Trara 

Hassingen

Glemmen Kirke

Apenesfjellet

Damyr

Kapelfjellet
Bydalen

Lykkeberg

Cicignon Nord

Cicignon Syd

Nabbetorp

Løkkeberg

Gudevold
Prestelandet

Gamlebyen

Vaterland

Smertu

Bjølstad Øst

Aasgård/Nordre Bjølstad

Fredrikstad Mek. Verksted

 
 

St Hans 
Fjellet

HVOR OFTE DELTAR DU PÅ ORGANISERTE AKITVITETER?
(LAG, FORENINGER, KLUBBER, O.L.)Høy intensitet

Lav intensitet
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St Hans 
Fjellet

HVOR OFTE TRENER DU?
(BASERT PÅ FOLKS BOSTED - IKKE TILBUDETS BELIGGENHET)Høy intensitet

Lav intensitet

Rekreasjonstilbud i periferien: fotballbane på Løkkeberg

Rekreasjonstilbud i periferien: grøntareal på Prestelandet

Selv om lekeparker blir trukket frem som noe som 
genererer aktivitet i byrommene synes det som at 
barnefamiliene finner gode rom for lek i nærområdene der 
de bor. Informanten fra Kråkerøy forteller om en snuplass 
i en blindvei som er mye brukt til lek og sykling for barna 
i nabolaget. Informantene fra Smertu og Bydalen snakker 
om små lommer med natur som barna oppsøker og klater i 
fjell og trær, bygger små hytter og går korte turer sammen. 
Informanten fra Trara forteller om skolegårder der barna 
møtes også på ettermiddag og kveld for å leke sammen. 
Felles for alle disse fortellingene er ønsket om et sted der 

barna kan finne autonom lek, se også passasje om dette 
under overskriften ”Hvor i Fredrikstad vil du helst bo?”
Byen er brukt også som treningsarena. Flere av 
informantene sykler som trening, og mener sykkelstiene 
gjør at Fredrikstad er en veldig god by å drive slik aktivitet 
i. Flere nevner også løping som treningsaktivitet, både i 
byen og utenfor byen. Ferja blir brukt som et middel for 
å komme seg ut av byen for å løpe. En av informantene 
forteller også at tenåringssønnen driver med Parkour på 
Trara, og har gjennom det stor glede av byen rundt seg i 
treningssammenheng
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8.5    NABOLAGET DITT

I dette kapittelet retter vi fokus mot nabolagene 
til informantene. Kan vi si noe om informantene 
basert på statistikk om grunnkretsene de bor i? 
Og kan vi si noe om Fredrikstad og nærhetsbyen 
basert på dette? Hvordan de opplever 
informantene selv sitt nabolag, og hvorfor valgte 
de å bosette seg akkurat der?

Byen og sosiale klasser
For å forstå byen - hvordan den vokser frem fysisk og 
sosialt - er det ofte nyttig å inkludere et klasseperspektiv; 
sosial ulikhet. Det norske samfunnet fremholdes ofte som 
egalitært - det vil si at her er vi alle likestilt - og de aller 
fleste plasserer seg selv i middelklassen, som skyldes at vi 
feilaktig opplever middelklassen som «normalkategorien». 
Klasseperspektivet utfordrer imidlertid ikke de egalitære 
verdiene. Dette handler ikke om en rangering av det gode 
mot det dårlige, det fine mot det stygge og så videre. 
I stedet er det et forsøk på å nyansere hvordan ulik 
forankring i det sosiale skaper ulike forutsetninger for å 
benytte seg av tilbud, muligheter til å påvirke utvikling og 
så videre. Når mennesker vokser opp under forskjellige 
forhold, velger ulike veier inn og fram i arbeidslivet og så 
videre, er det også naturlig å tenke at kulturelle preferanser, 
rekreasjonsvaner med mer varierer. 
Vi skal ikke gå inn i en dyptgående drøfting av Fredrikstad  
by som et klassesamfunn, men vi har valgt å løfte fram de 
mest sentrale - og mest brukte - målene på klasseposisjon: 
inntekt og utdannelse. Grunnen til det er at vi ofte ser at 
ulike fraksjoner konsentreres i bestemte soner av byen. I 
Oslo finner vi, for eksempel, et tydelig skille mellom øst 
og vest, der de velstående og høyt utdannede er i flertall i 

Inntektsfordeling, Oslo
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FORDELT PÅ GRUNNKRETSER
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vestlige bydeler, og de lavtlønnede med lite utdannelse er i 
flertall i østlige byddeler. 
Det mest interessante med Fredrikstad - dersom vi ser 
komparativt mot klassedelingen i Oslo - er at byen ikke 
framstår som delt “på midten”, men i stedet bærer preg av 
et “sjakkmønster”. Det vil si at de ulike sosiale klassene 
ikke har funnet sine steder på hver sin side av byen, men i 
stedet har funnet seg ulike “lommer” fordelt spredt utover 
i byen. 
Sjakkmønsteret kan ha sin forklaring flere steder, og det 
er sannsynligvis flere årsaker som har frembragt byen slik 
den foreligger på denne måten, men at Fredrikstad (som en 
mye mindre by) i motsetning til Oslo ikke har hatt behov 
for større sosiale boligsatsinger er nok viktig. I tillegg 
spiller nok elvas historiske rolle og industrialiseringen 
rundt den en viktig rolle, i den forstand at den strekker seg 
langs etter og rundt og at både arbeidere og industrieiere 
hadde interesse av å bo tett på arbeidsplassen. 

Sjakkmønsterets potensial for utvikling
En utfordring med et øst-vest-skille, som vi blant annet 
finner i Oslo, er at det gjerne innebærer svært store 
prosjekter for utvikling. Det skyldes blant annet at personer 
som bor i mer bemidlede strøk ofte lettere når frem med 
sine behov og ønsker, fordi de gjerne jobber med ting 
som har gitt erfaring med hvordan slikt skal gjøres, de 
tilhører samme sosiale omgangskrets som dem som fatter 
avgjørelsene, de har flere personlige ressurser å bidra 
med og så videre. Med øst-vest-skille ser vi derfor gjerne 
at utviklingen favoriserer “vestsiden” (“vestsiden” er 
imidlertid ikke alltid vest). 
Fordelen med sjakkmønsteret er at utviklingen skjer mer 
jevnt i byen, fordi personene som krever og driver den 
frem er mer spredt.  

Økonomisk versus kulturell kapital 
Vi skal imidlertid passe oss for å tro at arbeiderklasse 
er arbeiderklasse, og middelklasse er middelklasse. Det 
finnes selvsagt forskjeller også innad i sosiale lag. Spesielt 
viktig er det å være oppmerksom på forskjellen mellom 
dem som har mest av økonomisk kapital (det vil si penger, 
eiendom og lignende) og dem som har mest av kulturell 
kapital (det vil i hovedsak si utdannelse og en forankring 
i institusjoner/organisasjoner som anses for å være 
høykultur). Vi skal ikke være oppmerksomme på forskjell 
fordi det ene er bedre enn det andre, men fordi vi gjerne 
finner at disse (svært grove) kategoriene benytter ulike 
tilbud og byen forskjellig, foretrekker å bo og reise på ulikt 
vis og så videre. Med andre ord vil disse kategoriene ha 
ulike behov og interesser i nærhetsbyen.
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Jevnt fordelt utdanningsnivå

Overvekt av «ikke høyere utdannelse»

Ikke datagrunnlag

UTDANNINGSNIVÅ FORDELT PÅ GRUNNKRETSER
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Hvor i Fredrikstad vil du helst bo?
Diskusjoner rundt hva som er gode oppvekstvillkår og hva som er en gode nærområder for barn i byen 
fikk mye oppmerksomhet i de kvalitative intervjuene. Diskusjonen vekslet mellom en generell diskusjon 
om oppvekstvilkår og en diskusjon der informantene vurderete sitt eget nærområde i forhold til et slikt 
ideal. Denne fremstillingen vil derfor også veksle litt mellom disse to perspektivene, som selvsagt 
henger sammen. 

