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1 INTRODUKSJON 
1.1 Forslagsstiller Bjølstad Utvikling AS sin presentasjon av prosjektet 

 
”Værstetorvet – Byutvikling på sitt beste 
Værstetorvet er byutviklingsprosjektet som styrker og utvider sentrum ved å svare på mange av 
Fredrikstads behov: Et variert og miljøvennlig boligområde i sentrum, gode grøntarealer og fellesområder, 
nye og tidsriktige kontorbygg, gatebasert handel og et sentrumssenter som fyller byen med liv, mennesker 
og arbeidsplasser og bidrar til mindre biltrafikk i og ut av byen. 
 
Fredrikstad skal vokse mye de neste årene. Ifølge prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er det byen 
vår, Drammen og Oslo som skal vokse mest i Oslofjordregionen frem mot 2040.  I 2016 vokste 
Fredrikstad-befolkningen mer enn SSB har forutsett, ifølge ferske tall fra Telemarksforskning. Når vi tar 
med at Fredrikstad i 2017 vant Statens pris for attraktiv by og dessuten ble kåret til årets bysentrum, så er 
det tydelig at byen vår er et godt sted å være. Vi vil gjøre den enda bedre. 
 
I dag er Fredrikstad Norges sjette største by, men bysentrumet vårt er ikke engang blant Norges 20 
største. Lokale krefter med sterke tradisjoner og lojalitet overfor Fredrikstad ønsker nå å investere to 
milliarder kroner i Værstetorvet, som tydeliggjør og utvider dagens sentrum over til Kråkerøy-siden, gjør 
elva til byens midtpunkt, sørger for at Fredrikstad-folk får alt de behøver i byen for å leve et godt liv, og 
trekker nye mennesker til byen vår for å jobbe, bo og handle. For vekst kommer ikke av seg selv. Det gjør 
heller ikke en god by. Begge deler må det legges til rette for, vi må selv være med på å skape veksten og 
den gode byen. 
 
Det gjør vi gjennom å utvikle bysentrum. Moderne, urbane områder må ha en riktig balanse av boliger, 
arbeidsplasser, uteområder, restauranter og handelsareal for at byen skal bli levende og god for 
mennesker. Værstetorvet bygges opp fra grunnen av med dette, og samspill med resten av Fredrikstad 
sentrum, i tankene.  
 

Illustrasjon: ”Værstetorvet” - Illustrasjon fra presentasjon av planforslag i juni 2016. Planområdet sett fra 
gangbrolandingen ved isbanen/strandvolleybanen.   
 
Boliger som trengs	
Fredrikstad trenger flere og mer varierte boliger i sentrum, men det trengs særlig leiligheter. Kun 18 
prosent av boligene i byen vår er leiligheter, mens 62 prosent av befolkningen er enslige eller par uten 
barn. 
 
Værstetorvet ønsker å bygge 260 boliger sentralt i byen, med stor variasjon i boligtyper, størrelse og pris, 
for å sikre en variert befolkning i bykjernen. All beboerparkering er lagt innomhus, slik at boligområdene 
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blir bilfrie. Målet er at FMV-området skal bli en bydel der barn kan leke fritt, ungdom har nærhet til skoler 
og fritidsaktiviteter, voksne har en enkel hverdag og eldre nyter det gode liv midt i Fredrikstad sentrum. 
 
I nordre del av området blir det urbane leiligheter plassert i tårn oppå handel- og kontorbyggene, tett på 
bylivet med solrike, skjermede og private utearealer på taket av basen. 
 
I sør blir det mer varierte boligbygg i to til åtte etasjer – leiligheter, to-etasjers rekkehus og tre-etasjers 
townhouses – bygd i et terrassert grøntlandskap oppå sentrumssenteret. Den store, grønne bolighagen vil 
få lekeplasser og andre byrom tilrettelagt for ulike aktiviteter for beboere og byens befolkning. 
 
Felles for boligene er at de fleste får tosidig dagslys og solrike, sør- eller vestvendte balkonger og 
terrasser, godt skjermet mot støy.  
 
Handel i sentrum 
Handelslekkasjene fra Fredrikstad sentrum til Dikeveien bør være kjent for alle som driver både med 
politikk og handel i byen vår. I tillegg vet vi at handelslekkasjen over til Sverige er stor og sterkt økende. 
Ifølge SSBs statistikk fra 7. desember steg grensehandelen med 23,4 prosent til 15,8 milliarder kroner i de 
12 månedene frem til 1. oktober i år. Værstetorvet vil snu handelslekkasjen, vi skal gjenreise Fredrikstad 
som fylkets handelshovedstad. 
 
Fredrikstads høye forventede befolkningsvekst og befolkningens økte kjøpekraft legger, ifølge Asplan 
Viak, grunnlaget for et teoretisk utbyggingspotensial for nytt handelsareal på 47.000 kvadratmeter i 
kommunen frem mot 2025. Værsteutbyggingen dekker omkring halvparten av dette, og 
handelsvirksomheten kommer innenfor en radius på 300 meter fra Stortorvet. 
 

 
Illustrasjon fra presentasjon av planforslag i juni 2016. Sett mot inngang ved torget i Jens Wilhelmsens gate. 
 
 
I nordre del av utbyggingsområdet kommer det gatebasert handel, som vil skape en sammenhengende 
handelsakse mellom sentrumssenteret, dagens bysentrum, Torvbyen og senere kollektivknutepunktet på 
Grønli. 
Værstetorvet har kontakt med sterke nasjonale og internasjonale merkevarer som i dag ikke er 
representert i regionen, men som ønsker å etablere seg i Fredrikstad. Dette er forretninger som vil trekke 
flere handlende fra regionen til byen. Værstetorvet forventes å trekke tre-fire millioner besøkende til 
Fredrikstad årlig, slik at bysentrumet vårt igjen blir Østfolds handelshovedstad - til glede for nye og 
eksisterende forretninger. 
 
Byområdeplanen er klar på at det i sentrumsområdet er viktig med forretninger som selger hvitevarer, 
brunevarer og møbler. Værstetorvet har allerede avtale med Elkjøp og Coop Obs om etablering i 
sentrumssenteret. Dette er forretninger som svarer på byområdeplanens ønsker, og som tilbyr noe nytt i 
bykjernen. Når denne type handel flytter inn til bysentrum, der befolkningstettheten er høy, blir behovet for 
biltransport spesielt og transport generelt redusert. Og når bybefolkningen ikke trenger å dra ut av sentrum 
for å handle disse varene, øker sannsynligheten for at de også gjør andre innkjøp i byen. 
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Undersøkelser og framskrivninger som presenteres i konsekvensutredningen viser at en handelsutbygging 
på Værstetorvet er den mest fornuftige for byen, da det er dette området, sammen med området rundt 
Stortorvet, som vil være lettest tilgjengelig for flest mennesker i de neste tiårene. Ved å bygge ut handel i 
dette området vil vi bygge oppunder et kompakt bysentrum og skape mest mulig gang- og sykkelbasert 
handelsaktivitet i Fredrikstad. 
 
Dette er viktig for å støtte oppunder Fredrikstad kommunes ønsker om å bygge en sterk handelsakse 
mellom Grønli og FMV-området. Værstetorvet-utbyggingen gjør dette ønsket til virkelighet, og vil med sine 
gatebaserte forretninger og sentrumssenter bli et sterkt anker i sørenden av handelsaksen.  Avstanden fra 
Værstetorvet til fremtidig kollektivknutepunkt på Grønli blir kun rundt 700 meter.  
 
Fremtidsrettet transport 
Værstetorvet vil få bilfrie plasser og torg, rause møteplasser for folk, og sentrumssenteret vil få aktive 
fasader ut mot byen, som vil innby de besøkende til å ta bena fatt ut i sentrum. Værstetorvet ligger også 
godt plassert med tanke på bruk av kollektivtransport, med kort gåavstand til det fremtidige 
kollektivknutepunktet for buss og tog på Grønli, samt nye bussruter til skoler og idrettsanlegg på FMV-
området.  
 
I dag er det allerede tre ulike bussruter som forbinder Værstetorvet med dagens bussterminal og 
jernbanestasjon, og en direkterute til sykehuset på Kalnes. Byferga har dessuten to stoppesteder ved 
planområdet, og det er gode gang- og sykkelruter fra Værstetorvet gjennom sentrum og til det fremtidige 
kollektivknutepunktet på Grønli. 
 
Biltrafikk vil i overskuelig fremtid være viktig for mange. Værstetorvet vil med sin beliggenhet i søndre del 
av sentrum være et naturlig stoppested for tilreisende med bil, som kan parkere under tak på en av de 500 
parkeringsplassene – mange av dem med lademulighet for elbiler –  og bevege seg videre ut i byen til fots 
for handel og opplevelser.  
 

 
Illustrasjon fra presentasjon av planforslag i juni 2016. Sett mot øst fra fortau langs Jens Wilhelmsens gate. 
 
Arbeidsplasser til folket 
Når en by vokser, så trengs det arbeidsplasser. Eller kanskje det er akkurat derfor byen vokser, fordi vi 
bygger nye arbeidsplasser. Utviklingen av Værstetorvet vil skape 1.000 årsverk i byggefasen. 
Handelsdelen vil alene skape rundt 600 nye, varige arbeidsplasser midt i sentrum når utbyggingen er over. 
I tillegg vil næringslokalene ha plass til oppunder 500 kontorarbeidsplasser. 
 
Styrking av Fredrikstad sentrum 
Værstetorvet vil med sine boliger, arbeidsplasser, handels- og serveringsvirksomheter bidra til å skape en 
komplett og levende bydel som blir en naturlig utvidelse og styrking av eksisterende bysentrum.  
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Værstetorvet gjør elva til midtpunkt og byen får med utviklingen av FMV-tomta et aktivt sentrum langs 
begge elvebredder. Værstetorvet ligger i nær tilknytning til viktige helsebygg, offentlige etater, Høgskolen i 
Østfold, Fredrikstad stadion og etter hvert nye Frederik II videregående skole og Arena Fredrikstad – 
varierte institusjoner som på daglig og ukentlig basis oppsøkes av og er arbeidsplass for tusenvis av 
mennesker.  
 
Gjennom en attraktiv og sammenhengende handelsaktivitet fra sentrumssenteret og gatebasert handel 
opp til gangbrua over elva, i kombinasjon med 250 nye boliger og mange hundre nye arbeidsplasser, vil 
Værstetorvet trekke flere mennesker til byen vår for å jobbe, handle og bo, og dermed ta Fredrikstad et 
skritt nærmere ambisjonen om å være Den lille verdensbyen.” 
 

 
Illustrasjon: Handelssentrum 2026 - Illustrasjon fra presentasjon av planforslag i juni 2016 
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2 BAKGRUNN 
2.1 Planområdet og hensikten med planarbeidet 

Planområdet ligger på nordre Kråkerøy innenfor sentrumsavgrensningen i Fredrikstad byområde. 
Planområdet ligger sør for gangbroa og omfatter Værstetorvet, Åsgårdjordet og tilstøtende 
fylkeskommunal og kommunal veg.  

 
Hensikten med planarbeidet er å videreutvikle Fredrikstad sentrum på Kråkerøysiden av 
Vesterelva. Det skal legges til rette for etablering av sentrumsbebyggelse inkl. boliger, 
kontor/tjenesteyting, bevertning og handel. Høy utnyttelsesgrad og gode byrom og 
uteoppholdsarealer, sammenhengende gang-/sykkelforbindelser og blågrønn struktur vektlegges.  

 
Planforslaget innebærer en endring av vegsystemet slik at trafikkavvikling blir mer 
hensiktsmessig for både gående, syklende og kjørende. Vegendringen omfatter etablering av ny 
rundkjøring like vest for Bjølstadtunnelen, med sideveier i forlengelsen av Rødsveien og 
Verkstedveien. Dette bidrar til å fjerne biltrafikk fra gangbroaksen slik at denne blir en gang-
/sykkelprioritert forlengelse av handelsaksen Grønli-Torvbyen-Stortorvet-Gangbroa-FMV, i tråd 
med målsetningen i byområdeplanen.   

 
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 vegendring medfører, skal belyses spesielt i planarbeidet. Planprogram for 
planarbeidet er utarbeidet og fastsatt av Bystyret den 16.11.2017. 
 

Illustrasjon: Skråfoto av Fredrikstad sentrum med planområdet markert. 
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2.2 Planprosess og medvirkning 
Oppstartsmøte med planmyndighet Fredrikstad kommune ble først avholdt 09.04.2013.  
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble kunngjort 29.10.2013 med frist for innspill til 
planarbeidet 29.11.2013. 

 
Oppstartsmøtet og varsel om oppstart i 2013 gjaldt et noe større planområde enn det som nå 
reguleres; inkludert Slippen og Bjølstadveien 4. Det ble i varsel om oppstart redegjort for at det 
kunne bli aktuelt å utarbeide separate detaljplanforslag innenfor det varslede planområdet.  

 
Utredninger knyttet til vegsystemet i området avdekket behov for noe tilleggsareal i forhold til 
opprinnelig varslet plangrense. 15.06.2015 ble det derfor sendt ut begrenset varsel om slik 
justering (utvidelse) av plangrensen til berørte grunneiere, naboer og myndigheter. 

 
Illustrasjon: Opprinnelig varslet planområde (2013) med utvidelser varslet i 2015 (markert med blått).  
 
På grunn av ulike behov og muligheter for framdrift ble Bjølstadveien 4 skilt ut av planområdet, og 
det ble utarbeidet en separat detaljreguleringsplan for studentboliger (plan-ID 01061124), vedtatt i 
2015.  

 
Reguleringsarbeid for nordre del av planområdet ble midlertidig stilt i bero for å avvente 
avklaringer rundt eiendomsforhold, makeskifteprosess og regulering av tilstøtende område på 
Bjølstad.  
I mars 2017 ble det derfor varslet oppstart og høring av planprogram for søndre del av 
planområdet inkl. vegsystemet.  
 
