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Fylkesmannen i Østfold (FMØ), 04.09.2018 
Det er problematisk at kommunen har lagt ut på høring et planforslag de selv mener er mangelfullt/umodent. FMØ 
har forståelse for argumentasjonen om åpen prosess for innsyn og medvirkning, men kommunen burde vurdert 
andre metoder for å få til ønsket medvirkning. Noe avhengig av hvilke høringsinnspill kommunen får bør det 
vurderes ny høring av det kommunen mener er et ferdig planforslag. 

 
Kommentar: Revisjoner etter høring innebærer reduksjon av tiltaket og/eller mindre vesentlige endringer 
som imøtekommer høringsinnspill. Endringer av planforslaget etter høring og offentlig ettersyn er også i 
tråd de avbøtende tiltak som ble anbefalt i forbindelse med konsekvensutredningen. Dette tilsier at det 
ikke er behov for ny høring.  

 
Ihht. nasjonale forventninger skal kommunen ha en aktiv og helhetlig sentrumspolitikk for et godt og levende 
bymiljø. Byområdeplanen gir viktige føringer for detaljplaner, og det bør vises varsomhet med å fravike planen, 
evt. sikres tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag ved fravik. Utbygging av planområdet vil kunne samsvare med mange 
nasjonale føringer. Imidlertid er 27 000 m2 forretning i søndre del, i tillegg til forretninger i nordre del, en vesentlig 
størrelse. Det er positivt at det satses på handel i sentrum, men totalomfanget bør vurderes ut fra konsekvenser 
for resterende del av sentrum. Erfaringsmessig kan kjøpesenter i sentrum gi utfordringer for øvrig del av sentrum 
og for liv i gatene. Økt boligbygging i og nær sentrum vil selvsagt gi økt behov for forretninger, men disse må stå i 
forhold over tid. Dersom formålet er å konkurrere mot eksterne kjøpesentre/handelsområder bør dette i større 
grad sikres i reguleringsplanen. Bransje/aktør kan ikke styres i reguleringsbestemmelser, men evt. kan 
forretninger avgrenses til plasskrevende varer. Totalt forretningsareal, min.-og maks.-størrelse på forretninger, 
krav til parkering, utadrettet fasade, innganger etc. kan styres gjennom plan. 
Større kjøpesenter har i noen tilfeller fokusert på det innvendige livet og i mindre grad bidratt til liv i gater og øvrig 
bymiljø. Reguleringsbestemmelsene bør i større grad sikre at forretningsetableringene blir et positivt tilskudd til 
sentrum, og i mindre grad en stor konkurrent til eksisterende sentrum.  
 

Kommentar: Konsekvenser for resterende del av sentrum av totalomfanget av forretningsareal er 
vurdert i KU Handel. Etter høring er det også gjort en vurdering av høringsinnspill fra 
Sentrumssamarbeidet og analysen som Prognosesenteret har gjort for denne grupperingen. (Se vedlegg 
til planforslaget: ”Prosjekt Værstetorvet – Effekt på sentrumshandelen –  
Oppsummering av Prognosesenterets rapport. Værste AS og Scala Eiendom AS, September 2018.) 
 
Det tillates totalt inntil 24 000 m2 BRA salgsareal forretning i søndre del. Etter høring er det tatt inn 
bestemmelse om at min. 5000 m2 av disse skal være butikklokaler på min. 1000 m2. Denne 
arealstørrelsen er det få av i eksisterende sentrum, og planen vil dermed gi en god komplettering av, og 
dempe prosjektets konkurranse med, eksisterende tilbud i sentrum.  

 
Foreslått utbygging på Åsgårdjordet vil dekke et stort uoppbrutt areal som vil kunne oppleves massivt fra 
bakkenivå og bli en lang omvei for gående/syklende. Det bør sikres at forretningsvirksomhetene henvender seg ut 
i gatemiljøet og blir lett tilgjengelige med sykkel/gange. F.eks. krav til antall innganger og tekniske løsninger ved 
disse. FMØ ser at bestemmelse 3.2.1 c) gir slike føringer, men er usikker på om d) kan vanskeliggjøre 
ivaretakelse av c). Er ”utadrettet/åpen fasade ikke mulig” pga. terreng eller også pga. virksomhetsvurderinger?.  

