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1 – INTRODUKSJON 
 
Planområdet ligger på nordre Kråkerøy, innenfor 
sentrumsavgrensningen i Fredrikstad. Området 
ligger sør for gangbroa over Vesterelva.  
 
Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å 
videreutvikle Fredrikstad sentrum på 
Kråkerøysiden av gangbroa - med handel, boliger 
og arbeidsplasser, gode byrom og 
uteoppholdsarealer.  
 
Dette vil bidra til boligfortetting i sentrum og til å 
styrke handelsaksen mellom Grønli/Torvbyen via 
Stortorvet, gangbroa og FMV. Byfunksjoner på 
begge sider av elva vil styrke elverommet som 
viktig byrom. Dette i tråd med intensjonene i 
kommunedelplan for Fredrikstad byområde.  
 
I planarbeidet skal det også vurderes endringer på 
vegsystemet slik at trafikkavvikling i området blir 

mer hensiktsmessig for både gående, syklende og 
kjørende.   
 
Størrelsen på foreslått utbygging og endring av 
vegsystemet utløser krav om 
konsekvensutredning (KU). Dette innebærer at 
konsekvenser for miljø og samfunn som foreslått 
utbyggingsvolum og veiendring medfører, skal 
belyses spesielt i reguleringsplanarbeidet.  
 
For planer med krav om KU skal det utarbeides 
planprogram ved oppstart av planarbeidet.  
Dette forslaget til planprogram redegjør for 
planområdet, hensikten med planarbeidet, 
overordnede føringer og rammer for planarbeidet, 
hvilke tema som skal konsekvensutredes og øvrige 
tema som skal belyses i planarbeidet. 
Planprogrammet redegjør også for planprosessen 
og opplegg for medvirkning.   
 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
Illustrasjoner: Styrking av handelsaksen Grønli/Torvbyen – Stortorvet – Gangbroa - FMV, med elverommet som 
sentralt byrom.  
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2 – PLANOMRÅDET OG HENSIKTEN MED PLANARBEIDET 
 
2.1 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

Planområdets areal er ca. 60 mål. Det ligger på 
nordre Kråkerøy innenfor Fredrikstad 
sentrumsområde.  
 
Planområdet omfatter Værstetorvet sør for 
gangbroa, Åsgårdjordet og deler av fylkesvei 108 og 
451 (Jens Wilhelmsens gate og G. A. Stouslands 
vei).  
 
Nord for fv. 108 i planområdet ligger Værstetorvet 
med gangbrolanding, lekeplass/nærmiljøanlegg og 
omkringliggende kontor- og boligbebyggelse, 
bevertning, park og parkering.  
 
Sør for fv. 108 i planområdet ligger Åsgårdjordet 
som i dag benyttes til parkering og er ubebygd, 
bortsett fra et næringsbygg (tidligere bensinstasjon) 
lengst i sør. P-plassen omtales ofte som 
Bjølstadjordet på folkemunne, men hørte altså til 
Åsgård. Skillet mellom Åsgård og Bjølstad gård 
fulgte bekken som tidligere lå åpen øst for dagens 
p-plass.  
 
 

Øst for planområdet ligger Båthusteateret, Bjølstad 
gård, studentboligene på Bjølstadjordet, og 
Bjølstadfjellet med villabebyggelse.   
 
Sørvest for planområdet ligger villa- og 
rekkehusbebyggelse, barnehage og helsehus.  
 
Nordvest for planområdet ligger kontorbygg, 
stadion, høyskolen og høyskoleparken med 
administrasjonsbygget for tidligere FMV.  
 
Gangbroa over Vesterelva (Glomma) er gang-
/sykkelforbindelse mellom planområdet og resten av 
sentrum.  
 
Planområdet ligger innenfor Fredrikstad 
sentrumsområde. Nordre del er i byområdeplanen 
avsatt til sentrumsformål, søndre del er avsatt til 
framtidig bebyggelse og anlegg.  
 
Planområdet er regulert ved flere eldre, delvis 
overlappende reguleringsplaner som i liten grad 
sikrer en helhetlig utvikling. Dette er bakgrunnen for 
at området ønskes omregulert. 
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Illustrasjon: Planområdet i forhold til bygde og naturgitte omgivelser.  
2.2 PLANAVGRENSNING 
 
Oppstart av planarbeidet ble opprinnelig varslet i 
29.11.2013. Det ble da redegjort for at det kunne bli 
aktuelt å dele opp planområdet i flere separate 
detaljplaner.  
 
I 2014-15 ble det gjennomført en rekke utredninger 
og undersøkelser knyttet til ny bebyggelse og 
vegføring i planområdet. Arbeidet med detaljering 
av nytt veganlegg avdekket behov for en mindre  
utvidelse av planområdet. Utvidelsen av 
planområdet ble varslet 15.06.2015. (se illustrasjon) 
Varslingen var begrenset til berørte grunneiere og 
myndigheter.  
 
Bjølstadveien 4 ble skilt ut av det opprinnelig 
varslede planområdet og regulert til studentboliger i 
en egen detaljplan i 2014-2015. 
 
I ettertid er nordre og søndre del av planområdet 
tenkt gjennomført som parallelle, men separate 
planarbeider, bl.a. på grunn av ulikt behov for 
framdrift og utredningsomfang.  
 
Etter første høring av forslag til planprogram for del 
av Åsgård, fv. 108 og 451 (som omfattet 
Åsgårdjordet og veisystemet) er det besluttet å 
innlemme Værstetorvet (nordre del) i samme plan, 
slik det opprinnelig ble varslet i 2013.  
 
Nordre og søndre del av planområdet er hele tiden 
planlagt og sett i sammenheng av forslagsstiller, 
men ut fra dialog med planmyndighet og 
høringsinnspill til planprogrammet ser vi imidlertid at 
én felles detaljplan kan forenkle prosessen, gi  

 
 
 

  
 
Illustrasjon: Opprinnelig varslet planområde (2013)  
med utvidelser varslet i 2015 (markert med blått).

myndigheter og andre parter bedre forutsigbarhet 
og forståelse av sammenhengene som planlegges.  
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Illustrasjon: Planområde varslet i mars 2017 
omfattet Åsgårdjordet og tilliggende veisystem.

2.3 VARSLET PLANOMRÅDE OG EIENDOMMER SOM BERØRES 
Varslet planområde og eiendommer som berøres framgår av kartet under:   

 

 
Illustrasjon: Plangrense med svart, stiplet linje. Røde linjer er eiendomsgrenser.  
 
 
Følgende eiendommer inngår helt eller delvis i det varslede planområdet:  
 
0/0/0 (del),  
422/1/398 (del),  
422/244,  
422/236 (del),  
422/369 (del),  
422/459 (del),  
422/460 (del),  
422/516 (del), 
423/1,  
423/2 (del),  
423/3 (del) 
423/30, 

423/41,  
423/52,  
423/53 (del),  
423/54 (del),  
423/57, 
423/59, 
423/62,  
423/66,  
423/75, 
423/76,  
423/77, 
423/78, 

423/79,  
423/80,  
423/96, 
423/106, 
423/137,  
423/158, 
423/165, 
423/173, 
423/174 (del)  
423/176, 
423/185, 
506/24 (del).
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2.4 HENSIKTEN MED REGULERINGSPLANEN 
Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å 
videreutvikle Fredrikstad sentrum på Kråkerøysiden 
av gangbroa - med handel, boliger og 
arbeidsplasser.  
 
Forslagsstiller Værste AS har gjennomført en 
arkitektkonkurranse (parallelloppdrag) for framtidig 
utvikling av bydelen. Hovedgrepet i ett av de 
mottatte forslagene danner utgangspunktet for 
regulering og utvikling av bydelen. 
Planområdet ønskes omregulert til sentrumsformål 
(bl.a. kontor/tjenesteyting, forretninger, bevertning 
og boliger). P-anlegg legges under bakken.  
 
Et skisseprosjekt danner utgangspunkt for 
planarbeidet. Skisseprosjektet viser ca. 27 000 m2 
BRA handel og ca. 280 boliger. Foreslått 
bebyggelse er vist lavest mot den småskala 
nabobebyggelsen i sør, og gradvis høyere mot 
fylkesvegen og Værstetorvet i nord, og er trappet 
ned igjen i høyde mot elva. Endelig utforming og 
areal skal avklares i planprosessen. 
 
Det er vurdert at økt utnyttelsesgrad ifht. dagens 
regulering vil utløse behov for å gjøre justeringer på 
fylkesvegen for å få hensiktsmessig tilkomst og 
trafikkavvikling i området. Med dagens veistruktur 
på Værste har det lenge vært en utfordring å skape 
gode forutsetninger for biltrafikkflyt og samtidig 
ivareta målet om en fotgjengerbasert bydel. 
Tilkoblingene til området er blitt meget gode, men til 

dels barriereskapende veisystem og uklare 
kryssituasjoner har gitt negative konsekvenser. 
Flere steder der fotgjengere naturlig ønsker å 
krysse er det ikke mulighet for dette. Dette gir 
trafikkfarlige situasjoner med kryssing utenom 
gangfelt.  
 
Med bakgrunn i dette foreslås det å etablere en ny 
rundkjøring i Jens Wilhelmsens gate (fv. 108) like 
vest for Bjølstadtunnelen, med sideveier i 
forlengelsen av Verkstedveien og Rødsveien.  
Forlengelsen av Rødsveien vil kunne overta mye av 
trafikken som i dag går i G. A. Stouslands vei, men  
G. A. Stouslands vei opprettholdes som tilkomstvei 
til virksomheter/boliger, og som omkjøringsvei ved 
tunnelstenging/-vedlikehold. Gatenes funksjon 
avklares med veimyndighet i planarbeidet.  
 