Varslingsinnspill fra flere myndigheter oppfordret til at søndre del burde reguleres i sammenheng 
med nordre del. For å imøtekomme innspillene, og fordi reguleringsplanarbeidet for naboområdet 
på Bjølstad igjen ble aktualisert, valgte forslagsstiller å varsle oppstart på nytt og omarbeide 
planprogrammet til å omfatte både søndre og nordre del i juli 2017.  
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Illustrasjoner:  
Til venstre: Planområde varslet i mars 2017 omfattet Åsgårdjordet og tilliggende vegsystem.  
Til høyre: Planområde varslet i juli 2017 inkluderer også arealene nord for Jens Wilhelmsens gate.  
 
 
Planprogrammet (sist revidert 28.09.2017) ble fastsatt av Bystyret 16.11.2017.  
 
Planprogrammet fastsetter opplegg for medvirkning. Innspill mottatt til varsel om oppstart og 
høring av planprogram, samt oppsummering av disse med forslagsstillers kommentarer følger 
som vedlegg til planforslaget. Naboer og velforeninger i området ble vår/sommer 2016 invitert 
møte der de fikk en presentasjon av prosjektet og anledning til å komme med innspill. Prosjektet 
ble i samtidig presentert i full bredde i offentlig presentasjon i juni 2016, samt at det ble sendt ut 
en egen publikasjon med tegninger, visualiseringer og beskrivelse av innhold som vedlegg til 
Fredriksstad blad. Prosjektet er marginalt endret etter dette. I planprogrammet er det også 
henvist til hjemmesiden for prosjektet vaerstetorvet.no, der informasjon om prosjektet er grundig 
presentert. Det vil i forbindelse med utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn bli tatt initiativ 
til en ny presentasjon og drøfting av planforslaget med naboer og berørte parter. 
 
 

2.3 Utbyggingsavtale 
Det pågår avklaringer av hvilke veganlegg i planområdet som skal være fylkesvei og hvilke som 
skal være kommunal vei. For anlegg som skal overtas av Fredrikstad kommune eller Østfold 
fylkeskommune til drift og vedlikehold skal det inngås utbyggingsavtale før arbeidene igangsettes. 
Oppstart av forhandling om utbyggingsavtale kunngjøres. Forslag til utbyggingsavtale legges ut til 
offentlig ettersyn. Inngått utbyggingsavtale kunngjøres. Vegmyndighet skal godkjenne byggeplan 
for veganlegg før arbeidene igangsettes.  
 

2.4 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning (KU) 
Formålet med bestemmelsene om 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 ble innledningsvis vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning (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. 
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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 varsel om oppstart og høring av planprogramforslag i juli 2017 var ny forskrift om 
konsekvens-utredning 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.  

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.  
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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. 

3 OVERORDNET PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 
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 
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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 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. 

3.2 Fylkesplan 
Planområdet er i fylkesplan for Østfold mot 2050 avsatt til område for nåværende tettbebyggelse. 
Fylkesplanen er et strategisk dokument som har hovedperspektiv på klima og folkehelse. 
Oppfølgingsområder som skal prioriteres er Kompetanseutvikling, Fortetting, byutvikling og vern 
og Transport og fysisk aktivitet. Planens mål og strategier er inndelt etter hovedtemaene for 
bærekraftig utvikling; Levekår og folkehelse, Verdiskaping og Miljø. Planen fastsetter en helhetlig 
arealstrategi for fylket, og arealene skal forvaltes slik at målene for Østfold, bl.a. for klima og 
folkehelse, kan nås.  

 
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 med kvalitet, framfor utbygging av nye områder. Ved lokalisering av boliger, 
arbeidsplasser og service skal det legges avgjørende vekt på et godt kollektivtilbud og 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.  
 

 
Illustrasjon: Planområdet markert med blå sirkel på fylkesplankartet 
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3.3 Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 
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: Planområdet markert med blå linje på plankart for byområdeplanen og kommuneplanen. 
 
Formål:  
Formål er vist med fargede felt på plankartet over.  
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.  
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• 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 
Byområdeplanen avsetter Jens Wilhelmsens gate, K. G. Meldahls vei, Bjølstadveien og 
Værstetorvet/gangbroa som hovedsykkeltrasé i området. Hovedsykkeltraséer er noe endret i 
hovedsykkelplan for Sarpsborg og Fredrikstad vedtatt 2017, se kap. 3.5 under.  

 
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). 
 
Byområdeplanen (s. 12) fremholder videre at det innenfor sentrumsområdet må sikres arealer til 
detaljvarer som hvitevarer, brunevarer og møbler. Dette er tradisjonelt handelsvirksomhet som 
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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 min. 25 m2 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. 
 
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. 
Foreløpig presenterte planer for kollektivknutepunkt på Grønli og tilknyttet vegsystem 
tilrettelegger ikke for en komplettering av sentrumsringveien. Planarbeid i området for del av 
Åsgård, fv. 108 og 451 bør likevel ha fleksibilitet for tilpasning til framtidig løsning.    
 
Kommunens arealplaner rulleres 

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 der plan- og formålsgrenser i liten 
grad korresponderer med eiendomsgrenser. 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: Planområdet markert med blå linje i forhold til gjeldende reguleringsplaner i området. 
 
 
Planforslaget innebærer delvis omregulering av følgende eldre reguleringsplaner:   
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PlanID 0106418, Detaljregulering for Bjølstadjordet, vedtatt 06.11.1997 

 
Reguleringsplanen omfatter deler av studentboligene på Bjølstad.  
Et mindre areal regulert til boligformål og gang-/sykkelvei inngår i nytt planområde. Arealet er 
opparbeidet som parkeringsplass. 
 
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). Arealer som inngår i nytt planområde er bl.a. bolig- og 
næringsformål kalt område 7a og 8 (på Åsgårdjordet) og blandet formål kalt område 4 (på 
Værstetorvet). Den eldre reguleringsplanen legger til rette for en veiforbindelse i forlengelsen av 
Rødsveien, langs vestsiden av studentboligene på Bjølstadjordet. Dette grepet er aldri blitt 
gjennomført, men aktualiseres igjen i detaljregulering for del av Åsgård, fv. 108 og 451. 
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 PlanID 0106486, Bebyggelsesplan for byggetrinn 4, Værste, vedtatt 13.06.2002 
 

 
 

Deler av denne planen er senere omregulert. Detaljregulering for del av Åsgård, fv.108 og 451 
omregulerer 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 denne reguleringsplanen avsatt til park/lek og gang/sykkelveg tas inn i nytt 
planområde. Arealet som omfattes er opparbeidet med kjørbar gang-/sykkelveg og 
kantvegetasjon.  
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PlanID 0106558, Reguleringsplan for Værste 1 A, vedtatt 21.09.2006 

 
Kontorbygg ”Værstetorvet 1” i Gamle Beddingvei 28 er oppført etter denne planen, men med 
noen tilpasninger og dispensasjoner. Nytt planområde omfatter arealene regulert til kombinert 
formål 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 
 

 
Den delen av Jens Wilhelmsens gate (fv. 108) som inngår i planområdet er gjennomført 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 

 
Planen omfatter trafikkareal ved tunnelåpningen på Bjølstadforbindelsen (fv. 108, Jens 
Wilhelmsens gate) og er en omregulering av ovennevnte plan 0106529. Veganlegget nærmest 
tunnelåpningen er bygget i henhold til denne planen. Detaljregulering for del av Åsgård, fv.108 og 
451 innebærer omregulering av arealene for å etablere ny kryssløsning (rundkjøring) vest for 
tunnelåpningen.  
 
PlanID 0106552, Reguleringsplan for Kråkeby Barnehage, vedtatt 16.02.2006 

  
Et areal langs G. A. Stouslands vei regulert til barnehageformål (opparbeidet med grønnstruktur) 
tas inn i nytt planområde for del av Åsgård, fv. 108 og 451.  
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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 tas inn i planområdet for del av Åsgård, fv. 108 og 
451 pga. behov for å omregulere/tilpasse terreng og formål inn mot ny rundkjøring. 
 

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. 
 
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 
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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. 
 
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. 

 
Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad 
Planen er utarbeidet ved samarbeid mellom partene i Bypakke Nedre Glomma og vedtatt 
28.04.2017.  
Planen består av en strategidel og en handlingsdel. Strategidelen viser ambisjonene for 
sykkelsatsingen og prinsipper for hovedsykkelveinettet, mens handlingsdelen konkretiserer 
tiltaksbehov og prioriteringen mellom rutene.  

 
Som det framgår av kartet nedenfor foreslås det eget anlegg for sykkel Jens Wilhelmsens gate - 
gangbroa, og mellom Bjølstadveien – gangbroa. Planen er en overordnet temaplan som viser 
ambisjon og prinsipper, men er ikke juridisk bindende, så løsningene vil kunne justeres etter mer 
detaljerte vurderinger. 
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET - EKSISTERENDE FORHOLD 
4.1 Eiendomsforhold 

 
Illustrasjon: Planområdet (blå linje), i forhold til eiendomsgrenser (røde linjer) 
 
Planområdets areal er ca. 58,2 mål. Planområdet utstrekning er noe redusert i forhold til varslet 
plangrense. Følgende eiendommer inngår helt eller delvis i 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), 
423/41,  
423/52,  
423/53,  
423/54 (del),  
423/57 (del) 
423/59, 
423/62,  
423/66 (del),  
423/76,  

423/77, 
423/79 (del),  
423/96 (del), 
423/106, 
423/165, 
423/173, 
423/174 (del)  
423/176, 
423/185, 
506/24 (del).
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4.2 Eksisterende arealbruk 
Nord i planområdet ligger Værstetorvet med gangbrolanding og kunstis-/volleyballbane og 
lekeplass. Vest for torvet ligger kontorbygg i Gamle Beddingvei 28 og Kobberslagerstredet 2 og 
parken med administrasjonsbygget. Øst for torvet ligger et trehus (kontor), arealer opparbeidet til 
bakkeparkering og en del av Verkstedveien.  

 
Jens Wilhelmsens gate (fv. 108) ligger mellom nordre og søndre del av planområdet.  
 
Sør i planområdet ligger Åsgårdjordet som er i bruk som parkeringsplass (ca. 650 plasser). Sør 
på Åsgårdjordet i en tidligere bensinstasjonbygning drives det bilverksted og gatekjøkken.  

 
Vest og sør for Åsgårdjordet går G. A. Stouslands vei (fv. 451). Øst for Åsgårdjordet er det 
opparbeidet gang-/sykkelvei. 
 

 
Illustrasjon: Planområdet markert på ortofoto som viser nåværende arealbruk. 
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4.3 Estetisk og kulturell verdi 
Planområdet bærer i dag preg av å være en overgangssone mellom tidligere gårdsbebyggelse, 
industri, villastrøk og bybebyggelse som er i ferd med å transformeres til en levende og aktiv del 
av sentrum.  

 
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. Værsteområdets 
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.  

 
Villabebyggelse på Bjølstadfjellet øst for planområdet.  
 

 
Bjølstad gårdstun øst for planområdet. 
 

 
Rekkehus- og studentboligtun, bensinstasjontomt, samt villabebyggelse ved Bjølstadveien 
og Vennelystveien, sørøst for planområdet. 
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Sør for planområdet ligger hovedbygningen på Åsgård, nå omgitt av eneboliger og rekkehus. 
Planområdet var opprinnelig Åsgårds jorder og strandtomt. 
 

 
Åsgård gård med omkringliggende rekkehus- og villabebyggelse sørvest for planområdet.  
 
Plassen syd for gangbroen ble benyttet av Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) som 
opplagstomt for utendørs materiallagring. Etter avvikling av verftsdriften på FMV var etablering av 
gangbroen i 2002 et avgjørende grep for å utvikle og utvide sentrumsområdet på Kråkerøysiden. 
Byområdeplanens intensjon er at plassen syd for gangbroen skal opparbeides som et torv med 
fondbebyggelse i sør, på tilsvarende måte som Stortorvet med Fokusbygget på nordsiden av 
gangbroen.  
 

 
Gangbroa over Vesterelva og Værstetorvet. Rundt Værstetorvet ligger kollen med administrasjonsbygget, 
boligblokkbebyggelse, Bertelsenslippen og Båthusteateret mot elva og Bjølstad gård.   
 
Bertelsenslippen nordøst for planområdet var tidligere (1800-1900-tallet) vedlikeholds- og 
reparasjonsverksted for småbåtflåten. Trehusbebyggelsen ved slippen er nå restaurert, bygget 
om til restaurant (Slippen) og kontor. Den opprinnelige delen av restaurantbygget er avsatt som 
verneverdig i byområdeplanen.  
 
Øst for planområdet ligger Bjølstad gård, et godt ivaretatt gårdstun fra 1800-tallet. Tre av 
bygningene er avsatt som verneverdige i byområdeplanen. Låven er ombygd til studentboliger.  

 
Vest for planområdet ligger kollen med høyskoleparken og administrasjonsbygget for tidligere 
Fredrikstad Mekaniske Verksted (tegnet av Arnstein Arneberg, oppført 1948). 
Administrasjonsbygget er et viktig landemerke for Fredrikstad og er avsatt som verneverdig i 
byområdeplanen. Området er registrert som NB!-område i Riksantikvarens database Askeladden. 
Administrasjonsbygget og de nyere/ombygde bygningene inntil huser i dag høyskolen i Østfold.  

 
Nordvest for planområdet mot Vesterelva er det etablert bryggepromenade og boligblokker og 
næringsbygg fra 1990-2010-tallet. 
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Kontorbygg under oppføring vest for planområdet i Jens Wilhelmsens gate 3.  
 

 
Helsehuset, vest for planområdet i Jens Wilhelmsens gate 1 
 

 
Cowi-bygget, Kobberslagerstredet 2, vest i planområdet.  

