
Side 1 av 22 

Saksnr.: 2013/23107 
Dokumentnr.: 118 
Løpenr.: 79911/2018 
Klassering: Værstetorvet og Bjølstadjordet 
Saksbehandler: Ole Bernt Kvisgaard 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 31.05.2018 58/18 

 
Forslag til detaljregulering for Del av Åsgård - arealplanID 0106 1083 - Sentrum 
Høring og offentlig ettersyn 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 
Forslag til detaljregulering for Del av Åsgård, Fv. 108 og Fv. 451, arealplanID 0106 1083  
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven §12-10. Det må påregnes endringer og kompletteringer etter høring og 
offentlig ettersyn. 
 
Fredrikstad, 22.05.2018 
 

Planutvalgets behandling 31.05.2018: 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets vedtak 31.05.2018: 
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 
Forslag til detaljregulering for Del av Åsgård, Fv. 108 og Fv. 451, arealplanID 0106 1083  
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven §12-10. Det må påregnes endringer og kompletteringer etter høring og 
offentlig ettersyn. 
 
Fredrikstad, 04.06.2018 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Ole Bernt Kvisgaard 

kommunalsjef Bente Meinert 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 
Forslag til detaljregulering for Del av Åsgård, Fv. 108 og Fv. 451, arealplanID 0106 1083  
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
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bygningsloven §12-10. Det må påregnes endringer og kompletteringer etter høring og 
offentlig ettersyn. 
 
Sammendrag 
Griff arkitektur AS har på vegne av Bjølstad utvikling AS fremmet forslag til detaljregulering 
og konsekvensutredning for Del av Åsgård, Fv. 108 og Fv. 451. 
 
Formålet med planarbeidet er å regulere et byutviklingsprosjekt på Værstetorvet og 
Åsgårdjordet, som et ledd i å utvikle Fredrikstad sentrum på Kråkerøysiden av Vesterelva.  
Planforslaget legger til rette for sentrumsbebyggelse bestående av boliger, 
kontor/tjenesteyting, bevertning og handel. Planarbeidet inneholder også en endring av 
vegsystemet, herunder ny rundkjøring utenfor Bjølstadtunnelsen i Jens Wilhelmsens gate. 
 
Planforslaget legger opp til høy utnyttelsesgrad, der et kjøpesenter vil dekke hele 
Åsgårdjordet og hvor boligblokker etableres på taklandskap over kjøpesenteret.  
På Værstetorvet legges det til rette for forretninger/kontorer kombinert med boliger.  
 
Rådmannens innstilling da planprogrammet ble lagt fram til politisk behandling inneholdt to 
alternativer. Rådmannen ba politikerne avgjøre om tiltaket skulle utredes som del av 
rullering av kommuneplanens arealdel eller om det var tilstrekkelig å utrede som 
detaljregulering med KU. Regionale og statlige myndigheter anbefalte i sine innspill til 
planprogram at planarbeidet måtte avklares gjennom rullering av kommuneplanens arealdel. 
Bystyret vedtok forslaget til planprogram, og la følgelig til grunn at detaljregulering med KU 
var tilstrekkelig. 
 
Kommunedelplanen for byområdet forutsetter at etablering av nye kjøpesentre skal bidra til 
å styrke eksisterende bysentrum og effektiv arealbruk. Det kreves at det kan dokumenteres 
at funksjonen styrker eksisterende bykjerne. Planforslaget utreder alternative plasseringer 
av et kjøpesenter innenfor sentrumsområdet, for å avklare den beste plasseringen av et 
kjøpesenter av denne størrelsen. Konsekvenser for utviklingen av bysentrum er ikke 
tilstrekkelig utredet, og det er ikke dokumentert at et kjøpesenter lokalisert på Åsgårdjordet 
fører til styrking av bysentrum. 
Rådmannen kan derfor ikke se at funksjonskravet fra kommunedelplan for byområdet er 
oppfylt i KU eller planforslaget. 
 
Transformasjonen av FMV-området har pågått i snart 20 år. Jfr kommunedelplan for 
byområdet skal utviklingen av området bidra til å understøtte og styrke utviklingen av 
Fredrikstad sentrum. Det er viktig både for Fredrikstad som kommune, og for bysentrum at 
utviklingen på FMV fortsetter. Det er en målsetning å legge til rette for boligutvikling i 
sentrale områder, samtidig som det bør tilrettelegges for utvikling av kontorarbeidsplasser 
og annen næring / service og handel. Dette er i samsvar med sentrale og lokale føringer om 
areal- og boligpolitikk. Utvikling av Åsgård vil også bidra til å styrke byens attraktivitet, skape 
arbeidsplasser, og heve kundegrunnlaget for sentrumshandel. Planforslaget slik det 
foreligger har høye ambisjoner for byvekst og utvikling, og representerer et initiativ det er 
viktig å utvikle og ta vare på. 
 
Det er samtidig flere vesentlige utfordringer knyttet til planforslaget og 
konsekvensutredningen slik de foreligger. Særlig spørsmålet om hvordan 27 000 m2 handel 
på Kråkerøysiden av elva vil utfordre eksisterende sentrum, er krevende. Det er også flere 
andre problemstillinger; herunder trafikk, forhold for gående / syklende, byliv med gatemiljø, 
byrom, volumer og høyder, utbyggingsrekkefølge osv. Flere problemstillinger er mangelfullt 
utredet, og planforslaget framstår både som noe uferdig / umodent. Dette medfører at det for 
flere av utredningstemaene er vanskelig å se konsekvensene. Det er vanskelig å ta stilling til 
utbyggingsmodell når konsekvensene av ulike alternativer ikke er godt nok tydeliggjort. 
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Selv om rådmannen mener planforslag og konsekvensutredning slik de nå foreligger både 
har svakheter og rene mangler, anbefales det likevel at planforslaget bør legges ut til 
offentlig ettersyn. Årsaken til dette er både å sikre politisk involvering i et komplekst og 
krevende planarbeid, og også å bidra til å drive prosessen videre. Offentlig ettersyn er et 
viktig ledd i dette. Denne prosessen åpner for innsyn og medvirkning, slik at 
sektormyndigheter, naboer, næringsdrivende i sentrum og andre får anledning til å delta i 
diskusjonen. Dette er avgjørende for å ivareta det brede spekteret av interesser plan og 
bygningsloven krever at planer ivaretar. Det er nødvendig å legge til rette for en offentlig 
diskusjon om planforslaget, og her skal flere enn rådmannen og utbygger delta. Det 
forventes at planforslaget må kompletteres og/eller endres etter avsluttet høring, både på 
bakgrunn av mangler i plandokumentene, og som følge av høringsuttalelser. 
 
Vedlegg 

1 Oversiktskart  
2 Plankart (3 kartblad) datert 21.12.2017, sist revidert 20.04.2018  
3 Reguleringsbestemmelser datert 15.12. 2017, sist revidert 24.04.2018  
4 Planbeskrivelse datert 15.12.2017, sist revidert 24.04.2018  
5 Risiko- og sårbarhetsanalyse, høsten 2015, sist revidert desember 2017  
6 Delutredning - Forhold til overordnede planer og mål, versjon: 02, datert 

18.04.2018 
 

7 Delutredning - Kulturminner og kulturmiljø versjon: 02, datert 09.04.2018  
8 Delutredning - Byutvikling, bebyggelse og landskap, datert 18.04.2018  
9 Delutredning - Trafikk, versjon 2, datert 27.03.2018  
10 Delutredning handel, datert 05.04.2018  
11 Delutredning - Støy, datert 30.11.2017  
12 Delutredning - Luftkvalitet, datert 30.11.2017  
13 Forundersøkelse forurenset grunn Bjølstadsletta p-plass, datert 18.11.2015  
14 Forundersøkelse forurenset grunn Åsgård nord, datert 14.08.2015  
15 Prøvetaking forurenset grunn gml. Shell Kåkerøy, datert 22.06.2017  
16 Geoteknisk rapport, Værstetorvet - delområde 1, datert 06.08.2013  
17 Datarapport fra grunnundersøkelse - Værstetorvet del 2, datert 28.08.2015  
18 Geoteknisk rapport, Værste-området - delområde 3, datert 15.12.2014  
19 Områdestabilitet, teknisk notat, 11.10.2016  
20 Vurdering av områdestabilitet for detaljregulering, datert 08.09.2015  
21 Sammendrag av innspill til varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram, 

sist revidert 24.04.2017 
 

22 Dokk Holm/Hellsten - Evalueringsrapport av skisseprosjekt, datert 03.03.2016  
23 Fastsett planprogram  
24 Særutskrift Bystyresak 128/17 - Fastsetting av planprogram  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2013/23107 
 
Saksopplysninger 
Griff arkitektur AS har på vegne av Bjølstad utvikling AS fremmet forslag til detaljregulering 
og konsekvensutredning, for Del av Åsgård, Fv. 108 og Fv. 451 - PlanID: 01061083.  
 
Planområdet ligger på nordre Kråkerøy innenfor grensen for sentrumsområdet i Kommune-
delplan for byområdet. Grensen følger Vennelystveien som går over i G.A.Stouslands gate 
(fv 451). Planområdet omfatter Åsgårdjordet fram til Jens Wilhelmsens gate (fv 108), og 
«Værstetorvet», i kommunedelplan for byområdet kalt «Lilletorvet». 
 
Formålet med planarbeidet er å regulere et byutviklingsprosjekt på Værstetorvet og 
Åsgårdjordet, som et ledd i å utvikle Fredrikstad sentrum på Kråkerøysiden av Vesterelva.  
Planforslaget legger til rette for sentrumsbebyggelse bestående av boliger, 
kontor/tjenesteyting, bevertning og handel. Planarbeidet inneholder også en endring av 
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vegsystemet, herunder ny rundkjøring utenfor Bjølstadtunnelsen i Jens Wilhelmsens gate, 
med sideveier i forlengelsen av Rødsveien og Verkstedveien. 
 