Autonome lekeplasser
Informantene er veldig enige i hva de mener er generelle 
faktorer som preger et godt oppvekstmiljø. De trekker i 
stor grad frem de samme faktorene og elementene, og en 
enkeltfaktor synes å være aller viktigst: Det at barna har 
tilgang på et sted der de kan leke uten at de voksne må 
blande seg alt for mye. Et sted som er “barna sitt”, der de 
kan være autonome og utforske selv, skape trygghet og 
selvtillit. Informantene var i varierende grad fornøyd med 
tilgang på slike områder i sine nærmiljøer, men mange 
av dem hadde faktisk slike områder i nærområdet sitt. 
Informanten fra Cicignon fortalte at lekeapparatene ved 
Kirkeparken fungerer som et slikt sted som barna kan 
dra til uten at de voksne trenger å bli med. Her kan man 
bare møte opp, det er alltid noen å leke med her, men 
det er også vanlig at man først ringer på hos hverandre 
for å gå sammen til lekeplassen. Andre forteller om små 
skogsområder bak husene, en snuplass i en blindvei med 
lite trafikk eller rett og slett en skolegård som også blir 
brukt til leking på ettermiddagen og i helgene. En del 
av informantene forteller også at barna leker i hagene til 
hverandre (her er trampoline en gjenganger) men det å ha 
et sted som ikke er en del av en privat eiendom som kan 
brukes til lek blir sett på en annen form for verdi som blir 
trukket frem som svært viktig.
En av informantene gir uoppfordret et råd til kommunen 
i forbindelse med slike autonome lekeplasser: “Det er 
så utrolig viktig at de som driver med byutvikling vet 
om slike steder og tar høyde for at dem når de utvikler 
nye områder. Når de skal planlegge noe et sted bør de få 
oversikt over hva som foregår og prøve å ikke ødelegge 
noe som fungerer. For disse områdene er utrolig verdifulle 
i nærmiljøet, ikke bare for barna men for oss foreldre også 
for vi vil jo bo i områder der barna får en fin oppvekst og 
får tilhørighet til et sted. Og jeg tror det er utrolig viktig 
med sånne steder som er deres liksom, for at de skal føle 
tilhørighet til det stedet. Det handler om å skape en sånn 
tilknytning, å eie stedet (...). Og når man skal lage nye 
områder er det viktig å prøve å planlegge for slike steder. 
Det trenger ikke være masse lekeapparater og sånn, en 
fjellknaus, noen klatretrær eller en snuplass kan fungere 
kjempefint.”

Trygghet
Et annet element som alle informantene trekker frem som 
viktig for gode oppvekstmiljø er trygghet. Trygghet henger 
tett sammen med punktet over; uten trygge omgivelser vil 
ikke foreldrene gi barna frihet nok til å etablere autonome 
lekeplasser uten foreldrenes innblanding. Men trygghet er 
også viktig sett opp mot andre forhold, som det å kunne 
gå alene til og fra skole og venner, eller det å kunne ha det 
hyggelig med foreldrene på tur uten å konstant måtte være 
veldig årvåken. 
Hva informantene legger i trygghet varierer. Alle trekker 
imidlertid frem trafikk. Mye trafikk oppleves som en stor 
trussel som gjør at foreldrene legger kraftige begrensninger 
på barnas frihet. Flere av informantene nevner også 
trygghet fra kriminalitet, skremmende opplevelser og rus. 
Noen av informantene har sosialboliger nokså tett på seg, 
og opplever dette som potensielt problematisk særlig i 
forhold til rus. Mobbing er også knyttet til trygghet. 
Et element som noen tar opp er etterlatenheter etter 
anleggsarbeid eller industri som ikke er ryddet opp i. “Det 
ligger igjen en del materiell eller hva det er der oppe, og 
det er ikke avsperra. Det kunne de godt tatt å rydda opp i 
for området er veldig fint men jeg liker ikke at barna skal 
gå der uten voksne når det er slik”. Et siste element som 
noen informanter tar opp, og som de har et noe ambivalent 
forhold til er farer i naturen. En informant sa det slik: 
“Det er jo noen stup og sånn der oppe. Det er et veldig fint 
område, og ungene liker det kjempegodt, men det jo noe 
der som er farlig da. Men jeg vet ikke helt, jeg vil jo ikke 
at det skal sikres heller for da blir det et sånn inngrep i 
naturen. Og barna har jo faktisk godt av å lære seg hva som 
er farlig.”
En av informantene trekker igjen frem at dette med 
trygghet for barn i bevegelse er et viktig element i 
byplanlegging: “De trygge områdene er viktige å tenke 
på. Når man planlegger for et sted må man se for seg 
bevegelsen, fra A til B, hvordan den oppleves. I forhold til 
Cicignon er dette veldig bra. Man må ta med slike ting når 
man skal planlegge”. 
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Skole
En god skole blir trukket fram som essensielt for gode 
oppvekstvillkår. Informantene er jevnt over fornøyd 
med skolen i nærområdet sitt. Slik det blir diskutert mer 
utførlig andre steder i rapporten forteller flere av dem om 
en skolevei som oppleves utrygg, men selve skolen er man 
fornøyd med. Det er imidlertid ulike grunner til at man er 
fornøyd med skolen sin. 

Alle informantene mener skolen har gode lærere, men 
fokuset på et dyktig lærerkollegium kommer tydeligst 
frem ved de skolene der informantene forteller om et 
læringsmiljø som i utgangspunktet har noen utfordringer 
(dette er tydeligst hos informantene som har barn ved 
Cicignon og Trara skoler). Her forteller flere informanter 
den samme historien, at skolen har barn fra mange ulike 
typer sosiale bakgrunner og at dette kunne ha blitt et 
problem om man ikke hadde løst det riktig som lærere. 
Dette blir imidlertid møtt på en veldig god måte, og man 
får til en skole der de positive sidene ved et variert miljø 
blir veldig tydelige. Informantene med barn på disse 
skolene forteller at de ser på dette som en stor styrke 
som andre barn ikke får oppleve. De mener at man stiller 
sterkere til å møte et samfunn bestående av mange ulike 
typer mennesker med ulike typer bakgrunner hvis man i 
oppveksten har opplevd en slik variasjon gjennom skolen. 
En informant fortalte: “Jeg tror dette handler om mer enn 
bare at du vet at det er slik. Du lever det livet liksom, du 
får det inn under huden. Du får en sånn kompetanse inn 
slik at du ikke får sjokk etterpå. Det er greit nok å vite at 
det finnes mennesker som er annerledes enn meg, men 
hvis du ikke treffer dem så forstår du ikke helt hva det 
faktisk betyr. Dette er jo en form for kompetanse for det 
samfunnet barna skal leve i, ikke sant?”