 
Framtidig bebyggelse og byrom i planområdet skal altså fungere som bindeledd i en relativt 
variert og sammensatt bysituasjon. Manglende funksjoner og forbindelser skal tilføres og krav om 
høy utnyttelsesgrad skal ivaretas, samtidig som omgivelsenes estetiske og kulturelle verdier skal 
hensyntas. 
 

4.4 Landskap, lokalklima, blågrønn struktur 
Planområdet har gode sol- og lysforhold, og framherskende vindretning fra sørvest. Planområdet 
er slakt skrånende og åpent, omgitt av høydedragene Bjølstadfjellet, Solåsen, Åsgård og kollen 
med høyskoleparken. Disse har et grønt preg og danner en avgrensning av landskapsrommet 
planområdet er en del av. I nordøst avgrenses planområdet av Vesterelva. Elverommet er i 
byområdeplanen definert som byens viktigste byrom og visuell og fysisk tilgjengelighet til elva 
skal ivaretas.  

 
Høyskoleparken, grøntanlegg langs Jens Wilhelmsens gate og et bekkefragment med 
kantvegetasjon sørøst på Åsgårdjordet utgjør blågrønn struktur i planområdet i dag. 
Parkeringsplassene i planområdet har grus- og asfaltdekke med sparsom kantvegetasjon av lav 
biologisk verdi. Det er gjennomført en biologisk inventering i området (J. I. Båtvik, 2013). I 
rapporten omtales bekkefragmentet langs gang-/sykkelveg i forlengelsen av Rødsveien. Dette er 
en rest av den åpne bekken som tidligere gikk i skillet mellom Bjølstad gård og Åsgård, med det 
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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. I rapporten 
framholdes det at de påviste verdiene i området ved bekken bør søkes ivaretatt ved omregulering 
av området. 
 

4.5 Grunnforhold, radon 
Grunnforhold:  
I følge NGUs løsmassekart består planområdet og området mot elva av tykk havavsetning. De 
marine avsetningene har varierende dybde. Det er foretatt grunnundersøkelser i området, både i 
forbindelse med dette planarbeidet og i forbindelse med vegutbygging og utbygging av 
studentboligene ved Bjølstad og bebyggelse ved Værstetorvet. Geotekniske rapporter og 
vurdering av områdestabilitet følger som vedlegg til planforslaget. Det er identifisert faresoner 
langs elvefronten hvor det er potensiell fare for at det kan gå kvikkleireskred. 
Faregradsklassifisering er vurdert til middels og lav. Det er konkludert med at før det kan foretas 
utbygging i sonene må det utføres stabilitetsberegninger som dokumenterer at sikkerhetsfaktoren 
i sonene er høyere enn 1,4, jf. TEK10. 

 
Illustrasjon: Planområdet markert med blå linje 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 er mulighet for at tiltransporterte fyllmasser fra FMV-området kan være benyttet i 
planområdet og det har vært bensinstasjon-/verkstedsvirksomhet sør i planområdet. Det er derfor 
vurdert som sannsynlig at det kan finnes forurensede masser i planområdet. På bakgrunn av 
dette er det gjennomført forundersøkelser av grunnforurensning for å få et inntrykk av 
forurensningssituasjonen. Grunnforurensningsrapporter følger som vedlegg til planforslaget. Nord 
i planområdet og på Åsgårdjordet viser miljøprøvetakingen hovedsakelig tilstandsklasse 1 (meget 
god), men pga. to funn i tilstandsklasse 2 (god) anbefales ytterligere prøvetaking i planområdet 
før utbygging. På bensinstasjontomta er det som forventet funnet forurensning. Her er sanering 
påkrevd før utbygging. 

 
4.6 Barn og unge 

Et nærmiljøanlegg (kunstisbane/lekeplass) er etablert på Værstetorvet nord i 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 og boccia i sommerhalvåret.  
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Kunstisbanen på Værstetorvet ved gangbrolandingen.  
 
Høyskoleparken benyttes i dag i liten grad, men er egnet for aking, klatring og frilek. Ut over dette 
benyttes planområdet per i dag ikke av barn og unge til lek/opphold. 

 
Egnede lekeområder nær planområdet er løkka øst for Bjølstad gård (gresslette bl.a. egnet for 
ballspill) og Stortorvet/Fisketorvet på motsatt side av gangbroa (vannlek, skating, sykling). Mellom 
Smia og den nye blokkbebyggelsen langs elvefronten planlegges i tillegg en ny park/lekeplass.  

 
Gjennom og langs planområdet går viktige gang-/sykkelforbindelser som benyttes av barn og 
unge -  bl.a. til tilbud i sentrum, kulturskolen på FMV Vest, 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 planlegges ny videregående skole på FMV Vest, og 
ny barneskole innenfor sentrumsområdet. Det er trafikksikre gang-/sykkelforbindelser til disse 
skolene fra planområdet. 
 

4.7 Universell utforming 
Nyere bebyggelse og veiprosjekter i området oppfyller krav om universell utforming. Planområdet 
er slakt skrånende, og ved videre utbygging i området ligger det dermed godt til rette for å 
etablere universelt utformede løsninger i tråd med gjeldende krav og retningslinjer. 
 

4.8 Folkehelse og rekreasjon 
Kommunens levekårsrapport for 2012 viser at planområdet ligger innenfor en sone som kommer 
svært godt ut sammenlignet med øvrige deler av kommunen.  
 
Planområdet ligger nær tur- og naturområder på Kråkerøy og med gode forbindelser via sentrum 
mot Fredrikstadmarka. Planområdet ligger i sentrum med gang-/sykkelavstand til servicetilbud, 
parker og sosiale møteplasser. 

 
4.9 Teknisk infrastruktur, overvann, energiforsyning og renovasjon 

Vei, vann og avløp 
Nordre del av planområdet har i dag kjøreadkomst fra Jens Wilhelmsens gate (fv. 108) og Gamle 
Beddingvei. Søndre del av planområdet har 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 Gamle Beddingvei langs 
Værstetorvet til elven vest for gangbroen. For dette planområdet og nærområdene må det 
planlegges nye overvannsledninger med avløp til elven. Flomveg må også planlegges.  

 
Energiforsyning 
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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. 
 

4.10 Trafikkforhold og trafikksikkerhet 
Jens Wilhelmsens gate (fv 108) har i følge Statens vegvesens nasjonale vegdatabank (NVDB) en 
ÅDT på ca. 7000. Trafikktellinger for planområdet er gjennomført av COWI i 2015 og lagt til grunn 
for planarbeidet, inkl trafikkutredning, 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 med et relativt bredt tverrsnitt har i dag 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.  
 

4.11 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. Byfergen (Gamlebyen-Gressvik) har to 
stoppesteder like ved planområdet. Det er busslommer på hver side av Jens Wilhelmsens gate 
og Vennelystveien like ved  planområdet. Ved planområdet passerer per i dag bussruter med 
forbindelse til bl.a. Fredrikstad bussterminal, Fredrikstad jernbanestasjon og sykehuset Kalnes. 
Det er gode gang-/sykkelforbindelser gjennom sentrum til kollektivknutepunkt. 

 
Illustrasjon: Kollektivtilbud ved planområdet i dag. 
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5 RISIKO OG SÅRBARHET (ROS) 
5.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er utarbeidet en ROS-analyse for planområdet som omfatter naturbasert og menneskeskapt 
risiko og sårbarhet. Analysen er basert på sjekkliste fra DSB og følger som vedlegg til 
planforslaget.  
Analysen er det vurdert at flere forhold utredes/hensyntas spesielt i planarbeidet for å eliminere 
eller redusere risiko for uønskede hendelser.  
 
Under følger en oppsummering av aktuelle forhold og hensyn som er tatt i planarbeidet:  

• Grunnforhold/-stabilitet: Grunnundersøkelser og geoteknisk rapport inkl. vurdering av 
områdestabilitet er utarbeidet og vedlagt planforslaget. Reguleringsbestemmelse 
henviser til rapportene og fastsetter at disse skal legges til grunn for videre prosjektering 
og utbygging i planområdet.  

• Flomfare: Hensynssone flomfare og tilhørende bestemmelse fra byområdeplanen er 
videreført i plankart og bestemmelser.  

• Radon: Radonsikring av nybygg sikres gjennom TEK, og det er ikke tatt inn særskilte 
bestemmelser om dette i planforslaget.  

• Kulturminner/-miljø: Det er gjennomført KU for kulturminner og kulturmiljø i forbindelse 
med planarbeidet. Planforslaget hensyntar disse med bestemmelser om plassering, 
høyde, siktlinjer og krav om estetisk utforming tilpasset bygde og naturgitte omgivelser.   

• Veianlegg: Trafikkanalyse er gjennomført, jf. KU Trafikk vedlagt planforslaget og 
oppsummering i planbeskrivelsen kap. 6). Vegløsning i planforslaget er drøftet med og 
forelagt vegeier til uttalelse. Løsningen er også forelagt beredskapsmyndighet. Fravik fra 
avstandskrav mellom rundkjøring og tunnel er behandlet av fylkestinget. Gjeldende krav 
forutsettes ivaretatt i videre detaljprosjektering i samråd med ovennevnte parter.  

• Kraftforsyning: Eksisterende anlegg er kartlagt og hensyntas i prosjektet i samråd med 
anleggseier. Bestemmelsene åpner for etablering av nye anlegg i planområdet. I samråd 
med anleggseier er plassering ikke stedfestet i plan, men tilpasses prosjektet i 
detaljprosjekteringsfasen.  

• VA/infrastruktur i bakken: Ledninger og kabler i bakken er kartlagt og hensyntas i 
helhetlig plan for infrastuktur i prosjektet. Det er ikke vurdert som nødvendig å ta inn 
særskilte bestemmelser om dette i planforslaget. 

• Forurenset grunn: Det er gjennomført kartlegging av grunnforurensning i planområdet og 
rapportene er vedlagt planforslaget. Reguleringsbestemmelsene henviser til rapportene 
og fastsetter at disse skal legges til grunn for videre prosjektering og utbygging i 
planområdet.  

• Støy og støv fra trafikk: Det er gjennomført støy- og luftforurensningsberegninger (jf. KU-
rapporter vedlagt planforslaget, og oppsummering i planbeskrivelsen kap. 6.) Det er tatt 
inn bestemmelser som hensyntar både eksisterende og ny bebyggelse i tråd med 
anbefalinger i KU for støy.   

• Transport av farlig gods. Det er ikke tatt inn særskilte bestemmelser om dette i 
planforslaget. Forholdet forutsettes hensyntatt ved detaljprosjektering av veganlegget 
etter gjeldende krav og i samråd med beredskapsmyndighet.   

• Sikkerhet for gående og syklende: Planforslagets nye rundkjøring og veiføringer bidrar til 
separere biltrafikk fra torvet sør for gangbroa og gjør dette gang-/sykkelprioritert. Ny 
rundkjøring muliggjør også etablering av gangfelt over Jens Wilhelmsens gate i 
forlengelsen av gangbroaksen. Planforslaget sikrer god sammenheng i gang-
/sykkelforbindelser og gangfelt i nye, naturlige kryssingspunkter.      

 
Avbøtende / risikoreduserende tiltak er sikret i planen. Det er vurdert at arealdisponeringen som 
planforslaget legger opp til ikke skaper vesentlig risiko for uønskede hendelser. 
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6 KONSEKVENSUTREDNING (KU) – VIRKNINGER AV 
PLANFORSLAGET 

6.1 Konsekvensutredning – Føringer fra vedtatt planprogram 
Planprogram for reguleringsarbeidet er fastsatt av Bystyret 16.11.2017. Her er bl.a. 
utredningstema, grunnlag og metode for konsekvensutredning fastsatt. Utredningsrapportene 
følger som vedlegg til planforslaget. Under følger en kort oppsummering av funnene i 
utredningene. 
 

6.2 Alternativene som ligger til grunn for KU 
 

6.2.1 Forslagsstillers alternativ; Planforslaget (Alt. 1) 

 
  Illustrasjon: Forslagstillers alternativ sett fra øst 
 

Nord for Jens Wilhelmsens gate består bebyggelse av utadrettet virksomhet på gateplan, 
kontoretasjer over i to etasjer og boliger i fire- til femetasjes tårn med uteoppholdsarealer på 
tak. Gateløp og åpninger mellom bygningene danner diagonaler og knytter seg til 
omkringliggende eksisterende gang-/sykkelvegnett og grønnstruktur. Gangbroaksen over torget 
forlenges med et gangfelt over Jens Wilhelmsens gate til et torvareal som spenner på tvers av 
Jens Wilhelmsens gate. Sør i planområdet (på Åsgårdjordet) er det utadrettet virksomhet med 
handelssenter i en etasje mot sydvest og i to etasjer mot Jens Wilhelmsens gate og delvis mot 
Rødsveien og G. A. Stouslands vei. Over handelsarealene er det boligbebyggelse, fra tre til ni 
etasjer med tilkomst-, lek- og uteoppholdsarealer på tak over handelsdelen. Det etableres 
parkering under bebyggelsen både i nord og syd samt parkering for boligdel i overgang handel 
og bolig. 
 
Forslagstillers alternativ består av ca. 260 boliger (ca. 25.500 m2 BTA), ca. 500 
kontorarbeidsplasser (ca. 12.700 m2 BTA) og ca. 600 arbeidsplasser for handel, service og 
servering (ca. 33 500 m2 BRA, hvorav salgsareal handel ca. 27 000 m2 BRA) og ca. 800 P-
plasser i kjeller og P-hus (ca. 7 200 m2 BTA i P-hus på tak. Totalt ca. 80.000 m2 bebyggelse 
over bakke. Dette gir en områdeutnyttelse (OU-BRA) innenfor planområdet på ca. 137 %. Med 
en utnyttelse på ca. 137 % ligger utnyttelsen for planområdet noe lavere enn sammenlignbare 
prosjekter som Dokken i Bergen og Vestre havn i Kristiansand, begge med utnyttelse på 180%. 
 
