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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Bjølstad Utvikling AS for å vurdere konsekvenser 
av en kjøpesenterlokalisering på området sør for gangbroa i Fredrikstad sentrum, på 
Kråkerøysiden. Sigbjørn Moe har vært oppdragsgivers kontaktperson. Øyvind Dalen 
har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Gunnar Berglund og Karoline Nielsen 
Helleland har også deltatt i arbeidet. 
 
Rapport er revidert april 2018 etter tilbakemeldinger fra Fredrikstad kommune.  
 

Oslo, 05.04.2018 

 

 

Øyvind Dalen Faste Lynum 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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1 INNLEDNING 

Oppdragsgiver ønsker å etablere et sentrumssenter i tilknytning til Fredrikstad 
sentrum, på nordre Kråkerøy. Handelsarealet er på ca 26800 m2 (BRA). Området 
ligger sør for Gangbroa, og vil i tillegg til handelsarealer inneholde bolig og næring. 
Hensikten med planforslaget er å videreutvikle Fredrikstad sentrum på 
Kråkerøysiden, i tråd med intensjonene i kommunedelplan for Fredrikstad byområde. 
Utredningskravene knyttet til tiltaket er beskrevet i Planprogram, Detaljregulering 
med konsekvensutredning for del av Åsgård, FV. 108 og 451, Plan ID 01061083. 
I denne rapporten utredes tema beskrevet i planprogrammets punkt 5.3.6 Etablering 
av kjøpesenter. 
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1.1 Utredningsbehov 

Fredrikstad kommune har avsatt areal for næring og handel i kommunens Byområdeplan 
2011-2023. I den forbindelse er det behov for å redegjøre hvilke konsekvenser etablering av 
handel på Værsteområdet vil ha i forhold til gjeldende planer og retningslinjer for Fredrikstad. 
Værstedområdet (planområdet) ligger sør for Gangbroa, som går over Vesterelva, på nordre 
Kråkerøy i Fredrikstad.  

Formålet med planforslaget er å videreutvikle Fredrikstad by med intensjon om å skape gode 
byrom, oppholdsarealer med handel, boliger og arbeidsplasser. Det skal særlig satses mer 
på effektiv arealbruk og muligheter for bruk av miljøvennlig transport. Nordre del av 
planområdet ligger innenfor det arealet som avsatt til sentrumsformål i kommunedelplan for 
Fredrikstad byområde. Søndre del av planområdet ligger innenfor sentrumsavgrensingen i 
byområdeplanen, men rett utenfor arealet avsatt til sentrumsformål. I arealer avsatt til 
sentrumsformål i byområdeplanen kan det etableres kjøpesenter dersom reguleringsplaner 
og tilhørende analyser kan vise til positiv effekt som vil være med å styrke bysentrum. 

Retningslinje til § 3 i kommunedelplan for Fredrikstad byområde fastsetter:” Etablering av 
nye kjøpesentre skal bidra til å styrke eksisterende bysentrum og effektiv arealbruk. Det skal 
legges vekt på å utvikle et kompakt handelssentrum med akseptable gangavstander”.   

1.2 Planer og føringer 

1.2.1 Rikspolitisk retningslinje for kjøpesenter. 

Varehandel er underlagt egne rikspolitiske retningslinjer gjennom Kjøpesenterbestemmelsen. 
Retningslinjene skal være en veileder for å ivareta god lokalisering av handelsområder og er 
en viktig rammebetingelse i arealplanlegging. Hensikten med retningslinjen er å styrke 
eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige 
transportvalg, dvs. å unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere 
tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Et viktig premiss i den rikspolitiske 
retningslinjen er at boliger og arbeidsplasser som er plassert i utkant av bysentrum kan 
skape utfordringer for byliv og handel i sentrum, og bør unngås.  

I Østfold er det særlig bilbaserte nærings- og handelsområder utenfor de historiske 
bysentraene som harr tatt over store deler av markedet, og som har ført til at 
sentrumsbutikkene har vanskeligheter med å oppretthold konkurransekraften. Samtidig er 
det fortsatt de historiske bysentraene som har den beste tilgjengeligheten for beboerne i 
fylket, uavhengig av transportmidler.  

1.2.2 Fylkesplan for Østfold mot 2050 

Fylkesplanen Østfold mot 2050, er delt inn i en samfunnsdel og en arealdel, med sine mål og 
strategier. Planen er et strategisk dokument. Viktige satsingsområder i planen er 
kompetanseutvikling, fortetting, byutvikling og vern, transport og fysisk aktivitet, både på 
fylkesnivå og i de fire regionene, deriblant Fredrikstad (Nedre Glomma-regionen). 

Planforslaget ligger innenfor området definert som «nåværende tettbebyggelse» i 
fylkesplanene, hvor det åpnes for fortetting og transformasjon.  
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1.2.3 Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 

Byområdeplanen 2011-2023 har målsetting om å styrke sentrums attraktivitet. Planen skal 
legge overordnede grep for utvikling av byområdet. Den skal styrke tyngdepunktene 
Gamlebyen, FMV, dagens sentrum/Grønli og forbindelsene mellom dem. Planen søker 
videre å legge til rette for utvikling av et kompakt handelssentrum, med økt verdiskaping og 
akseptable gangavstander. Planen fokuserer også på elva som del av sentrum, gjennom å 
sikre fysisk og visuell tilgjengelighet til elva. 

1.2.4 Næringsplan for Fredrikstad kommune 

Et overordnet mål for Fredrikstad kommune som står beskrevet i Kommunedelplan for 
næringsutvikling i Fredrikstad 2014-2017, er at antall arbeidsplasser i Fredrikstad skal ha en 
økning som er relativt sett sterkere enn befolkningstilveksten. Det er også enighet mellom 
næringslivet og kommunen om å utvikle byen som en av de tre mest attraktive 
næringsdestinasjonene i Oslofjorden. Det skal satses på nytenkning med hensyn til fornyelse 
av industri- og utbyggingsarealer.   

1.3 Tidligere analyser 

1.3.1 Nærings- og lokaliseringsanalyse, med handel- og senterstruktur for Nedre 
Glommaregionen. 

Østfold fylkeskommune, Statens Vegvesen Region øst, Fredrikstad kommune og Sarpsborg 
kommune har inngått en 5-årig samarbeidsavtale om felles areal- og transportutvikling 
(2011-2016), hvor hensikten er å sikre helhetlig og koordinert virkemiddelbruk hos partene. 
Næringsanalysen ble utarbeidet av Asplan Viak i 2016, og inneholder blant annet en 
kartlegging av dagens næringsstruktur og næringsarealer basert på ABC-prinsippet om «rett 
virksomhet på rett sted», samt utnyttelsesgrad og fortettingspotensial for næringsarealer i de 
to kommunene. Videre ble det gjort en analyse av handelsutviklingen i regionen, som viste 
økende grad av tapte markedsandeler for de to historiske bysentraene på bekostning av 
eksterne, bilbaserte kjøpesentre. Analysen har videre forslag til lokaliseringsprinsipper for 
nye etableringer basert på virksomhetens transportgenerering og arealbehov, og tiltak for å 
styrke eksisterende bysentra for å legge til rette for økt byliv.  

