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       Griff Arkitektur as,  
sist revidert 24.04.2017 

 
 
DETALJREGULERING FOR DEL AV ÅSGÅRD, FV. 108 OG 451,  
PLAN-ID 01061083 
 
SAMMENDRAG AV INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART OG HØRING AV 
FORSLAG TIL PLANPROGRAM, MED FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER 
 
Varsel om oppstart av planarbeid inkludert høring av forslag til planprogram er gjennomført i to 
omganger for dette planarbeidet.  
 

• Første varslings-/høringsperiode var 01. Mars - 12. April 2017.  
Planområdet omfattet da Åsgårdjordet og tilliggende vegsystem.  
Etter første høring ble planområdet utvidet til også å omfatte tidligere varslet planområde nord for fv. 
108 (Værstetorvet). Planprogramforslaget ble justert ihht. planområdeutvidelsen og ihht. mottatte 
innspill.  

• Andre varslings-/høringsperiode var 04. Juli - 15. August 2017.  
 
Nedenfor følger en oppsummering av mottatte innspill til varsel om oppstart av planarbeidet og høring 
av planprogrammet. Innspill fra både første og andre varslings-/høringsperiode er oppsummert, med 
forslagsstillers kommentarer. Noen av innspillene er lange og omfattende. Her er forslagsstillers 
kommentar satt inn under hvert avsnitt/tema, for bedre oversikt og lesbarhet. Forslagsstillers 
kommentarer vises innrykket, i kursiv.  
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BANE NOR, 
02.03.2017: 
Planområdet berører ikke jernbanenes interesser og Bane NOR har ingen merknader.  
 
03.07.2017: 
Bane NOR har ingen merknader.  

FREDRIKSTAD KOMMUNE, BARNETALSPERSON, 
14.03.2017: 
Utredningsområdet er omfattende og får store konsekvenser for byens sentrum. Det henvises til 
omliggende nærområder som tilgjengelige for barn og unge. Det er viktig at mulighetene i området 
ikke reduserer kravet om uteoppholdsareal per boenhet og areal avsatt til lek/uteopphold for 
planområdet. Slik forslaget framstår vil lek/uteopphold få et meget privat preg på tak mellom 
boligblokker. Barnetalsperson ønsker at lekeplasser gjøres tilgjengelig for beboere i området rundt. 

 
Kommentar: Barn og unges interesser inkl. lek/uteopphold er vurdert og redegjort for i 
planarbeidet, jf. KU Byutvikling, bebyggelse og bylandskap og planbeskrivelsen. 
Bestemmelsene sikrer MUA i tråd med byområdeplanens krav innenfor planområdet. 
Nærmiljøanlegg (isbane/lekeplass) og høyskoleparken inngår i planområdet og medregnes i 
totalt arealregnskap for lekeareal for nye boliger. Disse vil være tilgjengelige for både nye 
beboere i planområdet og for omgivelsene. Alle boligene har i tillegg småbarns-/nærlekeplass 
inntil boligene på skjermede, bilfrie taklandskap. Boligene i søndre del av planområdet får 
både nærlekeplass og kvartalslekeplass mellom boligene på grønt, bilfritt taklandskap. MUA- 
og lekeplasskrav dekkes altså innenfor planområdet. Det redegjøres for andre leke- og 
rekreasjonsområder i nærheten da disse vurderes som gode ”ekstrakvaliteter”, men areal- og 
kvalitetskrav ivaretas innenfor planområdet. 

  
Etablering av kjøpesenter vil generere en sterk økning i trafikken til området. Dette er uheldig og vil gi 
en stor merbelastning for eksisterende boligområde. Det er bra at det planlegges ny rundkjøring og 
planoverganger. Kryssingsmulighetene må være slik at snarveier (slik det er i dag) unngås.  
Det er positivt at skolevei har gode gang-/sykkelforbindelser. Barnehagen i nærområdet må sikres 
gode og oversiktlige trafikale forhold.  

 
Kommentar: Trafikkforhold er vurdert og redegjort for i planarbeidet, jf. KU Trafikk og KU 
Byutvikling, bebyggelse og bylandskap (vedlagt planforslaget og oppsummert i kap. 6 i 
planbeskrivelsen.) Gang-/sykkelprioritert torv og gangfelt over Jens Wilhelmsens gate i 
gangbroaksen muliggjøres ved nytt vegsystem inkl. ny rundkjøring. Utbyggingen vil gi noe økt 
trafikk totalt i området, men nytt vegsystem reduserer trafikken i G. A. Stouslands vei (forbi 
barnehage og eksisterende boliger) med 2/3 sammenlignet med utbygging etter gjeldende 
plan og dagens vegsystem. Varemottak planlegges vis a vis barnehagen, men dette er 
innvendig og skal skjermes med port. Planforslaget har sammenhengende gang-
/sykkeltraseer og det er vektlagt å plassere krysningspunkter/gangfelt i forlengelsen av disse.  

 
Det opplyses om at Fredrikstad kommune har et eget ungdomsråd. 

 
Kommentar: Ungdomsrådet står ikke på Fredrikstad kommunes liste over instanser som skal 
varsles / høres i plansaker. Dersom kommunen ønsker at ungdomsrådet skal høres (og 
barnerepresentanten ikke videreformidler plansaker til dem), ber vi om å få tilbakemelding slik 
at vi i framtiden kan varsle rådet direkte.   
 

03.05.2017:  
Det ser ut til at området i dag ikke brukes i særlig grad av barn og unge. Det kommer imidlertid ikke 
tydelig frem. Det er behov for å kartlegge om dette er et område som benyttes av barn i dag. Dersom 
dette er tilfelle må kompenserende tiltak settes opp. Trafikksikkerhet må prioriteres høyt, både under 
byggeprosessen og når området er ferdig utbygd. 
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Kommentar: Planområdet benyttes i liten grad av barn og unge, bortsett fra gang-
/sykkelforbindelser, isbaneområdet og til en viss grad høyskoleparken. Disse områdenes 
kvaliteter ivaretas og forsterkes med bilfritt torvareal og forbedret tilgjengelighet/forbindelser. 
Trafikksikkerhet er vektlagt. Det er tatt inn krav om plan for sikkerhet og framkommelighet i 
byggeperioden. 
 

04.07.2017: 
Det er positivt at planområdene slås sammen slik at konsekvenser for området blir sett i 
sammenheng. Barnerepresentanten opprettholder sine tidligere uttalelser til saken.  
Skissert bebyggelse vil gi høye bygg (vegger) på gateplan og vil kunne medføre ”tranghet” og 
redusere oversikt for fotgjengere, spesielt barn og unge. Tilstrekkelig rom, plass og oversikt rundt 
krysningene er viktig.  

 
Kommentar: I planarbeidet er det vektlagt både høy utnyttelsesgrad og gode, trygge byrom for 
alle. Frisiktsoner i kryss for både gående, syklende og kjørende er sikret i tråd med gjeldende 
krav. 

NVE (NORGES VASSDRAG- OG ENERGIDIREKTORAT), 
29.03.2017 
Flom- og skredfare må tas hensyn til i arealplanleggingen, jf. pbl, TEK10 kap. 7 og NVEs retningslinjer 
2/2011. Arealbruk må tilpasses klimaendringer som mer nedbør og ekstremvær. NVE vedlegger 
sjekkliste som gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike tema skal innarbeides i 
reguleringsplaner, samt veiledere for utredning av naturfare. Sjekklista bør benyttes aktivt ifbm. ROS-
analyse for planområdet. Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha 
planen på høring. Evt. manglende uttalelse fra NVE betyr ikke nødvendigvis at deres ansvarsforhold 
er sjekket ut. Tiltakshavers ansvar for sikker utbygging fremgår av pbl § 29-5 og TEK10. Kommunens 
ansvar for å påse at dette er ivaretatt fremgår av pbl § 28-1.  
 

Kommentar: Innspillet er tatt til følge. Vi viser til ROS-analyse og geoteknikk-rapporter vedlagt 
planforslaget inkl. bl.a. kvikkleire- og områdestabilitetsvurdering. Vi viser også til 
planbeskrivelsen kap. 5 (vedr. oppfølging av ROS). Det er tatt inn bestemmelse om at 
geotekniske rapporter skal legges til grunn for videre prosjektering og utbygging i 
planområdet. Hensynssone flomfare i kommunedelplan for Fredrikstad byområde er videreført 
i plankart og bestemmelser.  
 

 
31.07.2017:  
NVE henviser til forrige innspill som er dekkende for det endrede planområdet. 

ÅSGÅRDHAGEN AS v/Stein Georg Lillemoen,  
02.04.2017 
Selskapet, eid av Siri og Stein Lillemoen, arbeider med å utvikle eiendommene gnr. 423, bnr. 75, 158, 
60 og 74. På 423/75 - vis-à-vis planområdet – planlegges det oppføring av et leilighetsbygg. Møte 
ønskes med Griff Arkitektur for å utveksle informasjon og samkjøre prosess på noen punkter for å gi et 
godt resultat og fin fremdrift for begge parter. Særlig relevant for Åsgårdhagen AS er:  
- G. A. Stouslands vei som tilkomstvei til Åsgårdveien, og som omkjøringsvei når tunnelen er stengt.  
- Underjordisk p-anlegg, det skrånende terrenget opp mot ”plattformen” og byggene på og rundt 
denne, inkl. byggehøyde.   
Åsgårdhagen skal ha oppstartsmøte med Fredrikstad kommune etter påske, og vil gjerne ta et møte 
med Griff Arkitektur i slutten av april.  
 

Kommentar: Møter og dialog om prosjektene er avholdt og videre dialog mellom partene er 
avtalt.    
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD,  
04.04.2017: 
Fylkesmannen redegjør for sin myndighet og sitt ansvar i plansaker.  
Innspillet er delt i to; konkrete innspill tilknyttet det varslede planarbeidet og generelle tema/føringer.  
 
Innspill:  
Området må kunne betegnes som et knutepunkt på Kråkerøysiden med økende utnyttelse og 
trafikkbelastning. Med landingspunktet for gangbrua og enden av aksen gjennom bysentrum er 
Værste et stort transformasjonsområde med stadig mer urban karakter. Dette er i samsvar med 
ønsket byutvikling og i tråd med hovedplanene for hele Værsteområdet. Reguleringsplanen vil 
videreføre dette, med høy boligutnyttelse og store handel- og servicearealer.  
 