Reguleringsplanarbeid som omfattet planområdet ble varslet som «Bjølstadjordet og 
Værstetorvet» første gang i 2013. Innenfor opprinnelig varslet planområdet er studentboliger 
på Bjølstad regulert i separat prosess i 2015. Et arealtillegg for en eventuell rundkjøring er 
lagt til etter begrenset varsling til berørte myndigheter. 
 
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. 
 
Planforslaget er konsekvensutredningspliktig etter plan og bygningsloven og forskrift om 
konsekvensutredning. Planprogram er fastsatt av Bystyret den 16.11.2017, og gir rammer 
for utførelse av utredningen, alternativ, tema og metodikk. 
 
Rådmannens innstilling da planprogrammet ble lagt fram til politisk behandling inneholdt to 
alternativer. Rådmannen ba politikerne avgjøre om tiltaket skulle utredes som del av 
rullering av kommuneplanens arealdel eller om det var tilstrekkelig å utrede som 
detaljregulering med KU. Regionale og statlige myndigheter anbefalte i sine innspill til 
planprogram at planarbeidet måtte avklares gjennom rullering av kommuneplanens arealdel. 
Bystyret vedtok forslaget til planprogram, og la følgelig til grunn at detaljregulering med KU 
var tilstrekkelig. 
 
Overordnet planstatus 
Planområdet omfattes i all hovedsak av kommunedelplan for Fredrikstad byområde, og 
ligger innenfor sentrumsavgrensingen. Området nord for Jens Wilhelmsens gate 
(Lilletorvet/Værstetorvet) er i hovedsak avsatt til fremtidig sentrumsformål, park og 
friområde, mens området sør for Jens Wilhelmsens gate (Åsgårdjordet) er avsatt til 
fremtidig/nåværende byggeområde for bebyggelse og anlegg. Jens Wilhelmsens gate og 
G.A. Stouslands gate er avsatt til trafikkformål. 
Arealene nord for Jens Wilhelmsens gate omfattes av hensynssoner for flom, elverommet 
og krav om felles planlegging. Jens Wilhelmsens gate er vist med samferdselslinje for 
sykkelveg. 
 
Kommunedelplanen for byområdet stiller som funksjonskrav at etablering av nye 
kjøpesentre skal bidra til å styrke eksisterende bysentrum og effektiv arealbruk. 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. Kravet gjelder arealer som er 
innenfor sentrumsområdet, som samtidig ikke er avsatt til sentrumsformål. I praksis betyr 
dette at kravet gjelder for området på Åsgårdjordet. 
 
Planområdet omfattes av flere gjeldende reguleringsplaner. Området med Åsgårdjordet og 
Værstetorvet ved gangbroen er regulert i planen for «Værste». Denne er senere endret og 
delområder er omregulert. Dette gjelder blant annet endring av veiføring med Bjølstad-
tunnelen og Jens Wilhelmsens gate, og ved utbygging av næringsbygg. 
 
Utenfor planområdet ligger Stadion, administrasjonsbygget, deler av administrasjonsparken, 
høyskolen og boligfelt på åsen rundt Åsgård som del av Værsteplanen. Kommunedelplan for 
byområdet (2011) videreførte hovedsakelig de da gjeldende reguleringsplaner rundt Værste, 
Åsgård og Bjølstad, men ga områdene noe økt utnyttelsespotensial.  
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Sør for Jens Wilhelmsens gate (Fv.108) angir gjeldende regulering bolig, bensinstasjon/ 
forretning, kjørevei og gang-/sykkelvei. Nord for gaten er formålene i gjeldende planer 
hotell/forretning/kontor/bolig, torg og gatetun.  
 
Konsekvensutredningsplikt 
Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning 
(FOR-2017-06-21-854).  
Det vises til planbeskrivelsen kapittel 2.4 Vurdering av konsekvensutredning (KU), for 
utdypende vurdering av konsekvensutredningsplikt. 
 
I tillegg til KU-kravet som utløses av forskriften, har kommunedelplanens kap 3 
bestemmelse om etablering av nye kjøpesentre. Bestemmelsen forutsetter at det utarbeides 
analyser som dokumenterer at funksjonen styrker eksisterende bykjerne.  
 
Konsekvensutredningen inneholder flere delutredninger. 
 
I henhold til fastsatt planprogram er det i konsekvensutredningen utredet følgende 
alternativer: 

 0-alternativet (Referanse-alternativet) :  
Med 0-alternativet menes at planforslaget ikke realiseres. En utredning av 0-
alternativet skal beskrive sannsynlig utvikling i området dersom planforslaget ikke 
gjennomføres, og konsekvensene av dette. Gjeldende planer og utviklingstendenser 
legges til grunn for å beskrive 0-alternativet. 

 Alternativ 1 (Forslagstillers alternativ):  
Det reguleres til sentrumsformål for å etablere et kjøpesenter på Åsgårdjordet. 
Utbyggingsgraden økes vesentlig for kombinert handel, næring og boligbebyggelse 
på Åsgårdjordet og Værstetorvet. Det etableres ny kryssløsning i forlengelsen av 
Rødsveien, dimensjonert etter beregnet ny trafikk som følge av innført 
kjøpesenterfunksjon.  

 
Beskrivelse av planforslaget 
Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for etablering av ca 25.500 m2 boligformål 
(ca 260 boliger), ca 12.700 m2 kontorarbeidsplasser, og ca 33.500 m2 handel, service og 
servering, herav 27.000 m2 handel. Det legges til rette for mellom 500 og 800 P-plasser i 
kjeller og P-hus. Totalt omfatter planforslaget om lag 80.000 m2 bebyggelse på bakkeplan. 
 
Planforslaget legger opp til høy utnyttelsesgrad, der et kjøpesenter vil dekke hele 
Åsgårdjordet, og hvor boligblokker etableres på taklandskap over kjøpesenteret.  
På Værstetorvet legges det til rette for forretninger/kontorer med boliger.  
Bilveien i forlengelsen av gangbroa er erstattet av andre innkjøringsveier vest for gangbroa, 
og tverrgate fra rundkjøring gir adkomst fra østsiden til Værstetorvets handlegater. 
Planforslaget innebærer endring av vegsystemet med ny rundkjøring like vest for 
Bjølstadtunnelen, med sideveier i forlengelsen av Rødsveien og Verkstedveien.  
 
Fordeling av formål og hensynssoner fremkommer i planbeskrivelsen.  
Det vises til plankart og bestemmelser.  
 
Beskrivelse av konsekvensutredning 
Det er utført konsekvensutredning av planforslaget. Oppsummering av avbøtende tiltak og 
hvordan avbøtende tiltak er sikret i plan fremgår av kap. 6 i planbeskrivelsen  
 
I konsekvensutredningen skal eksisterende forhold og planens virkninger beskrives og det 
skal redegjøres for behov og omfang av aktuelle avbøtende tiltak. Planprogrammet setter 
krav til at følgende tema skal utredes: 
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 Forhold til overordnede planer og mål 
 Kulturminner og kulturmiljø 
 Trafikkforhold 
 Byutvikling, bebyggelse og bylandskap 
 Støy 
 Luftforurensning 
 Etablering av kjøpesenter/ Handel 

 
Avbøtende tiltak for ulike tema i planforslaget 
Avbøtende tiltak er tiltak som kan medføre at utbyggingen tilpasses omgivelsene og at 
eventuelle skadevirkninger elimineres eller begrenses. Konsekvensutredningen inneholder 
forslag til avbøtende tiltak for kulturminner og kulturmiljø, støy, byutvikling, bebyggelse og 
bylandskap samt handel. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Anbefalte avbøtende tiltak: 

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

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

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

 
Tiltak i planforslaget: 
I nordre del av planområdet sikrer plankart og bestemmelser at ny bebyggelse øst for torvet 
får tilsvarende plassering og maksimalt tilsvarende høyde som vist for alt. 1 i KU-
illustrasjonene, slik at siktlinjer opprettholdes over og mellom nye bygg. (jf. bestemmelse 
3.3, 3.8 og 3.12). 
 
I søndre del av planområdet sikrer planbestemmelsene at ny bebyggelse maksimalt får 
tilsvarende høyde som vist for alt. 1 i KU-illustrasjonene. Nedtrapping mot sørvest sikres 
også. Formålsgrense mot fortau er byggegrense. Bebyggelsen på taket gis noe fleksibilitet 
for plassering da denne ikke påvirker viktige siktlinjer i samme grad som i nordre del av 
planområdet, men åpning mellom de to høyeste bygningene mot nord sikres. (jf. 
bestemmelse 3.4, 3.13 og 3.14) 
 
Åpning og gangpassasje mellom torvet (SGT2) og parken (GP1) gjennom hjørnebygget ved 
parken (BS2) sikres i tilsvarende høyde, men med 3 meter større bredde enn vist i KU-
illustrasjonene, jf. bestemmelse 3.6 
 
Kontorbygg i Gamle Beddingvei 28 (formål BS3) reguleres som det er bygget, uten mulighet 
for til- og påbygg. Det presiseres i bestemmelsene at åpning gjennom nordre del av bygget 
skal opprettholdes, jf. bestemmelse 3.7. 
 
Trafikkforhold 
Anbefalte avbøtende tiltak: 

 Både alternativ 1 og 0 kan ha utfordringer i forhold til uønskede gangkryssinger 
utenom tilrettelagte gangfelt over fv 108 Jens Wilhelmsens gate. Man kan eventuelt 
vurdere å etablere tiltak/"ledegjerder" for å lede gangtrafikken til de tilrettelagte 
gangkryssingene. Ny bebyggelse og plassering av inngangsdører kan også være 
med på å lede gangferdselen. 

 
Byutvikling, bebyggelse og bylandskap 
Anbefalte avbøtende tiltak: 
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 Planbestemmelser må sikre en variert arkitektur som tydelig forholder seg til den 
mindre skala til bygningsmiljøene i øst og syd. 

