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1. SAMMENDRAG 
Konsekvensutredning for byutvikling, bebyggelse og bylandskap er gjennomført i henhold til fastsatt 
planprogram.  Forslagstillers alternativ/tiltaket er vurdert mht. konsekvenser for samfunn og miljø og 
vurdert opp mot dagens planstatus representert med nullalternativet. Utredning er delt inn i hoved-
temaene byutvikling, estetikk, bokvalitet og byrom. 
 
Byutvikling – sett i forhold til byens behov og beliggenhet 
Forslagstillers utbyggingsalternativ vil i stor grad oppfylle overordnete målsetninger knyttet til 
byutvikling mht. å styrke sentrum med boliger, næring og handel. Alternativet har høyere utnyttelse 
enn dagens planstatus, men dette vurderes å ligge på et relevant nivå sett i sammenheng med 
planområdets plassering i bykjernen og nasjonale forventninger til utvikling av bærekraftige byer. 
Høyere utnyttelse enn gjeldende plan vil gi bedre måloppnåelse knyttet til aktivisering av sentrum og 
elverommet, økt mangfold i byen og krav om redusert transportbehov i kommunen totalt sett. Forslag-
stillers alternativ målt opp mot gjeldende plan styrker i større grad målsetningen om et gangbasert 
sentrum med hastighetsreduserende tiltak i Jens Wilhelmsens gate og fjerning av biltrafikk nordover 
mot Værstetorvet og Gangbrua. Tiltakets handelsdel har potensiale til å reversere de siste 10-15 års 
handelslekkasje til Dikeveien og andre handelsområder utenfor sentrum, ved at tilbudet i byen styrkes 
og veksten fremover i større grad skjer i bykjernen, og ikke utenfor. Det vil kunne påvirke lokalisering 
av øvrig sentrumshandel, og sannsynligvis over tid styrke denne langs handelsaksen Grønli-
Stortorvet-FMV, muligens på bekostning av ytterligere handelsvekst mot øst og vest. Forslagstillers 
alternativ har generelt bedre måloppnåelse knyttet til byutvikling enn dagens planstatus. 
  
Estetikk og sammenheng med nabobebyggelse og bylandskap 
Tiltakets sammensatte og varierende høyde er en konsekvens av planområdets omgivelser med lav 
villabebyggelse i den sydlige del og nærings- og boligbebyggelse med opp til åtte etasjer i nord ved 
Høyskoleparken. Forslagsstillers alternativ med sin høyere utnyttelse avviker i større grad fra 
villabebyggelse ellers i området enn dagens planstatus. Som avbøtende tiltak er det foreslått krav til 
variasjon både i form, uttrykk og materialitet med en arkitektur som tilpasser seg den mindre skala i 
den sydlige delen. Tiltakets påvirkning på nærliggende kulturminner er primært knyttet til synlighet og 
siktlinjer. Dette er hensyntatt gjennom tilpasning av bebyggelse til viktige siktlinjer.  Både forslagstillers 
alternativ og dagens planstatus vil gi noe tap av generell sikt til det lave åslandskapet i syd, men 
siktlinjer til utvalgte landskapstrekk, monumentalbygg og elvefront er vektlagt i planforslaget. 
Forslagstillers alternativ har noe svakere måloppnåelse knyttet til deler av dette tema enn dagens 
planstatus, men med de definerte avbøtende tiltak vil måloppnåelse være like god eller bedre enn 
nullalternativet. 
  
Kvalitet i bomiljøet 
Forslagstillers utbyggingsalternativ er i tråd med de overordnede nasjonale, regionale og kommunale 
retningslinjer og målsettinger for fortetting og utvikling av boligområder i bysentrum og nært kollektiv-
knutepunkt.  Tiltaket medfører at planområdet kan utvikles som en integrert og attraktiv del av sentrum 
med høy bokvalitet med gangavstand til alle byens tilbud og funksjoner. Alle boliger har tilgang til gode 
varierte utearealer med gode solforhold. Tiltakets sammenhengende bygningsstruktur syd for Jens 
Wilhelmsens gate begrenser mulighetene for tverrforbindelser fra vest til øst, men løsningen gir 
samtidig et boligområde som er bedre skjermet fra sentrums heloffentlige uterom, gater og støy. Dette 
gjør det mer attraktivt og akseptabelt for barnefamilier å bosette seg i og tett på selve bykjernen. 
Forslagstillers alternativ har generelt bedre måloppnåelse knyttet til kvalitet i bomiljøet enn dagens 
planstatus. 
 
Byrom, samt arealer for barn og unge, blågrønn struktur 
Forslagstillers alternativ utvider og utvikler byens gangbaserte sentrumsstrøk over på Kråkerøysiden 
iht. Byområdeplanens intensjon om et "lilletorv" uten biltrafikk henvendt mot elva.  Løsningen frigjør 
veiareal i Gamle Beddingvei som kan benyttes til rekreasjon, aktivitet og lek. Det er gode 
forutsetninger for å opparbeide varierte lekearealer for et stort spenn i aldersgrupper tett på byens 
øvrige tilbud. Tiltakets differensierte høyder sikrer perioder med gode solforhold i alle områder av 
planen. Tiltaket har en klar strategi for styrking av grøntstruktur med trerekker i gater, krav til andel 
grønt på tak og på torv, men må kompensere for tap av artsmangfold langs bekkefaret syd i 
planområdet. Forslagstillers alternativ har noe svakere måloppnåelse knyttet til deler av dette tema 
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enn dagens planstatus, men med de definerte avbøtende tiltak vil måloppnåelse være bedre enn 
nullalternativet. 
  
Konklusjon 
Konsekvensutredningen viser at konsekvensene for samfunn og miljø samlet sett er positive for 
forslagstillers alternativ målt opp mot overordnete målsetninger og kriterier vurdert opp mot dagens 
planstatus i området (nullalternativet). Innenfor enkelte deltemaer har utredningen avklart behov for 
avbøtende tiltak. Konklusjon er at forslagstillers alternativ kan legges til grunn for videre 
reguleringsprosess.   
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2. PROGRAM 
 
I følge planprogram for reguleringsplanarbeidet (fastsatt 16.11.2016 av Bystyret) skal det 
gjennomføres konsekvensutredning av virkninger tiltaket har på samfunn og miljø knyttet til temaene 
byutvikling, bebyggelse og bylandskap i og ved planområdet.  
 
Planprogrammet fastsetter hvordan konsekvensutredningen skal gjennomføres:  
 
KU Byutvikling, bebyggelse og bylandskap 

Det er en målsetning at området skal utvikles som en attraktiv del av sentrum med gode 
arkitektoniske kvaliteter som innpasses i bylandskapet på en god måte. 
  

Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvordan utbyggingsalternativene ivaretar krav til 
estetikk og hensynet til nabobebyggelsen og bylandskapet, samt samlede 
samfunnsvirkninger for byutviklingen. Konsekvenser for utvikling av byområdet påvirkes av 
bebyggelse, byrom inkl. uteareal/lekeplasser og møteplasser (inne og ute), utforming av 
gater og veier, bo- og oppvekstmiljø, nær- og fjernvirkning, landskap, blågrønn struktur og 
tilrettelegging for alle, inkl. barn og unge. 
 

Grunnlag: 
- Befaring, kart/foto og analyser av eksisterende situasjon,  
- Illustrasjoner og 3D-modell av utbyggingsalternativet (bebyggelse, uterom, landskap), 
- Målbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer i byområdeplanen. 
- Rapport ”Biologisk intervenering av Bjølstadjordet”, J. I. Båtvik, Carex-Bioprint jan. 2014. 
- Rapport ”Værste – Åsgård Syd og Nord, evalueringsrapport av skisseprosjekt”, E. Dokk 

Holm og E. Hellsten, 29. febr. 2016. 
- Sykkelhovedveier i Sarpsborg og Fredrikstad, 28.04.2017 

 
Metode:  
- Beskrivelse/vurdering av  

o Byutvikling sett i forhold til byens behov og områdets beliggenhet (inkl. sentrale 
funksjoner i sentrum), med vekt på forholdet til elverommet, fremtidig 
kollektivknutepunkt på Grønli og aksen Grønli – Torvbyen – Stortorvet – 
Gangbroa – FMV.  

o Estetikk og sammenheng med nabobebyggelse og bylandskap (bygningsvolum, 
bebyggelsesstruktur, utforming av gater/veier og bygningstypologi).  

o Kvalitet i bomiljøet inkl. boligtypologi, boligandel og –sammensetning samt boliger 
kombinert med annen virksomhet.  

o Byrom (romlige og funksjonelle sammenhenger, inkl. lys/skygge/solforhold, gater 
og veier, landskap, blågrønn struktur (vann og vegetasjon, inkl. forholdet til 
naturmangfoldloven) samt arealer for barn og unge inkl. uteopphold- og 
lekearealer.  

- Forslagsstillers alternativ skal vurderes opp mot 0-alternativet. 
- Alternative løsninger/variasjoner som er relevante skal drøftes for å belyse fordeler og 

ulemper ved forslagsstillers alternativ. F.eks. trinnvis utbygging fra elven/sentrum, 
alternative funksjoner til handel f.eks. relatert til helse/kunnskap/idrett, organisering av 
kombinert bolig og handel, samt variasjon i bygningstypologi. 

- Avbøtende tiltak beskrives. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Konsekvensutredning BYUTVIKLING, BEBYGGELSE OG BYLANDSKAP – Detaljregulering for del av Åsgård, fv.108 og 451 
7 av 92 

3. GRUNNLAG FOR KONSEKVENSUTREDNINGEN  
 

3.1  Nasjonale føringer 
I dokumentet Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt i 2015 beskrives de 
statlige føringene knyttet til planlegging, byutvikling, næringsutvikling og transport. 
 
Forventningsdokumentet sier blant annet; 
«Forventningsdokumentet er retningsgivende for regional og kommunal planlegging. 
Fylkeskommunene og kommunene har ansvar for å finne helhetlige løsninger, der lokale forhold og 
lokalpolitiske interesser og hensyn ivaretas, sammen med nasjonale og viktige regionale interesser. « 

«For å redusere byspredning, transportbehov og klimagassutslipp, må vi utvikle kompakte byer og 
tettsteder, og bygge tett rundt kollektivknutepunkt. Dette reduserer arealforbruk og transportbehov, og 
styrker grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange. Ny byutvikling og boligbygging skjer allerede 
gjennom transformasjon og fortetting mange steder, og det er fortsatt et stort potensial for å øke 
arealutnyttelsen i de fleste byer og tettsteder.»  

«Et levende sentrum med et variert tilbud av boliger, handel, tjenester og kultur er viktig for byer og 
tettsteders attraktivitet og konkurransekraft. Mange sentrumsområder har i dag lite liv og aktivitet, 
samtidig som sentrumshandelen taper markedsandeler. For å styrke by og tettstedssentrene, er det 
derfor viktig at kommunene har en aktiv og helhetlig sentrumspolitikk og tilrettelegger for etablering av 
både boliger, arbeidsplasser, handel og servicefunksjoner i sentrum. Kompakt by- og tettstedsutvikling 
vil bidra til økt aktivitet i sentrum, samtidig som korte avstander mellom bolig og daglige gjøremål gjør 
hverdagen enklere.God tilrettelegging for gående vil også gi økt aktivitet i sentrum. Kommunene og 
privat næringsliv oppfordres til å samarbeide om sentrumsutviklingen.»  

 

3.2  Fylkesplan for Østfold 
Et av tre prioriterte oppfølgingsområder for miljø i fylkesplanen Østfold mot 2050 er ”Fortetting, 
infrastruktur, byutvikling og vern”.  
 
Fra fylkesplanen:  
 «Fortetting og byutvikling er det viktigste plangrepet for å redusere energibruken og dermed utslipp av 
klimagasser. Strategiene på dette området omfatter både arealbruk, utvikling av attraktive bolig- og 
næringsområder, utvikling av infrastruktur og drift av kollektivsystemet. Funksjonelle og fortettede byer 
og tettsteder gir ikke bare miljøgevinster, men er også viktige for verdiskapingen. Ved å tilby gode bo- 
og leveområder og samtidig tilby næringslivet utviklingsmuligheter og god lokalisering i byer og 
tettsteder, gjøres Østfold attraktivt, noe som kan trekke til seg ønsket kompetanse. God bevaring og 
forvaltning av verneverdig bebyggelse i byene styrker byenes individuelle historie og identitet. Dette 
bidrar også til gode og attraktive bymiljøer. Samtidig vil tett utbygde byer og tettsteder, der 
grønnstrukturen er ivaretatt, skape grunnlag for aktive nærmiljøer og bedre folkehelse.»  

Prinsipper for et bærekraftig utbyggingsmønster fra fylkesplanen; 

- Utbyggingsmønsteret i regionen skal basere seg på eksisterende sentra og infrastruktur i 
kommunene  

- Byene skal styrkes ytterligere som naturlige sentra og knutepunkt.  
- Fortetting, transformasjon og arealøkonomisering, framfor å ta i bruk urørte naturområder 

eller dyrka mark.  
- Tilrettelegge for miljøvennlige transportløsninger og redusert bilbruk.  
- Samle og minimalisere naturinngrep, samlokalisering. 

 
 



 

Konsekvensutredning BYUTVIKLING, BEBYGGELSE OG BYLANDSKAP – Detaljregulering for del av Åsgård, fv.108 og 451 
8 av 92 

3.3  Byområdeplanen (kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023) 
Om FMV-området sier Byområdeplanen: 
FMV-området representerer med sine bygnings- og arealressurser tett opp til den moderne bykjernen, 
en unik mulighet for nyetablering, som vil kunne forsterke og videreutvikle Fredrikstad som 
bysamfunn. FMV-området utgjør derfor en betydelig ressurs for Fredrikstad. Utviklingen vil ikke bare 
få betydning for kommunen, men også for hele nedre Glommaregionen.  
 
Fra Byområdeplanens beskrivelse;  

«FMV-området er stort og vil måtte utvikles over en lang tidsperiode. Hvilke funksjoner området skal 
inneha vil til dels være markedsstyrt. Det er ønskelig at området får et funksjonsmessig innhold og en 
form, som bidrar til å øke Fredrikstads og regionens konkurransekraft.»  

«I funksjonsanalysen for byområdet pekes det på ønsket om etablering av handelsfunksjoner i 
området ved gangbroa. Aksen Grønli – Torvbyen – Stortorvet – Gangbroa – Værste, som er et viktig 
element i byomformingsstrategien, vil styrkes med en publikumsintensiv, og ikke bilbasert, funksjon på 
Værstesiden av gangbroa. I planen legges det opptil at dette området skal utvikles som en integrert 
del av sentrum og vises som sentrumsformål.» 

 
Illustrasjon: FMV området slik det fremsto rundt 60-70 tallet med planområdet markert i rødt 

Målsetninger spesifikt for FMV-området slik de er definert i byområdeplanen; 

- FMV-området skal bli en like viktig ressurs for Fredrikstadsamfunnet som under perioden med 
skipsbyggingsvirksomhet.  

- FMV-området skal utvikles til å bli en helhetlig ny sentrumsbydel med et mangfold av tilbud og 
funksjoner knyttet til det å bo, arbeide, opplevelser og fritid.  

- 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 utvikles med god arkitektur og design og ha en høy miljøprofil.  
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- 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.  

Generelle målsetninger definert for Byområdet; 

1. Styrke sentrums attraktivitet  
2. Styrke sentrum som sosial arena  
3. Legge til rette for økt aktivitet  
4. Bidra til økt mangfold  
5. Legge føringer som i størst mulig grad bidrar til forutsigbarhet, fleksibilitet og effektivitet i videre 

planlegging og utvikling av byen.  

Overordnede grep for utvikling av byområdet;  

- Styrke tyngdepunktene Gamlebyen, FMV og dagens sentrum/Grønli og forbindelsen mellom dem  
- 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 
- Fokus på byen som sosial arena: legge til rette for bilfrie plasser og torg, sykkel og gange, arenaer   

for et mangfoldig kulturliv, sikre oppholdsarealer  
- Utadrettet fasade, utadrettet virksomhet og krav til minimumshøyde i 1. etasje innenfor område 

definert som sentrumsformål.  
- Legge til rette for betydelig boligutvikling, og nødvendig sosial infrastruktur, innenfor byområdet.  
- Legge til rette for betydelig boligutvikling innenfor byområdet  
- Fokus på elverommet og at elva er en del av sentrum og ikke en grense mellom bysentrum og 

omland. Sikre fysisk og visuell tilgjengelighet til elva.  
- Styrke sammenhenger mellom grøntområder  
- Legge til rette for fysisk aktivitet  
- Legge til rette for en framtidig knutepunktsutvikling på Grønli, med jernbanestasjon og 

bussterminal.  
- Et overordnet transportsystem med fokus på en indre sentrumsring, parkering i tilknytning til 

hovedvegnettet, tilrettelegging for sykkel, gode gangforbindelser og en parkeringspolitikk som 
bidrar til økt bruk av sentrum.  

- Forsterke Fredrikstad som sjørelatert by. Å åpne for en betydelig utvikling av Floa som 
småbåthavnområde. Gjestehavn foreslås lokalisert i dette området.  

3.4  Øvrig grunnlag (jf. planprogrammet) 
Det er henvist til rapport fra biologisk inventering (J. I. Båtvik 2014) og sett hen til evalueringsrapport 
for skisseprosjekt Åsgård Syd og Nord (Hellsten / Dokk Holm 2016) samt sykkelplan for Sarpsborg og 
Fredrikstad under relevante avsnitt og tema i konsekvensutredningen.  
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4. BAKGRUNN 
 

4.1  Utvikling av bysentrum  
Fredrikstad sentrum ligger plassert langs Vesterelvas bredder mellom grønne åser med eldre og 
delvis verneverdig villabebyggelse. Dette gir et kompakt, tydelig definert og ikke minst vakkert sentrum 
i grønne omgivelser men medfører også begrensninger og utfordringer mht. å fortette byen nært opptil 
viktige offentlige og private funksjoner og tilbud. Fredrikstad har et av landets minste bysentrum målt i 
forhold til innbyggertall. Kommunen har lav andel av leilighetsbygg og tallet ligger f.eks. lavere enn 
nabokommunen Råde som normalt oppfattes som en landkommune. Forklaringen er delvis at 
kommunen rent demografisk fortsatt er preget av at landkommunene rundt Fredrikstad ble innlemmet i 
byen til en felles storkommune på 90-tallet, men like viktig er det faktum at en for stor andel av nye 
boliger fortsatt realiseres utenfor bykjernen i strid med vedtatte målsetninger. FMVs arealer øst for 
Værstebrua og Høyskoleparken er en av de få mulighetene byen har til å utvikle sin urbane bykjerne 
og i så måte er det viktig å utnytte slettelandskapet på hver side av elva så godt som mulig for å skape 
kontinuitet i bystrukturen og styrke elverommet som byrom ved å bygge sammenhenger av bymessig 
karakter. Kommuneplanens ambisjon om at minimum 50% av den årlige boligproduksjon skal skje i 
sentrum er fortsatt en målsetning å strekke seg etter. Nasjonale føringer fremhever viktigheten av at 
den fortetting som skjer i bykjerner må ha fokus på høy utnyttelse, at det bygges med høy kvalitet med 
funksjonsmiks og at det skapes attraktive bomiljøer med kort avstand til byens tilbud, arbeidsplasser 
og kollektivknutepunkt. 
 