 
Kommentar: I revidert planforslag det sikret større torvareal i søndre del. Det er også sikret offentlig 
tilgjengelig gangforbindelse via trapp mellom torvene som vil gi gangforbindelse og siktlinje på tvers 
mellom Rødsveien og G. A. Stouslands vei.  
Bestemmelse om utadrettede, aktive fasader er styrket. Innganger til boliger på tak skal skje fra fortau.  

 
FMØ savner redegjørelse for hva etablering av 800 p-plasser vil ha å si for måloppnåelse for privatbiltrafikken. P-
plassene vil ligge på utsiden av bomringen uten kommunal styring av p-avgift og kan vanskeliggjøre 
måloppnåelsen og gjøre at man må bruke hardere midler andre steder jf. forhandlinger om Byvekstavtale. 
Spesielt p-plasser til kontor og forretning bør reguleres særskilt.  

 
Kommentar: Krav til p-dekning er langt under minimumskravet i kommunedelplan for Fredrikstad 
byområde, og imøtekommer nullvekstmålet. Beskrivelse av p-dekning i planområdet er tydeliggjort i 
planbeskrivelsen kap. 7.5. Maks.-kravet (maks 925 nye plasser) er ikke endret etter høring, men etter 
innspill fra Fredrikstad kommune er det tatt inn et minimumskrav (min. 300 nye plasser). Det er også tatt 
inn bestemmelse om fri fordeling av p-plasser innenfor områdene hvor parkering tillates, forutsatt at god 
flyt/framkommelighet i kryss og på vegsystemet kan dokumenteres.  
Det er tatt inn krav om at p-kjeller i søndre del skal ha egen, separat gangatkomst fra torvet SGT3 for å 
sikre at dette kan fungere som et p-hus for sentrum. Værstetorvets funksjon som P-hus for bysentrum 
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tilsvarende St.Hansfjellet, Apenes fjellet, Torvbyen og Stadion var underkommunisert 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 gjennomkjøringstrafikk og lede folk inn til byen via parkeringshusene. Med sin beliggenhet med kun 5 
min gange til Stortorvet og Bryggepromenaden har Værstetorvet 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 
parkeringsanlegg 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. 

 
Støy:  
I område langs fv. 108 er støy beregnet opp mot Lden 67 dB, og ihht. nasjonale føringer i utgangspunktet uegnet 
til støyfølsom bebyggelse. 10% redusert støyplage for befolkningen (ifht. 1999-nivå) skal nås innen 2020 iflg. 
nasjonal målsetning fra 2007. Forebygging gjennom riktig arealbruk er sannsynligvis mest kostnadseffektivt. 
Kommunens handlingsplan mot støy bør gi grunnlag for arealplanlegging som forhindrer ytterligere støyplager. 
Der man likevel velger å bygge i støyutsatte områder bør ulempene bli minst mulig. FMØ viser til foreslått 
bestemmelse: ”nye boenheter skal planlegges slik at så stor andel som mulig av oppholdsrom og minst ett 
soverom har åpningsbart vindu hvor støynivå utenfor er under anbefalt grenseverdi”. FMØ ser at for utearealer vil 
anbefalte støygrenser overholdes.  
 