Liker du området du bor i?
Informantene er i stor grad fornøyd med området de bor 
i. De har i større eller mindre grad noen ting å peke på 
som trafikkerte veier, få barn i nærområdet, forurensing, 
litt mye småkriminalitet i nærheten osv., men alle synes 
overordnet sett at de bor i et nærområde de liker. En av 
informantene har umiddelbare flytteplaner, de andre ønsker 
å fortsette å bo der de bor.
Ikke alle bor i det som i utgangspunktet har vært 
drømmeområdet, det området som sto øverst på lista da de 
kjøpte huset sitt. Vi forsto ganske fort at felles for flere av 
disse er at de helst ville bo på Nordre Kråkerøy, et område 
som uten sidestykke fremstår som det mest statuspregede 

området i de kvalitative intervjuene. På grunn av for høye 
priser har flere av informantene måtte bosette seg et annet 
sted. Men som en informant forteller om i det følgende 
sitatet har de etter hvert blitt vel så fornøyd med det 
området de endte opp i: “Det er jo en kjempeklisje men 
Nordre Kråkerøy var drømmeområdet før vi flytta hit. Men 
jeg må få si at det handler ikke bare om status, det er også 
fordi jeg har en del slekt og nettverk der, og det var der vi 
var når vi besøkte Fredrikstad i oppveksten min. Familien 
min har lange tradisjoner der borte og det var det som var 
mitt sted i Fredrikstad. Men da vi flyttet hit var det helt 
uaktuelt på grunn av prisene, så da endte vi her. Og nå er 
jeg faktisk ganske fornøyd med at det ikke ble Kråkerøy. 
Det er så mye vi får her som vi ikke hadde fått der borte.
Intervjuer: Kan du si noe om hva det er?
Informant: Nei, det blir jo veldig sånn alle er helt like der 
borte da. Det blir veldig sånn mono liksom. Her bor det et 
større spekter av mennesker, og jeg mener helt klart at ved 
å ikke lage sånne bobler der alle er helt like så skaper man 
bedre samfunn. Det gikk faktisk opp et lys for oss begge 
da vi flytta fra Oslo og hit at vi veldig lenge nå har levd 
sammen med og møtt bare en type mennesker. Sånne som 
er veldig like på oss selv. Når vi flytta hit så forsto vi at 
andre typer mennesker finnes de også. Folk som mener helt 
andre ting enn oss, som har andre kulturelle preferanser og 
andre politiske oppfatninger. Og det tenker jeg er bra da, 
å bli utsatt for det, det blir mer spennende og man lærer 
veldig mye. Men det er klart, det kan jo hende at jeg bare 
har laget en oppfatning som passer til den situasjonen jeg 
har kommet i. At jeg hadde sagt noe annet hvis vi hadde 
hatt råd til å kjøpe der borte da vi flyttet hit.”
Dette er en type diskusjon som går igjen i intervjuene. Her 
reflekterer informanten selv over hva som egentlig gjør at 
hun har endret preferanse til det livet hun nå lever, en slags 
amor fati der ønskesituasjonen tilpasses det livet hun har 
forutsetninger for å leve. Uansett, de kvalitative intervjuene 
avdekker en kanskje overraskende høy grad av fornøydhet 
og også patriotisme og kjærlighet til nærmiljøet. Slik vi 
også skriver i innledningen til denne rapporten er dette 
symptomatisk med møtet vårt med sentrumsnære bydeler 
i Fredrikstad. Menneskene er glade i byen sin, og særlig 
i nærområdet. De er opptatt av det og ønsker det vel, 
og vil være med på utviklingen av det. Dette er gode 
forutsetninger for den vellykkede nærhetsbyen.

Permanent lekeplass sentralt i Fredrikstad. Et populært sted i 
trygge omgivelser, med store, definerende trær som innramming.

Temporær lekeplass på ledig gress, også sentralt i Fredrikstad. 
Kanskje ikke vakkert, men populært blant barn.
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Erfaringer fra TagFredrikstad

En viktig styrke ved Case Fredrikstad, har vært handlingsrommet for eksperimentering med ulike 
metoder og sammenstillingen av ulike typer datasett. Dette har gitt mulighet for å prøve ut nye ting, 
samtidig som vi har fått sjansen til å se på kjente utfordringer med nye perspektiv. Utviklingen av 
den mobiltelefonbaserte nettjenesten TagFredrikstad (tidligere gjort rede for i del 2.3) var i denne 
sammenhengen blant de mer eksperimentelle. 

Metodisk betraktning: bruk av sosiale media-baserte verktøy
Digitale verktøy og sosiale medier representerer en rekke muligheter for kartlegging og utvikling. 
Her er det stort sett bare fantasien som setter grensene. Det viktigste er imidlertid ikke å bruke 
masse penger på nye ting, men å se an alternative måter å bruke eksisterende løsninger på. I dette 
prosjektet har vi trukket stor nytte av teknologi og løsninger som geomatikkvdelingen i Fredrikstad 
kommune alt hadde i sin portefølje og kompetanse på. Andre ting vi diskuterte, men aldri rakk teste, 
var å benytte sporingsapper til trening - som Runkeeper og lignende. 

Ordsky basert på tags med mobiltjenesten tagfredrikstad. Svart indikerer «Jeg liker det», og lilla «Jeg liker det ikke».

Som det framkommer av kollasjen på neste side, så 
fikk vi inn flere registreringer i prosjektperioden, og 
registreringene fordeler seg fint utover byen hvor ulike 
typer kvaliteter og utfordringer løftes fram. 
Vi ser imidlertid at, som verktøy, trenger tjenesten 
utvikles videre dersom den skal nå sitt potensial. Dette er 
i hovedsak knyttet til to dimensjoner: Markedsføring og 
brukervennlighet. 
Markedsføring har med hvilke kanaler tjenesten formidles 
gjennom. I dette prosjektet skjedde dette utelukkende 
gjennom annonse i papirutgavene av Demokraten og 
Fredrikstad blad. Vi anbefaler at det i eventuelle neste 
omganger legges vekt på mer kontinuerlig informasjon og 
i digitale medier, der folk kan klikke seg inn og komme 
direkte i gang. Det kan også med fordel utvikles en tettere 
kobling mellom markedsføring av tjenesten og resultatet 
av den - for eksempel ved at det opprettes en nettside der 
det samlede datamaterialet aggregeres og vises fram. Dette 
medfører imidlertid utfordringer knyttet til moderering av 
innhold. 

Når det gjelder brukervennlighet, handler det om tre 
kriterier: Tjenesten må være lett tilgjengelig, den må 
framstå som attraktiv å bruke, og brukere bør se effekten 
tydelig. 
I sin nåværende form oppnår vi ikke godkjent på noen 
av disse, men vi har utviklet en plattform å bygge videre 
på og en forståelse for hvilke grep som er nødvendige. 
Tilgjengelighet handler om hvor synlig tjenesten er og 
hvor lett den er å bruke. Her bør det fokuseres på å utvikle 
en fullverdig applikasjon til smarttelefoner. Attraktivitet 
handler om personlig motivasjon, det vil si i hvilken grad 
applikasjonen snakker til “meg”. To dimensjoner er her 
relevante - visuell framtoning og mål med tjenesten. Det 
visuelle står vi inne for, men en mer eksplisitt kobling 
til byens uterom og hva befolkningen bidrar med bør 
prioriteres. Til slutt handler effekt om synlighet. To 
elementer er her relevant: For det første bør brukere få se 
direkte ved registrering hva andre registrerer (merk poeng 
om moderering ovenfor), og tiltaksforslag som mobiliserer 
blir nødt til å tas tak i av kommunen. 