4.2  5- og 10-minutters og 24-timers byen 
Begrep som 24-timers- 5 og 10-minutters byen er viktige verktøy for å beskrive en bærekraftig 
byutvikling slik dette er definert i nasjonale planer, Fylkesplaner og Kommuneplanen.  
 
Med 24-timers byen forstår vi byen som har et levende sentrum med aktivitet og mennesker tilstede 
døgnet rundt. Funksjonsblanding med miks av arbeidsplasser, bosteder, handel og kulturtilbud sikrer 
døgnaktivitet og opplevelse av en funksjonell, opplevelsesrik og tryggere by. Med 5- og 10-minutters 
byen mener man at alle daglige behov skal kunne dekkes innen maks. 5-10 min gangavstand. Dette 
representerer opptil 1 km ved normal gangfart og med utgangspunkt i Stortorvet som origo når man 
både fremtidig Grønli stasjon, FMV området på Odden og det gamle sykehusområdet på Cicignon 
innenfor denne avstanden. Fredrikstad har derfor de beste muligheter for å lykkes med å skape en 
positiv byutvikling innenfor rammer og føringer gitt i lokale og nasjonale planer. Planområdet er et av 
de mest sentrale områdene i bykjernen og er en del av 5-minutters byen slik denne er definert i 
Byområdeplanen. 
 
Fra byområdeplanen; ”Kombinasjonen av boliger, arbeidsplasser, service og kulturtilbud er viktige 
kvaliteter ved å bo sentralt. Det må legges til rette for miljøvennlig og variert boligtilbud som synliggjør 
mangfoldet og styrker grunnlaget for næringsutvikling og et variert kulturtilbud.”   
 

 
Illustrasjon: Faksimile fra Byområdeplanens planbeskrivelse 
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4.3  Elverommet – identitet og attraktivitet
Ett av de overordnede grep for utvikling av byområdet er ”Fokus på elverommet og at elva er en del av 
sentrum og ikke en grense mellom bysentrum og omland”. Elva omtales som byens viktigste byrom.  
I ”Byomformingsprosjektet” utarbeidet av kommunen i 2006 og som senere dannet grunnlag for 
Kommunedelplanen for byområdet kommer disse intensjoner og målsetninger tydelig frem.  
 

  
Illustrasjoner: fra Byomformingsprosjektet fra 2006 
 
De senere års opprusting av bryggepromenaden, bebyggelse langs brygga, torv og oppholdsarealer 
langs elva, med store investeringer både fra det private og det offentlige, viser at denne visjonen er 
godt forankret i kommunen. Satsing på et utvidet og gratis fergetilbud de siste to årene har gitt en 
kraftig økning i passasjerer og styrket bevisstheten om elva som byrom og viktig ferdselsåre for myke 
trafikanter. Dette har igjen redusert antall bilreiser og avlastet veinettet. Fortetting i sentrum nær elva 
vil bidra til å styrke elva ytterligere som kollektivåre og ikke minst aktivisere byens utearealer slik at det 
skapes grunnlag for vekst og aktivitet i sentrum året rundt.  
 
4.4  Kollektivknutepunkt på Grønli 
Planområdet ligger innenfor 10 minutters gangavstand til nytt knutepunkt på Grønli. Planområdet er 
derfor godt plassert for både nærings- og boligutvikling knyttet tett opp mot knutepunktet. Fremtidig 
utvikling på øvrige arealer på FMV må fokusere videre på tilrettelegging av kollektivtilbud både mht. 
buss og ferge. Den korte avstanden til knutepunktet innebærer at utnyttelsen i planområdet bør være 
høy for å bidra til at knutepunktet på Grønli blir så velfungerende som mulig. 
 
4.5  Et kompakt handelssentrum og styrking av handelsaksen Grønli – Torvbyen – 

Stortorvet – Gangbrua – FMV.  
Miljøverndepartementet definerer det ideelle handelssentrum for mellomstore byer som en radius på 
maks 300 m. Kart som viser tilgjengelighet for flest mulig mennesker er gode indikatorer for hvor det 
vil være mest hensiktsmessig å plassere fremtidig handel som kan bidra til å generere så lite biltrafikk 
som mulig. Ved å fremskrive ny bolig- og arbeidsplassutvikling, basert på hva som er tilgjengelig for 
utvikling i sentrumsområdet, kan man få oversikt over hvordan fremtidig tilgjengelighet vil se ut. 
Innenfor den sonen med høyest tilgjengelighet vil det være gunstig å samle så mye som mulig av 
offentlige tilbud, kulturtilbud og restauranter og handel. Videre fortetting av boligmasse bør også skje 
så nærme det mest tilgjengelige området som mulig.  
 
Diagrammene under viser en kartlegging av befolkning og arbeidsplasser innenfor ca. 10 minutters 
gangavstand, og gir et overordnet bilde av tilgjengeligheten. Målt på denne måten, er det områder 
nord for Stortorvet som er mest tilgjengelig i dag, mens områdene sørvest for Glomma har en relativt 
lav tilgjengelighet. Med forventet bolig- og næringsutviklingen i byområdet fram mot 2027 endrer 
tilgjengeligheten seg betraktelig men senteret ligger fast. Potensialet for byliv øker i de fleste deler av 
byområdet, men den høyeste tilgjengeligheten finner vi rundt Stortorvet også fremskrevet til 2035. 
Dette betyr at planområdet vil være å regne som like sentralt også i et langsiktig perspektiv og kan 
være et viktig bidrag til en raskere prosess mot et fortettet sentrum og et styrket elverom. 
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Illustrasjon: Tilgjengelighetskart for 10 min/1000 m, i dag 
 
 

 

Illustrasjon: Tilgjengelighetskart for 10 min/1000 m 2026 
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Illustrasjon: Tilgjengelighetskart for 10 min/1000 m 2035 
 

4.6 Elva som mulig barriere og behovet for kritisk masse på FMV

I byutvikling refereres det ofte til begrepet «kritisk masse». I dette ligger at for at et område skal bli
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4.7  Områdeutnyttelse 
For større planområder snakker man gjerne om definisjon av områdeutnyttelse som et verktøy til å 
forstå utnyttelsen totalt for området. Normal beregningsmåte for dette er å sammenligne forholdstallet 
mellom planens samlede bruksarealer med tomtestørrelse. Fredrikstad sentrum har en 
områdeutnyttelse på ca. 90-100 % hvis man legger til grunn den delen som har kvartalsbebyggelse 
mens Sarpsborg sentrum til sammenligning ligger på ca. 65 %. Hvis vi ser på nasjonale referanser så 
ligger Dokken i Bergen og Vestre havn i Kristiansand på 180 %. For prosjektet FMV vest som utvikles 
av Asplan Viak for Fredrikstad kommune så drøftes utnyttelser i spennet 100-175 %. Jotne Eiendoms 
nylige presenterte prosjekt for dokkområdet har en områdeutnyttelse på over 300%. Det finnes ikke 
noe entydig svar på hva som er en korrekt områdeutnyttelse for Åsgård men planområdets meget 
sentrale plassering tilsier at områdeutnyttelse bør ligge i det høyere segmentet lokalt for å bygge opp 
om de sentrale målsetninger som er fastsatt i alle overordnete planer for sentrale tomter tett på 
knutepunkt og byens offentlige tilbud. 
 

 
 
 

4.8  Vurderingsrapport av prosjekt ved Dokk Holm og Hellsten 
På oppdrag for forslagstiller ble det i forkant av lansering av prosjektet i juni 2016 utarbeidet en faglig 
vurdering av prosjektet som byutviklingsprosjekt av Ellen Hellsten og Erling Dokk Holm. Dette arbeidet 
var basert på et tidligere utkast til konseptet, og detaljer i evalueringen er derfor ikke fullt ut relevant og 
er tatt ut av oppsummeringen under. 
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I sin anbefaling til prosjektet som er tilnærmet likt forslagstillers alternativ skriver de; 
 
«En utbygging på Værste ‐ Åsgård Syd og Nord vil medføre at sentrum av Fredrikstad blir mer 
attraktivt både å handle og investere i. Vi oppfatter at balansen mellom bolig og næring er godt 
avstemt med handelsanalysen vi er forelagt for Fredrikstad. Vi ønsker å understreke at det er helt 
essensielt å få opp antallet sentrumsnære boliger, et vitalt bysentrum lever i svært sjelden grad av 
tilreisende alene, og er normalt sett avhengig av lokale kunder. Kun på denne måten kan prosjektet 
bidrar til å styrke sentrums konkurranse mot eksterne kjøpesentre utenfor sentrumskjernen.»  
 

 
Illustrasjon: Handelssentrum 2026 - Illustrasjon fra presentasjon av forslagstillers alternativ i juni 2016 
 
«Vi mener at det planlagte prosjektet på Åsgård er optimalt lokalisert som en node på ny 
sentrumsring, som sammen med andre noder i nettverket, forsterker sentrums avgrensning og 
karakter og bidrar med å gi et fremtidig sentrumsområde med de urbane kvaliteter det sårt trenger. 
Dette gitt at området får en urban formgivning som skissert.  Skisseprosjektet har et robust og godt 
plangrep som man absolutt kan videreføre i reguleringsplan. Vi mener imidlertid at det er viktig at 
oppdragsgiver fortsetter å se de to områdene i den videre planprosessen under ett, ikke minst fordi de 
to områdene er delt av sentrumsringen som blir et viktig element prosjektet og som må få urban 
karakter.» 
  
«For å sikre at sentrumsaksen blir en suksess og et positivt bidrag til Fredrikstads byutvikling bør det 
lages en overordnet analyse/masterplan av hele strekket Grønli ‐ Åsgård Syd, slik at dens potensialer 
og begrensninger forståes i detalj. Strekket fra den nye togstasjonen til Åsgård syd blir byens nye 
sentrale strekk og kan forståes som en «strip mall» som må ha handel og attraksjoner uten for lange 
opphold skal den bli vellykket.»  
 
«Det er viktig å poengtere at en ny sentrumsakse med de to ankerne – den nye togstasjonen på 
Grønli og Åsgård Syd – vil endre eksisterende gågate, og gi Fredrikstad sentrum et annet 
tyngdepunkt. En analyse av sentrumsaksen bør derfor også vurdere gågatens nye rolle. Når 
sentrumsaksen realiseres får det konsekvenser for dagens gågate, den vil endres og sannsynligvis få 
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nye funksjoner, muligens som «kulturakse»? . En analyse/masterplan bør ha som ambisjon å se om 
de to strekkene kan komplementere hverandre.» 
  
«Totalt sett er evalueringsgruppen av den oppfatning at den foreslåtte utbyggingen av Åsgård Syd og 
Nord er gunstig for Fredrikstad sentrum. Prosjektene lager en ny funksjonell grense mellom sentrum 
og utkanten og medfører at flere mennesker og mer kapital vil finne sin plass i sentrum. Sentrums 
økte attraksjon både som handelsdestinasjon og som boligområde er avgjørende for at byen kan 
utvikles til å bli en mer interessant lokalisering for bedrifter og beboere, og bidra til å skape et større 
og mer interessant byliv. Det foreløpige skisseprosjektet skaper begeistring hos oss og hvis 
ambisjonene opprettholdes i videre bearbeiding vil dette kunne bli et av regionens mest interessante 
byutviklingsprosjekt.» 
 
Innspillet til en mer inngående analyse av den fremtidige sentrumsaksen fra Grønli til FMV og 
eventuelle konsekvenser for fremtidig programmering av Gågata er bearbeidet som krav i 
Planprogrammet og håndtert i egen KU for handel. Spørsmålene knyttet til en eventuell styrking av 
sentrumsaksen er mer relevant på et overordnet plannivå og bør drøftes gjennom kommende rullering 
av Kommuneplanens arealdel. 
 

4.9  Grad av offentlig tilgjengelighet 
Med planområdets sentrale plassering i Fredrikstad sentrum er det en naturlig forventning til høy grad 
av offentlig tilgjengelighet til de byrom, grøntdrag og bevegelseslinjer som etableres. Dagens 
Fredrikstad sentrum har ca. 50% offentlige tilgjengelige arealer som hovedsakelig består av gaterom, 
bryggepromenade og torvarealer mens øvrige arealer som ikke er tilgjengelige primært er private 
gårdsrom. De deler av FMV øst for Værstebrua har til sammenligning offentlige tilgjengelige arealer på 
over 70%. Dette er like mye en konsekvens av at mange av byggene i området er plassert som 
frittliggende bygg med mye omrom som en bevisst strategi for å åpne de private arealene for byen. 
Resultatet er uansett blitt en bydel med stor grad av offentlige tilgjengelighet. For planområdet som 
delvis overlapper disse arealene er det derfor mulig å legge opp til en noe lavere offentlig 
tilgjengelighet med mer arealer avsatt til halvoffentlig og halvprivat bruk og fortsatt opprettholde en 
høy grad av offentlige arealer totalt sett i den østlige delen av FMV området med fokus på den delen 
av planområdet som ligger tettest på elverommet.  
 

4.10 Alternative funksjoner til handel i planområdet 
I planprogrammet er det beskrevet at det skal vurderes alternativer til handelsprogram. 
Byområdeplanen sier om FMV siden ved Gangbrua at ”Aksen Grønli – Torvbyen – Stortorvet – 
Gangbroa – Værste, som er et viktig element i byomformingsstrategien, vil styrkes med en 
publikumsintensiv, og ikke bilbasert, funksjon på Værstesiden av gangbroa. I planen legges det opptil 
at dette området skal utvikles som en integrert del av sentrum og vises som sentrumsformål.”  Det er 
ikke entydig definert hva som ligger i ”publikumsintensiv, og ikke bilbasert, funksjon” Er Fredrikstad 
stadion eller Litteraturhuset et eksempel på dette ? Byområdeplanen sier videre; ”Et overordnet 
transportsystem med fokus på en indre sentrumsring, parkering i tilknytning til hovedvegnettet ” 
Hvordan skal målsetningen om å knytte parkeringsløsninger langs indre ring drøftes opp i mot 
målsetning om ikke bilbasert funksjon? Påvirker disse målsetninger hverandre og kan de kombineres? 
Byområdeplanens beskrivelse sier lite konkret rundt dette utover de nevnte formuleringer. I de siste 15 
årene er flere større aktuelle programmer blitt drøftet for plassering i planområdet. Både Fredrikstad 
stadion, ny videregående skole og nytt folkebibliotek har vært diskutert og har til en viss grad vært 
utredet for plassering i planområdet. Flere publikumsintensive funksjoner er plassert på FMV allerede 
og de ligger tett på planområdet med blant annet nytt kontorbygg for NAV som er under realisering, og 
før dette Helsehuset og Fredrikstad Stadion. Snart kommer også ny videregående skole, ny 
flerbrukshall og ny ishockeyarena. Disse er politisk besluttet plassert vest for Værstebrua. I de neste 
årene er det foreløpig ingen kjente større offentlige eller private programmer av publikumsintensiv art 
som skal plasseres i byen og relevansen av drøfting av alternative programmer til handel, service og 
servering er derfor noe begrenset. Av de mer realistiske fortsatt relevante publikumsintensive 
programmer er nytt folkebibliotek.  Nytt folkebibliotek som offentlig funksjon er absolutt interessant i 
planområdet og kunne være et viktig bidrag til en multifunksjonell programmering av området.  Det vil 
imidlertid ikke kunne være en erstatning til handelsprogrammet i hovedalternativet verken arealmessig 
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eller publikumsmessig. Et biblioteksprogram vil kunne innarbeides både nord og syd for Jens 
Wilhelmsens gate innenfor begge alternativers arealforutsetninger men er ikke utredet mer i detalj. 
 

4.11 Planområdets eksisterende bygde omgivelser 
For en mer utførlig beskrivelse og analyse av den eldre verneverdige bebyggelsen tett på planområdet 
henvises til egen KU rapport knyttet til Kulturhistorisk miljø.  
Dagens bebyggelse på bysiden av Kråkerøy er meget sammensatt. Bjølstad gård og Åsgård er 
historiske eksempler på gårdsbebyggelse som beskriver en periode i byen hvor gårdsanleggene lå 
helt inntil sentrum den gang landkommunen Kråkerøy og bykommunen Fredrikstad lå på hver sin side 
av Vesterelva. Elva definerte på mange måter skillet mellom by og land. Gårdsbebyggelsen var 
tradisjonell tunbebyggelse med bolighus i 1-2 etasjer og driftsbygninger med volumer på ca. 3 etasjers 
høyde. Tundannelsen til gårdsanleggene er tildels videreført i rekkehusbebyggelsen ved Jacob Buvigs 
plass sør for planområdet og i studentbyen øst for planområdet. Disse tunenes bebyggelseskala og 
samordnete karakter kan strukturelt fungere som en fremtidig overgang til en mer urban bebyggelse i 
planområdet. Siste byggetrinn til studentbyen er i så måte et eksempel på dette med en mer bymessig
utnyttelse på 4-5 etasjer. 
 

 
 
Illustrasjoner: Eksempler på tundannelser/ortogonalt mønster - Bjølstad gård over, Jacob Buvigs plass og 
studentby under 
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Av eldre industriell elvenær bebyggelse inntil planområdet er det kun den eldre delen av restaurant 
Slippen (1910) og Båthusteateret (1957) som er igjen. Byggene er tradisjonelle bygg i 1-2 etasjer. De 
er ombygd på 2000-tallet og inngår nå i en egen reguleringsplan for området fra Slippen i vest til FM 
motorfabrikk i øst. 
 

 
 
Utover 50-, 60- og 70- tallet ble mye av øvrig villabebyggelse ved planområdet realisert, primært som 
lav villabebyggelse i tre bygd i åskantene henvendt mot byen. Villaområdene har en grodd karakter 
som følger topografi og veistruktur og oppleves som grønne områder i overgangen mot åsdragene i 
bakgrunnen.
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Typisk villabebyggelse på Bjølstadfjellet 
 
 
 
 
Sydøstsiden av FMV´s industriområde hadde begrenset bebyggelse og var i hovedsak benyttet til 
parkering og lagring av varer for videre bruk på området. Med unntak av Administrasjonsbygget er det 
ingen bygg igjen av FMV´s industrihistorisk betydning tett på planområdet. 
 