Foreslåtte rundkjøring vil kunne bidra til at 
gangbroaksen kan rendyrkes som gang-
/sykkelprioritert forbindelse, og forlenges med et 
gangfelt over fylkesveien. Gode, trygge og 
hensiktsmessig plasserte krysningspunkter for myke 
trafikanter vil kunne bidra til at områdene på begge 
sider av fylkesveien oppleves og fungerer som en 
naturlig del av sentrum.  
 
Bebyggelsen i planområdet vil utgjøre fondmotivet i 
sørenden av Værstetorvet, på samme måte som 
Fokusgården danner fondvegg nord på Stortorvet. 
  

  
Illustrasjon: Foreløpig skisseprosjekt som danner utgangspunkt for planarbeidet. Ny rundkjøring like vest for 
Bjølstadtunnelen gir prioritet for gående og syklende i forlengelsen av gangbroa.    
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2.5 VURDERING AV KONSEKVENSUTREDNINGSPLIKT 
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning (KU) er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 
betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planen kan 
gjennomføres.  
 
Planen er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2014-12-19-1726): 
 
Vurdering:  
KU-forskriftens § 2 d) fastsetter at detaljreguleringer på mer enn 15 dekar som omfatter nye områder til 
utbyggingsformål alltid skal konsekvensutredes. 
 

Ø Planen vurderes ikke å utløse krav om KU etter forskriftens § 2 d) fordi planområdet allerede er 
regulert til utbyggingsformål. 

 
KU-forskriftens § 2 f) fastsetter at reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg I alltid skal konsekvensutredes.  
 

Ø Da planen er en omregulering er punkt 24 i vedlegg I relevant. Her framgår at dersom planen legger til 
rette for en utvidelse på mer enn 15 000 m2 BRA til næringsbygg eller offentlig/privat tjenesteyting, 
stilles det krav om KU.  
 
Gjeldende reguleringsplaner legger til rette for ca. 13 500 m2 BRA næring/tjenesteyting i planområdet.  
Ny plan vil legge til rette for mer enn 15 000 m2 BRA næring/tjenesteyting ut over dette. Planen utløser 
dermed krav om KU etter § 2 f).  

 
KU-forskriftens § 3 c) fastsetter at reguleringsplaner som legger til rette for tiltak nevnt i vedlegg II skal vurderes 
opp mot vedlegg III. 
 

Ø Planen vil legge til rette for tiltak nevnt i vedlegg II, punkt 13 og 10 e): Endring og bygging av veg.  
Det skal dermed vurderes om dette kan gi vesentlige virkninger for miljø- og samfunnsforhold nevnt i 
vedlegg III.  
 
Av vurderingskriteriene nevnt i vedlegg III er punkt i) relevant: Det skal vurderes om planen vil kunne 
medføre vesentlig økt belastning av luftforurensning, støy (…).  
 
Endret vegtrasé (og evt. økt trafikk) vil kunne gi endrede støy- og luftforurensingsforhold.  
Endret støy- og luftforurensning som følge av endret veg, kjøremønster og trafikkmengde skal dermed 
også konsekvensutredes i planarbeidet. 

 
 
Ved andre gangs varsel om oppstart og høring av planprogramforslag var ny forskrift om 
konsekvensutredning trådt i kraft. (FOR-2017-06-21-854, gjeldende fra 01.07.2017).  
Planen er derfor også vurdert opp mot denne:  
 
Vurdering:  
KU-forskriftens § 6 b) fastsetter at reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I alltid skal konsekvensutredes og ha 
planprogram. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere 
plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen.  

Ø Punkt 24 og 30 i vedlegg I er relevant for planen. Det tas sikte på å legge til rette for > 15 000 m2 
bebyggelse for næring eller tjenesteyting, ut over det gjeldende planer legger opp til.  
KU-plikt utløses etter forskriftens 6 b) (tilsvarende krav som etter gammel KU-forskrift).     

 
KU-forskriftens § 8 a) fastsetter at reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes hvis de kan få 
vesentlige virkninger etter § 10. Planer etter § 8 skal konsekvensutredes, men ikke ha planprogram eller melding.  

Ø Punkt 10 b) i vedlegg II (Utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområder inkl. kjøpesentre og 
parkeringsanlegg) og punkt 10 e) i vedlegg II (Bygging av veier) er relevant for planen.  
 
Disse er dermed vurdert etter KU-forskriften § 10, som angir kriterier for vurderingen av om en plan 
eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. I vurderingen skal det bl.a. ses hen til 
egenskaper ved planen eller tiltaket og planens eller tiltakets lokalisering og påvirkning av 
omgivelsene. Vurdering:  
 

Ø Planen vil ikke komme i konflikt med verneområder, markaloven, utvalgte naturtyper, prioriterte 
arter, vernede vassdrag eller fredete kulturminner.  
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Ø Planen vurderes ikke å komme i konflikt med truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, 
mineralressurser, samiske interesser eller friluftsliv. Planens forhold til kulturminner og –miljøer 
skal konsekvensutredes. 

Ø Planens forhold til statlige planretningslinjer/bestemmelser og regionale planbestemmelser 
(støy- og luftforurensning, barn- og unges interesser samt kjøpesenterforskriften) skal 
konsekvensutredes. 

Ø Planen vil ikke innebære omdisponering av LNF-områder, arealer regulert til landbruk eller av 
betydning for landbruksvirksomhet.  

Ø Planen vurderes ikke å gi økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er 
overskredet.  

Ø Planens forhold til konsekvenser for befolkningens helse f.eks. som følge av vann- eller 
luftforurensning skal konsekvensutredes, jf. utredningstema om støy- og luftforurensning. I 
tillegg til dette skal framkommelighet for gående/syklende, trafikksikkerhet, samt tilrettelegging 
for alle, inkl. barn og unge konsekvensutredes.  

Ø Planen vurderes ikke å medføre vesentlig forurensning eller klimagassutslipp. Støy- og 
luftforurensning skal utredes.  

Ø Planen vurderes ikke å medføre risiko for alvorlige ulykker som følge av naturfarer som ras, 
skred eller flom. Det vil bli gjennomført ROS-analyse samt undersøkelser og vurderinger ihht. 
NVEs retningslinjer.  

 
Vurderingen etter ny KU-forskrift §§ 8 og 10 tilsier at de KU-tema som allerede er tatt inn i 
planprogramforslaget også ivaretar ny KU-forskrift.   
 

2.5 HENSIKTEN MED PLANPROGRAM 
For reguleringsplaner som utløser krav om konsekvensutredning skal det utarbeides planprogram.  
 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, beskrive det aktuelle området og hvilke 
problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn i det konkrete planarbeidet, basert på eksisterende 
kunnskap.  
 
Relevante og realistiske alternativer skal beskrives, og det skal fremgå hvordan behandlingen av disse skal 
ivaretas i planarbeidet.  
 
Det skal også gjøres rede for planprosess med frister, deltakere og opplegg for medvirkning, spesielt for grupper 
som antas å bli særlig berørt.  
 
Forslaget til planprogram skal redegjøre for hvilke forhold som skal utredes og belyses i konsekvensutredningen. 
Fremgangsmåte og metode skal beskrives. Planprogrammet skal utformes slik at det kan tas stilling til om 
planarbeidet er gjennomført i samsvar med planprogrammet.  
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3 – PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER FOR PLANOMRÅDET 
 
3.1 STATLIGE / RIKSPOLITISKE PLANBESTEMMELSER OG –RETNINGSLINJER 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009).  
Retningslinjen gir i hovedsak rammer for utarbeidelse av kommunale planer. Kommunale planer/-delplaner gir 
retningslinjer for klima- og energihensyn som bør tas i reguleringsplanarbeid. Fredrikstad bystyre vedtok 
06.06.2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Planen fokuserer på de områder der 
kommunen har handlingsrom til å gjennomføre tiltak knyttet til klima og energi: Areal og transport, Avfall, 
Stasjonær energi, Landbruk, Kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid, Partnerskap og Kommunen som 
arbeidsgiver. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995).  
Retningslinjene skal sikre Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal synliggjøre og 
styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Arealer 
og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 
helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Kommunene 
skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnede arealer til barnehager. Ved omdisponering av arealer som er i 
bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.  

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (2008) 
Bestemmelsen fastsetter med juridisk bindende virkning at godkjente fylkesplaner og fylkesdelplaner skal legges 
til grunn for behandling av søknader om etablering eller utvidelse av større kjøpesentre. Målet med den 
rikspolitiske bestemmelsen er å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlige transportvalg, 
dvs. unngå en utvikling med byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke 
disponerer eller ønsker å bruke bil. Det overordnede og langsiktige målet er å utvikle bærekraftige og robuste by- 
og tettstedsstrukturer som også bidrar til å redusere klimagassutslippene. I forskriften fastlegges at kjøpesentre 
bare kan etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i godkjente regionale planer. I områder som ikke 
omfattes av slike regionale planer vil kjøpesentre større enn 3000 m2 ikke være tillatt.  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (2014).  
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging og bidra til mer 
effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og 
utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal 
bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme 
helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Veksten i 
transportbehovet skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig 
boligbygging i områder med press på boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av 
kommunegrensene.  

