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aksnr.: 2013/23107
Dokumentnr.: 87
Løpenr.: 162590/2017
Klassering: Værstetorvet og Bjølstadjordet
Saksbehandler: Ole Bernt Kvisgaard

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 02.11.2017 122/17
Bystyret 16.11.2017 128/17

Del av Åsgård, Fv. 108 og Fv. 451  PlanID: 01061083 - Kråkerøy 
Fastsetting av planprogram for utarbeidelse av detaljregulering og 
konsekvensutredning 
Forslagstiller: Bjølstad Utvikling AS 

Utvalgsleders innstilling
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til Bystyret:
1. Det fremlagte planprogrammet for utarbeidelse av detaljregulering med 

konsekvensutredning for Del av Åsgård, Fv.108, Fv. 451 datert 27.02.2017, revisjon 
datert 28.09.2017 fastsettes i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger § 16.

Fredrikstad, 25.10.2017

Planutvalgets behandling 02.11.2017:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets innstilling 02.11.2017:
1. Det fremlagte planprogrammet for utarbeidelse av detaljregulering med 

konsekvensutredning for Del av Åsgård, Fv.108, Fv. 451 datert 27.02.2017, revisjon 
datert 28.09.2017 fastsettes i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger § 16.

Bystyrets behandling 16.11.2017:
Terje Moland Pedersen (Ap) ønsket å få vurdert sin habilitet. Han sitter i styret i Værste AS 
som eier Bjølstad utvikling AS. Et enstemmig Bystyre erklært ham inhabil med henvisning til 
fvl. § 6. 1.ledd, bokstav e) pkt. 2. Vara Ole Petter Jervell Hansen.

Kirsten Mostad Pedersen (Ap) ønsket å få vurdert sin habilitet. Hun er gift med Terje Moland 
Pedersen. Et enstemmig Bystyre erklært henne inhabil med henvisning til fvl. § 6. 2. ledd, 
Ingen vara.

52 medlemmer til stede ved behandlingen av saken.

Votering:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt med 52 stemmer.

Bystyrets vedtak 16.11.2017:
Det fremlagte planprogrammet for utarbeidelse av detaljregulering med 
konsekvensutredning for Del av Åsgård, Fv.108, Fv. 451 datert 27.02.2017, revisjon datert 
28.09.2017 fastsettes i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger § 16.
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Fredrikstad, 18.11.2017
Rett utskrift

Anita Simensen
møtesekretær

Utskrift til: Regulering og byggesak v/ Ole Bernt Kvisgaard
Kommunalsjef Bente Meinert

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder
Ingen endring.

Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.

Rådmannens forslag til innstilling
Rådmannens innstiller på to alternative vedtak om videre behandling av planprogrammet. 
1. Det fremlagte planprogrammet for utarbeidelse av detaljregulering med 

konsekvensutredning for Del av Åsgård, Fv.108, Fv. 451 datert 27.02.2017, revisjon 
datert 28.09.2017 fastsettes i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger § 16.

eller

2. Utredningen av delområdet av sentrumsområdet på Kråkerøy legges inn i 
kommuneplanarbeidet. 

Sammendrag
Griff arkitektur AS har på vegne av Bjølstad utvikling AS utarbeidet forslag til planprogram 
for detaljregulering med konsekvensutredning, for planforslag Del av Åsgård, Fv. 108 og Fv. 
451 - PlanID: 01061083. Formålet med planarbeidet er å regulere for sentrumsutvikling, der 
det foreslås sentrumsformål på Åsgårdjordet sør for Jens Wilhelmsens gate, og rundkjøring i 
Jens Wilhelmsens gate. Byområdeplanen 2011-2023 avgrenser sentrumsformålet til 
elvesiden nord for Jens Wilhelmsens gate.
Rådmannen anbefaler at det ved politisk vedtak i planutvalget og Bystyret avgjøres, hvorvidt 
en planprosess med konsekvensutredning vil gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere virkninger 
av planforslaget, eller om området bør avklares i en mer helhetlig behandling av framtidig 
utvikling som del av kommuneplanarbeidet. 
Dersom planforslaget vurderes å være reguleringsmodent under gjeldende kommunedelplan 
for byområdet, anbefaler rådmannen at planprogrammet fastsettes og legges til grunn for 
det videre plan- og utredningsarbeidet.

Vedlegg
1 Oversiktskart – Del av Åsgård Fv 108 og Fv 451
2 Forslag til planprogram - Del av Åsgård, Kråkerøy, Fredrikstad, planID 01061083 - 

sist revidert av kommunen 28.09.2017
3 Handelsanalyse_Fredrikstad_sentrum_30052016
4 Handelsanalyse - faglig bemerkning

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Dokumenter ifølge dokumentoversikt. Øvrige dokumenter se sak 2013/23107.

Saksopplysninger
Griff arkitektur AS har på vegne av Bjølstad utvikling AS lagt fram forslag til planprogram 
med konsekvensutredning for detaljregulering av Del av Åsgård. 
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Planområdet er avgrenset av Vesterelven, friområdet mot Bjølstad gård, forlengelsen av 
Rødsveien langs studentboligene, Vennelystveien, G.A. Stouslands gate og bebyggelsen 
som ligger til Værstetorvet. 
Området som foreslås omregulert er nå regulert til bolig, bensinstasjon/forretning, kjørevei, 
gang-/sykkelvei sør for Jens Wilhelmsens gate/Fv.108 og hotell/forretning/kontor/bolig, torg, 
gatetun og kjørevei mellom Jens Wilhelmsens gate og Vesterelven.  
Planområdet er avsatt til bebyggelse og anlegg og veg sør for Jens Wilhelmsens gate og 
framtidig sentrumsformål og veg i kommunedelplan for Fredrikstad byområde.

Bakgrunn 
Planområdet med Åsgårdjordet og «Værstetorvet» ved gangbroen og inntil Bjølstad gård, er 
regulert helhetlig i planen for «Værste» vedtatt 30.05.01 (planID 468). Den omfatter den 
østlige delen av tidligere Fredrikstad mekaniske verksted og boligormådet rundt gården 
Åsgård.
Planen er etterfulgt av flere mindre og større omreguleringer og dispensasjoner, hvorav 
næringsbygg, boligblokker, helsehuset og endret veiføring med tunnel i det som ble kalt  
Bjølstadforbindelsen nå Jens Wilhelmsens gate. 
Arealer som fortsatt er regulert i planen Værste er Åsgårdjordet og byggeformål øst for 
Værstetorvet, innenfor dette planområdet. Utenfor planområdet omfatter den Stadion, 
Høyskolen og boligfelt på åsen rundt Åsgård.  

Planen som her behandles, Del av Åsgård, ble først varslet 2013. Arealet er noenlunde det 
samme, og det ble forespeilet oppdelt i mindre planer. Et delområde for studentboligene ble 
regulert i en slik mindre plan. Et arealtillegg for en eventuell rundkjøring er lagt til etter 
begrenset varsling til berørte myndigheter. 

For å få hensiktsmessig tilkomst og trafikkavvikling i området er det vurdert at det er behov 
for å gjøre endringer på dagens vegsystem. Det tas sikte på å etablere en ny rundkjøring 
like vest for Bjølstadtunnelen, med nye sideveier i forlengelsen av Rødsveien og inn 
Verkstedsveien. Forlengelsen av Rødsveien vil kunne ta mye av trafikken som i dag går i G. 
A. Stouslands vei.

I reguleringsplanarbeidet skal det fastsettes rammer for bl.a. arealformål, utnyttelsesgrad, 
bebyggelsens utforming og høyde, leke- og uteoppholdsarealer, grønnstruktur og adkomst. 
Reguleringsplanen skal fastsette bestemmelser som utbygger må forholde seg til når det 
senere søkes om byggetillatelse.

Planarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger (KU). I samråd med 
planmyndighet Fredrikstad kommune er det vurdert at planen utløser krav om 
konsekvensutredning. Dette på grunn av mengden forretningsareal (< 15 000 m2) og 
endringene av vegsystemet som planlegges. Planforslaget har 25.000 m2 forretningsareal. 
I tillegg tilsier vurdering etter ny konsekvensutredningsforskrift av 01.07.2017 at planens 
konsekvenser for/forhold til kulturminner og statlige planbestemmelser/-retningslinjer bør 
utredes.  

Ved denne typen konsekvensutredningspliktig tiltak skal det lages et planprogram som 
legges ut til høring og offentlig ettersyn, og godkjennes av bystyret. Programmet skal gi 
rammer for utførelse av utredningen, alternativer, tema og metodikk. Planprogrammet skal 
også redegjøre for planprosessen med frister og opplegg for medvirkning. 

Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram er gjennomført i to omganger for 
dette planarbeidet, først 01.03.-12.04.2017. Planområdet bestod da kun av arealet 
tilsvarende Bjølstadjordet fra varslingen i 2013. Det korrekte navnet for dette jordet er 
Åsgårdjordet, og planen ble derfor kalt «Del av Åsgård».Etter første høring ble planområdet 
utvidet med det tidligere varslede området nord for Jens Wilhelmsens gate/fv.108, 
«Værstetorvet». Andre varslings-/høringsperiode var 04.07-15.08.2017.
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Funksjonskrav til kjøpesenter i byområdeplanen
Kommunedelplanen for byområdet stiller to funksjonskrav (jfr. pbl § 11-9 nr. 5) til 
kjøpesenter. Det ene i Kapittel 3 generelle bestemmelser: 
«Kjøpesenter kan etableres innenfor areal avsatt til sentrumsformål.
Innenfor sentrumsområde kan det etableres kjøpesenter dersom det gjennom
reguleringsplan (plankrav) gis muligheter for dette. Det stilles krav til at det
utarbeides analyser som viser at gjennomføringen av plan bidrar til å støtte
formål som nevnt i gjeldende forskrift om rikspolitisk bestemmelse for
kjøpesentre. Analysen skal dokumentere at funksjonen styrker eksisterende
bykjerne.»
Kapittel 3 Retningslinjer til generelle bestemmelser:
«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.»
Funksjonskravet som skal styrke bysentrum gjelder ved etablering av kjøpesenter både 
innenfor avgrensningen av sentrumsområdet i byområdeplanen og innenfor bysentrum. 

På oppdrag fra Værste AS har AsplanViak utført en Handelsanalyse Fredrikstad sentrum, 
datert 30-05-2016, som svar på krav til slik dokumentasjon. 
Administrasjonen mente Handelsanalysen ikke besvarte angjeldende sentrumshandel og 
eksisterende bysentrum, men beskrev isteden forholdet til svenskehandel og handel i 
Dikeveien.  På oppdrag fra Fredrikstad kommune utførte Transportøkonomisk institutt en 
Faglig bemerkning over Handelsanalysen, september 2016, som bekreftet kommunens 
oppfatning, at Handelsanalysen ikke ga den dokumentasjon byområdeplanen krever.  

Høringsinnspill
Disse har sendt innspill ved varsler om planoppstart og høring av planprogram ved første 
og/eller andre varslings/høringsperiode. Innspillene er kommentert av forslagsstiller og 
rådmannen. 

1. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), 29.03.2017 og 31.07.2017
2. Åsgårdhagen AS v/Stein Georg Lillemoen, 02.04.2017
3. Fylkesmannen i Østfold, 04.04.2017 og 04.07.2017
4. Hafslund Nett (HN), 07.04.2017 og 17.07.2017.
5. Statens vegvesen, 07.04.2017 og 19.07.2017 
6. Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ), 07.04.2017
7. Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter (LUKS) 03.08.2017
8. Sentrumssamarbeidet i Fredrikstad (SSF) v/Schjødt, 11.04.2017
9. Østfold fylkeskommune (ØFK), 11.04.2017 og 11.08.2017 
10. COWI, 11.04.2017 
11. Brann og redningskorps, Fredrikstad kommune, 11.04.2017 og 01.08.2017
12. Miljø og landbruk, Fredrikstad kommune, 06.03.2017, 11.04.2017 og 07.08.2017
13. Næringsutvikling, Fredrikstad kommune, 13.07.2017
14. Bærekraftig samfunnsutvikling, Fredrikstad kommune, 11.04.2017 og 23.08.2017
15. Barnas talsperson, Fredrikstad kommune, 14.03.2017, 03.05.2017 og 04.07.2017
16. Idrett, Fredrikstad kommune, 05.08.2017
17. Renovasjon, Fredrikstad kommune, 06.07.2017

Fiskeridirektoratet, Kystverket og Bane Nor har også besvart høringsutsendelsen, men 
hadde ingen kommentar til varsel eller planprogram. 

Noen av innspillene er lange og omfattende. Her er forslagsstillers kommentar satt mellom 
avsnitt/tema, som her er nummerert for bedre oversikt og lesbarhet.
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Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant.

Konsekvenser levekår/folkehelse
Planprogrammets utforming legger premisser for konsekvensutredningen og kan innvirke på 
utredningen.  

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Innspill med kommentarer etter annet varsel og høring for utvidet planområde

1. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE), 29.03.2017 og 02.07.2017
Flom- og skredfare må tas hensyn til i arealplanleggingen. Arealbruk må tilpasses klima-
endringer som mer nedbør og ekstremvær. NVE vedlegger sjekkliste over når og hvordan 
ulike tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og veiledere for utredning av naturfare. 
Sjekklista bør benyttes aktivt i ROS-analyse for planområdet. Dersom planarbeidet berører 
noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. 

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet tas til følge og temaene skal vurderes i ROS-analyse og planbeskrivelse.

Rådmannens kommentar:
Det vises til forslagstillers kommentar.

2. Åsgårdhagen AS v/Stein Georg Lillemoen, 02.04.2017
Åsgårdhagen AS, eid av Siri og Stein Lillemoen, vil utvikle eiendommene gnr. 423, bnr. 75, 
158, 60 og 74. På eiendom 423/75, vis-à-vis planområdet, planlegges oppført et leilighets-
bygg. 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 tilkomst til Åsgårdveien, og omkjøringsvei når tunnelen er stengt.
- Underjordisk p-anlegg, det skrånende terrenget opp mot ”plattformen”, byggene på og 
rundt denne, og byggehøyde er helt vesentlig for hvordan de skal utforme sitt leilighetsbygg.

Forslagsstillers kommentar: 
Møte er avholdt 23.04.2017 og videre dialog mellom partene er avtalt.

Rådmannens kommentar:
Vennelystveien og G. A. Stouslands vei avgrenser sentrumsområdet ved planområdet. 
Slike initiativ til å fortette eneboligtomter med tyngre bebyggelse, vil sannsynligvis gjøre 
boligområder rundt Åsgårdjordet utsatt for «endringskrefter». 
Rådmannen mener planforslaget må tilpasses naboområder rundt Åsgårdjordet slik at 
boområdene ikke mister kvaliteter som særpreger det idag. En utvikling i eksisterende 
«gjenboerområder», utenfor sentrumsområdet og planområdet, bør også skje etter en 
helhetlig plan, gjerne i en plan for fortetting. 

3. Fylkesmannen i Østfold, 04.04.2017 og 02.07.2017
Det er gitt innspill til varslet planarbeid og til tema/føringer i planprogrammet. 

1. 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.
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Plansaken vil dreie seg om hvor mye og hvor stort man skal bygge innenfor en slik relativt 
åpen ramme. Tilpasningshensyn vil gå begge veier, mot eksisterende bebyggelse, sentrum 
og målet om et levende og urbant kjerneområde i byen. 
I planarbeidet, hvor det inngår konsekvensutredning (KU), vil det være sentralt å vurdere de 
samlede konsekvensene for byutvikling og bysamfunnet. Det må settes grenser, blant annet 
av hensyn til støy og trafikk og størrelsen på 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, 
inkludert trafikkavvikling i sentrum (Indre ring). 

Det samme gjelder støyforhold, som også endrer karakter ved en omfattende utbygging og 
veiomlegging.

Konsekvensutredning vil også omfatte kjøpesenteretablering. Tomta ligger innenfor 
sentrumsavgrensning, men ikke i kjerneområdet. Byområdeplanen gir en ”opsjon” på 
etablering av kjøpesenter i sentrumsområde, utenfor kjerneområdet (med sentrumsformål i 
byområdeplanen) dersom det styrker eksisterende sentrum. 