Plansaken vil dreie seg om hvor mye og hvor stort man skal bygge innenfor en slik relativt åpen 
ramme. Tilpasningshensyn vil gjelde både eksisterende bebyggelse, sentrum og målet om et levende 
og urbant kjerneområde i byen. I planarbeidet med KU vil det være sentralt å vurdere de samlede 
konsekvensene for byutvikling og bysamfunnet. Det må settes grenser for støy, trafikk og boligandel. 
Bydelen må ha en stor nok befolkning, og bomiljø, lekearealer og byrom må ivaretas i planarbeidet.  
 
Konsekvensutredningen: 
Omlegging av veisystem med ny rundkjøring er tidligere vurdert å bedre forhold for trafikkavvikling, 
gående og syklende. Tiltaket er stort og vil kunne påvirke hele byområdet inkl. trafikkavvikling på indre 
ring og støyforhold. Problematikken skal utredes i KU.  
 
KU vil også omfatte utredning av kjøpesenteretablering. Byområdeplanen gir en ”opsjon” på etablering 
av kjøpesenter i sentrumsområde utenfor kjerneområdet (sentrumsformål) dersom det styrker 
eksisterende sentrum. Det vises til kjøpesenterbestemmelsen om styrking av sentrum, som har et 
videre perspektiv enn bare handel. Dette vurderes ivaretatt i planprogrammet, men det pekes på 
andre prosjekter som påvirker sentrumsutviklingen og at en ny etablering må ses i sammenheng med 
andre tiltak. En målsetting med nytt kjøpesenter bør være å trekke handel inn igjen i byen og bidra til 
byliv og redusert bilbruk/trafikk/støy/støv. Kundegrunnlag og trafikkgenerering av ny lokalisering bør 
vurderes ifht. dagens situasjon. P-dekning, mulighet for sykkel/gange og kollektiv er viktige faktorer. 
Ved omregulering av Helsehuset ble det argumentert med at erfaringene viste et lavere behov for p-
plasser enn tidligere antatt. Det er mao. ikke tilstrekkelig å vurdere om handelsvolumet i seg selv øker, 
men også utformingen og sammensetningen av et stort handelskonsept vil kunne ha 
samfunnsmessige konsekvenser i en større omegn.  

 
Kommentar: Innspillet er søkt ivaretatt i revidert planprogramforslag etter høring. Både 
trafikkforhold (alle trafikantgrupper), handelsanalyse inkl. vurdering av styrking av sentrum 
samt byutvikling/bebyggelse/bylandskap er tatt inn som tema som skal konsekvensutredes. 
Temaene er konsekvensutredet, jf. KU-rapporter vedlagt planforslaget og oppsummering av 
disse i planbeskrivelsen kap. 6.   

 
Naturforhold, naturverdier og blågrønn struktur bør vurderes i konsekvensutredningen. Dette med 
bakgrunn i en åpen del av ellers lukket bekk sørøst i planområdet. Det vises til rapport utarbeidet i 
2013.  

 
Kommentar: Naturverdier og blågrønn struktur er vurdert som del av KU Byutvikling, 
bebyggelse og bylandskap (vedlagt planforslaget og oppsummert i planbeskrivelsen kap 6). 
Rapporten det henvises til er utarbeidet på vegne av forslagsstiller i forbindelse med tidligere 
oppstart av planarbeidet og omfatter hele planområdet. Rapporten er lagt til grunn for 
planarbeidet. Planforslaget medfører fjerning av bekkefragmentet, og sikrer forsterket, 
sammenhengende blågrønn struktur i planområdet som erstatning for dette, (avbøtende tiltak 
ihht. KU), jf. bestemmelse 2.3 om blågrønn struktur.  

 
Konsekvenser for folkehelse og levekår bør vektlegges sterkere, og man bør se på 
boligsammensetning, uteområder og servicetilbud i et helhetlig miljø som skal fremme helse, trivsel og 
integrering, samt forebygge kriminalitet og sosiale ulikheter. Forslagsstiller er en stor aktør og bør ta et 
særlig ansvar for godt bo- og oppvekstmiljø og bærekraftig utvikling.  
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Kommentar: Folkehelse og levekår er vurdert i planarbeidet – i tråd med praksis i Fredrikstad 
kommune, som vurderer dette tema særskilt i alle saker/vedtak. Plan for folkehelse legges til 
grunn for planarbeidet. Det henvises til omtale i planbeskrivelsen.  

 
Generelle tema:  
Nasjonale forventninger til kommunal planlegging:  
Befolkningsvekst må håndteres slik at man bidrar til å nå nasjonale mål for klima, areal og transport.  
Fortetting med kvalitet og transformasjon er løsningen for bærekraftig arealforvaltning og redusert 
privatbilbruk. Trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer uten støy- og luftforurensning skal 
vektlegges.   
 
Reguleringsplanen må utarbeides med klar henvisning til overordnede kommunale, regionale og 
nasjonale styringssignaler. Planbeskrivelse med vurdering av KU skal utarbeides.  
 
Statlige planretningslinjer/-bestemmelser om samordnet bolig-, areal- og transport (2014), klima- og 
energiplanlegging i kommunenen (2009), kjøpesenterbestemmelser (2008) og styrking av barn og 
unges interesser (1995) anses relevante for planarbeidet.  
 
Øvrige viktige tema for planområdet:  
Barn og unge, Estetisk utforming, Universell utforming, Blå-grønn struktur, Naturmangfold, 
Samfunnssikkerhet og klimatilpasning, Støy, Luftkvalitet, Grunnforurensning, Klimagassutslipp og 
energi og Kartfremstilling.  
 
Fylkesmannen i Østfold vil komme tilbake til saken ved høring og offentlig ettersyn.  
 

Kommentar: Disse temaene er vurdert i planarbeidet med konsekvensutredning. Det henvises 
til omtale i KU-rapporter, evt. oppsummering av disse i planbeskrivelsen kap. 6 og relevante 
kapiter for nevnte tema i planbeskrivelsen.  

 
04.07.2017: 
Planområdet er utvidet til også å omfatte andre planprosesser i samme område. 
Konsekvensutredningen er også utvidet til å omfatte flere temaer. FMØ viser til ny forskrift om 
konsekvensutredning fastsatt 01.07.2017. FMØ henviser til forrige uttalelse og har ingen andre 
merknader.  

 
Kommentar: Planarbeid med KU er varslet både før og etter at ny forskrift trådte i kraft. KU-
forskriften med veiledning er ikke tydelig på hvilken av forskriftene som skal legges til grunn i 
slike tilfeller. I revidert planprogramforslag er planen derfor vurdert opp mot både tidligere og 
ny forskrift om konsekvensutredning. Vår vurdering er at ny KU-forskrift ikke medfører noen 
endring av hvilke tema som skal konsekvensutredes i planarbeidet. 

HAFSLUND NETT (HN),  
07.04.2017 
HN har etter energiloven anleggskonsesjon i deler av Fredrikstad kommune (Onsøy). Nettselskapet 
etablerer og drifter dermed det regionale strømnettet i deler av kommunen. HN vedlegger kart som 
viser regionalnett i og ved planområdet. Planforslaget må ta hensyn til selskapets anlegg, inkl. sikre 
adkomst til anlegget.  
 
I og ved planområdet har HN kraftledninger og kabelanlegg bygget etter anleggskonsesjon (NVE). 
Disse er unntatt fra pbl, og for disse kan det ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av 
reguleringsplan for andre tema. Normalt avstandskrav for tiltak ved anlegget er 2 meter målt 
horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Kabelpåvisning må bestilles. Eventuell omlegging må skje ihht. 
vilkår fra HN. Ønske om omlegging må fremstilles for HN i god tid. Kart, samt oversikt over 
restriksjoner for anlegget er vedlagt innspillet fra HN.  
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Kommentar: Eksisterende anlegg hensyntas og helhetlig infrastrukturplan utarbeides i 
prosjektet i samråd med anleggseierne.   

 
17.07.2017: 
HN henviser til forrige uttalelse og er tilfreds med at forslagsstiller har imøtekommet innspillene. HN 
vedlegger tidligere uttalelse, anleggskart og generell info om restriksjoner og har ingen ytterligere 
kommentar. 

STATENS VEGVESEN,  
07.04.2017: 
Vegvesenet oppsummerer sin rolle og ansvar i plansaker: Vegadministrasjon for staten på riks- og 
fylkesveg, samt fagorgan med sektoransvar på vegne av Samferdselsdepartementet. Som fagorgan 
skal vegvesenet bl.a. påse at statlig politikk følges, også på veger der andre enn staten har 
myndighet.  
 
Merknader:  
Ny rundkjøring i fylkesveg 108: 
Fylkestinget har i vedtak av 16.02.2017 gitt fravik fra vegnormalene for plassering av rundkjøring 25 m 
fra tunnelåpning. Det forutsettes at G. A. Stouslands vei skal være beredskapsvei ved stenging av 
Bjølstadtunnelen og åpen for trafikk.  
 

Kommentar: G. A. Stouslands vei skal være beredskapsvei ved stenging av Bjølstadtunnelen 
og åpen for trafikk.  

 
Det er uavklart om G. A. Stouslands vei og en evt. ny forlengelse av Rødsveien får fylkesvegstatus, 
men i så tilfelle skal Statens vegvesen godkjenne utforming mv. av vegen. 
  

Kommentar: Det er tatt inn bestemmelse om at vegmyndighet skal godkjenne byggeplan.    
 
Det forutsettes at trafikkanalyser utarbeidet ifbm. fravikssøknaden oppdateres og tilpasses andel 
handel og boliger i planforslaget. Trafikkanalysen skal legges til grunn for detaljutforming av vegnettet, 
inkl. avklaring av evt. avbøtende tiltak.  
 

Kommentar: Trafikkanalyse er utarbeidet, jf. KU Trafikk sist revidert 27.03.2018 (vedlagt 
planforslaget og oppsummert i kap 6 i planbeskrivelsen.) 

 
Fylkestingets vilkår for å gi fravik (plassering av havarilomme på fv. 108, endringer i sidevangene på 
tunnelen, vegvesenets godkjenning av planer for endring av øvrig infrastruktur som påvirkes av 
utbyggingen) må ivaretas gjennom bestemmelser til planen.  
 
