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1 SAMMENDRAG 
I dette dokument finner man en oversikt over de viktigste endringer i planforslaget etter høring. 
Enkelte drøftingstema er utdypet med ny dokumentasjon for å begrunne valg i planutkastet. 
For komplett oversikt over høringsinnspill og hvordan de er vurdert og hensyntatt, henvises det til 
dokumentet «Sammendrag av innspill til høring og offentlig ettersyn, med forslagstillers 
kommentarer».  
 

2 STATUS KONSEKVENSUTREDNING 
Forslagstiller ser det som hensiktsmessig å følge opp de kommentarer og innspill som har kommet 
ved å utdype argumentasjonen på temanivå som grunnlag for en revidert planbeskrivelse, og ikke 
revidere selve konsekvensutredningen som er basert på fastsatt planprogram. Dette øker lesbarhet i 
et komplekst planarbeid, og gjør det mer oversiktlig for de som ikke kjenner alle detaljene i plan-
dokumentasjonen. Oppfølging av innspillene konkret til KU er således tatt med i denne oversikten på 
et overordnet nivå, og mer detaljert i «Sammendrag av innspill til høring og offentlig ettersyn, med 
forslagstillers kommentarer», og så videreført i revidert plankart, bestemmelser og beskrivelse. 

3 DRØFTINGSTEMA 
De tema som er løftet til dette nivå er knyttet til de viktigste spørsmålene som er tillagt vesentlig 
tyngde i høringsinnspillene. Dette er tema som høyde på bebyggelse, volum og variasjon, størrelse og 
omfang offentlige byrom, bokvalitet og lekearealer, blågrønn struktur og sentrumshandel. Disse tema 
er tillagt stor vekt i flere høringsinnspill og forslagstiller har derfor drøftet og utredet disse tema 
ytterligere og evaluert og vurdert endringstiltak før endelig utkast til plan er utarbeidet.  
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3.1 Bygningshøyder 
Høringsutkastet var utarbeidet med tanke på at planen med sine fastsatte bygningshøyder 
skulle svare så godt som mulig på krav til siktlinjer i området, lysforhold i gater og plassrom 
samt at det i så liten grad som mulig skapte ulempe for eksisterende nabobebyggelse. Det 
medførte en ganske variert bygningshøyde fra to næringsetasjer opp til elleve etasjers høyde 
for boligbebyggelsen mot Jens Wilhelmsens gate. Det har ikke fremkommet konkrete innspill 
til hva som bør være makshøyder i høringsrunden, men det er generelt referert til i flere av 
innspillene at høyder i bysentrum nord for Vesterelva er fastsatt til maks fem etasjer. 
Byområdeplanen sier ikke noe definitivt om høyder for det aktuelle planområdet, så det er ikke 
gitt at det samme skal gjelde for dette området. De høyder som er realisert i nærområdet på 
opptil åtte etasjer har skapt debatt og vært gjenstand for kritikk i etterkant av realisering. 
Kritikken har primært har vært knyttet til høyde på bebyggelse mot selve elverommet. 
Forslagstiller har i lys av innspillene gjort en ny vurdering av høyder. For bebyggelsen syd for 
Jens Wilhelmsens gate foreslår man å redusere høyde mot Jens Wilhelmsens gate med to 
etasjer for den lavere delen mot øst. Dette gir et åpnere plassrom og bedre dagslysforhold. 
Generelt senkes høyde på næringsdelen i syd ved at all parkering flyttes ned i kjeller. Dette gir 
en generell reduksjon av høyde for taklandskapet i syd på ca. 3 m. 
 

 
Høyder høringsutkast 
 
 

 
Redusert høyde etter høring på både base og boligblokk i front mot Værstetorvet.   
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Endringen i høyde gir en jevnere overgang mellom villaområder i øst, Bjølstad studentby og 
Værstetorvet, og gir samtidig en tydeligere vertikalitet til boligtårnet i front av den sydlige 
delen. Ved å fjerne takparkering som lå lokalisert mellom næringsdel og boliger i den sydlige 
delen, har man kunnet senke bebyggelsen uten å redusere boligareal. Parkering er 
omlokalisert til felles parkeringshus i kjeller. I sum fremstår bebyggelsen mer balansert mot 
omgivelsene og høydereduksjon gir bedre solforhold på Værstetorvet.  