Fredelig Utrygt

StemningFlott

Positiv (tommel opp)
Negativ (tommel ned)

Landlig Kultur InterVolltrening

Framover!Forunderlig
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Flott
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APPENDIX A - IDEEN OM NÆRHETSBYEN
Ideen om nærhetsbyen - et sted hvor «alle» kan nå «alt» innenfor korte avstander - er ikke nødvendigvis 
en ny idé. Det finnes flere eksempler gjennom historien på tette bystrukturer som har tilrettelagt for 
nærhet og tilgjengelighet. Noen av disse bystrukturene er planlagt med nærhet som en grunnleggende 
målsetting mens det i andre tilfeller har oppstått som et resultat av andre føringer. Følgende eksempler 
viser et lite utvalg av byer som kan sies å ha nærhetsby-kvaliteter. Disse kan være viktige å skjelne til 
når slike kvaliteter ønskes tilført Fredrikstad. 

Middelalderbyen som nærhetsby
Ser en på nærhetsprinsippet i den klassiske 
middelalderbyen gjennom dagens forståelse av begrepet 
kan en være tilbøyelig til å se på det som en utilsiktet 
konsekvens av planleggingen og byggingen av slike 
byer. Behovet for beskyttelse i form av bymurer og 
festningsverk var det overskridende behovet som - i 
fysisk forstand - skapte rammene for byvekst (i alle fall 
den som pågikk innenfor murene). Med mange klassiske 
middelalderbyer (i f.eks. italiensk forstand) plasserte 
strategisk i forhold til topografi (les: i dalsider, på toppen 
av åsrygger) var det klare geografiske begrensninger på 
arealet murene og byene kunne oppta.
Sammen med folks behov for beskyttelse, samt det basale 
behovet for nær tilgang til markeder for kjøp og salg av 
varer, ble tett bystruktur og nærhet et kjennetegn på slike 
middelalderbyer.
Pirenne (1956) påpeker at handel og byutvikling 
påvirket og forsterket hverandre fra og med det 
ellevte århundre. Med økt handel og økte distanser 
for handel vokste handlessentra og byer fram i hele 
vesteuropa; rundt militære stasjoner, som utvidelser 
av gamle romerske bosettinger, ved elvemunninger, 
i bukter og fjordarmer, og langs gamle, eksisterende 
handelsruter. Som handelssentra ble disse byene tuftet 
på arbeidsfordelingsprinsipper (division of labour) som 
påvirket videre samfunnsutvikling. Funksjonsdelingen 
mellom by (marked) og land (produksjon) ble forsterket. 
Markedene i disse voksende byene kunne tilby en tetthet 
av tilbud og tjenester som tiltrakk seg arbeidskraft, 

kjøpekraft, merkantile klasser og flere tilbud og tjenester.  
I dag er det nettopp fascinasjonen for tetthet og nærhet 
som tiltrekker oss som turister til de byene i Europa som 
har opprettholdt de gamle historiske bykjernene. Til tross 
for nyere bystrukturer på utsiden av gamle bymurer, 
fungerer ofte de gamle sentra som levende bydeler i en 
større urban kontekst. Ut over de sjarmerende trekkene ved 
slike bydeler kan det argumenteres for at det finnes noen 
grunnleggende bærekraftige prinsipp koblet til nærhet og 
tett byvev som gjør at disse handlessenterene har overlevd 
politiske, sosiale, kulturelle og økonomiske endringer over 
århundrer, og fremdeles representerer «levende» byer eller 
bydeler.  
Benevolo (1993) påpeker at middelalderbyer er vanskelig 
å definere under ett, på grunn av den store variasjonen av 
byer og utviklingstrekk. Han forsøker likevel å summere 
opp noen av grunntrekkene som gjorde middelalderbyene 
levedyktige. Disse grunntrekkene kan også sies å bygge 
opp under nærhetsby-idealer; den irregulære byveven 
og konstante behov for bygningstilpasning som oppstod 
som et resultat av tetthet og nødvendiggjorde samarbeid; 
komplekse men nødvendige samarbeidsmønstre og 
juridistiksjoner på grunn av ansamling av gamle og nye 
maktinstitusjoner innenfor byene; festningsverkene som 
skapte høy tetthet i form av bygningsmasse, befolkning, 
tilbud, og etterspørsel; samt byens konstante utvikling, 
en by som aldri ble ferdig bygd men alltid var under 
oppføring og utviklet seg.

Middelalderbyen: tettbygd og markedsorientert

Prinsipper for nettverk av hagebyer som presentert av Howard

Garden City-bevegelsen
Ved forrige århundreskifte var forholdene for de 
urbane fattige i de store byene i England svært dårlige. 
Tilflyttingen til byene var høy grunnet industrialisering 
og nedgangstider i jordbruket. Slumområdene i f.eks. 
London vokste. Flere grupperinger - alt fra kirken, til 
filantrope, liberale bevegelser og sosialister påpekte de 
voksende forskjellene mellom fattig og rik. Delvis grunnet 
borgerskapets frykt for sykdomsspredning og klassekamp 
ble det iverksatt tiltak for å bedre forhold for de urbane 
fattige (Benevolo 1980). 
Et forslag, som etterhvert ble realisert, var å etablere nye 
type byer, der mindre størrelser og nærhet til naturen skulle 
sikre folk av alle klasser mer likverdi,ge boforhold og 
levesett. Dette var hagebyen. 
Hagebyen er interessant som et nærhetsbykonsept fordi den 
i orginal forstand er tuftet på en delvis sosio-økonomisk 
omstrukturering av samfunnet. Kollektivisme ble et viktig 
virkemiddel for å sikre at hagebyen ble et virkemiddel som 
ikke bare ble et tilholdssted for en gryende middelklasse, 
men at den også kom arbeiderklassen til gode.
Kollektivismetankegangen må her ikke forveksles 
med marxisme eller sosialisme som også var sterk i 
enkelte kretser ved forrige århundreskifte. Ettersom 
hagebyprinsippet var støttet av liberale krefter (med 
viktig kapital for å realisere utbygging) ble kollektivisme 
et begrep som betydde at arbeiderklassen skulle få 
bedre tilgang til kapitalen ved blant annet å bli deleiere 

i småskalaindustrien som ble etablert i forbindelse med 
hagebyene (Fishman 1977). 
Samtidig ble det lansert konsept rundt felles eierskap av 
boligmasse som ligner de kooperative boligløsningene som 
senere ble gjeldende i før- og etterkrigs-England så vel 
som i Skandinavia.
I Ebenezer Howards grunntekst om hagebyen er det mange 
nærhetsbyidealer som kommer til uttrykk. Hagebyen var 
i utgangspunktet tiltenk 30 000 beboere med godt med 
rekreasjonsareal for innbyggerene, lett tilgang til kulturelle 
aktiviteter, og mange små butikker som hver solgte 
bestemte produkt (Fishman 1977). Behov for variasjon 
samt mengde av tilbud og etterspørsel kunne derimot 
ikke opprettholdes av 30 000 innbyggere alene. Andre 
søsterbyer var tenkt med nære koblinger til hverandre for å 
danne en mer bærekraftig helhet (Howard 1965). 
Selv om en i dag ofte forbinder hagebyprinsippet med et 
arkitektonisk forstads-design som forherliger rurale verdier 
(små rekkehus i tilnærmet engelsk cottage-stil i grønne 
omgivelser), og den seinere utviklingen av New Urbanism, 
var ikke dette en del av Howards grunntanke. Målsettingen 
om å tilby tjenester og tilbud til alle klasser i nærheten av 
der de levde og bodde var overveiende. Dette er i bunn 
og grunn en urban visjon og en bærekraftstankegang som 
fremdeles står sterkt.    
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Markedsdag i Årstad Center