Forslagsstillers utbyggingsalternativ innebærer omlegging av vegsystemet med ny rundkjøring i 
Jens Wilhelmsens gate like vest for Bjølstadtunnelen. Rundkjøringen får sideveier i forlengelsen 
av Verkstedveien og Rødsveien. Hensikten med omlegging av veisystemet er å oppnå en 
styrket, fotgjengerprioritert handelsakse mellom Grønli/Torvbyen – Stortorvet – Gangbroa – 
FMV, i tråd med byområdeplanens målsetning. Ny rundkjøring og veiføring vil bidra til å 
separere biladkomst og varelevering fra gangbroaksen og gater, bygninger og torv kan knyttes 
tettere sammen som gangbaserte offentlige arealer. Foreslått vegløsning er basert på 
utredninger av Cowi AS og avklaringer med Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune og 
Fredrikstad kommune v/brannsjefen. Vegløsningen forutsetter fravik fra krav til minsteavstand 
mellom rundkjøring og tunnelåpning. Fraviket er akseptert i eget vedtak i Fylkestinget 
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16.02.2017 etter en omfattende utredning utarbeidet i samarbeid med beredskapsmyndighet for 
ivaretagelse av nødvendig sikkerhet. Fylkestinget stilte i samme vedtak betingelser knyttet til 
utforming av havarilomme og utredning av hastighetsreduserende tiltak i Jens Wilhelmsens 
gate. 
 
6.2.2 Nullalternativet; Dagens planstatus (Alt. 0) 

 
Nullalternativet sett fra øst 
 
Nullalternativet er et referansealternativ og er basert på gjeldende kommunedelplan for 
byområdet, gjeldende reguleringsplaner i området og bestemmelser knyttet til disse. For å 
skape en enhetlig logikk i alternativet er gjeldende bestemmelser fortolket og blant annet grad 
av utnyttelse er variert i drøftingene for at referansealternativet skal være relevant mht. 
utnyttelse og høyde. 
 
I nordre del av planområdet (på Værstetorvet) er det vist kontorbygg med handel/bevertning i 1. 
og evt. 2. etasje. Bebyggelsens høyde samsvarer med regulert høyde (kote + 17,4 og + 19,4). 
Gateløp mellom byggene på østsiden av Værstetorvet korresponderer med åpninger 
mellom/gjennom kontorbyggene på vestsiden og gir tverrforbindelser mellom høyskoleparken 
og Bjølstad. Bebyggelsen avgrenser et plassrom rundt torvet med isbanen, og lengst sør på 
Værstetorvet danner en tverrstilt bygning fondmotiv slik dette er beskrevet i Byområdeplanen.  
 
Sør for Jens Wilhelmsens gate (på Åsgårdjordet): Bebyggelsen nærmest Jens Wilhelmsens 
gate er kontorbygg med handel/bevertning i 1. og evt. 2. etasje. (2500 m2 handel tillates ihht. 
reg.plan 0106 468).  Øvrig bebyggelse på Åsgårdjordet er vist som ren boligbebyggelse. Lengst 
i sør avviker nullalternativet fra gjeldende reguleringsplan, som her fastsetter 
bensinstasjon/forretning i 1 etasje. Her er nullalternativet tilpasset byområdeplanen som viser 
samme formål på hele Åsgårdjordet. Bensinstasjon vurderes ikke aktuelt å videreføre, og det 
antas å ligge til rette for 3-4 etasjes bebyggelse også lengst sør. Øvrig bebyggelse på 
Åsgårdjordet samsvarer med regulert høyde (kote + 17,4) i gjeldende reguleringsplan. 
Bebyggelsen omkranser uteoppholdsarealer, som fastsatt i gjeldende reguleringsplan.  

 
Nullalternativet består av ca. 170 boliger (17 000 m2 BTA), ca. 300 kontorarbeidsplasser (ca. 7 
000 m2 BTA) og ca. 200 arbeidsplasser knyttet til handel, service og servering (ca. 10 000 m2 
BRA, hvorav salgsareal handel ca. 8 000 m2 BRA) og ca. 500 P-plasser i kjeller.  Totalt ca. 
35.000 m2 bebyggelse over bakke. Dette gir en områdeutnyttelse (OU-BRA) innenfor 
planområdet på ca. 67 %. Denne kan økes med ca. 10% utnyttelse til ca. 77 % dersom 
høydebestemmelser for bykjerne legges til grunn som vist i illustrasjon under. Utnyttelse er å 
anse som lav i forhold til tilsvarende planområder i andre norske mellomstore byer som det er 
naturlig å sammenligne med. 
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6.3 Oppsummering av funn i KU 
Konsekvensutredningsrapportene er vedlagt planforslaget. Under følger en oppsummering. 
 

6.3.1 KU Forhold til overordnede planer og mål 
Konsekvensutredning av forholdet til overordnede planer og mål er utført i henhold til vedtatt 
planprogram av Griff arkitektur as. Utredningsrapporten følger som vedlegg til planforslaget. 
Under følger en kort oppsummering av funnene i utredningen. 
 
Overordnede planer og mål er oppsummert, gruppert og vurdert temavis;  

• Arealbruk-, fortetting-, transport- og klimagassreduksjon,  
• Bolig- og byromskvalitet, folkehelse- og miljøkrav 
• Estetikk- og kulturminnehensyn 
• Tekniske-/funksjonskrav 

  
Forholdet til disse overordnede krav/målsetninger er hovedsakelig utredet og redegjort for i 
andre KU-rapporter som følger plansaken og det henvises til disse. Bestemmelser om 
tilstrekkelig sosial infrastruktur og forbud mot omdisponering av areal avsatt til friområde er 
vurdert og negative konsekvenser vurderes å bli oppveiet av andre positive konsekvenser.  
 
Endringer som Alt. 1 medfører i forhold til gjeldende reguleringsplaner er beskrevet. Endringer 
som ikke er belyst/utredet i andre KU-rapporter er vurdert. Dette gjelder mindre vesentlige 
formålsendringer og -omdisponering som er vurdert å gi enten ubetydelige eller positive 
konsekvenser.  

 
Ved sikring av foreslåtte avbøtende tiltak (jf. øvrige KU-rapporter) vil Alt. 1 ha tilsvarende eller 
bedre måloppnåelse enn referansealternativet (Alt. 0) i forhold til overordnede planer og mål. Av 
hensyn til overordnede planer og mål kan Alt. 1 (forslagsstillers alternativ) inkl. foreslåtte 
avbøtende tiltak dermed anbefales lagt til grunn for reguleringsplan for Del av Åsgård, fv. 108 
og 451. 
 
6.3.2 KU Kulturminner og kulturmiljø 
Konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø er utført i henhold til vedtatt planprogram 
av Griff arkitektur as. Utredningsrapporten følger som vedlegg til planforslaget. Under følger en 
kort oppsummering av funnene i utredningen. 
 
Innledningsvis presenteres en analyse av kulturminner og -miljøer ved planområdet basert på 
eksisterende og kjent informasjon. Analysen omfatter Administrasjonsbygget på FMV, 
Bertelsen-slippen, Bjølstad gård og Åsgård gård samt gjenværende strukturer tilknyttet disse. 
Analysen avklarer viktige hensyn som bør tas til kulturmiljøene ved framtidig utvikling og 
utbygging i planområdet.  
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Illustrasjon: Planområdet markert med gult. Kulturminner og –miljø markert med orange:  
Administrasjonsbygget på kollen i nordvest, Bertelsen-slippen mot elva i nordøst, Bjølstad gård i øst og 
Åsgård gård i sørvest.  
 
Oppsummering av viktige hensyn:  

SIKTLINJER, LESBARHET OG EKSPONERING:  
Ny bebyggelse i planområdet bør utformes og plasseres med et bevisst forhold til   

- Åsgårds eldre gårdsbebyggelses eksponering mot og lesbarhet fra de 
nærmeste omgivelsene.  

- Bjølstad gårds tunbebyggelses eksponering mot og lesbarhet fra 
omgivelsene, spesielt sett fra nordøst 
(elverommet/sentrum/bryggepromenaden).  

- Bertelsen-slippens eksponering mot og lesbarhet fra omgivelsene, og spesielt 
sett fra elverommet. 

- Administrasjonsbygget og den tilhørende parkens eksponering mot og 
lesbarhet fra omgivelsene (både Kråkerøysiden og elverommet/sentrum på 
motsatt side av elva).  

 
VOLUM/SKALA:  

- Ny bebyggelse i planområdet nærmest Åsgård-bebyggelsen, Bjølstad gård, 
Bertelsen-slippen og administrasjonsbygget med tilhørende park bør utformes 
i skala, volum og høyde som tar hensyn til eksisterende bebyggelse og gir en 
tilpasset og meningsfull overgang mellom gammelt og nytt. Dess større høyde 
på ny bebyggelse, dess større avstand bør den ha til kulturminner/-miljø. 

 
STRUKTURER, FORBINDELSESLINJER, SAMMENHENGER:  

- Landskapsdraget hvor bekken/eiendomsgrensen mellom Bjølstad og Åsgård 
gikk, bør vurderes tydeliggjort og benyttet som strukturerende element for 
arealbruk og utvikling i planområdet. 

- Gangforbindelse Bjølstad- Åsgård sør for Bertelsen-slippen bør opprettholdes 
og videreføres som gangvei og strukturerende element for utvikling i 
planområdet. 
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I konsekvensutredningen dokumenteres hvordan planforslaget (Alt. 1) forholder seg til disse 
hensynene, sett opp mot gjeldende planstatus i området (Alt. 0).  
 

 
Illustrasjon: Forslagsstillers alternativ. Nærliggende kulturminner og –miljøer er markert med orange. 

 
Alt. 1 (forslagsstillers alternativ / planforslaget) vurderes å legge til rette for en positiv utvikling i 
planområdet der tilliggende kulturminner- og miljøer i stor grad er hensyntatt. Vurdert opp mot 
dagens situasjon og mot gjeldende planer, vil Alt. 1 gi noen negative konsekvenser for 
kulturminner-/miljø.  Dette gjelder hovedsakelig eksponering av Administrasjonsbygget mot øst 
(Bjølstad), samt at høyde/volum på ny bebyggelse stedvis vil stå volum-/skalamessig kontrast til 
eksisterende kulturminner/miljø. Det er imidlertid vektlagt nedtrapping i høyde mot lavere 
tilliggende bebyggelse, at høyere volumer plasseres med god avstand til lavere, tilliggende 
bebyggelse og slik at de i minst mulig grad hindrer viktige siktlinjer og eksponering.  

 
Illustrasjon: Snitt gjennom nordre del av planforslaget, Bertelsen-slippen (orange), Vesterelva og 
bebyggelsen ved Stortorvet. Det er lagt vekt på nedtrapping i høyde og skala mot tilliggende kulturminner/-
miljø.  
 
På andre områder vil planforslaget (Alt. 1) gi positive konsekvenser i forhold til gjeldende planer. 
Dette gjelder bl.a. sikring av nye siktlinjer mellom kulturmiljø og viktige ferdselslinjer, samt 
forsterking av landskapsdrag som forteller om tidligere eiendomsstrukturer og gårdsdrift i 
området.  
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Illustrasjon: Planforslaget innebærer fjerning av tunnelkulvertvegger og etablering av ny rundkjøring og vei 
med sammenhengende grønnstruktur. Dette forsterker lesbarhet og tilgjengelighet til det tidligere 
landskapsdraget (bekkedrag) som tidligere lå i skillet mellom de opprinnelige hovedbrukene på nordre 
Kråkerøy; Åsgård og Bjølstad. Planforslaget viderefører også den gamle tverrforbindelsen mellom Bjølstad 
og Åsgård like sør for Bertelsen-slippen.  
  
Det foreslås endringer og avbøtende tiltak som bør sikres i planforslaget:  

- Bebyggelsens volum- og høydefordeling bør fastsettes relativt detaljert for å sikre 
viktige siktlinjer og god volum/skalatilpasning.  

- Åpning i min. 2 etasjer gjennom hjørnebygg ved høyskoleparken må sikres i plan slik 
at sikt og tilgjengelighet mellom administrasjonsbygget/parken og gangbroaksen/Jens 
Wilhelmsens gate sikres.  

- Cowi-bygget kan tillates påbygget med en etasje uten at dette får vesentlige 
konsekvenser for eksponering/volumtilpasning til administrasjonsbygget.  

- Kontorbygg Gamle Beddingvei 28 kan ikke tillates påbygget for å opprettholde den 
viktige siktlinjen mellom administrasjonsbygget/parken og elverommet. 

 
Med hensyn til kulturminner/-miljøer nær planområdet kan forslagsstillers alternativ inkl. 
foreslåtte avbøtende tiltak legges til grunn for detaljreguleringsplanen Del av Åsgård, fv. 108 og 
451.  
 
6.3.3 KU Trafikkforhold 
Konsekvensutredning knyttet til trafikkforhold er utført i henhold til vedtatt planprogram av COWI 
AS. Utredningsrapporten følger som vedlegg til planforslaget. Under følger en kort 
oppsummering av funnene i utredningen. 
 
I tråd med Bypakke Nedre Glomma og regionens avtale om Belønningsmidler, er det forutsatt at 
persontrafikkveksten i Nedre Glomma-området skal tas ved gange, sykling og med kollektive 
reisemidler, dvs. at personbiltrafikken ikke skal øke. Dette vil innebære at eventuell lokal 
biltrafikkvekst i og ved planområdet kompenseres med tilsvarende trafikknedgang andre steder 
slik at trafikknivået i byområdet totalt sett ikke øker. For øvrig er det noe uvisst hva effekten av 
de 6 nye bomstasjonene som kommer i 2018 faktisk vil bli. Eksisterende bomstasjoner på 
Værstebrua og Kråkerøybrua vil bli videreført.  
 