      
3.2 Bygningsvolum, fasadelengder og variasjon 

 
3.2.1 Bygningsvolum 
Flere høringsinnspill kommenterer at den sammenhengende bebyggelsen for den sydlige 
delen av planen, med forholdsvis lange sammenhengende fasader, gir dårligere forutsetninger 
for et positivt og aktivt gatemiljø enn en mer oppdelt bebyggelse. Forslagstiller ser at dette er 
et viktig tema som må løses på en god måte, og man har derfor revurdert hvordan volumer og 
fasadelengder i den sydlige delen av planen dimensjoneres, organiseres og plasseres. 
Næringsdelens sydlige del er derfor i revidert planforslag delt i to, for å etablere en  
tverrforbindelse både visuelt og fysisk og en ny offentlig torvdannelse i syd. Den nye 
tverrforbindelsen knytter tydeligere Bjølstad studentby og Bjølstadfjellet mot det sydlige torget 
og Åsgårdfjellet. Linjeføring er tilpasset dagens og fremtidig kvartalsinndelingen i studentbyen.  
 

 
Revidert plankart etter høring, sammenstilt med utkast reguleringsplan for Bjølstad studentby.  
Rød pil markerer ny tverrforbindelse og siktlinje.  
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Revidert prosjekt etter høring, sett fra vest og vist med pågående planprosesser i nærområdet og ny tverrforbindelse i 
syd.  

 
3.2.2 Fasadelengder 
I videre bearbeidelse av fasadelengder er det tatt utgangspunkt i typiske fasadelengder ellers i 
Fredrikstad sentrum med typiske lengder fra ca. 50 til 90 m.   
 
 

 
Typiske fasadelengder i eksisterende sentrum 

 
Fasadeforløp mot vest er i revidert planforslag tydeligere delt inn i tre sekvenser av 40, 60 og 
ca. 90 m fasadelengde. Dette gir en gjenkjennbar størrelse i gateløpet selv om det ikke er delt 
inn i et tradisjonelt rutenett. Mot Jens Wilhelmsens gate har man en fasadelengde på ca. 90 m 
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og i sydenden ca. 60 m. Dette gir en overordnet skala som i kombinasjon med krav til 
variasjon i fasader og maksimumskrav til avstand mellom innganger, gir større mangfold i 
opplevelser og uttrykk. Fasaden mot vest som i større grad møter et skrånende landskap, er 
løst som en mer landskapsorientert kant med mindre skala, tilpasset skiftende topografi og 
villakarakter. 
 

 
Fasadelengder innarbeidet i revidert planforslag etter høring.  

 

 
Fasadelengder i revidert planforslag etter høring, illustrert med øvrige pågående planer i området 

40
60

90

90

60
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3.2.3 Variasjon 
Kravet til variert bebyggelse i Byområdeplanen var i utgangspunktet etter forslagstillers 
vurdering betydelig vektlagt i høringsutkastet, men det er mottatt flere kommentarer rundt 
faren for at lange monotone fasader i den sydlige delen av planen kan bidra til et fremmed-
gjørende miljø som ikke kommuniserer med byen rundt. Planforslaget er derfor forsterket med 
tydeligere føringer knyttet til krav om variasjon, skala og materialbruk. Det er videre stilt krav til 
et overordnet kvalitetsprogram/designmanual for planområdet knyttet opp mot søknad om 
rammetillatelse. (Foreløpige idéer for et kvalitetsprogram er illustrert med referanser under.) 
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3.3 Andel offentlig areal og størrelse Værstetorvet (Lilletorvet) 
 

3.3.1 Andel offentlig areal i planområdet 
Grad av tilgjengelig offentlig uterom og kvalitet på byrom er et tema flere innspill tar opp og 
generell kommentar er at dette er for lite vektlagt i høringsutkastet til planen. Forslagstiller har 
tatt en ny evaluering av dette og gjennomført en registrering av dagens situasjon i sentrum og 
sammenlignet denne med det omfang som er lagt til grunn i planforslaget. Registreringen 
viser at andel offentlig areal i sentrum nord for vesterelva er mellom 40-50 % mens plan-
forslaget og dets nærmeste omgivelser på Kråkerøysiden ligger betydelig høyere med en 
offentlig andel på 60-70 %.  
 