1.3.2 Handelsanalyse Fredrikstad sentrum, Asplan Viak 30.05.2016 

Handelsanalyse Fredrikstad Sentrum ble utarbeidet i 2016 av Asplan Viak, og er en 
videreføring av arbeidet som ble gjort i Nærings- og lokaliseringsanalyse, med handel- og 
senterstruktur for Nedre Glommaregionen. Analysen viser at Fredrikstad bysentrum fortsetter 
å tape markedsandeler på bekostning av Dikeveien, og at i prinsippet all omsetningsvekst i 
kommunen de senere år har kommet på Dikeveien. For å motvirke dette anbefales det i 
rapporten å styrke detaljvarehandel i Fredrikstad sentrum fremfor å legge til rette for mer 
handel ved Dikeveien. Dikeveien har hatt den største markedsandelen i Fredrikstad siden 
2008, på tross av at sentrum har en vesentlig bedre tilgjengelighet for beboerne i kommunen. 
Et viktig element som fremkommer i analysen er at både dagens bosetningsmønster og 
planlagt utvikling bygger opp om flere bosatte i eller tett på Fredrikstad sentrum. Sentrum har 
høy befolkningstetthet som gir lav transportbruk, mens Rolvsøy som er i utkant av sentrum 
har lav befolkningstetthet som gir høy transportbruk.  
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I rapporten beregnes et arelbehov til varehandel fram mot 2025, og konkluderer med at det 
vil bli behov for ytterligere 47 000 m2, på bakgrunn av befolkningsvekst og forbruksvekst. 
Utvikling av et handelstilbud på Værste vurderes å være godt innenfor dette vekstbehovet, 
og vil kunne bidra til en økning av antall gange-, sykkel- og kollektivturer til sentrum, som er 
en av målsetningene i fylkesplanen, Østfold mot 2050. 

1.3.3 TØI-rapport 1514-2016, September 2016 

TØI-rapport 1514-2016 er en vurdering Handelsanalyse Fredrikstad Sentrum ble utarbeidet 
Asplan Viak i 2016. Bemerkninger som er fremhevet i TØI rapporten er at det er vanskelig å 
svare på om Værste er riktig lokalisering ut ifra kun Handelsanalyse Fredrikstad Sentrum 
2016. Det nevnes at det vil være et behov for beregninger for hva tilsvarende 
handelsutvidelse innenfor dagens sentrumsavgrensing vil utgjøre (til dette kan det bemerkes 
at slike beregninger ble delvis gjort i forbindelse med Nærings- og lokaliseringsanalyse, med 
handel- og senterstruktur for Nedre Glommaregionen). TØI rapporten har bemerket at det er 
en del som gjenstår før det kan konkluderes om Værste er det mest hensiktsmessige arealet 
å etablere kjøpesenter på.  

Foreliggende rapport og de analyser som nå er gjennomført er delvis en oppfølging av disse 
bemerkningene.  
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2 UTREDNINGSALTERNATIVER 

 

For å beskrive hvordan forslagsstillers tiltak kan bidra til å styrke eksisterende bykjerne, har 
vi tatt utgangspunkt i fire ulike utredningsalternativer. Alternativene vil i kapittel 3 holdes opp 
mot dagen situasjon og to framtidige situasjoner, 2027 og 2035. Dette gir grunnlag for en 
diskusjon om trekk og mønstre i Fredrikstad relatert til handel og sentrumsaktivitet.  

2.1 Framtidig sentrumssituasjon 

Fredrikstad er i vekst, og mye av befolkningsveksten er planlagt lokalisert til sentrum. Det er 
derfor rimelig å se på hvordan denne veksten kan endre forutsetningene for byliv i sentrum. 
Vi har valgt å se de alternative sentrumssentraene opp mot dagens situasjon, en forventet 
situasjon i 2027 og en forventet situasjon i 2035. For å beregne en framtidig situasjon har vi 
tatt utgangspunkt i SSBs framskrivninger (hovedalternativet, MMMM). I løpet av perioden vi 
ser på, vil Østfoldbanen med stor sannsynlighet få dobbeltspor, og dermed kortere reisetid til 
store deler av hovedstadsregionen. Dette kan bety økt befolknings- og arbeidsplassvekst i 
området. Denne muligheten er ikke tatt med i våre beregninger. De virkninger vi har beregnet 
kan altså forsterkes, eller komme tidligere dersom veksten blir større enn det som ligger inne 
i SSBs framskrivninger. 

SSBs framskriving gir en befolkningsvekst i Fredrikstad kommune på 8957 personer fra 2016 
– 2027, og videre en vekst på 5924 fram mot 2035. Vedtatt kommuneplan har en målsetting 
om at 50% av veksten skal komme i byområdet, og resterende vekst skal komme til 
resterende deler av tettstedet (40%) og lokalsentre utenfor tettstedsbebyggelsen (10%).  

 

Basert på kommuneplanen forutsetter vi at 50% av befolkningsveksten frem mot 2027, dvs.  
4478 personer, og ytterligere 2962 personer for perioden 2027-2035, kommer i byområdet. 
Vi forutsetter videre at arbeidsplassveksten i Fredrikstad følger befolkningsveksten, og 
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såldes øker med samme takt som befolkningen. Dette gir en samlet vekst på 4745 
arbeidsplasser i Fredrikstad fram mot 2027, og en ytterligere økning på 3139 arbeidsplasser 
fra 2027 - 2035. Som for befolkningsveksten, forutsetter vi at 50% av arbeidsplassveksten 
kommer til byområdet. Dette gir en samlet vekst på 2753 arbeidsplasser i byområdet mot 
2027 og ytterligere 1569 arbeidsplasser fra 2027-2035.  

I byområdet er det særlig tre områder som kan forventes å ta veksten mot 2027; Grønli, 
Sykehusområdet og FMV. Videre frem mot 2035 har vi også lagt inn en vekst på 
Trosvikstranda, i tillegg til en generell vekst for hele byområdet.  