Det er derfor valgt å ikke legge til grunn en generell trafikkvekst i tillegg for veiene ved 
planområdet, utenom konsekvensen av prosjektene som er vurdert spesielt i kapittelet over. Det 
understrekes for øvrig at det er usikkerhet knyttet til fremtidig trafikkgrunnlag, men at 
usikkerheten påvirker i liten grad forskjellene mellom alternativ 1 og 0.  
 
Det er tatt høyde for en situasjon der en ny sentrumsring i Fredrikstad er etablert. Det foreligger 
tidligere CONTRAM-beregninger (2013-nivå) som viser at trafikken forbi planområdet kan øke 
med opp til ca. 140 kjt/t i makstimen i ettermiddagsrush langs Fv 108 Jens Wilhelmsens gate 
gjennom planområdet forutsatt vedtatte veiprosjekter og ny sentrumsring.  
 



Detaljregulering med KU for Del av Åsgård, fv. 108 og 451 - PLANBESKRIVELSE  
 

38 av 61  

I alternativ 1 (forslagsstillers alternativ) foreslås det å etablere ca. 30 700 m² BTA i planområdet 
nord for Jens Wilhelmsens gate (5100 m² handel, 6400 m² boliger og 19 200 m² kontor/næring) 
og ca.  40 700 m² BRA/BTA (21 700 m² handel og 19 000 m² boliger) sør for Jens Wilhelmsens 
gate. I tillegg er det foreslått å regulere utbygging av en etasje til i eksisterende COWI-bygg. 

 
Alternativ 1 er beregnet å generere en nyskapt biltrafikk på ca. ÅDT 7200, tilsvarende en 
timetrafikk i ettermiddagsrush på ca. 1290 kjt/t. Ca. ÅDT 1800 (370 kjt/t) er trafikk knyttet til 
planområdet nord for Jens Wilhelmsens gate, mens ca. ÅDT 5400 (920 kjt/t) er knyttet 
planområdet sør for Jens Wilhelmsens gate. 
 

 
 
Alternativ 1 forutsetter etablering av en ny rundkjøring i Jens Wilhelmsens gate i forlengelsen av 
Rødsveien. Mye av parkeringen for handel og dermed trafikken er knyttet til den sydlige armen i 
rundkjøringen, mens den nordlige armen forbindes til parkering på nordsiden av Jens 
Wilhelmsens gate.  
 
Videre er det forutsatt at eksisterende T-kryss med Gamle Beddingvei stenges helt og at 
trafikken/parkeringen til/fra Værstetorvet og det nye hjørnebygget mellom Værstetorvet og 
COWI-bygget ledes via T-krysset med Stadion.  
 
Det etableres et nytt gangfelt over Jens Wilhelmsens gate der dagens T-kryss med Gamle 
Beddingvei er. I T-krysset med G. A. Stouslands vei forutsettes det kun høyre av og høyre på i 
østgående retning til/fra G. A. Stouslands vei. 
 
Utbyggingen vil gå på bekostning av eksisterende parkeringsplasser både sør og nord for Jens 
Wilhelmsens gate (gjelder både alternativ 1 og alternativ 0) noe som medfører at netto 
trafikkøkning blir mindre (eksisterende p-plasser og arealer i planområdet er forutsatt å ha en 
trafikk på ca. 390 kjt/t i dagens situasjon). Til gjengjeld er det forutsatt at planer vest for 
planområdet øker trafikken i Stadion med ca. 90 kjt/t. For øvrig er det også forutsatt at en 
eventuell ny sentrumsring potensielt kan øke gjennomkjøringstrafikken langs Jens Wilhelmsens 
gate med ca. 140 kjt/t. Pga. målsettingen om nullvekst i personbiltrafikken i Nedre Glomma er 
det ikke forutsatt annen trafikkvekst i veinettet i området. 
 
Kapasitetsberegninger av alternativ 1 med de forutsatte endringene i veisystemet viser en 
akseptabel trafikkavvikling (B<=0,8) i de beregnede plankryssene i Jens Wilhelmsens gate. 
 
G. A. Stouslands vei vil være en omkjøringsmulighet i østgående retning i forbindelse stengning 
av Bjølstadtunnelen. I tillegg vil den nye rundkjøringen kunne representere en ny snumulighet 
nær tunnelen i tilfelle stengning i østgående retning. Dette kan på mange måter være en bedre 
løsning enn i dagens situasjon/alternativ 0. 
 
I alternativ 0 (sammenligningsalternativ) foreslås det å etablere ca. 12 100 m² BRA/BTA i 
planområdet nord for Jens Wilhelmsens gate (7500 m² handel og 4600 m² kontor/næring) og 
ca.  22 900 m² BRA/BTA (2500 m² handel, 2400 m² kontor/næring og 18 000 m² boliger) sør for 
Jens Wilhelmsens gate. 
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Alternativ 0 er beregnet å generere en nyskapt biltrafikk på ca. ÅDT 3000, tilsvarende en 
timetrafikk i ettermiddagsrush på ca. 520 kjt/t. Ca. ÅDT 1800 (320 kjt/t) er trafikk knyttet til 
planområdet nord for Jens Wilhelmsens gate, mens ca. ÅDT 1200 (200 kjt/t) er knyttet 
planområdet sør for Jens Wilhelmsens gate. 
 
Alternativ 0 er basert på en videreføring av dagens veinett med 3 vikepliktige T-kryss langs fv. 
108 Jens Wilhelmsens gate. Kapasitetsberegninger av alternativ 0 med dagens veinett viser en 
god trafikkavvikling (B<=0,6) i de beregnede T-kryssene i Jens Wilhelmsens gate. Dvs. 
alternativ 0 har litt bedre trafikkavvikling enn alternativ 1. 
 
Totalt sett vurderes alternativ 1 og 0 å være tilnærmet likeverdige i forhold til trafikksikkerhet, og 
i forhold til buss- og gang-/sykkeltrafikk.  
 
Forskjellen i trafikkmengde mellom alternativ 1 og 0 er beregnet til ca. ÅDT 4200 eller ca. 770 
kjt/t i makstimen i ettermiddagsrush. Reell trafikkøkning kan bli noe mindre enn beregnet, 
spesielt i ettermiddagsrush, da en del av handelstrafikken erfaringsmessig er avledet fra trafikk 
som allerede kjører i området. Følsomhetsberegningen med RTM indikerer at trafikkveksten på 
døgnbasis i hovedsak er lokal på Kråkerøy og at influensområdet for biltrafikken derfor er 
relativt begrenset. For gang- /sykkeltrafikken er influensområdet enda mer lokalt da slike turer 
er kortere enn bilturer. 

 
Planområdet ligger relativt sentralt i Fredrikstad sentrum (A-område) og er godt tilrettelagt for 
gang-/sykkeltrafikk og reiser med kollektive reisemidler. Alternativ 1 vil bl.a. pga. et større 
utbyggingsvolum generere både mer gang-sykkeltrafikk og mer biltrafikk enn alternativ 0. Men 
alternativ 1 er en bedre lokalisering i forhold til målsettingen om nullvekst i personbiltrafikken 
enn om tilsvarende arealer blir lokalisert mer usentralt i Fredrikstad kommune. 
 
6.3.4 KU Støy og luftforurensning 
Konsekvensutredning vedr. støy og luftforurensning er utført i henhold til vedtatt planprogram av 
COWI AS. Utredningsrapportene følger som vedlegg til planforslaget. Under følger en kort 
oppsummering av funnene i utredningene. 
 
Støy:  
Det er utført støyberegninger ihht. T-1442 for å sammenligne forslagsstillers 
utbyggingsalternativ (alternativ 1) opp mot referansealternativet der utbygging følger dagens 
reguleringsplaner (alternativ 0). 

 
Alternativ 1 viser at alle boliger har tilgang til egnet felles uteoppholdsareal der støynivået er 
tilfredsstillende, enten på bakkeplan eller på takplatåer. Det vil være færre private balkonger 
som vil ha behov for lokal skjerming i alternativ 1, sett opp mot alternativ 0. 
 
En omlegging av veinettet i alternativ 1 gir bedret støyforhold for bebyggelse langs G. A. 
Stouslands vei og Gamle Beddingvei, der konsekvensen anses som stor positiv.  
 
Omlegging av veinettet vil imidlertid gi mer enn 3 dB økning i støynivå for området øst for 
forlengelsen av Rødsveien (studentboligene), der fasader nærmest veien vil havne innenfor gul 
støysone. Konsekvensen anses som middels negativ, og avbøtende tiltak vil kunne være 
nødvendig. 

 
Byggene nærmest fv.108 vil ha støynivåer på fasader mot vei i rød støysone i begge 
alternativene, men i alternativ 1 vil noen av disse byggene reguleres til boliger. 
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I følge T-1442/2016 kan ikke boliger bygges i rød støysone. Følgende forhold taler for å fravike 
fra dette punktet: 
 
- Støyskjerming nær vei vil ha liten eller ingen effekt da boligene ligger fra 2.etasje og 

oppover. 
- Boligene etableres i et sentrumsområde der økt vekst, boligfortetting og arealutnyttelse er 

fokusområder i kommunens arealplan. 
- Bygningene er trukket ut mot veiene, som gjør at bygningene i seg selv vil ha en 

støyskjermende effekt og gi større uteområder med tilfredsstillende støynivå. 
- Balansert ventilasjon vil redusere behov for å åpne vinduer. 
- Innendørs støynivå vil ivaretas med nødvendig lydkrav til vinduer. 
 
For at intensjonen med T-1442 skal ivaretas må det tas inn i planbestemmelsene at alle 
leiligheter skal planlegges slik at størst mulig andel av oppholdsrom og minst ett soverom har 
åpningsbart vindu hvor støynivå utenfor er under grenseverdiene iht. T-1442. 
 
Krav til innendørs støynivå må ivaretas i boliger og kontorer med nødvendig lydkrav til vinduer 
der grenseverdiene på fasaden er overskredet. Der grenseverdiene er ivaretatt på fasade vil det 
ikke være nødvendig med spesielle lydkrav til vinduer.  
 
For de mest støyutsatte fasadene må det påregnes moderate til høye lydkrav til vinduer.  

Det anses som uproblematisk å oppfylle krav til innendørs støynivå, men lydkravene til vinduer 
og fasadeelementer må dimensjoneres ved detaljprosjektering (byggesak), da innendørs 
støynivå er avhengig av planløsning, romvolum og størrelse på vinduer.  

Sett opp mot alternativ 0 vil en omlegging av veinettet innenfor planområdet i alternativ 1 gi 
bedret støyforhold for boligene langs G. A. Stouslands vei og Gamle Beddingvei. Gul støysone 
vil trekkes vekk fra de fleste boligene, og konsekvensen anses som stor positiv.  

En omlegging av veinettet vil imidlertid gi økt støynivå for området øst for forlengelsen av 
Rødsveien og den nye veien Åsgård nord. Økningen langs den nye Rødsveien er på mer enn 3 
dB, og fasader nærmest veien vil havne innenfor gul støysone. Konsekvensen anses som 
middels negativ. Avbøtende tiltak vil kunne være nødvendig, eksempelvis fasadetiltak og evt. 
skjerming av uteplasser i gul støysone. For utvikling av Bjølstad studentby bør det velges gode 
planløsninger som gir tilfredsstillende støynivå utenfor vinduer til størst mulig andel av 
oppholdsrom og minst ett soverom, i tillegg til at tilfredsstillende støynivå på uteplasser og krav 
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til innendørs støynivå må ivaretas. Eksisterende boliger nær den nye veien Åsgård nord vil få 
økt støynivå, men økningen er mindre enn 3 dB på støyutsatte fasader. Boligene som får mer 
enn 3 dB økning i dette området gjelder boliger som ligger utenfor gul støysone, og behov for 
avbøtende støytiltak vil ikke være nødvendig. 

I forbindelse med prosjekteringen må det utredes tiltak som i størst mulig grad skal redusere 
støybelastningen fra anleggsvirksomheten og ivareta grenseverdier som angitt i avsnitt 2.4. 
Støyreduserende tiltak kan være regulering av driftstid, bruk av støysvakt utstyr, lokal skjerming 
av støyende prosesser osv. 
 
Luftforurensning:  
I vurderingen av hvordan utslippene påvirker nærområdet, har COWI gjennomført 
modellberegninger ved bruk av AERMOD View (USEPA, 2005a; Lakes, 2014). AERMOD View 
er et dataverktøy for spredningsmodellering av utslipp til luft og er anbefalt i veilederen 
Nasjonalt informasjonssenter for modellering av luftkvalitet (ModLUFT, 2012a).  

Spredningsresultatene er presentert i kart og viser konsentrasjonene av svevestøv (PM10) og 
nitrogendioksid (NO2) i samsvar med Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging, T-1520 (Miljødirektoratet, 2012), forurensningsforskriften kap 7 om lokal 
luftkvalitet og Statens vegvesens Håndbok V712 (SVV, 2014). Utredningen inneholder noen 
forutsetninger og usikkerheter som er omtalt i kap. 7.  

 

Begge alternativene viser en gul sone som strekker ca. 30m utenfor tunnelmunningen på 
nordsiden av Bjølstadtunnelen. Spredningsberegninger for NO2 viser ingen gul eller rød sone.  

Spredningsresultatene for NO₂	og PM10 viser tilfredsstillende luftkvalitet i hele planområdet. Hele 
planområdet ligger utenfor sonegrensene i T-1520 og er således i samsvar med sonegrensene i 
retningslinjer for luftkvalitet arealplanleggingen.  
 
Samtidig viser beregningene at utslipp fra tunnelmunningen i vest vil påvirke luftkvaliteten rundt 
studentboligene i Bjølstadveien 4. Dette gjelder spesielt i framtidig situasjon hvor økningen i 
trafikken er hovedårsak til at deler av området til studentboligene vil ligge i gul sone.  