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

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

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

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

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

 Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle 
boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende 
støyforhold. I gul støysone kan kommunen velge å tillate avvik fra grenseverdiene 
dersom planen kan utformes slik at støykompromissene blir begrenset.  

 Private balkonger mot støyutsatte fasader i gul støysone ville ha behov for 
avbøtende tiltak i form av lokal skjerming av balkonger. 

 Med kommunens mål om vekst og økt boligfortetting nær sentrumsområdet må det 
tas stilling til om det kan tillates bygging i rød støysone, under forutsetning av at det 
kompenseres med støyavbøtende tiltak via planer og bestemmelser slik at 
intensjonen bak T-1442 ivaretas. For at intensjonen med T-1442 skal ivaretas må 
nye leiligheter planlegges slik at størst mulig andel av oppholdsrom og minst ett 
soverom har åpningsbart vindu hvor støynivået utenfor er under grenseverdiene iht. 
T-1442. Det anbefales at bod, bad, gang og lignende rom med funksjoner som ikke 
er støyømfintlige plasseres mot støyutsatt fasade om mulig. 

 Det forutsettes balansert ventilasjon i byggene, slik at behov for å åpne vinduer på 
støyeksponerte fasader reduseres til et minimum. 
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 Avbøtende tiltak vil kunne være nødvendig, eksempelvis fasadetiltak og evt. 
skjerming av uteplasser i gul støysone. For utvikling av Bjølstad studentby bør det 
velges gode planløsninger som gir tilfredsstillende støynivå utenfor vinduer til størst 
mulig andel av oppholdsrom og minst ett soverom, i tillegg til at tilfredsstillende 
støynivå på uteplasser og krav til innendørs støynivå må ivaretas. 

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

 Ingen avbøtende tiltak er oppgitt i konsekvensutredningen. 
 
Handel 
Anbefalt tiltak: 

 For å utløse potensialet for byliv og et kompakt sentrum med høy aktivitet kreves at 
sentrumssenteret utformes som en integrert del av byveven. Det betyr aktive fasader 
som henvender seg til gaten utenfor, innganger og gjennomganger som sikrer korte 
avstander og prioritering av myke trafikanter. 

 
Tiltak i planforslaget: 
Prioritering av myke trafikanter: I planforslaget er handelsarealene plassert slik at de kan ha 
hovedhenvendelse mot gang-/sykkelprioritert gangbroakse. Utadrettet fasade og maks-
avstand mellom innganger er sikret i bestemmelse 3.1.2 c) og d). 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Plankonsulent har i risiko- og sårbarhetsanalyse vurdert at det er 5 forhold som faller i rød 
sone, 6 som faller i gul sone og 1 som faller i grønn sone: 
 

 Hendelse 1 - Masseras/-skred, ustabil grunn (rød sone): NGUs løsmassekart viser 
marine avsetninger i planområdet. Grunnundersøkelser inkl. vurdering av kvikkleire 
og områdestabilitet må gjennomføres i tråd med NVEs retningslinjer. 
Grunnundersøkelser og geoteknisk rapport inkl. vurdering av områdestabilitet er 
utarbeidet og vedlagt planforslaget. Reguleringsbestemmelse henviser til rapportene 
og fastsetter at disse skal legges til grunn for videre prosjektering og utbygging i 
planområdet.  

 Hendelse 4 - Flomfare, (rød sone): Deler av planområdet berøres av flomsone 
(kommunedelplan). Hensynssone flomfare og tilhørende bestemmelse fra 
kommunedelplan for byområdet er videreført i plankart og bestemmelser, men uten 
helt sammenfallende avgrensning. 

 Hendelse 5 - Radongass, (rød sone): Fredrikstad ligger i aktsomhetsområde for 
radon. Radonsikring av nybygg sikres gjennom TEK, og det er ikke tatt inn særskilte 
bestemmelser om dette i planforslaget. 

 Hendelse 14 - Kulturminne/-miljø (grønn sone):  
Verneverdig bebyggelse og anlegg utenfor planområdet (Slippen, Bjølstad Gård, 
Administrasjonsbygget). Det er gjennomført KU for kulturminner og kulturmiljø i 
forbindelse med planarbeidet. Planforslaget hensyntar ifølge plankonsulent disse 
med bestemmelser om plassering, høyde, siktlinjer og krav om estetisk utforming 
tilpasset bygde og naturgitte omgivelser.  

 Hendelse 15. Vei, bro, knutepunkt (rød sone): Planen vil legge til rette for endret 
vegsystem og noe økt trafikk i området. Trafikkanalyse er gjennomført, (jf. KU Trafikk 
vedlagt planforslaget og oppsummering i planbeskrivelsen kap. 6). Vegløsning i 
planforslaget er drøftet med og forelagt veieier til uttalelse. Løsningen er også 
forelagt beredskapsmyndighet. Fravik fra avstandskrav mellom rundkjøring og tunnel 
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er behandlet av fylkestinget. Gjeldende krav forutsettes ivaretatt i videre 
detaljprosjektering i samråd med ovennevnte parter.  

 Hendelse 19 Kraftforsyning (gul sone): Høyspentkabel gjennom planområdet. 
Eksisterende anlegg er kartlagt og hensynstas i prosjektet i samråd med anleggseier. 
Bestemmelsene åpner for etablering av nye anlegg i planområdet. I samråd med 
anleggseier er plassering ikke stedfestet i plan, men tilpasses prosjektet i 
detaljprosjekteringsfasen.  

 Hendelse 20 VA-anlegg/infrastruktur i bakken (gul sone): Eksisterende anlegg i 
området. Kartlegges og hensyntas i planarbeidet. Ledninger og kabler i bakken er 
kartlagt og hensyntas i helhetlig plan for infrastruktur i prosjektet. Det er ikke vurdert 
som nødvendig å ta inn særskilte bestemmelser om dette i planforslaget. 

 Hendelse 29 Støv, støy trafikk (gul sone): Planområdet er noe trafikkstøyutsatt i dag. 
Kommunens luftsonekart antyder at planområdet kan ha luftforurensnings-
problematikk. Det er gjennomført støy- og luftforurensningsberegninger (jf. KU-
rapporter vedlagt planforslaget, og oppsummering i planbeskrivelsen kap. 6.) Det er 
tatt inn bestemmelser som hensyntar både eksisterende og ny bebyggelse i tråd med 
anbefalinger i KU for støy.   

 Hendelse 31 Forurenset grunn (rød sone): Fare for forurenset grunn eller fyllmasser 
pga. tidligere virksomhet. Det er gjennomført kartlegging av grunnforurensning i 
planområdet og rapportene er vedlagt planforslaget. Reguleringsbestemmelsene 
henviser til rapportene og fastsetter at disse skal legges til grunn for videre 
prosjektering og utbygging i planområdet.  

 Hendelse 38 Støy og støv fra trafikk (gul sone): Det er gjennomført støy- og 
luftforurensningsberegninger (jf. KU-rapporter vedlagt planforslaget, og 
oppsummering i planbeskrivelsen kap. 6.) Det er tatt inn bestemmelser som 
hensynstar både eksisterende og ny bebyggelse i tråd med anbefalinger i KU for 
støy. 

 Hendelse 42 Transport av farlig gods (gul sone): Det foregår ifølge DSB transport av 
farlig gods (ADR klasse 2 og 3) på fv.108 Jens Wilhelmsens gate og Bjølstad-
tunnelen. Det er ikke tatt inn særskilte bestemmelser om dette i planforslaget. 
Forholdet forutsettes hensyntatt ved detaljprosjektering av veganlegget etter 
gjeldende krav og i samråd med beredskapsmyndighet.   

 Hendelse 45 Sikkerhet for gående og syklende (gul sone): Kryssingsmuligheter og 
sikkerhet for gående og syklende må forbedres på fv 108. ”Villkryssing” (fotgjenger-
kryssing utenom gangfelt) er et problem i dag. Planforslagets nye rundkjøring og 
veiføringer bidrar til å separere biltrafikk fra torvet sør for gangbroa og gjør dette 
gang-/sykkelprioritert. Ny rundkjøring muliggjør også etablering av gangfelt over Jens 
Wilhelmsens gate i forlengelsen av gangbroaksen. Planforslaget sikrer god 
sammenheng i gang-/sykkelforbindelser og gangfelt i nye, naturlige 
kryssingspunkter. 

 
Ifølge planbeskrivelsen er avbøtende/risikoreduserende tiltak sikret i planen og 
arealdisponeringen vurdert å ikke skape vesentlig risiko for uønskede hendelser. 
 
For utfyllende opplysninger vises det til Planbeskrivelsens kapittel 5 og vedlagt ROS-
analyse. 
 
Naturmangfold  
Ifølge planprogrammet skal naturmangfold utredes som en del av tema Byutvikling, 
bebyggelse og bylandskap, under overskriften Byrom. Byrom skal inkludere romlige og 
funksjonelle sammenhenger, inkl. lys/skygge/solforhold, gater og veier, landskap, blågrønn 
struktur (vann og vegetasjon, inkl. forholdet til naturmangfoldloven) samt arealer for barn og 
unge inkl. uteopphold- og lekearealer. (Rådmannens uthevning) 
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Plankonsulenten skriver i kap 4.4 Landskap, lokalklima, blågrønn struktur i planbeskrivelsen 
at Høyskoleparken, grøntanlegg langs Jens Wilhelmsens gate og et bekkefragment med 
kantvegetasjon sørøst på Åsgårdjordet utgjør blågrønn struktur i planområdet i dag.  
 