Havarilomme må ivaretas på plankartet, og bruk og opparbeiding sikres gjennom bestemmelser til 
planen. Annen bruk av havarilomma tillates ikke, og det må avsettes tilstrekkelig areal til teknisk utstyr, 
plassert slik at det er tilgjengelig og uten fare for påkjørsel, hærverk e.l.  

 
Kommentar: Havarilomme er sikret innenfor formål SGT3 (bestemmelsesområde # 14 med 
tilhørende bestemmelse 4.5) 

 
De deler av planen det ikke er gitt fravik for forutsettes utformet i tråd med Statens vegvesens 
håndbøker. Vegvesenet oppfordrer til god dialog for å avklare løsninger underveis i planarbeidet. 
  

Kommentar: Det er etablert løpende dialog med Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune og 
Fredrikstad kommune mht. utforming av utbyggingsavtaler for nytt veganlegg.    

 
Kryss og avkjørsler 
Med utgangspunkt i trafikkanalysen må utforming og evt. avbøtende tiltak vurderes i krysset mellom 
fv. 108 og G. A. Stouslands vei. Evt. tiltak må sikres gjennom rekkefølgebestemmelse.  
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Vegvesenet vil ikke akseptere avkjørsler direkte fra fv. 108. Lokalisering av avkjørsler fra G. A. 
Stouslands vei og fra den nye forlengelsen av Rødsveien i kort avstand fra fv. 108 vil kunne ha 
påvirkning på trafikkavviklingen på fv. 108. Dette må vurderes i trafikkanalysen.  
 Kommentar: Det etableres ikke nye avkjørsler direkte fra fv. 108 ut over de avkjørsler som er 
knyttet til ny rundkjøring. Dagens avkjørsel fra fv.108 til Gamle Beddingvei er i nytt planforslag fjernet  
som normal avkjørsel og er kun tilgjengelig for varetransport o.l. via gatetun/torv. Alle disse 
forutsetninger er lagt til grunn for trafikkanalyse.  
 
Frisikt 
Frisikt ihht. vegvesenets håndbøker for vegkryss, avkjørsler og kryssende veg/sykkelveg skal 
reguleres og avsettes som hensynssone med bestemmelser, inkl. rekkefølgekrav for opparbeidelse.  

 
Kommentar: Frisiktlinjer er avsatt på plankartet og krav om sikring av frisikt er tatt inn 
(bestemmelse 4.1e) 

 
Tilrettelegging for gående og syklende 
Vegvesenet ser positivt på ivaretakelse av gående og syklende, da det bidrar til å oppnå sentrale og 
lokale mål om nullvekst i biltrafikk og bedre folkehelse. Gode arealer og direkte løsninger (unngå 
omveier) bør tilstrebes. Inngangspartier o.l. bør legges slik at de bidrar til å gjøre det logisk å krysse 
veger der det tilrettelegges for det. Dagens løsning langs nordsiden av Jens Wilhelmsens gate med 
skilt gang- og sykkelbane må videreføres i planforslaget. Vegvesenets håndbøker forutsettes lagt til 
grunn for gang-/sykkelløsninger, inkl. universell utforming. 

Kommentar: Gode, direkte gang-/sykkelløsninger er vektlagt. Planforslaget følger 
hovedsakelig Fredrikstad kommunes strategi for hovedsykkelnett, hvor det er intensjon om at 
eget sykkelfelt fra Jens Wilhelmsens gate i vest og fra Bjølstadveien i øst møtes på 
Værstetorvet og fortsetter som blandet sykkel/gange over gangbroa og Stortorvet.  
I planforslaget er eget sykkelfelt fra vest konvertert til blandet gang- og sykkel idet man møter 
Gamle Beddingvei og beveger seg nordover mot Stortorvet via torgflatene og gangbrua. Fra 
øst ledes sykkeltrafikk inn fra allerede blandet nett via Bjølstadveien til gang- og sykkelfelt 
diagonalt inn mot planområdet og ledes inn på blandet torg med markert gang og sykkelvei. 
Vest-Øst bevegelsen nord for Jens Wilhelmsens gate er derfor tonet noe ned og erstattet av 
diagonaler i planområdet som binder disse bevegelser sammen med fokus på å lede 
sykkeltrafikk inn mot origo i sentrum. Vegvesenets håndbøker skal legges til grunn for videre 
detaljprosjektering, inkl. universell utforming, jf. bestemmelse 4.1.c)     

 
Krav om byggeplan 
Det forutsettes rekkefølgebestemmelse om at vegvesenet skal godkjenne byggeplan for alle tiltak som 
berører fv. 108 g 451, og skal bli en del av fylkesvegnettet i framtiden.  

 
Kommentar: Ivaretatt, jf. bestemmelse 4.1 a) 

 
Byggegrense 
Dagens byggegrenser ligger 12-15 m fra regulert vegmidte. Dette kan videreføres, evt. kan andre 
byggegrenser vurderes basert på konkrete forslag.  

 
Kommentar: Formålsgrense for bebyggelsen (jf. plankart og bestemmelser) er byggegrense, 
og avstand til veimidte korresponderer med eksisterende bebyggelses plassering langs vei.  

 
Kollektivbetjening 
Planbeskrivelsen må omtale kollektivbetjening i området, tilgjengelighet til kollektivtilbud i sentrum 
Gangavstander og tilrettelegging for gange mellom planområdet og bussholdeplass/terminal (inkl. 
framtidig stasjon på Grønli) må omtales. Evt. tiltak for å ivareta kollektivbetjening i området må 
innarbeides i planen.  
 

Kommentar: Kollektivbetjening er omtalt i planbeskrivelsen kap. 4.11.  
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Støy og lokal luftforurensning  
Det meste av området ligger i gul og rød støysone pga. vegtrafikkstøy. Veilederne T-1442/2016 og T-
1520 må legges til grunn for planleggingen.  
 
Eventuelle samspillseffekter mellom støy og luftforurensning øker plage/helserisiko, og må ses i 
sammenheng. Nødvendige tiltak for å ivareta tilfredsstillende støynivå og luftkvalitet må sikres i 
planen.   

 
Kommentar: Støy- og luftforurensning er vurdert og hensyntatt, jf. KU-rapporter vedlagt 
planforslaget og oppsummert i planbeskrivelsen kap. 6, samt bestemmelse 7.1.  

 
Merknader og innspill knyttet til rollen som fagorgan med sektoransvar:  
 
Sentrumsformål 
Sentrums utbredelse er et tema som bør drøftes i kommuneplanens arealdel, og vegvesenet vil 
uttrykke en viss skepsis til at en vurdering av kjøpesenterlokalisering gjøres i forbindelse med 
reguleringsplan for et delområde. Ved å løfte spørsmålet til overordnet plan vil sentrumsutvidelse i 
dette området kunne vurderes opp mot ønskede utvidelser i andre retninger, jf. spesielt ny stasjon og 
kollektivknutepunkt på Grønli.  
  

Kommentar: Hele planområdet ligger innenfor sentrumsområdet. Sentrums utbredelse er 
dermed allerede drøftet i gjeldende kommunedelplan. Plankrav og utredningsplikt gitt i 
byområdeplanen knyttet til handelsetablering er fulgt opp i planarbeidet for å gi nødvendig 
beslutningsgrunnlag. Jf. KU-rapporter vedlagt planforslaget (KU Handel og KU Byutvikling, 
bebyggelse og bylandskap, oppsummert i kap. 6 i planbeskrivelsen).  

 
Jens Wilhelmsens gate inngår i den såkalte Indre sentrumsring, som ihht. byområdeplanen skal gi 
bedre framkommelighet for biltrafikken enn dagens sentrumsgater og muliggjøre alternativ bruk av 
bygatenettet. For at ringen skal fungere etter hensikten er det behov for kapasitet på ringen, samtidig 
som det gjøres tiltak som prioriteter andre trafikantgrupper enn bil i bygatenettet. Nødvendig kapasitet 
på ringen forutsetter at den ikke bygges igjen. Dette underbygger etter Statens vegvesens syn 
behovet for å utrede utvidelse av sentrumsformål (dvs. å tillate kjøpesenter sør for fv. 108) i et større 
perspektiv enn i reguleringsplan.  

 
Kommentar: Trafikkanalyser inkl. framkommelighetsvurdering for Indre ring er utredet i KU 
Trafikk. Planforslaget medfører noe trafikkøkning lokalt, men ivaretar framkommelighet og vil 
totalt sett gi redusert transportbehov i byen, jf. vedlagt KU-rapport og oppsummering i 
planbeskrivelsen kap.  6.  

 
Alternativer som skal utredes 
0-alternativet bør vurderes som et alternativt utbyggingsforslag, og skal inkludere andre vedtatte 
planer som skal gjennomføres uavhengig av tiltaket som utredes. Foreslåtte 0-alternativ oppfattes 
som lite sannsynlig grunnlag for utbygging. Det forutsettes at nullalternativet utformes som en 
realistisk og valgbar løsning, uavhengig av om det skal være et 0-alternativ eller et alternativt 
utbyggingsforslag slik vegvesenet anbefaler.   

 
Kommentar: Nullalternativet ble revidert etter høring av planprogram, i samråd med 
planmyndighet Fredrikstad kommune. Nullalternativet i vedtatt planprogram tar utgangspunkt i 
en utbygging i tråd med gjeldende planer i området, inkl. videreføring av dagens vegsystem. 
Dette er lagt til grunn for konsekvensutredningene.    

 
Sykkel- og bilparkering 
Antall, kvalitet og plassering av p-plasser for bil og sykkel må begrunnes, og skal bidra til å nå mål om 
økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport, og redusert bilbruk. Det bør vurderes mer restriktiv 
bilparkeringsdekning enn byområdeplanen krever.  
 

Kommentar: P-krav for bil er redusert ifht. byområdeplanens krav. P-krav for sykkel samsvarer 
med byområdeplanens krav, jf. planbeskrivelsen kap. 7.10. Parkeringsbegrensninger knyttet til 
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handel er lagt på et restriktivt nivå sammenlignet med normal dekningsgrad og må ses i 
sammenheng med byområdeplanens målsetning om plassering av gode parkeringsmuligheter 
langs ringen for å dempe gjennomkjøringstrafikk og øke sentrums attraktivitet som 
destinasjon.  

 
19.07.2017:  
SVV viser til forrige uttalelse og har ikke ytterligere merknader.  