FMØ mener det bør tas ytterligere hensyn til støy og luftkvalitet. Foreslått reguleringsbestemmelse kan gi mange 
leiligheter hvor det eneste rommet med akseptabelt støynivå utenfor vindu er ett soverom. Ihht. nasjonale føringer 
skal i utgangspunktet alle soverom og stuer ha støynivå under Lden 55 dB. Støyutsatte leiligheter, spesielt de i 
rød støysone, bør være gjennomgående med tilgang til stille side. Dette kan fremtvinge løsninger hvor boder, bad 
o.l. legges mot støysiden, og at det blir færre små, støyutsatte leiligheter. FMØ forutsetter at støynivå utenfor 
vinduene beregnes uten innglassede balkonger, lydskodder, russervinduer og lignende. FMØ savner også 
grundigere gjennomgang av løsninger for økt støy ved studentboligene i naboområdet.  
 

Kommentar:  
Planforslagets støybestemmelse sikrer ivaretakelse av intensjonene i gjeldende støyretningslinje. Den 
sikrer også fleksibilitet for gode løsninger ved detaljprosjektering i de trafikkstøyutsatte delene av 
planområdet.  

 
Vi forutsetter at tiltak som innglassede balkonger, lydskodder, russervinduer o.l. kan benyttes for å oppnå 
anbefalt støynivå, i de tilfellene der gjennomgående leiligheter med stille side ikke kan oppnås. Dette er 
presisert i revidert bestemmelse.  
 
Retningslinje T-1442 anbefaler å være restriktiv til boligbygging i gul og rød støysone. Bakgrunn for dette 
er at det kan være vanskelig å oppnå tilfredsstillende støynivå på uteoppholdsareal og inne i boligene. 
Boliger i gul/rød sone bør dermed aksepteres dersom planen sikrer tilfredsstillende støynivå på 
uteoppholdsareal og i boligene.  
 
Tilfredsstillende støynivå på areal som inngår i MUA sikres i reguleringsbestemmelsene.  
 
Når det gjelder innvendig støynivå vil godt isolerte vinduer og fasader gjøre at anbefalt innvendig 
støynivå kan oppnås med lukket vindu. Lufting med vindu/dør skal helst begrenses i moderne bygg med 
hensyn til både ventilasjonsanlegg og energibruk. Det er imidlertid krav til at lufting skal kunne skje med 
vindu/dør. Lufting med vindu mot støyutsatt fasade kan gjøre at innvendig støynivå kommer over 
anbefalt grenseverdi på 30 dB. 
  
I de tilfeller der en boenhet kun vender mot støyutsatt side kan tiltak som innglasset balkong, lydskodder 
eller russervinduer muliggjøre lufting med vindu/dør uten at innvendig støynivå overskrider anbefalt 
grenseverdi. Slike innretninger gir fleksibilitet og løser støyproblematikk, f.eks. i tilfeller der deler av 
bebyggelsen ikke organiseres som gjennomgående boenheter.  
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Muligheten for å benytte slike løsninger imøtekommer både gjeldende støyretningslinjer og målet om økt 
boligfortetting i sentrale (ofte støyutsatte) områder. Slik fortetting bidrar til at flere kan bo sentralt, med 
redusert eller intet behov for bil, som igjen vil redusere trafikkmengde og -støy.  
 
Reguleringsbestemmelsen gir nødvendig fleksibilitet til å finne gode løsninger ifbm. detaljprosjektering. 
Vi mener dette er bedre enn f.eks. å fastsette at alle boenheter skal være gjennomgående (kan hindre 
små leiligheter og gode, arealeffektive planløsninger) eller at boder, bad o.l. må plasseres mot støyutsatt 
fasade (uheldig f.eks. der støyutsatt side også har best lys- eller utsiktsforhold).  
 
I reguleringsbestemmelse 7.1 a) er ”boliger” endret til ”boenheter”.  
 
Endrede støyforhold for studentbyen er dokumentert i KU Støy. Studentbyen er under omregulering og 
forventet framtidig støynivå som følge av Del av Åsgård-planen er lagt til grunn. Dersom Del av Åsgård-
planen skulle gjennomføres uten at de eldre studentboligene bygges om, er det tatt inn bestemmelser 
som sikrer at støyskjermingstiltak gjennomføres dersom støynivå økes med over 3 dB, ihht. T-1442.  
 