Formålet i kjøpesenterbestemmelsen om styrking av sentrum, har et videre perspektiv enn 
bare handel. Det pekes på andre prosjekter som påvirker sentrumsutviklingen, og at en ny 
etablering her må ses i sammenheng med disse. En målsetting med nytt kjøpesenter bør 
være å trekke handel inn igjen i byen og bidra til byliv og redusert bilbruk/trafikk/støy/støv. 
Da bør man vurdere kundegrunnlaget, og trafikkgenerering av ny lokalisering bør vurderes i 
forhold til dagens situasjon. 
Parkeringsdekning, mulighet for sykkel/gange og kollektiv-transport er viktige faktorer. Ved 
omregulering av Helsehuset ble det argumentert med at erfaringene viste et lavere behov for 
parkeringsplasser enn tidligere antatt. Det er med andre ord 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.

Forslagsstillers 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.

Rådmannens kommentar
Rådmannen er enig i fylkesmannens kommentarer om planoppgaven og konsekvenser. 

2. Naturforhold, naturverdier og blågrønn struktur bør vurderes, med bakgrunn i en åpen del 
av ellers lukket bekk sørøst i planområdet. I en rapport utarbeidet i 2013, er det påvist et 
stort naturmangfold med blant annet truede arter. Mulige påvirkninger av grøntområdet bør 
utredes. Den blågrønne strukturen kan forsterkes som et positivt landskapselement i en 
plansammenheng, i et så stort planområde.

Forslagsstillers kommentar: 
Blågrønn struktur skal vurderes som del av KU-tema byutvikling/bebyggelse/bylandskap. 
Rapporten det henvises til er utarbeidet på vegne av forslagsstiller i forbindelse med 
oppstart av planarbeidet og omfatter hele planområdet. Rapporten vil bli lagt til grunn for
det videre planarbeidet.

Rådmannens kommentar: 
I planarbeidet bør man tilstrebe seg å innlemme naturverdier og blågrønn struktur i planen. 
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3. Konsekvenser for folkehelse og levekår bør vektlegges sterkere. Man bør se på bolig-
sammensetning, uteområder og servicetilbud i et helhetlig miljø som skal fremme helse, 
trivsel og integrering, og forebygge kriminalitet og sosiale ulikheter. Forslagsstiller er en stor 
aktør og bør ta et særlig ansvar for et godt bo- og oppvekstmiljø og bærekraftig utvikling i 
området.

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet tas med i det videre planarbeidet. Folkehelse og levekår skal vektlegges 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.

Rådmannens kommentar: 
Bydelsutvikling etter private planer må ha et samfunnsmessig bredt perspektiv. 
I nasjonale forventinger til kommunal planlegging ligger et samfunnsansvar som må 
forvaltes også gjennom private reguleringsforslag. 

Generelle tema:
4. Nasjonale forventninger til kommunal planlegging:
Befolkningsvekst må håndteres og bidra til å nå nasjonale mål for klima, areal og transport. 
Fortetting med kvalitet og transformasjon er løsningen for bærekraftig arealforvaltning, 
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.

Forslagsstillers kommentar: 
Disse temaene skal vurderes i det videre planarbeidet.

Rådmannens kommentar: 
Rådmann er kjent med disse tema, som er relevante for planprosessen.

5. Planområdet er utvidet til å omfatte andre planprosesser i samme område. KU er utvidet 
til å omfatte flere temaer. Dette er i samsvar med fylkesmannens uttalelse. Fylkesmannen 
gjør oppmerksom på at det er fastsatt ny forskrift om konsekvensutredninger 01.07.17.

Forslagsstillers 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.

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i fylkesmannens tidligere uttalelse om å utvide planområde og tema. 

4. Hafslund Nett, 07.04.2017 og 17.07.2017.
Hafslund nett har anleggskonsesjon i deler av Fredrikstad kommune (Onsøy) og etablerer 
og drifter det regionale strømnettet i deler av kommunen. Kart og oversikt over restriksjoner 
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for anlegget er vedlagt innspillet fra Hafslund nett. Kartvedlegg til innspillet viser regionalnett 
i og ved planområdet. Planforslaget må ta hensyn til selskapets anlegg og sikre adkomst til 
anlegget. 
I og ved planområdet har Hafslund nett kraftledninger og kabelanlegg bygget etter anleggs-
konsesjon (NVE), unntatt fra plan og bygningsloven. For disse kan det ikke vedtas plan-
bestemmelser eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. Avstandskrav for tiltak 
ved anlegget er 2 meter målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Eventuell omlegging må 
skje i henhold til vilkår fra Hafslund nett. 

Forslagsstillers kommentar:
Innspillet tas til etterretning og skal ivaretas i det videre planarbeidet.

Rådmannens kommentar: 
Det vises til forslagstillerens kommentar.

5. Statens vegvesen, 07.04.2017 og 19.07.2017 
1. Vegvesenet er høringsinstans i denne saken som fylkeskommunens vegadministrasjon 
og fagorgan med sektoransvar.

Ny rundkjøring i fylkesveg 108:
Planforslaget og konsekvensutredningen omfatter ny rundkjøring i fv. 108 utenfor 
Bjølstadtunnelen. Fylkestinget har i vedtak 16. februar 2017 gitt fravik fra vegnormalene for 
plassering av rundkjøring 25 m fra tunnelåpning. 
Fraviksøknaden bygde opprinnelig på et forslag om at forlengelse av Rødsveien skulle 
overta fv. 451 G. A. Stouslands veis rolle, og at eksisterende fylkesveg skulle stenges for 
gjennomkjøring. Dette er i ettertid endret, og fraviket bygger i stedet på at G. A. Stouslands 
vei skal være beredskapsveg ved stengning av Bjølstadtunnelen. Det betyr at G. A. 
Stouslands vei må være åpen for trafikk. Hvorvidt den skal opprettholdes som fylkesveg, 
eller om den nye forlengelsen av Rødsveien overtar fylkesvegstatusen, bør avklares parallelt 
med planarbeidet. 
Dersom forlengelsen av Rødsveien skal bli fylkesveg, skal Statens vegvesen godkjenne 
utforming mv. av vegen. 

Som grunnlag for fravikssøknaden ble det utarbeidet en trafikkanalyse. Denne bygger på det 
opprinnelige forslaget om at fv. 451 G. A. Stouslands vei skulle stenges for gjennomkjøring, 
noe som ikke lenger er aktuelt. 
Trafikkanalysen ser dessuten ut til å bygge på en noe lavere andel handel og høyere andel 
bolig enn det vi ut fra planprogrammet oppfatter at det planlegges for nå. 
Vi forutsetter at konsekvensutredningen omfatter utarbeidelse av en trafikkanalyse basert på 
oppdaterte forutsetninger. Trafikkanalysen skal legges til grunn for detaljutforming av 
vegnettet, herunder avklaring av hvilke avbøtende tiltak som må gjennomføres.

Fylkestinget har gitt fravik fra vegnormalene for plassering av rundkjøringen på tre vilkår:
- Statens vegvesen godkjenner planene for plassering av havarilomme på fv. 108 og

endringer av sidevangene på tunnelen. 
- Statens vegvesen godkjenner planene for endring av øvrig infrastruktur som påvirkes 

av utbyggingen. 
- Alle kostnader som er relatert til prosjektet bæres av utbygger.

De to første vilkårene må ivaretas gjennom bestemmelser til planen.

Havarilomme må ivaretas på plankartet, og bruk og opparbeiding av havarilomma sikres
gjennom bestemmelser til planen. Det kan ikke tillates annen bruk av havarilomma. 
Det må settes av tilstrekkelige arealer til nødvendig teknisk utstyr. Teknisk utstyr må 
plasseres slik at det er tilgjengelig og ikke utsettes for fare for påkjørsel, hærverk, e.l.

Med unntak av kravet til avstand mellom tunnelåpning og rundkjøring forutsetter vi at
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Statens vegvesens håndbøker legges til grunn for planarbeidet. Vi vil oppfordre til god dialog
med Statens vegvesen underveis i planarbeidet for å avklare løsninger for utforming av
fylkesvegnettet, beredskapsløsninger, osv.

Kryss og avkjørsler
Med utgangspunkt i trafikkanalysen må det gjøres en vurdering av utforming og behov for
eventuelle avbøtende tiltak i krysset mellom fv. 108 og G. A. Stouslands vei. Eventuelle
nødvendige tiltak må sikres gjennom rekkefølgebestemmelse.

Vegvesenet aksepterer ikke 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 derfor vurderes i trafikkanalysen.

Frisikt 
Frisikt i henhold til vegvesenets håndbøker for vegkryss, avkjørsler og kryssende veg-
/sykkelveg skal reguleres og avsettes som hensynssone med bestemmelser, inkludert 
rekkefølgekrav for opparbeidelse.

Tilrettelegging for gående og syklende
Ut fra planprogrammet oppfatter Vegvesenet at ivaretakelse av gående og syklende vil bli 
tillagt vekt i planarbeidet, noe vi ser positivt på. Det å få flere til å gå og sykle er viktig både 
av hensyn til nasjonale og lokalpolitiske mål om nullvekst i biltrafikk og i et folkehelse-
perspektiv. For at det skal oppleves som trygt og attraktivt å gå og sykle, må det legges vekt 
på gode arealer for myke trafikanter og det bør tilstrebes mest mulig direkte løsninger 
(unngå omveger). Videre bør inngangspartier og lignende legges slik at de bidrar til å gjøre 
det logisk å krysse veger der det tilrettelegges for det.
Sykkeltrase langs nordsiden av Jens Wilhelmsens gate med skilt gang- og sykkelbane må 
videreføres i planforslaget. Vegvesenets håndbøker forutsettes lagt til grunn for gang-
/sykkelløsninger og universell utforming.

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

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

Kollektivbetjening
Kollektivtransport, tilgjengelighet og kollektivtilbud i sentrum må omtales i planbeskrivelsen. 
Det bør omfatte gangavstander til bussholdeplasser, terminalen og framtidig jernbanestasjon 
på Grønli, og hvordan det er tilrettelagt for å gå mellom planområdet og stoppestedene.
Eventuelle tiltak for å ivareta kollektivbetjening må innarbeides i planen.

Forslagsstillers kommentar:
De ovennevnte tema skal vurderes og omtales i det videre planarbeidet.
Trafikkanalyser skal utarbeides og trafikksituasjonen blir en del av konsekvensutredning og
planarbeid. Løsninger i tråd med innspillet skal ivaretas. Det tas sikte på god dialog med
vegvesenet underveis i planarbeidet.

Rådmannens kommentar:
Foreslått veiendring er en ny firearmet rundkjøring i krysset forlengelsen av Rødsveien og 
Jens Wilhelmsens gate, og med en arm mot Bjølstad gård. T-formet veikryss i G. A. 
Stouslands vei beholdes. Dette alternativet skal utredes opp mot alternativet T-formet 
veikryss i G. A. Stouslands vei.
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2. Støy og lokal luftforurensning
Planområdet er utsatt for vegtrafikkstøy, og det meste av området ligger i gul og rød
støysone. Klima- og miljødepartementets veiledere T-1442/2016 og T-1520 må legges til
grunn for planleggingen. Eventuelle samspillseffekter mellom støy og luftforurensning øker
plagen/helserisikoen, og de to veilederne bør derfor ses i sammenheng. Tiltak for å oppnå 
tilfredsstillende støynivåer og luftkvalitet må sikres gjennom bestemmelse til planen.

Forslagsstillers kommentar:
Støy- og luftforurensning blir som det fremgår av planprogram-forslaget del av KU og skal 
vurderes i det videre planarbeidet. 

Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til forslagstillers kommentar.

3. Sentrumsformål
En hensikt med planen er å tilrettelegge for sentrumsformål sør for fv. 108. I gjeldende
byområdeplan for Fredrikstad går grensen for sentrumsformål i fv. 108, mens arealet
planområdet omfatter er avsatt til bebyggelse og anlegg. Ifølge byområdeplanen kan det 
tillates kjøpesentre utenfor sentrumsformålet dersom det kan dokumenteres at funksjonen 
styrker eksisterende bykjerne, og det skal ifølge retningslinjene legges vekt på å utvikle et 
kompakt handelssentrum med akseptable gangavstander. Planprogrammet legger til grunn 
at det skal gjøres en analyse i tråd med byområdeplanens krav. Analysen skal vurdere 
planforslaget opp mot kjøpesenter andre steder, innenfor arealer avsatt til sentrumsformål.

Statens vegvesen vurderer, at sentrums utbredelse er et tema som bør drøftes i kommune-
planens arealdel. Vi vil derfor uttrykke en viss skepsis til at en vurdering av kjøpesenter-
lokalisering gjøres i forbindelse med reguleringsplan for et delområde, særlig når arbeidet 
med rullering av kommuneplanens arealdel er nært forestående. 
Ved å løfte spørsmålet til overordnet plan, vil sentrumsutvidelse i dette området kunne 
vurderes opp mot ønskede utvidelser i andre retninger. 
Vi tenker i den forbindelse spesielt på utviklingen som forventes å skje i tilknytning til ny 
jernbanestasjon og kollektivknutepunkt ved Grønli.

Forslagsstillers kommentar: 
Hele planområdet ligger innenfor sentrumsområdet. Sentrums utbredelse er dermed 
allerede drøftet i gjeldende kommunedelplan. Plankrav og utredningsplikt gitt i 
byområdeplanen knyttet til handelsetablering følges opp i planarbeidet og vil gi nødvendig
beslutningsgrunnlag. 
Kjøpesenteretablering utenfor avsatt sentrumsformål blir et tema i den videre konsekvens-
utredning og planarbeid. Blant annet vil handelsetablering i planområdet bli vurdert opp mot 
behovet for slik etablering i øvrige deler av sentrum, jf. revidert planprogram.
Planarbeidet og konsekvensutredningen antas å kunne gi nyttige, konkrete innspill til den
pågående rulleringen av kommuneplanens arealdel. Det tas sikte på god dialog og
informasjonsutveksling med planmyndighet og øvrige parter.

Rådmannens kommentar:
I byområdeplanen definerer Jens Wilhelmsens gate en naturlig avgrensning mellom 
sentrumsformål på bysiden og det mer generelle bebyggelse og anlegg i sør. Den sentrale 
delen med sentrumsformål blir også omtalt som bykjerne. I byområdeplanen er forretninger 
på Kråkerøy forutsatt gang- og sykkelbasert.
Forslaget å legge kjøpesenter sør for Jens Wilhelmsens gate, vil gi langtrekkende virkninger, 
lokalt på denne delen av Kråkerøy nord, og for Fredrikstad sentrum. Det bør derfor vurderes 
om utvidelse av sentrumsformål fra gang- og sykkelbasert lokalisering langs Vesterelven, 
jamfør byområdeplanens avgrensning, til Åsgårdjordet sør for Jens Wilhelmsens gate, er et 
tema som heller bør utredes i kommuneplanarbeidet enn i et reguleringsarbeid.
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4. Som det framgår av planprogrammet inngår fv. 108 Jens Wilhelmsens gate i den såkalte
"Indre sentrumsring", som i henhold til byområdeplanen skal gi bedre framkommelighet for
biltrafikken enn dagens sentrumsgater og muliggjøre alternativ bruk av bygatenettet. 
For at ringen skal fungere etter hensikten, viser utredninger kommunen har foretatt at det er 
behov for kapasitet på ringen i tillegg til at det må gjøres tiltak som i større grad prioriterer 
andre trafikantgrupper enn bilen i bygatenettet. 
Nødvendig kapasitet på ringen forutsetter at den ikke bygges igjen. Dette underbygger etter 
vårt syn behovet for å utrede utvidelse av sentrumsformål, dvs. å tillate kjøpesenter sør for 
fv. 108, i et større perspektiv enn en
reguleringsplan.

Forslagsstillers kommentar: 
Trafikkanalyser inkl. framkommelighetsvurdering vil bli tema i konsekvensutredningen. 
Influensområde skal fastsettes for alle KU-tema, og det vil som vegvesenet påpeker være 
naturlig å se på framkommelighet på Indre ringvei i den forbindelse.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig med Statens Vegvesen. Planforslaget vil få ringvirkninger utenfor 
planområdet. Plassering av kjøpesenter er en problemstilling av overordnet karakter. 