Plankonsulent opplyser også her om at det er gjennomført en biologisk inventering i området 
(J. I. Båtvik, 2013). I rapporten omtales bekkefragmentet langs gang-/sykkelveg i 
forlengelsen av Rødsveien. Dette er en rest av den åpne bekken som tidligere gikk i skillet 
mellom Bjølstad gård og Åsgård, med det eneste opprinnelige vegetasjonspartiet i området 
av noen alder. Bekken er åpen i bare noen få timeters lengde og er ellers lagt i rør. 
Vegetasjon i området er relativt høye trær: (ask, alm, spisslønn, hegg, hengebjørk og selje) 
med ganske tett undervegetasjon, hvor alm og humle er trukket fram som interessante. Alm 
er i likhet med ask hyppig forekommende i Østfold, men rødlistet som nær truet på grunn av 
soppsykdom som gjør at forekomsten har gått noe tilbake. Bekkeområdet gir gode 
hekkemuligheter for fugler og habitater for mange insekter. I rapporten framholdes det at de 
påviste verdiene i området ved bekken bør søkes ivaretatt ved omregulering av området. 
Parkeringsplassene i planområdet har grus- og asfaltdekke med sparsom kantvegetasjon av 
lav biologisk verdi. 
 
Samråd og medvirkningsprosess  
Reguleringsplanarbeid for Bjølstadjordet (egentlig Åsgårdjordet) og Værstetorvet ble varslet 
første gang i 2013, da med Slippen og Bjølstadveien 4. Plangrensen ble deretter utvidet for 
å legge inn en rundkjøring i Jens Wilhelmsens gate etter begrenset varsling i 2015. Innenfor 
opprinnelig varslet planområde er studentboliger på Bjølstadveien 4 regulert i separat 
prosess i 2015 (plan-ID 01061124). 
 
Ny varslet oppstart med høring av planprogram for konsekvensutredning kom i mars 2017 
for området sør for Jens Wilhelmsens gate, Åsgårdjordet. I juli 2017 ble Værstetorvet / 
Lilletorvet (nord for Jens Wilhelmsens gate) lagt til og hele planområdet ble varslet på nytt. 
 
Forslagstiller har presentert prosjektet for naboer og velforeninger vår/sommer 2016, og 
offentlig i juni 2016, og med publikasjon i vedlegg til Fredriksstad blad. Forslagsstiller ønsker 
å ta initiativ til en ny presentasjon og drøfting av planforslaget med naboer og berørte parter 
ved offentlig ettersyn. 
 
Planforslaget dekker et stort og sentralt område, og vil få stor innvirkning på Fredrikstad 
sentrum. Det omfatter problemstillinger og strategier som er en del av planarbeidet for en ny 
kommuneplan.  
 
Forøvrig utgjør reguleringsprosessens høringer den lovpålagte del av 
medvirkningsprosessen etter plan og bygningsloven. 
 
Høringsinnspill fra varsel om oppstart og høring av planprogram 
Det er mottatt innspill ved varsler om planoppstart og høring av planprogram ved første 
og/eller andre varsel og høringsperiode. Innspill er referert og kommentert av forslagsstiller 
og kommentert av rådmannen i saksframstillingen for Bystyrets fastsetting av planprogram. 
 
I høringen av planprogram har Statens Vegvesen, Fylkesmannen i Østfold, Østfold 
Fylkeskommune og Sentrumssamarbeidet i Fredrikstad (SSF) innspill som argumenterer for 
at plansaken tas inn i kommuneplanarbeidet eller utsettes slik at reguleringsplanen kan 
utformes etter samme strategi som kommuneplanen.  
 
Skolekapasitet 
Planforslaget beskriver 170 boenheter i nullalternativet og 260 boenheter i alt.1. Området 
sokner i dag til Rødsmyra barneskole og Kråkerøy ungdomsskole. Kråkerøy ungdomsskole 
har i dag underkapasitet, mens Rødsmyra barneskole har noe kapasitet. Utbygging i 
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samsvar med planforslaget vil kunne medføre behov for investeringer av skolebygg som 
sikrer kapasitet ved skolene. 
 
Økonomiske konsekvenser 
For anlegg som skal overtas av Fredrikstad kommune eller Østfold fylkeskommune til drift 
og vedlikehold skal det inngås utbyggingsavtale før arbeidene igangsettes. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
I planbeskrivelsen er det angitt at planforslaget sikrer sammenhengende 
gang/sykkelforbindelser gjennom planområdet og mot tur-/naturområder utenfor 
planområdet. Planforslaget inneholder bilfritt, grønt uteoppholdsareal på tak og på torvet ved 
gangbroa, med god oversikt fra omkringliggende boliger, tilrettelagt for lek og aktivitet og 
med gode gang- og sykkelforbindelser. Dette legger ifølge forslagsstiller til rette for gode 
rammer, sosiale møteplasser og trygge treffpunkter over store deler av døgnet, slik at 
planforslaget vurderes å bidra positivt i et folkehelseperspektiv. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
 
Transformasjonen av FMV-området har pågått i snart 20 år. Jfr kommunedelplan for 
byområdet skal utviklingen av området bidra til å understøtte og styrke utviklingen av 
Fredrikstad sentrum. Det er viktig både for Fredrikstad som kommune, og for bysentrum at 
utviklingen på FMV fortsetter. Det er en målsetning å legge til rette for boligutvikling i 
sentrale områder, samtidig som det bør tilrettelegges for utvikling av kontorarbeidsplasser 
og annen næring / service og handel. Dette er i samsvar med sentrale og lokale føringer om 
areal- og boligpolitikk. Utvikling av Åsgård vil også bidra til å styrke byens attraktivitet, skape 
arbeidsplasser, og heve kundegrunnlaget for sentrumshandel. Planforslaget slik det 
foreligger har høye ambisjoner for byvekst og utvikling, og representerer et initiativ det er 
viktig å utvikle og ta vare på. 
 
Det er samtidig flere vesentlige utfordringer knyttet til planforslaget og 
konsekvensutredningen slik de foreligger. Særlig spørsmålet om hvordan 27 000 m2 handel 
på Kråkerøysiden av elva vil utfordre eksisterende sentrum, er krevende. Det er også flere 
andre problemstillinger, herunder trafikk, forhold for gående / syklende, byliv med gatemiljø, 
byrom, volumer og høyder, utbyggingsrekkefølge osv. Flere problemstillinger er mangelfullt 
utredet, og planforslaget framstår både som noe uferdig / umodent. Dette medfører at det for 
flere av utredningstemaene er vanskelig å se konsekvensene: Det er vanskelig å ta stilling til 
utbyggingsmodell når konsekvensene av ulike alternativer ikke er tydeliggjort godt nok. 
 
Selv om rådmannen mener planforslag og konsekvensutredning slik de nå foreligger både 
har svakheter og rene mangler, anbefales det likevel at planforslaget bør legges ut til 
offentlig ettersyn. Årsaken til dette er både å sikre politisk involvering i et komplekst og 
krevende planarbeid, og også å bidra til å drive prosessen videre. Offentlig ettersyn er et 
viktig ledd i dette. Denne prosessen åpner for innsyn og medvirkning, slik at 
sektormyndigheter, naboer, næringsdrivende i sentrum og andre får anledning til å delta i 
diskusjonen. Dette er avgjørende for å ivareta det brede spekteret av interesser plan og 
bygningsloven krever at planer ivaretar. Det er nødvendig å legge til rette for en offentlig 
diskusjon om planforslaget, og her skal flere enn rådmannen og utbygger delta. Det 
forventes at planforslaget må kompletteres og/eller endres etter avsluttet høring, både på 
bakgrunn av mangler i plandokumentene, og som følge av høringsuttalelser. 
 
Vurdering av planbeskrivelse med konsekvensutredning  
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Struktur og oppbygning av dokumentet er noe uoversiktlig, og følger ikke Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets mal for planbeskrivelse.  
 
Konsekvensutredningen har relevante tema i planprogrammet, men flere er ikke utredet 
tilfredsstillende. I utredning av Kulturminner og kulturmiljø, og Byutvikling, bebyggelse og 
landskap er metodikken svak. Dersom flere alternativer var utredet, kunne en belyst 
problemstillinger og muligheter bedre. Potensialet for planområdet er stort og viktig for 
bysentrum.  
 
Rådmannen savner en vurdering av betydningen av utbyggingsrekkefølge internt i 
planområdet. Utbyggingsrekkefølge kan ha betydning både for handel på sentrumssiden av 
elva, og også for andre deltemaer.   
 
Delutredninger av Trafikk, Støy og Luftforurensning har beregningsmetoder etter etablerte 
faglige metoder, som vil svare til grunnlagstall som er lagt til grunn. Rådmannen bemerker at 
realismen i å legge målsetningen om 0-bilvekst til grunn for framskrivninger i dette 
planområdet, er usikker. FMV-området er under utbygging og vil bli tilført trafikkøkning som 
følge av dette. Jens Wilhelmsens gate er adkomst til området fra begge sider, samtidig som 
den er gjennomkjøringsvei mellom Fredrikstad og Kråkerøy / Hvaler. 
Rådmannen ser at kriterier og metode kunne vært mer presist beskrevet i planprogrammet, 
med konkret henvisning til anerkjent metodikk og utdypning av hva som ligger i disse. 
Imidlertid gjelder uansett generelle krav etter KU-forskriften for utførelse, metode og 
kompetanse.  
 
I utredning av Byutvikling, bebyggelse og landskap og Kulturminner og kulturmiljø er det noe 
usikkert om kriteriene er entydige og/eller allmenngyldige nok til å representere en metode 
for å utrede tema. Usikkerhetsfaktorer ligger i både utvalg og skjønnsmessig vurdering. 
 
0-alternativet er generelt nokså enkelt beskrevet, og kvaliteter og muligheter dette 
alternativet har, kommer tidvis dårlig fram i utredningen.  
Forslagstillerens alternativ er mer detaljert beskrevet, men mangler vurderinger av 
konsekvenser for omgivelsene. Begge(alle) alternativ må utarbeides til det samme 
detaljnivå, for å kunne måle resultat og sammenligne virkninger i utredningen.   
 
Bokvaliteter er beskrevet for beboere i blokker på «taklandskapet», men ikke hvordan 
naboer blir berørt. Kvaliteter i gatemiljø, byrom, parker og på plasser er lite utredet, og 
generelt lavt prioritert i planforslaget.   
 