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)   
Miljøverndepartementet har vedtatt retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. Formålet med 
planretningslinjen er å forebygge helseeffekter av støyforurensning gjennom god arealplanlegging. Retningslinjen 
gjelder arealbruk i områder med støynivå over gitte grenseverdier. Retningslinjen kommer til anvendelse ved 
etablering av bebyggelse med støyfølsom bebyggelse, derunder boliger. Støyforhold skal kartlegges og tiltak som 
sikrer tilfredsstillende støynivå skal beskrives i reguleringsplan. Gul og rød støysone beskriver områder med 
støynivå over anbefalt nivå for boliger og uteoppholdsarealer og der skjermingstiltak eller plangrep bør tas for å 
sikre tilfredsstillende støynivå. I rød støysone anbefales det i retningslinjen å være restriktiv med å tillate ny 
støyfølsom bebyggelse.  I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt 
med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. I slike områder bør det stilles 
konkrete krav til ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Kravene bør nedfelles i planbestemmelsene slik at 
de blir juridisk bindende.  

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520)   
Miljøverndepartementet har vedtatt planretningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i arealplanleggingen. 
Formålet med planretningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensning gjennom god arealplanlegging. 
Retningslinjene skal gi føringer for kommunens arbeid med reguleringsbestemmelser og vilkår i rammetillatelser 
etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen gjelder arealbruk i områder med luftforurensning over gitte 
grenseverdier. Retningslinjen kommer til anvendelse ved etablering av bebyggelse med forurensningsfølsom 
bebyggelse, derunder boliger. Kommunene skal utarbeide kart som synliggjør områder utsatt for luftforurensning i 
form av gule soner (vurderingssoner) og røde soner (områder der ny forurensningsfølsom bebyggelse bør 
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unngås).  

I T-1520 punkt 4.1 understrekes det at retningslinjen ikke skal hindre fortetting og bærekraftig areal- og 
transportplanlegging i områder som allerede er avsatt til byggeområder i overordnede planer. Fortetting i sentrale 
byområder vil på kort sikt kunne medføre at bebyggelse etableres i forurensningsutsatte områder, mens det på 
lengre sikt vil bidra til redusert transportbehov og dermed mindre luftforurensning.  

Retningslinjens punkt 5.1 fastslår at alle reguleringsplaner i områder med antatt luftforurensning over de anbefalte 
grensene skal omtale status og konsekvenser knyttet til luftforurensning. Retningslinjen fastslår videre at det 
generelt ikke vil være behov for ytterligere beregninger i områder hvor det er utarbeidet luftsonekart, med mindre 
det skal etableres virksomhet med vesentlige virkninger for luftforurensningssituasjonen.  

Retningslinjens punkt 5.2 omtaler etablering av ny luftfølsom bebyggelse. For å unngå at flere eksponeres for 
luftforurensning, bør bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning lokaliseres der det er 
egnete lokalklimatiske forhold, med god luftkvalitet og utskifting av luft. Ny utbygging bør utformes slik at det ikke 
etableres nye stagnasjonsområder med opphopning av forurenset luft, for eksempel ved at 
luftgjennomstrømmingen i dalbunner forhindres. Samtidig er det viktig med fortetting for på sikt å redusere 
bilavhengigheten og dermed luftforurensningen. Spesielt i byområder vil det derfor være viktig å ha en avklart 
holdning til hvor slik bebyggelse lokaliseres for både å legge til rette for en samordnet areal- og 
transportplanlegging samtidig som det bør unngås å bygge denne type bebyggelse i de mest utsatte områdene. I 
større byområder vil den gule sonen kunne dekke store deler av byggesonen. For å unngå byspredning vil det 
være både ønskelig og aktuelt å bygge også bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning i 
den gule sonen. Luftkvalitet bør likevel være et hensyn som vurderes i slike saker. Det bør legges vekt på at 
bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning, og spesielt uteoppholdsarealene, får så god 
luftkvalitet som mulig innen sonen. Retningslinjen skal ikke brukes som et argument for å bygge spredt, men for å 
bygge tett med kvalitet.  

3.2 FYLKESPLAN  
Planområdet er i fylkesplan for Østfold mot 2050 avsatt til område for nåværende tettbebyggelse. Fylkesplanen 
gir bestemmelser og retningslinjer bl.a. knyttet til senterstruktur, bebyggelse og transport.  

 
Fylkesplanens arealstrategi bygger på areal- og transportprinsipper med fortetting og transformasjon som 
virkemiddel. Målet i arealplanleggingen er å gi redusert transportbehov og reduserte klimagassutslipp. Som 
hovedregel skal utbygging skje som fortetting eller transformasjon framfor utbygging av nye områder. Ved 
lokalisering av boliger, arbeidsplasser og service skal det legges avgjørende vekt på et godt kollektivtilbud. Nye 
byggeområder skal ha god tilgang til gang- og sykkelveinettet. Ny utbygging skal legges til arealer som er egnet til 
formålet, ut fra hensyn til topografi, lokalklima, visuelle forhold og kommunikasjoner.  

 
Fylkesplanen har følgende mål for klima og energi: Østfold skal være klimagassnøytralt innen 2030, og innen 
2020 skal klimagassutslipp ligge 20 % under 2005-nivå. Minimum 50% skal tas gjennom lokale tiltak. Innen 2012 
skal det oppnås en reduksjon i klimagassutslippene på 10 % i forhold til 2005-nivå. 
 

 
Illustrasjon: Fylkesplankartet. Planområdet markert med svart stiplet linje. Mørk gul farge viser område for nåværende 
tettbebyggelse. 
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3.3 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE OG 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
Planområdet omfattes hovedsakelig av kommunedelplan for Fredrikstad byområde (”byområdeplanen”) 2011-
2023. Området sør for Åsgårdveien og G. A. Stouslands vei omfattes av kommuneplanens arealdel 2011-2023.  
 

 
 
Illustrasjon: Varslet plangrense (svart, stiplet linje) i forhold til byområdeplanen og kommuneplanens arealdel.  
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Formål:  
Formål er vist med fargede felt på plankartet. Planområdet er avsatt til følgende formål:  

• Framtidig sentrumsformål (brun farge) 
Gjelder Værstetorvet nord i planområdet.  

• Nåværende park og friområde (grønn farge) 
Gjelder hhv. høyskoleparken vest i planområdet og gresslette i øst ved Bjølstad gård. 

• Framtidig bebyggelse og anlegg (mørk gul farge) 
Gjelder Åsgårdjordet sør i planområdet og omkringliggende bolig- og næringseiendommer.  

• Nåværende veg (lys grå farge)  
Gjelder gang-/sykkelveg øst for Åsgårdjordet.  

• Framtidig veg (mørk grå farge). Gjelder fv. 108 Jens Wilhelmsens gate og G. A. Stouslands vei  
• Nåværende boligbebyggelse (lys gul farge). Gjelder eksisterende studentboliger på Bjølstadjordet.  

 
Hensynssoner:  
Hensynssoner er vist med rød eller svart skravur på plankartet. Følgende hensynssoner avsatt i planområdet:  

- H320_1: Faresone flom med krav om kotehøyde for 1.etasje kote +2,5 og flomsikre konstruksjoner 
under kote +2,5. 

- H560_61: Hensynssone for elvefront og vannflate mellom ny kjørebro og Kråkerøybroa.  
I følge byområdeplanens bestemmelser skal det for dette området redegjøres for hvordan fysisk og 
visuell tilgjengelighet til elva ivaretas. 

- H810_17: Sone for felles planlegging av området syd for gangbroa  .  
I følge byområdeplanens retningslinjer bør bebyggelsen planlegges med tanke på et utvidet torv, 
med Stortorvet på nordsiden av elva, og ”Lilletorvet” på sydsiden. Høyden på fondvegg av plassens 
sydside bør vurderes særskilt. Gang- og sykkelforbindelse må sikres i planområdet. 

 
Hovedsykkeltrasé: 
Vist med prikket, svart linje på kartet 
Jens Wilhelmsens gate, K. G. Meldahls vei, Bjølstadveien og Værstetorvet/gangbroa er avsatt som 
hovedsykkeltrasé i området.  

 
Sentrumsområde: 
Planområdet ligger innenfor sentrumsområdet avsatt i byområdeplanen.  
 
Byområdeplanen har følgende målbeskrivelse for sentrumsområdet (kap. 2.3):  

- Det skal legges til rette for et kompakt handelssentrum, for økt verdiskaping, med akseptable 
gangavstander og med fokus på å forsterke handelsaksene Nygaardsgata og Grønli/Dammyr – 
Torvbyen – Stortorvet – FMV.  

- Sikre næringslivet arealmessig vekst og utviklingsmuligheter innenfor planområdet slik at det legges 
til rette for ønsket næringsutvikling. 

 
For å oppnå dette er det avsatt et romslig sentrumsområde, som tar høyde for framtidig befolkningsvekst og 
behov for økt handelsareal. For at man skal unngå uønsket spredning av handelsfunksjoner er det ønskelig å i en 
viss grad styre funksjonsinnholdet. Dette er gjort ved å innføre plankrav med bestemmelser om 
dokumentasjonskrav knyttet til i hvilken grad tiltaket bidrar til å styrke dagens sentrum.    
 
Byområdeplanen (kap. 2.3) har målsetting om å styrke elverommet som sentralt og viktig byrom. I 
byområdeplanens konsekvensutredning (kap. 11.2) står følgende: Å legge til rette for byfunksjoner på begge sider 
av elva er viktig for å styrke elva som byrom. En utvidelse av sentrumsformål til også å gjelde Kråkerøysiden 
muliggjør dette. 
 
Nordre del av planområdet (Værstetorvet) er avsatt til sentrumsformål. Formålet åpner for etablering av forretning, 
tjenesteyting, bolig, kontor, hotell, og bevertning inkl. nødvendig grønt-/uteareal. Innenfor sentrumsformål kan det 
ihht. byområdeplanens bestemmelser etableres kjøpesenter.  
 