5. Alternativer som skal utredes
Det skal ifølge planprogrammet utredes ett alternativ i tillegg til 0-alternativet. 0-alternativet 
skal omfatte utbygging basert på gjeldende reguleringsplan, mens alternativ 1 er 
forslagsstillers alternativ. 
Vi vil anbefale at det foreslåtte 0-alternativet i stedet vurderes som et alternativt utbyggings-
forslag. Et 0-alternativ skal inkludere andre vedtatte planer som skal gjennomføres 
uavhengig av tiltaket som utredes. I dette tilfellet oppfatter vi det som lite sannsynlig at 
gjeldende plan kan danne grunnlag for utbygging, bl.a. bygger gjeldende plan
på andre vegløsninger enn det som er realistisk i dag. 
Vi mener derfor at det vil være nødvendig å utarbeide en ny reguleringsplan også dersom 
dette alternativet skulle bli lagt til grunn for utbygging. En utbygging basert på gjeldende 
planer er etter vår vurdering dermed mer å betrakte som et alternativt utbyggingsforslag enn 
som et 0-alternativ.
Planområdet er i gjeldende reguleringsplaner regulert til bolig og bensinstasjon/forretning. I
området regulert til bolig tillates service og kontor med adkomst fra gaten i 1. etasje ut mot
hovedgate. Vi forutsetter at alternativet utformes som en realistisk og valgbar løsning,
uavhengig av om det skal være 0-alternativ eller et alternativt utbyggingsforslag slik vi
anbefaler.

Forslagsstillers kommentar:
Nullalternativet er revidert etter høring. Det tar utgangspunkt i en utbygging i tråd med 
gjeldende planer i området, inkl. videreføring av dagens vegsystem.

Rådmannens kommentar:
0-alternativet er bearbeidet også etter siste høring. 

6. Sykkelparkering
Parkeringsmulighet for sykkel både hjemme og ved aktuelle målpunkter er viktig for hvorvidt
sykkel oppleves som et reelt alternativ til bil. I tillegg har parkeringstilbudets kvaliteter 
betydning. Det bør derfor settes krav til både antall og til høy kvalitet på sykkelparkerings-
plassene (under tak, med låsemulighet, osv.) gjennom bestemmelser til planen. Det bør 
tilstrebes løsninger som gjør sykkelen lettere tilgjengelig enn bil, og det bør derfor også 
vurderes å stille krav til lokalisering av sykkelparkering nært inngangspartier eller lignende.

Bilparkering
Vi ber om at det i planen begrunnes hvordan man tenker seg at fastsettelsen av antall og
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lokaliseringen av parkeringsplasser for bil kan bidra til å nå målene om økt bruk av sykkel,
gange og kollektivtransport, og vurdere om det ikke bør legges til grunn et mer restriktivt
kriterium for antall plasser i reguleringsplanen enn det som gjelder i byområdeplanen.

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet følges opp og skal vurderes i det videre planarbeidet.

Rådmannens kommentar:
Det vises til planforslagstillers kommentar. 

6. Studentsamskipnaden i Østfold (SiØ), 07.04.2017
SiØ ser positivt på planene. Det kan dog se ut til at en stor del av trafikkbelastningen til og 
fra planlagt bebyggelse vil være i umiddelbar nærhet til våre studentboliger. Grep for 
tryggere ferdsel for myke trafikanter er allerede gjort i vårt nye prosjekt Bjølstad 4. 
Bjølstad 1-3 antas å få en del myke trafikanter passerende ved og forbi deres prosjekt, men 
det brede planlagte gangfeltet underbygger gode grep her.
Vi er for øvrig noe bekymret for trafikkstøy fra det planlagte grepet mot Bjølstad 1-3. Det
bes derfor om at riktige grep for støydemping fra trafikk vurderes. Om innkjøring til
planlagt kjøpesenter kunne vært på andre siden av bygningen (mot G. A. Stouslands vei) 
ville vi satt pris på det.

Forslagsstillers kommentar:
Både trafikksituasjon (inkl. framkommelighet for myke trafikanter) og støyforhold skal 
konsekvensutredes. Innspillet tas med i det videre planarbeidet.

Rådmannens kommentar:
Et kjøpesenter vil ikke få kjøreadkomst direkte fra Jens Wilhelmsens gate, men må motta 
biltrafikk gjennom Rødsveien og/eller G.A. Stouslandsvei. Det gjelder også øvrig trafikk til 
området. 

7. Leverandørenes utviklings- og kompetansesenter 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 relevante krav i plan og bygningsloven og teknisk forskrift.

Forslagsstillers kommentar:
Innspillet tas med i det videre planarbeidet. Plan og bygningsloven, teknisk forskrift, 
arbeidstilsynets retningslinjer og øvrig gjeldende regelverk skal legges til grunn der 
reguleringsplanen beskriver detaljerte løsninger. Det skal også sikres at planen ikke hindrer 
forskriftsmessige løsninger i påfølgende byggesak. Støy (inkl. støy ved varemottak) skal 
konsekvensutredes og vurderes i det videre planarbeidet.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til forslagstillers kommentar.

8. Sentrumssamarbeidet i Fredrikstad (SSF) v/Schjødt, 11.04.2017

1.Innledning - sakens hovedpunkter
En felles høringsuttalelse er gitt av en sammenslutning av de største grunneierne i 
Fredrikstad sentrum, Citycon (Sektor Torvbyen AS og Torvbyen Utvikling AS) og Aberdeen 
Cityterminalen AS, samt konstellasjonen av Ryen Eiendom AS, Bøckmann Eiendom AS, 
Høili Eiendom AS og Cityplan AS. Gruppen samarbeider tett om å øke sentrumkjernens 
attraktivitet. De representerer ca 90 000 kvm eiendom innen handel, bevertning, bolig, 
kontor og hoteller i sentrumskjernen.
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Planforslaget skal åpne for et nytt kjøpesenter på 25 000 m², i et område som ligger utenfor 
dagens sentrumskjerne. Etter gruppens syn vil planforslaget virke negativt på den pågående 
og positive sentrumsutviklingen og være til hinder for en velfungerende handelskjerne.

Saken er av særlig stor betydning for byen. Det er svært viktig at ulike alternativer utredes i 
konsekvensutredningen (KU) og at kommunen tar en aktiv og selvstendig rolle i det videre 
arbeidet med planforslaget generelt og KU spesielt. Kommunen har en betydelig eierpost i 
prosjektet, og det er da særlig viktig at kommunen tar selvstendig del, og stiller med objektiv 
og tilstrekkelig fagkompetanse, ved arbeidet med KU. Videre er det viktig at berørte 
offentlige og private parter medvirker aktivt i planprosessen og i KU.

De mener tiltakets størrelse og innhold vil skade dagens sentrumskjerne og lokalmiljøet. Det 
er helt nødvendig at alternativ utnyttelse konsekvensutredes, derunder redusert handel 
/kjøpesenterareal tilpasset det lokale markedet/bydelen, med fortrinnsvis plasskrevende 
handel/arealkrevende handel/storhandelkonsepter over 1000 m2. Rekkefølgebestemmelser 
må sikre utvikling fra sjøen og opp mot planområdet. På denne måten kan Fredrikstad styrke 
og videreutvikle sin posisjon med et livlig sentrum som bygges organisk etter behov innenfra 
og utover.
Planprogrammet bør ha konkrete formuleringer som sikrer oppfølging av det ovennevnte. 

Forslagsstillers kommentar:
Som det framgår av planprogrammet skal konsekvensene av utbyggingen utredes - i forhold 
til en rekke tema.
Det viste skisseprosjektet illustrert i planprogrammet er et utgangspunkt for den kommende
konsekvensutredning og planprosess. Samtlige tema som SSF trekker frem skal, jf.
planprogrammet, utredes og vurderes og vil danne grunnlag for utarbeiding av et
reguleringsplanforslag. KU og det kommende planarbeidet skal gi svar på hvilke rammer og
hensyn som skal sikres i reguleringsplanen.

Området mellom gangbroa og fv. 108 er tatt inn i planområdet, jf. revidert planprogram-
forslag. Nordre del av planområdet (Værstetorvet) ligger innenfor sentrumsformål. Her tillater
byområdeplanen etablering av kjøpesenter uten krav om spesiell analyse av hvordan dette
påvirker sentrum. Søndre del av planområdet (Åsgårdjordet) ligger utenfor sentrumsformål, 
men innenfor sentrumsavgrensningen. Her tillater byområdeplanen etablering av 
kjøpesenter dersom det legges til rette for det gjennom reguleringsplan. 

I reguleringsplanen må det utarbeides analyse som viser at gjennomføringen av plan bidrar 
til å støtte formål som nevnt i kjøpesenterforskriften. Analysen skal dokumentere at 
funksjonen styrker eksisterende bykjerne. Slik analyse skal utarbeides, jf. planprogram.

Rådmannens kommentar:
Byområdeplanens kapittel 3 Retningslinjer til generelle bestemmelser sier generelt om nye 
kjøpesentre i sentrum:
«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.»

2. Sentrumsutvikling – dagens sentrumskjerne – forholdet til overordnet planverk ved 
etablering av nye handelsarealer
I Kommunedelplanen for Fredrikstad Byområde 2011-2023 (KDP) er det fastsatt mål og 
overordnede grep for utviklingen av byområdet med mål om å styrke sentrums attraktivitet, 
og som sosial sone, med fokus på å utvikle et kompakt handelssentrum, for økt verdiskaping 
med akseptable gangavstander.
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Etablering av nye kjøpesentre skal bidra til å styrke eksisterende bysentrum og effektiv 
arealbruk, jf. KDP side 125. Ved planlegging av kjøpesenter skal analysemateriale kunne 
dokumentere at funksjonen styrker eksisterende bykjerne.

Gruppen kan ikke se hvordan massiv utbygging av handelsarealer på Værsteområdet skal 
bidra til å understøtte og styrke utviklingen av Fredrikstad sentrum, eller at et stort 
kjøpesenter og betydelige handelsarealer på gatenivå vil være i overenstemmelse med 
KDP. Slik etablering vil medføre desentralisering og oppsplitting av handelen, i større grad 
enn det dagens sentrum kan tåle. Dette vil verken gagne det eksisterende sentrum eller 
Værste som handelsområde. Den nåværende, positive utviklingen i kjernen av sentrum, vil 
stoppes og sannsynligvis også reverseres hvis det tillates etablert et ytterligere kjøpesenter i 
utkanten av sentrum.

Et nytt kjøpesenter på Værsteområdet vil ikke vil være i tråd med kjøpesenterforskriftens 
bestemmelser, jf § 1. Forskriften skal styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til 
effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg. Den legger til rette for regional samordning 
av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Kjøpesenterforskriften skal 
legges til grunn ved ny planlegging, jf § 5.

Det vises til utredningen fra Transportøkonomisk institutt, inntatt i TØI rapport 1514/2016, 
som etter bestilling fra Fredrikstad kommune og som uavhengig tredjepart, har vurdert 
Asplan Viaks handelsanalyse vedrørende utviklingsprosjektet på Værste:

"Hvis handelen etableres på Værste vil det klart ha konsekvenser for både Fredrikstad som 
helhet og spesielt for det eksisterende sentrum. Konsekvensene kan være negative eller 
positive. Det er viktig å vite at hvis man sier ja til noe, kjøpesenter på Værste, sier man nei til 
noe annet, som kan være mer handel i eksisterende sentrum eller i bydelene. Forslaget bør 
derfor vurderes opp mot andre planer kommunen har for framtidig utvikling. Dette kan være 
en del av en handelsanalyse, men også gjøres som en egen utredning, det viktigste er at 
diskusjonen tas." (Innsenders understrekning).

Transportøkonomisk institutts uttalelse viser, at det er avgjørende å se sammenhengen 
mellom å tillate handelsetablering i utkanten av sentrum og påvirkningen dette vil ha for 
handelen innenfor sentrumskjernen.

Kjøpesenterforskriften løper ut i 2018. Det forutsettes da at de ulike fylkene benytter 
hjemmelen i plan- og bygningsloven § 8-5 til å vedta regionale planbestemmelser som styrer 
handelsetablering. I Østfold er dette fulgt konkret opp i planprogrammet for rullering av 
Fylkesplanen, se pkt. 2.1.2.3 hvor det heter:
"I og med at de nasjonale retningslinjene utløper i 2018, vil det være aktuelt å benytte 
regional planbestemmelse i forbindelse med kjøpesenterbestemmelsene. Utforming av 
bestemmelsen vil inngå i fylkesplanprosessen og foregå i dialog med kommunene og andre 
relevante aktører. Eventuelle planbestemmelser på andre områder kan drøftes i prosessen 
etter ønske."

Fredrikstad kommune har allerede besluttet at det skal gjøres tilsvarende vurderinger lokalt, 
jf. pkt. 4.4 i planprogrammet for Kommuneplanens samfunnsdel (2018-2030), vedtatt av 
bystyret nylig (oktober 2016).
"Videre ser vi at den statlige kjøpesenterbestemmelsen er under evaluering. Staten vil 
undersøke om dagens bestemmelse faktisk styrker eksisterende by- og tettstedssentre, og 
om den bidrar til effektiv arealbruk, miljøvennlige transportvalg og reduksjon av 
klimagassutslipp. Fredrikstad kommune bør gjøre en tilsvarende vurdering lokalt".

Det aktuelle området er ikke avsatt som sentrumsformål i byområdeplanen. Etablering av et 
stort kjøpesenter på Værste inngår ikke i "Mål og overordnede grep" i KDP, jf. side 6. Et slikt 
handelshus har ikke tidligere vært en strategi for Værste, og ble ikke lagt til grunn ved 
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utformingen av KDP, jf. side 69. eller for konsekvensvurdering av endringer i KDP (jf. side 
99). Her nevnes ikke kjøpesenter.

Et nytt kjøpesenter på 25.000 m2 på Værste, og 6.000 m2 øvrig handel i planområdet, er en 
ny tanke, som ikke er forankret i – og kan komme i sterk konflikt med - overordnet planverk. 
Det er uansett avgjørende, jf. planprogram for rullering av fylkesplan, planprogram for ny 
kommuneplan og rapport fra TØI, – at alternativer for planområdet utredes grundig.

Forslagsstillers kommentar:
Vi vil trekke frem følgende deler av byområdeplanen som SSF ikke har vektlagt i sitt innspill:
I følge byområdeplanen 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 s. 6 og under målbeskrivelse s 12.)
På side 12 i KDP er det tatt inn en illustrasjon som viser slik akseptabel gangavstand, i en
radius på 500 meter fra Stortorvet. Både Grønli og hele det aktuelle planområdet ligger
innenfor denne akseptable gangavstanden i et kompakt bysentrum.
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”, KDP side 6. ”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.” (KDP side 11).

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig med Sentrumssamarbeidet i Fredrikstad, at både målsetninger i 
kommunedelplan og kjøpesenterbestemmelser må vurderes grundig. 
Forslagstiller trekker forøvrig fram aksen Grønli – Torvbyen – Stortorvet – gangbroa – FMV, 
som viktig i byområdeplanen. Planen har likevel avgrenset sentrumsformålet til arealet 
mellom Jens Wilhelmsens gate og Vesterelven. Planen skal integrere elven i byen. Den 
poengterer imidlertid også at en byutvikling i en fremtidig sentrumsdel på Kråkerøy skal 
være gang- og sykkelbasert. Etablering av kjøpesenter på jordet sør for Jens Wilhelmsens 
gate, kan gi andre virkninger enn det som er målsetting i byområdeplanen. Byområdeplanen 
omtaler og beskriver FMV, (også) uten at Åsgårdjordet er inkludert.      

3. Nærmere om krav til konsekvensutredning – plikt til å utrede alternativer – medvirkning fra 
berørte parter
Reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal 
konsekvensutredes. 

Grensen for krav om KU går ved 15.000 m2 BRA. Forslaget legger opp til økt utnyttelse med 
22.000 m2 BRA sammenlignet med dagens plangrunnlag, en betydelig overskridelse av 
forskriftens oppfangskriterium for «planer/tiltak som alltid skal konsekvensutredes».

I utgangspunktet gjennomfører forslagsstiller KU, etter forskriften. I praksis har det under 
tiden oppstått tvil om ansvarsfordelingen mellom kommunen og forslagstiller – og andre 
relevante myndigheter – i forbindelse med gjennomføring av KU. I høring til ny forskrift er det 
foreslått ny § 3 som klargjør forholdet mellom myndighetene:
"Ansvarlig myndighet etter bestemmelsene er planmyndigheten for den aktuelle planen etter 
plan- og bygningsloven, og myndighet etter annen lov for tiltak der det ikke utarbeides plan 
etter plan- og bygningsloven.