 
Oversikt offentlig – privat fordeling i planområdet 
 
Illustrasjonen viser hvilken andel av utearealer som er offentlig tilgjengelig i planområdet og på 
den østre delen av FMV-området forøvrig. Arealene på FMV er preget av åpen struktur med 
store områder som er offentlige (orange farge) eller halvoffenlige (orange/hvite striper). 
Arealer vist med grønntone er halvprivate, og primært tilgjengelig for boliger innenfor 
planområdet. Sentrum nord for elva har med sin kvartalsstruktur og gårdsrom mindre areal 
som er offentlig tilgjengelig. Illustrasjonen over viser også effekt av det endrede forslaget til en 
tydeligere offentlig plass i syd. 
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3.3.2 Størrelse Værstetorvet (Lilletorvet) 
Avsatte arealer til offentlige byrom på Værstetorvet (gul farge) er større enn dagens Stortorv 
og øvrige plassarealer på nordsiden av elva (blå farge). Det medfører ikke riktighet at arealer 
avsatt til dette er «sparsommelig» på Kråkerøysiden, slik det fremstilles i kommunens 
saksfremlegg i forbindelse med høringsrunden. Når det gjelder kvaliteten på videre utvikling 
av de offentlige uterommene så er det stilt strenge krav til dette i bestemmelser og 
beskrivelse, som vil sikre en standard på samme nivå eller bedre enn dagens offentlige 
arealer i sentrum forøvrig.  
 

 
Komparativt studie av arealer tiltenkt som bytorv. Stortorvet og Fisketorvet utgjør ca. 5,3 daa, og tilsvarende arealer i 
planforslaget utgjør ca. 7,4 daa. 
 
 
3.3.3 Nytt torv i syd 
Forslagstiller foreslår i tillegg å styrke og øke andel offentlige tilgjengelige arealer i planen 
ytterligere ved å regulere for et offentlig tilgjengelig torgareal i sydenden av planen på ca. 2 
daa. Det nye torvet planlegges for variert bruk med dedikerte offentlige tilgjengelige 
lekearealer, uteservering, universell tilkomst for gående og bilister og styrket aktivitet i 
bebyggelse med utadrettet virksomhet. Torvet knyttes sammen med torvet på østsiden 
henvendt mot Studentbyen og gir et sammenhengende byrom på tvers av strukturen i syd. 
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Høringsutkast sydlig del 

 
 

 
Revidert plan etter høring: Nytt forsterket offentlig plassrom i syd med kombinert bruk, grønt og lek. 
 

 
3.4 Boligkvalitet og lekearealer 

 
3.4.1 Familieboliger i sentrum og trygg oppvekst 
I høringsutkastet er det vektlagt å skape et tydelig skille mellom de halvprivate utearealene til 
boligene og de heloffentlige gate- og byrommene. All boligbebyggelse i planforslaget forholder 
seg derfor primært til store utearealer på tak som fungerer som 1. etasje/bakkeplan for 
boligene. Dette gir et klart skille mellom de private og halvprivate arealene for boligene, og 
offentlige arealer forøvrig knyttet til bygater og torv.  
 
Samtidig er alle boliger knyttet direkte ned mot bygulv og fortau med sine innganger, slik at 
også disse bidrar til å aktivisere området og sikre en 24-timers by. Fra forslagstillers 
synspunkt er dette påkrevd for å skape trygge utearealer for ulike aldersgrupper i en 
sentrumssituasjon, og med dét skape troverdighet for barnefamilier som ønsker å bo tett på et 
yrende gateliv. Dagens botilbud langs elva med typiske halvoffentlige utearealer egner seg 
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etter forslagstillers mening ikke for familier med små barn, og med Værstetorvet ønsker man å 
satse på en større bredde med beboere. Det må også påpekes at dagens kvartalsstruktur i 
sentrum har et like tydelig skille mellom offentlige byrom og helprivate gårdsrom.  
 