Utredningen skiller ikke alltid mellom fasene beskrivelse, utreding og argumentasjon. Det 
ligger positiv argumentasjon for alternativ 1 i alle faser av utredningen, og det er flere steder 
vanskelig å følge vurderingene fram til konklusjon.  
 
Rådmannen har i dialogen med forslagsstiller anmodet om at flere alternativer undersøkes, 
for å belyse/utrede muligheter i planområdet. Flere utredete alternativ gir mer kunnskap, og 
reduserer risiko for å gjøre uhensiktsmessige valg. I en tidlig fase er det mulig å være åpen 
for flere løsninger, men når planforslaget er kommet langt i prosessen vil det være mer 
krevende å utrede flere alternativer. I dette planarbeidet legges det fram ett alternativ; 
alternativ-1, med 0-alternativet som referanse. Konsekvensutredningen belyser ikke flere 
løsningsmuligheter.  
 
En vurdering av bygninger som er oppført etter gjennomførte planer langs Jens Wilhelmsens 
gate og Vesterelven, ville også gitt bedre grunnlag for vurdering av 0-alternativet. 
Forslagstiller har ikke ønsket å utrede flere enn eget alternativ og 0-alternativet.  
 
Utredningen benytter seg av begreper som «kritisk masse» og «dagens krav til fortetting», 
men dette er verdier som ikke er definert.  
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0-alternativet  
0-alternativet skal være et «sannsynlig» referansealternativ dersom planforslaget ikke 
gjennomføres. Plankonsulenten skriver at de «begrensede bestemmelsene gjør det 
vanskelig å kvalitativt sammenligne alternativ 1 og null-alternativet «uten mye 
spekulasjon»». Rådmannen legger til grunn at det ville vært lettere å sammenligne 
alternativene dersom 0-alternativet var grundigere undersøkt. 0-alternativet er i utredningen 
beskrevet med en del ufordelaktige karakteristikker og begrensninger, som ikke 
nødvendigvis er reelle. 
 
Alternativ 1  
Alternativ 1 er planforslaget for Del av Åsgård. Det er beskrevet i utredningen at alternativ 1 
oppfyller krav til fortetting, som en nødvendighet for å finansiere rundkjøring og offentlige 
arealer. Det konkluderes:  
«Utnyttelsesgrad er vesentlig forskjellig i de to alternativene og bare alternativ 1 svarer opp 
dagens krav til fortetting på sentrumsnære tomter. Nullalternativet må påregnes en betydelig 
økning i volum før det vil være relevant.» 
 
Det er ikke definert hva «dagens krav til fortetting» er, men i denne sammenhengen vurderer 
rådmannen at «Fortetting med kvalitet» bør være relevant. Begge alternativer beskrives å 
ville styrke intensjonen om en «handelsakse» fra Grønli til FMV. Forskjellen ligger primært i 
omfang og utstrekning av handelselementet på Kråkerøysiden og at alternativ 1 legger 
kjøpesenter sør for Jens Wilhelmsens gate.  
 
Planbeskrivelsen innledes med en introduksjon i kap.1.1 under overskriften «Forslagsstiller 
Bjølstad Utvikling AS sin presentasjon av prosjektet». Presentasjonen er i større grad en 
argumentasjon for prosjektet, enn en nødvendig del av planbeskrivelsen.  
 
Jens Wilhelmsens gate 
Jens Wilhelmsens gate er potensielt en barriere for fotgjengere. Samtidig vil etablering av 
handelsareal sør for gaten innebære økning av antall fotgjengere som må krysse gaten. 
Dette vil i sin tur kunne bidra til å begrense trafikkavviklingen her. Planforslaget vil doble 
trafikktall, og antall kryssende fotgjengere vil øke. Funksjonelle utfordringer som dette bidrar 
til at Jens Wilhelmsens gate i utgangspunktet framstår som en naturlig avgrensning av 
bykjernen og sentrumsformål/kjøpesenter. Det er uklart hvorvidt planforslaget løser denne 
konflikten. 
 
Om området Værstetorvet / Lilletorvet 
Om hensynssonen Området syd for gangbroa (H 810_17) i kommunedelplan for byområdet;  
”Bebyggelsen bør planlegges med tanke på et utvidet torv, med Stortorvet på nordsiden av 
elva, og ”Lilletorvet” på sydsiden. Høyden på fondvegg av plassens sydside bør vurderes 
særskilt. Gang- og sykkelforbindelse må sikres i planområdet.” 
 
Plassrommet i planforslaget utgjør lite areal utover skøytebanen / sandvolleyballbanen. 
Øvrig areal er vist som smale gateløp. Gangbroen vil ikke lande på et plassrom, og 
«Lilletorvet» motsvarer dermed ikke Stortorvet, slik kommunedelplanen antyder.  
 
Gangbroa er først og fremst en overgang og trafikk-knutepunkt. For å hindre konflikten 
mellom gående og syklende trafikanter og handlefunksjonen ville det vært bedre å avsette 
plass til et større byrom og veier for trafikken videre ut på Kråkerøy. Planforslaget har smale 
handlegater, som gir en tettere forbindelse mellom brohodet og kjøpesenteret. Rådmannen 
mener det er vanskelig å se at: «Værstetorvet vil få (..) rause møteplasser». Med 
utgangspunkt i torvet som er beskrevet i kommunedelplanen, framstår det som om plassen 
er beskåret til fordel for bebyggelse. 
 
Bebyggelse 
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Plassering og utforming av bebyggelse på Værstetorvet har til hensikt å lede publikum fra 
gangbroa, over Værstetorvet og frem til kryssingen av Jens Wilhelmsens gate. Arkitektonisk 
form og romdannelse er ikke tilpasset til eller utløst av omgivelsene, og heller ikke av 
rammebetingelser i kommunedelplanen. Store volumer og smale gateløp vil begrense lys- 
og solforhold på offentlige rom mellom bygningene. På private tak vil solforholdene være 
bedre. 
 
«Basen» eller kjøpesenterdelen på Åsgårdjordet er en fremmed bygningsform i forhold til 
eksisterende omgivelser. Avstand til bysentrum er forholdsvis kort, men de nære 
omgivelsene består i hovedsak av småskala boligbebyggelse. Rådmannen er skeptisk til en 
sammenhengende bebyggelse som vil dekke hele Åsgårdjordet. Et mindre krevende 
alternativ kunne vært et kombinert formål med flere mindre volumer, med intern 
gate/veistruktur og med mulighet for trinnvis utvikling fra Værstetorvet og sørover.   
 
I tidligere reguleringsprosesser langs Jens Wilhelmsen gate har det å oppnå det man kaller 
gatekarakter vært argument for høyere bebyggelse her. I foreliggende planforslag 
argumenteres det for å videreføre en tilsvarende intensiv utbygging sørover inn i 
omkringliggende boligområder, noe som er krevende. På grunn av elven har bebyggelsen 
på Kråkerøysiden hatt større avstand til sentrum. Tradisjonelt har det vært mer landlig og 
grønn karakter. Det er relevant å stille spørsmålstegn ved om det er riktig å videreføre den 
bymessige topologien fra Jens Wilhelmsens gate så langt mot sør som planforslaget viser.  
 
Plandokumentene viser til byutviklingsprosjektene Vestre havn i Kristiansand og Dokken i 
Bergen. Både Vestre havn og Dokken er tidligere containerhavner der godstransporten 
flyttes ut og det frigjøres områder for boligbygging. Disse referansene kan være aktuelle for 
FMV(vest), men de er ikke like relevante for Åsgårdjordet eller Værstetorvet.  
 
Alternativene i konsekvensutredningen ligger langt fra hverandre. Mellom disse finnes 
antagelig gode løsninger for å disponere planområdet som ikke er beskrevet. Rådmannen 
ser at planforslaget utfordrer både kommunedelplanen og stedlige forutsetninger.  
 
Kulturmiljø/historisk utvikling 
Fylkesplanen fastslår at: «I arealstrategien framheves fortetting med kvalitet – ved at både 
verneinteresser og eksisterende utbyggingsmønster skal hensynstas i tettbygde strøk». 
Byutvikling, bebyggelse og landskapsbehandling i planforslaget mangler referanser i en 
stedsanalyse.  Stedets egenskaper, kvaliteter og konflikter kunne med fordel ha vært 
beskrevet bedre. 
 
Trafikk 
En større del av kundegrunnlaget antas å være utenfor Kråkerøy, og trafikken vil for en stor 
del komme fra bysiden. Rådmannen antar at et kjøpesenter med beliggenhet på Kråkerøy vil 
skape mer gjennomgangstrafikk i sentrum, enn ved beliggenhet i sentrum nærmere 
innfartsveier.   
 
Trafikkanalysen gir et bilde av trafikkmiljøet, og dette hører også med i beskrivelse av 
bymiljøet. Trafikkbildet henger også sammen med en rekke andre forhold, og dette burde 
vært grundigere utredet. Målsetningen bør være en minst mulig bilbasert bydel. 
Utover trafikkmengden på veiene vil bymiljøet også påvirkes av varelevering, renovasjon og 
adkomster for beboere og kunder. Trafikken og senterets utadrettede funksjoner vil influere 
på kvaliteten i området rundt, for eksempel ved varemottak.  
 
Utforming av gater/veier 
Planforslaget har som mål at Jens Wilhelmsens gate skal framstå som en gate, ikke en vei: 
«Eksisterende veistruktur i planområdet er i dag å betrakte som et veinett og ikke et 
gatenett.» (...) For å oppnå de urbane ambisjoner nedfelt i Byområdeplanen må det arbeides 
bevisst med å utvikle veinettet til å bli et bymessig gatenett.» 
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I planene for området har rundkjøringen hatt funksjonen å skape gatekarakter i Jens 
Wilhelmsens gate. Rundkjøringen skal også senke hastigheten, og derved gjøre det mulig å 
krysse gaten i gangbro-aksen enklere. Inndelingen av området med et slikt 4-armet kryss 
kan være et fornuftig utgangspunkt. Det savnes utredning av alternative kryssløsninger, 
plassering av kryss eller justeringer av rundkjøring og tilgrensende arealer for gang- og 
sykkelveilinjer/fortau.  
 