Det finnes ikke detaljplaner for områdene som kan legges til grunn for en mulig 
vekstfordeling. Vi har derfor gjort en skjønnsmessig fordeling av vekst mellom de antatt 
største utviklingsområdene. Det framtidige knutepunktet på Grønli, som følge av ny 
jernbanestasjon, antas å bli høyt utnyttet, og særlig med en stor andel arbeidsplasser. Vi har 
lagt inn en vekst på 900 bosatte og 1100 arbeidsplasser i dette området, noe som utgjør 
totalt 30% av den samlede veksten i byområdet mot 2027. Videre mot 2035 har vi lagt inn en 
vekst på 450 bosatte og 250 arbeidsplasser i dette området, noe som tilsvarer 15% av 
forventet vekst i byområdet fra 2027-2035.  

Sykehusområdet antas å få en noe annen profil, med flere boliger og mindre innslag av 
arbeidsplasser. Vi har derfor lagt inn en vekst på 1350 bosatte, men ingen arbeidsplasser. 
Det betyr at sykehusområdet gis 20% av veksten i byområdet fram mot 2027. Vi har ikke lagt 
inn en ytterligere vekst i dette området etter 2027. 

Det klart største vekstområdet i Fredrikstad byområde er FMV. Vi har lagt inn vekst i to deler 
av dette utviklingsområdet, det arealet som omfattes av planområdet, og FMV-vest.  

Forslag til planprogram, detaljregulering med konsekvensvurdering for del av Åsgård, fv. 108 
og fv. 451, som denne rapporten er et svar på, angir en framtidig utnytting av planområdet 
gitt dagens plansituasjon (alternativ 0). Basert på denne har vi i den framtidige situasjonen 
lagt inn en befolkningsvekst i planområdet på 360 bosatte, og en arbeidsplassvekst på 380, 
en vekst på til sammen 740, eller 10% av den samlede veksten i Fredrikstad byområde. Vi 
har ikke lagt inn ytterligere vekst i dette området etter 2027. 

Mulighetsstudie FMV (2012) finner at området FMV-vest har et potensial på til sammen 
4 200 boliger og 288 000 m2 næringsareal. Når vi benytter omregningsfaktorene 2 personer 
pr. bolig og 25m2 næringsareal pr. ansatt, gir dette rom for 8 400 bosatte og 11 500 
arbeidsplasser. Et prosjekt av en slik størrelse må imidlertid utvikles over tid, og det vil ikke 
være rimelig å legge dette potensialet til grunn når vi beregner en situasjon for 2027, og 
heller ikke for 2035. Vi har forutsatt en vekst på 1840 bosatte og 920 arbeidsplasser i dette 
området fram mot 2027, totalt 50% av veksten mot 2027. Fra 2027 – 2035 har vi lagt inn en 
vekst på 1630 bosatte og 870 arbeidsplasser, 55% av veksten i byområdet. Totalt har vi altså 
lagt inn en vekst på 6000 bosatte og ansatte i FMV- området. Dette anslaget er realistisk 
fram mot 2025, gitt kommuneplanen og SSBs befolkningsframskriving, men altså langt under 
det samlede potensialet i området. 

I tillegg til vekstfordelingen beskrevet ovenfor og i Figur 2-1, har vi lagt til grunn en generell 
vekst i byområdet på totalt 680 bosatte og ansatte i perioden 2027-2035. 
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Figur 2-1 Forutsatt samlet vekst (befolkning og arbeidsplasser) fram mot 2027. I tillegg til stiplede områder, er 
byområdet gitt en generell vekst på til sammen 680 bosatte og ansatte fra 2027-2035, fordelt etter dagens 

lokaliseringsmønster. 

2.2 Alternative lokaliseringer av sentrumssenter 

I utarbeiding av alternativene har vi tatt utgangspunkt i planprogrammet, hvor det forutsettes 
at fire alternativer skal vurderes. I tillegg til 0-alternativet og forslagsstillers alternativ, skal 
ytterligere to alternative lokaliseringer av et sentrumssenter utredes. Vi har tatt utgangspunkt 
i arealstørrelsene fra forslagsstillers alternativ, og sett på alternative lokaliseringer i sentrum 
for en tilsvarende bygningsmasse. Disse andre lokaliseringene er nødvendigvis ikke reelle 
alternativer for et nytt kjøpesenter, men er lokaliseringer som kan være mulig, og som er 
prinsipielt ulike fra alternativ 0 og 1 med hensyn til plassering i sentrumsområdet. Når vi har 
beregnet antall ansatte i de alternative lokaliseringene, har vi lagt til grunn 100 m2 salgsareal 
pr. ansatt i varehandelen. 

2.2.1 Alternativ 0, dagens planstatus 

Alternativet beskriver en utvikling av et sentrumssenter som kan realiseres innenfor dagens 
planformål. Alternativet omfatter ca. 10 000 m2 salgsareal handel (BRA) fordelt med ca. 7 
500 m2 på nordsiden og ca. 2 500 m2 på sydsiden av Jens Wilhelmsens gate (fylkesvei 108).  
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2.2.2 Alternativ 1, Forslagsstillers alternativ 

Alternativet beskriver et sentrumssenter med ca. 26 800 m2 salgsareal handel (BRA), fordelt 
med ca. 5 100 m2 på nordsiden og 21000 m2 på sydsiden av Jens Wilhelmsens gate 
(fylkesvei 108).  

2.2.3 Alternativ 2, lokalisering på Grønli 

Lokalisering av sentrumssenter med et handelsareal tilsvarende alternativ 1 (26 800 m2), i 
området Grønli. Det er ikke gjort konkrete undersøkelser på mulighetene for å innpasse slike 
arealer i området, men Grønli er et område som vil få vekst og utvikling, og det er derfor en 
naturlig lokalisering å diskutere. 

2.2.4 Alternativ 3, lokalisering i området rundt Fredrikstad Stadion 

Lokalisering av kjøpesenter tilsvarende kjøpesenterdelen av alternativ 1 (26 800 m2), som 
utvidelse av eksisterende handelsarealer på ledige restarealer i området Fredrikstad Stadion. 
Det er ikke gjort konkrete beregninger av hvorvidt det er mulig å innpasse en slik 
arealstørrelse i området. Området har imidlertid store restarealer som kan være mulig å 
benytte til handelsformål. 
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3 ANALYSER 

3.1 Tilgjengelighet 

En avgjørende faktor for potensialet for byliv er byområdets tilgjengelighet. Et område med 
god tilgjengelighet kjennetegnes ved at mange kan reise dit innenfor en relativt kort reisetid 
sammenlignet med øvrige områder innenfor et større omland, og kan måles for ulike 
transportmidler.   