STUDENTSAMSKIPNADEN I ØSTFOLD (SIØ),  
07.04.2017: 
SiØ ser positivt på planene. Det kan dog se ut til at trafikkbelastning tilknyttet planlagt bebyggelse 
kommer nær samskipnadens studentboliger. Trygg ferdsel for myke trafikanter må vektlegges. 
Trafikkstøy fra det planlagte grepet mot Bjølstad 1-3 må vurderes. Innkjøring til planlagt kjøpesenter 
ønskes plassert mot G. A. Stouslands vei.   

 
Kommentar: Både trafikksituasjon (inkl. framkommelighet for myke trafikanter) og støyforhold 
er konsekvensutredet. (jf. vedlagte KU-rapporter og oppsummering i planbeskrivelsen kap. 6). 
Ny veiføring i forlengelsen av Rødsveien medfører økt støybelastning mot eksisterende 
studentboliger. Det er tatt inn bestemmelse om videre undersøkelser, dokumentasjon og evt. 
tiltak, jf. bestemmelse 7.1 b). En av innkjøringene til bebyggelsen plasseres langs Rødsveien.   

FREDRIKSTAD KOMMUNE, MILJØ OG LANDBRUK,  
06.03.2017:  
Støy og luftforurensning er listet opp som temaer som skal utredes i planbeskrivelsen. Det er viktig at 
disse utredningene også inkluderer støy og luftforurensning i bygge- og anleggsfasen.  

 
Kommentar: Støy og luftforurensning knyttet til trafikk er konsekvensutredet og avbøtende 
tiltak sikret i plankart og bestemmelser. Jf. KU-rapporter vedlagt planforslaget og 
oppsummering i planbeskrivelsen kap. 6, og bestemmelse 7.1 a) og b). Det er tatt inn 
bestemmelse om spesielt støyende og støvende arbeidsoperasjoner i anleggsfasen 
(bestemmelse 2.8) i tråd med retningslinjene T-1442/2016 og T-1520.    

 
11.04.2017: 
Støy og luftforurensning skal konsekvensutredes, men det er kun nevnt støy knyttet til veg og trafikk. 
Støy fra handel og næring bør også utredes, mtp. interessekonflikter mellom bolig og næring. Støy og 
luftforurensning på utearealer bør være et utredningstema i KU. Utearealene skal oppfylle normer for 
luftkvalitet og støy.  
  

Kommentar: Støy knyttet til handel/næring knyttet til trafikk (kundetrafikk med bil, varelevering) 
er vurdert i planarbeidet, jf. kommentar over og kap. 7.12 i planbeskrivelsen. Bestemmelser 
for boliger og lekeareal sikrer tilfredsstillende støyforhold, se bestemmelse 7.1 a). 

 
07.08.2017:  
Planen bør beskrive tiltak for å skjerme omgivelsene for støvplager i anleggsperioden.  
Deler av planområdet har vært bensinstasjon. Det har også foregått andre aktiviteter i planområdet 
som kan ha medført forurensning i grunnen. Tiltakshaver skal sørge for nødvendig 
undersøkelse/kartlegging og avklare om normverdier, jf. forurensningsforskriften kan 2 vedlegg 1 er 
overskredet.  

 
Kommentar: Bestemmelse om begrensning av støy/støv i anleggsperioden er tatt inn, jf. 
kommentar over. Grunnforurensning er kartlagt og bestemmelse 2.7 b) sikrer forskriftsmessig 
oppfølging i videre prosjektering og utførelse.  
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FREDRIKSTAD KOMMUNE, BRANN OG REDNINGSKORPS,  
11.04.2017: 
Brannsjefen viser til Fylkestingets vedtak 16.02.2017 om fravik fra vegnormalene for plassering av 
rundkjøring 25 meter fra tunnelåpningen mot normalt 45 meter. Plasseringen kan medføre 
ulykkesrisiko spesielt forbundet med utrykningskjøring. Faremomentene og avbøtende tiltak bør 
vurderes videre i planprosessen. Brannsjefen ønsker å uttale seg senere i planprosessen.  
 

Kommentar: Trafikkforhold er konsekvensutredet, jf. kommentarer til Statens vegvesen over. 
Brannsjefen har vært involvert ved utarbeiding av foreslått løsning, og det tas sikte på god 
dialog også i det videre plan- og prosjekteringsarbeidet.  

 
01.08.2017: 
Brannvesenet har ingen ytterligere kommentar utover de som ble gitt i brev av 11.04.2017.  

FREDRIKSTAD KOMMUNE, BÆREKRAFTIG SAMFUNNSUTVIKLING (FK BSU),  
11.04.2017: 
Rullering av kommuneplanens arealdel er igangsatt, og det tas sikte på politisk behandling av 
planprogram i juni 2017. Prinsippet om at reguleringsplan skal ta stilling til om kjøpesenter styrker 
eksisterende sentrum gjelder. Samtidig er det ikke gunstig å legge ansvaret for helheten over til én 
reguleringsplan, i dagens situasjon med større transformasjoner i flere områder samtidig. Dette ønsker 
avdelingen dialog om. Det er bra at helhetstanken er viet noe plass i planprogrammet, og det er viktig 
å avklare utbyggingsrekkefølge. Utviklingen bør ikke starte lengst ut i området, men heller starte 
nærmest sentrum og sikre en god og bærekraftig sentrumsutvikling. Etablering av bilbaserte satellitter 
må unngås.  
Kommunens nullvekstmål og bærekraftmål bør redegjøres for i planen, og det henvises til gode 
innspill i denne sammenheng fra SVV og FMØ.  
Utvikling av området må ivareta fysiske og estetiske kvaliteter, tilpasning og sammenheng 
arkitektonisk, gode møteplasser og utearealer, klimatilpasning, nullvekst i biltrafikk og gode gang- og 
sykkelforbindelser, og at disse henger sammen med naboområdene. Området skal også fungere som 
et godt tilskudd til en ønsket byutvikling. Virkning på gateplan og fjernvirkning blir massiv. Slik det 
framstår i forslag til planprogram er østvendt fasade ca. 200 m, og bidrar til privatisering av store 
arealer, i form av sammenhengende handelsarealer og lek/uteopphold på tak.  
0-alternativet vist i forslag til planprogram har en veldig lav utnyttelsesgrad. En alternativ utvikling av 
området ville sannsynligvis utløse plankrav, og det ligger til rette for å fortette innenfor rammene i 
byområdeplanen. Foreslåtte vegløsning er god og det er ønskelig at det utredes et realiserbart 
alternativ som er bedre tilpasset beliggenheten i randsonen og omgivelsene. Et alternativ som er 
økonomisk bærekraftig, og som legger til rette for aktivitet, opplevelser og utfoldelse for alle, med 
gode møteplasser og gode forbindelseslinjer for gående og syklende.  
 
I tillegg til valgte konsekvensutredningstemaer bør følgende vurderes: Landskap, tilgjengelighet til 
uteområder og gang- og sykkelvegnett, barn og unges oppvekstvilkår samt arkitektonisk og estetisk 
utforming, uttrykk og kvalitet.  
 

Kommentar: Konsekvensutredningene tar utgangspunkt i nullalternativ definert i vedtatt 
planprogram, basert på dagens vegsystem og gjeldende planer. 
Konsekvensutredningstemaer ble revidert i tråd med innspillet, jf. vedtatt planprogram. 
Planområdet er etter høring av planprogram endret til også å omfatte arealene nord for 
fylkesveien. (Som opprinnelig varslet). Dette bl.a. for tydeligere å kunne kommunisere at 
helhet og tilknytning til eksisterende handelssentrum og handelsaksen Grønli-FMV skal 
ivaretas på en bærekraftig måte. Utbygging av nord- og sydsiden av planområdet vil pga. 
infrastrukturtilpasning måtte skje i parallellitet. For sammenhengende østvendt fasade syd for 
Jens Wilhelmsens gate er det definert avbøtende tiltak for utforming av fasade som skal sikre 
god sammenheng mellom skala i eldre og ny bebyggelse. Oppfattelse av skala og 
fjernvirkning vil også måtte ses i sammenheng med øvrig fortetting i nærområdet som kan gi 
nye overganger mellom bebyggelse og landskap.  

 



 

11 av 20  

23.08.2017:  
FK BSU viser til forrige innspill. Nytt innspill bygger på dette.  
Virksomheten vil berømme at planområdene er slått sammen. Felles planprogram og planlegging 
bedrer mulighetene til gode løsninger.  
 
Fysiske, estetiske og arkitektoniske kvaliteter, gode møteplasser og utearealer, klimatilpasning, 
nullvekst i biltrafikk, gode gang/sykkelforbindelser må ivaretas. Området skal fungere både for 
beboere, nabolaget og ønsket byutvikling.  

 
 
I KU-forskriften beskrives faktorer som bør være gjenstand for KU dersom de kan bli påvirket av 
planforslaget. FK BSU trekker frem følgende faktorer:   
 
”Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet, samt landskap”.  
FK BSU bemerker at med en til flere store strukturer, i form av sammenhengende bygningskropp i 1 
eller flere etasjer, blir spesielt virkningen på gateplan, men også fjernvirkningen, massiv. Store arealer 
blir privatisert, i form av sammenhengende handelsarealer på bakkeplan og leke-, ute- og 
oppholdsarealer for beboerne på taket. Konsekvensutredningen bør drøfte konsekvenser og 
alternative løsninger, også for disse momentene, med tanke på kvalitativt gode løsninger for alle.   
 
”Miljømål, forurensning, transportbehov, energiforbruk og energiløsninger”.  
FK BSU bemerker at fortetting med boliger nær/i sentrum kan være klima- og miljømessig gunstig 
dersom bilbruk reduseres. Dette forutsetter at gang/sykkelmuligheter styrkes og at det ikke legges opp 
til/letter bilbruk. Bilbasert næring i samme område kan virke negativt bl.a. på hva som blir 
dominerende transportform i området og på trafikksikkerheten.  
Disse momentene antar FK BSU at behandles i kap. 5.3 i planprogrammet, og de må tillegges stor 
vekt.  

Kommentar: Temaene er utredet i KU for Byutvikling, bebyggelse og bylandskap, KU Støy og 
Luftkvalitet, samt KU Trafikk. Jf. rapporter vedlagt planforslaget og oppsummering i 
planbeskrivelsen kap. 6.    