Årsta - nærhetsmodernisme?
Den storstilte utbygginga av sosiale boligområder i 
etterkrigstida i Norden var inspirert av utviklinga av 
mellom annet New Towns i England. Da utbyggingen av 
sosiale boligområder i f.eks Norge ikke var av samme 
størrelsesorden som New Towns ble de fort stemplet som 
sovebyer - drabantbyer uten sosialt liv. 
Likevel finnes det eksempler på relativt vellykkede 
nordiske etterkrigsprosjekt. Årsta, sør for Stockholm, er et 
slikt eksempel. Delvis som reaksjon på 30-tallets strenge 
modernistiske byggeprosjekt, som ble anklaget for å ikke 
tilrettelegge tilstrekkelig for sosialt liv, ble tverrfaglige 
forbindelser til samfunnsfagene en måte for arkitektur- 
og planleggingsfagene å «menneskliggjøre» prosjekter 
på 40-tallet. I planleggingen av Årsta ble sosiologi og 
empiriske studier brukt for å undersøke hva folk ønsket før 
planleggingen av bydelen tok til. 

Basert på studier gjennomført av Årsta i de senere årene 
ser bydelen ut til å framdeles fungere godt, og særlig Årsta 
Center, midtpunktet i bydelen, later framdeles til å ha 
«opprettholdt (...) mange av sine opprinnelige intensjoner 
om å være et sosialt og kulturelt møtepunkt i drabantbyen» 
(Guttu 2011).
I etterkrigstidas Norge hadde Frode Rinnan en sentral rolle 
i planleggingen og utbyggingen av sosiale boligprosjekt. 
Han var særlig opptatt av britiske New Towns og svenske 
sosialboligprosjekt. Han besøkte Årsta flere ganger for å 
studere forholdene der (Guttu 2011).   

Manhattan
Manhattan (og deler av Brooklyn) i New York er i for seg 
for stor til å kunne kalles én nærhetsby. Men bydelene på 
Manhattan utgjør hver for seg noe som i enkelte tilfeller 
kan defineres som nærhetsbyer. Noe av denne utviklingen 
er gammel, mens andre bydeler har blitt gentrifisert i nyere 
tid med nærhetsbytilbud som kan sies å være tilpasset 
bestemte segment av befolkningen. 
I Delirious New York påpeker Kolhaas (1994) at New 
Yorks utvikling har blitt til gjennom en særskilt evne til å 
utnytte tetthet, som i løpet av det 20ende århundre skapte 
et eget arkitektonisk og urbant «språk». Denne tettheten 
og «språket» forbinder vi gjerne med ikoniske skyskrapere 
langs 5th Avenue. Men New York er også kjent for tetthet 
i boligblokker i områder som i årevis har blitt neglisjert 
av bymyndighetene. Med økonomisk stagnasjon på 
70-tallet ble New York etterhvert forbundet med høy 
arbeidsledighet, vold, dop og kriminalitet. I de siste årene 
har dette endret seg, i alle fall på Manhattan og i Brooklyn. 
Delvis er dette et resultat av nye infrastrukturinvesteringer 
som ledd i å «gjennerobre» byen (Sudjic 2010). Med 
disse investeringene har Manhattan fått nye boligområder, 
byfornyelsesprogram, og utbedring av tilbud og tjenester. 
Handels- og kulturnæring har blomstret, og i enkelte 
bydeler kan folk leve og bo etter nærhetsbyprinsipper. 
Woody Allen skal har sagt at det han liker ved New York 
er at vaskeriene er åpne hele døgnet. Han har aldri vasket 
klær på natten, men føler en trygghet i at han kan hvis han 
vil. Denne ekstreme graden av tilgjengelighet er kanskje 
typisk New York. En kjent klisje er at New Yorkere er lite 
opptatt av det som foregår utenfor byen deres fordi det ikke 
er noen grunn til å bevege seg utover dens grenser. I New 
York finner «alle» «alt».

Men investeringene som har skapt kontemporære New 
York har sin pris. Høye leve- og bokostnader har presset 
ut gammel arbeiderklasse. Siden 1964 har prosentandelen 
New Yorkere som jobber i produksjonsindustrien sunket 
fra 29% til 4% (Fainstein 2010).
Gentrifiseringen av deler av Manhattan har gitt den øvre 
middelklassen og «den kreative klasse» mulighet for å leve 
ut drømmer i en pulserende metropol som er både mega-by 
og nærhetsby. 
For nærhetsbyen New York er relativ. På Park Avenue, 
som strekker seg langs hele Manhattan, bor verdenseliten - 
som kan benytte seg av New Yorks enorme tilbudsspekter. 
Men Park Avenue, som fortsetter over East River inn 
i Bronx, er også bostedsadressen til de som bor under 
fattigdomsgrensa og ikke kan delta i nærhetsbyen på 
samme måte (Gibney 2012).
Gentrifiseringen og følelsen av trygghet som kom med 
Guilliani-administrasjonens tiltak mot kriminalitet på 
90-tallet har bidratt positivt til New Yorks image som en 
verdensmetropol for økonomi- og kultureliten. Dette har 
vert til god hjelp for turistnæringen i byen som har vokst 
med 40% siden september 2001. Det enorme mangfoldert 
av kulturelle attraksjoner New York er kjent for - slik som 
teater, mat, musikk og kunst - kunne ikke ha overlevd uten 
turister. Det samme kan sies for det meste av retail-handel i 
byen (Fainstein 2010). For at lokalbefolkningen skal kunne 
nyte godt av nærhetsbyen New York er de med andre ord 
avhengige av at folk fra andre steder i verden kommer på 
besøk. New York er kanskje med andre ord vår alles fjerne 
nærhetsby.

Tetthet av bygningsmasse og tilbud på Manhattan
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Konklusjon

Ved å gjennomføre en noe overfladisk gjennomgang av hva en nærhetsby er, er det tydelig at 
nærhetsbyen intar ulike former i forhold til tidsalder, sosiale behov, politikk og geografi. 

Basert på disse eksemplene er overveiende mange 
nærhetsbyer bygd fra bunnen av. Gjennom fysiske og 
sosiale eksperiment (bylaboratorium i stor skala om en 
vil), kunne nærhetsby-kvaliteter kreeres. Kun i noen 
eksempler oppstår nærhetsby-kvaliteter i ettertid i allerede 
eksisterende bystrukturer. Likevel viser eksemplene at 
den konstruerte nærhetsbyen ikke nødvendigvis fungerer 
bedre enn den hvor nærhetsidealene kom etteranmeldt. 
Basert på de overnevnte eksemplene er kanskje en tentativ 
konklusjon at nærhetsby-kvaliteter ser ut til å fungere best 
i de tilfellene hvor befolkningstetthet og tilrettelegging for 
markedet har skapt nærhetsidealer - nesten som en bieffekt 
av byutviklinga.
Dette kan være interessante betraktninger å ta med seg inn 
i arbeidet med å realisere nærhetsbyidealer i det som tross 
alt allerede er en kompakt bykjerne i Fredrikstad sentrum.