 
Plasseringen av rundkjøringen vest for tunnelmunningen (forslagsstillers alternativ) har liten 
eller ingen effekt på utbredelsen av sonegrensene, og det er lite som skiller forslagsstillers 
alternativ fra nullalternativet i framskrevet situasjon.  
 
Anbefalt løsning: Det er dermed vurdert at med hensyn til støy- og luftforurensning kan 
forslagsstillers alternativ legges til grunn for detaljreguleringsplanen. Hensyn knyttet til 
rekkefølgebestemmelser for støypåvirket omkringliggende bebyggelse og krav til boliger i 
støyutsatt sone må sikres i reguleringsbestemmelsene.  
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6.3.5 KU Byutvikling, bebyggelse og bylandskap 
Konsekvensutredning for byutvikling, bebyggelse og bylandskap er utført i henhold til fastsatt 
planprogram av Griff Arkitektur as. Utredningsrapporten følger som vedlegg til planforslaget. 
Under følger en kort oppsummering av funnene i utredningen. 
 
Forslagstillers alternativ/tiltaket er vurdert mht. konsekvenser for samfunn og miljø og vurdert 
opp mot dagens planstatus representert med nullalternativet. Utredning er delt inn i 
hovedtemaene byutvikling, estetikk, bokvalitet og byrom. 
 
6.3.5.1 Byutvikling – sett i forhold til byens behov og beliggenhet 
Forslagstillers utbyggingsalternativ vil i stor grad oppfylle overordnete målsetninger knyttet til 
byutvikling mht. å styrke sentrum med boliger, næring og handel. Alternativet har høyere 
utnyttelse enn dagens planstatus, men dette vurderes å ligge på et relevant nivå sett i 
sammenheng med planområdets plassering i bykjernen og nasjonale forventninger til utvikling 
av bærekraftige byer. Høyere utnyttelse enn gjeldende plan vil gi bedre måloppnåelse knyttet til 
aktivisering av sentrum og elverommet, økt mangfold i byen og krav om redusert 
transportbehov i kommunen totalt sett. Forslagstillers alternativ målt opp mot gjeldende plan 
styrker i større grad målsetningen om et gangbasert sentrum med hastighetsreduserende tiltak i 
Jens Wilhelmsens gate og fjerning av biltrafikk nordover mot Værstetorvet og Gangbrua. 
 

 
Illustrasjon: Handelssentrum 2026 - Illustrasjon fra presentasjon av forslagstillers alternativ i juni 2016 

 
Tiltakets handelsdel har potensiale til å reversere de siste 10-15 års handelslekkasje til 
Dikeveien og andre handelsområder utenfor sentrum, ved at tilbudet i byen styrkes og veksten 
fremover i større grad skjer i bykjernen, og ikke utenfor. Det vil kunne påvirke lokalisering av 
øvrig sentrumshandel, og sannsynligvis over tid styrke denne langs handelsaksen Grønli-
Stortorvet-FMV, muligens på bekostning av ytterligere handelsvekst mot øst og vest. 
Forslagstillers alternativ har generelt bedre måloppnåelse knyttet til byutvikling enn dagens 
planstatus. 
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Illustrasjon: Forslagstillers alternativ sett fra nordøst med markert gang- og sykkelprioritert handelsstrøk og 
byalmenning. 

 
6.3.5.2 Estetikk og sammenheng med nabobebyggelse og bylandskap 
Tiltakets sammensatte og varierende høyde er en konsekvens av planområdets omgivelser 
med lav villabebyggelse i den sydlige del og nærings- og boligbebyggelse med opp til åtte 
etasjer i nord ved Høyskoleparken. Forslagsstillers alternativ med sin høyere utnyttelse avviker i 
større grad fra villabebyggelse ellers i området enn dagens planstatus. Som avbøtende tiltak er 
det foreslått krav til variasjon både i form, uttrykk og materialitet med en arkitektur som tilpasser 
seg den mindre skala i den sydlige delen. Tiltakets påvirkning på nærliggende kulturminner er 
primært knyttet til synlighet og siktlinjer. Dette er hensyntatt gjennom tilpasning av bebyggelse 
til viktige siktlinjer.  Både forslagstillers alternativ og dagens planstatus vil gi noe tap av generell 
sikt til det lave åslandskapet i syd, men siktlinjer til utvalgte landskapstrekk, monumentalbygg 
og elvefront er vektlagt i planforslaget. Forslagstillers alternativ har noe svakere måloppnåelse 
knyttet til deler av dette tema enn dagens planstatus, men med de definerte avbøtende tiltak vil 
måloppnåelse være like god eller bedre enn nullalternativet. 
 

 
Illustrasjon: Kontakt med grønnstruktur og grønne korridorer i hovedalternativ 
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6.3.5.3 Kvalitet i bomiljøet 
Forslagstillers utbyggingsalternativ er i tråd med de overordnede nasjonale, regionale og 
kommunale retningslinjer og målsettinger for fortetting og utvikling av boligområder i bysentrum 
og nært kollektiv-knutepunkt.  Tiltaket medfører at planområdet kan utvikles som en integrert og 
attraktiv del av sentrum med høy bokvalitet med gangavstand til alle byens tilbud og funksjoner. 
Alle boliger har tilgang til gode varierte utearealer med gode solforhold. Tiltakets 
sammenhengende bygningsstruktur syd for Jens Wilhelmsens gate begrenser mulighetene for 
tverrforbindelser fra vest til øst, men løsningen gir samtidig et boligområde som er bedre 
skjermet fra sentrums heloffentlige uterom, gater og støy. Dette gjør det mer attraktivt og 
akseptabelt for barnefamilier å bosette seg i og tett på selve bykjernen. Forslagstillers alternativ 
har generelt bedre måloppnåelse knyttet til kvalitet i bomiljøet enn dagens planstatus. 
 

 
Illustrasjon: Oversiktsbilde fra vest som viser takhager til boligdel. 
 

 
Illustrasjon: Forslagstillers alternativs boligdel markert med gult. 
 
6.3.5.4 Byrom, samt arealer for barn og unge, blågrønn struktur 
Forslagstillers alternativ utvider og utvikler byens gangbaserte sentrumsstrøk over på 
Kråkerøysiden iht. Byområdeplanens intensjon om et "lilletorv" uten biltrafikk henvendt mot 
elva.  Løsningen frigjør veiareal i Gamle Beddingvei som kan benyttes til rekreasjon, aktivitet og 
lek. Det er gode forutsetninger for å opparbeide varierte lekearealer for et stort spenn i 
aldersgrupper tett på byens øvrige tilbud. Tiltakets differensierte høyder sikrer perioder med 
gode solforhold i alle områder av planen. 
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Forslagsstillers alternativ – Lekearealer for de minste i rødt og varierte leke-/uteoppholdsarealer for alle i 
gult og grønt. 
 
Tiltaket har en klar strategi for styrking av grøntstruktur med trerekker i gater, krav til andel 
grønt på tak og på torv, men må kompensere for tap av artsmangfold langs bekkefaret syd i 
planområdet. Forslagstillers alternativ har noe svakere måloppnåelse knyttet til deler av dette 
tema enn dagens planstatus, men med de definerte avbøtende tiltak vil måloppnåelse være 
bedre enn nullalternativet. 
 

 
Oversiktsbilde fra syd med trerekker i gatene som forbinder grøntdragene til Høyskoleparken og elva. 
 
6.3.5.5 Oppsummering 
Konsekvensutredningen viser at konsekvensene for samfunn og miljø samlet sett er positive for 
forslagstillers alternativ målt opp mot overordnete målsetninger og kriterier vurdert opp mot 
dagens planstatus i området (nullalternativet). Innenfor enkelte deltemaer har utredningen 
avklart behov for avbøtende tiltak: 
 

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

- Mot gater og torv der tiltaket møter byens offentlige rom må det stilles krav til utadrettet 
fasade, variasjon og maks avstand mellom inngangspartier. 

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

- Tiltaket må kompensere tap av artsmangfold langs bekkefaret i syd med krav om 
erstatning av tilsvarende mengde nye arter og blågrønn verdi innenfor tiltaket. 
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- Det bør vurderes om senkning av rundkjøring kan unngås slik at det muliggjør et 
bymessig utformet plassrom ved rundkjøringen med redusert barrierevirkning og bedre 
fremkommelighet  for syklister og fotgjengere langs Jens Wilhelmsens gate. 

 
Konklusjon er at forslagstillers alternativ inkl. avbøtende tiltak kan legges til grunn for videre 
reguleringsprosess.   
 
6.3.6 KU Etablering av kjøpesenter 
Konsekvensutredning knyttet til etablering av kjøpesenter er utført i henhold til vedtatt 
planprogram av Asplan Viak AS. Utredningsrapporten følger som vedlegg til planforslaget. 
Under følger en kort oppsummering av funnene i utredningen. 
 
6.3.6.1 Bakgrunn 
Bakgrunn for utredningen er byområdeplanens bestemmelser § 3, som fastsetter at kjøpesenter 
kan etableres innenfor areal avsatt til sentrumsformål, mens innenfor sentrumsområde stilles det 
krav til at det utarbeides analyser som viser at gjennomføringen av plan bidrar til å støtte formål 
som nevnt i rikspolitisk retningslinje for kjøpesentre. Analysen skal dokumentere at funksjonen 
styrker eksisterende bykjerne. Retningslinje til § 3 sier at 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. 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. Værsteområdet (planområdet) ligger sør for 
Gangbroa, som går over Vesterelva, på nordre Kråkerøy i Fredrikstad.  

 
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”. 
 

 
Illustrasjon: Faksimile fra Byområdeplanens planbeskrivelse. 
 
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. Tidligere analyser av 
omsetning innenfor varehandel i Fredrikstad, viser at sentrums-handelen 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.  
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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. 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. 
 

 
Illustrasjon: Historisk omsetning i Fredrikstad sentrum og handelsområdet Dikeveien/Rolvsøy.  

I rapporten beregnes et arealbehov 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. 
 
6.3.6.2 Utredningsalternativer 
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.  

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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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).  
 
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.  
 
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. 
 

 
 
Illustrasjon: Dagens lokalisering av varehandel og de vurderte alternative sentrumssentrene. Størrelse 
basert på antall ansatte.  
 
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, 
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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. 
 
6.3.6.3 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, samt eventuelt også baseres på reiselengde. 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. 

 
 
6.3.6.4 Konklusjon  
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 
sentrums-området. 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 
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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. Værsteområdet 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.  

Gjennomgående kommer alternativ 1 best ut i alle analyser. 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 har 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.  

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. 
Værsteområdet 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.  
Anbefalt løsning  
Forslagstillers alternativ anbefales lagt til grunn for detaljreguleringsplanen Del av Åsgård, fv. 
108 og 451. 
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6.4 Oppsummering avbøtende tiltak, og hvordan de er sikret i plan 
Under følger en oppsummering av forhold som iflg. KU-rapportene bør sikres i 
planbestemmelser, og en redegjørelse for hvordan de er ivaretatt i planforslaget:  
 

6.4.1 Kulturminner/miljø  
Anbefalte avbøtende tiltak:  

- Bebyggelsens volum- og høydefordeling bør fastsettes relativt detaljert for å sikre 
viktige siktlinjer og god volum/skalatilpasning.  

- Åpning i min. 2 etasjer gjennom hjørnebygg ved høyskoleparken må sikres i plan slik 
at sikt og tilgjengelighet mellom administrasjonsbygget/parken og gangbroaksen/Jens 
Wilhelmsens gate sikres.  

- Kontorbygg Gamle Beddingvei 28 kan ikke tillates påbygget for å opprettholde den 
viktige siktlinjen mellom administrasjonsbygget/parken og elverommet. 

 
 
Tiltak i planforslaget:  
I nordre del av planområdet sikrer plankart og bestemmelser at ny bebyggelse øst for torvet får 
tilsvarende plassering og maksimalt tilsvarende høyde som vist for Alt. 1 i KU-illustrasjonene, 
slik at siktlinjer opprettholdes over og mellom nye bygg. (jf. bestemmelse 3.3, 3.8 og 3.12). 
 
I søndre del av planområdet sikrer planbestemmelsene at ny bebyggelse maksimalt får 
tilsvarende høyde som vist for Alt. 1 i KU-illustrasjonene. Nedtrapping mot sørvest sikres også. 
Formålsgrense mot fortau er byggegrense. Bebyggelsen på taket gis noe fleksibilitet for 
plassering da denne ikke påvirker viktige siktlinjer i samme grad som i nordre del av 
planområdet, men åpning mellom de to høyeste bygningene mot nord sikres. (jf. bestemmelse 
3.4, 3.13 og 3.14) 
 
Åpning og gangpassasje mellom torvet (SGT2) og parken (GP1) gjennom hjørnebygget ved 
parken (BS2) sikres i tilsvarende høyde, men med 3 meter større bredde enn vist i KU-
illustrasjonene, jf. bestemmelse 3.6 

 
Kontorbygg i Gamle Beddingvei 28 (formål BS3) reguleres som det er bygget, uten mulighet for 
til- og påbygg. Det presiseres i bestemmelsene at åpning gjennom nordre del av bygget skal 
opprettholdes, jf. bestemmelse 3.7.  

 
6.4.2 Støy  
 
Anbefalte avbøtende tiltak:  

- Hensyn knyttet til rekkefølgebestemmelser for støypåvirket omkringliggende 
bebyggelse og krav til boliger i støyutsatt sone må sikres i reguleringsbestemmelsene. 

 
Tiltak i planforslaget:  
Det er tatt inn bestemmelser som sikrer ivaretakelse av støyforhold for både eksisterende og 
nye boliger som berøres av støysone, jf. bestemmelse 7.1.  

 
6.4.3 Byutvikling, bebyggelse og bylandskap 
Anbefalte avbøtende tiltak:  

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

- Mot gater og torv der tiltaket møter byens offentlige rom må det stilles krav til utadrettet 
fasade, variasjon og maks avstand mellom inngangspartier. 