3.4.2 Omfang lekearealer 
Flere høringsinnspill kommenterer generelt mht. omfang på lekearealer i planområdet. 
Innspillene tar opp dimensjonering og tilgang for allmennheten til lekearealer i 
boligbebyggelsen. Det må innledningsvis påpekes at høringsutkastet ivaretar de krav som er 
stilt i Byrområdeplanen, og innspillene må forståes som at forventning og krav til lekearealer 
fra offentlig myndighet ligger høyere enn dette. Det er også synspunkter rundt at man ikke 
skal kunne vektlegge lekearealer som allerede er opparbeidet i eller i nærhet til planområdet. 
Det siste strider med dagens og tidligere praksis i sentrum hvor det i lang tid er argumentert 
for det samme med bruk av byens parker og bytorv for å begrense krav til lekearealer i 
sentrumsprosjekter.  
Forslagstiller har gjort en enkel sammenstilling av dagens eksisterende lekearealer og det 
man nå regulerer for i plan. Undersøkelsen viser at dekningsgraden for lekearealer klart 
overstiger sammenlignbare områder i sentrum forøvrig og forslagstiller er dermed ikke enig i 
at lekearealer er underdimensjonert i planforslaget. Situasjonen er heller den motsatte. 
Værste AS har også nylig ferdigstilt et større lekeområde og parkareal som også må sees i 
sammenheng med planens tilbud i umiddelbar nærhet. Forslagstiller er imidlertid opptatt at 
tilbudet for barn og unge tydelig skal være prioritert i planen og man foreslår derfor en styrking 
av denne delen med en offentlig lekeplass i sydenden av planområdet i forbindelse med 
uteservering og tilkomst til bebyggelsen fra syd.  
 

 
Tilgjengelige leke/aktivitetsarealer for barn og ungdom i sentrum. Eksisterende offentlig tilgjengelige lekeplasser i 
orange, nye arealer for offentlig tilgjengelig lek i planområdet i rødt og halvprivate boliglekeplasser i gult. 
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3.5 Trafikk/ fremkommelighet/parkering 
 

3.5.1 Fremkommelighet  
Høringsutkastet til plan vektla argumentet for at fremkommelighet for biltrafikk på 
Fylkesveinettet må balanseres opp mot de lokale behovene for fotgjengermobilitet i sentrum. 
Ved å forenkle forståelsen av hvordan de ulike bevegelsene i området er organisert og skape 
mer effektive kryss-strukturer kan effektivitet i trafikkavvikling opprettholdes, samtidig som 
man får en tryggere og mer fremkommelig hverdag for fotgjengere og syklister på vei til og fra 
bysentrum. Det siste året er bygget H2 realisert tett på planområdet, og i hele byggefasen har 
hastigheten vært tatt betraktelig ned i et lengre strekk i Jens Wilhelmsens gate. Erfaringen 
med dette har vært bedre flyt i trafikkavvikling, bedre fremkommelighet fra sideveier og 
tryggere kryssing for fotgjengere. En senkning av hastighet på Jens Wilhelmsens gate fra 50 
til 40 km/t er derfor sterkt ønsket fra forslagstiller og oppfattes som en ønsket endring i 
Fylkestingets vedtak knyttet til fravik fra avstandskrav til tunnel.  

 
3.5.2 Parkeringsdekning  
En generell kommentar i flere innspill er at parkeringsdekning er lagt på et for høyt nivå for 
planområdet som sådan, med tanke på boligbygging i sentrum og et sentrumssenter med 
byprofil. I utgangspunktet er forslagstiller enig i dette, men Værstetorvets funksjon som P-hus 
for bysentrum tilsvarende St.Hansfjellet, Apenes fjellet, Torvbyen og Stadion var under-
kommunisert i høringsutkastet og i KU. I Byområdeplanen er det definert en overordnet 
strategi med å organisere fremtidige P-hus langs det som er definert som «Indre Ring». 
Hensikten med strategien er å avlaste gatenettet i sentrum for gjennomkjørings-trafikk og lede 
folk inn til byen via parkeringshusene.  
 