Rundkjøringen er dimensjonert etter trafikkmengden for kjøpesenteret.. Rådmannen er 
usikker på hvordan rundkjøringen vil bidra til gatekarakter. Rundkjøringen ligger nærmere 
tunnelen enn det Statens Vegvesen anbefaler ut fra et sikkerhetsperspektiv, men 
Fylkeskommunen som veieier har samtykket i plasseringen under visse forutsetninger.  
 
Trafikkanalysen viser at et kjøpesenter vil tilføre ny trafikk på 7.200 ÅDT, der 40% vil gå over 
broene og 20% sørover. Økt trafikkmengde i Jens Wilhelmsens gate vil øke barriereffekten 
for fotgjengere. Fotgjengerovergangen vil bli en større utfordring enn i dagens situasjon og i 
0-alternativet. Trafikkanalysen anbefaler lysdirigert gangfelt, ikke «shared space».  

Gang/sykkelveier  
Kommunedelplan for byområdet forutsetter at gang- og sykkelveistrukturen skal være 
finmasket. Rådmannen mener at planforslaget i for liten grad hensyntar dette, og at 
hensynet i større grad bør være premissgivende for vegløsninger, andre funksjoner og 
områdeinndeling. 
 
Parkering 
Parkeringsdekning for forretningsformål vurderes både med hensyn til et reelt behov og 
mulighet for å holde bilantallet nede. Ifølge KU for trafikk er det antallet parkeringsplasser 
som vil begrense mengden biltrafikk til kjøpesenteret. Det kan ligge en konflikt mellom å 
begrense trafikkmengde, og samtidig ivareta høye besøkstall i kjøpesenteret.   
 
Blågrønn struktur  
Det er vanskelig å se at «en sammenhengende blågrønn struktur er vektlagt i planområdet», 
slik det er formulert i planbeskrivelsen. Det er også usikkert om andel grønnstruktur økes 
vesentlig, og dermed erstatter/oppveier tapet av blågrønne verdier langs bekken mellom 
Bjølstadjordet og Åsgårdjordet. Rådmannen er usikker på om alle formål som planforslaget 
definerer som blågrønn struktur, i realiteten tilfører slike kvaliteter.  
 
Folkehelse og rekreasjon 
Sosiale møteplasser av ulike typer, leke- og uteoppholdsarealer og generelt gode 
miljøkvaliteter har betydning for beboere og brukere. Planforslaget har høy utnyttelse og vil 
gi stor trafikk-belastning. Handlegatene flyttes innendørs. Offentlig arealer er planlagt 
primært for å tjene handel. Utover private taklandskap er det satt av lite areal til lek og 
uteopphold innenfor planområdet, og ingen nye områder er tilført i planen.  

Tilrettelegging for Fredrikstad som «sykkelbyen» vil generelt ha størst effekt ved 
gjennomføring av større planer. Det er sjelden dette skjer i sentrale områder. Rådmannen 
mener det er viktig at gang- og sykkelstrukturer tilknyttet gangbroen over elven gis større 
prioritet i en plan for dette området. 

Lek- og uteoppholdsarealer 
Planforslaget viser felles uteoppholdsarealer hovedsakelig på takflater. Felles arealer på 
bakken er svært begrenset.  Planen burde ha avsatt et større areal, gjerne i sør med litt 
avstand fra den mest trafikkerte delen, til felles uteopphold / lek. I planforslaget henvises det 
til Værstetorvet i «handleaksen», administrasjons-parken bak kontorbyggene og ny plass på 
Værste.  Disse områdene kan imidlertid ikke erstatte leke- og uteoppholdsareal i eget 
bomiljø.  
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Funksjonskrav i kommunedelplan for byområdet er:  
«Med leke-, ute- og oppholdsplasser menes her arealer som kommunen har vurdert som 
egnet uteoppholdsareal i det fri for beboerne i samsvar med plan- og bygningslovens § 28-7 
og som oppfyller vedtatte krav til arealstørrelse og kvalitet.» 
 
Økt arealutnyttelse i byen kan lett komme i konflikt med ivaretakelse av barn og unges rett til 
gode og likeverdige oppvekstmuligheter. Også sentrumsnære områder må planlegges for 
barn og unge, og legges til rette for opplevelser og fysisk utfoldelse på gode møteplasser. 
Planforslaget skaper på flere måter et skille mellom det private tilbudet på taket og 
omverden på bakkeplan. Leke og oppholdsareal på takflater regnes ikke som fullverdig 
lekeareal, men er supplement eller utgjør en del av en samlet løsning. En av flere hensikter 
med lekeplasser i boområder er å ivareta behovet for sosiale møteplasser som er tilgjengelig 
for alle.   
 
Vurdering av delutredninger i KU 
 
Delutredning kulturminner og kulturmiljø (versjon 02, datert 09.04.2018) 
Planområdet ligger mellom kulturmiljø med hensynssoner i kommunedelplan for byområdet, 
Berthelsen-slippen, Bjølstad gård, FMV’s administrasjonsbygg med parken. Rådmannen 
minner om at kommunedelplan for byområdet også stiller krav til tiltak som kan innvirke på 
vernet bebyggelse utenfor planområdet til Del av Åsgård, og disse er viktige i et felles lokalt 
bymiljø. Ved Stadion og Bjølstad gård pågår det også planprosesser med 
konsekvensutredninger for vernet kulturmiljø. 
 
Delutredning Kulturminne og kulturmiljø gir interessant bakgrunn i områdets historiske 
utvikling. Den viser gårdshistorie for Bjølstad og Åsgård, tilknytning til bysiden, 
industrihistorie, og historien om Fredrikstad Mekaniske Verksted. 
 
Analysen videre er noe svak når det gjelder å beskrive sammenhenger i området. 
Rådmannen antar at en stedsanalyse eller DIVE-analyse med grunnlag i historisk utvikling, 
ville kunne dokumentere utviklingstrekk og årsakssammenhenger mellom strukturer og 
elementer i planen. Gjennom analysen kunne historiske trekk videreføres i utredningen av 
Byutvikling, bebyggelse og landskap.  
 
Del av utredningen er basert på estetiske betraktninger av valgte situasjoner i snitt og/eller 
ståsteder for siktlinjer. Det er ikke vist hvordan vernede bygg og monumentalbygg sikres 
synlighet eller representativ plass i bybildet.  
 
Videre er det vurdert omfang og konsekvenser for volum og skala. Rådmannen stiller seg 
spørrende til at det vurderes som noe/middels negativt omfang og dermed middels negativ 
konsekvens (--/2-) for alternativ 1 her, men at plankonsulent likevel vurderer at det ikke er 
behov for avbøtende tiltak. Middels negativ konsekvens (--/2-) er den mest negative 
konsekvensen som fremkommer i hele rapporten, og det er naturlig å etterspørre avbøtende 
tiltak her. Dette kunne for eksempel være å redusere volumet (og dermed utnyttelsen) i 
tiltaket.   
 
Det er vanskelig å se samsvar mellom illustrerte eller avbildede problemstillinger og 
beskrivelsen av kvalitetene de viser. Utfordringer eller ulemper ved alternativ 1 virker 
underkommuniserte.  
 
Resten av rapporten viser at alternativene er ganske jevne, unntatt at alternativ 1 er noe 
svakere enn 0-alternativet for temaet Volum og skala. 
 
Det er positivt at plankonsulent bruker en oversiktlig og etterrettelig metode som i KU-
rapportene for Kulturminner og kulturmiljø og Byutvikling 
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Delutredning trafikk (versjon 2, revidert 27.03.2018) 
0-vekstmålet for biltrafikk er lagt til grunn for dimensjonering i utredningen. Utredningen sier 
at «nytrafikk» i alternativ 1 på 7.200 ÅDT er vurdert å gi en dobling av trafikken. Rapporten 
skriver at det er usikkert om bilveksten vil øke utover dette, dersom en ikke oppnår målet om 
0-bilvekst. Rådmannen påpeker at 0-vekst som utgangspunkt gir lavere trafikktall enn det en 
faktisk framskriving av dagens tall vil gi.  
 
Trafikkutredningen understreker (side 22): «at det vil være usikkerhet knyttet til 
trafikkgenereringstallene, spesielt i forhold til handel hvis parkeringsdekningen for kundene 
blir bedre enn det som er lagt til grunn (gjelder både alternativ 0 og 1).» Rådmannen 
vurderer at ønsket om å tilrettelegge for flest mulig kunder kan komme i konflikt med 
målsettingen om 0-trafikkvekst eller reduksjon av biltrafikk fra omlandet.  
 
En ny rundkjøring i Alternativ 1 omtales i KU som forutsetning for en bedre situasjon for 
plankryssing for fotgjengere i «gangbroaksen» mellom Værstetorvet/gangbroen og inngang 
til kjøpesenter på sørsiden. Trafikkanalysen forutsetter for alternativ 1 redusert hastighet til 
40 km/t, og dette beskrives som positivt for trafikksikkerheten, i motsetning til 0-alternativet 
hvor det er forutsatt 50 km/t. Senket fart og rundkjøring vil ifølge KU gi bedre 
fotgjengerkryssing. Rådmannen stiller likevel spørsmål ved argumentasjonen for 
rundkjøringen når det gjelder bedret situasjon for fotgjengerovergangen. Dette fordi 
trafikkanalysen anbefaler at fotgjengerfeltet blir både signalregulert, og at Jens Wilhelmsens 
gate, Rødsveien og G.A. Stouslands gate får nedsatt hastighet til 40 km/t.  
 