Luftkvaliteten i planområdet er vurdert til å være tilfredsstillende, jf. KU Luftkvalitet.  
 

Naturmangfold og blågrønn struktur.  
FMØ savner konkrete føringer for helhetlig plan for blågrønn struktur som skal erstatte verdiene i bekken som 
fjernes. Spesielt når det gjelder den blå strukturen. Blågrønn struktur må være tilgjengelig, primært på bakkenivå, 
for både allmennheten og pattedyr. I denne type utbygginger bør det kunne kreves etablering av park/grøntareal 
på bakken, som bidrag til bymiljø, overvannshåndtering og naturmangfold. FMØ er enig i at kartlagte hule eiker 
må sikres i reguleringsplanen.   
  

Kommentar: Helhetlig plan for blågrønn struktur vil bli utarbeidet i samarbeid mellom tekniske fag 
(infrastruktur, bygningsteknisk), arkitekter og landskapsarkitekter. Innspillet imøtekommes ved endring 
av bestemmelse 2.4 hvor det er lagt til en presisering om at biologisk inventeringsrapport skal legges til 
grunn for både verdivurdering og valg av ny vegetasjon i den helhetlige planen for blågrønn struktur.  
Grønnstruktur etableres mellom boliger på tak. På torv/gatetun og langs gater skal grønnstruktur styrkes 
vesentlig. Høyskoleparken tilgjengeliggjøres og aktiviseres i større grad enn i dag, samtidig som 
naturverdier (naturlig terreng, eksisterende vegetasjon) sikres med hensynssone.  De hule eikene i 
høyskoleparken er avsatt som eksisterende trær som skal bevares, med tilhørende bestemmelse om 
utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.   

Østfold fylkeskommune (ØFK), 03.09.2018 
ØFK oppsummerer hensikt med planen og planprosessen så langt, samt innholdet i plan og KU.  
 
ØFKs kommentarer til planen 
Det må avklares om planen skal anbefales og godkjennes, bearbeides etter offentlig ettersyn eller om den ikke er 
behandlingsklar og må avvente ny kommuneplan. Planforslaget er grundig, og planfremmer konkluderer med at 
planområdet er egnet for utbygging som foreslått i planforslaget. Kommunens saksframlegg vekter funnene på en 
annen måte enn forslagsstiller og det stilles bl.a spørsmål ved om handelsutbygging på Åsgårdjordet skal tillates. 
I saksframlegget anbefaler rådmannen at planutvalget avgjør hvorvidt planprosess med KU gir tilstrekkelig 
grunnlag for å vurdere virkninger av planforslaget eller om områdets utvikling bør avklares som del av 
kommuneplanarbeidet. 
 
Etter ØFKs vurdering har nordre del av prosjektet veldig mange kvaliteter som bidrar positivt til sentrum, i tråd 
med sentrumsformål i byområdeplanen, med mindre bygninger og muligheter for snarveier og 
uteoppholdsareal/torv mellom bebyggelsen. Forretningsareal er begrenset til 3000 m2, og vil være i konkurranse 
med sentrum, men også bidra til økt aktivitet i hele sentrum.  
 
ØFK har flere betenkeligheter til søndre del av planområdet pga sterkt trafikkert vei, handelsareal på 24 000 m2 
uten spesifisering av plasskrevende varer. Større forretninger kan gi mer bilbasert trafikk enn mindre forretninger. 
Dersom området benyttes til handel med plasskrevende varer bør minimumsstørrelse på forretninger vurderes. 