Områder som er lett tilgjengelig for mange, vil ha større potensial for handel og andre 
funksjoner med mange besøkende, og vil gjennom dette ha stort potensial for byliv. 
Besøksintensive virksomheter bør i størst mulig grad lokaliseres til områder med høy 
tilgjengelighet, fortrinnsvis med alternative transportmidler til bil.   

Vi har målt tilgjengeligheten i alle deler av Fredrikstad sentrum ved å ta utgangspunkt i 
befolknings- og arbeidsplassmønsteret slik det er i dag, og slik det kan bli i 2027 og 2035, 
basert på forutsetninger i vedtatte arealplaner, nærermer beskrevet i kap. 2.1.  

Tilgjengelighet måles etter hvor mange som kan nå ulike deler av byen med utgangspunkt i 
bo- eller arbeidssted, innenfor en nærmere definert gangavstand eller gangtid. Vi har i denne 
analysen sett på den helt lokale tilgjengeligheten, innenfor en gangavstand på 500 meter 
(tilsvarer ca. 5 minutters gange) og en noe mer overordnet tilgjengelighet, en gangavstand 
på 1000 meter (tilsvarer ca. 10 minutters gange).   



 13 

 

Bjølstad Utvikling AS Asplan Viak AS 

 

3.1.1 Gangtilgjengelighet, 500 meter 

Analysene som følger viser gangtilgjengelighet til ulike områder i Fredrikstad sentrum med 
utgangspunkt i dagens og planlagt bolig- og arbeidsplassmønster. Kartene viser hvor mange 
personer som kan nå ulike deler av bysentrum innenfor en gangtid på 5 minutter, og hvordan 
dette endrer seg frem mot 2035 gitt forventet befolkning- og arbeidsplassvekst og planlagt 
arealutvikling i Fredrikstad.  

 

Dagens situasjon 

Analysen av dagens situasjon viser at Stortorvet er det mest tilgjengelige området når vi 
måler helt lokalt. 8 – 9000 personer enten bor eller jobber innenfor en gangtid på 5 minutter 
fra dette området, mens tilgjengeligheten faller i konsentriske ringer ut fra Stortorvet i dagens 
sentrum. Nygaardsgata kan nås av 7-8000 personer. På Kråkerøysiden har kun områdene 
nærmest Gangbrua samme tilgjengeligheten som østsiden.  

For dagens situasjon er det lokaliseringsalternativ 0 og 1 som har den mest sentrale 
beliggenheten. Alternative lokaliseringer på henholdsvis Grønli og Fredrikstad stadion ligger i 
områder som er mindre sentrale enn disse når vi måler innenfor en gangavstand på 500 
meter. 

 

Figur 3-1 Gangtilgjengelighet 500 meter/5 minutter, dagens situasjon 
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2027-situasjon 

Analysen for 2027-situasjonen viser en stor endring i tilgjengelighetsbildet. Flere bosatte og 
arbeidsplasser i byområdet, lokalisert slik som beskrevet i kapittel 2.1, påvirker det lokale 
tilgjengelighetsmønsteret i stor grad. I 2027 vil et større område mellom Stortorvet og Gunnar 
Nilsens gate kunne nås av over 9 000 personer på fem minutter. Vestre del av Nygaardsgata 
kan nås av opp mot 8000 personer, mens østre del kan nås av 6-7000 personer. I 2027 
oppstår det en akse med høy tilgjengelighet på Kråkerøysiden, mot fylkesvei 108 og 
Fredrikstad stadion, som vil være tilgjengelig for opp mot 7000 personer innenfor en gangtid 
på 5 min. De planlagte utviklingsområdene på Værste-området gir potensial for økt byliv sør 
for Vesterelva, med tilnærmet samme tilgjengelighet som østre del av Nygaardsgata.  

I 2027-situasjonen vil lokaliseringen for alternativ 0 og 1 og for alternativet Fredrikstad 
Stadion ha en tilnærmet lik tilgjengelighet. Alternativ 0 og 1 vil imidlertid ligge mer sentralt i 
den aksen som oppstår på Kråkerøy. Lokaliseringen Grønli vil ha en noe lavere 
tilgjengelighet enn de andre alternativene. 

 

Figur 3-2 Gangtilgjengelighet 500 meter/5 minutter 2027 
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2035-situasjon 

Beregningen for 2035 viser at tendensene vi så i 2027-situasjonen forsterkes. Området 
mellom Stortorvet og Gunnar Nilsens gate er stadig det mest sentrale området i byen, og har 
en enda høyere verdi enn i 2027. Men også aksen over Vesterelva, mot fylkesvei 108 og 
stadionområdet har økt tilgjengelighet i form av flere personer innenfor 5 minutters 
gangavstand. Denne aksen har nå tilnærmet samme tilgjengelighetsprofil om Nygaardsgata.  

Ser vi på de ulike lokaliseringsalternativene er det området rundt Fredrikstad stadion som har 
den mest sentrale beliggenheten i 2035. Dette skyldes stor planlagt utbygging på FMV-vest. 
Også alternativ 0 og 1, i planområdet, ligger i et område som har økning i bosatte og ansatte 
i umiddelbar nærhet. Dette området ligger også sentralt plassert i aksen som oppstår mellom 
Stortorget og FMV-vest. Også i 2035 vil Grønli-alternativet ha vesentlig lavere tilgjengelighet 
enn de andre.  

 

Figur 3-3 Gangtilgjengelighet 500 meter/5 minutter 2035 
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3.1.2 Gangtilgjengelighet, 1000 meter 

Dagens situasjon 

En kartlegging av gangtilgjengeligheten som viser en gangavstand på 1000 meter, eller ca 
10 minutter, gir en noe mer overordnet bilde av tilgjengeligheten. Målt på denne måten, er 
det områder nord for Stortorvet, blant annet Gunnar Nilsens gate og vestre del av 
Nygaardsgata, som har den høyeste tilgjengeligheten i dag, mens områdene på 
Kråkerøysiden har en relativt lav tilgjengelighet.  

Av de fire lokaliseringene av et sentrumssenter, har alternativ 0 og 1 og Grønli omtrent den 
samme tilgjengeligheten i dag, mens Fredrikstad stadion har en noe lavere tilgjengelighet.  

 

Figur 3-4 Gangtilgjengelighet 1000 meter/10 minutter 2016 
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2027-situasjon 

Med bolig- og næringsutviklingen i byområdet fram mot 2027 endrer mønsteret seg 
betraktelig. Gangtilgjengeligheten og dermed potensialet for byliv øker i de fleste deler av 
byområdet, men den høyeste tilgjengeligheten finner vi rundt Stortorvet og vestre del av 
Nygaardsgata også i 2027.  