Fotgjengerovergangen skal betjene både kunder og forbipasserende, og den bør derfor 
plasseres der den «samlet» er mest hensiktsmessig og trafikksikker. Valgt løsning i 
alternativ 1 er mest hensiktsmessig for å nå inngangen til kjøpesenteret, men det er usikkert 
om dette samtidig er den mest hensiktsmessige overgangen for andre forbipasserende. 
Rundkjøringens størrelse og utforming kan være et hinder for fotgjengere som skal krysse 
diagonalt, feks fra Værstetorvet til studentboligene.  
 
KU-rapporten sier om trafikksikkerhet på side 30 at: «(...)På en annen side har alternativ 1 
mer biltrafikk enn alternativ 0 og kan ha andre konflikter slik at totalt sett er ikke forskjellen i 
trafikksikkerhet mellom de to alternativene særlig stor.»  
 
Trafikkutredningen understreker angående myke trafikanter (side 30): «I tillegg synes 
bebyggelsen sør for Jens Wilhelmsens gate generelt å være noe mer åpen i alternativ 0 slik 
at dette gir mulighet for å tilrettelegge for mer ferdsel for myke trafikanter på kryss og tvers 
her.» Å beholde en åpnere struktur i bebyggelsen på Åsgårdjordet vil være mer i tråd med 
kommunedelplan for byområdets målsetning om et «finmasket nettverk» av gang- og 
sykkelveier. 0-alternativet synes derfor å være bedre tilpasset myke trafikanter på 
Åsgårdjordet. 
 
I KU vurderes det at den delen av kundegrunnlaget som er fra Kråkerøy og Hvaler kan 
handle når de likevel passerer, og at de dermed ikke vil gi økning av trafikktallet. 
Trafikkutredningen beskriver en stor andel nyskapt trafikk på «ringveinettet» og broene over 
Vesterelva. KU antar at bydeler på bysiden og nærmere hovedveier til sentrum, bedre kan 
dra fordeler av etablert trafikk. Det ville være interessant å sammenligne tilgjengelighet og 
trafikkmengder på veinettet i sentrum og på Kråkerøy, etter alternativ plassering av 
kjøpesenter som vurderes i KU-rapport om handel og etablering av kjøpesenter. 
 
Konsekvensutredning handel Fredrikstad (versjon 3, datert 05.04.2018) 
 
Utredningen om Handel Fredrikstad er ikke utløst av plan og bygningsloven og forskrift om 
konsekvensutredninger, men av funksjonskravet i kommunedelplan for byområdet. 
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Bestemmelse kap 3:  
”Kjøpesenter kan etableres innenfor areal avsatt til sentrumsformål. Innenfor sentrums-
område 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 kap 3: 
”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”. 
 
Værste AS har tidligere fått utarbeidet en «Handelsanalyse Fredrikstad sentrum» 
(AsplanViak 30-05-2016). Administrasjonens vurdering av analysen var at den ikke besvarte 
funksjonskravet som gjelder bysentrum, men mer fokuserte på forholdet til svenskehandel 
og handel i Dikeveien. Administrasjonens vurdering ble bekreftet i rapporten «Faglig 
bemerkning» over Handelsanalysen (Transportøkonomisk institutt, september 2016). 
 
Utredningen Kjøpesenter/Handel i Fredrikstad er gjennomført som en utredning for å avklare 
beste plassering av et kjøpesenter av denne størrelsen. Rapporten utreder etter 
rådmannens vurdering ikke konsekvenser for utviklingen av bysentrum tilstrekkelig. 
Rådmannen kan derfor ikke se at funksjonskravet fra kommunedelplan for byområdet er 
oppfylt i KU eller planforslaget. 
 
Utredningens alternativer for kjøpesenter baserer seg på alternativ 1 / planforslagets areal 
med handel på Åsgårdjordet, Det er imidlertid ingen forutsetning i kommunedelplan for 
byområdet at det skal etableres hverken et visst volum eller areal tilsvarende alternativ 1 
med handel. Dette kan ha begrenset utvalget og ekskludert aktuelle alternativ. Definisjonen 
av kjøpesenter rommer ulike konsept for organisering av forretninger i større og mindre 
enheter, med ulike potensiale for å styrke sentrum.  
 
Delutredningen er basert på et tallmateriale som illustrerer at tilgjengeligheten for gange 
øker med økt befolknings- og antall arbeidsplasser i Fredrikstad sentrum, gjennom fortetting 
fra 2016 til 2027 og 2035. Det er positivt at utredningen ser på utvikling i et større 
tidsperspektiv. Det er derimot problematisk at handelsutviklingen i alternativ 1 / planforslaget 
forutsettes å bli gjennomført i et mye kortere tidsperspektiv enn mot 2027 / 2035. Dette kan 
skape et misforhold mellom marked / befolkningsvekst og tilbud av handel i sentrum.  
 
Rapport «Værste – Åsgård Syd og Nord, evalueringsrapport av skisseprosjekt» av E. Dokk 
Holm og E. Hellsten (2016) er en del av kunnskapsgrunnlaget for delutredningen om 
byutvikling, men kan også være aktuell å se på under tema handel. Konklusjonen i 
rapporten er positiv. Det er imidlertid mange aspekter i rapporten som ikke er diskutert eller 
belyst godt nok i hverken KU om Byutvikling, bebyggelse og landskap eller Handel 
Fredrikstad.  
 
Veiledningen fra Dokk Holm/Hellstens rapport er fulgt opp flere steder. Et eksempel er 
innsnevringen av plassen Værstetorvet for å lede gjennom handlegater inn mot senteret. 
Rådmannen vurderer at dersom virkemidlene ikke fungerer, eller ikke blir godt nok sikret i 
planforslaget, kan det resultere i et kjøpesenter som i hovedsak er bilbasert, på sørsiden av 
Jens Wilhelmsens gate.  
 
Delutredning Byutvikling, bebyggelse og landskap (versjon 02, datert 18.04.2018) 
Det er vanskelig å bruke 0-alternativet som referanse for sammenligning når det ikke er like 
detaljert som alternativ 1. Dette medfører at 0-alternativet har fått begrensninger som ikke 
nødvendigvis er reelle, og at det dermed kommer dårligere ut ved sammenligning. 
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Denne delutredningen burde i større grad trekke inn funn fra andre tema. Trafikkøkning, 
trafikktyper og kjøremønster vil prege gatemiljø, gåmiljø og boforhold, og vurderes derfor 
som aktuelle problemstillinger i KU for Byutvikling. Kulturminner og historiske spor kan også 
representere verdier i bymiljøet og burde også blitt referert til i KU om byutvikling. 
 
Det er viktig å merke seg at FMVs industriarealer langs elven, og jordene til gårdene Åsgård 
og Bjølstad, har få fellestrekk og svært forskjellige utgangspunkt for byutvikling, fortetting og 
formål. Åsgårds og Bjølstad gårds jorder ligger som en lomme mellom åsene, kledt med 
boligbebyggelse, villaer og rekkehus i liten skala. I motsetning til dette er de fleste andre av 
FMVs arealer store, sammenhengende transformasjonsområder etter nedlagt industri. Det 
er vesentlig å være oppmerksom på at kommunedelplanens føringer for «FMV» i stor grad 
retter seg mot de store transformasjonsområdene, og ikke er like relevante for det aktuelle 
planområdet. 
 
Plankonsulenten viser til Dokk Holm / Hellstens rapport, og anfører at vurderinger av forslag 
fra rapporten bør tas med i rullering av arealplanen. Forslag fra rapporten burde etter 
rådmannens vurdering også vært drøftet som virkemidler i denne delutredningen, f.eks når 
det gjelder byutvikling og utforming av byrom, virkemidler for riktig programmering av 
funksjoner, samt utbyggingsrekkefølge. 
 
Dokk Holm/Hellsten stiller spørsmål ved sentrums-utviklingen, faren for overetablering på 
Åsgård, og om «det foreslåtte prosjektet vil legge resten av Fredrikstad sentrum øde, eller vil 
det bidra til en vitalisering av sentrum?»  

Rapportforfatterne håper prosjektet vil fungere vitaliserende. 
«Imidlertid ønsker vi å presisere at det er vanskelig å si eksakt hva som blir utfallet av 
etablering av et nytt sentrumskjøpesenter. Hvis handelsvolumet blir for stort i forhold til 
boligvolumet, og det også blir for få boliger i den videre utbyggingen av Værste‐tomten, vil 
det nye kjøpesenteret leve av dagens sentrumsbrukere og således ikke aktivere resten av 
sentrum– snarere tvert imot. Og dagens gågate – Nygårdsgata – vil med en utbygging av 
Åsgård sannsynligvis bli nedjustert og/eller endret. Dette gjelder selv om flere innbyggere ‐ 
blant annet gjennom boligkonvertering av sykehuset ‐ vil ha en positiv effekt. Det er ikke 
realistisk å se for seg at gågata vil opprettholde sin rolle som sentralstrekket i byen, den må 
derfor få andre funksjoner.» 

Det beskrives noen forutsetninger og ulemper, blant annet motstand på aksen fra Stortorvet 
til Jens Wilhelmsens gate: 

«Værste Torg/handelsgate: for at hele sentrumsaksen skal bli aktivert må gatestrekket 
mellom gangbroa til Stortorvet og inngangen til det nye sentrumskjøpesenteret (Gamle 
Bedding vei) bli et strøk med nok servicetilbud og kommersielle arealer – på begge sider av 
gaten. Det er derfor ekstra viktig at bygninger plasseres mest mulig tett på hovedstrøket og 
programmeres riktig. Hvis dette ikke lykkes vil sentrumskjøpesenteret bli ensidig bilbasert og 
ikke lenger fungere som et anker i en «mall» (hvis man tolker byen som et kjøpesenter). Vi 
ser tendenser til at dette kan bli noe utvannet på grunn av gangbroas lengde (som ikke har 
funksjoner) og det store plassrommet som torget utgjør. (...)» 
 