Søndre del av planområdet (Åsgårdjordet) ligger utenfor sentrumsformål, men innenfor 
sentumsavgrensningen i byområdeplanen, og er avsatt til framtidig bebyggelse og anlegg – et generelt formål 
for bebyggelse, anlegg og internveier. Kjøpesenter kan etableres dersom det legges til rette for det gjennom 
reguleringsplan og det utarbeides analyser som viser at slik etablering vil styrke eksisterende bykjerne.  
 
Hele planområdet ligger innenfor en radius på 500 m fra Stortorvet, omtalt som akseptabel gangavstand på et 
velfungerende handelssentrum i byområdeplanen (s. 11-12). 
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Byområdeplanen (s. 12) fremholder videre at det innenfor sentrumsområdet må 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. FMV pekes ut som et 
aktuelt område.  
 
Utforming: 
For 1.etasje mot offentlig gate/plass innenfor sentrumsformål stiller byområdeplanen krav om 4,2 m etasjehøyde 
og virksomhet med aktiv, utadrettet fasade. Det stilles krav til bl.a. byggelinje, utkragende bygningsdeler og gang-
/kjøreadkomst.  
 
Leke- og uteoppholdsarealer.  
Byområdeplanen stiller krav om 25 kvm uteoppholdsareal per boenhet i områder innenfor sentrumsgrensen, og 
min. 15 m2 per boenhet innenfor sentrumsformål. Planen gir retningslinjer for kvalitet og funksjon på leke- og 
uteoppholdsarealer. 
 
Parkering 
Byområdeplanen stiller krav om bil- og sykkelparkeringsplasser per boenhet og per BRA ny annen bebyggelse. 
Det åpnes for mulighet for frikjøp.  
 
Renovasjon 
Renovasjonsteknisk plan skal utarbeides i forbindelse med reguleringsplan.  

 
Øvrige bestemmelser 
Kommuneplanens arealdel og byområdeplanen har videre bestemmelser om rekkefølgekrav for å sikre etablering 
av infrastruktur, og om at universell utforming, miljøkvalitet, estetikk, natur- og kulturverdier skal ivaretas og 
redegjøres for i reguleringsplan. 
 
De kommunale arealplanene skal rulleres. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram er gjennomført 
sommeren 2017.  
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3.4 REGULERINGSPLANER 
I og inntil planområdet gjelder flere eldre reguleringsplaner. Nyere reguleringsplaner har vært prosjektrettede og 
har i liten grad forholdt seg til tilstøtende eldre planer. Dette har resultert i at det ligger igjen restarealer av eldre 
reguleringsplaner som vanskelig kan gjennomføres. I tillegg er flere byggeprosjekter oppført etter dispensasjon 
fra plan. En videre, helhetlig utvikling av området er dermed avhengig av omregulering og ”opprydding” i eldre 
planer.  
 

 
Illustrasjon: Varslet planområde (svart stiplet linje), i forhold til gjeldende reguleringsplaner i området. 
 
Det varslede planområdet viser en grovmasket avgrensning. Det tas sikte på å regulere forslagsstillers eiendom 
og tilgrensende vegareal, men det er tatt inn en ”buffer” bl.a. for å ha muligheten til å rydde opp i rester av eldre 
reguleringsplaner som ligger igjen flere steder. Planområdet vil bli redusert til nødvendig størrelse i løpet av 
planarbeidet.   
 
Under følger en gjennomgang av de ulike gjeldende reguleringsplanene og hvordan disse 
påvirkes/endres: 
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PlanID 0106418, Detaljregulering for Bjølstadjordet, vedtatt 06.11.1997 

 
Reguleringsplanen omfatter deler av studentboligene på Bjølstad. Varslet planområde omfatter noe areal regulert 
til boligformål og p-plass (opparbeidet som adkomstvei og p-plass). Det planlegges ingen omregulering av 
boligformålet, men arealet er tatt med for å kunne sikre en god planmessig overgang mellom ny vegføring og 
eksisterende studentboliger (for eksempel terrengtilpasning, skjerming e.a.) 
 
PlanID 0106468, Reguleringsplan for Værste, vedtatt 30.05.2001 

 
Reguleringsplanen er overlappet av flere nyere planer, bl.a. reguleringsplan for Bjølstadforbindelsen (fv. 108 og 
fv. 451). Varslet planområde omfatter bl.a. bolig- og næringsformål kalt område 7a og 8 (på Åsgårdjordet) og 
blandet formål kalt område 4 (på Værstetorvet). I varslet planområde inngår også et område sør for G. A. 
Stouslands vei, regulert til kombinert park og offentlig trafikkområde. Eiendommer sør for G. A. Stouslands vei 
regulert til boligformål berøres også av varslet planområde. Arealet er tatt med for å ha mulighet til å sikre en god 
planmessig overgang mellom veganlegg og eksisterende boliger (for eksempel terrengtilpasning, skjerming e.a.). 
Den eldre reguleringsplanen legger til rette for en veiforbindelse i forlengelsen av Rødsveien, langs vestsiden av 
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studentboligene på Bjølstadjordet. Dette grepet er aldri blitt gjennomført, men aktualiseres igjen i planarbeidet 
som nå igangsettes. 
 
PlanID 0106486, Bebyggelsesplan for byggetrinn 4, Værste, vedtatt 13.06.2002 
 

 
 
Deler av denne planen er senere omregulert. Planforslaget omfatter gjenværende arealer av denne planen ved 
brohodet (formål plass) og i høyskoleparken (formål fellesområde park/lek).  
 
 
PlanID 0106514, Reguleringsplan for Verkstedveien/Bjølstad gård, vedtatt 17.03.2004 

 
Nordvestre del av reguleringsplanen er avsatt til formål park/lek og gang/sykkelveg (Verkstedsveien), og inngår i 
varslet planområde. Arealet som omfattes er i dag opparbeidet med kjørbar gang-/sykkelveg og kantvegetasjon. 
Omregulering til gang-/sykkelveg er aktuelt i planarbeidet som nå varsles.  
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PlanID 0106529, Reguleringsplan for Bjølstadforbindelsen, vedtatt 31.03.2005 

 
Kontorbygg ”Værstetorvet 1” i Gamle Beddingvei 28 er oppført etter denne planen, men med noen tilpasninger og 
dispensasjoner. Planforslaget tar med seg arealene regulert til kombinert byggeformål og veg/fortau mellom 
gangbrolandingen og Jens Wilhelmsens gate slik at ny plan blir i tråd med faktisk bebyggelse og anlegg, og for å 
sikre en helhetlig utvikling og sammenheng i området. 
 
 
PlanID 0106529, Reguleringsplan for Bjølstadforbindelsen, vedtatt 31.03.2005 

 
Delene av fv. 108 og fv. 451 (Jens Wilhelmsens gate og G. A. Stouslands vei) som inngår i det varslede 
planområdet er utbygd i henhold til denne planen, bortsett fra området nærmest Bjølstadtunnelen, se under.   
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PlanID 0106565, Reguleringsplan for Del av Bjølstadforbindelsen, vedtatt 14.06.2007 

 
Reguleringsplanen omfatter vegareal ved tunnelåpningen på Bjølstadforbindelsen og er en endring av 
ovennevnte plan 0106529. Veganlegget nærmest tunnelåpningen er utbygd i henhold til denne planen. 
Planforslaget vil innebære en omregulering av arealene for å etablere ny kryssløsning (rundkjøring) vest for 
tunnelåpningen.  
 
 
PlanID 0106552, Reguleringsplan for Kråkeby Barnehage, vedtatt 16.02.2006 
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Et areal langs G. A. Stouslands vei regulert til barnehageformål inngår i varslet planområde. Det planlegges ingen 
endring av barnehageformålet, men arealet er tatt med for å ha mulighet til å sikre en god planmessig overgang 
mellom barnehagen og vegarealet (for eksempel terrengtilpasning, skjerming e.a.)  
 
 
PlanID 01061124, Detaljregulering for Bjølstadveien 4, vedtatt 03.09.2015: 

 
Reguleringsplanen legger til rette for etablering av ca. 200 studentboliger og gang-/sykkelforbindelser mot 
eksisterende og framtidig infrastruktur. Studentboligprosjektet er ferdig utbygd i 2016. Et område nord i denne 
planen inngår i varslet planområde fordi det kan bli aktuelt å omregulere/tilpasse terreng og formål inn mot ny 
rundkjøring.  
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3.5 ANDRE PLANER OG FØRINGER 
Kommunedelplan bolig – Boligpolitisk plan for Fredrikstad kommune   
Bystyret vedtok 11.02.2016 boligpolitisk plan. Dette er en tematisk kommunedelplan som bl.a. beskriver 
boligpolitikk og målsetninger, strategi for utbygging og fortetting, boligsosialt utviklingsprogram, behov for boliger 
og boligtomter for å takle framtidig befolkningsvekst. I tillegg inneholder planen et utbyggingsprogram for boliger 
som angir utbyggingstakt 2015-2026 i ulike områder av kommunen.   
 
Mål for planen er bl.a. å sikre en boligutvikling som bidrar til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, sikre en 
boligutvikling som bidrar til at Fredrikstad blir et attraktivt sted å bo, bidra til at alle skal ha tilgang på egnet bolig 
og bidra til at kommunen er en mer attraktiv og profesjonell samarbeidspartner.  
 
Det trekkes blant annet frem at 50 % av boligbyggingen bør skje ved fortetting med kvalitet innenfor byområdet og 
at det bør tilbys boliger med variert størrelse og standard. 