Av handelsalternativene er det også her alternativ 0 og 1 som har den høyeste 
tilgjengeligheten, mens Fredrikstad stadion og Grønli har omtrent samme verdi. 

 

Figur 3-5  Gangtilgjengelighet 1000 meter/10 minutter 2027 
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2035-situasjon 

Videre vekst fram mot 2035 forsterker bildet vi så av 2027-situasjonen. Nå er det områdene 
rundt Stortorvet, Nygaardsgata, Storgata og elvepromenaden som har den beste 
tilgjengeligheten i Fredrikstad sentrum. Tilgjengeligheten øker også på Kråkerøysiden, 
spesielt innenfor nordre del av planområdet.  

I 2035-situasjonen har alternativ 0 og 1 den mest sentrale lokaliseringen. Området 
Fredrikstad stadion kan nås av ca 4000 færre enn alternativene i planområdet. Grønli ligger 
noe lavere enn alternativet ved Fredrikstad stadion. 

 

Figur 3-6 Gangtilgjengelighet 1000 meter/10 minutter 2035 
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3.1.3 Tilgjengelighetsanalyser oppsummert 

De to kartleggingene av tilgjengelighet viser at potensialet for byliv sannsynligvis vil øke i 
Fredrikstad sentrum mot 2027 og videre mot 2035 dersom utviklingen av byen skjer som 
planlagt, med langt flere bosatte og ansatte i sentrum og på Værste-området. Langt flere 
personer vil ha umiddelbar tilgang til sentrum i fra sitt bosted eller arbeidssted, og vil kunne 
bidra til økt aktivitet i byen.  

Analysene viser også at planlagt utbygging på Værste-området vil bidra til å styrke aksen 
mellom dagens sentrumskjerne og Kråkerøysiden av Vesterelva, fra gangbroa og mot 
Fredrikstad stadion, hvor det kan legges til rette for handel og andre sentrumsfunksjoner 
med god gangtilgjengelighet.  

Analysene viser samtidig at områdene rundt Stortorvet, Nygaardsgata, Storgata og 
elvepromenaden vil ha den beste tilgjengeligheten i Fredrikstad sentrum også i fremtiden.  

Handelsalternativene 0 og 1 kommer best ut av de fire alternative lokaliseringene med 
hensyn til tilgjengelighet, og kan dermed bidra til å aktivisere elverommet og de to 
elvebreddene som et særlig viktig byrom, i tråd med målene i Kommunedelplan for 
Fredrikstad byområde.   
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3.2 Gangakser og lokaliseringsmønster for varehandel 

For å se hvordan de fire ulike lokaliseringene av et sentrumssenter vil passe inn i dagens 
lokaliseringsmønster for varehandel, har vi tatt utgangpunkt i SSBs virksomhets- og 
foretaksregister fra 2016. Registeret inneholder ikke omsetning for de ulike virksomhetene, 
men blant annet lokalisering, næringstype og antall ansatte. Vi har benyttet antall ansatte 
som en indikator på virksomhetens størrelse. For å sette de fire alternativene inn i samme 
kontekst, har vi omregnet det foreslåtte handelsarealet til antall ansatte med forholdstallet 1 
ansatt pr. 100m2 handelsareal. Alternativ 0 skiller seg fra de tre andre når det gjelder 
størrelse, da handelsarealet er omlag 1/3 av handelsarealet i de andre alternativene. 
 
Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2013 påpeker at det skal legges til rette for 
et kompakt handelssentrum, for økt verdiskaping, med akseptable gangavstander og med 
fokus på å forsterke handelsaksene Grønli/Dammyr – Torvbyen – Stortorget – FMV 
samt Nygaardsgata. Det vises til anbefalinger om gangavstander på 600 til 1000 meter, målt 
i diameter.  
 
Analysene i kapittel 3.1 viser at Stortorvet er det mest sentrale området for fotgjengere i 
dagens Fredrikstad, og at dette vil være tilfellet også i 2027 og 2035, gitt den veksten som er 
beskrevet i kap. 2.1. I Figur 3-7 er dagens varehandelsvirksomheter og de alternative 
sentrumssentrene sammenstilt med avstandsfaktorer som alle tar utgangspunkt i Stortorvet. 
Illustrasjonen viser radius på hhv. 300 meter og 500 meter, tilsvarende anbefalingene fra 
kommunedelplanen. Figuren viser i tillegg funksjonell gangavstand på 500 meter fra 
Stortorvet, målt langs eksisterende veinett. 
 
Hoveddelen av handelsarealet i alternativ 0 ligger innenfor en radius på 300 meter fra 
Stortorvet, og ligger i sin helhet innenfor 500 meter gangavstand fra Stortorvet, målt langs 
gangnettet. Alternativ 1 har hoveddelen av handelsarealet rett utenfor radiusen på 300 
meter, men ligger i sin helhet innenfor en funksjonell gangavstand på 500 meter fra 
Stortorvet. Begge de to alternativene vil ventelig bygge opp om en gangakse fra Stortorvet 
mot FMV, og vil ligge sentralt i denne aksen. Dagens handelsmønster i Fredrikstad sentrum 
har sitt tyngdepunkt nord for Vesterelva, og etablering av et sentrumssenter tilsvarende 
alternativ 0 og 1, vil trekke tyngdepunktet noe mot sør og øst. En slik lokalisering 
imøtekommer de resultatene vi fant i tilgjengelighetsanalysene, som viser at Kråkerøysiden 
vil få økt sentralitet som følge av forventet vekst de neste tiårene. 
 
Alternativ 2, området Grønli, ligger opp mot sirkelen som markerer 500 meter radius fra 
Stortorvet, og ligger godt utenfor gangavstanden på 500 meter. Når vi måler gangavstander 
fra Stortorvet er området altså helt på grensen til hva som kan anbefales når forutsetningen 
er et kompakt sentrum innenfor akseptable gangavstander. Et sentrumssenter på Grønli vil 
imidlertid være med å bygge opp om en ønsket gangakse fra Grønli mot Stortorvet, og vil 
kunne bidra til sammenhengende handelsområde. En etablering her vil dreie 
handelstyngdepunktet mot nordøst. Tilgjengelighetskartleggingene i kapittel 3.1 viser at 
tyngdepunktet i Fredrikstad sannsynligvis vil dreie i motsatt retning de neste tiårene.  
 