 
Administrasjonsbygget for FMV, nå Høyskolen i Østfold 

Tverrstilt på elva er det nylig realisert en rekke leilighetsbygg henvendt mot vannet. Disse er 
terrasserte mot syd og går opp til 7- 8 etasjer mot elva i nord. Rekken som fortsetter mot Smia og 
Høyskolen i vest består av i alt 6 bygg når man inkluderer den eldre kontorbygningen fra 8o-tallet. 
Leilighetsbyggene fremstår med et moderne uttrykk i stål, betong og pusset tegl med store balkonger 
og mye glass mot bysiden.  
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Boliglameller langs Vesterelva 
 
Forøvrig er det realisert og under oppføring flere kontorbygg de siste 5 årene tett på planområdet med 
en høyde på 4-6 etasjer. Disse, med unntak av Cowi-bygget, er organisert bymessig mot fortau langs 
gatene med tildels utadrettede førsteetasjer. Materialbruk er primært pussede overflater og tegl med 
innslag av metall og kompositt platekledninger. 
 

 
Helsehuset i Jens Wilhelmsens gate 1, vest for planområdet. 
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Cowi-bygget mellom Kobberslagerstredet og Jens Wilhemsens gate inngår i planområdet i nordvest. 
 

 
Værstetorvet 1 i Gamle Beddingvei 28 inngår i planområdet.  
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H2-bygget under oppføring i Jens Wilhelmsens gate 3 grenser til planområdet i vest 
 

4.12 Pågående reguleringsprosesser i nærområdet 
Tre reguleringsplaner pågår tangerende til planområdet. I øst har FM eiendom gått i gang med en 
reguleringsplan (1) som strekker seg fra Bjølstad gård via Slippen-området til FM motorfabrikk. 
Planarbeidene koordineres slik at overgang mellom planene ivaretas.  
 
Videre er Studentsamskipnaden i gang med et fortettingsprosjekt (2) for den eldre delen av 
Studentbyen på Bjølstad. Reguleringsprosess for dette får oppstart innen årsskiftet 2017/18 og det er 
etablert en samordnet 3D-modell mellom planene.  
 
I syd er det igangsatt en reguleringsprosess for boligfortetting (3) av grunneier Stein Georg Lillemoen 
og her er det etablert informasjonsdeling for å sikre overgangssonen mellom planene. Intensjonen for 
alle disse pågående prosesser, tett på planområdet, er å fortette og fornye de deler av Kråkerøy som 
ligger tett på eller i bykjernen. 
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Pågående endringsprosesser på naboeiendommer.  
 

 
Studentsamskipnadens foreløpige mulighetstudium for fortetting av Bjølstad studentby 
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FM Eiendoms planer for områdene Bjølstad gård og FM motorfabrikk lansert 2016 (Illustrasjon SG Arkitekter) 
 
 
 

 
Stein G. Lillemoens foreløpige planer for området syd for planområdet (Illustrasjon Plus Arkitektur) 
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4.13 Bylandskapet 
Landskapet i og rundt Fredrikstad ble formet av siste istid med lange åser og ra-rygger i nord-syd 
retning. Nordlige del av Glomma og Seutelva bekrefter denne nord-syd retningen mens Vesterelva 
skjærer på tvers av ra-strukturen og representerer et brudd i hovedretningen i landskapet.   
 
Byens urbane sentrum er organisert langs og på tvers av Vesterelva og fyller ut elveslettene mellom 
åsdragene i byen. I sentrum er kvartalsstrukturen avgrenset av kollene med villabebyggelse og elva. 
Overgangene mellom de ulike skalaene skjer over kort avstand og kan enkelte steder være kun en 
gate med fire til fem etasjers kvartalsbebyggelse på den ene siden og villaer på den andre.  
 
Planområdet ligger som en svakt skrånende helning henvendt mot elverommet mellom 
Åsgårdhøydene, Bjølstadfjellet og høyskolekollen og oppfattes å være en del av elvesletta som resten 
av bysentrum er avgrenset til. Høydedragene i syd og nord er viktige landskapstrekk og 
sammenhenger mellom disse og elverommet bør fremheves og sikres. Åsgårdfjellet sydvest for 
planområdet er spesielt fremhevet som et viktig landskapstrekk. 
 
Innenfor bystrukturen er innslaget av grønt primært knyttet til byens parker og elverommet med 
Glommastien. Forøvrig er det åsene i syd som skaper den visuelle kontakten til natur og friområder på 
Kråkerøy som er tilgjengelig i gangavstand til planområdet.
 
I forkant av arbeidet med kommunedelplan for byområdet utarbeidet Fredrikstad kommune en 
landskapsanalyse med fokus på sårbarhet. 
 

 
Illustrasjoner knyttet til sårbarhet fra byområdeplanen (henholdsvis kategori Landskap og Rekreasjon) 
 
For planområdet er funnene i analysen primært knyttet til elverommet og til siktlinjer og 
avstandsvirkninger mot høyder og åsrygger i syd. For tema rekreasjon fremheves tilkomst fra byen til 
grønne naturområder videre utover på Kråkerøy. 
 
 

4.14 Kvalitet i bomiljøet 
I nasjonale føringer for byutvikling understrekes det at all fortetting må skje med fokus på miljø, kvalitet 
og folkehelse. Planområdets sentrale plassering gir muligheter for et betydelig antall nye boliger i 
sentrum av Fredrikstad. En utvikling av dette området med en kombinasjon av ulike typer boliger, 
arbeidsplasser, service og kulturtilbud er viktige kvaliteter for dagens og fremtidens boligkjøpere. 
Kombinasjonen er også i samsvar med Byområdeplanens mål om å styrke sentrums attraktivitet og 
mangfold og byen som sosial arena. Det er stilt krav til bebyggelsens organisering, volumoppbygging 
og høyder skal utformes slik at utearealer gis gode kvaliteter med hensyn til sol, støy, luftforurensing 
mm. og at variasjon i bebyggelse, typologier, byrom, møte- og oppholdsplasser og materialbruk skal 
prioriteres.  
 
Ulike beboere har ulike behov og kriterier for å velge å bo i byen. Unge velger f.eks. byen for det 
varierte jobb-, utdannings- og kulturtilbudet sentrum gir. Barnefamilier er opptatt av korte avstander 
mellom barnehage, jobb og fritidsaktiviteter samt tilgang til skjermede lekearealer og natur, mens eldre 
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fokuserer på egen helse, lettstelthet, tilgjengelighet og korte avstander til nødvendige helsetilbud. Alle 
nyter godt av nærhet til kollektive transporttilbud. 
 
Fra byområdeplanen: 
«En stor variasjon i boligtyper, leilighetsstørrelser og prisklasser bør etterstrebes. En stor andel av 
boligene bør planlegges for barnefamilier fordi å planlegge for barn er å planlegge for alle: 
- trafikksikre, grønne, trivelige utearealer åpner for uformell sosial kontakt 
- variert befolkning gir lokalmiljøet et rikere sosialt liv og et mer stabilt bomiljø. 
- universell utforming og tilgjengelighet for alle 
- redusert behov for å flytte ut av sitt lokalmiljø selv om livssituasjonen endrer seg 
- redusert flytting skaper et mer stabilt nærmiljø og personlig engasjement 
- variert leilighetssammensetning er en robust strategi over tid.» 
 
 

4.15 Byrom 
Byområdeplanen omtaler byrom som steder hvor det skal være muligheter til å gå, muligheter til å stå, 
muligheter til å se, muligheter til å snakke og lytte og muligheter til aktiviteter og utfoldelse. Innenfor 
temaene Grøntstruktur, Barn og unges oppvekst og Kultur legges det vekt på byrommenes viktige 
oppgave med å engasjere og aktivisere byens befolkning. I planområdet er det spesielt 
bryggepromenaden, elverommet og forholdet til Stortorvet som fremheves som spesielt viktige.  
 
Gode byrom må oppfylle krav til universell utforming og være trygge mht. trafikk og ulykker, vold og 
kriminalitet og ubehagelige sansepåvirkninger. 
 
Videre heter det mht. målbeskrivelse i Byområdeplanen;  
-  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  
 

4.16 Høyder i sentrum 
I byområdeplanens beskrivelse er det anvist et generelt utgangspunkt for høyder for nye bygninger i 
den eksisterende delen av sentrum nord for Vesterelva:  

 
Figur fra byområdeplanen som angir makshøyder for bebyggelse i den eldre delen av sentrum nord for gangbroa.   
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For planområdet mangler tilsvarende definisjoner. I planområdet er det ikke definert noen 
retningslinjer for høyde på bebyggelse utover at fondbygg på ”Lilletorvet” henvendt mot Stortorvet er 
definert som et område som skal drøftes og defineres spesielt mht. høyde. 
 

 
Figur fra byområdeplanen som anviser tilstrekkelig etasjehøyde for 1.etasje med utadrettet virksomhet innenfor 
sentrumsformål.  
 
4.17 Blågrønn struktur 
 

 
Blågrønn struktur – Dagens situasjon 
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Byområdeplanen fremhever å ”Styrke sammenhenger mellom grønnstruktur” som strategi for 
utviklingen av byområdet og elverommet som naturrom. 
 
Kråkerøy og planområdets omgivelser er i avstandsvirkning primært grønn. Lav villabebyggelse med 
forholdsvis store tomter er årsak til dette. Dette medfører også at mye av nærliggende grøntarealer er 
privatisert selv om friområder i syd er tilgjengelig innenfor 10-15 min gange.  
 
Innenfor planområdet er det i dag begrenset med grønne overflater med unntak av Høyskoleparken, 
et grøntdrag langs bekkefaret ved nedlagt bensinstasjon i syd og noe beplantning langs Jens 
Wilhelmsens gate. Store flater er enten asfaltert eller gruset og benyttes primært til parkering, gater og 
fortau.  
 
Deler av planområdet er knyttet til elva og elverommet både visuelt og fysisk. Tett på planområdet er 
det etablerte blågrønne områder langs elverommet, Høyskoleparken, de åpne arealene ved FM 
motorfabrikk og den snart ferdigstilte elveparken mellom Værste brygge og den gamle Smia tilbyr fine 
opplevelser av natur og naturmangfold. 
 

Illustrasjon fra biologisk inventeringsrapport 

I rapport om Biologisk inventering, utarbeidet av Jan Ingar Båtvik i januar 2014, oppsummeres 
funnene i planområdet slik; 
 
”Innenfor totalarealet ble det påvist de rødlistete artene ask og alm (nasjonalt rødlistet som nær truet) 
og fjellrapp (regionalt rødlistet som sjelden). I tillegg ble de svartelistete artene veitiriltunge, hagelupin, 
ugrasmjølke, kanadagullris, hvitsteinkløver, parkslirekne, honningknoppurt, vinterkarse, filtarve, 
klistersvineblom, krypfredløs, mispel, hestehamp, småtorskemunn, ugrasklokke og russemure påvist, i 
alt 3 rødlistete og 16 svartelistete arter. De er alle plassert i aktuelle kategorier innenfor henholdsvis 
rød- eller svartelisten da trusselbildet for disse artene er ganske ulikt. I tillegg er det valgt å gi egne 
beskrivelser til de interessante artene humle, grønn busthirse og fiskemåke. Bekkefragmentet peker 
seg ut som et særlig verdifullt område innenfor totalarealet. Her er vegetasjonen noenlunde veletablert 
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med velvoksne trær, sluttet busksjikt og med flere spennende arter. Å opprettholde påpekte verdier og 
tiltak for eventuelt å forbedre disse, framstår som en viktig del av reguleringsplanens grøntarealer. 
Arealet inneholder flere kulturhistoriske elementer, både rester etter gamle tradisjoner langs 
elvebredden, men også funn av planter med ballastopprinnelse, ofte med over hundre års historie i 
området.”  
 

4.18 Arealer for barn og unge 
Ulike aldersgrupper barn og unge trenger et stort mangfold i både utforming og lokalisering av uterom. 
Der unge voksne helst vil oppholde seg i byen vil ikke de minste kunne være uten oppfølging av 
voksne. Utearealene og byrommenes funksjon må derfor programmeres for hele aldersspennet fra 
små barn til unge voksne. For å gjøre byen aktuell og attraktiv å bosette seg i for småbarnsforeldre, 
må prinsippet om at hvis man planlegger byen for barn så planlegger man for alle, følges. Dette gir 
trafikksikre, grønne utearealer og trygge arealer som åpner for sosial kontakt. 
 
Byområdeplanen deler aldersgruppene inn i følgende kategorier; 
 
«Barn i førskolealder 
Opp mot 5 års alder trenger barn direkte tilsyn av voksne eller ungdom. Det betyr at det legges til rette 
for de minste der de voksne ønsker å oppholde seg, og at de minstes lekeplass utstyres med benker. 
De eldste førskolebarna kan etterlates i kortere tid uten tilsyn dersom lekeplassen ligger trygt like ved 
boligen, helst med direkte synskontakt med denne.»  
 
«Barn i skolealder 
Omtrent fra skolealder forstår de hvorfor de ikke skal gå alene ut i trafikken. Da kan de slippes alene 
ut i arealer uten stenging mot gater. Først rundt 10 års alder blir de modne nok til å ferdes i trafikken. 
Opp mot 8 års alder er aksjonsradiusen som regel mindre enn 200 m, og helt til rundt 12 års alder bør 
lekearealene ligge mindre enn 300 m fra boligen. Fysisk aktivitet spiller en avgjørende rolle i utvikling 
av motorikk og sosiale ferdigheter, motvirkning av fedme osv. Derfor er barn i skolealder avhengig av 
gode forhold utendørs. Dette er aldersgruppen med de største arealkravene. Til de mindre 
arealkrevende aktivitetene hører lek med husker, sklie, trampoline, klatrestativ, balansestativ, 
bordtennisbord, å hoppe strikk og paradis og ulike typer konsentrert rollelek. Mer plasskrevende 
aktiviteter er løping, sykling, ballspill badminton, rullebrett aking osv.»  
 
 
«Ungdom  
Dette er en ekspansiv aldersgruppe som trives best utenfor foreldrenes kontrollsone, dvs. på uformelle 
treffsteder utenfor boliganlegget, i ungdomsklubber, ved kiosker, på kafeer, i skolegårder, parker etc. 
Til de mindre plasskrevende aktivitetene hører opphold sammen med jevnaldrende, lesing, 
sykkelreparasjon, klatring, bordtennis osv. Plasskrevende aktiviteter er sykling, skating, ballspill, 
badminton osv.»  
 

4.19 Utforming av gater/veier 
Eksisterende veistruktur i planområdet er i dag å betrakte som et veinett og ikke et gatenett. 
Bygninger ligger i begrenset grad inntil fortau og mye av veistrukturen bærer preg av planlegging iht. 
landeveisstandard og vegvesenets veinormal N100. For å oppnå de urbane ambisjoner nedfelt i 
Byområdeplanen må det arbeides bevisst med å utvikle veinettet til å bli et bymessig gatenett. 
Normale virkemidler vil være å stramme opp geometri, senke hastighet og legge byggelinjer i 
fortauskant. Fremkommelighet for trafikk på indre ring er nedfelt som et viktig krav i Byområdeplanen 
men samtidig er forholdet til byen og en gatestruktur på byens premisser viktig for å sikre en positiv 
utvikling for den gang- og sykkelbaserte fremtiden som er nedfelt i de samme planer.  
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Oversiktsbilde som viser dagens veier og parkeringsarealer i planområdet 
 
I forbindelse med arbeidet med nytt kollektivknutepunkt på Grønli i nylig gjennomførte parallelloppdrag 
viste også løsningene at systemet ”Indre ring” muligens ikke blir realisert med opprinnelige 
forutsetninger og at klassifisering av denne delen av den trafikale løsningen kan endre seg. Avklaring 
rundt dette vil ikke foreligge før etter rullering av Kommuneplanens arealdel i 2019 og forutsetningene 
i planprosessen må ta høyde for at opprinnelige forutsetninger for biltrafikk gjennom området 
opprettholdes. Dagens fotgjengerkryssinger på tvers av Jens Wilhelmsens gate er slik plassert at de 
ikke følger naturlige bevegelsesmønstre i området. Dette medfører kryssende tråkk spesielt i området 
ved parkeringsarealet på Åsgårdjordet i forlengelsen av gangbrua og mellom Stadion og Helsehuset. 
Selv om dette har medført et begrenset antall ulykker siden åpning av Jens Wilhelmsens gate er dette 
en uheldig situasjon som bør utbedres. I drøftinger med Statens Vegvesen er det blitt avklart at det 
ikke vil være aktuelt med flytting eller komplettering av dagens fotgjengerkryssinger før mer 
omfattende ombygginger av dagens vegsystem og kryss gjennomføres.  
 
Byområdeplanen sier i kapittel ”Trafikk, parkering og tilgjengelighet” (utdrag); 
 
«Fredrikstad har gjennom deltakelsen i Framtidens byer forpliktet seg til å delta i arbeidet med å 
utvikle byområder med lavest mulig klimagassutslipp og godt bymiljø. Arealfortetting, som også 
innebærer utvikling av attraktive bysentra, er et sentralt virkemiddel i denne sammenheng.»  
 
«Legge til rette for en begrensning av transportbehov og energiforbruk for både det offentlige, 
næringslivet og husholdningene.»  
 
«Som ledd i en realisering av byomformingsstrategien er det nødvendig å sikre gode forbindelser 
mellom tyngdepunktene Gamlebyen, dagens sentrum/Grønli og FMV- området. Videre er det nød-
vendig å sikre gode forbindelser mellom p-husene og sentrum, og mellom elverommet og de mer 
bakenforliggende deler av byen.» 
 
«Transportsystemet i Fredrikstad byområde skal være slik at det bygger oppunder byomformings-
strategien, bidrar til endret reisemiddelbruk, redusert klimagassutslipp og økt bruk av sentrum.»  
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«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.»  
 

5. INFLUENSOMRÅDE FOR KONSEKVENSUTREDNINGEN  
Influensområdet for temaet byutvikling er hele Fredrikstad byområde mht. konsekvenser for videre by- 
og sentrumsutvikling. Tema bebyggelse og bylandskap forholder seg primært til bykjerne med spesielt 
fokus på eksisterende bebyggelse i de nære omgivelser på Kråkerøy.  
 

 
Illustrasjon: Kommunedelplan for Fredrikstad byområde med planområdet markert i rødt. Blå sirkel viser ca. 5 min 
gangavstand fra Stortorvet  
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6. ALTERNATIVER I KONSEKVENSUTREDNINGEN 
 

6.1 Forslagsstillers alternativ 
 

 
Forslagstillers alternativ sett fra øst 
 
Nord for Jens Wilhelmsens gate består bebyggelse av utadrettet virksomhet på gateplan, 
kontoretasjer over i to etasjer og boliger i fire- til femetasjes tårn med uteoppholdsarealer på tak. 
Gateløp og åpninger mellom bygningene danner diagonaler og knytter seg til omkringliggende 
eksisterende gang-/sykkelvegnett og grønnstruktur. Gangbroaksen over torget forlenges med et 
gangfelt over Jens Wilhelmsens gate til et torvareal som spenner på tvers av Jens Wilhelmsens gate. 
Sør i planområdet (på Åsgårdjordet) er det utadrettet virksomhet med handelssenter i en etasje mot 
sydvest og i to etasjer mot Jens Wilhelmsens gate og delvis mot Rødsveien og G. A. Stouslands vei. 
Over handelsarealene er det boligbebyggelse, fra tre til ni etasjer med tilkomst-, lek- og 
uteoppholdsarealer på tak over handelsdelen. Det etableres parkering under bebyggelsen både i nord 
og syd samt parkering for boligdel i overgang handel og bolig. 
 