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

- Tiltaket må kompensere tap av artsmangfold langs bekkefaret i syd med krav om  
erstatning av tilsvarende mengde nye arter og blågrønn verdi innenfor tiltaket. 

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

 
Tiltak i planforslaget:  
Det er tatt inn krav om at bebyggelsens fasadeuttrykk, material og fargebruk skal varieres 
mellom bygg og tilpasses områdets historie samt bygde og naturgitte omgivelser, jf. 
bestemmelse 3.1.1.  
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Tilpasning til mindre skala i nærområdet er ivaretatt ved krav om nedtrapping mot sørvest i 
søndre del av planområdet og ved krav om nedtrapping og lav ”base” for bebyggelsen i nordøst, 
jf. bestemmelser under punkt 3 for bebyggelse og anlegg.    
 
Utadrettet fasade, variasjon og maks avstand mellom inngangspartier er sikret ved 
bestemmelse 3.1.2 c) og d).  
 
Siktlinjer til utvalgte landskapstrekk, monumentalbygg og elvefront er sikret, jf. plankart og 
kommentar til punkt 6.4.1 over.  
 
Kompensasjon for tap av artsmangfold sikres gjennom bestemmelse 2.3 om blågrønn struktur.  
 
Rundkjøringens høydeplassering (noe nedsenket i forhold til tilstøtende areal) er i tråd med krav 
til stigningsforhold til vei ut av tunnel. Heving vil ha flere positive virkninger, spesielt mht. å 
unngå nivåforskjell mot tilstøtende arealer og gi bedre mulighet for enda et gangfelt over Jens 
Wilhelmsens gate nærmere rundkjøringen. Heving krever avklaring med Statens vegvesen og 
bør følges opp i videre planprosess og detaljprosjektering.  

 
6.4.4 Handel  
Anbefalt tiltak:  

- For å utløse potensialet for byliv og et kompakt sentrum med høy aktivitet kreves at 
sentrumssenteret 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. 

 
Tiltak i planforslaget:  
Prioritering av myke trafikanter: I planforslaget er handelsarealene plassert med 
hovedhenvendelse mot gang-/sykkelprioritert gangbroakse. Utadrettet fasade og maks-avstand 
mellom innganger er sikret i bestemmelse 3.1.2 c) og d).  
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7 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
7.1 Formål og hensynssoner i planområdet, jf. pbl § 12-5, 12-6 og 11-8 
Bebyggelse og anlegg, pbl § 12-5 nr. 1      SOSI: Areal daa:  
Boligbebyggelse (B)       1110   0,7 
Boligblokkbebyggelse (BBB1-14)      1113   6,4 
Sentrumsformål (BS1-4)        1130   4,2 
Nærmiljøanlegg (BNA)       1440   0,6 
Renovasjonsanlegg (BRE1-2)      1550   0,1 
Uteoppholdsareal (BUT1-7)      1600 10,3 
Kombinert formål Forretning/kontor/annen off. priv. tjenesteyting (BKB1-6) 1813 10,7   
Kombinert formål Forretning/kontor/annen off. priv. tjenesteyting (BKB7-8) 1814 29,8 
Kombinert formål Bolig/Uteoppholdsareal/Parkering (BAA)   1900   3,1 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl § 12-5 nr. 2: 
Veg (SV)         2010   7,3 
Fortau (SF1-8)        2012   3,0  
Gatetun  (SGT1-4)       2014 11,3 
Gang/sykkelveg (SGS1-4)       2015   0,5 
Gangveg (SGG)         2016   0,1 
Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT1-2)    2018   0,03  
Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-23)     2019   3,8 
Parkeringshus/-anlegg (SPH1-3)      2083 30,1  
 
Grønnstruktur, pbl § 12-5 nr. 3:  
Park (GP1-3)        3050   6,6 
 
Hensynssoner i planområdet, ihht. pbl §§ 12-6 og 11-8: 
Rød støysone ihht. T-1442/2016       H210_1-2 
Gul støysone ihht. T-1442/2016       H220_1-7 
Hensynssone flomfare        H320 
 
7.2 Eiendomsforhold, utbyggingsavtaler 

Eksisterende grenser i planområdet som krysser formål og formålsgrenser er på plankartet vist 
som eiendomsgrenser som skal oppheves. Nye grenser i planområdet bør følge formålsgrenser 
eller prosjektgrenser/byggetrinn. 
 

7.3 Regulering i vertikalnivå – forutsigbarhet og fleksibilitet 
Ny arealbruk er regulert i vertikalnivå for å tydeliggjøre oppdeling av den komplekse 
bygningsstrukturen i planforslaget.  
 
Områdene kalt ”Nord” og ”Syd” på plankartet er regulert i to vertikalnivå; Vertikalnivå 1 (under 
grunnen) og vertikalnivå 2 (på grunnen). I områdene ”Nord” og ”Syd” er vertikalnivå 2 inndelt i 
flere lag for å tydeliggjøre rammene for denne bebyggelsens funksjonsinndeling og 
volumoppbygging. Framstilling av disse områdene på ett samlet plankart ville gitt svært dårlig 
lesbarhet.  
 
Øvrige deler av planområdet har formål og innhold som enkelt kan framstilles i ett vertikalnivå 
(vertikalnivå 2, på grunnen) 

 
Planforslaget viser en relativt detaljert inndeling av både bebyggelse og samferdselsanlegg, 
basert på et skisseprosjekt. Det er valgt å framstille plankartet såpass detaljert for å gi god 
lesbarhet og tydeliggjøre forslagsstillers intensjoner for prosjektet. 

 
Prosjektet er imidlertid ikke ferdig detaljprosjektert, og det kan derfor bli behov for justeringer. Det 
er lagt inn bestemmelser som gir nødvendig fleksibilitet for justeringer ved detaljprosjektering. 
Samtidig er det vektlagt å sikre tydelige rammer for justeringen og dermed forutsigbarhet.  

 
Et hovedprinsipp for bebyggelsen er at formålsgrense mot offentlig fortau/gatetun er 
byggegrense. For deler av bebyggelsen tillates intern omfordeling mellom formål, der 
konsekvensen av dette ikke påvirker omgivelser eller siktlinjer. Omfordeling for tilpasning til valgt 
akse- /bæresystem eller hensiktsmessige/funksjonelle løsninger tillates. Der formålsgrense 
mellom to ulike formål kan justeres skal det vektlegges at arealene ikke endres. I noen tilfeller 
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kan det pga. bære-/aksesystem ikke være mulig å bytte helt likt. I slike tilfeller skal det vektlegges 
at arealene ikke endres vesentlig, dvs. så liten endring som mulig. Bakgrunn for dette er at 
regulert maks. utnyttelsesgrad per formål skal overholdes. 

 
Et annet hovedprinsipp er at bebyggelsen i søndre del skal terrasseres ned mot sørvest og ha 
gode sikre uteoppholdsarealer med gode solforhold. Justeringer skal utføres innenfor maks tillatt 
gesimshøyde, og justeringer skal ikke medføre at boligbygg plasseres nærmere hverandre enn 
regulert minsteavstand i nord-sørlig retning. 
 
I nordre del av planområdet tillates ikke justering av boligtårnenes plassering; formålsgrense for 
BBB1-3 er byggegrense. Dette for å opprettholde siktlinjer mellom boligtårnene mot 
administrasjonsbygget fra Bjølstadfjellet.  

   
Foreslått vegsystem framstilles også relativt detaljert på plankartet. Det kan også her bli behov for 
justeringer og tilpasninger ved detaljprosjektering. På bakgrunn av dette åpner planforslaget for 
omfordeling av underformål innenfor areal regulert til offentlig samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur. Slik omfordeling tillates uten omregulering, i samråd med vegmyndighet.   

 
7.4 Naturforhold, blågrønn struktur 

Sammenhengende blågrønn struktur er vektlagt i planområdet. Betydelig innslag av grønnstruktur 
skal etableres langs gateløp (SVG1-23), på tak (BUT1-7), på torv (SGT1-4) og i parken (GP1-3), 
for å erstatte verdier som fjernes ved bekkefragmentet som fjernes i planområdet. Det skal 
etableres sammenhengende blågrønn struktur med variert vegetasjon og både horisontale og 
vertikale grønne flater og volumer. Dette skal redegjøres for i helhetlig plan for blågrønn struktur. 
Jf. bestemmelse 2.3, 3.11 b), 4.4-6, 4.8 a), 5.1 og rekkefølgebestemmelser 8.1, 8.2 og 8.3.  
 
Andel grønnstruktur økes dermed vesentlig i området. Planforslaget medfører at et eksisterende 
bekkefragment fjernes, men tiltakene som sikres i plan skal erstatte verdiene som er påpekt i 
biologisk rapport samt tilføre nye blågrønne verdier. 
 

7.5 Grunnforhold, radon 
Det er i geotekniske rapporter og grunnforurensningsrapporter vedlagt planforslaget redegjort for 
behov for nærmere stabilitetsvurderinger og behov for ytterligere prøvetaking før utbygging i 
planområdet. Det er tatt inn bestemmelser som henviser til rapportene og sikrer at disse skal 
legges til grunn for videre prosjektering og utførelse i planområdet. 
 

7.6 Barn og unge – leke- og uteoppholdsarealer 
MUA (minste uteoppholdsareal) for boliger i planområdet er i tråd med krav i byområdeplanen.  

 
MUA per boenhet er min. 15 m2 for boliger i nordre del av planområdet. (BBB1-3).  
MUA omfatter felles småbarnslekeplasser samt uteopphold på takterrasse (BUT1-2) og privat 
uteopphold på veranda/balkong. Kvartals- og områdelekeplass for boliger i nordre del løses på 
BNA (isbanen) og GP1 (Høyskoleparken).  
 
MUA per boenhet er 25 m2 for boliger i søndre del av planområdet. (BBB4-14 og BAA).  
MUA omfatter felles småbarns- og kvartalslekeplasser samt uteopphold på tak (BUT3-7) 
Områdelekeplass for boliger i søndre del løses på BNA (isbanen) og GP1 (Høyskoleparken).  
 
Antatt boligantall i planområdet er ca. 60 boenheter i nordre del og ca. 200 boenheter i søndre 
del, dvs. ca. 260 boenheter til sammen.  
 
For maks. hver 25. boenhet skal det ihht. byområdeplanen anlegges småbarnslekeplass på min. 
100 m2, maks. 50 m fra boligene den er ment å betjene. Dette tilsier min. 4 m2 per boenhet. 
Arealkravet er tatt inn i planforslaget. Avstandskravet er satt som ”bør”-krav i planforslaget og 
skal etterstrebes oppfylt. For nordre del vil kravet innfris, men for søndre del kan avstanden i 
noen tilfeller bli litt større. I så fall skal visuell kontakt mellom lekeplass og boligene den er ment å 
betjene vektlegges.    
 
For områder med 25-200 boenheter skal det ihht. byområdeplanen i tillegg avsettes areal til 
kvartalslekeplass på minst 1,5 da. Arealet kan deles på mindre enheter, men ingen mindre enn 
0,5 da. Det skal være maks 200 m avstand mellom kvartalslekeplassen og boligene den er ment 
å betjene.  
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For boliger i nordre del er det vurdert som hensiktsmessig å løse dette på isbanen (BNA), bilfritt 
torv (SGT2) og Høyskoleparken (GP1). Disse områdene ligger mindre enn 200 m fra boligene.  
 
For boligene i søndre del er arealkravet for kvartalslekeplass på min. 1,5 da tatt inn i 
planforslaget. Det er tatt inn krav om at kvartalslekeplassene skal løses som en integrert del av 
det bilfrie, grønne uteoppholdsarealet på tak. Det er ikke tatt inn krav om min.-størrelse og 
arealfordeling, men det skal etterstrebes at arealene fordeles jevnt og tilgjengelig for alle, med 
mulighet for variert aktivitet og lek.  

 
For områder med 150-600 boenheter skal det ihht. byområdeplanen avsettes areal til 
områdelekeplass på min. 5 daa for plasskrevende aktiviteter som ballek, sykling, aking, 
ski/skøytelek, byggelek etc. Dette løses i på isbanen (BNA) og i høyskoleparken (GP1), som til 
sammen er på over 7 daa, og dermed mer enn tilstrekkelig for både boligene i planområdet (ca. 
260 stk) og langs Beddingen (ca. 160 stk). Her er det rom for plasskrevende aktiviteter (skøyter, 
ballek, sykling i og ved BNA, aking, byggelek, frilek i GP1.  
 
I tillegg til arealkravene er det tatt inn bestemmelser om lekeplassenes opparbeiding med 
lekeapparater/utstyr for aktivitet, benker og grønnstruktur, og at lekeplassene skal plasseres med 
vekt på gode lysforhold, sosiale møteplasser, fleksibilitet for ulike aktiviteter og brukbarhet for alle 
uansett alder og funksjonsnivå. Det er også tatt inn krav om at leke- og uteoppholdsarealenes 
plassering og utforming skal framgå av utomhusplan og snitt ved byggesøknad.    
 

 
 
Illustrasjon: Planområdet får en stor andel offentlig tilgjengelige arealer (orange) som bl.a. omfatter torvene 
med isbane/volleyballbane og høyskoleparken. Halvprivate leke- og uteoppholdsarealer etableres mellom 
boliger på tak (grønn). Værsteområdet har en høyere andel offentlig tilgjengelig areal enn bysentrum forøvrig.  
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7.7 Universell utforming (UU) 

Gjeldende krav til tilgjengelighet og universell utforming i TEK skal følges for ny bebyggelse og 
anlegg. Planlagte tiltak og terrengmessige forhold i planområdet tilsier at planen kan 
gjennomføres innenfor gjeldende UU-/tilgjengelighetskrav. Det er dermed vurdert at det ikke er 
behov for særskilte reguleringsbestemmelser om dette tema for ny bebyggelse og 
utomhusanlegg i reguleringsplanen.  
 