Alternativ 3, området Fredrikstad Stadion ligger 500 meter fra Stortorvet målt i radius. 
Samtidig er gangveiene mellom Stortorvet og Fredrikstad Stadion (gangbroa samt fylkesvei 
108) relativt rette, noe som gjør at alternativ 3 ligger like i overkant av 500 meter fra 
Stortorvet målt i gangavstand. I likhet med alternativet på Grønli, er dette området helt på 
grensen til hva som kan anbefales gitt en målsetting om kompakt sentrumsutvikling. En slik 
etablering vil riktignok skape et tyngdepunkt i utkanten av en ønsket gangakse fra Stortorvet 
mot FMV-vest, men området ligger relativt langt fra det eksisterende handelsområdet i 
Fredrikstad, og vil i mindre grad kunne bidra til et sammenhengende handelsområde.  
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Figur 3-7 Dagens lokalisering av varehandel og de vurderte alternative sentrumssentrene. Størrelse basert på 
antall ansatte. 
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3.3 Andre forhold 

3.3.1 Overordnet veisystem og adkomstforhold med bil 

Et av målene i kommunedelplan for Fredrikstad 
byområde 2011 – 2023 er at «Det skal etableres en 
indre sentrumsring, som gir bedre framkommelighet 
for biltrafikken enn dagens sentrumsgater og som 
muliggjør alternativ bruk av bygatenettet.» Alle de 
fire undersøkte alternativene vil ha mulighet for 
adkomst med bil via denne sentrumsringen, slik den 
er skissert i Figur 3-8.  
For alle de fire alternativene vil det være mulig å 
etablere adkomst med bil fra eksisterende fylkesvei 
med god kapasitet. Både alternativ 0, 1 og 3 vil ha 
mulighet for adkomst fra Fylkesvei 108, mens det 
for alternativ 2, området Grønli vil kunne etableres 
adkomst fra Fylkesvei 109 og 110. For alternativ 0,1 
og 3 kan adkomsten med bil gjøres direkte fra 
eksisterende fylkesvei, uten å berøre øvrig gatenett 
i sentrum. For alternativ 2, vil utforming av framtidig 
kollektivknutepunkt på Grønli avgjøre hvorvidt det er 
mulig å etablere direkte adkomst fra eksisterende 
fylkesveier. 

 

3.3.2 Gangavstander til kollektivknutepunkt og annen kollektivtransport 

 

Dagens kollektivknutepunkter i Fredrikstad er jernbanestasjonen, øst i sentrum samt 
bussterminalen, samlokalisert med handlesenteret Torvbyen, nord i sentrum. Ved etablering 
av dobbeltspor for jernbanen gjennom Østfold, vil jernbanestasjonen bli flyttet til Grønli, og 
det er rimelig å anta at dette vil bety en endring også for bussterminalen. En samlokalisering 
av disse, vil gjøre Grønli til det sentrale kollektivknutepunktet i Fredrikstad. Alternativ 2 
innebærer etablering av et sentrumssenter på Grønli, noe som vil si at dette alternativet vil 
ha ligge i umiddelbar nærhet til et framtidig kollektivknutepunkt. Alternativ 0 og 1 vil ligge 
omlag 900 meter i gangavstand til det framtidige kollektivknutepunktet, mens alternativ 3, 
området Fredrikstad Stadion vil ligge ca 1,1 km fra kollektivknutepunktet på Grønli. 

3.3.3 Muligheter for innpasning av arealkrevende handelskonsepter 

 
Handelsanalyse for Fredrikstad sentrum 2016 (Asplan Viak 2016), fant at Fredrikstad 
sentrum de siste ti årene ikke har hatt nevneverdig økning i omsetning, samtidig som at 
handelstilbudet på Rolvsøy/Dikeveien har styrket sin posisjon markant. Rapporten 
konkluderer med at det bør settes inn tiltak for å få en større andel handelen i Fredrikstad 
tilbake til sentrum, som ligger mer sentralt i forhold til bolig- og arbeidsmarkedet. Dersom en 
høyere andel av detaljhandelen i kommunen foregår i sentrum, vil dette kunne bidra til å 
redusere transportomfanget i kommunen.   
 

Figur 3-8 Indre sentrumsring. Fra KdP for 
Fredrikstad byområde 
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Figur 3-9 Historisk omsetning i Fredrikstad sentrum og handelsområdet Dikeveien/Rolvsøy. 

En viktig faktor for å ta opp konkurransen med eksterne handelsparker, er muligheten til å 
tilby et bredt vareutvalg og et bredt utvalg av handelskonsepter, i tillegg til andre 
sentrumsattraksjoner som servering, ulike former for offentlig og privat service, samt privat 
tjenesteyting.  

I kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 heter det at byområdet  
også bør kunne romme areal for flere større varegrupper, som tradisjonelt er mer knyttet til 
bilbasert handel. Planen angir at «innenfor sentrumsområdet må det sikres arealer til 
detaljvarer som hvitevarer, brunevarer og møbler. Dette er tradisjonelt handelsvirksomhet 
som genererer biltransport. Det er derfor ønskelig at denne type handel legges i tilknytning til 
det overordnede vegnettet. Områdene Dammyr, Mosseveien og FMV er slike områder». 
 
I kapittel 3.3.1 fant vi at det for alle undersøkte alternativ kunne etableres adkomst fra 
eksisterende fylkesvei, med et forbehold knyttet til alternativ 2, området Grønli, hvor 
muligheten avhenger av utforming av framtidig kollektivknutepunkt.  
 
I tillegg til at denne type plasskrevende handel bør legges til områder som er lett tilgjengelige 
fra overordnet vegnett, vil mulighetene for å etablere slik handelsvirksomhet i tilknytning til 
eksisterende sentrumshandel kunne gi sentrum et bredere handelstilbud, framfor mer av det 
samme. Dette vil kunne bidra til å øke sentrums attraktivitet. 
 
I kapittel 3.2 fant vi at alternativ 0, 1 og 2 kunne innpasses i eksisterende handelsmønster, 

mens alternativ 3, området Fredrikstad Stadion ligger for langt fra eksisterende 

handelsetableringer til å kunne inngå i et sammenhengende handelsområde. Det totale 

handelsarealet i alternativ 0 anses som for lite til å kunne innpasse arealkrevende 

handelskonsepter på en hensiktsmessig måte. Mulighetene for å kunne innpasse arealer 
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tilpasset arealkrevende handelskonsepter i området Grønli kan ikke fullt ut vurderes, men 

anses som tvilsomt, gitt at området skal romme svært mange funksjoner knyttet til et 

framtidig kollektivknutepunkt. Alternativ 1 er imidlertid egnet for denne type handel både når 

det gjelder adkomstforhold, arealstørrelser og muligheter for tilknytning til resten av sentrum. 