 
Faksimile fra Byområdeplan (Rød sirkel markert med P er lagt inn av forslagstiller) 
 
Med sin beliggenhet med kun 5 min gange til Stortorvet og Bryggepromenaden har Værste-
torvet som P-hus en unik mulighet til å stimulere til aktivitet syd i sentrum. Makskravet som er 
satt for parkering i planområdet er satt med tanke på trafikkavvikling og fremkommelighet og 
ikke knyttet til direkte fordeling mellom ulike brukere i planområdet. Dagens transport i 
Fredrikstad kommune har en meget lav andel kollektivtransport på ca. 7% av totalen. Sykkel 
utgjør også så lite som 6-7%, og det skal store endringer til før en endring i transportvaner fullt 
ut kan tas ut i omfattende endringer i parkeringsdekning. Sentral plassering av parkerings-
anlegg i sentrum er fortsatt av avgjørende betydning for å sikre et attraktivt, aktivt og 
tilgjengelig sentrum. Med målsetning om å få ned totalt kjørte kilometer i kommunen, vil 
Værstetorvet bidra både med sin sentrale plassering og sitt parkeringstilbud. Forslagstiller 
mener derfor at det innarbeidete omfanget for parkering er et fornuftig grep, både for å styrke 
tilkomst til sentrum, redusere antall kjørte kilometer i kommunen, og ha fleksibilitet i fremtiden 
til å bygge med lavere parkeringsdekning på FMV-området forøvrig - når andre 
mobilitetsløsninger avlaster dagens biltransport.  

P 
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3.6 Blågrønn struktur 
Det er kommet innspill om å tydeliggjøre ivaretagelse av dagens biologiske verdi og samtidig 
styrke det blågrønne elementet generelt. Forslagstiller er veldig enig i dette og plan-
dokumentasjon er forsterket, samt at man har utarbeidet et omforent utgangspunkt for 
hvordan dette utvikles videre i prosjektet. Kombinasjon av trerekker i gaterom, torvflater med 
tydelige innslag av grønt, takhager og innslag av vertikale, grønne fasader skal samlet sikre 
en tydelig ivaretagelse av den blågrønne strukturen i planområdet. Som del av profilen for 
videre prosjektarbeid vil en blågrønn «palett» være like viktig som materialpalett for 
bygningsmassen forøvrig, og innarbeides i kvalitetsprogrammet for planområdet som et eget 
tema. 
 

            
 Foreløpig blågrønn palett for prosjekt 
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3.7 Påvirkning sentrumshandel 
Flere høringsutspill etterlyser ytterligere informasjon og dokumentasjon for hvordan Værste-
torvets handelsdel påvirker sentrumshandel forøvrig. Ved å benytte den analyse og det 
datagrunnlag som ligger til grunn for rapporten som er mest kritisk til effekten av Værste-
torvet, ønsker forslagstiller å sikre en så bred drøfting av dette tema som mulig. For 
utdypende informasjon henvises til vedlegget «Effekt på sentrumshandelen, oppsummering av 
Prognosesenterets rapport», utarbeidet av Værste AS og Scala Eiendom AS.  
 
De viktigste funnene er; 
 

§ Prognosesenterets analyser forsøker å simulere utvikling i detaljhandelen i Fredrikstad før og 
etter Værstetorvet. Den tilhørende rapporten er interessant, men fremstår noe bastant i sine 
konklusjoner gitt usikkerheten i både data og modellverk.  

§ Basert på Prognosesenterets analyse vil en etablering av Værstetorvet øke den totale 
sentrumshandelen med 20-40%. Kaken blir med andre ord større, og sentrum tar tilbake 
handel fra omkringliggende områder – hvilket er i tråd med målsettingen til Værstetorvet.  

§ Fordelingen av sentrumshandelen (kakestykkene) vil også endre seg etter Værstetorvet, og i 
følge Prognosesenteret vil Torvbyen og dagens gatesentrum få en redusert omsetning. 
Analysen overvurderer derimot trolig den negative effekten Værstetorvet har på dagens 
gatesentrum.  

§ Det er en grov forenkling ved Prognosesenterets analyse at de ser bort i fra befolkningsvekst 
og tilhørende handelsutvikling over tid. Faktum er at det har vært en betydelig vekst i 
butikkhandelen i Fredrikstad kommune de siste årene. 

§ Værste og Scala Eiendom har forsøkt å simulere utviklingen i butikkomsetning frem mot et 
estimert åpningstidspunkt på Værstetorvet i 2021. Deres estimater tar utgangspunkt i 
Prognosesenterets analyser, men hensyntar i tillegg befolkningsvekst og konsumprisindeks 
(KPI), og viser en vesentlig mindre negativ påvirkning på Torvbyen og dagens gatesentrum 
enn det Prognosesenteret argumenterer for.  
 