 
”Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen”.  
FK BSU bemerker at helse, trivsel og mestring er en essensiell del av bærekraftig utvikling i 
Fredrikstad, og at temaet ikke finnes i KU-temaene i planprogrammet. Sosial ulikhet er en reell 
problemstilling. Bærekraftig utvikling forutsetter at teamet vurderes og håndteres i alle større planer. 
Folkehelse og levekår er et eget vurderingspunkt i alle politiske saker i Fredrikstad. Det finnes mye 
kunnskap om hvordan ulike utbyggingsløsninger påvirker helse og trivsel, og dermed bærekraft. 
Boligtyper, miks av sosiale grupper, aldersgrupper og funksjoner samt tilrettelegging for sykkel, gange, 
møteplasser og lek er aktuelle momenter. BSU bidrar gjerne som diskusjonspartner.  

 
Kommentar: Folkehelse/helsefordeling er ikke tatt inn som eget konsekvensutredningstema, 
(jf. vedtatt planprogram), men temaet er belyst i øvrige KU-rapporter som nevnt over. Temaet 
er også vurdert i planbeskrivelsen kap. 7.8.   

 
Vurdering av konsekvenser: Utbyggingen vil innebære store endringer i byen. Det er viktig at resultatet 
bidrar til god og bærekraftig byutvikling. Som ved forrige innspill er FK BSU bekymret for hvorvidt 
konsekvensutredningene gir nok og reell kunnskap til å kunne treffe gode beslutninger. Nullalternativet 
må være relevant og realistisk, jf. forskriften. FK BSU stiller spørsmål til om KU vil gi reell og god 
informasjon om konsekvenser av forslagsstillers alternativ, da nullalternativet er nokså likt 
forslagsstillers alternativ. For å kunne gjøre gode vurderinger av for eksempel hvorvidt et kjøpesenter 
styrker eksisterende sentrum, må dette vurderes opp mot andre alternativer, f.eks med kontorer og 
boliger eller annet. Foreslåtte veiløsning er god og det er ønskelig at det utredes et alternativ som er 
bedre tilpasset beliggenheten i randsonen med tilliggende områders ulike bebyggelsesstrukturer. Et 
alternativ som er økonomisk bærekraftig, og som også legger til rette for aktivitet, opplevelser og 
utfoldelse for alle, med gode møteplasser og gode forbindelseslinjer for gående og syklende.  

 
Kommentar: Nullalternativet i planprogrammet ble revidert i samråd med planmyndighet etter 
at innspillet ble mottatt. Utredningsalternativene i vedtatt planprogram er lagt til grunn for 
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konsekvensutredningene og det er drøftet relevante alternative løsninger/variasjoner for å 
belyse fordeler og ulemper ved forslagsstillers alternativ. KU belyser positive og negative 
konsekvenser av forslagsstillers utbyggingsalternativ. Avbøtende tiltak er beskrevet og 
innarbeidet i planforslaget, jf. vedlagte KU-rapporter, og oppsummering i planbeskrivelsen 
kap. 6.  

SENTRUMSSAMARBEIDET I FREDRIKSTAD (SSF) V/SCHJØDT,  
11.04.2017: 
Innspillet er sendt på vegne av Sentrumssamarbeidet i Fredrikstad (Citycon og Aberdeen 
Cityterminalen AS, samt konstellasjonen av Ryen Eiendom AS, Bøckmann Eiendom AS, Høili 
Eiendom AS og Cityplan AS). Disse representerer ca. 90 000 m2 eiendom innen handel, bevertning, 
bolig, kontor og hoteller i sentrum og samarbeider om å øke sentrumskjernens attraktivitet.  
 
Etter gruppens syn vil planforslaget med et kjøpesenter på 25 000 m2 virke negativt på den pågående 
positive sentrumsutviklingen og være til hinder for en velfungerende handelskjerne. 
 
Saken er av særlig stor betydning for byen, og er viktig at ulike alternativer utredes i KU. Det er viktig 
at kommunen, som har en betydelig eierpost i prosjektet, tar en aktiv, selvstendig rolle og stiller med 
objektiv og tilstrekkelig fagkompetanse i planprosess og KU. Det er viktig at berørte offentlige og 
private parter medvirker aktivt i planprosess og KU.  
 
SSF regner det for sikkert at tiltakets størrelse og innhold vil skade dagens sentrumskjerne og være 
skadelig for lokalmiljøet. Det er etter gruppens syn helt nødvendig at alternativ utnyttelse 
konsekvensutredes, derunder redusert handel/kjøpesenterareal tilpasset lokalt marked og bydelen, 
med fortrinnsvis plasskrevende handel/arealkrevende handel/storhandelkonsepter over 1000 m2. Det 
må lages rekkefølgebestemmelser som sikrer utvikling fra sjøen og opp mot planområdet. Slik kan 
Fredrikstad styrke og videreutvikle sin posisjon med et livlig sentrum som bygges organisk etter behov 
innenfra og utover. Planprogrammet bør ha formuleringer som sikrer dette.  
 
SSF viser til byområdeplanens mål om å styrke sentrums attraktivitet samt å styrke sentrum som 
sosial sone, med fokus på utvikling av et kompakt handelssentrum for økt verdiskaping med 
akseptable gangavstander.  
 
Etablering av kjøpesenter skal bidra til å styrke eksisterende handelssentrum og effektiv arealbruk, og 
som ledd i planarbeidet ved etablering av kjøpesenter skal det utarbeides analysemateriale som 
dokumenterer at funksjonen styrker eksisterende bykjerne.  
 
SSF kan ikke se hvordan en massiv utbygging av handelsarealer på Værsteområdet skal bidra til å 
styrke utviklingen av Fredrikstad sentrum. Kjøpesenter og betydelige handelsarealer på gatenivå på 
Værste vil ikke være i overensstemmelse med KDP. Utbyggingen vil medføre desentralisering og 
oppsplitting av handel i større grad enn det dagens sentrum kan tåle. Det vil verken gagne sentrum 
eller Værste som handelsområde. Den positive utviklingen i sentrum vil stoppes og sannsynligvis 
reverseres hvis det tillates etablering av ytterligere kjøpesenter i utkanten av sentrum.  
 
Planlagte kjøpesenter vil ikke være i tråd med kjøpesenterforskriftens bestemmelser § 1. Det henvises 
til at forskriften har til hensikt å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk 
og miljøvennlige transportvalg. Kjøpesenterforskriften skal legges til grunn ved ny planlegging jf. § 5.  
 
Gruppen henviser videre til utredningen fra Transportøkonomisk institutt i TØI-rapport 1514/2016. Det 
er avgjørende å se sammenhengen mellom å tillate handelsetablering i utkanten av sentrum og 
påvirkningen det vil ha for handelen innenfor sentrumskjernen.  
 
SSF påpeker at Fredrikstad kommune i planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel 
har besluttet at det bør gjøres en lokal vurdering av om kjøpesenterbestemmelsene faktisk styrker 
eksisterende by- og tettstedssentere, og om den virkelig bidrar til effektiv arealbruk miljøvennlige 
transportvalg og reduksjon av klimagassutslipp.   
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Det vises til at planområdet ikke er avsatt til sentrumsformål, og at etablering av et stort kjøpesenter 
på Værste ikke inngår i mål og overordnede grep i KDP side 6.  
Et slikt handelshus har ikke tidligere vært en strategi for Værste og ligger ikke inne i utformingen av 
KDP, jf. side 69. Som del av KDP er det inntatt en tabell som viser konsekvensutredninger av 
endringer, og her nevnes ikke kjøpesenter (side 99).  
 
Det er viktig med bred medvirkning i KU-prosessen og at kommunen opptrer objektivt. 
 
0-alternativet vist i planprogrammet bør omarbeides, og heller vise redusert kjøpesenter, og mer bolig 
og næring. Evt. kan det legges inn plasskrevende handel. Alternativet må vise utnyttelse som ikke 
skader sentrum eller medfører økt bilavhengighet og miljøskader.   
 
SSF fremholder at etablering av kjøpesenter på Værste vil svekke grunnlaget for fremtidig 
kollektivknutepunkt på Grønli, og påpeker at Grønli eksplisitt er utpekt som område for lokalisering av 
byfunksjoner. SSF mener derfor at betydelig handelsetablering på Værste er i strid med byområdeplan 
og vil kunne hindre ønsket utvikling av Grønli som framtidig kollektivknutepunkt.  
 
SSF påpeker videre at byområdeplanen vektlegger miljøaspektet, en publikumsintensiv og ikke 
bilbasert funksjon på Værste, redusert bruk av bil og økt andel gående, syklende og kollektivreiser. 
Avstand mellom planområdet og kollektivknutepunkt på Grønli er stor, kollektivdekningen dårlig og det 
er vanlig med mye parkering i slike områder. Det er dermed tilnærmet umulig å lage et ikke-bilbasert 
tilbud på Værste. Dette er miljømessig uheldig og dempende for knutepunktutviklingen på Grønli.  
 
Handelsutvikling må tilpasses befolkningsvekst og skje gradvis og tilpasset behovet. Etablering av 
foreslåtte handelsarealer på Værste er ikke i samsvar med fremtidige behov. Handelen bør 
videreutvikles på allerede etablerte handelsområder, og hovedsakelig legges i dagens 
sentrumsområde, nær Grønli og i bydelene, stegvis og i et bærekraftig tempo. I det minste bør det 
sikres rekkefølgebestemmelser som tillater utvikling av handel i takt med økning av arealbehovet på 
Kråkerøysiden, og med utbygging nærmest elven/sentrum først. Det er i følge SSF urealistisk at 
kjøpesenter på Værste vil dempe handelslekkasjen til Sverige, men grupperingen mener området vil 
kunne være egnet for noe plasskrevende handel/storhandel over 1000 m2.  
 

Kommentar:  
Utredningsalternativene er justert etter høring av planprogrammet og mottak av innspillet, jf. 
vedtatt planprogram.  
 
Vi henviser til KU-rapporter vedlagt planforslaget og oppsummering av disse i 
planbeskrivelsen kap. 6. Det er gjennomført en bred utredning av konsekvenser av 
planforslaget, i tråd med vedtatt planprogram. Temaene i innspillet fra SSF belyses 
hovedsakelig i KU Handel, KU Byutvikling, bebyggelse og bylandskap samt KU Trafikk.   