Vi finner altså at alternativ 1 har gode muligheter for innpasning av arealkrevende 

handelskonsepter. Dette kan bidra til økt attraktivitet for all handel i sentrum gjennom å gi 

sentrumshandelen økt bredde, og et mer komplett handelstilbud.  

3.3.4 Potensial for økt dagligvarehandel i sentrumsområdet 

  

Dagligvarer er en varegruppe som kunder tradisjonelt handler i sitt nærområde. Det henger 

sammen med at varegruppen er mindre spesialisert, og at lokale tilbud generelt kan tilby det 

kundene ønsker uten å måtte ha et stort kundeomland. I Handelsanalyse for Fredrikstad 

sentrum 2016 (Asplan Viak 2016) fant vi at omsetningen av dagligvarer har gått ned i 

Fredrikstad sentrum siste tiårsperiode, på tross av økt befolkningsvekst i sentrum. Det 

samme har den gjort på Rolvsøy, mens omsetningen i resten av kommunen har gått opp.  

 

Figur 3-10 Historisk omsetning av dagligvarer i Fredrikstad sentrum og handelsområdet Dikeveien/Rolvsøy samt 
resten av kommunen (Asplan Viak 2016) 

Når vi ser på tilgjengelighetskartleggingene i kapittel 3.1, finner vi at Fredrikstad sentrum er 

det mest sentrale område i kommunen, målt i gangavstand fra bosatte og ansatte. Ideelt 

burde derfor en større andel av dagligvarehandelen foregå i sentrum. Mulighetene for å 

innpasse et større dagligvaretilbud innenfor de undersøkte alternativene burde derfor være 

gode, og ville gi sentrumsområdet et viktig tilskudd, gitt den veksten som vil komme i 

området. Innpassing av et større dagligvaretilbud i alternativene fordrer de samme 

forutsetningene vi la til grunn for å vurdere plasskrevende handelskonsepter: Tilgjengelighet 

fra overordnet vegnett er en fordel, egnede arealer for store virksomheter likeså, samt 

muligheter for tilknytning til resterende deler av sentrumstilbudet. Dagligvarekonsepter kan 

imidlertid utformes både som store og middels store butikker, og vi finner ikke grunn til å 

skille på egnetheten innenfor dagligvarer mellom alternativene 0,1 og 2. Alternativ 3 vurderes 

å ligge for langt fra eksisterende handelssentrum, i tillegg til at område allerede inneholder 

dagligvarevirksomhet. 
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4 OPPSUMMERING 

4.1 Bakgrunn 

Tidligere analyser av omsetning innenfor varehandel i Fredrikstad, viser at 
sentrumshandelen taper markedsandeler til fordel for det eksterne kjøpesenterområdet ved 
Dikeveien. Denne tendens tok for alvor fart i 2007, og har bare blitt forsterket de senere år. 
Handelsomsetningen i Fredrikstad sentrum har omtrent ikke endret seg siden 2008, mens 
omsetningen på Dikeveien har økt med nærmere 50 % fra 2008 til 2016.  

Samtidig er det Fredrikstad sentrum som har den beste tilgjengeligheten i kommunen for alle 
transportmidler, mens tilgjengeligheten til Dikeveien er relativt dårlig til sammenligning. En 
slik utvikling er ikke helt uvanlig i Norge, og er noe av bakgrunnen for utformingen av 
Rikspolitisk retningslinje for kjøpesenter. Hensikten med denne retningslinjen er å styrke 
eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige 
transportvalg, dvs. å unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere 
tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil.  

Eksterne kjøpesentre bidrar gjennom sin lokalisering til å øke transportbehovet. Etablering av 
sentrumssentre som kan konkurrere med eksterne kjøpesentre kan bidra til å motvirke denne 
utviklingen. I denne rapporten har vi vurdert ulike lokaliseringer av et sentrumssenter i 
Fredrikstad. 

4.2 Om analysene 

Med utgangspunkt i vedtatt planprogram for Detaljregulering med konsekvensutredning for 
del av Åsgård, FV. 108 og 451, Plan ID 01061083, har vi vurdert forslagsstillers planer for et 
sentrumsnært kjøpesenter på 26 800 m2 handelsareal på Kråkerøysiden av Fredrikstad 
sentrum opp mot tre andre alternative lokaliseringer i Fredrikstad sentrum.  

Alternativ 0 har tilnærmet samme lokalisering som forslagstillers alternativ, men langt mindre 
handelsareal. Alternativ 0 kan etableres innenfor gjeldende planavgrensning for 
sentrumsformål i kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023. Alternativ 1, som er 
forslagsstillers plan, ligger rett på utsiden av avgrensningen for sentrumsformål. De to andre 
alternativene som er vurdert i analysen tilsvarer forslagsstillers alternativ i arealstørrelse, 
men har annen lokalisering i bysentrum.  

For å vurdere hvorvidt de ulike alternativene vil kunne bidra til et kompakt sentrum med korte 
gangavstander og økt byliv, har vi sett på lokalisering i forhold til tilgjengelighet for gående i 
dagens og fremtidig situasjon med planlagt utbygging i Fredrikstad, dagens 
handelslokaliseringer, samt muligheter for å bygge opp om planlagte gangakser mellom 
viktige områder i sentrumsområdet.  

Tilgjengelighet for gående er målt ved å finne hvor mange som kan gå fra sitt bosted eller 
arbeidssted til ethvert sted i sentrum innenfor 5 og 10 minutters gangtid for dagens situasjon. 
I henhold til SSBs framskrivninger og kommunens planlagte fordeling av bolig- og 
næringsutvikling, vil det bli en markant vekst i Fredrikstad sentrum de nærmeste tiårene 
fremover. På bakgrunn av foreliggende arealplaner har vi beregnet en sannsynlig fordeling 
mellom viktige utviklingsområder i sentrum, og kartlagt hvordan dette vil kunne påvirke 
gangtilgjengeligheten i byområdet i 2027 og 2035. 
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4.3 Diskusjon 

Fredrikstad har vedtatt at 50 % av befolkningsveksten i kommunen skal lokaliseres til 
byområdet. Flere bosatte og ansatte i og tett på sentrum de nærmeste 10-20 år er et godt 
utgangspunkt for økt byliv i sentrum. Hvor de nye boligene og arbeidsplassene lokaliseres og 
hvilke gang- og sykkelforbindelser det legges til rette for at disse kan benytte, vil være 
kritiske faktorer for å utnytte potensialet som ligger i den forventende veksten for å 
videreutvikle Fredrikstad som en attraktiv og bærekraftig by.  