 
Forslagstillers alternativ kodet med funksjonsinnhold med næring i blått og bolig i gult 
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Forslagstillers alternativ består av ca. 260 boliger (ca. 25.500 m2 BTA), ca. 500 kontorarbeidsplasser  
(ca. 12.700 m2 BTA) og ca. 600 arbeidsplasser for handel, service og servering (ca. 33 500 m2 BRA, 
hvorav salgsareal handel ca. 27 000 m2 BRA) og ca. 800 P-plasser i kjeller og P-hus (ca. 7 200 m2 
BTA i P-hus på tak. Totalt ca. 80.000 m2 bebyggelse over bakke. Dette gir en områdeutnyttelse (OU-
BRA) innenfor planområdet på ca. 137 %. Med en utnyttelse på ca. 137 % ligger utnyttelsen for 
planområdet noe lavere enn sammenlignbare prosjekter som Dokken i Bergen og Vestre havn i 
Kristiansand, begge med utnyttelse på 180%. 
 

 
Forslagstillers alternativ til gatestruktur, bil-, gang- og sykkeltrafikk  
 
Forslagsstillers utbyggingsalternativ innebærer omlegging av vegsystemet med ny rundkjøring i Jens 
Wilhelmsens gate like vest for Bjølstadtunnelen. Rundkjøringen får sideveier i forlengelsen av 
Verkstedveien og Rødsveien. Hensikten med omlegging av veisystemet er å oppnå en styrket, 
fotgjengerprioritert handelsakse mellom Grønli/Torvbyen – Stortorvet – Gangbroa – FMV, i tråd med 
byområdeplanens målsetning. Ny rundkjøring og veiføring vil bidra til å separere biladkomst og 
varelevering fra gangbroaksen og gater, bygninger og torv kan knyttes tettere sammen som 
gangbaserte offentlige arealer. 
 
Foreslått vegløsning er basert på utredninger av Cowi AS og avklaringer med Statens vegvesen, 
Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune v/brannsjefen. Vegløsningen forutsetter fravik fra 
krav til minsteavstand mellom rundkjøring og tunnelåpning. Fraviket er akseptert i eget vedtak i 
Fylkestinget 16.02.2017 etter en omfattende utredning utarbeidet i samarbeid med 
beredskapsmyndighet for ivaretagelse av nødvendig sikkerhet. Fylkestinget stilte i samme vedtak 
betingelser knyttet til utforming av havarilomme og utredning av hastighetsreduserende tiltak i Jens 
Wilhelmsens gate.  
 
En så omfattende infrastrukturomlegging må knyttes til et prosjekt som i sitt omfang kan bære 
kostnadene til endringene i infrastruktur. Gjennomføring av forslagstillers alternativ til utbygging vil 
medføre omlegging av eksisterende infrastruktur og ombygging av eksisterende støttemurer ved 
Bjølstadtunnelens åpning. Det vil være behov for å omdirigere trafikk i de faser når gatenett og teknisk 
infrastruktur bygges om. Dette vil ha negative følger og ulempe for omgivelsene og krav knyttet til 
dette må innarbeides i planbestemmelser og bli utarbeidet i samråd med Staten vegvesen samt 
vegeierne Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune. 
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Diagram gatestruktur                                                          Diagram torvarealer  
 
Omlegging av gatestruktur med nytt kryss gjør det mulig å rendyrke torvarealene ned mot elva til 
arealer i familie med Stortorvet og Fisketorvet som en strøkskarakter. Samtidig medfører omlegging 
en naturlig senkning av hastighetsbildet som bedrer fremkommelighet for myke trafikanter i området. 
   
 

    
Diagram varelevering                        Diagram tilkomst innendørs parkering 
 
Varelevering er samlet for senterdel med tilkomst fra vest i gate med lavest ÅDT. All bilmanøvrering er 
forutsatt løst skjermet for omgivelser inne i bygget. Varelevering til nordsiden er løst som 
gatetunløsning hvor varelevering tillates via torvarealene tilsvarende praksis i gågata. Tilkomst til 
innendørs parkering er jevnt fordelt til gatenett og trukket noe vekk fra Jens Wilhelmsens gate for å 
unngå press på hovedgatenett. Parkering for boliger og parkering for næring er delt i den sydlige 
delen mens det i nord er meget begrenset tilgang til parkering. 
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6.2  Nullalternativet (dagens planstatus) 
 

 
Nullalternativet sett fra øst 
 
Nullalternativet er et referansealternativ og er basert på gjeldende kommunedelplan for byområdet, 
gjeldende reguleringsplaner i området og bestemmelser knyttet til disse. For å skape en enhetlig 
logikk i alternativet er gjeldende bestemmelser fortolket og blant annet grad av utnyttelse er variert i 
drøftingene for at referansealternativet skal være relevant mht. utnyttelse og høyde. 
 
I nordre del av planområdet (på Værstetorvet) er det vist kontorbygg med handel/bevertning i 1. og 
evt. 2. etasje. Bebyggelsens høyde samsvarer med regulert høyde (kote + 17,4 og + 19,4). Gateløp 
mellom byggene på østsiden av Værstetorvet korresponderer med åpninger mellom/gjennom 
kontorbyggene på vestsiden og gir tverrforbindelser mellom høyskoleparken og Bjølstad. Bebyggelsen 
avgrenser et plassrom rundt torvet med isbanen, og lengst sør på Værstetorvet danner en tverrstilt 
bygning fondmotiv slik dette er beskrevet i Byområdeplanen.  
 
Sør for Jens Wilhelmsens gate (på Åsgårdjordet): Bebyggelsen nærmest Jens Wilhelmsens gate er 
kontorbygg med handel/bevertning i 1. og evt. 2. etasje. (2500 m2 handel tillates ihht. reg.plan 0106 
468).  Øvrig bebyggelse på Åsgårdjordet er vist som ren boligbebyggelse. Lengst i sør avviker 
nullalternativet fra gjeldende reguleringsplan, som her fastsetter bensinstasjon/forretning i 1 etasje. 
Her er nullalternativet tilpasset byområdeplanen som viser samme formål på hele Åsgårdjordet. 
Bensinstasjon vurderes ikke aktuelt å videreføre, og det antas å ligge til rette for 3-4 etasjes 
bebyggelse også lengst sør. Øvrig bebyggelse på Åsgårdjordet samsvarer med regulert høyde (kote + 
17,4) i gjeldende reguleringsplan. Bebyggelsen omkranser uteoppholdsarealer, som fastsatt i 
gjeldende reguleringsplan.  
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Kommunedelplan for Byområdet                                       Gjeldende reguleringsplaner 
 
De eldre reguleringsplanene i området er lite detaljerte og nullalternativet er i begrenset grad 
videreutviklet til en mer prosjektorientert fremstilling. Der det er relevant i drøftingene som f.eks. i 
vurderinger av utnyttelse, høyde og solforhold er nullalternativet justert for å gi mer realistiske 
forutsetninger for en sammenligning og en bedre kartlegging av evt. behov for avbøtende tiltak i 
hovedalternativ. I disse tilfeller er nullalternativet endret til samme forutsetninger som i bykjerne 
forøvrig med 5. etasjer sentrumsbebyggelse korrigert ned til 3-4 etasjer i randsonene mot 
eksisterende villabebyggelse. 
 

 
Gjeldende plan 468 for deler av planområdet m/ illustrasjon av bebyggelse fra planbeskrivelse 
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Nullalternativet kodet med funksjonsinnhold med næring i blått og bolig i gult 
 
Nullalternativet består av ca. 170 boliger (17 000 m2 BTA), ca. 300 kontorarbeidsplasser (ca. 7 000 
m2 BTA) og ca. 200 arbeidsplasser knyttet til handel, service og servering (ca. 10 000 m2 BRA, 
hvorav salgsareal handel ca. 8 000 m2 BRA) og ca. 500 P-plasser i kjeller.  Totalt ca. 35.000 m2 
bebyggelse over bakke. Dette gir en områdeutnyttelse (OU-BRA) innenfor planområdet på ca. 67 %. 
Denne kan økes med ca. 10% utnyttelse til ca. 77 % dersom høydebestemmelser for bykjerne legges 
til grunn som vist i illustrasjon under. Utnyttelse er å anse som lav i forhold til tilsvarende planområder 
i andre norske mellomstore byer som det er naturlig å sammenligne med. 
 

 
Nullalternativet høydejustert opp til maks høyde 19,5 m som definert i Byområdeplanen for øvrig bykjerne 
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Nullalternativets gatestruktur, bil, gang og sykkeltrafikk basert på dagens veisystem 
 
Nullalternativet er basert på en opprettholdelse av dagens vegsystem uten endringer i vegkryss, 
gatesnitt eller plassering av fotgjengeroverganger. Alternative plasseringer av fotgjengeroverganger i 
Jens Wilhelmsens gate har vært drøftet med Statens vegvesen men de støtter ikke endringer i dette 
før andre ombygginger av vegsystemet eventuelt finner sted. Med denne forutsetning er derfor ikke 
alternative kryssinger for fotgjengere vurdert for dette alternativ. Illustrasjon under viser derfor en 
alternativ fremstilling av nullalternativet med en noe mer lukket bebyggelse som i mindre grad inviterer 
til kryssing i forlengelsen av Gamle Beddingvei/Gangbru. 

 
Nullalternativet med lukket fond mot Værstetorvet som leder bevegelse rundt kvartal iht. fotgjengeroverganger 
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7. METODE FOR Å BELYSE KONSEKVENSER AV FORSLAGSSTILLERS 
ALTERNATIV 

Virkning og konsekvens av forslagsstillers alternativ vurderes opp mot virkning/konsekvens av 
nullalternativet. Det er kun forslagstillers alternativ som utredes i full bredde mens nullalternativet 
fungerer som et referansealternativ for drøfting og avklaring av behov for avbøtene tiltak. Hvert tema 
er vurdert for seg med en egen rangering som oppsummeres avslutningsvis. Ivaretagelse av 
føringene fra byområdeplanens bestemmelser er kommentert og sammenlignet med nullalternativet.  
 
Det er gjort vurderinger av relevante alternative løsninger/variasjoner for ny bebyggelse, for å belyse 
fordeler og ulemper ved forslagsstillers alternativ. Det er vurdert om det er behov for avbøtende tiltak 
eller justering av forslagsstillers alternativ av hensyn til byutvikling, bebyggelse og bylandskap. 
 
Konsekvensutredningen er bygd opp med tematiske beskrivelser og vurderinger og tabeller som viser 
konsekvenser for hvert tema. Vurderinger gjøres med hensyn på verdi, omfang og konsekvens; 
 
Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område, miljø eller et tema er. 
 
Med omfang menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene 
eller områdene, og graden av denne endringen 
 
Med konsekvens menes en avveining mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre 
 
Konsekvensen for et miljø eller område framkommer ved å sammenholde miljøets/områdets verdi og 
omfanget illustreres i matriser/tabeller. Matrisene er visualisert i dokumentet for å oppnå en grad av 
etterprøvbarhet. 
 

 
 
Konsekvensvifta fra Statens vegvesens håndbok 140 er benyttet for vekting av forholdet mellom verdi 
og omfang. 
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8. KONSEKVENSER FOR SAMFUNN OG MILJØ 
 
8.1. Byutvikling - sett i forhold til byens behov og områdets beliggenhet 

 
Data/bakgrunn 
Kriterier for valgte verdier og målsetninger er utledet gjennom tolkning og drøftinger av bestemmelser, 
beskrivelser og plankart i overordnete planer generelt og Byområdeplanen spesielt. 
Temaene knyttet til byutvikling oppfattes som gjennomgående av stor viktighet for samfunn og miljø. 
 
Målsetninger knyttet til tema byutvikling er spesielt vektlagt i byområdeplanen og anses i nasjonale 
føringer som av stor viktighet for en positiv utvikling av våre byer og tettsteder. Tema er derfor gitt stor 
verdi målt opp mot øvrige tema som konsekvensutredes. 
 
Tabell x – Verdi av område/tema 
 

Verdi 
Miljø/tema 

Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Utvikling i planområdet bør ha 
høy utnyttelse, høy boligandel 
og fremme høy kvalitet på 
bebyggelse og byrom.  

 

  Det er viktig at et så sentralt 
tomteareal utnyttes effektivt 
med en god balanse mellom 

boliger og næring. Høy 
utnyttelse må følges av 

uterom og offentlige arealer 
med høy kvalitet 

Fotgjengere og syklister må 
gis en klar prioritering både 
mht. byrom og ved kryssing av 
gatenett for biltrafikk.  

 

  Det er viktig at planen bidrar til 
å oppnå lokale og nasjonale 

målsetninger om et grønt 
skifte fra biltransport til 
kollektivt og gang- og 

sykkeltransport 
Byområdeplanens intensjon 
om at elverommet skal bli 
byens viktigste byrom må 
sikres ved at begge sider av 
elva er aktive og attraktive.  

 

  Det er viktig at planen styrker 
visjonen om elverommet som 
byens viktigste byrom som er 

en overordnet ambisjon i 
Byområdeplanen 

Det skal legges til rette for 
bilfrie plasser og torg, arenaer 
for et mangfoldig kulturliv og 
skapes gode forutsetninger for 
trygge uteoppholdsarealer.  
 

  Det er viktig at Åsgård må 
bidra til at bykjernen styrkes 

med en bærekraftig byuvikling 
med flerfunksjonelle 

døgnaktive trygge by- og 
boområder 

Planen må sikre en videre 
utvikling av et kompakt 
handelssentrum tilpasset 
byens behov og størrelse, og 
styrke Byområdeplanens 
strategi for en handelsakse fra 
Grønli til FMV. 

  Det er viktig at handel i byen  
utvikles der flest mulig 

mennesker bor både idag og i 
fremtiden og at 

handelsområdet blir lesbart og 
kompakt 

 
 
Tabell y – Omfang  
 

 Stort positivt  
omfang 

Positivt omfang Lite / intet omfang Negativt omfang Stort negativt 
omfang 

Høy utnyttelse, 
høy boligandel og 

høy kvalitet på 
bebyggelse og 

byrom 

Tiltaket har selv 
med høy 

utnyttelse høy 
kvalitet på 

bebyggelse og 
byrom 

Tiltaket har høy 
utnyttelse med 

gode kvaliteter på 
bebyggelse og 

byrom 

Tiltaket har middels 
utnyttelse med 

middels kvaliteter på 
bebyggelse og 

byrom 

Tiltaket har lav 
utnyttelse med 

middels kvaliteter på 
bebyggelse og 

byrom 

Tiltaket har lav 
utnyttelse med 

dårlige kvaliteter 
på bebyggelse og 

byrom 

Prioritert 
fotgjengere og 

syklister 

Tiltaket har høy 
prioritering av 
fotgjengere og 

syklister 

Tiltaket har tydelig 
prioritering av 
fotgjengere og 

syklister 

Tiltaket har middels 
prioritering av 
fotgjengere og 

syklister 

Tiltaket har lav 
prioritering av 
fotgjengere og 

syklister 

Tiltaket har ingen 
prioritering av 
fotgjengere og 

syklister 
Elva som byrom, 
begge sider av 
elva må være 

aktive og 
attraktive 

Tiltaket bidrar i 
stor grad til å 
aktivisere og 

definere 

Tiltaket bidrar i 
stor grad til å 

aktivisere 
byrommet langs 

elva 

Tiltaket bidrar i 
begrenset grad til å 

aktivisere og 
definere byrommet 

langs elva 

Tiltaket bidrar i 
mindre grad til å 

aktivisere og 
definere byrommet 

langs elva 

Tiltaket bidrar 
ikke til å 

aktivisere og 
definere 
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byrommet langs 
elva 

byrommet langs 
elva 

Bilfrie plasser og 
torv, mangfoldig 

kulturliv, trygt byliv 
 

Tiltaket har 
omfattende 

offentlige områder 
uten biltrafikk med 

stor variasjon i 
bebyggelse, 
innhold og 

døgnaktivitet 

Tiltaket har 
omfattende 

offentlige områder 
med redusert 

biltrafikk med noe 
variasjon i 

bebyggelse, 
innhold og 

døgnaktivitet 

Tiltaket har 
offentlige områder 
uten biltrafikk med 

variasjon i 
bebyggelse, innhold 

og døgnaktivitet 

Tiltaket har lite 
offentlige områder 
uten biltrafikk med 

begrenset variasjon 
i bebyggelse, 

innhold og 
døgnaktivitet 

Tiltaket har ingen 
offentlige 

områder uten 
biltrafikk med 

begrenset 
variasjon i 

bebyggelse, 
innhold og 

døgnaktivitet 
Kompakt 

handelssentrum 
og styrking av 
handelsakse 

 

Tiltaket styrker i 
stor grad 

handelskonsentra
sjon og –tilbud 

innenfor 5 minut-
ters gangavstand 

fra Stortorvet, 
langs handels-

aksen 

Tiltaket vil til en 
viss grad styrke 

handelskonsentra
sjon og -tilbud 

innenfor 5 minut-
ters gangavstand 

fra Stortorvet, 
langs handels-

aksen 

Tiltaket påvirker ikke 
dagens handels-
konsentrasjon, -

tilbud og  
-plassering

Tiltaket vil til en viss 
grad svekke 

handelskonsentrasj
on og -tilbud innen-

for 5 minutters 
gangavstand fra 
Stortorvet, inkl. 

langs handelsaksen 

Tiltaket vil i stor 
grad svekke 

handelskonsentra
sjon og –tilbud i  

sentrumsområdet 
inkl. langs 

handels-aksen  

 

8.1.1 Forslagsstillers alternativ 
 

 
Illustrasjon: ”Værstetorvet” - Illustrasjon fra presentasjon av forslagstillers alternativ i juni 2016. Planområdet sett 
fra gangbrolandingen ved isbanen.   
 
Forslagsstillers alternativ er en kompakt plan med høy utnyttelse. Høy utnyttelse er iht. krav i 
nasjonale forventninger til fortetting sentralt i byene i gangavstand til nye kollektivpunkt. Forslaget har 
en kontinuerlig gangbasert allmenning opp til Jens Wilhelmsens gate, som helhetlige utearealer uten 
biltrafikk i store deler av planområdet. Allmenningen blir en naturlig forlengelse av det gang- og 
sykkelbaserte handelsområdet i bysentrum forøvrig. I forslagsstillers alternativ foreslås en ny 
fotgjengerforbindelse over Jens Wilhelmsens gate til sydsiden av planområdet som tydelig 
kommuniserer en prioritering av myke trafikanter. Uteområder er planlagt opparbeidet med høy 
kvalitet med varierte bruksflater, grønnstruktur og en mangfoldig og variert arkitektur. 
 