 
Byområdeplanen vektlegger flere forhold som SSF ikke har nevnt i sitt innspill: 
  
 I følge byområdeplanen (KDP) er det en målsetning om å utvikle et kompakt handelssentrum, 
for økt verdiskapning, med akseptable gangavstander, og styrke handelsaksene  
- Grønli – Torvbyen – Stortorvet – gangbroa – FMV  
- Nygaardsgata  
 
KDP-illustrasjon viser slik akseptabel gangavstand, i en radius på 500 meter fra Stortorvet. 
Både Grønli og hele det aktuelle planområdet ligger innenfor denne akseptable 
gangavstanden.  

 
Styrking av elverommet som byrom er også et sentralt mål i KDP. ”Fokus på elverommet og at 
elva er en del av sentrum og ikke en grense mellom bysentrum og omland” er ett av punktene 
i ”Overordnede grep for utvikling av byområdet”. Videre sier KDP; ”Det å aktivisere og 
integrere elverommet i sentrum er viktig. Dette fordrer byfunksjoner på begge sider av elva. 
Planen må derfor gi rom for en slik strategi.”  
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”I og med at folketallet forventes å øke, må det også kunne tas høyde for at handelssentrum 
kan vokse over tid. Dette krever at man avsetter et forholdsvis romslig sentrumsområde. For 
at man skal unngå uønsket spredning av handelsfunksjoner, er det ønskelig å i en viss grad 
styre funksjonsinnholdet. Dette gjøres ved å innføre plankrav med bestemmelser.”  
 
Plassering av handelsfunksjoner kombinert med boliger og tjenesteyting sør for gangbroa må 
dermed sies å være i tråd med intensjonene i KDP. Mengden handel og andre areal, forholdet 
til øvrige deler av sentrum, påvirkning av trafikkforhold (inkl. tilgjengelighet for gående, 
syklende og kollektivtrafikk) byutvikling og tilpasning/sammenheng med omgivelsene samt 
forholdet til overordnede planer og føringer er konsekvensutredet. Der det er avdekket 
negative konsekvenser er avbøtende tiltak beskrevet og innarbeidet i planforslaget.  

ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE (ØFK) 
11.04.2017: 
Planstatus og forholdet til bestemmelser om kjøpesenter 
Fylkesplanen må legges til grunn. Byområdeplanen må legges til grunn, inkl. bestemmelser om 
etablering av kjøpesenter med krav om analyse og styrking av eksisterende bykjerne.  
Planforslaget må redegjøre for endringer i forhold til gjeldende reguleringsplaner, forholdet til 
overordnede planer, kommunens visjoner for denne delen av Fredrikstad, og forholdet til 
byomformingsstrategien. 
 
Sentrumsformål i overordnede planer 
Det henvises til byområdeplanens omtale av planområdet. Planarbeidet må vurderes opp mot 
hensikten med byområdeplanen som legger vekt på at alle tiltak skal styrke eksisterende bysentrum 
og effektiv arealbruk. Det henvises til hovedmålsettinger i byområdeplan om å styrke sentrums 
attraktivitet, styrke sentrum som sosial arena, og legge til rette for økt aktivitet og mangfold i sentrum. 
ØFK går ut fra at med ”sentrum” i byområdeplanen primært er tenkt deler avsatt til sentrumsformål.  
Det henvises til pilotprosjekt ”Byomforming Fredrikstad, knutepunktutvikling Torvbyen-Grønli” fra 2006, 
som legger vekt på å sy sammen områdene Gamlebyen/Kongsten, FMV og Torvbyen/Grønli. ØFK 
fremholder at planområdet ikke prioritert på denne aksen og henviser til omtale: ”FMV-området 
representerer en unik mulighet for nyetablering som vil forsteke og utvikle Fredrikstad som 
bysamfunn. Området utvikles til et sammensatt byområde med utdanning, kultur, næring og boliger”.  

 
Kommentar: Gjeldende planer er lagt til grunn ved utarbeiding av planforslag med 
konsekvensutredning, jf. vedtatt planprogram og KU-rapporter vedlagt planforslaget og 
oppsummert i planbeskrivelsen kap. 6. I KU Overordnede planer og mål redegjøres det også 
for planforslagets forhold til gjeldende reguleringsplaner.   

 
Planområdet inngikk i FMV-området i byomformingsprosjektet i 2006, og planområdet ble 
avsatt som sentrumsområde og delvis som sentrumsformål i byområdeplanen i 2011. 
Byområdeplanen har bl.a. målsetning om å styrke handelsaksen Grønli – Torvbyen - 
Stortorvet – Gangbroa – FMV.  

 
Det henvises til oppstart av planarbeidet i 2013 der også Værstetorvet inngikk i planområdet. Det ble 
varslet at planområdet kunne bli delt opp i flere separate planforslag. ØFK henviser til sin 
varslingsuttalelse datert 27.11.2013: ”Vi forutsetter imidlertid at et felles plangrep sikres både praktisk 
og formelt i samsvar med forutsetningene i kommunedelplanen.”  

 
Kommentar: Innspillet ble tatt til følge ved at varslede planområde ble slått sammen med slås 
med tidligere varslede planområde mellom gangbroa og fylkesvegen (Værstetorvet), jf. vedtatt 
planprogram.  

  
Byutvikling og styrking av sentrum 
ØFK henviser til at helse, sport og kunnskapsbasert virksomhet er vektlagt i området til nå, og det bør 
vurderes om ikke dette bør videreutvikles, i stedet for å etablere handel og kjøpesenter. Nye 
prosjekter bør tilføre kvalitet til Fredrikstad sentrum, styrke byen og sentrums attraktivitet. Vår bruk av 
byen er i endring, og møteplasser inne og ute blir viktigere for å tiltrekke aktivitet og folk. Økt 
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netthandel kan føre til at kjøpesentre blir mer og mer møteplasser og mindre og mindre handelssted. 
Beliggenheten, i randsonen mot boligområdene blir lett bilbasert og det må vurderes hvor mye handel 
det skal legges til rette for her utenfor sentrumsformålet. Det bør legges til rette for prosjekter som ”gir 
noe” til byen både i form av seg selv, men også i forhold til omgivelsene.  
Det er ulike meninger om hva som styrker eksisterende sentrum. ØFK mener beliggenhet ifht. andre 
funksjoner, parkeringsstrategi for å redusere privatbilisme, utearealer (spesielt for barn og unge) og 
forholdet til overordnede planer er sentralt.  
ØFK fremholder at Bjølstadjordet (del av Åsgård) har vært fremmet som kjøpesenter med visjoner om 
en ny magnet utenfor bykjernen. ØFK er kjent med at flere som kjenner sentrumsutviklingen godt ”fra 
innsiden” er skeptiske til utviklingen her i tilknytning til Værstetorvet mm. ØFK mener det må vurderes 
om det kun skal legges til rette for boliger, service og lignende eller om det skal tillates handel og om 
dagens sentrum tåler at ytterligere handel etableres utenfor bykjernen. ØFK viser til at det heldigvis er 
en positiv utvikling i sentrum i dag, men erfaringsvis svinger dette og mye har stått tomt i gågata.  
 

Kommentar: Temaene i innspillet er belyst i KU for Byutvikling, bebyggelse og bylandskap, og 
KU Handel, i tråd med vedtatt planprogram. (KU-rapporter er vedlagt planforslaget og 
oppsummert i planbeskrivelsen kap. 6). Det legges opp til restriktiv parkeringsdekning for bil, 
god p-dekning for sykkel i tråd med byområdeplanens krav, og sammenhengende gang-
/sykkelforbindelser mot øvrige deler av sentrum og omgivelser for å imøtekomme nullvekstmål 
og tilrettelegge for miljøvennlig transport (gange/sykkel/kollektiv). Planområdet ligger innenfor 
sentrumsområdet, - innenfor en radius fra Stortorvet som byområdeplanen omtaler som 
akseptabel gangavstand i et kompakt bysentrum, - og i en av de to prioriterte handels- og 
gang/sykkelaksene i byområdeplanen. Beliggenhet, tilgjengelighet, byrom/uteopphold, barn- 
og unge, funksjonsinnhold samt styrking av og sammenheng med sentrum forøvrig m.m. er 
belyst i ovennevnte utredninger.  

 
Bypakke, 0-vekstmål i personbiltrafikken og muligheter for byvekstavtale 
Det må redegjøres for transportvirkningen av planen, spesielt siden planen i stor grad avviker fra 
overordnede planer. Byområdeplanen har minimumskrav til parkering, men det bør vurderes max-
grenser for parkering sett i lys av 0-vekstmål for biltrafikk i Bypakka. Parkering og arealutvikling styrer 
reisemiddelvalg.  
 
Kollektiv, sykkel og gange 
Mulighet til å gå, sykle og reise kollektivt bør styrkes gjennom planen. Det bør avsettes rikelig areal til 
sykkelparkering med låsbare stativ, helst overdekt. Området kunne vært egnet for organisert 
sykkelparkering/sykkelhotell. Ladestasjon for el-sykler og el-bil anbefales. Tilstrekkelig og tilgjengelig 
kollektivtilbud må vurderes i planarbeidet.  
 
Trafikksikkerhet 
ØFK ser positivt på at endringer av vegsystemet skal vurderes. Statens vegvesen er vegadministrator 
og bør rådføres tidlig og underveis i planprosessen. Sikker kryssing for fotgjengere må vektlegges.  
Skoleveier og snarveier bør opprettholdes og forsterkes. Behov for snarveier bes analysert og sikres i 
planen. Hensiktsmessige gang-/sykkelforbindelser gjennom planområdet inkl. tilknytning til 
omgivelsene må vektlegges.  
Kjøpesenter vil gi endret trafikk av både myke og harde trafikanter som kan ha fokus på annet enn 
trafikksituasjonen. Plassering og sikkerhet ved økonomiadkomst må vurderes spesielt i planarbeidet 
og konflikt med spesielt barn/unge må unngås. Trafikksikkerhet må vektlegges og sikres, både i 
anleggsfase og driftsfase. Trafikkberegninger bør utarbeides, og 0-vekstmålet forutsettes ivaretatt. 
   

Kommentar: Tema i innspillet er belyst i KU Trafikk og KU Byutvikling, bebyggelse og 
bylandskap (Vedlagt planforslaget og oppsummert i planbeskrivelsen kap. 6). Se også 
kommentarer til innspill fra Statens vegvesen. Trafikkberegninger er utarbeidet og 0-
vekstmålet vurdert i planarbeidet.  