Retten til byen
Med utgangspunkt i disse historiske og kontemporære 
eksemplene på nærhetsbyer, og med tanke på 
argumentasjonen om at «alle» skal ha tilgang til «alt» 
innenfor korte avstander, er det betimelig å diskutere 
Lefebres konsept om retten til byen (2003). 
Lefebvres bruk av konseptet dreier seg i mange tilfeller om 
en kritikk av den konsum-orienterte byen. Han påpeker at 
retten til byen - altså retten innbyggere har til å være en del 
av byen, delta i aktiviteter, og være med på å skape byen 
- ofte er forankret i et nyliberalt ideal om retten til å delta 
gjennom konsum. Dette utelukker automatisk en rekke 
sosiale grupper fra å kunne delta i bylivet, og er i mange 
henseende en ikke-demokratisk utvikling.  

Selv om Lefebvre skrev om disse forholdene på 60- og 
70-tallet, er det lite som tyder på at dagens forståelse av 
retten til byen har blitt mer egalitær. Snarere har konsum-
fokuset blitt en enda mer integrert og naturlig del av måten 
vi forholder oss til by og byliv på.
Dette er viktig å huske på når vi snakker om å tilrettelegge 
for tilbud og tjenester i en akseptabel nærhetsradius fra 
der folk bor. Tilbud og tjenester er ikke nødvendigvis bare 
markedsorienterte. For en kommunen handler tilbud og 
tjenester også om tilrettelegging for at folk skal kunne ha 
tilgang på det de ønsker og har behov for. Da utvides et 
begrep som retten til byen til å handle om retten til å handle 
fritt. Det kan handle om ting som å kunne ferdes der man 
ønsker, si det man vil, uttrykke seg på sin måte. Her møter 
ideen om nærhetsbyen et problem som er mye diskutert, 
særlig i vestlige urbane samfunn. Er vi demokratiske nok 
til å kunne la alle ha like stor rett til å delta i bylivet? Eller 
har vi definert bort enkelte grupperinger som ikke passer 
like godt inn i fellesskapet fordi de er ubehagelige eller 
ikke lovlydige nok? Når vi snakker om tilrettelegging av 
tilbud og tjenester - selv om vi definerer tilbud og tjenester 
som mer enn konsumrelaterte - hvem tilrettelegger vi 
egentlig for? 

Konklusjon

Ved å gjennomføre en noe overfladisk gjennomgang av hva en nærhetsby er, er det tydelig at 
nærhetsbyen intar ulike former i forhold til tidsalder, sosiale behov, politikk og geografi. 
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APPENDIX B: KVANTITATIV SPØRREUNDERSØKELSE

Personlig:
1. Hvilket kjønn er du?

a. Mann
b. Kvinne
c. Annet

2. Hvor gammel er du?
a. *åpent svar*

3. Hva er din høyest oppnådde utdannelse?
a. Ungdomsskole
b. Videregående, allmenne fag
c. Videregående, yrkesrettet
d. Høyskole, universitet eller lignende, 

lavere grad (bachelor e.l.)
e. Høyskole, universitet eller lignende, høy-

ere grad (mastergrad e.l.)
f. Ph.D./doktorgrad
g. Vet ikke/vil ikke svare

4. Hva er din hovedbeskjeftigelse?
a. Yrkesaktiv, fulltid
b. Yrkesaktiv, deltid
c. Student e.l.
d. Alderspensjonist
e. Trygdet/langtidssykemeldt
f. Arbeidsledig
g. Annet

5. Hva var din brutto årsinntekt for 2013?
a. 100 000 kr eller mindre
b. 100 001-250 000 kr
c. 250 001-400 000 kr
d. 400 001-550 000 kr
e. 550 001-700 000 kr
f. 700 001-850 000 kr
g. 850 001-1 000 000 kr
h. Mer enn 1 million kr

6. Hva er din sivilstand?
a. Ugift (aldri vært gift)
b. Tidligere gift/separert
c. Enke/enkemann
d. Gift
e. Samboer

7. Har du barn under 18 år som bor sammen med 
deg, fast eller deler av tiden – I så fall, hvor 
mange?

a. 0
b. 1
c. 2

d. 3
e. 4
f. 5 eller flere

8. Hva slags boligtype bor du i?
a. Leilighet
b. Rekkehus
c. Enebolig
d. Annet

9. Disponerer du uteområde (hage eller lignende)?
a. Ja
b. Nei

Reisevaner:
10. Hvis ”4:a-c”: Hvor lang reisevei har du ca. til din 

arbeidsplass/ditt studiested?
a. Mindre enn 1 km
b. 1-3 km
c. 4-5 km
d. 6-7 km
e. 8-9 km
f. 10-15 km
g. 15-20 km
h. Mer enn 20 km

11. Hvis ”4:a-c”: Hvor lang tid bruker du normalt  fra 
du reiser hjemmefra til du er på jobb/studiest-
edet?

a. Mindre enn 5 minutter
b. 5-10 minutter
c. 11-15 minutter
d. 16-20 minutter
e. 21-25 minutter
f. 26-30 minutter
g. 31-35 minutter
h. 36-40 minutter
i. 41-45 minutter
j. Mer enn 45 minutter

12. Hvis ”4:a-c”: Hvilket transportmiddel bruker du 
hovedsakelig for å komme deg til din arbeid-
splass/ditt studiested?

a. Jeg går
b. Bil, som fører
c. Bil, som passasjer
d. Sykkel
e. Buss
f. Ferge
g. Tog

h. Drosje
i. Moped/scooter
j. Motorsykkel
k. Skateboard/longboard
l. Annet: *åpent*

13. Hvis ”12”: Bruker du et annet transportmiddel på 
deler av strekningen?

a. Ja
b. Nei

14. Hvis ”13:a”: Hvilket?
a. Jeg går
b. Bil, som fører
c. Bil, som passasjer
d. Sykkel
e. Buss
f. Ferge
g. Tog
h. Drosje
i. Moped/scooter
j. Motorsykkel
k. Skateboard/longboard
l. Annet: *åpent*

15. Hvis ”4: a-c/7:b-f”: I forbindelse med reiser til og 
fra din arbeidsplass/ditt studiested, leverer/henter 
du barn i barnehage, til dagmamma eller skole?

a. Nei
b. Ja, men sjeldnere enn ukentlig
c. Ja, 1-3 dager i uke
d. Ja, 4-5 dager i uken

16. Hvis ”4: a-c”: Utfører du oftest ”praktiske” æren-
der (f.eks. innkjøp av dagligvarer og andre typer 
innkjøp, servicetjenester som post og bank, 
medisinske tjenester o.l.) i forbindelse med reise 
til eller fra din arbeidsplass/ditt studiested?

a. Ja
b. Nei

Sykkelvaner:
17. Hvor ofte sykler du i sykkelsesongen?

a. 5 eller flere dager i uken
b. 3-4 dager i uken
c. 1-2 dager i uken
d. Noen dager i måneden
e. Sjeldnere enn månedlig
f. Aldri

18. Hvis ”17: a-e”: Hvilken strekning sykler du aller 
mest (fra ”sted”/til ”sted”)

a. *åpent svar* (faktiske stedsnavn, navn 
på butikker, områder etc.)