Ansvarlig myndighet går frem av forskriftens vedlegg I og vedlegg II. Ansvarlig myndighet 
skal opptre objektivt og ha tilstrekkelig fagkunnskap. Dersom ansvarlig myndighet samtidig 
er forslagsstiller, skal de to rollene så langt det er mulig holdes administrativt adskilt.
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Ettersom saken gjelder et nytt kjøpesenter på 25.000 m2, bør rollefordelingen mellom 
kommunen og fylkeskommunen i utredningsarbeidet klargjøres tidlig, jf. redegjørelsen i pkt. 
2, om forholdet til kjøpesenterforskriften, fylkesplanen, den kommende regionale 
planbestemmelsen og kommuneplanens planprogram.

Kommunen må legge til rette for at den utad oppfattes å "opptre objektivt og ha tilstrekkelig 
fagkunnskap" i forbindelse med KU, jf. forslag til ny § 3 annet avsnitt. Kommunens – og 
fylkeskommunens – arbeid med utredning av kjøpesenterspørsmål kan innebære 
dobbeltroller. Kommunen har betydelige eierinteresser i Værste AS.

Planprogrammet viser at kun to alternativer skal utredes, et såkalt 0-alternativ og 1-
alternativ, hvor førstnevnte gjelder utbygging iht. gjeldende plangrunnlag og 1-alternativet 
gjelder utbygging iht nytt planforslag. Gjeldende plangrunnlag er utdatert og lite realistisk, og 
KU av 0-alternativet har liten eller ingen interesse. 
Derimot er alternativt planforslag som gjelder redusert kjøpesenter – eller bortfall av 
kjøpesenter – og økt bolig- og næringsandel, samt fokus på plasskrevende handel/areal-
krevende handel/storhandel (her er presis begrepsbruk naturligvis viktig) i den grad handel 
skal tillates, noe som bør og må utredes som alternativ.

Kommunen og fylkeskommunen har i planprogram for henholdsvis ny kommuneplan og ny 
fylkesplan besluttet at kjøpesenterspørsmål skal utredes. Det er helt avgjørende at 
foreliggende sak – som i Fredrikstad og Østfold er en av de større kjøpesentersakene 
myndighetene i fylket vil møte på i overskuelig fremtid – utredes grundig og med reelle 
alternativer som sammenligningsgrunnlag i KU.

En helt grunnleggende forutsetning for KU i foreliggende sak må være å vise alternativ 
utnyttelse som ikke ødelegger eksisterende bysentrum og som ikke medfører økt 
bilavhengighet og miljøskader.

Gruppen ber om at kommunen påser at alternativer som skal utredes fastsettes i 
planprogrammet. Forhold som tilsier at et stort kjøpesenter på Værste bør unngås, etter 
deres syn må ha særlig fokus i KU. 

Forslagsstillers kommentar:
Ikke kommentert. 

Rådmannens kommentar:
Kommunen er planmyndighet med ansvar for plansaken og konsekvensutredning. 
Planforslag og konsekvensutredning utføres av plankonsulent, som skal ha nødvendig 
kompetanse. Saken behandles på grunnlag av premisser i kommunens planer, regionale og 
nasjonale planer og føringer. Forslagstillers alternativ er revidert etter siste høring. 

4. Kjøpesenter på Værste svekker grunnlaget for fremtidig kollektivt knutepunkt på Grønli 
Et fremtidig knutepunkt på Grønli er et overordnet grep for utvikling av byområdet, jf. KDP, 
side 6 og der Grønli er kollektivknutepunkt og nav i et effektivt og miljøvennlig 
transportsystem: 
"Når man går av toget, så skal man oppleve å være i sentrum. Dette gjør at det må være 
mulig å lokalisere byfunksjoner i tilknytning til dette området".

Grønli er utpekt som et område for byfunksjoner. Satsning på det fremtidige kollektive 
knutepunktet på Grønli, med ny trasé og togstasjon og tilhørende fortetting av området, har 
stått sentralt hos kommunen. Betydelig handelsetablering på Værste er derfor i strid med 
KDP og vil kunne forhindre ønsket utvikling av Grønli som et fremtidig kollektivt knutepunkt.

Forslagsstillers kommentar:
”I og med at folketallet forventes å øke, må det også kunne tas høyde for at handelssentrum
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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.” (KDP 
side 12)
Plassering av handelsfunksjoner sør for gangbroa må dermed sies å være i tråd med
intensjonene i KDP. Mengden handel og andre areal skal nå vurderes i den kommende
konsekvensutredningen. Det kommende planarbeidet skal gi svar på hvordan planområdet
skal bygges ut som en del av et kompakt og attraktivt sentrum.

Rådmannens kommentar:
Det skal utredes hvordan en utvidelse og forskyving av tyngdepunkt av sentrumsformål, med 
ny avgrensning lenger sør på Åsgårdjordet, vil innvirke på sentrumskjernen, handel og 
aktivitet handelssentrum. 
Byområdeplanens beskriver et tidsperspektiv for utvikling innenfor sentrumsområdet, hvor 
boligutbygging, tilflytting og vekst i befolkningstall over tid kan skape et økende marked og gi 
grunnlag for handelsvekst i sentrum.  

5. Miljøbetraktninger – økt bilavhengighet
Miljøaspektene må særlig hensyntas ved etablering av handel utenfor sentrumskjernen. 
KDP legger til grunn en publikumsintensiv, ikke-bilbasert funksjon på Værste, jf. KDP, side 
71. Redusert bruk av bil og prioritering av sykkel og kollektivfremende tiltak er overordnede 
mål. Det er viktig at kommunen ser konsekvensene av at avstanden fra foreslått nytt 
kjøpesenter på Værste, til ny togstasjon, er stor (i byutviklingsperspektiv er avstanden alt for 
stor i en by av Fredrikstads størrelse).

Kollektivtransporten på Værste begrenser seg til buss, og det er ikke veiforbindelse direkte 
over til sentrumskjernen. Basert på avstand til et godt kollektivtilbud er det således tilnærmet 
umulig å lage et ikke-bilbasert tilbud på Værste.

I randsonen av sentrum er det vanlig med mye parkering. Antageligvis vil det være 
vederlagsfri parkering på Værste, i det minste i tidsbegrenset periode (to-tre timer er vanlig i 
sammenlignbare tilfeller). Til sammenlikning har sentrum/Torvbyen, etter kommunens 
utøvelse av parkeringsmyndighet, betaling fra første time. Det vil gi et konkurransefortrinn, 
og stimulere mennesker til å kjøre til Værste, fremfor å benytte kollektivtrafikk til sentrum, 
noe som både er miljømessig uheldig og dempende for knutepunktutviklingen på Grønli.

Forslagsstillers kommentar:
Som det framgår av planprogrammet blir både handelsetablering og byutvikling en del av
konsekvensutredningen. Likeledes skal forholdet til øvrige deler av sentrum, påvirkning av 
trafikkforhold (inkl. tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk) utredes. 
Byutvikling og tilpasning/sammenheng med omgivelsene skal konsekvensutredes. Forholdet 
til overordnede planer og føringer skal også vurderes i KU og det kommende planarbeidet.

Rådmannens kommentar:
Byområdeplanen beskriver en gang- og sykkelbasert sentrumsutvikling på Kråkerøysiden av 
elven. Rådmannen er enig i at større avstander mellom sentrumsbydeler kan øke biltrafikk 
og innvirke på hovedveinettet («Indre ring») i Fredrikstad sentrum og på Kråkerøy. 

6. Utvikling, befolkningsvekst og trender over tid – ødeleggelse av eksisterende 
sentrumskjerne
Behovet for handelsutvikling er basert på, og begrenser seg til, forventet fremtidig 
befolkningsvekt. Det er viktig at etablering og videreutvikling av handel skjer gradvis og 
tilpasset behovet, da befolkningsveksten også skjer gradvis, og ikke nødvendigvis i det 
tempoet som er forutsatt ved kalkulering av arealbehovet.
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Netthandelen økte med 16.9% bare fra 2015 til 2016. Den skaper stor usikkerhet rundt 
behovet for arealer til detaljhandel og kan over tid medføre et lavere behov. Det er en klar 
risiko for overetablering. Tilvekst bør skje gradvis og i takt med dokumenterbart behov.

Et 25.000 m² kjøpesenter på Værste øker handelsarealet i Fredrikstad med over 50 %. Det 
er ca. 46.000 – 48.000 m² handel og bevertning i sentrumskjernen i dag, inkludert Torvbyen. 
En slik umiddelbar økning konsentrert på ett sted langt vekk fra den etablerte handelskjerne, 
er verken formålstjenlig eller i samsvar med fremtidige behov.

For å dekke befolkningens behov, bør handelen videreutvikles på allerede etablerte 
handelsområder. Hovedvekten bør i samsvar med KDP legges til dagens sentrumsområde, 
nær vedtatt kollektivt knutepunkt på Grønli og i bydelene. Sentrumskjernen har sett en 
positiv utvikling i den senere tid, og med gode og forutsigbare rammebetingelser vil sentrum 
kunne tilføre betydelige handelsarealer i et stegvis og bærekraftig tempo.

Prosjektet på Værste bør i det minste underlegges rekkefølgebestemmelser som tillater 
utvikling av handelstilbudet i takt med økning av arealbehovet på Kråkerøysiden, og med 
utbygging av arealene nærmest elven/sentrum først.

Forslagsstiller har pekt på at Fredrikstad kan ta større andeler av handelsmarkedet fra både 
Norge og Sverige. Det er etter vårt syn urealistisk at kjøpesenter på Værste vil dempe 
handelslekkasjen til Sverige som i all hovedsak er dagligvarebasert. Dikeveien har etablert 
seg som en bilbasert handelsdestinasjon, og har vokst betydelig gjennom etablering av store 
konsepter.

Dersom kommunen vil akseptere noe bilbasert handel på Værste, kan det pekes på at 
området vil kunne være egnet for et begrenset omfang av plasskrevende handel, storhandel 
og/eller handelskonsepter med minimum 1000 m2.

Forslagsstillers kommentar:
Planområdet er etter høring av planprogrammet slått sammen med planområdet mellom
elva/gangbroa og Jens Wilhelmsens gate. Dette ble opprinnelig varslet som ett
sammenhengende planområde, men er senere delt i to pga. ulike behov for framdrift.
Sammenslåing av de varslede planområdene til ett imøtekommer SSFs innspill. Innspill om
rekkefølgebestemmelser tas med i det videre planarbeidet.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i at etablering og utvikling av handel bør skje gradvis, tilpasset 
befolkningsveksten i Fredrikstad og et voksende handelsmarked av boligutbygging på 
Værste. Rekkefølgebestemmelser kan anvendes for å regulere retning og takt.

7.Avsluttende bemerkninger – forslag til ny tekst i planprogrammet
Gruppen er av den oppfatning at utvikling av et stort kjøpesenter på Værste ikke bør tillates.
I den grad utvikling basert på bilavhengig handel skal tillates, er området best egnet for, og 
bør kun reserveres for plasskrevende/arealkrevende formål. Under enhver omstendighet, 
må det vedtas rekkefølgekrav som sørger for utvikling av arealer mellom kjøpesenteret og 
elven, i tråd med KDP sin målsetting om å styrke aksen mellom Grønli og Værste.
Det er avgjørende at KU belyser det ovennevnte på tilfredsstillende måte, og at kommunen 
har en aktiv og objektiv rolle i forbindelse med KU.

Vi foreslår derfor at følgende inntas i planprogrammet:
"I KU skal det utredes alternativer (gjerne som erstatning for det lite interessante 0-
alternativet) som viser utvikling av planområdet uten vesentlig innslag av handel, kun handel 
i den utstrekning eksisterende sentrumskjerne ikke svekkes og fortrinnsvis plasskrevende/ 
arealkrevende handel. Alternativene skal også vurdere planen med og uten rekkefølge- 
bestemmelse som sikrer trinnvis utbygging fra sjøen og utover. Kommunen definerer 
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innholdet i alternativene før KU igangsettes. 
Kommunen, fylkeskommunen og andre berørte private og offentlige parter skal medvirke i 
arbeidet med KU."

Forslagsstillers kommentar:
Utredningsalternativene er justert etter høring av planprogrammet. 

Rådmannens kommentar:
Revidert 0-alternativ representerer en situasjon som beskrevet. Alternativet er revidert etter 
høringsinnspill og i samråd med Fredrikstad kommune. 

9. Østfold fylkeskommune (ØFK), 11.04.2017 og 11.08.2017
1. Planstatus og forholdet til bestemmelser om kjøpesenter
Gjeldende reguleringsplan er «Værste» fra 2001. I sør er felt 8 regulert til kombinert formål 
bensinstasjon/forretning med utnyttingsgrad 50% bebygd areal (BYA), mens felt 7 boliger 
har 35% BYA. I boligdelen i Værste-planen er service og kontor tillatt i 1. etasje, med 
adkomst fra gaten. Kotehøyden er + 17,40, men en etasje for bensinstasjonen.

Det nye forslaget avviker ikke så mye i formålene, men ved utnyttingsgrad og andel handel.
I bestemmelse § 3.05 står; «Det tillates ikke kjøpesenter eller varehus med gulvareal som 
overskrider 2.500 m2 sammenhengende bruksareal innenfor regulerings-området». 
Dette gjelder hele planen for Værste. Det er nå foreslått 10 ganger mer bare innenfor disse 
to delområdene. 

Forslaget til detaljregulering må vise i høring hvordan det vil ivareta føringer i overordnede 
planer, samsvar med kommunens visjoner for denne delen av Fredrikstad, og områdets rolle 
i byomformingsstrategien.

Forslagsstillers kommentar:
Som det framgår av planprogrammet skal de nevnte forhold ivaretas i planarbeidet med 
konsekvensutredning.

Rådmannens kommentar:
Jevn kotehøyde +17,40 og stigende terrenghøyde, ville gi 3-5 etasjer, med den lavere og 
høydemessig tilpassede bebyggelsen i sør, der eksisterende bebyggelse er eneboliger og 2-
etasjes rekkehus, langs vei og på naturtomter.  

2. Sentrumsformål i overordnede planer
Byområdeplanen sier om planområdet mellom G.A. Stouslands vei, Bjølstadforbindelsen 
/Jens Wilhelmsens gate og Studentboliger i Bjølstadveien: 
«I reguleringsplan er området avsatt til bolig, næring, gang/sykkelveg. Framtidig bebyggelse 
og anlegg. Store deler av området er i tidligere planer avsatt til boligformål. Framtidig 
funksjonsinnhold vil trolig bli gjenstand for ny vurdering. Planen åpner for dette. Å ha rom for 
funksjonsinnhold på dette område, som er med på å styrke satsningen knyttet til helse og 
kunnskap anses som vesentlig og i tråd med kommunes overordnede mål.»

Det varslede planarbeidet må vurderes opp mot intensjoner i byområdeplanen 2011, som 
legger vekt på å styrke eksisterende bysentrum og effektiv arealbruk. Hovedmålene er å:
- Styrke sentrums attraktivitet.
- Styrke sentrum som sosial arena.
- Legge til rette for økt aktivitet.
- Bidra til økt mangfold.
- Legge føringer som i størst mulig grad bidrar til forutsigbarhet, fleksibilitet og effektivitet i 
videre planlegging og utvikling av byen.

Østfold fylkeskommune går ut fra at det med «sentrum» i byområdeplanen primært er tenkt 
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de delene av byen som ligger innenfor sentrumsformål. FMV- området vektlegges, men 
planområdet er ikke vist som del av FMV, eller innenfor sentrumsformål (første høring).

Pilotprosjekt «Byomforming Fredrikstad, knutepunktutvikling Torvbyen-Grønli» fra 2006, 
legger vekt på å sy sammen områdene Gamlebyen/Kongsten, FMV og Torvbyen/Grønli. 
Planområdet er ikke prioritert på denne aksen. Det står at FMV-området representerer en 
unik mulighet for nyetablering som vil forsterke og videreutvikle Fredrikstad som bysamfunn. 
Området utvikles til et sammensatt byområde med utdanning, kultur, næring og boliger.

Forslagsstillers kommentar): 
Planområdet inngår i FMV-området i byomformingsprosjektet i 2006, og ble avsatt som 
sentrumsområde og delvis som sentrumsformål i byområdeplanen i 2011. Byområdeplanen 
har målsetning om å styrke handelsaksen Grønli – Torvbyen - Stortorvet –Gangbroa – FMV. 
Planarbeidet og utredninger knyttet dette vil forholde seg til gjeldende planbestemmelser i 
byområdeplanen.