 
Kommentar: Planutvalget vedtok i juni 2018 å legge planforslaget ut på høring og derved at planen ikke 
skal avvente kommuneplanarbeidet.  
I høringsutkastet var forretningsareal i BS5-6 begrenset til 3000 m2. Dette er fjernet i revidert planforslag. 
BS5-6 vil ikke ha plass til mer enn 3000 m2 forretning, men bestemmelsen ga usikkerhet om de andre 
bygningene (BS2-4) kunne inneholde forretning på bakkeplan. Nordre del ligger innenfor sentrumsformål 
i byområdeplan, og det er her vurdert som uheldig å fjerne fleksibilitet for hvordan lokalene på gateplan 
rundt torvet kan benyttes. Sentrumsformålet åpner for forretning, men også bevertning, tjenesteyting etc.  
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I søndre del er begrensningen på 24 000 m2 BRA salgsareal forretning videreført uendret, men det er 
tatt inn krav om at min. 5000 m2 av disse skal være butikklokaler på min. 1000 m2. Trafikkforhold er 
utredet (KU trafikk) og funnet tilfredsstillende. Se forøvrig kommentar til tilsvarende innspill fra 
Fylkesmannen i Østfold.  

 
Intensjoner i byområdeplanen 
Hovedmål i byområdeplanen (2011) er å styrke sentrums attraktivitet, styrke sentrum som sosial arena, legge til 
rette for økt aktivitet og bidra til økt mangfold. I tillegg skal planen legge føringer som i størst mulig grad bidrar til 
forutsigbarhet, fleksibilitet og effektivitet i videre planlegging og utvikling av byen. Planen må vurderes i forhold til 
byområdeplanens intensjoner og mål. Så fremt planområdet regnes som en del av FMV tolker ØFK at planen er i 
tråd med mål og overordnede grep for byområdet.  
Det må vurderes om detaljreguleringen styrker dagens sentrum, og om elverommet styrkes ved økt 
handelsvirksomhet.  

 
Kommentar: Se kommentar til tilsvarende innspill fra Fylkesmannen i Østfold.  

 
Handel og kjøpesenter 
Det foreligger flere analyser som vurderer forholdet til handel og sentrum spesielt og som konkluderer ulikt; KU for 
handel som følger planen, en rapport fra aktører i dagens sentrum, en utredning av Dokk Holm / Hellsten og en 
TØI-rapport fra 2016. Fredrikstad kommune arbeider også med temaet som del av kommuneplanarbeidet. 
Kjøpesenterbestemmelsen utgikk 01.07.2018 og fylkestinget har vedtatt nye bestemmelser. Planen er igangsatt 
mens kjøpesenterbestemmelsen fortsatt var gjeldende. Byområdeplanen peker ut FMV som mulig område 
plasskrevende varehandel. Dersom Åsgård syd defineres som avlastningsområde bør bestemmelsene endres til 
plasskrevende varer, evt. en andel plasskrevende varer av totalt areal. Dette bør vurderes gjennom en 
kommuneplanprosess.  
Byområdeplanen sier samtidig at tilstrekkelig areal for framtidige sentrumsfunksjoner må sikres, og at kompakt 
handelssentrum skal utvikles. Handelsaksene er Grønli/Dammyr – Torvbyen – Stortorvet – gangbroa- FMV i 
tillegg til Nygaardsgata. Det må vurderes hva som menes med kompakt handelssentrum for det vil være mer enn 
1 km fra planlagt stasjon til ytterkant av planområdet. ØFK antar at handelen i stor grad vil være bilbasert.  

 
Kommentar: Vedr. handelsanalyser; se kommentar til tilsvarende innspill fra Fylkesmannen i Østfold. 
Det er tatt inn bestemmelse om minimumsstørrelse på en andel av butikkene i søndre del, jf. kommentar 
til tilsvarende innspill fra Fylkesmannen i Østfold. Prosjektets lave bilparkeringsdekning, plassering i en 
gang-/sykkelprioritert handelsakse i umiddelbar nærhet til eksisterende sentrum, kollektivtilbud og høy 
boligtetthet, legger til rette for at det kan tas mer miljøvennlige transportvalg og for at antall kjørte 
kilometer knyttet til handel kan reduseres.  