Det bilfrie plassrommet (De nye torvene) gir rom for aktive flater som sosiale møteplasser, for lek og 
for annen aktivitet. Døgnaktivitet i alle deler av planen med blanding av boliger, service, handel og 
restauranter skaper en trygg bydel også etter stengetid på kvelden. 



 

Konsekvensutredning BYUTVIKLING, BEBYGGELSE OG BYLANDSKAP – Detaljregulering for del av Åsgård, fv.108 og 451 
42 av 92 

 
En omkringliggende gatestruktur som i forslagstillers alternativ vil medføre en bymessig omgivelse 
som påvirker både skolevei og kontakt på tvers og på langs av planen til omkringliggende bebyggelse. 
Dette er negativ konsekvens og må følges opp med tiltak som i sentrumsområdet forøvrig for å skape 
så gode forutsetninger som mulig for barnefamilier. 
 
Kombinasjonen av senter og gatehandel gir Kråkerøy et butikkanker og en tilkomst til bysentrum slik 
Torvbyen fungerer i motsatt ende av handelsaksen. Etablering av et sentrumssenter i første fase av 
prosjektet vil gi økonomiske muligheter til å bedre kvaliteten på utearealer og muliggjøre en omlegging 
av gatestruktur til et mer fotgjengervennlig byområde med gatehandel og restauranter nærmest 
gangbroa. 
 
 

 
Illustrasjon: Forslagstillers alternativ sett fra nordøst med markert handelsstrøk på Værstetorvet 
 
 

     
Diagram utadvendt fasade                      Diagram tilkomst handel, service og næring 
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Den nordlige delen av planområdet utformes med at alle sider er en front med offentlig henvendelse 
og utadvendt fasade. Alle innganger er direkte fra gater eller torv og strøket er en utvidelse av dagens 
gatebaserte handels- og restaurant sentrum. Den sydlige delen av planområdet planlagt som 
kombinasjoner av utadrettet fasade, innganger direkte fra gate og fasader utformet som del av 
landskap. Den stigende topografien mot syd gjør at deler av 1. etasje forsvinner inn i terreng og dette 
gir andre premisser enn den nordlige delen. 
 
Bygningsstrukturen på sydsiden med handelssenteret går utover byens «normale» størrelse for 
bykvartaler og spesielt langsidene langs den foreslåtte forlengelsen av Rødsveien og langs 
eksisterende G. A. Stouslands vei skaper delvis sammenhengende og potensielt lukkede 
fasadelengder med bygningsmasse. Det vil være av stor betydning at dette gis en høy grad av 
åpenhet, variasjon og tydelige sammenhenger med eksisterende skala og omkringliggende 
bygningsmiljø.  
 
 

8.1.2 Nullalternativet (dagens planstatus) 
 

 
Illustrasjon: Nullalternativet sett fra nordøst   
 
Nullalternativet har en funksjonsmiks med næring, handel og bolig som samsvarer godt med 
Byområdeplanens krav til en mangfoldig byutvikling. Planen har imidlertid en lav utnyttelse og dette 
oppfyller ikke forventningene om kompakt byutvikling i sentrumsområdet.  Dersom utnyttelse i 
alternativet øker så vil dette minske forskjellen på alternativene og gi bedre muligheter for boligmasse 
også på nordsiden.  
 
Alternativet opprettholder Gamle beddingvei som gateløsning på nordsiden med blanding av myke 
trafikanter og biler. Dette vil påvirke torvet forøvrig ved at areal opptas av bilbevegelser og begrenser 
annen bruk av torvflaten. Opprettholdelse av dagens gatestruktur medfører i utgangspunktet fortsatt 
bilprioritering i Jens Wilhelmsens gate som medfører dårligere kommunikasjon for fotgjengere på tvers 
av Jens Wilhelmsens gate. I henhold til avklaringer mot Statens Vegvesen er det ikke aktuelt med 
flytting av dagens fotgjengerkryssinger før større ombygginger av veisystemet gjennomføres og 
nullalternativets forutsetning er en videreføring av dagens gatestruktur slik denne er beskrevet i 
Byområdeplanen.   
 
Begge alternativer styrker målsetningen om et kompakt handelssentrum men forslagstillers alternativ 
er det eneste alternativet som kan bidra til plassering av mer plasskrevende handelsaktører som kan 
motvirke handelslekkasjen til mer perifere handelsområder. 
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Tabell Z – Oppsummering omfang 
 

 Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/Intet  
omfang 

Middels negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Høy utnyttelse med kvalitet 
Alt 1 
Alt 0 

 
 
 

 
x 
 

 
 
x 

 
 

 

Fotgj. og syklistprioritering 
Alt 1 
Alt 0 

  
x 
x 

 
 
 

  

Elva som byrom 
Alt 1 
Alt 0 

 
x 
 

 
 
x 

   
 

Bilfrie torv 
Alt 1 
Alt 0 

 
 

 
x 
 

 
 

 
 
x 

 

Mangfoldig trygt byliv  
Alt 1 
Alt 0 

 
x 
x 

  
 

  

Kompakt handelssentrum 
Alt 1 
Alt 0 

 
x 
 

 
 
x 
 

 
 

  

 
 
Sammenfatning Konsekvens 
 

Område/tema Verdi Omfang av tiltak  Konsekvens av tiltak 
Planforslag 0-alternativ Planforslag 0-alternativ 

Høy utnyttelse med kvalitet 
 

stor Middels pos 
omfang 

Lite/intet 
omfang 

++ 0 

Fot og syklistprioritering 
 

stor Middels pos 
omfang 

Middels pos 
omfang 

 ++ ++ 
 

Elva som byrom 
 

stor Stor pos 
omfang 

Middels pos 
omfang 

 ++++ ++ 

Bilfrie torv 
 

stor Middels pos 
omfang 

Middels neg 
omfang 

 ++ -- 

Mangfoldig trygt byliv  
 

stor Stor pos 
omfang 

Stor pos 
omfang  

 ++++ ++++ 

Kompakt handelssentrum 
 

stor Stor pos 
omfang 

Middels pos 
omfang 

 ++++ ++ 

Oppsummering tema 
(snitt) 

    +++ + 

 
 

8.1.3 Oppsummering konsekvenser for Byutvikling- sett i forhold til byens behov og 
områdets beliggenhet sammenlignet med nullalternativet 

 
Utnyttelsesgrad er vesentlig forskjellig i de to alternativene og selv med oppjustering av utnyttelse i 
nullalternativet tilnærmet bykjerne i Byområdeplanens bestemmelser ligger utnyttelse for lavt for et så 
sentralt tomteområde. Nullalternativet må påregnes en betydelig økning i volum fra en 
områdeutnyttelse på ca. 70% til mellom 120-140 % før det vil være relevant.  
 
Begge alternativer ligger tett opp mot kommunens vedtatte sykkelplan og på nordsiden skjer skiftet i 
begge alternativer til blandet gang- og sykkelfelt på et tidligere tidspunkt enn forutsatt i sykkelplan. I 
den mest gangbaserte delen av byen på byens mest sentrale torvarealer virker det rimelig å sikre at 
den gangbaserte delen ikke utsettes for sykkelbevegelser med høy hastighet. Dette er på den annen 
side en minus for sykkeltransporten og denne type prioritering i favør av gangtrafikk må tilstrebes 
begrenset til et så lite område som mulig i bykjernen. Nullalternativets opprettholdelse av bilbevegelse 
i Gamle Beddingvei og videre på tvers av gangbruaksen begrenser muligheten for gang/sykkel-
prioritert bruk av torvarealene. I planområdets sydlige del er nullalternativets mer åpne karakter med 
muligheter både for tverrforbindelser og stor variasjon i bedre samsvar med Byområdeplanens krav til 
variasjon og mangfold. 
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Begge alternativ har en god kobling mot elvepromenaden og styrker elverommet men hoved-
alternativet med sitt større omfang vil i større grad stimulere elverommet med mennesker og aktivitet. 
 
Begge alternativer kan potensielt utvikles til en bydel med mangfold i beboere, kulturtilbud med en 
døgnaktiv funksjonsblanding som gir en bydel som oppleves som trygg og variert.  
 
Begge alternativer styrker intensjonen om et kompakt handelssentrum og målsetningen om en 
handelsakse fra Grønli til FMV og forskjellen ligger primært i omfang av handelselementet. I tabell er 
hovedalternativ tillagt noe mer positiv effekt knyttet til dette tema primært basert på muligheten for å 
innpasse større handelskonsepter i strukturen som man normalt finner på utsiden av bysentrum. 
 
 
 
 

8.2 Estetikk og sammenheng med nabobebyggelse og bylandskap 
 
Byområdeplanen sier innledningsvis om tema Bygningsvern, byforming og estetikk; 
Byen har blitt til over tid og med det følger en variert bebyggelse med varierte uttrykksformer i forhold 
til stilarter og bygningsmessige tidsepoker. Samtidig som noe skal bevares er det også viktig å sikre 
nåtidens uttrykk med høye kvalitetskrav til utforming og materialbruk. Det som bygges i dag er 
morgendagens kulturminner. 
 
Det vil stilles krav til felles planlegging i området, et utvidet torv, med Stortorvet på nordsiden av ælva, 
og ”Lilletorvet” på sydsiden. En utvidelse av byens hjerte. Høyden på fondvegg av plassens sydende 
bør vurderes særskilt.  
 
For områder i byen med sterk egenkarakter, er det viktig at eventuell fortetting skjer på områdenes 
premisser. 

Data/bakgrunn 
Kriterier for valgte verdier og målsetninger er utledet gjennom tolkning og drøftinger av bestemmelser, 
beskrivelser og plankart i overordnete planer generelt og Byområdeplanen spesielt. Temaene knyttet 
til estetikk og sammenheng med nabobebyggelse er også beskrevet i KU knyttet til kulturminner og 
det henvise til denne for mer utførlig redegjørelse knyttet til bygningsvern og kulturminner.  
 
 
 
Tabell x – Verdi av område/tema 
 

Verdi 
Miljø/tema 

Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Legge til rette for et 
mangfoldig, levende 
bysentrum med varierte 
uttrykksformer 

 

 Det er viktig å sikre variasjon i 
skala, materialitet og funksjon 
for å sikre et mangfoldig 
sentrum 

 

Ivareta områder med sterk 
egenkarakter ved at fortetting 
skjer på områdets premisser 

 

 Det er viktig å fortette slik at 
områder med sterk 

egenkarakter opprettholder sitt 
særpreg og uttrykk 

 

Utforming som tar hensyn til 
siktlinjer til landskap, 
ferdselsårer og viktige 
monumentalbygg 

 

 Det er viktig i nye tiltak å 
innarbeide hensyn til byens 

egenart i sentrum ved å 
tilpasse bebyggelse til 

siktlinjer til landskapssilhuetter 
viktige bygg og elvekant 
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Tabell y – Omfang  
 

 Stort positivt  
omfang 

Positivt omfang Lite / intet omfang Negativt omfang Stort negativt 
omfang 

Legge til rette for 
et mangfoldig, 
levende 
bysentrum med 
varierte 
uttrykksformer 

Tiltaket har stor 
variasjon i form og 
uttrykk med stor 
variasjon i formål 

Tiltaket har noe 
variasjon i form og 
uttrykk med stor 
variasjon i formål 

Tiltaket har litt 
variasjon i form og 
uttrykk med liten 
variasjon i formål 

Tiltaket har lite 
variasjon i form og 
uttrykk med liten 
variasjon i formål 

Tiltaket har ingen 
variasjon i form og 
uttrykk og kun et 

formål 

Ivareta områder 
med sterk 
egenkarakter ved 
at fortetting skjer 
på områdets 
premisser 

 

Tiltaket 
underordner seg 

stedets 
egenkarakter og 

forsterker 
eksisterende 
kvaliteter i 
området 

Tiltaket 
underordner seg 

stedets 
egenkarakter og 

respekterer 
eksisterende 

kvaliteter 

Tiltaket definerer sin 
egenkarakter men 

respekterer 
eksisterende 

kvaliteter 

Tiltaket utfordrer 
stedets 

egenkarakter og tar 
ikke hensyn til 
eksisterende 

kvaliteter 

Tiltaket er i konflikt 
med stedets 

egenkarakter og 
tar ikke hensyn til 

eksisterende 
kvaliteter 

Utforming som tar 
hensyn til siktlinjer 
til landskap, 
ferdselsårer og 
viktige 
monumentalbygg 

 

Tiltaket tar i stor 
grad hensyn til 

alle viktige 
siktlinjer til 
landskap, 

ferdselsårer og 
viktige 

monumentalbygg 

Tiltaket tar hensyn 
til de viktigste 

siktlinjer til 
landskap, 

ferdselsårer og 
viktige 

monumentalbygg 

Tiltaket tar hensyn 
til mange siktlinjer til 

landskap, 
ferdselsårer og 

viktige 
monumentalbygg 

Tiltaket tar i liten 
grad hensyn til 

siktlinjer til 
landskap, 

ferdselsårer og 
viktige 

monumentalbygg 

Tiltaket tar ikke 
hensyn til siktlinjer 

til landskap, 
ferdselsårer og 

viktige 
monumentalbygg 

 
 

8.2.1 Sammenheng med nabobebyggelse 
 
8.2.1.1 Forslagsstillers alternativ 
 
I den sydvestlige delen av planområdet bygges tiltaket opp som en terrassert boligskråning som i 
skala knytter seg til de mer landlige og grønne omgivelsene i syd med lavere villa bebyggelse. Mot 
nordøstsiden av Åsgårdjordet bygger det seg opp til en mer urban høyde i form av en base og 
tverrstilte punkthus langs Rødsveien til Jens Wilhelmsens gate og videre nordover ned til elva. 
Bebyggelsen vil visuelt sett fra sydvest fremstå som en sammenføyning av de grønne flatene i 
tilliggende boligområder i øst og vest. Den nye bygningsmassen vil endre og redusere 
utsiktsforholdene til byens sentrum sett fra av omkringliggende boligbebyggelse i åssidene på 
Kråkerøysiden. Langs viktige ferdselsårer er tiltaket utformet med åpninger i bebyggelsen som 
sammen med basens lavere høyde sikrer kontakt med viktige landskapstrekk og monumentale bygg. 
(Se KU kulturminner for mer informasjon). 
 

 
Modellillustrasjon av forslagsstillers alternativ sett fra vest 
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Modellillustrasjon av forslagsstillers alternativ sett fra vest med antatt byfortetting ved Bjølstad gård og i Bjølstad 
Studentby iht. pågående parallelle planer. 
 
 
På østsiden av planområdet er det Bjølstad studentby og Bjølstad gård som tiltaket grenser til. 
Studentbyen er bygd og fortettet i flere omganger og samskipnaden arbeider parallelt med en 
reguleringsplan med den hensikt å ytterligere fortette de eldre delene av bebyggelsen som i dag har 
lav utnyttelse og et begrenset antall boenheter. Siste realiserte byggetrinn er fra 4-5 etasjer og er et 
skifte i strukturen fra tun organisert bebyggelse til mer lukket gårdsrom eller kvartal. På nordsiden 
fremstår Bjølstad gård fortsatt som gårdstun selv om innholdet i låven er endret til boligformål. 
Forslagstillers alternativ er mot østsiden utformet med to ulike høyder hvor en to-tre etasjers base 
formidler en høyde i området som er gjenkjennelig overfor lavere høyder i både studentbyen og ved 
Bjølstad gård. Fra basen strekker mer vertikale bygg seg med gavler og sider i skala med den lavere 
bebyggelsen. Både basen og den vertikale delen av oppbygningen er tenkt som meglere mellom en 
mindre og en større skala i området.  
 

 
Illustrasjon av forslagstillers alternativ sett fra øst med antatt byfortetting ved Bjølstad gård og i Bjølstad 
Studentby iht. pågående parallelle planer. 
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Fasadelengder er i hele planområdet brutt opp både vertikalt og horisontalt for å unngå lengdestrekk 
som overskrider Fredrikstad sentrums kvartalslengder på ca 60-80 m. Dette samsvarer også med den 
bebyggelse som er realisert i området de siste ti årene med tilsvarende fasadelengder. Innenfor disse 
lengdene er intensjon at fasader skal dekomponeres til en mindre skala med ca 15-30 m lengde og ca 
3-4 etasjers høyde som kommuniserer bedre med områdets småskala proporsjoner.  
 
 
 

 
Illustrasjon av forslagstillers alternativ sett fra syd med dagens bebyggelse i Bjølstad studentby 
 
 
 

 
Illustrasjon av forslagstillers alternativ sett fra vest med antatt byfortetting ved Bjølstad gård og i Bjølstad 
Studentby iht. pågående parallelle planer. 
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8.2.1.2 Nullalternativet (dagens planstatus) 
I nullalternativet gir utgangspunktet med lavere byggehøyder generelt en enklere tilpasning til 
småskalabebyggelsen rundt. I den sydvestlige delen av planen vil mulighetene for tilpassing til skala 
være tilnærmet likeverdig mellom alternativene men i nullalternativet vil en mer åpen bygningsstruktur 
gjør det enklere å innfri kravene om en variert og mangfoldig bebyggelse. Dette bildet endrer seg 
dersom utnyttelsesgrad i nullalternativet økes opp mot sentrumsnivå eller høyere. Den mer 
karréaktige strukturen til nullalternativet vil potensielt danne høye vegger dersom bebyggelsen ikke 
varieres i høyde og med avstand mellom bygg.  
 
 

 
Illustrasjon av nullalternativ sett fra syd med dagens bebyggelse i Bjølstad studentby 
 
 

 
Illustrasjon av nullalternativ sett fra øst med dagens bebyggelse ved Bjølstad gård 
 
Den åpne strukturen gir i større grad muligheter for bevegelser både på tvers og på langs og større 
fleksibilitet i planområdet mht. mobilitet. Det er et begrenset behov for tverrbevegelser i planområdets 
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sydlige del pga. topografi som naturlig primært skaper bevegelse i nord-syd retning til og fra sentrum 
og elverommet. Hovedbevegelsen i nord-syd retning kan skje uavhengig av bebyggelsen på 
Åsgårdjordet langs studentbyen i Bjølstadveien eller langs G. A. Stouslands vei langs etablerte ruter i 
begge alternativer. Åpenheten i strukturen anses primært som positiv for lokale bevegelser innenfor 
planområdet 
 

8.2.2 Bylandskapet 
For å drøfte sammenhengene med omgivelser, bebyggelse og landskap er det valgt ut et sett med 
landskapssnitt som viser forslagstillers alternativ og drøfter konsekvenser av dette i forhold til 
tilsvarende snitt i nullalternativet. 
 