Rådmannens kommentar:
Gjennom utredning må det avklares forutsetninger for hvordan Åsgårdjordet sør for Jens 
Wilhelmsen gate bør utvikles, som en del av handelssentrum eller som et tilliggende 
sentrumsområde med lavere utnyttelse tilpasset boligbebyggelsen i omgivlesene (utenfor 
sentrumsområde) med vesentlig boliger, kombinert med forretning og næring. 
Det må avklares hvordan sentrumskjernen og handelsaksen Grønli – Torvbyen - Stortorvet –
Gangbroa – FMV avsluttes mot sør og videreføres i retning FMV-vest. 

3. Ved oppstart av planarbeidet i 2013 ble det varslet at planområdet kunne bli delt opp i 
flere separate planforslag. ØFK forutsatte da at et felles plangrep sikres både praktisk og 
formelt i samsvar med forutsetningene i kommunedelplanen.

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet tas til følge ved at varslede planområde slås sammen med tidligere varslede 
planområde mellom gangbroa og fylkesvegen (Værstetorvet). KU vil dermed omfatte og 
belyse hele området. Sammenslåing av de varslede planområdene i samme plan
imøtekommer innspillet om felles plangrep, og vil tydeligere kunne kommunisere helheten 
og sammenhengen som planlegges i området.

Rådmannens kommentar:
Deler av planområdet sør og nord for Jens Wilhelmsens gate er igjen samlet i en felles plan.

2. Byutvikling og styrking av sentrum
I dag er det i stor grad lagt vekt på helse, sport og kunnskapsbasert virksomhet med skole, 
legevakt, stadion med handel og større ingeniørfirmaer i området. Det bør vurderes 
videreutviklet, i stedet for at de siste områdene bygges ned med handel og kjøpesenter. 
Nye prosjekter bør styrke og tilføre kvalitet til et attraktivt Fredrikstad sentrum. Vår bruk av 
byen er i endring og møteplassene, inne og ute, blir viktigere for å trekke aktiviteter og folk til 
byen. Kjøpemønster med endring mot netthandel, kan føre til at kjøpesentrene blir mer 
møteplasser og mindre handelssted. 
Et senter med denne beliggenheten, i randsonen mot boligområdene, blir lett bilbasert. Det 
må vurderes hvor mye handel det skal legges til rette for utenfor sentrumsformålet og 
bykjernen. Prosjekter bør «gir noe» til byen, i form av seg selv, og i forhold til omgivelsene.

Fra ØFK sin side vil beliggenhet i forhold til andre funksjoner, parkeringsstrategier for å 
unngå økt privatbilisme, utearealer (spesielt for barn og unge) samt forhold til overordnede 
planer være sentralt for å styrke eksisterende sentrum.

Planforslaget (del av Åsgård) har vært fremmet som et kjøpesenter, med visjoner om en ny
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magnet utenfor bykjernen. ØFK er kjent med at flere som kjenner sentrumsutviklingen godt 
«fra innsiden», handelsstanden og eiendomsutviklerne i sentrum, er skeptiske til utviklingen 
på Åsgårdjordet, «Værstetorvet» mm. (Fredriksstad blad på nett mandag 3. april).

Det må vurderes å kun legge til rette for boliger, service og lignende, eller om det skal tillates 
handel. Det må vurderes om dagens sentrum tåler at ytterligere handel etableres utenfor 
bykjernen? Heldigvis er det en positiv utvikling i sentrum i dag, men erfaringsvis svinger 
dette og mye har stått tomt i gågata.

Forslagsstillers kommentar:
Innspill om funksjonsinnhold tas til orientering. Vi vil fremholde at funksjonsblanding kan 
være et godt verktøy for å oppnå levende bydeler. ØFK omtaler området som ”bilbasert 
randsone” - selv om det ligger innenfor sentrumsområdet, - innenfor en radius fra Stortorvet 
som byområdeplanen omtaler som akseptabel gangavstand i et kompakt bysentrum, - og i 
en av de to viktigste handels- og gang-/sykkelprioriterte aksene i byområdeplanen, 
bysentrum, og i en av de to viktigste handels- og gang/sykkelprioriterte aksene i sentrum. 
Styrking av sentrum, andel handelsareal, trafikkforhold og øvrige forhold som ØFK trekker 
frem vil, - som det følger av byområdeplanens analysekrav - og som det fremgår av 
planprogrammet, utredes og belyses i konsekvensutredningen. Resultatet av KU vil gi 
føringer for planarbeidet.

Rådmannens kommentar:
Funksjonskravet for etablering av kjøpesenter: 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. 

3. 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 krav til minimumsparkering pr 100 kvm BRA. I lys av arbeidet med
parkeringsstrategi i regi av Bypakka for å nå 0-vekstmålet i Bypakka bør kommunen vurdere 
maksimalgrenser for parkering. Parkering er et viktig virkemiddel for kommunene for å styre 
reisemiddelvalgene. Vi vektlegger at arealutviklingen er særlig viktig for kommunens 
mulighet for å posisjonere seg for inngåelse av fremtidig Byvekstavtale.

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 planlegges.

Trafikksikkerhet
ØFK er positiv til at det skal vurderes endringer av veisystemet og viser til at Statens 
vegvesen som vegadministrator for fylkesvegen bør rådføres i prosessen. Siden 
planområdet ikke ligger på sentrumssiden av fylkesveien, vil det spesielt være fare ved 
kryssing av veien mot sentrum. Det er relativt lite kryssing nær tunnelåpningen, av andre 
enn de som daglig ferdes der. 
Skoleveier og snarveier bør analyseres, opprettholdes og eventuelt forsterkes. Gang- og 
sykkelveistruktur må gjennopprettes etter endring av planer. 
Et kjøpesenter vil gi en helt annet trafikk, både av gående, syklende og ikke minst kjørende. 
Uoppmerksomhet kan gi farlige trafikksituasjoner. Økonomiadkomst må planlegges, slik at 
det ikke oppstår konflikter, spesielt med barn- og unge. Trafikksikkerhet må vektlegges, 
også i anleggsfasen.
Det bør lages trafikkberegninger. Det er en forutsetning for blant annet tildeling av midler
gjennom bypakka, at 0-vekstmålet ivaretas.
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Forslagsstillers kommentar:
Trafikkforhold inkl. transportvirkning, kollektiv, sykkel og gange og trafikksikkerhet
skal konsekvensutredes, jf. planprogrammet. Forholdet til 0-vekstmålet/Bypakka (overordnet
føring) skal belyses, jf. utredningstema i planprogrammet.

Rådmannens kommentar:
I tillegg til lokal trafikksituasjon på Jens Wilhelmsens gate og samleveier, må også virkning 
på «Indre ring» tas med i utredningen.
 
4. Landskap og bebyggelse
Planområdet ligger i en kile, en opprinnelig vik, mellom Åsgårdfjellet og Bjølstadfjellet, som 
er viktige landskapselementer i området. Det bør vurderes hvordan utbygging kan påvirke 
landskapsbildet.

Rundt planområdet er det boliger, eneboliger, rekkehusbebyggelse på Jacob Buvigs Plass 
og studentboliger i varierende størrelse. Det bør stilles strenge krav til skala, høyder, 
oppdeling av bebyggelse og sprang i fasader, i materialer med kvalitet. Overgangene 
mellom bebyggelse med ulik karakter må være gode og gi mening. Rammer for 
bebyggelsens plassering kan settes på plankart, for å sikre en bymessig utvikling, og at 
gateløp, siktlinjer, gangveier, avtrappet høyde, størrelse mm. synliggjøres i planen.

Høyder må sees i sammenheng med gater og veier, bebyggelsesmønster, landskap, 
solforhold, uterommene, nærliggende bebyggelse mm.
Det bør klart framgå av plan og bestemmelser hva som kan tillates av takoppbygg, trappe/
heistårn, pergola for takterrasse mm. over tak.

I tillegg bør det planlegges slik at bebyggelsen får tilgang til gateløp, veier og utearealer, og 
at det stilles krav om utadrettede fasader på gateplan. Det må tas inn egne bestemmelser 
om dette i reguleringsplanen.

Forslagsstillers kommentar:
Innspillet ivaretas. Byutvikling, bebyggelse og bylandskap er tatt inn som
utredningstema, jf. revidert planprogram.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i at landskap og bygningsmiljø, med tema som er nevnt, bør vektlegges 
i planutformingen, med sikte på god fortetting. 

5. Balkonger og uteoppholdsareal
ØFK anbefaler at balkonger ikke tillates utkraget ut over offentlig gategrunn eller 
uteoppholdsareal, siden dette vil redusere gatenes/veienes bredde samt sikt. Ved 
bestemmelser eller byggelinje bør tilstrekkelig avstand til leke- og uteoppholdsareal sikres, 
slik at arealet får en reell verdi til glede for boligene og brukerne. Dersom balkonger skal 
medregnes i uteoppholdsarealet, må behov for innglassing for å skjerme for støy vurderes 
opp mot om det fortsatt skal kunne medregnes som uteoppholdsareal.

Forslagsstillers kommentar:
Innspillet tas med i det videre planarbeidet. Støy er eget utredningstema, jf.
planprogrammet.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til forslagstillers kommentar.

6. Barn- og unge, lekeareal og uteoppholdsareal
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Planlagt uteoppholdsareal og spesielt lekeareal må synliggjøres grundig og vurderes opp 
mot overordnede planer. Kravene i Byområdeplanen må oppfylles. Gode utearealer vil være 
sentralt i vår vurdering av planområdets egnethet for spesielt barn og unge. 

Det må legges til rette for gode og sikre løsninger for barn og unge. Det må planlegges for 
alle generasjoner. Uteareal er viktig for fysisk og psykisk helse. Lekeareal er viktig for at de 
yngre generasjonene skal besøke sine eldre. Den kompakte sentrumsbebyggelsen må 
gjøres attraktiv for familier, både for besøkende og for beboere innenfor kvartalet.

Byområdeplanens retningslinjer sier at arealer smalere enn 10 meter, som ikke er 
tilfredsstillende skjermet mot støy, fareområder og arealer belagt med restriksjoner, ikke skal 
medregnes.

Oppdekking av deler av lekearealet på andre offentlige parker og lekeplasser, må 
redegjøres for og synliggjøres i samråd med Fredrikstad kommune.

Vi ber om at barnerepresentantens innspill synliggjøres i forbindelse med offentlig ettersyn.
Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer ferdigstillelse av lekearealer
samtidig med tiltaket.

Barn- og unges rettigheter er de forholdene ØFK i størst grad fremmer innsigelse til. De 
anbefaler at dette er prioritert og synliggjort ved offentlig ettersyn, og viser til rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, og  Miljøvern-
departementets temaveileder «Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven». 

Rekkefølgebestemmelser kan sikre etablering av utearealer og grønnstruktur før området 
tas i bruk. En utomhusplan vil kunne illustrere hvordan bl.a. grønnstruktur, fellesområder og 
lekearealer er ivaretatt i planen og hvilken utforming disse er tiltenkt. Avhengig av 
detaljeringsgrad bør en utomhusplan vise terrenginngrep, beplantning, lekeplasser, 
møblering av fellesarealer, oppstillingsplass for biler, motorsykler og sykler, interne stier og 
gang-/ sykkelvei, samt avkjørsler til offentlig vei.

Forslagsstillers kommentar:
Innspillet følges opp i det videre planarbeidet. Barn- og unges interesser skal vurderes ifbm. 
utredningstema «Byutvikling, bebyggelse og bylandskap», jf. Revidert planprogram.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i at arealer for barn- og unge, lekeareal og uteoppholdsareal må sikres. 

7. 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.

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet ivaretas i det videre planarbeidet.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til forslagstillers kommentar.

8. Planavgrensning
ØFK vurderer det som positivt at planavgrensningen mot studenboligene har med det 
opprinnelige grøntdraget og snarveien langs Bjølstadjordet/Åsgårdsjordet, som ble kuttet av 
fylkesveg 108, slik at det blir foretatt en helhetlig vurdering av grønnstrukturen. Det må 
vurderes hvordan støy og forurensning kan reduseres mot studentboligene, som ble planlagt 
beliggende mot et grøntdrag mot vest, ikke mot en vei.
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Forslagsstillers kommentar: 
Eksisterende grøntdrag/naturverdier i planområdet skal vurderes i planarbeidet. 
Endringer som følge av aktuell plan inkl. virkninger og konsekvenser for blågrønn struktur
skal vurderes og omtales. Konsekvenser for blågrønn struktur skal utredes i planarbeidet, jf.
KU-tema «Byutvikling, bebyggelse og bylandskap». Støy og luftforurensning er eget KU-
tema, jf. planprogrammet.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til forslagstillers kommentar.

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

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet ivaretas i det videre planarbeidet.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til forslagstillers kommentar.

9. Konsekvensutredning og planprogrammet
Østfold fylkeskommune er enige i at det er krav om konsekvensutredning. I dag er mange 
ulike reguleringsplaner uaktuelle, siden tidligere planer ble perforert med ny «Bjølstad-
forbindelse». Det bør derfor vurderes hva som skal danne grunnlag for 0-alternativet, for at 
analysene skal få en reell verdi. 
Byområdeplanen åpner for vurdering av kjøpesenter gjennom regulering. Det varslede 
arealet på 25.000m2 handel er imidlertid så stort at ØFK tenker dette burde vært gjenstand 
for en kommuneplanvurdering. Planarbeidet for kommuneplanens arealdelen er igangsatt.

KU bør vektlegge de tema nevnt over, med særlig vekt på samlede samfunnsvirkninger og 
virkninger for byutvikling (herunder sentrumshandel) og 0-vekstmålet for personbiltrafikken. 
De primære utredningstema er oppgitt til trafikkforhold, støy- og luftforurensning og 
etablering av kjøpesenter. Vi ber i tillegg om at det legges vekt på «grønne reisevalg», 
barn/unge og hvordan gode, trygge boliger med kvalitet kan sikres innenfor området 
kombinert med annen virksomhet.

Planområdet ligger innenfor byområdeplanen, men utenfor sentrumsformål. Henvisningene 
som gis i planprogrammet synes feil. Dette kan føre til misforståelse, slik at spesielt 
vurderingen om det kan legges til rette for handel, kan bli dannet på feil grunnlag. Vi ber om 
at dette rettes. Planprogrammet fremstår ryddig og ivaretar så langt vi kan se de krav som 
stilles til planprogram.

Forslagsstillers kommentar: 
0-alternativet er endret etter høring og innspill om KU-tema er imøtekommet, jf. revidert 
planprogram. Det varslede handelsarealet er et utgangspunkt for KU. KU vil gi svar på om 
dette og øvrige tiltak i planområdet kan anbefales. Planområdet er etter høring av 
planprogrammet slått sammen med tidligere varslet planområde mellom gangbroa og Jens
Wilhelmsens gate. Dette området er avsatt til sentrumsformål. 
Forskjell mellom sentrumsformål og sentrumsområde er søkt tydeliggjort i revidert program. 
Sammenslåingen er ikke vurdert å utløse nye KU-tema ut over de som allerede er tatt inn, 
men det er vurdert som positivt at influensområde for de ulike KU-tema vil strekke seg over 
et større område. Sammenslåingen vil bidra til at den sammenheng og helhet som uansett 
planlegges i dette planområdet vil kunne kommuniseres tydeligere.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til forslagstillers kommentar.
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10. Oppsummering
Selv om byområdeplanen sier at det kan vurderes andre funksjoner innenfor området, ser vi
fordel av at utnytting og spesielt andel handel avklares i kommuneplanen eller en 
kommunedelplan. Siden planarbeidet for kombinert arealdel/ byområdeplan er igangsatt, vil 
vi anbefale at reguleringsplanplanarbeidet avventer, for å få en mer helhetlig planlegging av 
handelsområdene i sentrum.

Dersom planen oversendes til offentlig ettersyn uten forutgående overordnet planarbeid, vil 
fylkeskommunen i sin uttalelse vurdere om planen er forenlig med intensjonene med 
kjøpesenterbestemmelsen og utvikling av bykjernen, samt forholdet til 0-vekstmålet.