 
Avvik fra byområdeplanen 
Avvik er hovedsakelig om Åsgård syd skal defineres som sentrumsformål eller ikke, samt økte høyder som kan gi 
opptil 13-14 etasjer, mens byområdeplanen hovedsakelig henviser til 5-6 etasjer.  

 
Kommentar: Søndre del av planområdet ligger innenfor sentrumsavgrensningen og er avsatt til framtidig 
bebyggelse og anlegg i byområdeplanen. De påkrevde utredninger er gjennomført i planområdet for å 
avklare om ”sentrumsfunksjoner” skal kunne plasseres i området. Byområdeplanen har ikke fastsatt 
særskilte høyder i planområdet. Foreslåtte høyder kan dermed ikke defineres som avvik. Byggehøyder 
er imidlertid revurdert etter høring og offentlig ettersyn. Maks tillatt høyde for deler av bebyggelsen i 
søndre del er redusert i revidert planforslag, jf planbeskrivelsen kap. 7.2. 

 
Planområdet og sentrumsaktivitet 
Planområdet ligger på aksen Grønli-FMV over elva, som kanskje er byens viktigste byrom.  
Vanskelig å forutsi hvordan forsterkning av aksen vil påvirke sentrum med gågata. Det foreslås at gågata styrkes 
som kulturakse, men planen gir ikke rammer for eksterne områder. Utvikling til noe annet enn handel i sentrum er 
opp til aktørene der og kommunen.  

 
Kommentar: Se vedlegg ”Prosjekt Værstetorvet – Effekt på sentrumshandelen – Oppsummering av 
Prognosesenterets rapport. Værste AS og Scala Eiendom AS, September 2018.” 

 
Kjøpesenteretablering og regionale myndigheters rolle 
Planen er varslet før rikspolitisk kjøpesenterbestemmelse opphørte juli 2018. Planen bør likevel vurderes opp mot 
gjeldende retningslinjer for bolig, areal og transportplanlegging, nye regionale planbestemmelser for lokalisering 
av handel og av arbeids-/besøksintensive virksomheter samt pågående kommuneplanarbeid vedr. 
kjøpesenterplassering.  
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Framtidens handelsform er usikker, med dreining mot mer netthandel og at forretninger er ”showroom”. Høye 
tomtepriser gjør det vanskelig for sentrum å konkurrere, og i stedet tar aktivitetstilbud og servering større plass en 
tidligere.  

 
Kommentar: Byområdeplanens krav til utredning knyttet til etablering av kjøpesenter er oppfylt. Det 
vises til kap 3.7 i vedlegg ”Oversikt over endringer av planforslaget etter høring og offentlig ettersyn” og 
vedlegg ”Prosjekt Værstetorvet – Effekt på sentrumshandelen –  Oppsummering av Prognosesenterets 
rapport. Værste AS og Scala Eiendom AS, September 2018.” 

 
ØFKs vurdering av prosjektet 
Basen på opp til 3 etasjer over bakkeplan på Åsgård syd er ØFKs hovedargument mot prosjektet. 
Betenkelighetene gjelder omfattende handelsvirksomhet, kryssing av ”indre ring” midt i prosjektet, og mer eller 
mindre sammenhengende fasade rundt hele Åsgård syd, bl.a. 200 meter fasade langs ny forlengelse av 
Rødsveien. Det refereres til at sammenhengende fasader som overskrider sentrums fasadelengder over 60-80 m 
bør unngås, og det er ønske om å dekomponere fasadene i 15-30 m lengder. Det bør vurderes om plankart og 
bestemmelser sikrer dette i alle etasjer.  
 
Handel er ikke nevnt ved beskrivelse av hvorfor ulike beboergrupper ønsker å bo i sentrum. Det er vist 
konsentrert boligbebyggelse på handelslokk. Fasadene vil følge gateløpet i sammenhengende lengder og ØFK 
stiller spørsmål ved om planen i tilstrekkelig grad sikrer variasjon for å bidra til at oppmerksomheten til 
forbipasserende vekkes. ØFK anbefaler at ”bør” erstattes med ”skal” i bestemmelser om variasjon, og at det 
sikres fysiske sprang i fasaden over flere etasjer for å redusere sammenhengende fasader.  