Handelsfunksjonen på Åsgård får innvirkning på Værstetorvet fra brohodet til Jens 
Wilhelmsens gate:  
«Vi anbefaler også at man ser på om man kan «fortette» torget, trekke fasadene enda 
nærmere skøytebanen og samle så mange innganger som mulig langs selve hovedstrøket.» 

Fra Dokk Holm / Hellstens oppsummering: 
«(...)Vi ønsker å understreke at det er helt essensielt å få opp antallet sentrumsnære boliger, 
et vitalt bysentrum lever i svært sjelden grad av tilreisende alene, og er normalt sett 
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avhengig av lokale kunder. Kun på denne måten kan prosjektet bidrar til å styrke sentrums 
konkurranse mot eksterne kjøpesentre utenfor sentrumskjernen.» 

«For å sikre at sentrumsaksen blir en suksess og et positivt bidrag til Fredrikstads 
byutvikling bør det lages en overordnet analyse/masterplan av hele strekket Grønli ‐ Åsgård 
Syd, slik at dens potensialer og begrensninger forståes i detalj. Strekket fra den nye 
togstasjonen til Åsgård syd blir byens nye sentrale strekk og kan forståes som en «strip 
mall» som må ha handel og attraksjoner uten for lange opphold skal den bli vellykket.» 
 
«Det er viktig å poengtere at en ny sentrumsakse med de to ankerne – den nye tog-
stasjonen på Grønli og Åsgård Syd – vil endre eksisterende gågate, og gi Fredrikstad 
sentrum et annet tyngdepunkt. En analyse av sentrumsaksen bør derfor også vurdere 
gågatens nye rolle. Når sentrumsaksen realiseres får det konsekvenser for dagens gågate, 
den vil endres og sannsynligvis få nye funksjoner, muligens som «kulturakse»? En 
analyse/masterplan bør ha som ambisjon å se om de to strekkene kan komplementere 
hverandre.» 

Rådmannen stiller spørsmål ved flere av vurderingene i KU om Byutvikling. Det er vanskelig 
å se hvilken vurdering som legges til grunn for at alternativ 1 får Stor positivt omfang, og 
dermed Meget stor positiv konsekvens (++++/4+), mens 0-alternativet får Middels positivt 
omfang, og dermed Middels positiv konsekvens (++/2+).  
 
Risiko og sårbarhetsanalyse 
De 11 forholdene som faller i rød eller gul sone vurderes for de fleste forhold som ivaretatt 
gjennom tiltak beskrevet i planbeskrivelsen. Se øvrig vurdering av planforslag og KU. 
 
Naturmangfold 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Ifølge § 8 skal offentlige beslutninger, dersom de berører 
naturmangfoldet, bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av 
påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og 
geologisk mangfold, jf. § 3 bokstav i. 
 
Ifølge vedlagt ROS-analyse opplyses det om «Ingen registrerte verdier i DNs Naturbase. 
Biologisk feltarbeid gjennomføres.» Dette kan ha vært tilfellet da ROS-analysen ble 
påbegynt i 2015, men det foreligger data som kan tyde på at dette har forandret seg fra 
2015. Det er ikke vurdert i KU om det er behov for ytterligere undersøkelser.  
 
I 2016 ble det registrert 6 store eiketrær i og rett utenfor planområdet i Høyskoleparken, like 
ved Administrasjonsbygningen. To av disse er innenfor planområdet. Alle seks er omfattet 
av forskrift om utvalgte naturtyper etter Naturmangfoldloven (FOR-2011-05-13-512), hvorav 
3 er hule eiker, 1 har begynnende hulhet. 3 stk er vurdert som lokalt viktige og 3 er svært 
viktige (nasjonalt viktige). De to trærne i planområdet er henholdsvis lokalt viktig og svært 
viktig (nasjonalt viktig). Trærne bør vurderes i KU og eventuelt sikres i planforslag videre i 
planprosessen før sluttbehandling.  
 
I forbindelse med Rapport «Biologisk intervenering av Bjølstadjordet» (J. I. Båtvik, 2013) er 
det også registrert grønn busthirse (Setaria viridis) i planområdet (Artsdatabanken WMS). 
Planten er funnet på vestsiden av Åsgardjordet (omtalt feilaktig som Bjølstadjordet i 
rapporten), like ved tidligere bensinstasjon, altså på andre siden av Åsgårdjordet fra 
bekkeløpet. Arten faller under Arter av nasjonal forvaltningsinteresse ettersom den er 
registrert som Nær truet (NT) i Norsk Rødliste 2015 (Artsdatabanken).  
 
Den nye forbindelsen i Rødsveien (o_SV) beskrives som en blågrønn struktur, men vil i 
praksis bare bli en grønn struktur ettersom bekken foreslås lagt i rør under bakken.  

http://artnasjonal-faktaark.miljodirektoratet.no/
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Det vurderes som positivt med trær langs veien og at det i bestemmelsene 2.3 og 4.8 stilles 
krav til grønt preg og permeable overflater/overvannsfordrøyning. Det er også positivt med 
bestemmelser om å sikre blågrønn struktur ved stengning av bekkeløpet, men det er 
usikkert om det er satt av tilstrekkelig plass langs denne veien.   
 
Ut over dette er det ikke funnet andre registrerte prioriterte, truede eller nær truede arter 
eller naturtyper på Norsk rødliste for arter og naturtyper. 
 
Plankart 
Reguleringsforslaget innebærer en vertikal regulering der plankartet viser formål på 
bakkeplan (vertikalnivå 2) og i etasjene over. Kartblad 1 er illustrasjonsplan, mens kartblad 2 
og 3 er juridisk bindende plankart. Dette er en uvanlig fremstilling, som gir noen plantekniske 
og planjuridiske utfordringer. Det vil være mer hensiktsmessig å benytte ett juridisk bindende 
plankart, i kombinasjon med illustrasjonsplaner og bestemmelser som beskriver forskjeller i 
formål og utnytting på ulike vertikalnivå. 
 
Det er framgår av bestemmelsene at utnyttingsgrad er angitt på plankartet, men dette er 
bare gjennomført for enkelte formål. 
 
Plankartet må vise adkomstsoner, avkjørsler, renovasjon, varelevering etc. på bakkenivå, 
som viser hvordan byggets funksjoner og kjørbart areal korresponderer med uteområder og 
vei på utsiden. Det bør også vise kjøreareal på torg med bestemmelser om utforming. 
 
Reguleringsbestemmelser  
Det bemerkes at bestemmelsene er kompliserte, og til dels svært detaljerte. Det er 
nødvendig å gjennomgå og sikre at bestemmelsene er hensiktsmessige og presise i forhold 
til de kvaliteter de skal ivareta. 
 
Dette gjelder flere forhold, her nevnes noen eksempler;  
 

- Maksimale høyder bør angis i hele og halve meter. Høydebegrensninger for anlegg 
over gesims bør konkretiseres.  

 
- Det stilles spørsmål ved at det ikke er angitt rekkefølgebestemmelser som styrer 

utbyggingsrekkefølge i planområdet. 
 

- Parkeringsdekning er angitt med makskrav i bestemmelsene. Dette representerer et 
avvik fra kommunedeplanens parkeringskrav. Et minimumskrav burde derfor også 
vært innarbeidet og begrunnet. 

 
Samråd og medvirkningsprosess 
Plankonsulenten mottok innspill fra 17 instanser/personer i forbindelse med varsel om 
oppstart. Varslingsuttalelsene er referert og kommentert av forslagstiller og rådmannen i 
saksframstilling for fastsetting av planprogrammet. Innspill kom fra. 
 
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 
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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 
 
I forbindelse med vurdering av mottatt planforslag er det innhentet innspill fra faginstanser i 
kommunens virksomheter. Disse er oversendt plankonsulent for vurdering og eventuell 
justering av plandokumentene.  
 
Under følger en stikkordsmessig oversikt over enkelte tema / forhold som er tatt opp i denne 
sammenheng; 

- Det stilles spørsmål ved om forhold for lek og uteopphold er gode nok. Barn- og 
unges oppvekstsvilkår er i for liten grad beskrevet og problematisert i 
konsekvensutredningen og planforslaget. 

- Det er et dilemma at prosjektet skal bidra til å nå målet om nullvekst i 
personbiltrafikken, når det samtidig legges opp til kjøpesenter, omfattende arealer til 
parkering og andre tiltak som genererer biltrafikk.  

- Konsekvensutredningen belyser ikke godt nok hvordan prosjektet er ment å ivareta 
viktige folkehelseaspekter.  

- Etablering av kjøpesenter på Åsgard vil styrke handelen i sentrumsområdet 
betydelig. Noe av denne omsetningen vil kunne bli hentet fra Torvbyen. 

- Det må sikres at området utvikles med et variert boligtilbud, for ulike grupper, for å 
legge til rette for et mangfoldig og variert bomiljø med variasjon i boligtyper og 
boligstørrelser.  

- Håndtering av overvannet fra området gjennom overvannsledninger og flomveier må 
utredes. Det er store vannledninger som ligger gjennom området som det må tas 
hensyn til.  

- En slik stor utbygging vil kreve grøntområder.  
 

Barnetalspersonen kommenterer at basert på en totalvurdering bør nullalternativet utredes 
mer, og nullalternativet ansees som bedre totalt enn forslagsstillers alternativ. 
 
Konklusjon 
Planforslag og konsekvensutredning slik de nå foreligger har en del svakheter og mangler. 
Det anbefales likevel at planforslaget bør legges ut til offentlig ettersyn. Årsaken til dette er å 
sikre politisk involvering, og å bidra til å drive prosessen videre. Offentlig ettersyn åpner for 
innsyn og medvirkning, slik at sektormyndigheter, naboer, næringsdrivende i sentrum, og 
andre interesserte og berørte får anledning til å delta i en offentlig diskusjon om 
planforslaget. Det forventes at planforslaget må kompletteres og/eller endres etter avsluttet 
høring, både på bakgrunn av mangler i plandokumentene, og som følge av 
høringsuttalelser. 
 
Rådmannen har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om at 
planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 