Hovedpunktene ved offentlig ettersyn fra vår side vil i tillegg være høyde/skala/utnytting,
løsninger for barn- og unge, veiløsninger med spesielt kryssing av veier samt tilrettelegging 
for snarveier. Dette vil vi kunne utdype ytterligere i forbindelse med offentlig ettersyn og 
vurdering av konsekvensutredning.

Aberdeen Asset Management, har redegjort for sentrumsutvikling med utgangspunkt i deres 
ståsted som utvikler på den andre siden av elva. Vi ser klare fordeler om forholdet til 
sentrum vurderes og vektlegges i det videre arbeidet, også fra kommunens side.

Forslagsstillers kommentar: 
KU for handelsetablering skal vektlegge sammenheng med øvrig handelsetablering i 
sentrum, og forholdet til kjøpesenterbestemmelsen, jf. både høringsforslaget og revidert 
planprogram. Øvrige tema som ØFK vektlegger er tatt inn i revidert planprogram.
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.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i at bydelsutvikling etter planforslaget kan få stor virkning for 
planområdet og sentrum forøvrig, og at overordnede problemstillinger planforslaget 
genererer med fordel kunne behandles og utredes i en større sammenheng innenfor 
kommuneplanarbeidet. 

11. Østfold fylkeskommunes innspill 11.08.2017
ØFK bemerker at det har vært varslet flere reguleringsplaner i området med forskjellige 
navn, som kan føre til misforståelser. De ber om et hensiktsmessige navn for denne planen, 
men at det samtidig henvises til tidligere saker.
De har mottatt kopi av innspill fra Aberdeen Asset Management om 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.

Forslagsstillers kommentar: 
Den sørlige delen av planområdet ligger utenfor sentrumsformål, men innenfor
sentrumsområdet i byområdeplanen. (Presisert og avklart i påfølgende e –post-
korrespondanse med ØFK).

Som det framgår av planprogramforslaget er disse temaene tatt inn som del av
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KU.

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.

Se kommentar til Fylkesmannen i Østfold over.

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.
Som det framgår av planprogramforslag for Del av Åsgård, fv. 108 og 451 skal omfattende
analyser utarbeides i tråd med byområdeplanens krav, som del av KU. Forholdet til øvrige
deler av sentrum og overordnede føringer skal inngå i analysen.

Rådmannens kommentar:
Det vises til innspill fra Aberdeen Asset Management/Sentrumssamarbeidet i Fredrikstad 
(SSF).

12. Hensynet til automatisk fredete kulturminner
Det er ikke kjente automatisk fredete kulturminner i planområdet. Følgende tekst bes tatt inn 
i reguleringsplanens fellesbestemmelser:
«Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis 
i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein 
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8.»

Forslagsstillers kommentar: 
Bestemmelse som minner om stanse- og meldeplikten jf. kml § 8 tas inn.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til forslagstillers kommentar.

10. COWI, 11.04.2017 
COWI oppsummerer historikk, praksis og status for vann, avløp og overvannshåndtering på 
Værsteområdet.

Forslagsstillers kommentar:  
Prinsipp for overvannshåndteringg er presisert i planprogrammet. Innspillet tas med i det
videre planarbeidet.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til forslagstillers kommentar.

11. Brann og redningskorps, Fredrikstad kommune, 11.04.2017 og 01.08.2017
Brannsjefen har gjennomgått forslag til planprogram og har følgende kommentar på
bakgrunn av at Fylkestinget i vedtak 16.02.17 har gitt fravik fra vegnormalene for plassering
av rundkjøring 25 meter fra tunnelåpningen mot normalt 45 meter.
- Plassering av en slik rundkjøring så nærme tunnelåpningen kan innebære
ulykkesrisiko spesielt forbundet med utrykningskjøring.
- Når plasseringen av rundkjøringen allerede er bestemt mener vi at faremomentene
bør vurderes videre i planprosessen slik at eventuelle andre tiltak for å begrense
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ulykkesrisiko iverksettes.
- Brannsjefen ønsker senere å uttale seg i forbindelse med reguleringsplan.

Forslagsstillers kommentar: 
Trafikksituasjon (inkl. beredskap/utrykning) blir en del av konsekvensutredningen
og skal vurderes i det videre planarbeidet. Brannsjefen har vært involvert ved utarbeiding av
foreslått løsning, og det tas sikte på god dialog også i det videre planarbeidet.

Rådmannens kommentar:
Rundkjøring som alternativ løsning er behandlet av Vegvesenet og Østfold fylkeskommune, 
som er henholdsvis veiansvarlig og eier. Veiløsninger må konsekvensutredes både lokalt og 
som del av det større veissystemet, og i sammenheng med øvrige elementer i planen. 
0-alternativet beholder nåværende T-kryss ved G.A. Stouslands vei. 

12. Virksomhet miljø og landbruk, Fredrikstad kommune, 06.03.2017, 11.04.2017 og 
07.08.2017

1. Støy og luftkvalitet
Støy og luftforurensning er listet opp som temaer som vil bli utredet i planbeskrivelsen.
Det er viktig at disse utredningene også inkluderer støy og luftforurensning i bygg- og 
anleggsfasen.
I en plan som legger opp til handel, boliger og arbeidsplasser bør også støy fra handel og 
næring utredes. Erfaring viser at det ofte oppstår interessekonflikter når handel og næring 
legges tett inntil boliger.
Støy og luftforurensning på utearealer bør være utredningstema i konsekvensutredningen.
Utearealene skal oppfylle normer for luftkvalitet og støy. I tillegg til det det er lagt opp til av 
arbeider med støy og luftkvalitet i konsekvensutredningen, per i dag bør det også beskrives 
tiltak for å skjerme omgivelsene for støvplager i anleggsperioden.

Forslagsstillers kommentar: 
Støy knyttet til handel/næring vil være knyttet til trafikk (kundetrafikk med bil, varelevering). 
Dette skal utredes. Støy mot bolig/uteoppholdsareal både i og ved planområdet skal også 
utredes. Bestemmelse om begrensning av støy/støv i anleggsperioden skal tas inn i plan.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til forslagstillers kommentar.

2. Forurenset grunn
Deler av planområdet har vært bensinstasjon. Også andre aktiviteter i planområdet kan ha 
medført forurensning i grunnen. Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i 
området, skal tiltakshaver sørge for at det blir undersøkt betydningen av eventuell 
forurensning og klarlagt omfanget, minimum ved om normverdier er overskredet, jf. 
forurensningsforskriften kap. 2 vedlegg 1.

Forslagsstillers kommentar: 
Grunnforurensning blir tema i ROS, kartlegging skal gjennomføres og evt. nødvendige tiltak 
sikres i plan.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til forslagstillers kommentar.

13. Virksomhet næringsutvikling, Fredrikstad kommune (FK N), 13.07.2017
Virksomheten næringsutvikling observerer at begge alternativene i konsekvensutredningen 
vil inneholde etableringen av et kjøpesenter på Åsgård. Virksomheten skulle gjerne sett et 
alternativ hvor volumet av handel blir gradvis utbygget (for eksempel som bymagasiner i en 
bystruktur). Vi forstår utbyggers behov for inntekter i en tidlig fase for å kunne finansiere de 
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store infrastrukturtiltakene. Svar på spørsmålet om en større vekt på bolig i en tidlig fase vil 
kunne gi tilsvarende bidrag til finansieringen får vi imidlertid ikke med de foreslåtte 
alternativene.

Det er et krav i byområdeplanen, 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 versus 
Trosvikstranda eller Åsgard versus 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 Torvbyen (Grønli) og 
Værste AS (Åsgård) og kanskje også Cityplan (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 i 
overordnede planer at FMV (Åsgård) er et av tre knutepunkter i byen. Vi skal legge til rette 
for en slik utvikling.

Det vi ønsker å unngå er at etableringen av for mye handel på en gang medfører at ingen 
tjener nok penger. En annen effekt vi 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.

Forslagsstillers kommentar: 
Når det gjelder utredningsalternativer vises det til kommentar til FK BSU.

FK N skriver at man ønsker å unngå at handelen flyttes fra bysentrum til Åsgård og 
forsterker
med dette utsagnet en misforståelse om at Fredrikstad bysentrum kun er på nordsiden av
Vesterelva. Siden 2011 har også deler av FMV-området på Kråkerøy vært innlemmet i
sentrumsområdet, og store deler av dette området er også definert som sentrumsformål
(åpent for handel/kjøpesenter).

Nordre del av aktuelle planområde ligger innenfor sentrumsformål. Byområdeplanens
analysekrav knyttet til etablering av kjøpesenter gjelder altså kun søndre del av planområdet
(innenfor sentrumsområdet, men ikke sentrumsformål). Som det framgår av 
planprogramforslaget skal handelsetableringen utredes grundig, i tråd med 
byområdeplanens krav.

Kjøpesenterbestemmelsene lå til grunn for at det ble definert en sentrumsavgrensning i
byområdeplanen i 2011. Eksisterende bystruktur ble da avsatt som sentrumsformål, mens
sentrumsområdet ble avsatt med større utstrekning. Dette for å gi rom for framtidig behov for
handelsareal.

Fra kommunens byområdeplan, planbeskrivelse s. 9-10:
”Handelsutviklingen de senere årene viser at omsetningen i sentrum har økt, men man ser
også at veksten utenfor sentrum er betydelig høyere. Detaljvarehandelen er en sentral
funksjon i et bysentrum. Skal Fredrikstad forbli og styrkes som et handelsmessig 
tyngdepunkt, må vi ha en tung satsning i sentrum. Kjøpesenterbestemmelsene er i så måte 
gunstig for Fredrikstad sentrum. Kjøpesenterbestemmelsene gjør at det må tas høyde for 
arealbehov både med hensyn til detaljvarehandel og plasskrevende varegrupper. 
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Utfordringen er å finne en balanse mellom tilstrekkelig areal og hva som til en hver tid vil 
være et velfungerende handelssentrum.
For å sikre en robust plan legger denne kommunedelplanen til rette for at sentrum kan ta
mesteparten av den fremtidige handelsvirksomheten i kommunen, utover dagligvarer som
utgjør 1/3 og som bør følge boliglokaliseringen. I kommunedelplanen tas det høyde for at det
både kan etableres nye handelsvirksomheter og at eksisterende virksomheter kan utvides.
Det tas også høyde for å sikre areal til andre varegrupper enn detaljvarer.”

Videre er byområdeplanen tydelig på at sentrums- og byfunksjoner skal utvikles på begge
sider av elva:

Fra kommunens byområdeplan, planbeskrivelse s. 10-11:
”Det er vedtatt i kommuneplanens arealdel at byomformingsrapporten skal legges til grunn i
arbeidet med ny sentrumsplan. I byutviklingsstrategien (...) fokuseres det på en utvikling av
triangelet; dagens sentrum med Grønli, som kollektivknutepunkt og nav i et miljøvennlig
transportsystem, Gamlebyen/Kongsten – som det historiske bysentrum, og FMV-området 
som en miljøvennlig bydel. Elva som transportåre og et viktig byrom, binder disse tre 
områdene sammen. 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. 
(...)”

En av hovedmålsetningene i byområdeplanen (s. 6) er at handelsaksen Grønli/Torvbyen –
Stortorvet – Gangbroa – FMV skal styrkes.

Fra byområdeplanens planbeskrivelse s. 11-12 om funksjonslokalisering:
”Målet er å utvikle et attraktivt sentrum, med et kompakt handelssentrum med akseptable
gangavstander. Planen legger derfor til grunn en styrking av dagens handelsakser.”

Planen henviser til at en radius på 500 meter fra Stortorvet er akseptabel gangavstand. Hele
det aktuelle planområdet ligger innenfor denne radius. Videre sier planen: 

”I og med at folketallet forventes å øke, må det også tas høyde for at handelssentrum må 
kunne 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.”

Bestemmelsen (§ 3 Generelle bestemmelser, Funksjonskrav, Kjøpesenter) lyder:
”Kjøpesenter kan etableres innenfor areal avsatt til sentrumsformål. Innenfor 
sentrumsområde kan det etableres kjøpesenter dersom det gjennom reguleringsplan 
(plankrav) gis muligheter for dette. Det stilles krav til at det utarbeides analyser som viser at 
gjennomføringen av plan bidrar til å støtte formål som nevnt i gjeldende forskrift om 
rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. Analysen skal dokumentere at funksjonen styrker 
eksisterende bykjerne.”

Retningslinje til bestemmelse § 3 lyder:
”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.”

Innspillet fra FK N kan skape rom for misforståelser og konkurransevridning. Det er av stor
viktighet at offentlige myndigheter inkl. FK N opptrer med nøytralitet og presisjon i forhold til
vedtatte planer. En av fem hovedmålsetninger i byområdeplanen er nettopp at planen skal
legge føringer som i størst mulig grad bidrar til forutsigbarhet, fleksibilitet og effektivitet i 
videre planlegging og utvikling av byen.

De to scenariene som FK N nevner; kjøpesenteretablering på Trosvikstranda eller i Stadion,
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krever altså ikke noen spesielle analyser av om de styrker sentrum fordi begge lokasjoner er
definert som sentrumsformål uten utredningskrav knyttet til kjøpesenteretablering. Dette 
betyr i praksis at ethvert handelsprosjekt i sentrumsområdet (utenfor sentrumsformål) som 
kan sannsynliggjøre at det ”til en viss grad” er bedre for eksisterende bykjerne enn 
kjøpesenter i et område avsatt til sentrumsformål, må forstås som å ha oppnådd 
målsetningen. I handelsanalysen som inngår i KU vil man bl.a. evaluere 
utbyggingsalternativene opp mot denne type alternativer (jf. planprogramforslag). I den 
sammenheng vil også Hassingen/Grønli og Damyrområdet bli tatt med i det overordnede 
bildet.

Rådmannens kommentar:
Bykjernen er definert ved sentrumsformål i byområdeplanen. På Kråkerøysiden omfatter det 
arealet mellom Vesterelven og Jens Wilhelmsens gate. 

Funksjonskravet «å styrke eksisterende bysentrum og effektiv arealbruk», gjelder uansett 
om kjøpesenter skal etableres innenfor sentrumsformål/bykjernen eller sentrumsområdet. 
Uansett plassering må det vurderes virkninger av et nytt kjøpesenter for sentrumskjernen.

Søndre del av planforslaget har i byområdeplanen formålet bebyggelse og anlegg. For å 
etablere kjøpesenter, ved regulering til sentrumsformål, «stilles også krav til at det
utarbeides analyser som viser at gjennomføringen av plan bidrar til å støtte formål som 
nevnt i gjeldende forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre.»

14. Virksomhet bærekraftig samfunnsutvikling, Fredrikstad kommune (FK BSU), 11.04.2017 
og 23.08.2017
Planområdet ønskes omregulert til forretninger og boliger over et underjordisk p-anlegg. Det
tas sikte på å regulere for ca. 25.000kvm BRA handel og ca. 200 boliger.

Forslagsstiller påpeker at utviklingen av et veisystem som styrker en fotgjengerprioritert
handelsakse Grønli/Torvbyen-FMV krever et prosjekt som kan bære deler av kostnadene.

1. Overordnede planer
Bærekraftig samfunnsutvikling har startet arbeidet med rullering av kommuneplanens 
arealdel.  
Prinsippet om at reguleringsplanen skal ta stilling til hvorvidt et kjøpesenter styrker 
eksisterende sentrum gjelder. Samtidig ser de nå – med større transformasjoner i flere 
områder samtidig, at det å legge ansvaret for helheten over til en reguleringsplan ikke er 
gunstig. Dette ville de gjerne ha dialog om og drøftet i arealplanen. 

Planprogrammet viser hvordan området er tenkt som del av et større sentrumsområde – det 
er bra at denne helhetstanken er viet noe plass. Rekkefølgen på utviklingen bør avklares. 
De stiller spørsmål ved en utvikling som starter lengst ut i dette området, fremfor en utvikling 
som tar utgangspunkt i eksisterende sentrumsområde og trekker det videre. Ved å starte 
ytterst kan det være en fare for at vi etablerer bilbaserte satellitter, fremfor å fortsette en god 
og bærekraftig byutvikling.