 
Kommentar: Basen er redusert til maks to etasjer på Åsgård syd. Fasadene får tilbaketrukne partier det 
etableres en ny tverrforbindelse for gående som underdeler fasadelengdene i typiske kvartalslengder i 
dagens sentrum jf. revidert planbeskrivelse og styrket skal-bestemmelse om frekvens på innganger og 
tilkomster. Jf. også vedlegg ”Oversikt over endringer i planforslaget etter høring og offentlig ettersyn”.  

 
Størrelse og høyder 
Det er vanskelig å se for seg størrelsen på prosjektet selv om det foreligger mange snitt og illustrasjoner. Høyden 
vil merkes fra gateplan og nærområdet. Området vil danne fondmotiv fra torvet over gangbroa, og være synlig fra 
et større omland. Bebygd areal på Åsgård syd er ikke ulikt stadion. Maks tillatt høyde er kote + 44 som tilsvarer 
ca. 13 etasjer avhengig av byggemetode. I opprinnelig reguleringsplan er høydene satt til kote + 17,4 tilsvarende 
de eldre Værstehallene. Byområdeplanen legger 19,5 m til grunn. ØFK anbefaler kommunen å vurdere høydene 
nærmere. ØFK er enig i at variert byggehøyde er viktig, men kommunen må vurdere om enkeltprosjekter skal gis 
disse høydene, mht. avvik fra overordnet plan og presedensvirkning. 
 
Bestemmelse § 3.1.5 om høydefordeling mellom vertikalnivå er uheldig fordi sol/skyggediagram viser at de 
høyeste bygningene er plassert slik at kontorer og handelsareal i størst grad blir negativt utsatt, og ikke 
småhusbebyggelse og barnehage.  

 
Kommentar: Bygningshøyde på Åsgårdjordet er redusert i front mot Jens Wilhelmsens gate etter 
høring. Det er tatt inn flere illustrasjoner for å tydeliggjøre at forholdet til omkringliggende bebyggelse og 
landskap er hensyntatt. Bestemmelse (tidligere 3.1.5) om høydefordeling er fjernet i revidert planforslag.  

 
Kulturminner og området 
Administrasjonsbygget inngår i Riksantikvarens NB!-register. Innenfor GP1 bør planen sikre bevaring av eiketrær 
og at de skjøttes på faglig måte. Det må sikres at kollens naturlige form beholdes.  
Det bør tas inn krav om at passasjene i bestemmelsesområdene #3 og 4 skal utformes slik at siktkorridorene 
gjennom og mellom bygningene ledes mot administrasjonsbygget som troner på toppen av kollen.  
Planområdet grenser til meget ulike situasjoner. Illustrasjoner i KU kulturminner er det vist illustrasjoner, men 
bebyggelsen er halvgjennomskinnelig for å vise endringene, og fremtrer dermed mindre synlige. Hensynet til 
automatisk fredete kulturminner er ivaretatt.  

 
Kommentar: Det er tatt inn hensynssone naturmiljø i parken og punktsymbol ’Eksisterende trær som 
bevares’, med tilhørende bestemmelse som verner eiketrærne og stiller krav om ivaretakelse av kollens 
naturlige terreng og eksisterende vegetasjon.  
Sikt mot administrasjonsbygget er presisert for bestemmelsesområde # 3 og 4, i tråd med innspillet. 
Illustrasjonene i KU viste halvtransparent bebyggelse, nettopp for å vise hva den dekker og gi relevant 
informasjon.  

 
Forholdet til gateplan 
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P-kjeller, flomsikring, forretnings- og lagerareal gir gjerne behov for lukkede fasader. Vinduer tettes gjerne igjen 
siden forretningene henvender seg innover. Fordelaktig om lager (bilbasert) legges lenger ut av sentrum, ref. 
IKEA.  