 
Landskap og bebyggelse 
Planens påvirkning av landskapsbildet bør vurderes. Strenge krav til skala og høyder samt krav om 
oppdeling av bebyggelsen og sprang i fasader bes tatt inn. Krav til materialer med kvalitet er en fordel. 
ØFK vil ikke anbefale tilpasning til omgivelsenes karakter (bolig/enebolig/rekkehus), men overgangene 
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må være gode og gi mening. Det bør vurderes om det allerede i detaljreguleringen skal settes rammer 
for bebyggelsens plassering også i plankartet. Dette er viktig for å gi en bymessig utvikling, og for å 
synliggjøre forholdet til gateløp, siktlinjer, gangveier, avtrappet høyde, størrelse m.m. i planen. Høyder 
må ses i sammenheng med gater og veier, bebyggelsesmønster, landskap, solforhold, uterom, 
nærliggende bebyggelse m.m.  
Det bør klart framgå av plan og bestemmelser hva som tillates av takoppbygg, trappe-/heistårn, 
pergola m.m. over tak.  
Bebyggelsens tilgang til gate- og utearealer og krav om utadrettet fasade må sikres i planen.  

 
Kommentar: Tema i innspillet belyses i KU Byutvikling, bebyggelse og bylandskap og KU 
Kulturminner og –miljø. (Vedlagt planforslaget og oppsummert i planbeskrivelsen kap. 6) 
Bebyggelsens volum og høydeoppbygging er detaljert definert på plankart og i bestemmelser 
for å ivareta hensyn til omgivelser og siktlinjer. Estetikkbestemmelse er tatt inn, jf. 
bestemmelse 3.1.1. Bestemmelse 3.1.6 gir rammer for elementer over tak. Krav til utadrettet 
fasade, frekvens mellom innganger og krav om visuell kvalitet er fastsatt i fellesbestemmelse 
3.1.2 c og d)  

 
Balkonger og uteoppholdsareal 
ØFK anbefaler at evt. balkonger ikke tillates utkraget over offentlig gategrunn og uteoppholdsareal, 
pga. bredde- og siktreduksjon. Bestemmelser eller byggelinjer bør sikre tilstrekkelig avstand til 
lekeareal slik at uteoppholdsarealet får en reell verdi. Dersom balkonger skal medregnes i 
uteoppholdsareal må evt. nødvendig støyskjerming vurderes og sikres.  

 
Kommentar: Planforslaget åpner for inntil 1 m utkragede balkonger o.l. forutsatt fri høyde 4,5 
m, jf. bestemmelse 3.1.2 e). Byggegrenser er definert. Balkonger kan medregnes i MUA og 
det er tatt inn krav om at areal som medregnes i MUA skal være støyfritt eller støyskjermet, jf. 
bestemmelse 3.1.3 c) og 7.1 a.)  

 
Barn og unge, lekeareal og uteoppholdsareal 
Uteopphold og spesielt lekearealer må synliggjøres grundig og vurderes opp mot krav i overordnede 
planer inkl. byområdeplanens krav. Gode utearealer vil være sentralt i ØFKs vurdering av 
planområdets egnethet for spesielt barn og unge.   
 
Gode og sikre løsninger for barn og unge skal sikres. Det skal planlegges for alle. Uteareal er viktig for 
fysisk og psykisk helse, og for at yngre skal besøke sine eldre. Den kompakte sentrumsbebyggelsen 
bør gjøres attraktiv for både familier, besøkende og beboere.  
 
ØFK viser spesielt til retningslinjer om egnet leke/uteoppholdsareal i byområdeplanen.  
 
Dersom deler av lekearealet skal dekkes på offentlig park/lekeplass må dette redegjøres for i samråd 
med Fredrikstad kommune.  
 
Barnerepresentantens innspill bes synliggjort ved høring og offentlig ettersyn.  
Rekkefølgebestemmelser bør sikre ferdigstillelse av lekeareal samtidig med tiltaket.  
Barn og unges rettigheter er forholdet ØFK oftest fremmer innsigelse til, og dette må prioriteres og 
synliggjøres. Det vises til rundskriv T-2/08 og MDs temaveileder Barn og unge og planlegging etter 
plan- og bygningsloven (T-1513).  
En utomhusplan bør vurderes utarbeidet for å vise hvordan grønt-, felles-, og lekearealer er ivaretatt.  
 

Kommentar: Det henvises til kommentar til kommunens barnerepresentant øverst i dette 
dokumentet. Rekkefølgebestemmelser er tatt inn, jf. bestemmelser 8.1-8.3. Leke- og 
uteoppholdsarealer er illustrert i plandokumentene og KU Byutvikling, bebyggelse og 
bylandskap, og det er tatt inn krav om utomhusplan og detaljerte areal- og kvalitetskrav til 
leke- og uteoppholdsarealer og sammenhengende blågrønn struktur i 
reguleringsbestemmelsene.  
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Hensynet til automatisk fredete kulturminner 
Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner i planområdet. Bestemmelse som minner om 
stanse- og meldeplikten ihht. Kulturminneloven § 8 bes tatt inn i planen.  
  

Kommentar: Bestemmelse om stanse- og meldeplikt ihht. kml § 8 er tatt inn, jf. bestemmelse 
2.4.   

 
Planavgrensning 
ØFK mener det er positivt at planområdet går inn mot studentboligene på Bjølstad slik at det blir 
foretatt en helhetlig vurdering av det opprinnelige grøntdraget som ble kuttet av fylkesveg 108. 
Hvordan støy/luftforurensning kan reduseres mot studentboligene bes vurdert spesielt.  
 

Kommentar: Eksisterende grøntdrag/naturverdier er vurdert, jf KU for Byutvikling, bebyggelse 
og bylandskap. Grøntdraget/bekkedrag er også vurdert i KU Kulturminner og –miljø. Støy og 
luftforurensning er utredet, jf. vedlagte KU-rapporter og oppsummering i planbeskrivelsen kap 
6. Sammenhengende blågrønn struktur og støyhensyn ifht. studentboligene er ivaretatt i 
bestemmelsene. Det vises for øvrig til kommentar til fylkesmannen i Østfold om samme tema. 

 
Øvrige forhold 
Universell utforming, miljø, klima og energibruk, risiko og sårbarhet, grunnforhold og flomfare, støy og 
luftkvalitet, planfremstilling jf. kartforskriften må vurderes og ivaretas i planen.  

 
Kommentar: Temaene er vurdert i planarbeidet og det vises til KU-rapporter og omtale av 
temaene i planbeskrivelsen samt kommentarer til innspillene over.   

 
Konsekvensutredning og planprogrammet 
ØFK er enig i at det er KU-krav. Gjeldende reguleringsplaner i området er det ikke lenger ønskelig å 
gjennomfre prosjekter etter fordi de bel perforert med ny Bjølstadforbindelse. 0-alternativet bør derfor 
revurderes for at analysene skal få en reell verdi. Byområdeplanen åpner for vurdering av kjøpesenter 
gjennom regulering. Det varslede arealet på 25 000 m2 er imidlertid så stort at ØFK tenker det burde 
vært gjenstand for en kommuneplanvurdering. Planarbeidet for arealdelen er igangsatt.  
 
KU bør vektlegge de tema ØFK har uttalt seg om, spesielt samlede samfunnsvirkninger og virkninger 
for byutvikling (herunder sentrumshandel) og 0-vekstmålet for personbiltrafikk. I tillegg til trafikkforhold, 
støy og luftforurensning ber ØFK om at ”grønne reisevalg”, barn/unges interesser og gode, trygge 
boliger med kvalitet, kombinert med annen virksomhet, kan sikres innenfor planområdet. Planområdet 
ligger innenfor byområdeplanen, men utenfor sentrumsformål. Henvisninger i planprogrammet må 
rettes slik at grunnlag for handelsvurdering ikke fører til misforståelser. Planprogrammet fremstår 
ryddig og ivaretar så langt ØFK kan se de krav som stilles til planprogram.  

 
Kommentar: 0-alternativet ble endret etter høring og ØFKs innspill om KU-tema og ble 
imøtekommet, jf. vedtatt planprogram 
 

Oppsummering 
Selv om byområdeplanen sier at det kan vurderes andre funksjoner innenfor planområdet, ser ØKF 
fordelen ved at utnyttingen og spesielt handel avklares i kommuneplan, og at reguleringsplanarbeidet 
avventer for å få en mer helhetlig planlegging av handelsområdene i sentrum. I motsatt fall vil ØFK 
ved offentlig ettersyn vurdere om planen er forenlig med intensjonene med kjøpesenterbestemmelsen 
og utvikling av bykjernen, samt forholdet til 0-vekstmålet.  
 
ØFKs hovedfokus ved offentlig ettersyn vil være høyde/skala/utforming, barn og unge, veiløsning, 
kryssing og snarveier.  
 
Planforslaget bes innmeldt til regionalt planmøte før planforslaget utvikles for langt, spesielt dersom 
det planlegges for handel uten plasskrevende varer innenfor planområdet.  
  

Kommentar: KU for handel og KU for Byutvikling, bebyggelse og bylandskap belyser temaene 
i innspillet, jf. rapporter vedlagt planforslaget og oppsummering i kap. 6 i planbeskrivelsen.  
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Det avklares med planmyndighet Fredrikstad kommune om planarbeidet skal meldes opp til 
regionalt planmøte enda en gang. Planarbeidet har vært oppe i regionalt planmøte to ganger. 
Høsten 2015 ble forslag til ny veiløsning og foreslått utbygging nord og sør for Jens 
Wilhelmsens gate presentert og drøftet. Våren 2017 deltok forslagsstiller og plankonsulent 
også i regionalt planmøte sammen med FM Eiendom AS. Tema for dette møtet var FM 
Eiendoms planer for Bjølstadområdet. Her ble bl.a. sammenhengen med aktuelle planområde 
Del av Åsgård, fv. 108 og fv. 451 (foreslått bebyggelse og nytt veisystem) drøftet.   

 
11.08.2017: 
ØFK viser til tidligere innspill innenfor utvidet planområde, og spesielt til siste innspill av 11.04.2017 for 
den sørlige delen av planområdet som ligger utenfor sentrumsområdet i byområdeplanen.  