Kommunens overordnede arealpolitikk vil bli gjort nærmere rede for i arealplanarbeidet.
Noen hovedtemaer trekkes fram:
- Nullvekstmålet (nullvekst i personbiltrafikken)
- Bærekraftsmål: Utviklingen skal styrke en bærekraftig utvikling, med tanke på alle
bærekraftsdimensjonene (økonomisk, miljø- og klimamessig og sosialt)

Bærekraftig samfunnsutviklings anbefalinger
Utvikling av området må ivareta fysiske og estetiske kvaliteter, tilpasning og sammenheng
arkitektonisk, gode møteplasser og utearealer, klimatilpasning, nullvekst i biltrafikk, samt 
gode gang og sykkelforbindelser, og at disse henger sammen med naboområdene. 
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Samtidig som ny bebyggelse skal fungere for beboerne, skal det også fungere for det nære 
nabolaget, og det skal være et godt tilskudd til en ønsket byutvikling.

Med en stor struktur, i form av sammenhengende bygningskropp i 1 eller flere etasjer blir 
virkning på gateplan og fjernvirkningen massiv. Slik det framstår i forslag til planprogram er 
prosjektets østvendte fasade ca. 200m. Til sammenligning er stadions langfasader ca.180m. 
Store arealer blir privatisert, i form av sammenhengende handelsarealer på bakkeplan og 
leke-, ute- og oppholdsarealer for beboere på taket.

0-alternativet for området, ville etter all sannsynlighet utløse behov for en reguleringsplan og 
innenfor rammene gitt i kommunedelplan for Fredrikstad byområde ligger det muligheter for 
økt fortetting på arealene.

Foreslåtte veiløsning er god. Det er ønskelig at det utredes et realiserbart alternativ som er 
bedre tilpasset beliggenheten i randsonen med tilliggende 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.

I tillegg til valgte utredningstemaer i konsekvensutredningen, bør det vurderes å utrede
følgende temaer i henhold til forskrift om konsekvensutredning vedlegg IV:
• Landskap.
• Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett.
• Barn og unges oppvekstsvilkår.
• Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet.

Forslagsstillers kommentar: 
Planområdet er etter høring av planprogram endret til også å omfatte arealene nord for 
fylkesveien. Dette blant annet for tydeligere å kunne kommunisere at helhet og tilknytning til 
eksisterende handelssentrum og handelsaksen Grønli-FMV skal ivaretas på en bærekraftig 
måte. Utbyggingsrekkefølge vil bli vurdert i planarbeidet. I planen skal det redegjøres for 
hvordan kommunens nullvekstmål og bærekraftsmål ivaretas. Dialog om temaene i innspillet 
fra avdelingen imøteses i det videre planarbeidet. 
0-alternativet er endret etter høring, og baseres på dagens vegsystem og høyere 
utnyttelsesgrad. Konsekvensutredningstemaer er revidert i tråd med innspillet.

Rådmannens kommentar:
Det bør utredes alternativer til det forslagstiller presenterer som fotgjengerprioritert, dersom 
denne er avhengig av en større utbygging som kan finansiere den. 
Rådmannen er enig i anbefalinger med bakgrunn i overordnede planer. 

2. Nytt varsel og høring
Etter nytt varsel og høring berømmer FK BSU at planområdene nå slås sammen til ett 
område med felles planprogram. Hvordan man velger å bygge ut et så stort og sentralt 
område vil få store konsekvenser for byens sentrum og innbyggere – på mange områder. 
Felles planprogram og planlegging bedrer mulighetene for å finne gode løsninger.

Bærekraftig samfunnsutviklings anbefaling 
Utvikling av området må ivareta fysiske og estetiske kvaliteter, tilpasning og sammenheng
arkitektonisk, gode møteplasser og utearealer, klimatilpasning, nullvekst i biltrafikk, samt 
gode gang og sykkelforbindelser, og at disse henger sammen med naboområdene. Samtidig 
som ny bebyggelse skal fungere for beboerne, skal det også fungere for det nære 
nabolaget, og det skal være et godt tilskudd til en ønsket byutvikling.

Momenter i konsekvensutredningene
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I forskrift om konsekvensutredninger beskrives faktorer som bør være gjenstand for en 
konsekvensutredning, dersom det anses sannsynlig at de kan bli påvirket av forslaget. I 
henhold til forskriften bemerkes:

Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet, samt landskap
Med en til flere store strukturer og sammenhengende bygningskropp i en 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 beboere 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
Å fortette med flere boliger så nært og i sentrum, kan være klima- og miljømessig gunstig – 
dersom det medfører redusert bilbruk. Dette forutsetter at løsningene legger opp til gode 
muligheter for sykkelbruk og gange, og at det ikke legger opp til eller letter bruk av bil. 
Bilbasert næring i samme område, vil kunne virke negativt for hva som blir dominerende 
transportform, og opplevd eller reell trafikksikkerhet. Gang- og sykkelforbindelser i og 
gjennom området, er sentralt her.

Forslagsstillers kommentar: 
Som det framgår av planprogramforslaget skal disse tema inngå i planarbeidet
med konsekvensutredning.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i anbefalinger fra Virksomhet bærekraftig samfunnsutvikling.

3. Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
Befolkningens helse, trivsel og mestring er en essensiell del av en bærekraftig utvikling i 
Fredrikstad og tema for planprogrammet. Sosial ulikhet i helse er en reell problemstilling, 
også i Fredrikstad, og tema i alle større planer. Sakens konsekvens for levekår og folkehelse 
er et eget vurderingspunkt i alle politiske saker i Fredrikstad. Det er mye kunnskap om 
hvordan ulike utbyggingsløsninger påvirker helse og trivsel i befolkingen, og dermed 
bærekraft. Boligtyper, miks av sosiale grupper, aldersgrupper og funksjoner, samt 
tilrettelegging for sykkel, gange, sosiale møter og lek, er aktuelle momenter i dette.
Nye, store utbygginger må diskutere dette som tema, og virksomhet BSU kan gjerne bidra 
som diskusjonspartner i dette arbeidet.

Forslagsstillers kommentar: 
Folkehelse/helsefordeling er ikke tatt inn som eget konsekvensutredningstema,
men temaet vil bli belyst bl.a. ved konsekvensutredninger knyttet til trafikk (gang/sykkel,
trafikksikkerhet), støy, luftforurensning, byutvikling etc. Vi er kjent med at folkehelse og 
levekår alltid vurderes i politiske saker og temaet vil bli vurdert og omtalt i et eget kapittel i
planbeskrivelsen.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til forslagstillerens kommentar.

4. Vurdering av konsekvenser
En utbygging etter forslaget vil innebære store endringer i byen. Det er viktig at resultatet 
bidrar til en god og bærekraftig byutvikling. 

Som ved forrige innspill, er FK BSU bekymret for hvorvidt konsekvensutredningene vil gi nok 
og reell kunnskap til å kunne treffe gode beslutninger.
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For at vurderingene opp mot 0-alternativet skal gi reell og god kunnskap som grunnlag for 
beslutninger, må 0-alternativet/-ene være «relevante og realistiske alternativer», slik det står 
beskrevet i forskriften.

De stiller spørsmål ved om konsekvensutredningen vil gi reell og god informasjon om 
konsekvenser av forslagsstillers alternativ, da 0-alternativet 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.

Forslagsstillers kommentar: 
I KU skal forslagsstillers alternativ (og evt. flere utbyggingsalternativ) vurderes opp mot et 
referansealternativ, også kalt 0-alternativ (nullalternativ). Nullalternativet er typisk enten en 
videreføring av dagens situasjon, eller en antatt framtidig utvikling i tråd med eksisterende, 
vedtatte planer/mål. Konsekvensene av utbyggingsalternativet skal altså sammenlignes med 
en kjent størrelse - noe vi allerede kjenner eller kan anta konsekvensene av.

Nullalternativet kan dermed f.eks. være:
1. Videreføring av dagens bruk/ingen endring. I dette tilfellet: Å opprettholde dagens
gruslagte parkeringsplasser i området, næringsbygget i sør (shelltomta) og dagens
veisystem. Dagens arealbruk anser vi ikke er en realistisk bruk over tid i dette sentrale 
området, så dette er ikke foreslått som nullalternativ.

2. Bebyggelse i tråd med gjeldende reguleringsplaner inkl. dagens veisystem. Dette ble 
foreslått som nullalternativ ved første gangs høring av planprogramforslaget. I flere av 
høringsinnspillene ble dette vurdert som et urealistisk og uønsket nullalternativ, så dette gikk 
man bort fra etter første høring.

3. Bebyggelse i tråd med gjeldende regulering og byområdeplan, inkl. dagens veisystem,
men med noe økt u-grad. Dette i tråd med nyere sentrale føringer om å bygge tettere i
sentrum / nær kollektivknutepunkt. Dette ble foreslått som 0-alternativ ved andre høring av 
planprogramforslaget. Her lå kjøpesenter på nordsiden av fv. 108 (Værstetorvet). Dette med 
bakgrunn i at arealet er regulert til bl.a. forretning og at kjøpesenter kan etableres uten 
videre analyser innenfor sentrumsformål.
I dette 0-alternativet var plasskrevende handel lagt på sydsiden (Åsgårdjordet). Dette med 
bakgrunn i at byområdeplanen peker på FMV-området som aktuelt for slik handel (langs 
hovedveinettet). Det ble også vurdert som gunstigere for redusert privatbilbruk å legge 
plasskrevende handel i den gang-/sykkelprioriterte handelsaksen Grønli-gangbroa-FMV enn 
om funksjonen legges lenger vest på FMV.
Over den plasskrevende handelsfunksjonen var bolig/tilkomst/lek/uteopphold vist
tilsvarende som i forslagsstillers alternativ. 0-alternativ er igjen revidert etter 2.gangs høring 
av planprogrammet og kommentarer fra kommunens planavdeling. Her tas det som før 
utgangspunkt i dagens veisystem. Foreslått bebyggelse er i tråd med gjeldende 
reguleringsplaner, men med noen tilpasninger i tråd med byområdeplan. Det er lagt inn 
kontorbygg med handel på gateplan på Værstetorvet. På Åsgårdjordet er det lagt inn 
kontorbygg med handel i 1.etasje langs Jens Wilhelmsens gate, og ren boligbebyggelse 
lenger sør. Det vises til revidert planprogram for flere detaljer.
FK BSU ønsker å se et alternativ med:
- Nytt veisystem (som de beskriver som et godt grep),
- Ikke kjøpesenter, men kontor, bolig e.l.
- Bebyggelsesstruktur som er ”bedre tilpasset tilliggende områders ulike
bebyggelses-strukturer” Alternativet som FK BSU ønsker må betegnes som et 
utbyggingsalternativ og ikke et nullalternativ. Forslagsstiller har imidlertid ved flere 
anledninger (møter der FK BSU har deltatt) redegjort for at å etablere ny rundkjøring/ 
veiføring uten en betydelig andel handel ikke er et realistisk alternativ. Grundige, innledende 
kalkyler har vist at utvikling av kun bolig/kontor (ingen handel) sør for fv. 108 (Åsgårdjordet) 
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ikke vil gi økonomisk bærekraft til å finansiere ny rundkjøring/veiføring. Dette 
utbyggingsalternativet utredes dermed ikke.

Det foreligger ikke noe alternativt utbyggingsforslag. Skisseprosjektet som ligger til grunn for
forslagsstillers alternativ er det prosjektet forslagsstiller ønsker å utvikle. Samtidig er
forslagsstiller innforstått med at det kommende KU-arbeidet vil kunne avdekke 
konsekvenser ved prosjektet som de innledende utredningene ikke har belyst. Det er 
imidlertid utfordrende å anta/foregripe hvilken del av forslagsstillers alternativ som eventuelt 
vil gi uholdbare/negative konsekvenser – før KU er gjennomført. 

Vi holder derfor fast ved at det er forslagsstillers utbyggingsalternativ som skal 
konsekvensutredes. Konsekvensene vurderes opp mot et realistisk referanse-/ nullalternativ.
Dersom KU avdekker negative konsekvenser ved forslagsstillers alternativ, skal avbøtende
tiltak testes ut og redegjøres (dvs. hva kan gjøres for å redusere/fjerne den negative
konsekvensen).
Etter gjennomført KU vil man sitte igjen med en oversikt over både positive og negative
konsekvenser av forslagsstillers utbyggingsalternativ. Denne konsekvens-oversikten vil bli 
lagt til grunn for en revisjon av utbyggingsalternativet. Det reviderte utbyggingsalternativet vil 
bli lagt til grunn for reguleringsplan med bestemmelser.

Rådmannens kommentar:
0-alternativet defineres på grunnlag av eksisterende reguleringsplan og overordnede 
kommunale planer og en tenkt «realistisk utvikling». Det er referanse for de øvrige alternativ, 
og kalles også «sannsynlighets-alternativet» som en sannsynlig utvikling dersom tiltakene 
som iverksetter konsekvensutredning ikke blir gjennomført. 
Ulike utredningstema og sammensetninger av elementer i planen utredes best med flere 
alternativ. Det skal minst være et 0-alternativ i tillegg til aktuelle utbyggingsalternativ. 
Forslagstiller ser ikke andre alternativ som aktuelle, og vil utrede kun to. 
Reguleringsmyndigheten forutsetter, at det på enkelttema skal utredes varianter. Dette kan 
belyse hovedalternativ og ulike problemstillinger bedre. 

15. Barnetalsperson, Fredrikstad kommune, 14.03.2017, 03.05.2017 og 04.07.2017
1. Lek og uteoppholdsareal
Det henvises til omliggende nærområder som tilgjengelige for barn og unge. Det er bra at 
det finnes muligheter i området, men det er viktig at det på ingen måte reduserer kravet om 
uteoppholdsareal pr boenhet og areal avsatt til leke- og uteoppholdsareal for det varslede 
området isolert sett. 
Slik forslaget fremstår vil leke- og uteoppholdsarealet få et meget privat preg, ved at man 
legger dette på taket av et foreslått kjøpesenter med omliggende boligblokker. Det er et 
etablert boligområde med eneboliger i nær tilknytning til dette området. Barnetalsperson 
ønsker, ved en så stor inngripen for eksisterende bebyggelse, at lekeplasser gjøres 
tilgjengelig også for området rundt. Leke- og oppholdsområdene bør ha tilkomst og 
plassering som innbyr til allment bruk. 
Det er viktig at mulighetene i området ikke reduserer kravet om uteoppholdsareal per 
boenhet og areal avsatt til lek/uteopphold for planområdet. 

Forslagsstillers kommentar: 
Innspill om lek/uteopphold tas med i det videre planarbeidet. Barn og unges interesser 
inkludert lek/uteopphold skal vurderes og redegjøres for i planarbeidet.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig med barnetalsperson at det ved bydelsutvikling må planlegges for 
offentligheten, med tilgjengelige plasser for lek og opphold som virker sosialiserende. 

2. Trafikk 
Det er positivt at skolevei har gode gang-/sykkelforbindelser. Et kjøpesenter vil genere en 
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sterk økning i trafikken til planområdet på Nordre Kråkerøy. Dette er uheldig, og vil gi en stor 
merbelastning for eksisterende boligområde. En ny rundkjøring og nye planoverganger er bra, 
men kryssingsmulighetene må være slik at snarveier unngås. Når trafikkmengden økes er dette 
av ytterligere betydning. 
Skissert bebyggelse vil gi høye bygg (vegger) på gateplan og kunne medføre «tranghet» og 
minske oversiktsbildet for fotgjengere, spesielt barn og unge. Det er viktig at det er tilstrekkelig 
med rom og plass rundt krysningene slik at det er oversiktlig. Barnehagen og skoleveier må 
sikres gode og oversiktlige trafikale forhold. 

Forslagsstillers kommentar: 
Trafikkforhold i planområdet (og hvordan omgivelsene påvirkes) skal konsekvensutredes. 
Sikkerhet for gående og syklende er ett av forholdene som skal vektlegges i den forbindelse. 
Villkryssing (at fotgjengere tar en ”snarvei” over kjørebanen utenom oppmerkede gangfelt) 
er et problem i området i dag som det skal legges vekt på å løse i dette planarbeidet. 
Plassering av gangfelt der mennesker naturlig ønsker å krysse veien skal vektlegges.
Gode, trygge byrom for alle skal vektlegges i planarbeidet. Frisiktsoner i kryss for både 
gående, syklende og kjørende skal ivaretas i tråd med gjeldende krav.

Rådmannens kommentar:
Snarveier («villkryssing») skyldes at sørsiden av Jens Wilhelmsens gate ikke har 
bebyggelse. Bebyggelse vil kanalisere gangtrafikk og gangveistruktur som korresponderer i 
kryssingsfelt vil redusere behovet for ”ureglementær” gatekryssing. Gang- og sykkelveier 
bør følge et naturlig gangmønster, uten unødige sløyfer og omveier, og bør prioriteres høyt 
fra gangbrua  og til omlandet.  