 
 

 
Illustrasjon: Utsnitt av utbyggingsprogram for boliger (boligpolitisk plan) som viser mulig antall nye boliger på FMV-området i 
planperioden 2016-2026.  
 
 
Folkehelse og levekår  
Bystyret vedtok 30.04.2015 Kommunedelplan for folkehelse (2015-2018). Planens overordnede mål er å bedre 
folkehelse og redusere sosial ulikhet i helse. Fredrikstad kommune gjennomførte i 2016 en levekårskartlegging 
for å øke kunnskapen om hvor det skal settes inn innsats for å bedre levekår og folkehelse i Fredrikstad. Nordre 
Kråkerøy kommer svært godt ut i kartlegging av folkehelse og levekår sammenlignet med øvrige områder i 
kommunen. Konsekvenser for levekår og folkehelse vurderes i alle vedtak fattet av kommunen. Tiltak som bidrar 
til bedre folkehelse og levekår skal vurderes i arealplanleggingen.  
 
Bypakke Nedre Glomma 
I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, 
Bane NOR og Statens vegvesen om satsing på kollektivtransport, sykkel og gange. Sammen med befolkningen 
og næringslivet skal partene sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir en bærekraftig region hvor vi kan reise 
effektivt og miljøvennlig. Bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg og Østfold fylkesting har inngått samarbeidsavtale 
om areal- og transportutviklingen i Nedre Glomma. For å nå målene for Bypakke Nedre Glomma, slik de blant 
annet er definert i søknaden om belønningsmidler, må bypakkens prosjekter og tiltak gjennomføres parallelt med 
virkemidler som kan redusere transportbehovet, begrense bilbruken og legge til rette for miljøvennlig transport. 
Arbeidet inkluderer så langt blant annet byutredning, kollektivutredning, parkeringsutredning og bysykkelutrening 
for Nedre Glomma. Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (28.04.2017) beskriver strategi- og 
handlingsplan for sykkelveier. 
 
Indre ring 
I Fredrikstad kommunes byområdeplan er det å etablere Indre ring (sentrumsringvei) en av de overordnede 
strategiene. Dette er en ringvei som ønskes etablert rundt Fredrikstad sentrum, med mål om å avlaste 
bygatenettet for gjennomkjøring og annen biltrafikk, og å tilrettelegge for bedre vilkår for gange, sykkel og 
kollektivtrafikk i sentrum. Framkommelighet for næringstrafikk og trafikkflyt på ringveien skal sikres, samtidig som 
fotgjenger- og sykkelforbindelser blir hensiktsmessige. Jens Wilhelmsens gate og Bjølstadtunnelen utgjør en del 
av Indre ring. 
 
Med utgangspunkt i føringene fra byområdeplanen gjennomførte Griff Arkitektur og COWI i 2013-2014 et 
utredningsarbeid bestilt av Fredrikstad kommune knyttet til en slik ringveg. Rapport fra utredningen (juni 2014) 
med anbefalinger for Indre ring og sentrumsgatenettet vil bli lagt til grunn ved neste rullering av kommune- og 
byområdeplanen. Anbefalingene i rapporten er prinsipper for løsninger som må vurderes og konkretiseres ved 
framtidig planlegging og regulering.  
 
 

4 – PLANOMRÅDET I DAG 
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Nåværende arealbruk 
Planområdet er i dag parkeringsplass for ca. 650 biler, og det drives bilverksted og gatekjøkken i næringsbygget 
lengst sør. Offentlig veganlegg er utbygd rundt planområdet.  
 
Estetisk og kulturell verdi 
Bebyggelse i naboområdene har svært ulik karakter og vil direkte og indirekte påvirke utforming, utnyttelse, 
høyder og sammenhenger i planområdet. Kråkerøy er i hovedsak preget av åpen struktur med spredt landlig 
bebyggelse. Dette gjelder både den elvenære småskala næringsbebyggelsen og boligbebyggelsen som er 
realisert de siste 100 år.  
 
Værste-områdets nyere bebyggelse er riktignok i en annen skala, men er på samme måte preget av frittliggende 
bebyggelse med noe omrom. Noe av den nye bebyggelsen har en lineær karakter med orientering langs veier og 
elv, men den gjennomgående karakteren er selvstendige frittliggende bygg – mens sentrum på motsatt side av 
elven er preget av kvartalsbebyggelse. 
 
Kråkerøy kalles på folkemunne for Blomsterøya, og det er det lett kuperte terrenget i grønn drakt som preger 
området. FMV-området med industrivirksomhet har selvsagt ikke hatt et like grønt preg. Tidligere realisert 
bygningsmasse på Værste med tilliggende utearealer er preget av harde overflater av varierende kvalitet. Det har 
tidligere vært investert lite i grøntstruktur, men i nyere prosjekter er sammenhengende blågrønn struktur vektlagt.  
 
Landskap og lokalklima 
Planområdet har gode sol- og lysforhold, og framherskende vindretning fra sørvest. Planområdet er relativt flatt 
og åpent, omgitt av høydedragene Bjølstadfjellet, Solåsen, Åsgård og kollen i høyskoleparken. Disse har et grønt 
preg og danner en avgrensning av landskapsrommet rundt planområdet. Nordøst for planområdet, på samme 
terrengnivå, strekker Værstetorvet og Bjølstad seg mot elvefronten langs Vesterelva.  
 
Naturforhold 
Grøntanlegg langs Jens Wilhelmsens gate, ved Værstetorvet og et bekkefragment sørøst i planområdet utgjør 
blågrønn struktur i planområdet i dag. Det er gjennomført biologisk feltarbeid og utarbeidet en rapport for 
planområdet i 2013. Her beskrives: Sørøst i planområdet, langs gang-/sykkelveg i forlengelsen av Rødsveien 
ligger en rest av den åpne bekken som tidligere gikk mellom Bjølstad gård og Åsgård, med det eneste 
opprinnelige vegetasjonspartiet i området av noen alder. Bekken er åpen i bare noen få timeters lengde og er 
ellers lagt i rør. Vegetasjon i området er relativt høye trær: (ask, alm, spisslønn, hegg, hengebjørk og selje) med 
ganske tett undervegetasjon, hvor alm og humle er trukket fram som interessante. Alm er i likhet med ask hyppig 
forekommende i Østfold, men rødlistet som nær truet på grunn av soppsykdom som gjør at forekomsten har gått 
noe tilbake. Bekkeområdet gir gode hekkemuligheter for fugler og habitater for mange insekter. 
Parkeringsplassen på Åsgårdjordet har grusdekke med sparsom kantvegetasjon av lav biologisk verdi.  
 
Grunnforhold 
Grunnforhold:  
I følge NGUs løsmassekart består planområdet og området mot elva av tykk havavsetning. Det er tidligere foretatt 
grunnundersøkelser i området, bl.a. i forbindelse med vegutbygging og utbygging av studentboligene ved Bjølstad 
og bebyggelse ved Værstetorvet. De marine avsetningene har varierende dybde. Grunnforholdene gjør at 
grunnundersøkelser og stabilitetsvurderinger kreves gjennomført i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. (jf. 
NVEs retningslinjer). 
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Illustrasjon: NGUs løsmassekart. 
 
Radon:  
Det er høye verdier av radon i grunnfjellet i hele Fredrikstad. Kommunedelplanen og TEK10 stiller krav til 
radonsikring i bygg for varig opphold.   

 
Grunnforurensning:  
Det har vært bensinstasjon/verkstedsvirksomhet sør i planområdet. Det er også mulighet for at tiltransporterte 
fyllmasser fra FMV-området kan være benyttet i planområdet. Det er derfor vurdert som sannsynlig at det kan 
finnes forurensede masser i planområdet. Forundersøkelse skal gjennomføres i forbindelse med planarbeidet og 
tiltak/bestemmelser i planen vurderes ut fra prøveresultater og gjeldende forskrift.  
 
Barn og unge 
Planområdet benyttes per i dag ikke av barn og unge til lek/opphold. Et nærmiljøanlegg (kunstisbane/lekeplass) 
er etablert på Værstetorvet nord for planområdet og er et tilbud åpent for publikum i alle aldre. Det legges til rette 
for helårsaktivitet, med kunstisbane i vinterhalvåret og annen aktivitet som sandvolleyball, boccia etc.) i 
sommerhalvåret. Andre egnede lekeområder i nærheten er løkka øst for Bjølstad gård (gresslette bl.a. egnet for 
ballspill), høyskoleparken (aking, klatring, frilek) og Stortorvet/Fisketorvet (vannlek, skating, sykling)  
 
Gjennom og langs planområdet går gang-/sykkelforbindelser som benyttes av barn og unge -  bl.a. til tilbud i 
sentrum, kulturskolen på FMV, Kråkeby barnehage og bolig-/villaområder med høy andel av barnefamilier.  
 
Kommunens skolekretsgrenser er ikke faste, men planområdet vil trolig sogne til Rødsmyra barneskole og 
Kråkerøy ungdomsskole. Det er trafikksikre gang-/sykkelforbindelser til disse skolene fra planområdet. 
 
Universell utforming 
Nyere bebyggelse og veiprosjekter i området oppfyller krav om universell utforming. Planområdet er tilnærmet 
flatt, og ved videre utbygging i området ligger det godt til rette for å etablere universelt utformede løsninger i tråd 
med gjeldende krav og retningslinjer. 
 
Teknisk infrastruktur, overvann, energiforsyning og renovasjon 
Vei, vann og avløp 
Planområdet har i dag kjøreadkomst fra G. A. Stouslands vei.  
Det er kommunalt VA-anlegg i området.  
 