 
Illustrasjon: Oversikt snittlinjer forslagsstillers alternativ 
 
8.2.2.1 Snitt 01 på tvers av elva 

Forslagsstillers alternativ: 

 
Snitt 01: Planområdets nordlige del. Snitt syd-nord fra Jens Wilhelmsens gate, gjennom Slippen og på tvers av 
Vesterelva til Stortorvet. 
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I den nordlige delen av planområdet har bebyggelsen en kvartalslignende base i tre etasjer med 
vertikale bygg som punkthus plassert på basen. Intensjon er å la basen fungere som en megler 
mellom den lavere omkringliggende bebyggelse i området og de nye høydene på FMV. Snittet bygger 
seg opp fra den lave høyden med Slippen i front til større høyde tilbaketrukket fra elva, som sett fra 
byen er tilnærmet like høy som leilighetsbyggene realisert i nyere tid langs brygga. 
 
 
Nullalternativet: 

 
Snitt 01: Nullalternativets nordlige del. Snitt syd-nord fra Jens Wilhelmsens gate, gjennom Slippen og på tvers av 
Vesterelva til Stortorvet. 
 

 
Snitt 01: Nullalternativets nordlige del. Snitt syd-nord fra Jens Wilhelmsens gate, gjennom Slippen og på tvers av 
Vesterelva til Stortorvet. Her justert til Byområdeplanens høyder for bykjernen i orange farge. 
 
Nullalternativet følger en opprinnelig intensjon om å holde alle høyder i planområdet på maks cote 
+17,4 m definert av de eldre Værstehallenes gesimshøyde. Dette gir i praksis 3- 4 etasjer og er 
vesentlig lavere enn den generelle høyden definert i byområdeplanen på ca. 19,5 m og 5 etasjer. Den 
lavere høyden tilpasser seg og kompletterer den eldre bebyggelsen og samsvarer med eldre 
tradisjonell bebyggelse på nordsiden av elva. Dersom en økt høyde på 19,5 m legges til grunn for å 
øke utnyttelse i området så vil dette sannsynligvis medføre behov for avbøtende tiltak med mer 
varierte høyder for å tilpasse seg bedre den lavere bebyggelsen i øst og nord som i hovedalternativet. 
 
 
8.2.2.2 Snitt 02 Åsgårdjordet – Fra Jacob Buvigs plass til Jens Wilhelmsens gate 

Snitt 02: Snitt syd-nord av hovedalternativets sydlige del. Snitt fra Jacob Buvigs plass til Jens Wilhelmsens gate. 

 
Snitt 02: Snitt syd-nord av nullalternativets sydlige del. Snitt fra Jacob Buvigs plass til Jens Wilhelmsens gate. 
 

 
Snitt 02: Snitt syd-nord av nullalternativets sydlige del med økt høyde iht. Byområdeplanen.  
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Siden maks høyde er felles for hele det sydlige området i gjeldende reguleringsplan reduseres 
nullalternativets bebyggelse ned til ca. 3 etasjer lengst i syd.  Den jevne og lave høyde gir generelt 
bedre kontakt med omkringliggende landskapsrom og bysentrum enn forslagstillers alternativ. Dersom
høyde reguleres opp til tilnærmet Byområdeplanens sentrumshøyde eller høyere vil nullalternativet i 
generelt gi dårligere kontakt med omkringliggende landskap enn forslagstillers alternativ. Det kan 
kompenseres for dette ved å splitte opp bebyggelse på steder der dette er hensiktsmessig etter 
samme prinsipp som for hovedalternativ. 
 

8.2.2.3 Snitt 03 fra Høyskolens administrasjonsbygg via Værstetorvet til Bjølstad gård 
 
Forslagsstillers alternativ: 
I øst mot Bjølstad gård og Bjølstad studentby er kombinasjonen av basens høyde og avstand brukt 
som overgangsledd eller som en megler mellom ulike skalaer. Om arealene øst for planområdet 
opprettholdes som parkdrag eller fortettes med bebyggelse iht. forslag fra FM eiendom, så vil 
mellomrommet kunne fortsette å være et overgangsledd - enten som bygningsmasse eller som et 
landskapsrom med avstand til den nye høyere bebyggelsen på FMV.  
 
 

 
Snitt 03: Forslagsstillers alternativ. Snitt vest-øst fra administrasjonsbygget til Bjølstad gård 
 
 
 
Nullalternativet: 
 

 
Snitt 03: Snitt vest-øst fra administrasjonsbygget til Bjølstad gård 
 

 
Snitt 03: Snitt vest-øst fra administrasjonsbygget til Bjølstad gård med høyder iht. Byområdeplan 

Sammenlignet med nullalternativets utgangspunkt med kun tre næringsetasjer i dette området gir 
forslagstillers alternativ større kontraster i høyde som kan oppfattes som en større konsekvens for 
nærmiljøet men dersom man legger Byområdeplanens høyde på ca. 19,5 m så vil dette i større grad 
oppleves som en mer dominant «vegg» enn forslagstillers forslag med kombinasjon base og tårn.

8.2.2.4 Snitt 04 og 05 fra Kråkeby barnehage til Bjølstad studentby 
 
Forslagsstillers alternativ: 
Syd for Jens Wilhelmsens gate er snittet bygd opp med terrassert høydeoppbygning fra vest mot øst. 
Det betyr at tiltaket har lavest høyde mot den eksisterende villabebyggelsen i syd og vest mens det 
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bygger seg opp i høyde mot Jens Wilhelmsens gate i nord og studentbyen i øst. Også i dette området 
er det to ulike høyder som beskrives med en base på 1-2 næringsetasjer og terrasserte boligstrukturer 
i vest-øst retning som bygger seg opp mot nord og øst slik at disse får en ideell vest henvendelse. 
 
 
 
 

 
Snitt 04 – øst-vest, gjennom barnehagen, forslagstillers alternativ og studentboligbygg i Bjølstadveien 4. 
 
 
 
 

Snitt 05 – øst-vest, gjennom bygningens base midt av sydlig del av planområdet 
 
 
 
 
Nullalternativ: 

 
Snitt 04 – øst-vest, gjennom barnehagen, nullalternativ og studentboligbygg i Bjølstadveien 4. 
 
 

 
Snitt 04 – øst-vest, gjennom midt av sydlig del av nullalternativ med økt byggehøyde iht. Byområdeplanen 
 
 

 
Snitt 05 – øst-vest, gjennom midt av sydlig del av nulalternativ 
 
 
 
Nullalternativet gir i dette området en mindre kontrastfylt overgang til omkringliggende bebyggelse 
basert på dagens definerte maks høyder. Kontrasten er størst i hovedalternativet ved studentbyens 
nybygg. Ved økt utnyttelse i nullalternativet til opp mot hovedalternativets områdeutnyttelse på ca. 
140% vil dette bildet endre seg dramatisk. 
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Sammenhengene i landskapet må betraktes både som avstandsvirkning mht. kontakt med landskapet 
fra omgivelsene og som opplevelser av omkringliggende landskap innenfor planområdet 
 
 

 
Kontakt med grønnstruktur og grønne korridorer i hovedalternativ 
 
 
 

 
 
Siktlinje fra gangbru til Åsgårdfjellet i hovedalternativ 
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Illustrasjon av forslagstillers alternativ sett fra øst fra bryggepromenade  
 
 
 

 
Illustrasjon av nullalternativ sett fra øst fra bryggepromenade med økt sentrumsbyggehøyde iht. Byområdeplanen 
 
 
Sammenligning er basert på at nullalternativet oppjusteres til samme høydebegrensning som 
bykjernen forøvrig på gesimshøyde ca. 19,5 m. Dette vil kun øke områdeutnyttelse fra ca. 70 % til 80 
% mot hovedalternativets 140% men det viser at med en lav generell og jevn byggehøyde så påvirkes 
siktlinjer til omkringliggende landskap allerede ved ca. 4 etasjers bygg. Dvs. at ved høyere utnyttelse 
enn ca. 70% så vil bebyggelse måtte modifiseres til varierte høyder for å opprettholde noen få 
prioriterte siktlinjer til omkringliggende landskap.  
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Illustrasjon av forslagstillers alternativ sett fra øst fra bryggepromenade  
 

 
Illustrasjon av nullalternativ sett fra øst fra bryggepromenade med økt sentrumsbyggehøyde iht. Byområdeplanen 
 
 
 
Tabell Z – Oppsummering omfang 
 

 Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/Intet  
omfang 

Middels negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Legge til rette for et mangfoldig, 
levende bysentrum med varierte 
uttrykksformer 

Alt 1 
Alt 0 

 
 
 

 
 
 
x 
x 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ivareta områder med sterk 
egenkarakter ved at fortetting 
skjer på områdets premisser 

Alt 1 
Alt 0 

  
 
 
 
x 

 
 
 

           x 

  

Utforming som tar hensyn til 
siktlinjer til landskap, 
ferdselsårer og viktige 
monumentalbygg 

Alt 1 
Alt 0 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
x 
x 
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Sammenfatning Konsekvens 
 

Område/tema Verdi Omfang av tiltak  Konsekvens av tiltak 
Planforslag 0-alternativ Planforslag 0-alternativ 

Legge til rette for et 
mangfoldig, levende 
bysentrum med varierte 
uttrykksformer 

 

Middels Middels pos 
omfang 

Middels pos 
omfang 

++ ++ 

Ivareta områder med sterk 
egenkarakter ved at fortetting 
skjer på områdets premisser 

 

Middels Lite/intet 
omfang 

Middels pos 
omfang 

 0 ++ 

Utforming som tar hensyn til 
siktlinjer til landskap, 
ferdselsårer og viktige 
monumentalbygg 

 

Middels Middels neg 
omfang 

Middels neg 
omfang 

 -- -- 

Oppsummering tema(snitt)     0 + 
 
 
 

8.2.3 Oppsummering konsekvenser for estetikk og sammenheng i bebyggelse og 
landskap 

 
Begge alternativer kan utvikles til mangfoldige, levende og variert bydel. Visuell og fysisk 
tilgjengelighet til elverommet ivaretas tilsvarende i begge alternativer. Ved videre fortetting øst på FM 
eiendoms arealer og i Bjølstad studentby vil begge alternativer være kompatible med en ny 
bygningsmasse på 3-5 etasjer. 
 
De bygde omgivelser varierer i stor grad i planområdet fra større strukturer i nord og vest og 
småskalabebyggelse i øst og syd. Nullalternativet med dagens begrensninger til høyde forholder seg 
mindre kontrastfylt og er bedre tilpasset den eldre småskala bebyggelsen men er ikke i like stor grad 
tilpasset den nyere bebyggelsen. Den åpnere strukturen i nullalternativet er enklere å tilpasse de 
varierende omgivelsene. Dersom nullalternativet endres til en høyere eller en vesentlig høyere 
utnyttelse for å svare på øvrige føringer knyttet til fortetting i sentrum vil dette redusere forskjellen 
mellom nullalternativet og hovedalternativ.  
 
Hovedalternativets østlige del med høyere punkthus og lange fasader må utformes med spesiell vekt 
på krav til variasjon, brudd, innganger og innarbeidelse av en arkitektur med proporsjoner som 
kommuniserer med områdets karakter av småskala bebyggelse.  
 
Fri sikt fra sentrumsområdet mot landskapssilhuettene til de lave åsene syd for planområdet vil 
utfordres av bebyggelsen selv om denne kun får høyde tilsvarende dagens planstatus og gjeldende 
planer tar ikke hensyn til dette. I planområdet er det god kontakt med omkringliggende landskap langs 
interne gater og bevegelseslinjer i begge alternativ. 
 
Siktlinjer langs ferdselsårer og monumentalbygg er tilpasset i hovedalternativ til de viktigste 
bevegelseslinjer og ståsteder i byen. 
 
Avbøtende tiltak; Planbestemmelser må sikre en variert arkitektur som tydelig forholder seg til 
bygningsmiljøene i øst og syds mindre skala. Mot gater og torv der tiltaket møter byens offentlige rom 
må det stilles krav til utadrettet fasade, stor variasjon og maks avstand mellom inngangspartier.  
Siktlinjer til utvalgte landskapstrekk, monumentalbygg og elvefront må sikres i plankart og 
bestemmelser. 
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8.3  Kvalitet i bomiljøet 
Byområdeplanen sier innledningsvis om tema Boliger; 
”Kombinasjonen av boliger, arbeidsplasser, service og kulturtilbud er viktige kvaliteter ved å bo 
sentralt. Det må legges til rette for miljøvennlig og variert boligtilbud som synliggjør mangfoldet og 
styrker grunnlaget for næringsutvikling og et variert kulturtilbud. 
 
Data/bakgrunn 
Kriterier for valgte verdier og målsetninger er utledet gjennom tolkning og drøftinger av bestemmelser, 
beskrivelser og plankart i overordnete planer generelt og Byområdeplanen spesielt. På generell basis 
anses temaene knyttet til boligkvalitet fra middels til stor verdi. Det er av stor verdi å utvikle sentrum 
med flere boliger for å sikre et bærekraftig næringsgrunnlag, mens det er av middels verdi å sikre 
variasjon i boligtilbudet, funksjonsblande bebyggelse og sikre solrike skjermede uteplasser. 
 
Tabell x – Verdi av område/tema 
 

Verdi 
Miljø/tema 

Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Legge til rette for et 
miljøvennlig og variert 
boligtilbud som synligjør 
mangfoldet og styrker 
grunnlaget for 
næringsutvikling og et variert 
kulturtilbud 

 

 Variasjon i bomiljøet er viktig 
for å skape attraktive og aktive 
arealer i sentrum. Spredning i 
beboergrupper gir også 
demografisk spredning mht. 
offentlige tilbud. Ny 
boligmasse skal planlegges 
miljøvennlig og bærekraftig 

 

Prioritere boligbygging 
innenfor byområdet, i tråd med 
fylkesplanen og som strategi 
for økt aktivitet i byområdet 

  Tiltaket bør ha et høyt antall 
boliger for å bidra til økt 
aktivitet i sentrum 

Funksjonsblandet 
bybebyggelse 

  Ved å blande funksjoner som 
bolig, næring og handel 
oppnår man større spredning 
av døgnaktivitet som gir en 
mer aktiv, tydeligere urban og 
tryggere by 

Solrike og skjermede 
utearealer 

 Boliger må sikres solfylte 
utearealer med kvalitet og 
sikre trygge lekeplasser for de 
minste barna 

 

 
 
Tabell y – Omfang  
 

 Stort positivt  
omfang 

Positivt omfang Lite / intet omfang Negativt omfang Stort negativt 
omfang 

Legge til rette for et 
miljøvennlig og variert 
boligtilbud  

Tiltaket er meget 
miljøvennlig med 
stor variasjon i 

boligtilbud 

Tiltaket er 
miljøvennlig med 
stor variasjon i 

boligtilbud 

Tiltaket er 
miljøvennlig med 
noe variasjon i 

boligtilbud 

Tiltaket har ingen 
definert miljøprofil 

og begrenset 
variasjon i 
boligtilbud  

Tiltaket har ingen 
definert miljøprofil 

og ensartet 
boligtilbud 

Prioritere 
boligbygging innenfor 
byområdet for økt 
aktivitet i byområdet  

Tiltaket har et 
stort antall boliger 

godt integrert i 
bykjernen 

Tiltaket har et 
middels antall 
boliger godt 

integrert i bykjernen 

Tiltaket har et 
begrenset antall 

boliger med 
begrenset kontakt 

med bykjernen 

Tiltaket har et lite 
antall boliger  

Tiltaket har ingen 
boliger  

Funksjonsblandet 
bybebyggelse 

Tiltaket har stor 
grad av 

funksjonsblanding 

Tiltaket har middels 
grad av 

funksjonsblanding 

Tiltaket har noe 
funksjonsblanding 

Tiltaket har 
begrenset grad 

av 
funksjonsblanding 

Tiltaket har ingen 
grad av 

funksjonsblanding 

Solrike og skjermede 
utearealer 

Tiltaket har 
solrike utearealer 
til alle enheter og 

tilgang til 
skjermede 
utearealer 

Tiltaket har solrike 
utearealer til alle 
enheter og noe 

tilgang til skjermede 
utearealer 

Tiltaket har delvis 
solrike utearealer 
og noe tilgang til 

skjermede 
utearealer 

Tiltaket har lite 
solrike utearealer 
og noe tilgang til 

skjermede 
utearealer 

Tiltaket har lite 
solrike utearealer 
og liten tilgang til 

skjermede 
utearealer 
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8.3.1 Forslagstillers alternativ 
 
 

Forslagstillers alternativs boligdel markert med gult 
 
Forslagsstillers alternativs boligdel inneholder samlet ca. 260 boliger og utgjør ca. 25.500 m2 BTA.  
I forslagstillers alternativ er boliger i all hovedsak plassert over underliggende næringsetasjer med 
henholdsvis handel og kontor/tjenesteyting med stor grad av funksjonsblanding. Boligfordeling er ca. 
60 stk. (6000 m2) på nordsiden og ca. 200 stk. (19500 m2) på sydsiden av Jens Wilhelmsens gate.  
 

 
Forslagstillers alternativ med hel/halvoffentlige arealer i orange og hel/halvprivate arealer i grønt 
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Nord i planområdet danner forslagsstillers alternativs bygninger en base på tre etasjer med boliger 
plassert over basen i 4- og 5-etasjes tårn/punkthus. Boligene får halvprivate uteoppholdsarealer på 
taket av basen. Boligene nord i planområdet er i en mer urban kontekst, tett på bykjernens torv og 
byliv. Terrasser og balkonger er inntrukket innenfor fasadelivet slik at gater og byrom sikres en tydelig 
offentlighet. Felles, solrike uteoppholdsarealer på taket sikrer tilgang til skjermede leke- og utearealer 
for barnefamilier og øvrige beboere. Fordeling mellom offentlige og private arealer øst for Værstebrua 
basert på forslagstillers alternativ vil være ca. 60/40 og dette er vesentlig høyere en Fredrikstad 
sentrum forøvrig som er ca. 50/50. 
 
I syd er handel- og parkeringsetasjene terrassert som et stort landskap som stiger fra eksisterende 
terreng i sør og adkomst direkte fra GA Stouslands vei, til tre næringsetasjer mot nord. All 
boligbebyggelse fra 2 til 8 etasjer er plassert oppe på dette terrasserte grønne landskapet som 
rommer lekeplasser og uteoppholdsarealer i ulike størrelser, med ulikt innhold og tilrettelagt for ulike 
aktiviteter. All boligparkering skal integreres i bygningsmassen slik at boligmiljøene på takene er helt 
bilfrie. De grønne takene/uteoppholdsarealene vil utgjøre en viktig del av overvannshåndteringen. 
 