19. Hvis ”18”: Hvor trygg føler du deg som syklist på 
denne strekningen?

a. Svært trygg
b. Ganske trygg
c. Mindre trygg 
d. Svært utrygg

20. Hvis ”19”: Vil du si at din følelse av trygghet på 
denne strekningen er representativ for hvor trygg 
du føler deg som syklist i Fredrikstad generelt?

a. Ja
b. Nei, jeg føler meg mindre trygg når jeg 

sykler andre steder i Fredrikstad
c. Nei, jeg føler meg mer trygg når jeg 

sykler andre steder i Fredrikstad
21. Hva vil være det viktigste for at du skulle sykle 

mer enn du gjør per i dag?
a. Ikke aktuelt for meg å sykle mer
b. Flere sykkelveier
c. Bedre sykkelveier
d. Ny sykkel
e. Bedre helse
f. Bedre motivasjon
g. Annet

Kollektivvaner:
22. Hvor langt i hele 100 meter er det ca. til nærmeste 

stoppested for kollektivtransport fra der du bor?
a. Mindre enn 100 meter
b. 100-200 meter
c. 201-300 meter
d. 301-400 meter
e. 401-500 meter
f. Mer enn 500 meter

23. Dekker kollektivtrafikktilbudet i Fredrikstad ditt 
reisebehov?

a. Ja, og jeg benytter meg av det som 
hovedtransportmiddel

b. Ja, men jeg benytter meg sjelden av det 
fordi jeg foretrekker andre transportmid-
ler

c. Nei, det er for få avganger
d. Nei, av andre grunner
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24. Hvor ofte bruker du byfergen i Fredrikstad?
a. Hver dag
b. Flere ganger i uken
c. Én gang i uken
d. Noen ganger i måneden
e. Sjeldnere enn månedlig
f. Aldri

Livsstil:
25. Hvor ofte er du på kafé/restaurant i Fredrikstad?

a. Flere ganger i uken
b. Én gang i uken
c. Noen ganger i måneden
d. Sjeldnere enn månedlig
e. Aldri

26. Hvis ”25:a-d”: Benytter du deg i hovedsak av 
kafé/restaurant i gangavstand  (1000m) fra der 
du bor, eller velger du å reise lengre unna fordi 
tilbudet er bedre?

a. Finnes ikke kafé/restaurant i gangav-
stand (1000m) fra der jeg bor

b. Ja, jeg benytter hovedsakelig kafé/
restaurant i gangavstand (1000m) fra der 
jeg bor

c. Nei, Jeg velger å reise dit tilbudet er 
bedre

27. Hvor ofte er du på pub/utested i Fredrikstad?
a. Flere ganger i uken
b. Én gang i uken
c. Noen ganger i måneden
d. Sjeldnere enn månedlig
e. Aldri

28. Hvis ”27:a-d”: Benytter du deg i hovedsak av pub/
utested i gangavstand  (1000m) fra der du bor, 
eller velger du å reise lengre unna fordi tilbudet er 
bedre?

a. Finnes ikke pub/utested i gangavstand 
(1000m) fra der jeg bor

b. Ja, jeg benytter hovedsakelig pub/
utested i gangavstand (1000m) fra der 
jeg bor

c. Nei, Jeg velger å reise dit tilbudet er 
bedre

29. Hvor ofte er du på kulturarrangement i Fredrik-
stad (f.eks. kino, teater, konsert, arrangement på 
Litteraturhuset o.l.)?

a. Flere ganger i uken
b. Én gang i uken
c. Noen ganger i måneden
d. Sjeldnere enn månedlig
e. Aldri

30. Hvis ”29:a-d”: Benytter du deg i hovedsak av kul-
tursteder i gangavstand  (1000m) fra der du bor, 
eller velger du å reise lengre unna fordi tilbudet er 
bedre?

a. Finnes ikke kultursteder i gangavstand 
(1000m) fra der jeg bor

b. Ja, jeg benytter hovedsakelig kulturst-
eder i gangavstand (1000m) fra der jeg 
bor

c. Nei, Jeg velger å reise dit tilbudet er 
bedre

31. I løpet av våren og sommeren (mai-august), hvor 
ofte tilbringer du tid i parker o.l. i Fredrikstad

a. Flere ganger i uken
b. Én gang i uken
c. Noen ganger i måneden
d. Sjeldnere enn månedlig
e. Aldri

32. Hvis ”31:a-d”: Benytter du deg i hovedsak av 
parker/grøntområder i gangavstand  (1000m) fra 
der du bor, eller velger du å reise lengre unna 
fordi tilbudet er bedre?

a. Finnes ikke parker/grøntområder i gan-
gavstand (1000m) fra der jeg bor

b. Ja, jeg benytter hovedsakelig parker/
grøntområder i gangavstand (1000m) fra 
der jeg bor

c. Nei, Jeg velger å reise dit tilbudet er 
bedre

33. Hvor ofte deltar du på organiserte aktiviteter (lag, 
foreninger, klubber o.l.) i Fredrikstad?

a. Flere ganger i uken
b. Én gang i uken
c. Noen ganger i måneden
d. Sjeldnere enn månedlig
e. Aldri

34. Hvis ”33:a-d”: Benytter du deg i hovedsak av 
tilbud om organisert aktivitet i gangavstand  
(1000m) fra der du bor, eller velger du å reise 
lengre unna fordi tilbudet er bedre?

a. Finnes ikke organiserte aktiviteter som er 
aktuelle for meg i gangavstand (1000m) 
fra der jeg bor

b. Ja, jeg benytter hovedsakelig tilbud om 
organiserte aktiviteter i gangavstand 
(1000m) fra der jeg bor

c. Nei, Jeg velger å reise dit tilbudet er 
bedre

35. Hvor ofte trener du?
a. Flere ganger i uken
b. Én gang i uken
c. Noen ganger i måneden
d. Sjeldnere enn månedlig
e. Aldri

36. Hvis ”35:a-d”: Benytter du deg i hovedsak av tren-
ingstilbud i gangavstand  (1000m) fra der du bor, 
eller velger du å reise lengre unna fordi tilbudet er 
bedre?

a. Finnes ikke treningstilbud som er aktuelle 
for meg i gangavstand (1000m) fra der 
jeg bor

b. Ja, jeg benytter hovedsakelig treningstil-
bud i gangavstand (1000m) fra der jeg 
bor

c. Nei, Jeg velger å reise dit tilbudet er 
bedre

Nabolag:
37. Hvis du skulle beskrive ditt nabolag med ett ord, 

hva ville det være?
a. *åpent svar* (kun ett ord)

38. Hvor godt trives du med å bo der du bor nå?
a. Svært godt
b. Ganske godt
c. Mindre godt
d. Svært dårlig

39. Hvis ”38:a-b”: Hvilke av følgende faktorer er det 
som hovedsakelig gjør at du trives ved å bo net-
topp her (flere valg mulig)?

a. Menneskene/naboer
b. Arkitekturen/bygninger og bygd miljø
c. Parker eller grøntområder
d. Velholdte omgivelser/godt vedlikehold)
e. Stille og rolig miljø (det er fredelig og 

behagelig her)
f. Aktivt og engasjerende miljø (det skjer 

mye spennende /er mye å gjøre her)
g. Nærhet til arbeid
h. Nærhet til handelsmuligheter (alt: fra mat 

til klær til maling)
i. Nærhet til kulturtilbud (kino, teater, gal-

lerier etc)
j. Nærhet til kafeer, restauranter o.l.
k. Nærhet til venner og/eller familie
l. Nærhet til naturopplevelser
m. Annet