 
3.7.1 Den totale handelsomsetningen øker 
 

 
             

Fra «Effekt på sentrumshandelen, oppsummering av Prognosesenterets rapport» utarbeidet av Værste AS og Scala 
Eiendom AS.  

 

Målet med Værstetorvet har vært å bidra til å ta handelen tilbake til bysentrum. 
Prognosesenterets rapport viser at denne målsettingen oppnås. 
- Rapporten konkluderer med at den totale sentrumshandelen øker med 20-40% som følge av Værstetorvet 

1 590

1 960 2 001 2 012 2 062
2 228

Alt. 3 - MediumAlt. 0 - Modellert 
nåsituasjon

Alt. 1 - Lav Alt. 1 - Medium Alt. 1 - Høy Alt. 2 - Medium

+23% +26% +27% +30% +40%

Prognosesenterets estimert for utvikling i sentrumshandelen etter realisering av Værstetorvet
NOK i tusen

Prognosesenteret har lagt fire forskjellige scenarier til grunn 
for sin modulering:

Alt. 0: Nåsituasjon
Modellert dagens handelssituasjon i Fredrikstad 

Alt. 1: Værste – 26 000 kvm nytt handelsareal
Alt 1 er simulert med tre scenarioer på attraktivitet på Værstetorvet (hvor 
attraktivt tilbudet der blir): Lav, medium og høy score

Alt. 2: Østfoldhallen reduseres og 2/3 av butikkene flyttes til Værste
Forutsetter Medium attraktivitet på Værstetorvet.

Alt. 3: Styrket sentrum, sterkt redusert Værste og ny jernebanestasjon
Sentrumssamarbeidets prefererte alternativ. Forutsetter Medium attraktivitet på 
Værstetorvet.

Alternativene er rangert fra minst til størst totalmarked i sentrum

Værstetorvet

1
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3.7.2  Markeds- og befolkningsvekst 
Prognosesenterets rapport hensyntar ikke befolkningsvekst og at for hver nye innbygger øker 
handelen med NOK ~78.000. Rapporten har valgt å legge til grunn handelstallene for 2017 
uten å fremskrive disse til en evt. åpningsdato for Værstetorvet i 2021. Veksten innenfor 
handel har vært stabil i mer enn 10 år og forslagstiller mener dette må ligge til grunn for en 
tilnærmet nøytral vurdering av konsekvensene for sentrumshandelen. 
    

 
              

Fra «Effekt på sentrumshandelen, oppsummering av Prognosesenterets rapport» utarbeidet av Værste AS og Scala 
Eiendom AS.  

 
 

3.7.3 Serveringsomsetning  
Mye av sentrumsomsetningen i Fredrikstad er basert på restaurantdrift, men Prognose-
senteret har ikke skilt på handel og servering i omsetningstallene i sin analyse. Med relativt lite 
servering i Værstetorvet så vil virkningen på servering etter forslagstillers vurdering være 
vesentlig lavere enn antydet i analysen.   
 

 
 
Fra «Effekt på sentrumshandelen, oppsummering av Prognosesenterets rapport» utarbeidet av Værste AS og Scala 
Eiendom AS.  

Det er en grov forenkling ved Prognosesenterets analyse at de ser bort i fra 
befolkningsvekst og tilhørende handelsutvikling over tid

§ Butikkhandelen i Fredrikstad, eksklusive servering, har i snitt vokst med 3,4% i året siden 2012, totalt 970 millioner
§ Bare siden lanseringen av Værstetorvet i 2015 har butikkhandelen i Fredrikstad vokst med 432 millioner, kun 12% 

av denne veksten har kommet i sentrum
§ Hadde sentrum isteden klart å ta halvparten av veksten siden 2015 ville majoriteten av det tapet Torvbyen og 