I nord er det er det primært kompakte urbane byboliger mens det i sør etableres en variasjon i typer 
og størrelser; fra 2-plans rekkehus, 3-etasjes flerbolig townhouses til tradisjonelle leilighetsstrukturer i 
mange størrelser og prisklasser.  
 

    
Diagram tilkomst boliger                                                    Diagram organisering boligbebyggelse 
 
 
Boliginnganger fordeles jevnt langs gatene for å gi enkel tilkomst til enkeltbygg men også for å 
aktivisere fasader på gateplan både funksjonelt og visuelt. Et aktivt gatemiljø er den beste forsikring 
for å skape opplevelse av trygge utemiljøer og uformelle møteplasser. Boligdel er i nord organisert 
etter viktige siktlinjer i området til FMV gamle administrasjonsbygg samt for å gi siktlinjer fra 
eksisterende og kommende bolig og næringsbygg mot eksisterende sentrum og elva. Boligstrukturene 
i sør er lagt som tverrgående bånd fra vest til øst som sikrer optimale solforhold hele dagen. Boligene 
tenkes terrassert tilsvarende som det taklandskapet de står på; høyest mot nord og øst og 
avtrappende mot syd og vest. Dette gir maksimalt med utsikt og stor variasjon i mellomrommene. Alle 
uteoppholdsarealer ligger tilsvarende som tverrgående bånd mellom boligstrukturene, variert og 
terrassert, grønne og solrike. Typologien gir de aller fleste leiligheter tosidig dagslys. Samlet er det 
tiltenkt et stort spenn av leilighetstyper, størrelser og prisnivå som vil gi en variert befolkning i ulike 
faser av livet. 
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8.3.2 Nullalternativet (dagens planstatus) 
 

Nullalternativets boligandel markert med gult 
 
Nullalternativet viser en framtidig utbygging basert på formål og bestemmelser i gjeldende planer, 
inkludert en videreføring av dagens vegsystem. Nullalternativet er vist med boliger kun syd for Jens 
Wilhelmsens gate; ca. 170 boliger (17000 m2 BTA). Planbestemmelser gir også mulighet for boliger 
på nordsiden men dette er valgt bort i nullalternativet pga. det begrensede etasjeantall som bare vil gi 
maks 3 etasjer med bolig over en næringsetasje. Dette er normalt ikke regningsvarende når 
parkeringskravet medfører kjeller med parkering både for nærings- og boligdel. Næringsarealer i syd 
er primært plassert i bygningsmasse mot Jens Wilhelmsens gate. Ved økning av høyde i 
nullalternativet vil boligmasse kunne økes til tilsvarende nivå som i hovedalternativet og det vil da 
også være realistisk med boliger på nordsiden. 
 
Reguleringsplan 468 sier videre at ”bebyggelsen skal danne en romlig avgrensning av plassrommet i 
aksen mot Stortorget”, og ”Boligene skal organiseres rundt sammenhengende og romlig avklarte 
fellesarealer”. Alle volumene i nullalternativet er enkeltbygg organisert langs ytterkant av tomtene men 
dette kan også innenfor planbestemmelse gjennomføres som hele eller delvis hele kvartaler. Det 
forutsettes at nullalternativets boligparkering er integrert i bygningsmassen. 
 
Solstudiene viser at nullalternativet kaster noe lengre skygger i den sydlige boligdelen, men kvartalene 
er store nok til at det sikres nok uteoppholdsareal med tilfredsstillende solforhold. Kvalitet på 
balkongsløsninger vil variere pga. at bebyggelsesmønsteret gir begrensinger mht. utvendige 
balkonger mot vest som samtidig ligger orientert mot gate og fortau.  
 
Muligheten for tverrforbindelser gir bedre kobling til trygg skolevei for de elever som skal i retning av 
Rødsmyra barneskole, Rød skole eller Kråkerøy ungdomsskole lengre ut på Kråkerøy. Dersom ny 
lokal skole plasseres lengre ut mot FMV vest eller ut mot Glombo vil denne fordelen bortfalle og 
alternativene være mer like mht. skolevei. 
 
En vesentlig forskjell mellom alternativene er at i nullalternativet er boliger plassert på bakkeplan og 
henvendt ut mot omkringliggende gater og halvprivate eller halvoffentlige gårdsrom. Dette kan skape 
utydelige overganger mellom offentlige og private arealer selv om det finnes gode eksempler på det 
motsatte. En løsning kan være forhager og nivåforskjeller som kan dempe eksponering og styrke 
forståelsen av overgangen mellom offentlig og privat. I forslagstillers alternativ er boliger henvendt mot 
halvprivate takarealer skjermet fra bykjernens heloffentlige uterom, gater og støy. Dette gir et 
tydeligere hierarki som kan være nødvendig i bykjernen for at det skal være akseptabelt for 
barnefamilier å bosette seg i bykjernen. 
 
Det forutsettes at alternativet kan sikre målsetning om variasjon og mangfold i boligtyper og beboere.  
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Forslagstillers alternativ med hel/halvoffentlige arealer i orange og hel/halvprivate arealer i grønt 
 
Fordeling mellom offentlige og private arealer øst for Værstebrua basert på nullalternativet vil være ca. 
60/40 og dette er vesentlig høyere en Fredrikstad sentrum forøvrig som er på ca. 50/50. Dette er på 
samme nivå som hovedalternativ selv om fordeling mellom halvoffentlig og halvprivat er ulik. 
Hovedalternativet har mest heloffentlig areal. 
 

8.3.3 Støy- og luftkvalitet for eksisterende boligmasse 
Omlegging av trafikk vil medføre endringer i støybelastning for eksisterende boligmasse. I 
forslagstillers alternativ er det primært studentboligmassen som blir negativt påvirket siden trafikken i 
G. A. Stouslands vei går ned sammenlignet med nullalternativet og dagens situasjon. Bjølstad 
studentby er i prosess med å fornye sin eldre bygningsmasse og nye boliger vil kunne tilpasses denne 
endrede forutsetning. For Kråkeby barnehage og boliger langs G. A. Stouslands vei vil støybelastning 
gå ned og nye tiltak vil ikke være nødvendig. Mht. luftkvalitet er det ikke behov for tiltak i noen av 
alternativene. 
 

8.3.4 Støy- og luftkvalitet for ny boligmasse 
Støyanalyse viser at hovedalternativet har det beste utgangspunkt for håndtering av endret 
støybelastning men den del av boligmassen som ligger langs Jens Wilhelmsens gate er avhengig av 
spesielle tiltak for å ivareta god bokvalitet. Dette er en kjent problemstilling i boligbygging i 
sentrumsområder og håndteres normalt ved å sikre henvendelse for alle boliger mot støyfri side eller 
ved særskilte krav stilt til fasadeutforming. Tema anses ikke å begrense videre planlegging. Mht. 
luftkvalitet er det ikke behov for tiltak i noen av alternativene. 
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Tabell Z – Oppsummering omfang 
 

 Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/Intet  
omfang 

Middels negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Legge til rette for et miljøvennlig 
og variert boligtilbud  

Alt 1 
Alt 0 

 
 
x 
 

 
 
 
x 

  
 
 

             

 

Prioritere boligbygging innenfor 
byområdet for økt aktivitet i 
byområdet  

Alt 1 
Alt 0 

 
 
 
x 
 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 

  

Funksjonsblandet bybebyggelse 
Alt 1 
Alt 0 

 
x 

 
 
x 

 
 

  

Solrike og skjermede utearealer 
Alt 1 
Alt 0 

 
x 
 

 
 
x 

 
 

  

 
 
Sammenfatning Konsekvens 
 

Område/tema Verdi Omfang av tiltak  Konsekvens av tiltak 
Planforslag 0-alternativ Planforslag 0-alternativ 

Legge til rette for et 
miljøvennlig og variert 
boligtilbud  

 

Middels Stor pos 
omfang 

Middels pos 
omfang 

+++ ++ 

Prioritere boligbygging 
innenfor byområdet for økt 
aktivitet i byområdet  

 

stor Stor pos 
omfang 

Middels pos 
omfang 

 ++++ ++ 

Funksjonsblandet 
bybebyggelse 

 

middels Stor pos 
omfang 

Middels pos 
omfang 

 +++ ++ 

Solrike og skjermede 
utearealer 

middels Stor pos 
omfang 

Middels pos 
omfang 

 +++ ++ 

Oppsummering tema 
(snitt) 

    +++ ++ 

 

8.3.5 Oppsummering konsekvenser for Kvalitet i bomiljøet 
 
Både nullalternativet og forslagsstillers utbyggingsalternativ er i tråd med de overordnede nasjonale, 
regionale og kommunale retningslinjer og målsettinger for fortetting og utvikling av boligområder nært 
sentrum og kollektivknutepunkt.  Planområdet skal utvikles som en integrert og attraktiv del av 
sentrum med høy bokvalitet.  Begge alternativer vil kunne oppfylle forutsetningene i Byområdeplanen 
om et miljøvennlig og variert boligtilbud og øvrige formål muliggjøres i begge forslag mht. et styrket 
grunnlag for næringsutvikling og et variert kulturtilbud. Nullalternativet har færre boenheter enn det 
dette sentrale området har potensiale for og dette begrenser det fulle potensialet i funksjonsmangfold 
og aktivitet i området. 
 
Forslagstillers alternativ har en mer konsekvent funksjonsblanding mellom bolig og næring enn 
nullalternativet. Denne forskjellen kan minskes ved større innblanding av bolig på nordsiden men med 
dagens regulerte høyder og kun tre etasjer egner ikke bebyggelsen seg for blanding. Hvis man 
forutsetter økt høyde vil det være mulig å gi nullalternativet større funksjonsblanding. 
 
 
Med hensyn til sol og skygge gir forslagsstillers alternativ bedre solforhold for flere boliger enn 
nullalternativet for leiligheter, balkonger og felles uteoppholdsarealer. 
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8.4  Byrom, samt arealer for barn og unge inkl. uteopphold- og lekearealer 
(romlige og funksjonelle sammenhenger, inkl. lys/skygge/solforhold, gater og veier, blågrønn struktur 
inkl. forholdet til naturmangfold) 
 
I kapittel knyttet til kapittel Byutvikling er byrom, med romlige og funksjonelle sammenhenger, drøftet 
som en del av helheten. I dette kapittelet drøftes de øvrige momenter knyttet til byrom som arealer for 
barn og unge, solforhold i gater og på torv, utforming av gater og veier og blågrønn struktur. 
 
Byområdeplanen sier innledningsvis om dette; 
 
«Byens parker, promenadestrøk og grønne områder må utvikles som rekreasjonsområder for barn og 
voksne» 
 
«Miljømessige hensyn stiller krav til økt arealutnyttelse i byen. Dette kan lett komme i konflikt med 
ivaretakelse av barn og unges rett til gode, likeverdige og utfordrende oppvekstmuligheter.»  

«Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. 
Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene.» 

«Det er viktig at sentrumsnære områder blir planlagt for en aktiv bruk av barn og unge. Byområdet må 
tilrettelegges for opplevelser og fysisk utfoldelse for barn og unge på en slik måte at dette blir en 
positiv møteplass. Sentrumskjernen er et område som ungdoms bruker og beveger seg mye i dag – 
det er derfor viktig å legge til rette for aktiviteter som gir ungdom en positiv opplevelse av å være 
ivaretatt av et ellers voksenpreget bymiljø.»  

Data/bakgrunn 
Kriterier for valgte verdier og målsetninger er utledet gjennom tolkning og drøftinger av bestemmelser, 
beskrivelser og plankart i overordnete planer generelt og Byområdeplanen spesielt.  
 
 
 
Tabell x – Verdi av område/tema 
 

Verdi 
Miljø/tema 

Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Gode rekreasjonsområder for 
barn og voksne  

 Det er viktig at de offentlige 
tilgjengelige arealer må bestå 
av varierte uterom som er 
attraktive for både barn, 
ungdom og voksne og at disse 
har gode solforhold 

 

Det biologiske mangfoldet i 
byområdet må ivaretas og 
sammenhengene mellom byens 
blågrønne områder og naturen 
må styrkes 

 Det er viktig at det biologiske 
mangfoldet i byen styrkes slik 
at de langsiktige målsetninger 
om artsmangfold og kontakt 
med natur forbedres over tid 

 

Ivareta og videreutvikle 
grønnstrukturen med tanke på et 
variert og fleksibelt opplevelses- 
og rekreasjonsbehov for alle 

 Det er viktig at byens 
utearealer med grønnstruktur 
videreutvikles ved bruk av 
vegetasjon i gater, 
semipermeable overflater og 
krav til % innslag av grønt 

 

Underbygge og synliggjøre elvas 
funksjon som viktig byrom og 
kommunikasjonsåre  

 Det er viktig at fortetting langs 
elva hensyntar elvas viktige 
funksjon som byrom og 
ferdselsåre 

 

Tilgjengelighet til gode leke- og 
oppholdsarealer 

 Det er viktig at utearealer som 
opparbeides i bysentrum 
sikrer lekearealer for barn i 
alle aldre 
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Tabell y – Omfang  
 

 Stort positivt  
omfang 

Positivt omfang Lite / intet omfang Negativt omfang Stort negativt 
omfang 

Gode 
rekreasjonsområder 
for barn og voksne 

Tiltaket har i stor 
grad varierte og 

utviklede 
rekreasjonsområder 
for barn og voksne 

Tiltaket har varierte 
og utviklede 

rekreasjonsområder 
for barn og voksne 

Tiltaket har 
rekreasjonsområd
er med begrenset 
variasjon for barn 

og voksne 

Tiltaket har få 
rekreasjonsområd

er for barn og 
voksne 

Tiltaket har ingen 
rekreasjonsområde

r for barn og 
voksne 

Det biologiske 
mangfoldet i 
byområdet må 
ivaretas 

Tiltaket ivaretar og 
styrker i stor grad 

det biologiske 
mangfoldet  

Tiltaket ivaretar i 
stor grad det 

biologiske 
mangfoldet 

Tiltaket ivaretar 
det biologiske 

mangfoldet 

Tiltaket minsker 
det biologiske 

mangfoldet 

Tiltaket minsker i 
stor grad det 

biologiske 
mangfoldet 

Ivareta og 
videreutvikle 
grønnstrukturen  

Tiltaket ivaretar og 
utvikler i stor grad 

eksisterende 
grønnstruktur 

Tiltaket ivaretar og 
utvikler 

eksisterende 
grønnstruktur 

Tiltaket ivaretar 
eksisterende 
grønnstruktur 

Tiltaket minsker 
eksisterende 
grønnstruktur 

Tiltaket minsker i 
stor grad 

eksisterende 
grønnstruktur 

Underbygge og 
synliggjøre elvas 
funksjon som viktig 
byrom og 
kommunikasjonsåre 

Tiltaket styrker i stor 
grad elvas funksjon 
som viktig byrom og 

ferdselsåre 

Tiltaket styrker 
elvas funksjon som 

viktig byrom og 
ferdselsåre 

Tiltaket påvirker 
ikke elvas 

funksjon som 
viktig byrom og 

ferdselsåre 

Tiltaket har 
negativ 

påvirkning på 
elvas funksjon 

som viktig byrom 
og ferdselsåre 

Tiltaket har stor 
negativ påvirkning 
på elvas funksjon 
som viktig byrom 

og ferdselsåre 

Tilgjengelighet til 
gode leke- og 
oppholdsarealer 

Tiltaket har stor 
tilgang til tilpassede 
leke- og utearealer 

Tiltaket har tilgang 
til tilpassede leke- 

og utearealer 

Tiltaket har 
tilgang til leke- og 

utearealer 

Tiltaket har liten 
tilgang til leke- og 

utearealer 

Tiltaket har ingen 
tilgang til leke- og 

utearealer 

 
 
 

8.4.1 Forslagstillers alternativ 
 

 
Illustrasjon: ”Værstetorvet” - Illustrasjon fra presentasjon av forslagstillers alternativ i juni 2016. Planområdet sett 
fra nord   
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Byrom – rekreasjon og lek – elva som viktig byrom  
Planområdet har med sin unike kontakt med elva et veldig godt utgangspunkt for å koble sammen 
ulike arealressurser knyttet til rekreasjon, lek og opphold for alle aldersgrupper. Bryggepromenaden, 
Værstetorvet med isbane og beach volley, grøntdraget ved FM motorfabrikk og Høyskoleparken er 
alle eksisterende ressurser som allerede er opparbeidet som offentlig tilgjengelige arealer i og ved 
planområdet. Hovedalternativet videreutvikler disse kvalitetene ved å legge til en offentlige 
almenningsom også binder sammen området i nord-syd retning. Ved å rendyrke almenningsområdet 
som et gangbasert uteareal åpnes det for stor fleksibilitet med hensyn til trygge varierte utearealer for 
et mangfold av aktivitet og rekreasjon. Langs Gamle beddingvei der det i dag ligger veiareal for 
biltrafikk kan eksisterende vei omarbeides til denne type varierte arealer.  
 
Vesterelva er en unik kvalitet i området som det er definert klare målsetninger for skal styrkes som 
byrom og kommunikasjonsåre. Tiltaket ligger noe tilbaketrukket fra elva pga. eksisterende bebyggelse 
og påvirker i liten grad romoppfattelsen av selve elverommet. Med nærheten til elvepromenaden og 
ferge fra Fisketorvet så vil utviklingen i planområdet ha stor positiv virkning mht. å styrke 
kommunikasjonen langs og på elva. 
 
De deler av prosjektet som stiger til 7-12 etasjer vil ha negativ virkning på solforholdene i gater og på 
torv og dette er derfor drøftet og omtalt i en alternativvurdering under tema Gaterom og solforhold. 
 
Grønnstruktur og gaterom 
Forslagsstillers alternativ har tre primære strategier for å øke mengden grønne overflater og 
grønnstruktur i planområdet.  
 

 
Forslagsstillers alternativ - Blågrønn struktur, skraverte felter er kombinasjoner av grønne og harde overflater 
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Krav til andel grønnstruktur innenfor de offentlige utearealene enten som %-andel av overflate eller 
som krav til etablering av vegetasjon på spesifiserte arealer med egne formålsgrenser. Dette binder 
de offentlige rommene sammen og gir Kråkerøysiden av sentrum en tydeligere kontakt med de 
landlige omgivelsene som omkranser planområdet. 
 
Trerekker i gaterommene. Trerekkene vil gi kontinuerlige grønne korridorer i gatenettet, fungere som 
overganger mellom lav eldre bebyggelse og den mer urbane bygningshøyde som deler av 
hovedalternativet består av. Gateprofilene med trær kommuniserer visuelt med Kråkerøylandskapet 
rundt og øvrig vegetasjon i byrommene.  
 
Etablering av grønne utearealer på takflater som er tilgjengelig for aktivitet, fungerer som del av 
utearealer for boligdel og inngår i områdets overvannshåndtering. 
 
 
 
 
 
 

 
Oversiktsbilde fra vest som viser taklandskapene. 
 