Følgende er imidlertid presisert i bestemmelsene:  

- For nye samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jf. bestemmelse 4.1 c) er det tatt 
inn krav om at prinsippene for UU i vegvesenets håndbøker skal følges, men at unntak kan 
tillates dersom terrengmessige forhold tilsier at det ikke er mulig å tilfredsstille krav til maksimal 
stigning uten vesentlige inngrep i eksisterende anlegg. Universelt utformede veganlegg skal 
etterstrebes, men ettersom samferdselsanleggene ikke er detaljprosjektert er bestemmelsen tatt 
inn for å gi noe fleksibilitet. 
 

- Det må sikres universelt utformet adkomst til parken GP1 fra gatetun SGT1 eller SGT2 
(jf. bestemmelse 5.1 d). Dette fordi eksisterende veier (i formål SGT1 og SGG1) opp til parken 
antas å ha brattere stigning enn anbefalt mht. universell utforming pga. terrengmessige forhold 
(kollen). Eksisterende tilkomst gjennom kontorbygg (portal/trapp gjennom formål BS3 / 
bestemmelsesområde # 5) er ikke universelt utformet. Tilgjengelighet for alle må sikres fordi 
parken skal fungere som kvartalslekeplass for planområdet og offentlig tilgjengelig 
rekreasjonsområde i bydelen.  
 

7.8 Folkehelse og rekreasjon 
Planforslaget sikrer sammenhengende gang-/sykkelforbindelser gjennom planområdet og mot 
tur- og naturområder utenfor planområdet. Planforslaget sikrer bilfritt, grønt uteoppholdsareal på 
tak og på torvet ved gangbroa, med god oversikt fra omkringliggende boliger, tilrettelagt for lek og 
aktivitet og med gode gang- sykkelforbindelser. Dette vurderes å gi gode rammer for aktive, 
sosiale møteplasser og trygge treffpunkter over store deler av døgnet. Bestemmelser om 
støyskjerming ihht. T1442 er tatt inn i planforslaget. Planforslaget vurderes å bidra positivt sett i et 
folkehelseperspektiv. 
 

7.9 Boliger – antall, leilighetsstørrelser og –sammensetning 
Det er ikke satt noe min. eller maks-krav til antall leiligheter i planbestemmelsene. 
Skisseprosjektet som ligger til grunn for beregninger i planarbeidet viser ca. 60 boenheter i nordre 
del, og ca. 200 boenheter sør for Jens Wilhelmsens gate. Antallet kan bli justert ved 
detaljprosjektering. Foreløpig antatt fordeling i planområdet er ca. 5% ettroms, 25 % 2-roms, 55 
% 3-roms og 15 % 4-roms leiligheter. Antall og fordeling av størrelser og typer vil tilpasses 
marked og etterspørsel, samt forslagsstillers intensjon om å tilby et variert utvalg av boliger for 
ulike målgrupper. Mulig antall boenheter begrenses av tilgjengelig areal, høydebegrensninger, 
krav til leke- og uteoppholdsareal, p-krav og kvalitetskrav. 
 

7.10 Parkering for sykkel og bil 
Byområdeplanens krav til parkeringsdekning i planområdet (Sentrumsområde) er:  
Bolig < 40 m2: min. 0,5 plass, Bolig 40-80 m2: min. 0,8 plass, Bolig > 80 m2 (leilighetsprosjekt): 
min. 1 plass.  
 
For ny bebyggelse i planområdet legges det opp til et maksantall parkeringsplasser som gir en 
lavere bilparkeringsdekning enn byområdeplanens krav. Det tillates maks 925 nye plasser 
tilsammen i planområdet. Antallet tilsvarer omtrent den p-dekningen som forretnings-
/tjenesteytingsarealene i planområdet ville utløst dersom byområdeplanens p-krav skulle legges 
til grunn. I planforslaget skal plassene fordeles på både nye boliger og næring.  
 
Det satses på en lavere p-dekning enn byområdeplanens krav fordi planområdet er svært sentralt 
plassert i forhold til både gang-/sykkelforbindelser og kollektivtilbud. Lavere p-dekning 
imøtekommer nullvekstmålet for privatbiltrafikk, og målet om at trafikkveksten skal tas med 
kollektivreiser, sykkel og gange. (Nullvekstmålet er kommet til etter at byområdeplanen med p-
bestemmelser ble vedtatt.)  
 
Innspill fra regionale myndigheter oppfordrer dessuten til en restriktiv parkeringsdekning, og det 
forventes at krav til parkering vil bli redusert i den kommende rulleringen av kommuneplanen.  
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I prosjektet vurderes løsninger med bildeling/felles bilpool for boligene i prosjektet som en 
framtidsrettet, mindre arealkrevende og mer miljøvennlig løsning.  
 
Byområdeplanens krav til sykkelparkeringsdekning for boliger er min. 1-3 plasser per boenhet.  
I planforslaget er det tatt inn krav om min. 2 plasser per boenhet. Dette er vurdert å være 
tilstrekkelig mht. antatt boligstørrelse/fordeling, og kan økes ved evt. behov da dette er et 
minstekrav.   
 
Parkeringsdekningen i planforslaget vurderes å være tilstrekkelig. Samtidig unngås en høyere 
trafikkbelastning i området enn det som er forutsatt i KU for trafikk. 

 
Det er tatt inn krav om at ladeløsning skal vurderes og tilpasses etterspørsel og norm ved 
utbyggingstidspunkt, men ikke konkret om løsning eller andel plasser med lademulighet. Dette 
med bakgrunn i at den teknologiske utviklingen går raskt, og det er uheldig å binde seg til 
løsninger som ”går ut på dato”. 
 

7.11 Overvann, energiforsyning, renovasjon 
Overvannshåndtering 
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 i området er basert på at det er lagt ledninger dimensjonert etter gjeldende regler og 
med direkte utslipp til elven. Det er etablert flomvei i planområdet i Gamle Beddingvei langs 
Værstetorvet til elven vest for gangbroen. For dette planområdet må det etableres nye 
overvannsledninger med avløp til elven. Flomveg må også planlegges. Det er tatt inn krav om 
helhetlig overvannsplan for planområdet. Forøvrig er det tatt inn krav om at sammenheng mellom 
grønnstruktur og overvannsfordrøyning vektlegges, jf. bestemmelse 2.2, 8.1 og 8.2.  
  
Energiforsyning  
Plassering og løsning for strømforsyningsanlegg er ikke bestemt på reguleringstidspunktet. Flere 
aktuelle løsninger er drøftet med FEN, men det er enighet om at løsning bør avklares nærmere 
ved detaljprosjektering. Det er tatt inn bestemmelse om at hensiktsmessig plassering avklares i 
samråd med netteier og redegjøres for i forbindelse med detaljprosjektering.  
 
Renovasjonsteknisk plan 
Krav til renovasjonsløsning framgår av bestemmelse 3.1.8. Det er avsatt plass til tilstrekkelig 
dypoppsamlere til boligene i planområdet, inkl. oppstillingsareal og tilkomst dimensjonert for 
renovasjonsbil. Nedgravde containere er samlet på to steder i planområdet da oppstillingsareal 
og sikkerhetskrav ved henting med kranbil er plasskrevende. Løsningen vurderes å være 
hensiktsmessig for både beboere og renovasjonspersonell. 
 

Illustrasjon: Utsnitt av plankartet. Det orange området 
BRE1 er avsatt for 8 stk. dypoppsamlere à 2x2 meter for boligene (ca. 60 stk.) i nordre del av planområdet. 
Arealet ligger langs forlengelsen av Verkstedveien. Veien og vendehammer i bestemmelsesområde # 12 gir 
oppstillings- og manøvreringsareal dimensjonert for renovasjonsbil. Tømming kan skje uten løft over 
fortau/gangveg og gående/syklende kan passere oppstilt renovasjonsbil mellom BRE1 og BS4.   
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Illustrasjon: Utsnitt av plankartet. Det orange området BRE2 er avsatt for 20 stk dypoppsamlere à 2x2 m for 
boligene i søndre del av planområdet (ca 200 stk). Arealet ligger langs forlengelsen av Rødsveien. 
Oppstillingsplass for renovasjonsbil er innenfor formål SGT4. Kjøremønster er innkjøring fra Rødsveien nord 
for BRE og utkjøring sør for BRE som markert på plankartet med inn- og utkjøringspiler. Tømming kan skje 
uten løft over fortau/gangveg og gående/syklende kan passere oppstilt renovasjonsbil både langs bygningens 
fasade eller på fortau utenfor.  
 
For øvrig bebyggelse (næring) skal det etableres areal for avfallshåndtering i bebyggelsen. 
Bestemmelsene åpner for alternativ løsning med avfallssug dersom dette viser seg 
hensiktsmessig i forbindelse med detaljprosjektering. Per i dag har kommunen ikke sugebil og 
løsningen med sug til sentral anses å være for plasskrevende. 
 

7.12 Trafikkforhold og trafikksikkerhet 
Trafikkforhold og trafikksikkerhet er redegjort for i KU for trafikk, og oppsummert i denne 
planbeskrivelsen kap. 6. Utredningen avklarer at planforslaget gir noe økt lokal trafikk, men god 
framkommelighet i kryss og på både lokalt og overordnet veinett.  

 
Ny rundkjøring og veiføring langs østsiden av planområdet (forlengelsen av Rødsveien) 
reduserer biltrafikk i G. A. Stouslands vei med 2/3. ÅDT blir 1000, mot ÅDT 3000 dersom tidligere 
vedtatte reguleringsplaner skulle blitt gjennomført. Planforslaget gir en sterk forbedring av 
framtidig trafikksituasjon og støyforhold for eksisterende boliger og barnehage langs G. A. 
Stouslands vei.  

 
Varemottak for sentrumssenteret er lokalisert på vestsiden av bebyggelsen med tilgang fra G. A. 
Stouslands vei. Gaten reguleres fra vei til gate og dette medfører at kjøremåte C (se fig) kan 
benyttes ved inn og utkjøring. ÅDT er beregnet til under ca. 1000 og dette medfører at denne 
kjøremåte også kan aksepteres dersom gate opprettholdes som vei. Varemottak er dimensjonert 
for opp til tre lastebiler i samtidighet og forutsettes skjermet mot omverden med port. 
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Illustrasjon: Utsnitt av plankartet. Varemottak planlegges            Illustrasjon: Kjøremåte C, vegvesenets håndbok. 
ved G. A. Stouslandsvei, markert med inn/utkjøringspil.  

 
 
 
 

 
Illustrasjon: Skisseprosjekt av innvendig, skjermet varemottak ved G. A. Stouslands vei for handelsarealene i 
søndre del av planområdet. Grønne og rosa linjer viser kjøremønster for varetransport.  
 
Varemottak for virksomheter i nordre del av planområdet forutsettes håndtert fra gateplan via torg 
og gågate som i sentrum forøvrig. Dette forutsetter skiltet tilgang for vareleveranse i denne 
sonen.  
 
Vareleveranse vil skje i begrensede tidsrom og vurderes ikke å medføre vesentlige ulemper for 
det gang-/sykkelprioriterte torvet eller omgivelsene.   
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Illustrasjon: Gang-/sykkelforbindelser i og ved planområdet.  
Rød farge viser eget anlegg for sykkel, grønn farge viser blandet sykkel-/fotgjengertrafikk og blå farge viser 
blandet sykkel-/biltrafikk. Gul farge viser fortau/gangvei, mens kjørearealer er mørkegrå. Orange farge viser 
gangfelt.  
 
Det reguleres inn et nytt gangfelt i forlengelsen av gangbroaksen. Gangfeltet muliggjøres ved 
etablering av ny rundkjøring ved Bjølstadtunnelen, som vil gi en fartsreduserende effekt på 
biltrafikken gjennom planområdet. I planforslaget er gangfelt over Jens Wilhelmsens gate 
redusert i bredde til ca. 5 meter. Heving og lysregulering av gangfeltet kan vurderes ved 
detaljprosjektering mht. framkommelighet på ringveien, jf. anbefaling fra KU.  
 
Gangfelt er også regulert inn flere steder over de nye veiføringene i forlengelsen av Rødsveien 
og Verkstedsveien, tilknyttet eksisterende og framtidig gang/sykkelveinett.  
 

7.13 Støy og luftkvalitet 
Støybestemmelsene i planforslaget ivaretar forholdene som KU for støy anbefaler. Det er tatt inn 
bestemmelser som ivaretar støyforhold for nye boliger og leke-/uteoppholdsarealer samt for 
eksisterende boliger langs Rødsveien som får økt støybelastning. 
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• KU Byutvikling, bebyggelse og bylandskap; Griff arkitektur as, 18.04.2018 
• KU Etablering av kjøpesenter; Asplan Viak, 05.04.2018 

 
Geotekniske rapporter 

• Værsteområdet i Fredrikstad - delområde 1, InHouse Tech Geoteknik AB, 06.08.2013 
• Værsteområdet i Fredrikstad – delområde 3, InHouse Tech Geoteknik AB, 15.12.2014 
• Værstetorvet del 2, Fredrikstad, Datarapport, InHouse Tech Geoteknik AB, 28.08.2015 
• Vurdering av områdestabilitet, Værstetorvet, InHouse Tech Geoteknik AB, 08.09.2015 
• Teknisk notat - Områdestabilitet, Værstetorvet, Fredrikstad, NGI, 11.10.2016 

 
Grunnforurensningsrapporter 

• Forundersøkelse forurenset grunn Åsgård Nord, COWI AS, 14.08.2015 
• Forundersøkelse forurenset grunn Bjølstadsletta P-plass, COWI AS, 18.11.2015 
• Prøvetaking forurenset grunn Gml. Shell Kråkerøy, COWI AS, 16.05.2017 

 
Oppsummering av mottatte innspill til varsel om oppstart og høring av planprogram, med forslagsstillers 
kommentarer.  

 