gatesentrum hevder de vil ha som følge av Værstetorvet, være dekket inn

2

1 106 1 113 1 085 1 085 1 097 1 138

1 367 1 454 1 502 1 534 1 598 1 712

2 803 2 970 3 201 3 195 3 255
3 396

201620142012

5 788

2013 20172015

5 950

5 276
5 537

5 814
6 246

+970

3,4%

Resten av Fredrikstad Rolvsøy Sentrum

Detaljhandelsomsetning Fredrikstad
NOK i millioner

76,8

2014

82,6
78,2

202020182012 2015

77,6

2013 2019

80,1

20232016

81,0

2021

79,0 81,8 83,4 84,2 85,0

2022

85,8

68,7

86,6

2024

73,6

87,4

2025

71,4 74,1 74,3 77,1

2017

Basert på SSBs hovedalternativ forventes
Fredrikstads befolkning å øke med ca. 10.000
mennesker de neste 10 årene. Gitt denne veksten vil
detaljhandelen vokse med ca. 65-80 mill. i året kun
basert på befolkningsvekst, dvs. at på 10 år vil
handelen i Fredrikstad ha økt tilsvarende som ett
Værstetorv prosjekt.

Befolknings- og handelsutvikling per innbygger i Fredrikstad
Tall i tusen

Antall innbyggere MMMMM Detaljomsetning per innbygger
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3
Prognosesenteret overvurderer trolig den negative effekten en etablering av 
Værstetorvet vil ha på handelen i gatesentrum
- Justerer man for Værstetorvets innvirkning på servering blir omsetningsnedgangen i gatesentrum lavere

§ Alle Prognosesenterets estimerte scenarioer viser at Torvbyen og gatesentrum vil miste 
ca. like mye handel i prosent, som følge av Værstetorvet

§ Prognosesenterets tall inkluderer servering, hvilket er en stor næring i sentrum. Siden 
Værstetorvet vil ha mindre grad av servering, virker det noe usannsynlig at servering 
langs bryggepromenaden, gatesentrum blir sterkt negativt påvirket av Værstetorvet 
(kanskje snarere tvert i mot). 

§ Justeres Prognosesenterets estimater for fall i servering, dvs. at serveringsomsetningen 
holdes konstant, endrer bildet seg. Nedgangen i omsetning i gatesentrum blir mindre, og 
Sentrumssamarbeidets prefererte scenario blir det dårligste for sentrum totalt sett.

Servering

Før Værstetorvet

Servering

Etter Værstetorvet

Handel
Handel

Servering

Før Værstetorvet Etter Værstetorvet

Handel

Servering

Handel

Prognosesenteret Værste/Scala-estimat

Illustrativt eksempel på justering av sentrumsomsetning:

Prognosesenteret justerer ned 
serveringsomsetningen som følge av 

Værstetorvet. Dette gir en større 
totalnedgang for gatesentrum

Vi mener Værstetorvet ikke vil ha noen effekt på 
serveringsomsetningen i sentrum og justerer 

derfor kun ned handelsomsetningen. Dette gir en 
lavere totalnedgang for gatesentrum

Scenario Ikke justert1
(Prognosesenteret)

Justert1
(Værste-estimat) Forskjell

Alt. 1 – lav -19% -11% 8%

Alt. 1 – med -21% -12% 9%

Alt. 1 – høy -23% -13% 10%

Alt. 2 -12% -7% 5%

Alt. 3 20% 11% -9%

Endring sentrumsomsetning ujustert/justert for servering
Endring i % fra dagens situasjon

1) Justert antar at serveringsomsetningen i sentrum er upåvirket av Værstetorvet. Ujustert antar at serveringen minker like mye som handel som følge av Værstetorvet
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3.7.4 Eksempel basert på Alternativ 1 medium i Prognosesenterets analyse 
Forslagstiller har basert eksemplet på hvordan Prognosesenterets analyse hadde sett ut 
dersom den ble justert for markedsvekst og KPI og andel serveringsomsetning. Med disse 
forutsetninger for eksemplet får man vesentlig lavere omsetningsfall i eksisterende sentrum.  
Henholdsvis - 4% (var -21%) for det man anser som gatehandel og -13% (var 21%) for 
Torvbyen. Etter forslagstillers mening tilsvarer hhv. -4% og -13% marginale endringer målt 
opp mot den beregnede totale omsetningsveksten på over 30 % totalt i byområdet.  
 