 
Oversiktsbilde fra syd med trerekker i gatene som forbinder grøntdragene til Høyskoleparken og elva. 
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Oversiktsbilde fra nord med trerekker i gatene som forbinder grøntdragene til Høyskoleparken og elva. 
 

 

 
 
Gateprofil i Gamle Beddingvei i forslagstillers alternativ 

 
 
Gateprofil 1 i ny del av Rødsveien i forslagstillers alternativ 
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Gateprofil 2 i ny del av Rødsveien i forslagstillers alternativ 
 
 
 
Rundkjøring som byrom 
En viktig intensjon for veiomleggingen er å dempe dagens ”landeveispreg” i Jens Wilhelmsens gate og 
gi bedre forståelse og framkommelighet for både kjørende, gående og syklende. En noe nedsenket 
rundkjøring midt i byen er i seg selv ikke noen ideell løsning for å skape aktive byrom men i dette 
tilfellet er det en nødvendig ulempe for å kunne rendyrke et tilliggende areal som et område for 
gående og samtidig kunne sikre effektiv trafikkavvikling langs en viktig transportrute i sentrum. For å 
dempe den negative visuelle konsekvensen av rundkjøringen er det lagt opp til en grønn bearbeidelse 
av skråninger og tilliggende arealer som fletter dette sammen med øvrig grønnstruktur mot 
Bjølstadfjellet. Det bør vurderes om senkning av rundkjøring kan unngås slik at det muliggjør en 
plassdannelse som begrenser barrierevirkning og bedrer fremkommelighet for syklister og fotgjengere.  
 
 

 
Tiltakets nye rundkjøring sett fra tunnelåpning 
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Tiltakets nye rundkjøring sett fra tunnelåpning 
 
 
Lekearealer og rekreasjon 
Planområdet er rikt på både eksisterende og potensielle nye tiltak knyttet til lek og rekreasjon. Nylig 
realiserte isbane, eksisterende Høyskolepark og transformasjon av Gamle Bedding vei til areal for lek, 
aktivitet, uteopphold og grøntstruktur vil tilby nye innslag i området tilpasset alle aldersgrupper. For de 
minste barna må det etableres skjermede løsninger i tillegg men mye av dette vil også for de minste i 
følge med voksne være tilbud med høy kvalitet. 
 
 

Forslagsstillers alternativ – Lekearealer, skjermede plasser for de minste i rødt og varierte lekarealer for alle i gult 
og grønt. 
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Solforhold gaterom og torv 
I bysentrum vil det være et balansepunkt mellom krav til høy tetthet og kvalitet på solforhold i gater og 
uterom. Det vil være behov for å håndtere dette differensiert slik at kravene til solforhold ikke hindrer 
viktig fortetting. Kvartalsstruktur regnes på generell basis som den struktur som gir høyest tetthet men 
forholdet mellom størrelse på kvartal og høyde kan være kritisk. I det tomteutnyttelse overstiger 200 % 
kan en kombinasjon av lav generell høyde i kombinasjon med punktvis vertikalitet gi flere steder med 
solopplyste arealer i løpet av dagen. Kompakte kvartaler med 5 etasjer eller mer kan gi mer 
kontinuerlige perioder med skyggelagte gaterom enn tilsvarende utnyttelse med mer variert høyde. 
Fordelen med den varierte høyden er at denne i større grad gir sekvenser med sol som kan oppleves 
når man beveger seg i og langs gaterommene.  
 
Illustrasjoner under drøfter forskjell på en bebyggelse slik det er vist i forslagstillers alternativ og 
hvordan dette ville sett ut dersom den samme utnyttelse var fordelt som en mer kontinuerlig 
kvartalsstruktur med tilnærmet 5 etasjer og kontinuerlig gesims mot gaterom. Det er viktig å bemerke 
at forslagstillers alternativ er vist med lav del fremhevet og at skygge ved tårn vil skyggelegge mer av 
nabobebyggelse enn det «normalhøyde» i sentrum gir. Hensikten med øvelsen er primært å vise at 
gaterommene i snitt får mer sol ved variert høyde på bebyggelse. Dette prinsippet kan selvsagt også 
innarbeides i nullalternativet dersom økt høyde tillates. 
 

 
 
  Forslagstillers alternativ Gamle Beddingvei                        Alternativ justert ned til normalhøyde sentrum 
 

 
     Forslagstillers alternativ Jens Wilhelmsens gate      Alternativ justert ned til normalhøyde sentrum 
 
 

 

 
Forslagstillers alternativ ny del Rødsveien v/studentby Alternativ justert ned til normalhøyde sentrum 
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Biologisk mangfold 
I funnene knyttet til Biologisk inventering er det påvist tre rødlistede arter; fjellrapp, ask og alm. 
Fjellrappforekomsten ble flyttet til ballastplanteområdet på Glombo før utbygging av Bjølstadveien 4.  
Ask og alm er ikke sjeldne i Østfold, men er rødlistet pga. soppsykdom som har redusert bestanden.    
 
Det er også funnet svartelistede arter. Ved graving i massene skal det påses at disse behandles slik at 
de svartelistede artene ikke spres videre.  
 
Biologisk inventering fremholder også: Bekkefragmentet peker seg ut som et særlig verdifullt område 
innenfor totalarealet. Her er vegetasjonen noenlunde veletablert med velvoksne trær, sluttet busksjikt 
og med flere spennende arter. Å opprettholde påpekte verdier og tiltak for eventuelt å forbedre disse, 
framstår som en viktig del av reguleringsplanens grøntarealer.  
 
Dette området av planområdet er i forslagstillers alternativ fullt utbygd og tiltaket vil medføre tap av 
dette funnet. I nullalternativet kan man se for seg at dette kan ivaretas bedre ved at opprinnelig 
regulert areal til vei, som i utgangspunktet ville medført tilsvarende tap, ikke lenger er aktuelt å benytte 
til veiformål.   
 
 

8.4.2 Nullalternativet 
 

 
Nullalternativet - Blågrønn struktur  
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Nullalternativet – Sett fra vest  
 

 
Nullalternativet – Sett fra nord med grøntdraget langs studentbyen 

 
Nullalternativet – Sett fra syd og viser grøntdraget langs studentbyen 
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Gjeldende reguleringsplaner i området har begrensede konkrete bestemmelser i forhold til krav til 
grønnstruktur og utearealer, men det er en overordnet intensjon i byområdeplanen om at det skal 
skapes en kobling mellom det grønne landskapet i syd og elverommet langs det gamle bekkefaret ved 
dagens bensinstasjon. Med realisering av Bjølstadtunnelen på tvers av dette grøntdraget er det ikke 
mulig lenger å skape en fysisk forbindelse uten å bygge om tunnelmunning som idag sperrer for dette.  
 
For boligområdet i nullalternativets sydlige del er det også beskrevet i reguleringsplan at det skal 
organiseres slik at det skapes skjermede uterom. Disse uterommene vil kunne videreutvikles som 
uterom i spennet mellom halvoffentlig og privat uteareal og gi muligheter for opparbeidelse av 
rekreasjonsarealer med offentlig tilgang. Hovedalternativ har ikke den samme muligheten da alle 
utearealer for boligdel er halvprivate takarealer. Samtidig er det risiko for at halvoffentlige arealer 
direkte integrert i boligmasse så tett på bykjerne kan skape konflikter eller skape grader av utrygghet 
for familier med små barn og dette kan påvirke hvor attraktivt området blir for barnefamilier. Men 
nullalternativet har bedre forutsetninger for naboskapssammenhenger med sin bakketilhørighet for 
barn i skolealder som letter kan nå sine naboer i villaområdene i øst, vest og syd. 
 
Nullalternativets opprettholdelse av dagens veistruktur har ikke vesentlige negative konsekvenser for 
trafikkavvikling, men for fotgjengere og syklister medfører det en opprettholdelse av Jens Wilhelmsens 
gate som en barriere mellom det elvenære området og den sydlige delen av planområdet. Dette 
begrenser videre mulighetene i Gamle beddingvei som opprettholdes som bilvei til å utnytte veiens 
areal til annen aktivitet. 
 
Nullalternativet vil kunne tilpasses til å ivareta større deler av bekkefragmentet i syd med deler av 
vegetasjon og habitater nevnt i Rapport om biologisk inventering. 
 
Tabell Z – Oppsummering omfang 
 

 Stort positivt 
omfang 

Middels positivt 
omfang 

Lite/Intet  
omfang 

Middels negativt 
omfang 

Stort negativt 
omfang 

Gode rekreasjonsområder for 
barn og voksne  

Alt 1 
Alt 0 

 
 

x 
 

 
 
 
x 

  
 
 

             

 

Det biologiske mangfoldet i 
byområdet må ivaretas  

Alt 1 
Alt 0 

 
 

 

 
 

 
x 

 
 

 
 

 
 
x 

 

Ivareta og videreutvikle 
grønnstrukturen  

Alt 1 
Alt 0 

 
 
x 

 
 
 
x 

 
 

  

Underbygge og synliggjøre elvas 
funksjon som viktig byrom og 
kommunikasjonsåre  

Alt 1 
Alt 0 

 
 

 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 

  

Tilgjengelighet til gode leke- og 
oppholdsarealer 

Alt 1 
Alt 0 

  
 
x 
x 

   

Solforhold i gater og på torv 
Alt 1 
Alt 0 

  
 
x 

 
x 

  

 

Sammenfatning Konsekvens 
 

Område/tema Verdi Omfang av tiltak  Konsekvens av tiltak 
Planforslag 0-alternativ Planforslag 0-alternativ 

Gode rekreasjonsområder 
for barn og voksne  

 

Stor Stor pos 
omfang 

Middels pos 
omfang 

++++ ++ 

Det biologiske mangfoldet i 
byområdet må ivaretas  

Middels Middels neg 
omfang 

Middels pos 
omfang 

 -- ++ 



 

Konsekvensutredning BYUTVIKLING, BEBYGGELSE OG BYLANDSKAP – Detaljregulering for del av Åsgård, fv.108 og 451 
75 av 92 

Ivareta og videreutvikle 
grønnstrukturen  

Middels Stor pos 
konsekvens 

Middels pos 
konsekvens 

 +++ ++ 

Underbygge og synliggjøre 
elvas funksjon som viktig 
byrom og kommunikasjon-
såre 

Middels Stor pos 
omfang 

Middels pos 
omfang 

 +++ ++ 

Tilgjengelighet til gode leke- 
og oppholdsarealer 
 

Middels Middels pos 
omfang 

Middels pos 
omfang 

 ++ ++ 

Solforhold i gater og på torv Middels Lite/Intet  
omfang 

Middels pos 
omfang 

 0 ++ 

Oppsummering tema     + ++ 

 
 
 

8.4.3 Oppsummering konsekvenser Byrom, samt arealer for barn og unge inkl. 
uteopphold- og lekearealer 

Begge alternativ kan i stor grad tilfredsstille målsetningene om varierte og gode rekreasjonsområder 
for alle aldersgrupper men forslagstillers alternativ har et tydeligere hierarki mellom gater med 
biltrafikk og torvflater dedikert til gående - som en utvidelse av arealer med tilsvarende løsninger på 
Stortorvet og i Gågata. Løsningen frigjør også veiareal i Gamle beddingvei som kan benyttes til 
rekreasjon. Nullalternativet har mulighet for å avsette offentlig tilgjengelig areal integrert i boligområdet 
på sydsiden som kan inngå i felles uteoppholdsareal. Halvoffentlige arealer inn i denne type 
boligbebyggelse tett på bykjerne er ikke udelt positivt og slik sett kan oppfattelsen av disse arealene 
som skjermede for boligenes beboere bli utfordret av den offentlige tilgjengeligheten. 
 
Nullalternativet kan med sitt grøntdrag som følger det gamle bekkefaret i større grad opprettholde 
eksisterende habitater og vegetasjon i den sydlige delen av planområdet.  
 
Forslagstillers alternativ har en helhetlig strategi for styrking av grøntstruktur. Gjeldende planer er 
preget av oppsplittede sammenhenger og endrete forutsetninger. 
 
Hovedalternativets høye utnyttelse gir større ringvirkninger i nærområdet mht. aktivisering av 
elvepromenade og kommunikasjon på og langs elva.  
 
Alternativene har totalt sett ganske like forutsetninger for å opparbeide gode og varierte lekearealer for 
et stort spenn i aldersgrupper.  Mens det for barn i skolealder ansees som bedre muligheter for 
naboskapskontakt med nullalternativets mer direkte kontakt med bakkeplan og enklere 
tverrforbindelser er det bedre muligheter for mer skjermede lekearealer for de minste i forslagstillers 
alternativ. For øvrige aldergrupper ligger torv, isbane, park og elvepromenade tett på med alle de 
tilbud den har, og legger til rette for et godt liv også for unge mennesker i sentrum.  
 
Solforhold i gaterom og torv blir påvirket negativt når det bygges med høy utnyttelse og det er viktig å 
differensiere bebyggelse for å sikre perioder med sol overalt. Hovedalternativets løsning med 
differensierte høyder sikrer perioder med gode solforhold i alle områder av planen. Nullalternativets 
lavere høyde gir i utgangspunktet bedre solforhold i gater og byrom men dette vil endres dersom 
utnyttelse økes til et mer realistisk nivå.  
 
Avbøtende tiltak; 
Forslagstillers alternativ må kompensere tap av artsmangfold langs bekkefaret i syd med krav om 
erstatning av tilsvarende mengde nye arter og blågrønn verdi innenfor tiltaket. Det bør vurderes om 
senkning av rundkjøring kan unngås slik at det muliggjør et bymessig utformet byrom og begrenser 
barrierevirkning og bedrer fremkommelighet for syklister og fotgjengere. 
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9 SAMMENSTILLING / KONKLUSJON 
 

9.1  Sammenstilling av konsekvenser  
 

 
UTREDNINGSTEMA 
 

 
KONSEKVENS 

 
Planforslag 

Alt. 1 
Nullalternativet 

Alt. 0 
Byutvikling, byens behov +++ + 
Estetikk og sammenheng 0 + 
Kvalitet i bomiljø +++ ++ 
Byrom, barn og unge, blågrønn struktur + ++ 

 
 

9.2  Konklusjon, anbefalt løsning  
Konsekvensutredningen viser at konsekvensene for samfunn og miljø samlet sett er positive for 
forslagstillers alternativ målt opp mot overordnete målsetninger og kriterier vurdert opp mot dagens 
planstatus i området (nullalternativet). Innenfor enkelte deltemaer har utredning avklart behov for 
avbøtende tiltak der avvik fra overordnete målsetninger bør begrenses.  
 
Følgende avbøtende tiltak bør innarbeides i plankart, bestemmelser og beskrivelse; 
 

• Planbestemmelser må sikre en variert arkitektur som tydelig forholder seg til den 
mindre skala til bygningsmiljøene i øst og syd.  

 
• Mot gater og torv der tiltaket møter byens offentlige rom må det stilles krav til 

utadrettet fasade, variasjon og maks avstand mellom inngangspartier.  
 

• Siktlinjer til utvalgte landskapstrekk, monumentalbygg og elvefront må sikres i 
plankart og bestemmelser. 

 
• Tiltaket må kompensere tap av artsmangfold langs bekkefaret i syd med krav om 

erstatning av tilsvarende mengde nye arter og blågrønn verdi innenfor tiltaket.  
 

• Det bør vurderes om senkning av rundkjøring kan unngås slik at det muliggjør et 
bymessig utformet plassrom ved rundkjøringen med reduserer barrierevirkning og 
bedrer fremkommelighet for syklister og fotgjengere langs Jens Wilhelmsens gate. 

 
 
 
Konklusjon er at forslagstillers alternativ inkludert foreslåtte avbøtende tiltak kan legges til grunn for 
videre reguleringsprosess. 
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10  VEDLEGG 1 - KOMPARATIVE SOLSTUDIER AV BOLIGBEBYGGELSE 
 
10.1 Solstudie 21. juni kl. 12 
 

 
Forslagsstillers alternativ - Sol- og skyggediagram 21. Juni kl. 12 
 

 
Nullalternativ - Sol og skygge diagram 21. Juni kl. 12 
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Nullalternativ med økt høyde som bykjerne - Sol og skygge diagram 21. Juni kl. 12 
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10.2  Solstudie 21. juni kl. 18 
 

 
Sol- og skyggediagram 21. Juni kl. 18 
 
 
 

 
Nullalternativ - Sol- og skyggediagram 21. Juni kl. 18 
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Nullalternativ med ekstra høyde som bykjerne - Sol- og skyggediagram 21. Juni kl. 18 
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10.3 Solstudie 21. mars kl. 12 
 

 
Sol- og skyggediagram 21. mars kl. 12 
 
 
 

 
Nullalternativ - Sol- og skyggediagram 21. mars kl. 12 
 
 
 
 
 



 

Konsekvensutredning BYUTVIKLING, BEBYGGELSE OG BYLANDSKAP – Detaljregulering for del av Åsgård, fv.108 og 451 
82 av 92 

 
Nullalternativ med ekstra høyde som bykjerne - Sol- og skyggediagram 21. mars kl. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Konsekvensutredning BYUTVIKLING, BEBYGGELSE OG BYLANDSKAP – Detaljregulering for del av Åsgård, fv.108 og 451 
83 av 92 

10.4 Solstudie 21. mars kl. 18 
 

 
Forslagsstillers alternativ - Sol- og skyggediagram 21. mars kl. 18 
 
 

 
Nullalternativ – Sol- og skyggediagram 21. mars kl. 18 
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Nullalternativ med ekstra høyde som bykjerne - Sol- og skyggediagram 21. mars kl. 18  
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11 VEDLEGG 2 - KOMPARATIVE SOLSTUDIER AV UTEROM 
 

11.1 Solstudie 21. juni kl. 12 
 

 
Forslagstillers alternativ 21. Juni kl. 12  
 
 
 

 
Nullalternativet 21. Juni kl. 12 
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Nullalternativet med ekstra høyde tilsvarende bykjernen 21. Juni kl. 12 
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11.2 Solstudie 21. juni kl. 18 
 

 
Forslagstillers alternativ 21. Juni kl. 18 
 
 

 
Nullalternativ 21. Juni kl. 18
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Nullalternativet med ekstra høyde tilsvarende bykjernen 21. Juni kl. 18 
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11.3 Solstudie 21. mars kl. 12 
 

 
Forslagstillers alternativ 21. mars kl. 12 
 

 
Nullalternativ 21. mars kl. 12 
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Nullalternativet med ekstra høyde tilsvarende bykjernen 21. mars kl. 12 
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11.4 Solstudie 21. mars kl. 18 
 

 
Forslagstillers alternativ 21. mars kl. 18 
 
 

 
Nullalternativ 21. mars kl. 18 
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Nullalternativ med ekstra høyde som bykjerne - Sol- og skyggediagram 21. mars kl. 18 
  