3. Det opplyses om at Fredrikstad kommune har et eget ungdomsråd.

Forslagsstillers 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.

Rådmannens kommentar:
Ungdomsrådet er ikke høringsinstans i planprosessen. Barnerepresentanten skal 
videreformidle.

4. Det er behov for å kartlegge og legge fram om dette er et område som benyttes av barn i 
dag. Dersom dette er tilfelle må kompenserende tiltak settes opp. 

Forslagsstillers kommentar: 
Innspillet samsvarer med føringer gitt i rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen (1995). Disse skal følges i alle reguleringsplaner.
Kartlegging/redegjørelse blir altså en del av det kommende planarbeidet. Trafikksikkerhet og
framkommelighet både i byggefase og etter at planområdet er ferdig utbygd skal også sikres 
i planen.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen viser til forslagstillers kommentar.

16. Idrett, Fredrikstad kommune, 15.08.2017
Det henvises til nærliggende nærmiljøanlegg på Værstetorvet med kunst-is om vinteren og 
sandvolleyball på sommeren. Dette anlegget må ikke ses som en erstatning for kravet som 
gjelder uteoppholdsareal per boenhet og areal som er avsatt til lek- og oppholdsareal for det 
varslede området.
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Dette er et omfattende og stort utredningsområde for byens sentrum. Virksomhet idrett vil 
spille inn forslag om muligheten for større bydels lek - og aktivitetsplasser som vil bli mer 
attraktive og tilgjengelige for hele byens befolkning.
Det er viktig som det vises til gjennom utforming at leke- og uteoppholdsarealer bygges med 
kvalitet.
I et fortettingsområde som forslaget til planprogram berører, bør det vurderes hvorvidt 
plankravet for lek- og uteoppholdsarealer kan sees i sammenheng med eller i samarbeid 
med planlagte eller fremtidige anleggs- og aktivitetsbehov for nærmiljøet, gjennom 
utbyggingsavtaler eller OPS samarbeid (offentlig privat samarbeid). Virksomhet idrett vil her 
være en naturlig samarbeidspart.

Forslagsstillers kommentar: 
I planarbeidet skal det redegjøres for hvordan lek- og uteopphold løses og
hvordan kvalitet sikres, jf. krav i overordnede planer og føringer. Innspill om større 
bydelsleke- og uteoppholdsarealer og sammenheng/samarbeid med framtidige anleggs- og
aktivitetsbehov i nærmiljøet vurderes i det videre planarbeidet.

Rådmannens kommentar:
Planområdets størrelse tatt i betraktning, og at planen skal utvikle område som kan 
betegnes en ny bydel, vil det være riktig at det settes av gode arealer for lek- og opphold 
innenfor planområdet. Offentlige byrom og parker er tradisjonelt en offentlig oppgave å 
planlegge i byen. Ved privat utvikling må felles behov ivaretas i det private planforslaget, for 
å skape fullverdige, bydeler som gir tilbake positive opplevelser til byen.  

17. Renovasjon, Teknisk Drift (TD), Fredrikstad kommune, 06.07.2017 og 15.08.2017:
Planområdet ligger innenfor Fredrikstad sentrumsområde. I sentrumsområdet er det krav til 
enten helt nedgravde avfallscontainere eller innvendige avfallsrom.

Et skisseprosjekt som danner grunnlaget for planarbeidet viser ca. 27.000 m2 BRA handel 
og ca. 280 boliger. Det anbefales at næringsavfall og husholdningsavfall holdes adskilt.
TD-Renovasjon sitt ansvar begrenser seg til opp- og innsamling av husholdningsavfallet.

Skisseprosjektet viser en svært tett utbygging der det kan bli krevende å finne areal egnet til 
en nedgravd løsning av typen UWS (helt nedgravde containere). 280 boenheter krever 
mange containere til hver fraksjon. Minimum 28 containere totalt.
Det stilles krav til parkeringslommer for renovasjonskjøretøy ved avfallsanleggene og 
containerne kan ikke plasseres slik at de må heises over fortau ved tømming.
Ved valg av UWS er det krav til tre fraksjoner: Restavfall, papiravfall og glass- og metall-
emballasje. I tillegg skal det være løsning for oppsamling av plastemballasje og farlig avfall 
enten i frittstående boder eller i innvendige avfallsrom. Plassering av UWS-anlegg og evt. 
boder skal tegnes inn i detaljreguleringsplanen. Innvendige avfallsrom skal være i gateplan 
med direkte inngang fra gaten.
Velger man innvendige avfallsrom for alt husholdningsavfallet skal det være tilstrekkelig 
plass til beholdere for kildesortering i fem fraksjoner: Restavfall, papiravfall, plastavfall, 
glass- og metallemballasje og farlig avfall. Avfallsrommene skal være i gateplan med direkte 
inngang fra gaten. Utenfor avfallsrommene skal det være oppstillingsplass for 
renovasjonsbil.
FK renovasjon lister opp krav om fraksjoner og løsning ved valg av hhv. nedgravd løsning 
og avfallsrom. 
Det stilles krav om at det utarbeides en renovasjonsteknisk plan som skal godkjennes av 
Teknisk Drift Renovasjon, og den skal være nedfelt i en utbyggingsavtale mellom utbygger 
og Fredrikstad kommune. «Veileder for renovasjonsteknisk planlegging», revidert september 
2017, skal være grunnlaget for utarbeidelsen av den renovasjonstekniske planen.

Forslagsstillers kommentar: 
Renovasjonsteknisk plan og øvrige forhold i innspillet ivaretas i det videre
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planarbeidet, i dialog med renovasjonsavdelingen.

Rådmannens kommentar:
Renovasjonstekniske løsninger skal fungere med færrest mulig konflikter for miljø og trafikk i 
planområdet, eller med berørte omgivelser og trafikkavvikling gående, syklende og kjørende 
på felles veier, i plangrensen. 

Vurdering
Planprogrammet
I konsekvensutredninger blir ulike tema utredet for hvert alternativ og vektet utfra ulike 
parametre. Tema og metode skal beskrives i planprogrammet og være referanse for 
utredningsarbeidet. Planprogrammets 0-alternativ er revidert mellom høringer, og i siste 
høring i samråd med reguleringsmyndigheten. Generelt er det en fordel med flere alternativ, 
som bedre kan belyse sammenhenger og konsekvenser. Forslagstiller har lagt inn i 
planprogrammet utredning av bare ett alternativ, som er planforslaget, utover 0-alternativet, 
som er referansen for planforslaget. 

FMV-området
Med bakgrunn i innspill og kommentarer om Kommunedelplan for byområdet, ser 
rådmannen behov for å definere området som betegnes FMV, og om Åsgårdjordet er en del 
av FMV i alle sammenhenger. Byområdeplanen omtaler FMV (øst) der det går fram at det 
gjelder sentrumsformål mellom Jens Wilhelmsens gate og Vesterelven. Dette 
sentrumsformålet skal aktivisere elven. Elven skal innlemmes i bykjerne som et aktiv byrom, 
istedenfor å være en grense. 
Grensen mellom bykjernen og sentrumsområdet går i Jens Wilhelmsens gate. Dette er en 
naturlig grense, en hovedvei, del av «Indre ring», og en barriere for kryssende fotgjengere 
og sykkeltrafikk, slik disse er til hinder for trafikkflyt. 
Også omlandet rundt denne delen av planområdet er et helt annet enn FMV-områdets post-
industriareal og den sentrale bykjernen. Åsgårdjordet er et naturlig overgangsområde 
mellom bykjernen og boligområder på Kråkerøy nord. 

Aksen Grønli – Torvbyen - Stortorvet –Gangbroa – FMV
Byområdeplanen har som målsetning om å styrke handelsaksen Grønli – Torvbyen - 
Stortorvet – Gangbroa – FMV. Denne aksen ledes ikke opp på Åsgårdjordet, men avgrenses 
foreløbig i formålsgrensen til sentrumsformål  mot Jens Wilhelmsens gate, og og følgern 
elven mot Stadion og videre til FMV vest.

Byområdeplanen definerer Jens Wilhelmsens gate som naturlig avgrensning mellom 
sentrumformål på bysiden og det mer generelle bebyggelse og anlegg i sør. Den sentrale 
delen med sentrumsformål er omtalt som bykjerne og handelssentrum. I byområdeplanen er 
utvidelsen av det sentrale handelssentrum til Kråkerøysiden av Vesterelven forutsatt gang- 
og sykkelbasert.

Planforslaget å legge kjøpesenter sør for Jens Wilhelmsens gate, vil gi en mengde 
virkninger for byen og handelssentrum. Det bør vurderes om planforslaget og utviklingen av  
en eventuell ytterligere utvidelse av handelssentrumsutvidelse bør utredes i arbeidet med  
kommuneplanen som pågår nå.

Rundkjøring 
Planforslaget har lagt inn en ny rundkjøring i Jens Wilhelmsens gate/fv 108. Den kalles i 
planforslaget fotgjengerprioritert veiløsning. T-krysset i G.A. Stouslands vei opprettholdes. 
Planlagt plassering har kortere avstand til tunnelåpning enn hva som er sikkerhetsmessig 
anbefalt i veinormalene. Statens Vegvesen anbefalte ikke plasseringen, men Østfold 
fylkeskommune har vedtatt å akseptere fravik fra vegnormalene i en avstand av 25 meter fra 
Bjølstadtunnelen. 
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En fordel med rundkjøring her er, at tunnelløpet skilles fra Jens Wilhelmsens gate, og 
bilenes hastighet senkes før «gatepartiet». Det kan gi sikrere fotgjengerfelt.
Rundkjøringen vil være en dyr løsning. Det argumenteres med  at rundkjøringen vil være 
avhengig av en større utbygging for å finansiere den. 
Fotgjengerkryssing, sikkerhet og verdien av rundkjøring mot eventuelle ulemper ved en 
større utbygging for å «finansiere» den må vurderes med bakgrunn i utredningen. 
T-krysset mellom fv.108 og avkjørselen G. A. Stouslandsvei er dimensjonert for en utvikling 
basert på gjeldende planer, men kan også være utgangspunkt for et framtidsrettet 0-
alternativ.   
Det kan ligge alternative kryss-løsninger og kryssningsfelt i en alternativ utvikling og struktur 
på Åsgårdjordet enn kjøpesenter.

Indre ringvei
Byområdeplanen beskriver en gang- og sykkelbasert sentrumsutvikling på Kråkerøysiden av 
elven. Større avstander og barrierer mellom sentrumsbydeler kan øke biltrafikk og innvirke 
på hovedveinettet («Indre ring») i Fredrikstad sentrum og på Kråkerøy. Bilbasert handel på 
Kråkerøy kan også gi økt belastning på hovedveinettet.

Kommuneplanbehandling
Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen i Østfold, Statens Vegvesen og Sentrumsgruppen 
mener at omfanget av tiltaket og konsekvensene for byen er så omfattende at utredning og 
planprosess med fordel kan legges inn i kommuneplanarbeidet og der få en mer helhetlig 
behandling. 
Statens vegvesen vurderer, at sentrums utbredelse er et tema som bør drøftes i 
kommuneplanens arealdel. De uttrykker derfor en viss skepsis til at en vurdering av 
kjøpesenterlokalisering gjøres i forbindelse med reguleringsplan for et delområde, særlig når 
arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel er nært forestående. Ved å løfte 
spørsmålet til overordnet plan, vil sentrumsutvidelse i dette området kunne vurderes opp 
mot ønskede utvidelser i andre retninger. De tenker i den forbindelse spesielt på utviklingen 
som forventes å skje i tilknytning til ny jernbanestasjon og kollektivknutepunkt ved Grønli.
Selv om byområdeplanen sier at det kan vurderes andre funksjoner innenfor området, ser de
fordel av at utnytting, og spesielt andel handel, avklares i kommuneplanen eller en 
kommunedelplan. Siden planarbeidet for kombinert arealdel/ byområdeplan er igangsatt, vil 
de anbefale at reguleringsplanplanarbeidet avventer, for å få en mer helhetlig planlegging av 
handelsområdene i sentrum.

Påvirkning i nærområdet utenfor sentrumsområdet
Et kjøpesenter vil ikke få kjøreadkomst direkte fra Jens Wilhelmsens gate, men må motta 
biltrafikk gjennom en forlenget Rødsvei og/eller G.A. Stouslands vei. Det gjelder også øvrig 
trafikk til området. 

Fredrikstad handelssentrum
Sentrumsgruppen refererer at det er viktig å vite at hvis man sier ja til noe, kjøpesenter på 
Værste, sier man nei til noe annet, som kan være mer handel i eksisterende sentrum eller i 
bydelene. «Forslaget bør derfor vurderes opp mot andre planer kommunen har for framtidig 
utvikling.» 
Fylkeskommunen ser klare fordeler om forholdet til sentrum vurderes og vektlegges i det 
videre arbeidet, også fra kommunens side.

Kjøpesenter
Funksjonskravet i byområdeplanen «å styrke eksisterende bysentrum og effektiv arealbruk», 
skal utredes om kjøpesenter skal etableres innenfor sentrumsformål/bykjernen eller 
sentrumsområdet. 
Fredrikstad kommune ser ikke «Handelsanalysen» AsplanViak har utarbeidet for Værste, 
som en utredning som gir svar i forhold til funksjonskravet.
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Rapporten «Faglig bemerkning til Handelsanalysen» av Transportøkonomisk institutt for 
Fredrikstad kommune, sier blant annet: 
«Det faktum at Værste ligger utenfor dagens sentrumssone og at elva danner en barriere 
diskuteres ikke. Det settes som forutsetning at det legges til rette for god gangtilgjengelighet 
mot sentrum, og at også andre prosjekter bidrar til et sammenhengende og fotgjenger-
orientert sentrum.» Den sier videre: «Det er vanskelig å svare på om Værste er riktig 
lokalisering ut ifra handelsanalysen alene, så lenge det ikke gis en kontekstuell analyse av 
forholdet mellom Værste og Fredrikstad sentrum. Analysen mangler også beregning av hva 
tilsvarende handelsutvidelse innenfor dagens sentrumsavgrensing ville utgjøre.»
Byområdeplanen forutsetter, at det ved regulering til sentrumsformål, «stilles også krav til at 
det utarbeides analyser som viser at gjennomføringen av plan bidrar til å støtte formål som 
nevnt i gjeldende forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre.»

Rekkefølge
Flere innspill bemerker at rekkefølgen på utviklingen bør avklares, og at fremfor en utvikling 
som starter lengst ut i planområdet, som vil gi bilbaserte satellitter, bør det utbygges med 
utgangspunkt i eksisterende sentrumsområde og trekke det videre. 
Det handler også om å skape marked i ny boligbebyggelse for å unngå overetablering av 
forretningsvirksomhet. 

Tilliggende og nærliggende reguleringsprosesser
Planforslaget for Bjølstad gård foreslår makeskifte av friområdet mellom Bjølstad gård og 
Værstetorvet og et ubebygget areal nærmere Bertelsenslippen. Det siste foreslås frigjort til 
nytt friområde og isteden bebygge vestre del av friområde mot Værstetorvet som buffer mot 
en mer urban bebyggelse på Værstetorvet. 
Nord for stadion foreslås også ny bebyggelse. Slik planforslagene er utformet per idag, vil 
begge medføre krav om konsekvensutredning utfra vernehensyn i hensynssoner i 
byområdeplanen. 

Planprogram og konsekvensutredning 
Forslag til planprogram har vært lagt til høring. Innspill er kommentert og planprogrammet er
bearbeidet av plankonsulenten i samråd med reguleringsavdelingen.
Planprogrammet tilfredsstiller forskriften og kan godkjennes lagt til grunn for planprosessen
med konsekvensvurdering.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler at det ved politisk vedtak i planutvalget og bystyret avgjøres, hvorvidt 
en planprosess med konsekvensutredning vil gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere framtidig 
utvikling, eller om området bør avklares i en mer helhetlig behandling som del av 
kommuneplanarbeidet 
Dersom planforslaget vurderes å være reguleringsmodent under gjeldende kommuneplan, 
anbefaler rådmannen at planprogrammet fastsettes og legges til grunn for det videre plan- 
og utredningsarbeidet.