Overvann 
Fredrikstad kommune har den 13.08.2007 med senere revisjoner, utarbeidet en overvannsrammeplan. Værste er 
omtalt i pkt. 4.2.4 i planen. Utbyggingen som er gjennomført siden 2006 er basert på at det er lagt ledninger 
dimensjonert etter gjeldende regler og med direkte utslipp til elven. Det er etablert følgende flomveger i 
områdene: Mellom Værstebroen og Stadion til elven, mellom Stadion og skolebyggene til elven, og i vegen langs 
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Værstetorvet til elven vest for gangbroen. For dette planområdet og nærområdene må det planlegges nye 
overvannsledninger med avløp til elven. Flomveg må også planlegges. Åsgårdjordet er tidligere landbruksområde 
og har derfor ikke grunnforurensning som skal ivaretas ved overvannsløsningene.  
 
Energiforsyning 
Fredrikstad EnergiNett AS og Hafslund Nett AS har anlegg i og ved planområdet.  
 
Fjernvarme 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet til Fredrikstad Fjernvarme AS og det er utbygd anlegg i 
planområdet. Regler for tilknytningsplikt og unntak for tilknytningsplikten gjelder (jf. pbl § 27-5 og 
kommunedelplanens bestemmelser). 
 
Renovasjon 
I henhold til kommunedelplanens bestemmelser skal det utarbeides renovasjonsteknisk plan ved regulering og 
nybygg.  
 
Trafikkforhold, trafikksikkerhet, parkering 
Jens Wilhelmsens gate (fv. 108) har i følge Statens vegvesens nasjonale vegdatabank en ÅDT på ca. 7000. 
Trafikktellinger for planområdet er gjennomført av COWI i 2015 og legges til grunn for planarbeidet, inkl. støy- og 
luftkvalitetsberegninger. Regulert hastighet i Jens Wilhelmsens gate er i dag 50 km/t.  

 
Jens Wilhelmsens gate er en del av planlagt ringvei rundt Fredrikstad sentrum (”Indre ring”). Framkommelighet for 
biltrafikken skal prioriteres på ringveien bl.a. for å avlaste sentrumsgatenettet for trafikk. God framkommelighet på 
ringveien vil gjøre det mindre attraktivt å kjøre en ”snarvei” gjennom sentrum. Samtidig går ringveien gjennom 
sentrumsområder hvor ønsket byutvikling krever at det tas hensyn til myke trafikanter og at veien ikke blir en 
barriære i bybildet. Den rette gatestrekningen forbi planområdet har et relativt bredt tverrsnitt og et visst 
”landeveispreg” med få fartsdempende elementer.   
 
Det foregår iflg. DSB transport av farlig gods (ADR-klasse 2 og 3) på fv. 108 Jens Wilhelmsens gate og 
Bjølstadtunnelen. Dette skal hensyntas i planlegging, prosjektering og gjennomføring av veganlegget. 
 
Hovedsakelig er det gode og trygge gang- og sykkelveiforbindelser i området. Det er imidlertid begrensede 
kryssingsmuligheter for myke trafikanter over Jens Wilhelmsens gate i naturlige bevegelseslinjer. Fotgjengere og 
syklister opplever at de må ta en omvei for å krysse gaten via gangfelt, og mange velger derfor å krysse veien 
utenom gangfeltene. Slik ”villkryssing” gir risiko for trafikkfarlige/utrygge situasjoner.  
 
Planområdet er i dag en parkeringsplass for ca. 650 biler. Trafikk til/fra p-plassen skjer i dag via avkjørsel fra G. 
A. Stouslands vei.  
 
Kollektivtilbud og sykkelforbindelser  
Avstand mellom planområdet og Fredrikstad bussterminal (lokalt og regionalt busstilbud) er ca. 600 meter. 
Avstand til framtidig kollektivknutepunkt (tog og buss) på Grønli er ca. 700 meter. Avstand til dagens 
jernbanestasjon er 1,5 km. Byferga (Gamlebyen-Gressvik) har to stoppesteder like ved planområdet. Det er 
busslommer på hver side av Jens Wilhelmsens gate og Vennelystveien inntil planområdet. Her passerer per i dag 
3 ulike bussruter med forbindelse til bl.a. Fredrikstad bussterminal, Fredrikstad jernbanestasjon samt en 
direkterute til sykehuset Kalnes. Det er gode gang-/sykkelforbindelser gjennom sentrum til kollektivknutepunkt. 
Hovedsykkeltrasé er avsatt gjennom planområdet i byområdeplanen.  
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Illustrasjon: Kollektivtilbud ved planområdet i dag. 
 
Støy og luftkvalitet 
Trafikkmengde i området gjør at planområdet er noe utsatt for trafikkstøy. Trafikkstøy skal utredes i planarbeidet i 
henhold til retningslinje T-1442/2012.  
 
Fredrikstad kommunes luftsonekart (2012) er relativt grovmasket og antyder at planområdet i framskrevet 
situasjon vil ligge i gul sone. Luftkvalitet i planområdet skal utredes i planarbeidet ihht. retningslinje T-1520. 
 
Risiko og sårbarhet - ROS 
Det er gjennomført en innledende analyse av potensiell risiko og sårbarhet i området med tanke på utbygging.  
 
Analysen er basert på sjekkliste fra DSB og omfatter naturbasert og menneskeskapt risiko og sårbarhet.  
Innledende analyse viser at det bør fokuseres på følgende tema i planarbeidet for å unngå uønskede hendelser: 
Grunnforhold/-stabilitet, Veianlegg, Infrastruktur i bakken, Forurenset grunn, Støy og støv fra trafikk, Transport av 
farlig gods, Sikkerhet for gående og syklende.  
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5 – KONSEKVENSUTREDNING - ALTERNATIVER OG TEMA SOM 
SKAL UTREDES 
5.1 KONSEKVENSUTREDNING 
Konsekvensutredningen skal tilpasses plannivået og være relevant for de beslutninger som skal tas. 
Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og eventuelt nødvendig oppdatering av 
denne.  
Konsekvensutredningen skal gjennomføres i henhold til anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant 
faglig kompetanse.   
 
Konsekvensene av ulike utbyggingsalternativer skal vurderes i forhold til ulike tema.  
For alle temaene skal utredningen inneholde en beskrivelse av eksisterende situasjon, ny situasjon med 
vurdering eller beregning av konsekvenser av tiltaket.  
For hvert tema defineres influensområde. Avgrensning av influensområde vil variere fra tema til tema. 
Utbyggingsalternativ som utredes skal vurderes opp mot et referansealternativ kalt nullalternativet.  
 
Konsekvensutredningen skal presenteres som et eget kapittel i planbeskrivelsen.  
Konsekvenser av de ulike utbyggingsalternativene skal vurderes opp mot hverandre, tema for tema.  
Det skal så gis en samlet vurdering av behov for avbøtende tiltak.  
Der konsekvensutredningen avdekker behov for nærmere undersøkelser før utbygging, skal krav om slik 
undersøkelser fastsettes i reguleringsbestemmelsene.  
Konsekvensutredningen skal danne grunnlag for forslagsstillers anbefaling og begrunnelse for valgte alternativ.   
 
5.2 UTREDNINGSALTERNATIVER 
 
I konsekvensutredningen utredes følgende alternativ:  
 

• Forslagsstillers utbyggingsalternativ: Etablering av ny rundkjøring og sideveier i forlengelsen av 
Rødsveien og Verkstedsveien. Bebyggelse med handel, kontor og boliger både nord og sør for Jens 
Wilhelmsens gate. 
  

• Nullalternativet: Konsekvensene av forslagsstillers utbyggingsalternativ skal vurderes opp mot et 
nullalternativ (referansealternativ). Nullalternativet er basert på bestemmelser og føringer i gjeldende 
reguleringsplaner og byområdeplan.  

 
Alternativene er nærmere beskrevet nedenfor.  
 
Ved høring av planprogrammet og i dialog med planmyndighet er det drøftet om at man med kun ett 
utbyggingsalternativ kan risikere å ikke få belyst andre muligheter i området. Det foreligger imidlertid kun ett 
gjennomarbeidet utbyggingsalternativ i området; forslagsstillers alternativ.  
 
Etter råd fra planmyndighet vil man derfor drøfte muligheter, alternativer og variasjoner innenfor hvert 
utredningtema. Dette for å synliggjøre fordeler og ulemper ved utbyggingsalternativet og eventuelle behov for 
justering/tilpasning.   
 
Forslagsstillers utbyggingsalternativ 
Som utgangspunkt for utvikling av planområdet inviterte Værste AS i 2014 tre arkitektfirmaer til parallelloppdrag. 
Oppgaven var å foreslå sentrumutvikling på Værstetorvet og Åsgårdjordet. I kommunens foregående 
utredningsarbeid for Indre sentrumsring var det avklart at kryssløsninger i området burde utredes i den videre 
planleggingen av området. Forslag til ny vegløsning var derfor en del av parallelloppdraget.  
 
Juryen besto av Knut Selberg (Siv.ark. Knut Selberg Arkitekter, BSs Arch, Dip Arch, Dip Urban design, Professor 
1 Trafikk og vegmiljø NTNU), Peter Groth (Aspelin Ramm Eiendom AS), Marianne Aune (Siv.ark., Fredrikstad 
kommune, by- og næringsutvikling) samt Trond Delbekk og Sigbjørn Moe (forslagsstiller Værste AS). Juryen 
valgte forslag fra Griff Arkitektur AS for videre utredning.  
 