 
 
Fra «Effekt på sentrumshandelen, oppsummering av Prognosesenterets rapport» utarbeidet av Værste AS og Scala 
Eiendom AS.  
    

 
 

Fra «Effekt på sentrumshandelen, oppsummering av Prognosesenterets rapport» utarbeidet av Værste AS og Scala 
Eiendom AS.  

 

Forventet omsetning i sentrum i "Alt. 1 – medium" er økt med ca 22% i 2021 (fra 
MNOK 2001 til MNOK 2444) som følge av befolkningsvekst, KPI og økt attraktivitet
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805

1 865

884

785

275

579

747

813

Økt attraktivitet Værstetorvet2017 KPI og befolkningsvekst 2021e 2021e inkl. Værstetorvet

1 590

2 444
Gatesentrum VærstetorvetTorvbyen

Estimert utvikling i Sentrumsomsetningen til 20211

NOK i millioner

1) Justert for KPI (2%), befolkningsvekst, effekt på servering og effekten av økt attraktivitet som følge av Værstetorvet

Prognosesenterets estimerte 
sentrumsomsetning i 2017 

er 1 590 MNOK

Befolkningsvekst og generell 
prisstigning øker markedet 

med 275 MNOK frem til 
2021

Justert for befolkningsvekst 
og generell prisstigning blir 
total sentrumsomsetning 

1 865 MNOK i 2021 

Prognosesenteret anslår at 
Værstetorvet vil øke 

sentrumssomsetningen med 
31%. Beregnet på estimert 
2021 omsetning gir dette en 

økning på 579 MNOK

Sentrumsomsetningen i 2021 
ender da på 2 444 MNOK. 
Legges Prognosesenterets 

fordeling mellom områdene til 
grunn, gir dette en omsetning 
i gatesentrum på 813 MNOK

Værste 2021 estimat

Eksempelet indikerer videre at «Alt.1 – medium» gir vesentlig lavere 
omsetningsfall for Gatesentrum og Torvbyen enn det Prognosesenteret anslår
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124

Prognose
-senteret

KPI-vekst 
2017 til 2021

Prognose
-senteret

Prognose-
senterets 

2017 estimat

Værste

66

Prognose-
senteret 2021 

indeksert

Forskjell

805
871

747

-14%

Prognose-
senteret 2021 

indeksert

Prognose
-senteret

Prognose
-senteret

Prognose-
senterets 

2017 estimat

65

KPI-vekst 
2017 til 2021

37

Forskjell

Værste

Værste/Scala 
2021 estimat

785
850 813

-4%

For å sammenligne Prognosesenterets 2017 tall med våre 2021 estimater må Prognosesenterets tall først KPI-indekseres

Gatesentrum Torvbyen

Gatesentrum er beregnet å tape 4% omsetningen som følge av 
Værstetorvet – vesentlig mindre enn Prognosesenterets estimat 

på 21%

Torvbyen er beregnet å tape 14% omsetning som følge av 
Værstetorvet – vesentlig mindre enn Prognosesenterets estimat 

på 21%

Effekt av Værstetorvet på dagens omsetning (Alt.1 – med)
NOK i millioner

Effekt av Værstetorvet på dagens omsetning (Alt.1 – med)
NOK i millioner

Værste/Scala 
2021 estimat
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3.7.5 Oppsummering sentrumshandel 
Oppsummeringen viser at når tall og data utarbeidet av Prognosesenteret justeres for 
ikke hensyntatt handels- og befolkningsvekst, og man modifiserer for andel servering som var 
medtatt i opprinnelig analyse, så viser de justerte tallene en vesentlig mindre negativ 
påvirkning på sentrumshandel forøvrig. Analysen viser at det er primært Torvbyen som 
utfordres av en ny konkurrent. Et viktigere poeng er den store sentrumsveksten man kan få 
ved etableringen av Værstetorvet med opp mot 40% handelsvekst i bykjernen totalt sett. 
Forslagstiller mener derfor at det er bredt kartlagt og dokumentert, med alle de verktøy man 
kan benytte i en slik sammenheng, at etableringen av et nytt sentrumssenter på Værstetorvet 
er i samsvar med overordnete målsetninger i både nasjonale- og kommunale planer mht. å 
styrke bysentrum. 

 