40.  Hvis ”38: c-d”: Hvilke av følgende faktorer gjør 
at du ikke trives ved å bo nettopp her (flere valg 
mulig)?

a. Menneskene/naboer
b. Arkitekturen/bygninger og bygd miljø
c. Parker eller grøntområder (dårlige/fravær 

av)
d. Velholdte omgivelser/godt vedlikehold 

(fravær av)
e. Bråkete og hektisk miljø (det er IKKE 

fredelig og behagelig her)

f. Lite aktivt og lite engasjerende miljø (det 
skjer IKKE mye spennende /er LITE å 
gjøre her)

g. LANGT til arbeid
h. LANGT til handelsmuligheter (alt: fra mat 

til klær til maling)
i. LANGT til kulturtilbud (kino, teater, gal-

lerier etc)
j. LANGT til kafeer, restauranter o.l.
k. LANGT til venner og/eller familie
l. LANGT til naturopplevelser
m. Annet

41. Føler du selv at du har de viktigste tilbudene du 
trenger i hverdagen tilgjengelige innen gåavstand 
(maks 1000 m) fra der du bor?

a. Ja
b. Nei

42. Hvis ”41: b”: Hvilke tilbud er det du savner i gåav-
stand fra der du bor?

a. *åpent svar*
43. Hvor ofte snakker du med naboer fordi du synes 

det er hyggelig (dvs. ikke i forbifarten og ikke for å 
være høflig)?

a. Daglig
b. Flere ganger i uken
c. Ukentlig
d. Flere ganger i måneden
e. Månedlig
f. Sjeldnere enn månedlig
g. Aldri

44. Hvor lenge ser du for deg å bo der du bor nå? 
a. Resten av livet
b. Har ingen planer om å flytte, men man 

vet aldri
c. Har planer om å flytte, men vet ikke når
d. Er på jakt etter nytt sted å bo nå
e. Skulle gjerne ha flyttet, men har ikke råd

45. Hvor i Fredrikstad ville du helst bo, dersom du 
kunne velge fritt?

a. *åpent svar*
46. «Har du hørt om interreg-prosjektet «Engasjera 

mer»?
a. Ja
b. Nei
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APPENDIX C: INTERVJUGUIDE, KVALITATIVE INTERVJU

Livssituasjon
Hvem består familien av?

- Alder?
- Arbeider/går på skole hvor?
- Hva slags utdanning har du (informant) og evt din partner?

Hvor bor dere, og hvorfor nettopp her?
- Når flyttet dere hit/evt. bodde før?
- Hva var de viktigste grunnene for at dere bosatte dere akkurat her?

o Bolig eller nabolag?
o Nærhet til viktige steder (jobb, skole, barnehage, handel, rekreasjon, familie, venner etc.)?
o Kjente du til området fra før?

- Trives dere (hva er bra, og hva er mindre bra)?
o Kan du sette opp en topp 5-liste over hvilke kvaliteter ved stedet du bor som er viktig for 

deg?
o Hvis du skulle løfte fram en tilsvarende liste over utfordringer ved området, hva ville det 

være?
- Hvis du skulle beskrive nabolaget ditt, hva ville du sagt?

o ”Hvem” er det som bor her?
o ”Hva” liker de å gjøre?
o (barnefamilier, eldre, aktiv livstil vs stillhet og ro etc)

Hva liker du å gjøre på fritiden?
- Hva med samboer og barn, hva bedriver de av aktiviteter på fritiden?
- Er du dere mye sammen med venner (foreldre, barn og foreldre med barn)?
- Hva gjør du/dere når dere tilbringer tid med venner (hjemme hos hverandre, besøker kulturtilbud, 

ute og spiser etc.)?
- Hvem er vennene deres (barndomsvenner, kolleger, vennepar, hver sine egne venner etc.)?
- Har du/dere mye kontakt med familie? Bor de i nærheten, hjelper de til med praktiske oppgaver, 

hjelper du/dere dem?
Bruk av byen

- Hvordan bruker dere byen til daglig (skille mellom hverdag og helg)? 
o Holder du/dere i hovedsak til i nabolaget, eller benytter du/dere hele byen? 
o Hvordan kommer du deg til disse stedene (sykkel, bil, kollektiv?)

- Hvilke områder i Fredrikstad benytter dere mest og hvorfor?
- Hvilke tilbud setter du spesielt pris på at finnes i Fredrikstad?
- Hvilke tilbud savner du, som du tenker burde ha en naturlig plass i Fredrikstad?
- Hva tenker du om tilbudene i ditt nabolag? Er det noe du savner, og evt hva? ER tilbudene som 

finnes av god nok kvalitet etc. 
Logistikk/transport

- Beskriv en helt vanlig ukedag: Hvordan kommer du og evt samboer på jobb, hvordan kommer 
barna seg til skole, hvor og hvordan blir innkjøp gjort, hva skjer på ettermiddag/kveldstid mtp aktiv-
iteter, hvordan kommer du/dere til disse aktivitetene m.m.? (Bruk kart og få informant til å tegne og 
forklare)

- Har alle i husstanden sykkel?
- Synes du selv at du bruker sykkelen nok?
- Kunne du brukt sykkel (evt. gå) mer enn du gjør per i dag, framfor å bruke bil?
- Hva skal til for at du sykler/går mer?
- Hvor langt synes du det er rimelig å gå sykle – når blir avstanden for stor?
- Hva synes du om kollektivtilbudet i Fredrikstad generelt, og ditt nabolag spesielt? I hvilken grad 

benytter du selv kollektivtilbudet?
Omgivelser

- Hva vil du beskrive som viktig for gode oppvekstvilkår?
o Skole/barnehage
o Nærhet til grønt/lekepark
o Muligheter for fritidsaktiviteter
o Annet?

- (Til bylivsregnskapet) Fra et hverdagslivsperspektiv: Hva synes du bør finnes innen gå- og syk-
kelavstand til der du bor, og hvor går grensen for hvor langt unna disse kan være?

o Matbutikk
o Skole/barnehage
o Jobb
o Fritidsaktiviteter
o Naturområder
o lekeplass
o Mer…

- Tror du at dere vil fortsette å bo her, eller er det sannsynlig at dere vil flytte på dere etter hvert? 
o Isf: hvor/når?

- Hvor i Fredrikstad skulle du aller helst bodd, dersom du kunne velge fritt uavhengig av økonomi og 
lignende, og hvorfor? Hvilke steder i Fredrikstad ville ikke være aktuelle, og hvorfor? (Bruk kart, få 
informant til å peke, og gjerne komme med anekdoter/eksempler)

o Hvordan er skolen i andre områder?
o Hvem er det som bor der?
o Hva liker de å gjøre?
o Etc.

Avslutning
- Når du/dere tar avgjørelser knyttet til bolig og bosted, hvilke hensyn er viktigst? 

o De voksnes sosiale liv
o De voksnes karriere
o Barnas oppvekstvilkår
o Nærhet til familie

- I forbindelse med spørsmålene vi har gått gjennom, vil du si at du og din partner er enige? 
o Hvis nei: Hva er dere ikke enige om, og hvorfor ikke?
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APPENDIX D: REGULERINGSKART SENTRUMSOMRÅDE
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Kommune(del)plangrense
Sentrumsavgrensning

Illustrasjon:
Bestemmelseområder knyttet til byggehøyde

Det må gjøres

særskilte høydevurderinger 
i detaljreguleringer

Høyde på bebyggelse over 
gjennomsnitt gatenivå

Område 01 - maks 12.5m

Område 02 - maks 16.0m

Område 03 - maks 19.5m

Område 04 - maks 23.0m

Område 05 - Det må gjøres
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ANDRE SYMBOLER

Kommune(del)plangrense

Automatisk fredede kulturminner

Hensyn landskap (550)
Hensyn naturmiljø (560)
Hensyn kulturmiljø (570)

25.05.2011
16.06.2011
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