Før oppstart av planarbeidet er det gjennomført omfattende innledende utredninger, skisser, analyser og kalkyler 
knyttet til dette utbyggingsforslaget. Her er vurdert bl.a. størrelse og lokalisering av handelsareal, fordeling og 
andel bolig/handel og ikke minst omfattende utredninger rundt omlegging av vegsystemet. Disse tidlige 
vurderingene av bebyggelse og veisystem er gjennomført for å avklare hvilket utbyggingsscenario som kan være 
gjennomførbart og realistisk, både med tanke på økonomisk bærekraft og god byutvikling.  
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Foreslått vegløsning er basert på omfattende utredninger og avklaringer med Statens vegvesen, Østfold 
fylkeskommune og Fredrikstad kommune v/brannsjefen. Vegløsningen forutsetter fravik fra krav til avstand 
mellom rundkjøring og tunnelåpning. Fraviket er vedtatt akseptert i Fylkestinget 16.02.2017 etter en omfattende 
redegjørelse rundt avbøtende tiltak som ivaretar nødvendig sikkerhet. Fylkestinget stilte i samme vedtak 
betingelser knyttet til havarilomme og hastighetsreduserende tiltak i Jens Wilhelmsens gate. Historikken og de 
ulike vegløsningene som er vurdert i området vil bli nærmere redegjort for i konsekvensutredningen. Vegsystemet 
i forslagsstillers utbyggingsalternativ er altså en omforent løsning, men videre konsekvensutredning og planarbeid 
skal avklare om veien kan reguleres som foreslått.  
 
Forslagsstillers utbyggingsalternativ innebærer omlegging av vegsystemet med ny rundkjøring i Jens 
Wilhelmsens gate like vest for Bjølstadtunnelen. Rundkjøringen har sideveier i forlengelsen av Verkstedveien og 
Rødsveien. Det antas at denne veiløsningen vil bidra til å oppnå en styrket, fotgjengerprioritert handelsakse 
mellom Grønli/Torvbyen – Stortorvet – Gangbroa – FMV, i tråd med byområdeplanens målsetning. Dette fordi 
foreslått ny rundkjøring og vegføring vil bidra til å separere biladkomst og varelevering fra gangbroaksen, samtidig 
som Værstetorvet, Åsgårdjordet og Bjølstad kan knyttes tettere sammen funksjonsmessig. 
 
Vegomleggingen antas også å kunne dempe dagens ”landeveispreg” i Jens Wilhelmsens gate og gi bedre 
framkommelighet for både kjørende, gående og syklende. 
 
Utvikling av vegsystemet vil kreve økonomiske muskler. En slik vegomlegging må knyttes til et prosjekt som i sitt 
omfang kan bære kostnadene til endringene i infrastruktur. Det skisserte utbyggingsvolumet i forslagsstillers 
alternativ med totalt ca. 71 000 m2 BTA er i innledende runder vurdert til å være et nødvendig nivå for å løfte 
dette økonomisk.   
 
Nord i planområdet (på Værstetorvet) viser forslagsstillers utbyggingsalternativ kontor-/næringsbygg nærmest 
Slippen og ved høyskoleparken. De to andre bygningene har handel på gateplan, to kontoretasjer over og boliger 
i fire- og fem-etasjes ”tårn” med uteoppholdsarealer på tak. Gateløp og åpninger mellom bygningene danner 
tverrforbindelser og knytter seg til omkringliggende gang-/sykkelvegnett og grønnstruktur. Gangbroaksen over 
torget forlenges med et gangfelt over Jens Wilhelmsens gate. Sør i planområdet (på Åsgårdjordet) er det vist et 
kjøpesenter i en etasje mot sør og to etasjer nærmest Jens Wilhelmsens gate. Over handelsarealene etableres 
det boligbebyggelse, fra tre til ni etasjer med tilkomst-, lek- og uteoppholdsarealer. Det etableres parkering under 
bebyggelsen både nord og sør for Jens Wilhelmsens gate.  
 
Arealoppsett – Forslagsstillers utbyggingsalternativ:  

• Ca. 26 800 m2 salgsareal handel (BRA) fordelt med ca. 5 100 m2 på nordsiden og 21 700 m2 på 
sydsiden av Jens Wilhelmsens gate (fylkesvei 108).    

• Ca. 64 boliger (ca. 6 400 m2 BTA) nord for fylkesveien og ca. 190 boliger (ca 19 000 m2 BTA) sør 
for fylkesveien.  

• Ca. 12 700 m2 BTA næring/kontor nord for fylkesveien.  
• Bygningshøyde fra fire til elleve etasjer.  

 
Illustrasjon: Forslagsstillers utbyggingsalternativ.  
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Nullalternativet (Dagens planstatus)  
 

 
Illustrasjon: Nullalternativet – basert på gjeldende planer.  
 
Konsekvensene av forslagsstillers utbyggingsalternativ skal vurderes opp mot et referansealternativ, kalt 
nullalternativet. Nullalternativet kan typisk enten være en videreføring av dagens situasjon i området, eller en 
framtidig utvikling i tråd med eksisterende, vedtatte planer/mål. Konsekvensene av utbyggingsalternativet skal 
altså sammenlignes med en kjent størrelse - noe vi allerede kjenner eller kan anta konsekvensene av.   
 
Valgt nullalternativ i dette tilfellet viser en framtidig utbygging basert på formål og bestemmelser i gjeldende 
planer, inkludert en videreføring av dagens vegsystem. Referansealternativet viser totalt ca. 35 000 m2 BTA 
bebyggelse.  
 
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.  
 
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 avgrenser 
uteoppholdsarealer, som fastsatt i gjeldende reguleringsplan.  
  
Arealoppsett – Nullalternativet:   

• 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). 

• Ca. 180 boliger (18 000 m2 BTA) syd for fylkesveien.  
• Ca. 7 000 m2 BTA tjenesteyting/kontor fordelt på ca. 4 600 m2 nord og ca. 2 400 m2 sør for fylkesveien. 
• Bygningshøyde kote + 17,4 og + 19,4.  
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5.3 UTREDNINGSTEMAER I KONSEKVENSUTREDNINGEN:  
Krav om konsekvensutredning utløses av etablering av >15 000 nye m2 næringsareal 
(handel/kjøpesenter/tjenesteyting), og av mulige endringer i trafikk- og forurensningssituasjonen pga. foreslått 
omlegging av vegsystemet. I tillegg tilsier vurdering etter ny konsekvensutredningsforskrift av 01.07.2017 at 
planens konsekvenser for/forhold til kulturminner og statlige planbestemmelser/-retningslinjer bør utredes.   
 
Forslagsstillers vurdering, på bakgrunn av KU-forskriften og føringer fra planmyndighet er dermed at følgende 
tema bør konsekvensutredes:   

• Forhold til overordnede planer og mål 
• Kulturminner og kulturmiljø 
• Trafikkforhold 
• Støy og luftforurensning 
• Byutvikling, bebyggelse og bylandskap 
• Etablering av kjøpesenter 

 
Temaene er beskrevet i de neste kapitlene.  

 
5.3.1 Forhold til overordnede planer og mål 

Ø Det skal vurderes om utbyggingsalternativet bidrar til å oppfylle målene i overordnede planer, mål og 
retningslinjer.  

 
Grunnlag:  
- Plangrunnlag og retningslinjer (nasjonale, regionale og kommunale) som beskrevet i dette 

planprogrammet kap. 3. 
 
Metode:  
- Definere målbare mål i overordnede planer.  
- Vurdering av utbyggingsalternativets oppfyllelse av eller konflikt med overordnede planer og 

føringer. 
- 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.  
- Eventuelle avbøtende tiltak beskrives.  
 

5.3.2 Kulturminner og kulturmiljø 
Planområdet omfatter og grenser inn til bevaringsverdig bebyggelse, kulturminner/-miljø.  
En bygning innenfor planområdet (Bertelsenslippen) er avsatt som verneverdig i byområdeplanen. 
Vest for planområdet ligger kollen med FMVs administrasjonsbygg, avsatt i som kulturhistorisk bymiljø i 
riksantikvarens NB-register og som verneverdig i byområdeplanen. Øst for planområdet ligger Bjølstad 
gård, hvor noen av bygningene er merket som verneverdige i byområdeplanen. 
  

Ø Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvilke virkninger utbyggingsalternativet vil få for 
kulturminner og –miljø i og ved planområdet.  

   
Grunnlag:  
- Eksisterende og kjent informasjon om kulturminner og kulturmiljø i området.   
 
Metode:  
- Gjennomføre befaring og utredning inkl. illustrasjoner (snitt, perspektiv, nær- og fjernvirkning) som 

beskriver utbyggingsalternativets forhold til og påvirkning av kulturminner/-miljø. 
- 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. 
- Eventuelle avbøtende tiltak beskrives.   

 
5.3.3 Trafikkforhold 

I planarbeidet vil endret utnyttelsesgrad og vegløsning bli vurdert. Dette kan medføre økt trafikkmengde, 
endret kjøremønster og påvirke framkommelighet og sikkerhet for både myke og harde trafikanter.  
 

Ø Konsekvensutredningen skal redegjøre for utbyggingsalternativets påvirkning av trafikksituasjonen og 
trafikkavviklingen lokalt i området og på tilstøtende vegsystem, inkl. Indre Ring. Det skal i tillegg 
fokuseres på sykkel- og kollektivfremmende løsninger. 
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Grunnlag:  
- Trafikktall og ulykkesdata, 
- Innledende utredninger knyttet til ny rundkjøring/veganlegg, inkl. krav/innspill fra vegmyndighet og 

beredskapsmyndighet som f.eks. ny trafikkanalyse/beregning basert på oppdaterte forutsetninger.  
- Illustrasjoner og 3D-modell av eksisterende og planlagt bebyggelse/anlegg. 
 