Kartleggingen gangtilgjengelighet for dagens situasjon, 2027 og 2035 viser økt potensial for 
byliv i Fredrikstad de nærmeste 10 til 20 årene, dersom veksten blir som forventet og 
utbyggingen skjer i henhold til vedtatte planer og strategier. Dersom vedtatte planer 
realiseres vil langt flere vil ha umiddelbar tilgang til Fredrikstad sentrum fra sitt bosted eller 
arbeidssted de neste 10-20 år.  

Mulighetene for innpasning av dagligvarer og arealkrevende handelskonsepter kan være et 
viktig tilskudd for å gi større bredde i handelstilbudet, og gjennom dette bidra til økt byliv i 
hele sentrumsområdet. Vi finner at mulighetene for å innpasse arealkrevende 
handelskonsepter vil være gode i alternativ 1, forslagsstillers alternativ. For alternativ 2, 
Grønli, er vi usikre på om det er mulig rent arealmessig å innpasse slike konsepter her, gitt 
områdets kompleksitet og framtidig status som tungt kollektivknutepunkt, og som såldes bør 
prioriteres for andre mer arealeffektive formål. Alternativ 0 anses å ha for små arealer for 
denne type handel. Alternativ 3, Fredrikstad Stadion kan isolert sett kan være egnet for 
denne type handel. Et viktig premiss for å ønske denne type handel i sentrum, er imidlertid 
mulighetene for at disse kan bidra til å løfte bylivet også i resten av sentrum. Alternativ 3 
ligger for langt fra resten av handelstilbudet til at dette synes realistisk. 

Når vi ser på tilgjengelighet fra overordnet veisystem, er det lite som skiller de fire 
alternativene. Tilgjengelighet fra eksisterende fylkesvei kan etableres for alle lokaliseringene, 
med et lite forbehold om endelig utforming på Grønli.  

Værste-området er blant de største og viktigste utbyggingsområdene i Fredrikstad sentrum. 
Flere bosatte og arbeidsplasser på Værste-området vil bidra til at oppstår nye akser med god 
gangtilgjengelighet vest for Glomma, fra Gangbroa mot Fredrikstad stadion. Disse aksene vil 
bidra til at elverommet og begge elvebreddene blir en integrert del av sentrum, noe som er 
en viktig målsetting i kommunedelplan for Fredrikstad byområde. God gangtilgjengelighet 
langs aksen mellom dagens sentrumskjerne og Kråkerøysiden av Vesterelva vil gjøre 
området attraktivt for etablering av handel og andre sentrumsfunksjoner, og dermed bidra til 
økt byliv.  

Tilgjengelighetsanalysene viser også at områdene rundt Stortorvet, Nygaardsgata, Storgata 
og elvepromenaden vil ha den beste tilgjengeligheten i Fredrikstad sentrum også i fremtiden, 
og således være det mest attraktive området i byen for å etablere handel, servering, service 
og lignende sentrumsfunksjoner.  

Lokaliseringsalternativ 0 og 1, som begge ligger innenfor forslagsstillers planområde, har den 
mest sentrale lokaliseringen av de ulike alternativene, for både dagens og fremtidig 
situasjon. 

Avstanden i Fredrikstad sentrum er ikke lengre enn at alternativ 0 og 1 vil ligge i 
gangavstand fra den nye jernbanestasjonen og bussterminalen på Grønli. Fremtidig bosatte 
på Værste-området vil med stor sannsynlighet gå eller sykle til stasjonen (det blir minimalt 
med parkeringsplasser her), og således passere både forslagsstillers planlagte kjøpesenter 
og dagens sentrumsområde på veien.  

I motsetning til en eventuell lokalisering ved Grønli vil alternativ 0 og 1 bidra til en bevegelse 
gjennom sentrum, som også vil gjøre det attraktivt for etableringer på strekningen imellom.  
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Gjennomgående kommer alternativ 1 best ut i alle analysene vi har gjort. Alternativ 1 vil 
kunne bidra til å gjøre elverommet til en integrert del av sentrum, og det vil styrke den 
framtidig viktige gangaksen fra Grønli, gjennom eksisterende sentrum og mot Kråkerøy og 
stadionområdet. Denne aksen vil ha høy gangtilgjengelighet og være attraktiv for etablering 
av handel, servering, service og lignende sentrumsfunksjoner, og dermed bidra til økt byliv.  

Gjennom mulighet for innpasning av arealkrevende handelskonsepter vil alternativ 1 tilby noe 
nytt i sentrum, og gjennom dette være en reell utfordrer til handelsparken ved Dikeveien, og 
samtidig bidra til en større bredde i sentrumshandelen. Dette vil legge grunnlag for økt byliv 
og attraktivitet i sentrum. Alternativ 0 kommer også godt ut, men er mindre egnet for 
plasskrevende handelskonsepter.  

Alternativ 2, Grønli kommer godt ut når vi måler gangavstand til eksisterende og framtidige 
kollektivknutepunkt, og kan innpasses i eksisterende sentrumshandel. Lokaliseringen er 
imidlertid noe usentral i forhold til dagens bosettings- og arbeidsplassmønster, men ha høy 
kollektivtilgjengelighet. Lokaliseringen er såldes mer egnet arealeffektive arbeidsplasser. 
Planlagt utvikling på Kråkerøysiden vil flytte tyngdepunktet i Fredrikstad i sørøstlig retning. Et 
større butikksenter på Grønli vil ikke bidra til å støtte opp om byområdeplanens mål om å 
gjøre elverommet til Fredrikstads viktigste byrom.  

Alternativ 3, Fredrikstad Stadion kommer dårligst ut i våre analyser. Dette skyldes i hovedsak 
stor avstand til eksisterende sentrum. Et større butikksenter ved stadion vil ikke bidra med 
attraktivitet til Fredrikstad sentrum. 

Vi har på ulike måter målt potensialet for at en etablering av et sentrumssenter kan bidra til 
byliv og et kompakt sentrum med høy aktivitet. Å utløse et slikt potensial krever at senteret 
utformes som en integrert del av byveven. Det betyr aktive fasader som henvender seg til 
gaten utenfor, innganger og gjennomganger som sikrer korte avstander og prioritering av 
myke trafikanter. Værste-området er et stort byutviklingsområde som vil romme mange 
funksjoner; høyskole, boliger, kontorarbeidsplasser, helsetilbud, kultur, idrett, servering og 
handel. Det er summen av alle disse funksjonene som til sammen vil kunne skape en 
attraktiv by og sikre et godt byliv på begge sider av elva. 
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