 
Kommentar: Den sørlige delen av planområdet ligger utenfor sentrumsformål, men innenfor 
sentrumsområdet i byområdeplanen. (Presisert og avklart i påfølgende e-postkorrespondanse 
med ØFK).  

 
ØFK la der spesielt vekt på byutvikling, forholdet til overordnede planer og utvikling av 
forretninger/kjøpesenter i forhold til sentrumsutviklingen samt forholdet til barn og unge.  

 
Kommentar: KU Byutvikling, bebyggelse og bylandskap og KU forholdet til overordnede planer 
og mål og KU Handel belyser temaene, jf. vedtatt planprogram og KU-rapporter vedlagt 
planforslaget samt oppsummering i kap. 6 i planbeskrivelsen.  

 
ØFK viser også til tidligere saksgang i deres sak 2013/9664 og spesielt innspill til varsel om oppstart 
datert 27.11.2013. ØFK ser at det er benyttet ulike plannavn, og ber om at hensiktsmessig navn 
vurderes. Det bør henvises til tidligere saker (plannavn) for å unngå misforståelser.  
  

Kommentar: Innspillet gjelder første varsel om oppstart for planområdet (den gang  
uten KU) i 2013. Daværende plannavn: Detaljregulering for Værstetorvet og Bjølstadjordet 
nord og vest, plan-ID 01061083. 

 
ØFK minner om at ny forskrift om konsekvensutredning trådte i kraft 01.07.2017.  
  

Kommentar: Se kommentar til Fylkesmannen i Østfold over.  
 
ØFK har mottatt innspill fra Aberdeen Asset Management den 27.06.2017. De har redegjort for 
sentrumsutvikling med utgangspunkt i deres ståsted som utvikler på den andre siden av elva. ØFK ser 
klare fordeler om forholdet til sentrum vurderes og vektlegges i det videre arbeidet, også fra 
kommunens side.  

 
Kommentar: Det er avklart i etterfølgende e-postkorrespondanse at innspillet ØFK mottok 
27.06.2017 fra Aberdeen tilsvarer høringsuttalelsen vi har mottatt fra Sentrumssamarbeidet 
datert 11.04.2017 (se over). I tillegg mottok ØFK en presentasjon av Aberdeen og Citycons 
utviklingsplaner rundt Torvbyen kjøpesenter, samt et notat (”Utfordringer og muligheter innen 
handel og service – Fredrikstad”) utarbeidet i juni 2016 av Vista Analyse AS på oppdrag fra 
Aberdeen og Citycon.  
Omfattende utredninger er gjennomført, i tråd med vedtatt planprogram, inkl. forholdet til 
øvrige deler av sentrum, jf. KU Handel og KU Byutvikling, bebyggelse og bylandskap vedlagt 
planforslaget og oppsummert i planbeskrivelsen kap. 6. 

 
ØFK konstaterer at planprogramforslaget er revidert 31.05.2017, etter første høring. ØFK er ikke kjent 
med at det er automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet, men ber 
om at bestemmelse som minner om stanse- og meldeplikten etter kulturminneloven § 8 tas inn i 
reguleringsbestemmelsene. ØFK henviser til sine tidligere innspill i sin helhet og imøteser planen ved 
offentlig ettersyn samt fastsettelse av planprogram.  
  

Kommentar: Bestemmelse som minner om stanse- og meldeplikten jf. kml § 8 er tatt inn, jf. 
bestemmelse 2.4.    
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COWI AS,  
11.04.2017: 
COWI oppsummerer historikk, praksis og status for VA og overvannshåndtering på Værsteområdet.  

 
Kommentar: Prinsipp for overvannshåndtering er presisert i planprogrammet og planforslaget. 
Bestemmelser om helhetlig overvannsplan for planområdet, inkl. planlegging av flomveier er 
tatt inn og OV-plan skal utarbeides i tråd med overvannsrammeplan for Værsteområdet.  

FREDRIKSTAD KOMMUNE NÆRINGSUTVIKLING (FKN),  
13.07.2017: 
FKN observerer at begge alternativene i KU vil inneholde etablering av kjøpesenter. FKN skulle gjerne 
sett et alternativ der volumet av handel blir gradvis utbygget (f.eks. som magasiner i en bystruktur). 
FKN forstår utbyggers behov for inntekter i en tidlig fase for å kunne finansiere de store 
infrastrukturtiltakene. De foreslåtte alternativene vil ikke gi svar på om en større vekt på bolig i tidlig 
fase vil kunne gi tilsvarende bidrag til finansieringen.  
 
Det er et plankrav at et kjøpesenter må styrke eksisterende bykjerne. Det kan bli vanskelig å 
dokumentere. Planprogrammet foreslår å vurdere lokaliseringen av et kjøpesenter på Åsgård opp imot 
en etablering av et tilsvarende kjøpesenter innenfor områder som er avsatt til sentrumsformål. Dette 
kan bli en diskusjon om Åsgård vs Trosvikstranda eller Åsgård vs Stadion. Kanskje forenklet som en 
funksjon av avstanden til Stortorvet. Hvis det skulle vise seg at Åsgård ”til en viss grad” er en dårligere 
lokalisering, vil det bety at planen blir avvist? I motsatt fall – hvis Åsgård viser seg å være ”til en viss 
grad” mer gunstig enn en av de andre lokasjonene – er da plankravet innfridd?  
 
Kommunen innser at det finnes en vesentlig konkurranse mellom aktørene på Grønli, Åsgård og 
kanskje også Trosvikstranda og sentrum. Hvem som kommer først til markedet er viktig for aktørene. 
Kommunen skal i utgangspunktet ikke styre konkurransen, men ta nødvendige samfunnsmessige 
hensyn. Det er klart uttalt at FMV (Åsgård) er et av tre knutepunkter i byen. Kommunen skal legge til 
rette for en slik utvikling.  
 
Det FK Næringsutvikling ønsker å unngå er at etableringen av for mye handel på en gang medfører at 
ingen tjener nok penger. En annen effekt virksomheten ønsker å unngå er at handelen flyttes fra 
bysentrum til Åsgård. Det scenariet alle ønsker seg er at det blir suksess for alle parter og at handelen 
styrkes i byen. Værste AS har gjennom sin handelsanalyse vist at et slikt scenario lar seg forklare, 
men det har mange usikkerheter knyttet til seg og visse forutsetninger for å bli virkelighet. Ikke minst 
vil en slik utvikling kreve at handel flyttes fra Dikeveien til Fredrikstad sentrum.  
 

Kommentar:  
Tema i FKNs innspill er belyst i KU Handel og KU Byutvikling, bebyggelse og bylandskap (KU-
rapporter vedlagt planforslaget og oppsummert i planbeskrivelsen kap. 6).  

FISKERIDIREKTORATET (FD), 
05.07.2017: 
FDs oppgave når det gjelder arealforvaltning er å sikre eksistens og utviklingsmuligheter for marine 
næringer og marint biologisk mangfold. FD kan ikke se at dette planarbeidet kan medføre 
konsekvenser for dette og har ingen merknader. 

LEVERANDØRENES UTVIKLINGS- OG KOMPETANSESENTER (LUKS),  
03.08.2017: 
Detaljreguleringen må gi sterke føringer vedr. vareleveringsareal, adkomst til varemottak, flyttebiler, 
brannbiler osv. Varemottak må ikke komme i konflikt med kollektiv-/sykkelfelt, gående etc. Støy fra 
varemottak mot boliger må unngås. Sjåførenes arbeidsmiljø skal ivaretas. Planen må ta inn 
myndighetskrav i pbl og TEK. Det henvises til relevante krav i TEK10.  
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Kommentar: Trafikkforhold inkl. varelevering og manøvreringsareal er omtalt i 
planbeskrivelsen kap. 7.12. Innspillet tas med i det videre prosjekteringsarbeidet.  

KYSTVERKET, 
18.08.2017: 
Kystverket har ingen merknader.  

FREDRIKSTAD KOMMUNE, IDRETT, 
15.08.2017: 
Nærmiljøanlegg (isbane/sandvolley) på Værstetorvet må ikke ses som en erstatning for krav om 
uteoppholdsareal per boenhet og lek/uteopphold for planområdet.  
Dette er et omfattende og stort utredningsområde for byens sentrum. FK idrett vil spille inn forslag om 
mulighet for større bydels lek-/aktivitetsplasser som vil bli mer attraktive og tilgjengelige for hele byens 
befolkning.  
Det er viktig at leke-/uteoppholdsarealer bygges med kvalitet.  
I et fortettingsområde som planprogramforslaget berører, bør plankravet for lek/uteopphold vurderes i 
sammenheng eller samarbeid med planlagte eller framtidige anleggs- og aktivitetsbehov for 
nærmiljøet, gjennom utbyggingsavtaler eller OPS-samarbeid. Virksomhet idrett vil her være en naturlig 
samarbeidspart.  

 
Kommentar: Vi viser til kommentar til Fredrikstad kommunes barnetalsperson, øverst i dette 
dokumentet.  

FREDRIKSTAD KOMMUNE, RENOVASJON, 
15.08.2017: 
I sentrumsområdet er det krav om enten helt nedgravde avfallscontainere eller innvendige avfallsrom. 
Nærings- og husholdningsavfall bør holdes adskilt. Renovasjonsavdelingens ansvar begrenser seg til 
husholdningsavfall. Ved tett utbygging kan det bli vanskelig å finne egnet plass til nedgravde 
containere. 280 boenheter (vist i skisseprosjekt) krever minimum 28 nedgravde containere. Det kreves 
parkeringslommer for renovasjonskjøretøy ved anleggene, som ikke kan plasseres slik at de må 
heises over fortau ved tømming.  
FK renovasjon lister opp krav om fraksjoner og løsning ved valg av hhv. nedgravd løsning og 
avfallsrom. Det stilles krav til renovasjonsteknisk plan som skal godkjennes av FK renovasjon og 
nedfelles i utbyggingsavtale. Veileder for renovasjonsteknisk planlegging (mai 2017) skal legges til 
grunn.  

Kommentar: Renovasjonsteknisk plan er utarbeidet etter dialog med renovasjonsavdelingen. 
Renovasjonsteknisk plan framgår i bestemmelsene 3.1.8. Løsningen er beskrevet nærmere i 
planbeskrivelsen kap. 7.11.  