Metode: 
- Konsekvensutredningen skal omfatte beregninger og vurdering med redegjørelse for  

nåværende og framtidig trafikkvolum, trafikkløsning, framkommelighet og sikkerhet for biltrafikk 
(privatbil-, kollektiv-, næringtrafikk og varelevering/-mottak, samt beredskap- og utrykningskjøring), 
og for gående og syklende(inkl. ev. konflikter mellom økonomiadkomst/varelevering og myke 
trafikanter, spesielt barn og unge), parkering inkl. sykkelparkering, plassering av gangfelt, avkjørsler 
og adkomster.  

- Analyse og vurdering av nåværende og framtidige skoleveier og snarveier i området. 
- Influensområde fastsettes. 
- Forslagsstillers alternativ vurderes opp mot 0-alternativet. 
- Alternative løsninger/variasjoner som er relevante skal drøftes for å belyse fordeler og ulemper ved 

forslagsstillers alternativ. 
- Eventuelle avbøtende tiltak beskrives. 

 
5.3.4 Støy og luftforurensning 

Planen vil legge til rette for utbygging som kan medføre endret trafikkmengde og kjøremønster. Dette vil 
kunne påvirke støyforhold og luftkvalitet i og ved planområdet.  
Deler av planområdet vil berøres av gul og rød støysone, hvor avbøtende tiltak for støyfølsom 
bebyggelse (boliger) må vurderes.  
Kommunens luftsonekart tilsier at området kan bli berørt av gul sone (tidvis utsatt for luftforurensning 
over anbefalt grenseverdi).  
Endret bruk og kjøremønster vil kunne endre støy- og luftforurensningssituasjonen for omgivelsene. 
 

Ø Konsekvensutredningen skal redegjøre for hvilke virkninger utbyggingsalternativet vil få for støy- og 
luftforurensningssituasjonen i planområdet og omgivelsene.  

 
Grunnlag:  
- Trafikktall,  
- Luftsonekart fra Fredrikstad kommune,  
- Arealoppsett, tegninger og 3D-modell av eksisterende og planlagt bebyggelse/anlegg/terreng. 
- Retningslinjene T-1442/2016 og T-1520.  
 
Metode:  
- Konsekvensutredningen skal omfatte beregninger og vurdering med redegjørelse for  

o Nåværende situasjon for støyforhold og luftkvalitet i og ved planområdet.  
o Framtidig situasjon for støyforhold og luftkvalitet i og ved planområdet (inkl. støy- og 

luftforurensning på uteområder og mot boliger) knyttet til endret kjøremønster og 
trafikkmengde samt handel. Influensområde fastsettes.  

- 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. 
- Eventuelle avbøtende tiltak beskrives. 
 

5.3.5 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. 
  

Ø 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), 
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- 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. 
- .  

 
5.3.6 Etablering av kjøpesenter  

Ø Som del av konsekvensutredningen skal det redegjøres for konsekvenser av etablering av kjøpesenter i 
planområdet. Dette er ikke et KU-tema etter forskriften, men i samråd med planmyndighet Fredrikstad 
kommune er det er vurdert som naturlig å innlemme disse vurderingene i KU. 
 
Bakgrunn:  
Planområdet ligger innenfor sentrumsområdet, men kun nordre del av planområdet er avsatt som 
sentrumsformål i byområdeplanen.  
Byområdeplanens bestemmelse § 3 fastsetter:  
”Kjøpesenter kan etableres innenfor areal avsatt til sentrumsformål.  
Innenfor sentrumsområde kan det etableres kjøpesenter dersom det gjennom reguleringsplan (plankrav) 
gis muligheter for dette. Det stilles krav til at det utarbeides analyser som viser at gjennomføringen av 
plan bidrar til å støtte formål som nevnt i gjeldende forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. 
Analysen skal dokumentere at funksjonen styrker eksisterende bykjerne.”  
Retningslinje til § 3 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”.  
 
Grunnlag:  
- Rikspolitisk retningslinje for kjøpesenter.  
- Nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glommaregionen 
- Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 
- Næringsplan for Fredrikstad kommune  
- Handelsanalyse Fredrikstad sentrum, AsplanViak 30.05.2016 
- TØI-rapport 1514-2016, September 2016 
 
 
Metode: 
- Analyse utarbeides i tråd med byområdeplanens krav. 
- I tillegg til å vurdere om funksjonen styrker eksisterende bykjerne, skal det vurderes om funksjonen 

styrker øvrige målsettinger i byområdeplanen og næringsplan for Fredrikstad.  
- Forslagsstillers alternativ skal vurderes opp mot 0-alternativet.  
- Forslagsstillers alternativ skal i tillegg vurderes opp mot etablering av kjøpesenter i andre deler av 

sentrum der byområdeplanen tillater etablering av kjøpesenter uten særskilte analysekrav (dvs. i 
områder avsatt til sentrumsformål).  

- Alternative løsninger/variasjoner som er relevante skal drøftes for å belyse fordeler og ulemper ved 
forslagsstillers alternativ. Herunder: Konsekvenser av plassering av kjøpesenter innenfor og/eller 
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utenfor sentrumsformål i planområdet samt plassering av person og biladkomst til 
handel/kjøpesenter. 

- Eventuelle avbøtende tiltak beskrives.  
 
 

6 – ØVRIGE TEMA SOM BELYSES I PLANBESKRIVELSEN 
I tillegg til ovennevnte tema som skal utredes etter forskrift om konsekvensutredninger, skal en rekke andre tema 
vurderes i planarbeidet. Endringer og virkninger av planforslaget samt forholdet til overordnede føringer skal 
vurderes og redegjøres for i planbeskrivelsen. Departementets veileder T-1490 (Veileder for utarbeiding av 
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven) vedlegg 2 legges til grunn.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) utarbeides og vedlegges planforslaget. Analysen utarbeides med 
utgangspunkt i sjekkliste og veileder fra DSB og departementets veileder T-1490. Der det påvises risiko/sårbarhet 
skal det gjennomføres nødvendige vurderinger/utredninger slik at risikoreduserende og avbøtende tiltak sikres i 
planen.  
 
 

7 – PLANPROSESS  
 
7.1 FREMDRIFTSPLAN, MILEPÆLER, FRISTER:  

• Oppstartsmøte med Fredrikstad kommune (FK): 29.10.2013. 
 

• Parallelloppdrag, Utredninger, Konseptavklaring: 2014 – 2016 
 

• Utkast planprogram sendt FK 25.05.2016 
 

• Møte med FK – gjennomgang av forslag til planprogram: 09.06.2016 
 

• Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram i 6 uker: 01.03.2017 – 12.04.2017 
 

• Innsending av planprogramforslag, revidert etter høring: mai/juni 2017 
 

• Nytt varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram: 04.07.2017 – 15.08.2017 
 

• Innsending av planprogramforslag, revidert etter høring: september 2017 
 
Antatt videre framdrift:  
 

• Administrativ behandling + politisk fastsetting av planprogram: oktober-november 2017 
 

• Innsending av reguleringsplanforslag med konsekvensutredning: høst/vinter 2017 
 

• 1.gangs behandling i kommunen: høst/vinter 2017/2018 
 

• Høringsperiode reguleringsplanforslag min. 6 uker: vinter 2018 
 

• Innsending av planforslag, revidert etter høring: vår 2018 
 

• 2.gangs behandling i planutvalget: Forsommer 2018 
 

• Sluttbehandling i Bystyret: Sommer 2018. 
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7.2 MEDVIRKNING OG INFORMASJON 
 

INFORMASJON I MEDIA OG PÅ NETT:  
Forslag til utvikling av området er presentert i media 
ved flere anledninger. Skisser og foreløpige planer 
for området er i tillegg presentert på 
www.vaerstetorvet.no. Det er dette skisseforslaget 
som skal vurderes, konsekvensutredes og 
konkretiseres i den kommende 
reguleringsplanprosessen.  
  
MEDVIRKNING VED PLANOPPSTART:  
Oppstart av planarbeidet varsles og forslag til 
planprogram legges ut til høring/offentlig ettersyn.  
Naboer, myndigheter og berørte parter får tilsendt 
varslingsbrev.  
I tillegg kunngjøres oppstart av planarbeidet i 
Fredriksstad Blad og på kommunens hjemmeside.  
Naboer, myndigheter og berørte parter gis med 
dette anledning til å komme med innspill til 
planprogrammet og planarbeidet.  
Forslagsstiller inviterer naboer til informasjonsmøte.   
 

MEDVIRKNING VED UTARBEIDING AV 
PLANFORSLAG MED 
KONSEKVENSUTREDNING:  
I forbindelse med utarbeiding av planforslaget vil 
forslagsstiller invitere naboer og andre interesserte 
til dialogmøte med presentasjon av foreløpig 
planforslag. 
I samråd med planmyndighet Fredrikstad kommune 
tas det stilling til om planen bør fremmes for 
regionalt planmøte.  
 
MEDVIRKNING VED HØRING OG 
OFFENTLIG ETTERSYN:  
Når planforslaget er utarbeidet sendes det til 
Fredrikstad kommune til behandling. Planutvalget 
tar stilling til om planforslaget skal sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn. Naboer, 
myndigheter og berørte parter blir igjen orientert og 
får ny mulighet til å komme med innspill til det 
konkrete planforslaget. Behov for nye 
informasjonsmøter med berørte naboer og 
myndigheter i høringsperioden vurderes.  

 
 