 
Kommentar: Det er tatt inn presisering og styrkede krav til aktive, utadrettede fasader. Se kommentar til 
tilsvarende innspill fra Fylkesmannen i Østfold.  
Det planlegges handelstilbud som skal komplettere og styrke sentrumshandelen, og det er ikke vurdert 
som aktuelt å etablere bilbasert lager plassert utenfor sentrum. 
 

ØFK ser ikke hvilken tverrforbindelse som planlegges over fv. 108. Evt. broer over fylkesveien må avklares, og 
anbefales ikke.  

 
Kommentar: Foreslåtte gangfelt er vist med egen linjetype på plankartet og på figur i planbeskrivelsen 
kap 7.7.6. Over fv. 108 er det foreslått nytt gangfelt i forlengelsen av gangbroaksen. Ellers opprettholdes 
dagens gangfelt ved COWI. Det ønskes i tillegg gangfelt like vest for rundkjøringen, men sistnevnte må 
avklares med vegvesenet i forbindelse med byggeplan. Gangbroer over fylkesveien er ikke aktuelt.  

 
Barn og unge 
Planforslaget viderefører byområdeplanens arealkrav til lek/uteoppholdsareal. Kommunen må vurdere hvor 
mange boliger som skal kunne knyttes til slike areal kapasitetsmessig og hvordan tilgjengeligheten er til arealet i 
forhold til prosjektet.  
Lekeareal på tak gir utfordring mtp. tilgjengelighet for barn i nærområdet. Større vegetasjon på tak krever tykkere 
tak/jordsmonn. Lekeareal blir liggende tett på boliger og balkonger. Lengst sør kan det bli konflikt mellom lek og 
annen tillatt bruk (adkomst, parkering, uteservering).  

 
Kommentar: Antall boliger som knytter seg til parken som uteareal er redegjort for og kapasiteten er god 
(planbeskrivelsen kap 7.11). Se også kommentar til kommunens interne høringsgruppe v/Idrett.  
Lekearealer nær bolig er vurdert som positivt mht. trygghet for de minste barna. Det sikres også offentlig 
tilgjengelige lekearealer. Bestemmelsene sikrer at lekearealer skal plasseres med vekt på bl.a. sikkerhet.  

 
Geoteknikk og grunn 
Geotekniske rapporter dekker ikke hele området, bl.a. bensinstasjontomta. ØFK ber om at det vurderes om dette 
er tilstrekkelig siden området ligger under marin grense for løsmasser.  

 
Kommentar: Se kommentar til NVE.  
 

Forurensning og støy 
Det er funnet grunnforurensning ved bensinstasjonen. Det er redegjort for at det vil være forurensning bl.a. med 
svevestøv. Det er relativt mye trafikk i området. Tunnelåpning og landskapets skålformasjon kan bidra til økt 
luftforurensning og opplevd støy. Det bør vurderes om det er andre plasseringer oppe på lokket som i større grad 
kan skjerme boligene. Vegetasjon demper i liten grad målt støy, men kan redusere opplevd støy. Endring av 
veitraseer kan gi økte støyproblemer for studentboliger og barnehage. Studentboliger er arealknappe, ofte med 
enkeltrom og uten mulighet til å trekke seg tilbake til andre deler enn sin egen hybel. Det bør vurderes om det 
skal settes i verk spesielle tiltak mot studentboligene. Endring fra grøntdrag til vei langs studentboligene endrer 
forutsetningene. Den mest støvete og støyende anleggsperioden bør planlegges i samråd med barnehage, 
studentsamskipnad og evt. velforeninger.  

 
Kommentar: Grunnforurensning (sanering, tiltaksplan etter gjeldende regelverk) ivaretas ved 
detaljprosjektering og gjennomføring. Rapporter fra prøvetaking som er gjennomført i planarbeidet er 
vedlagt planforslaget slik at de kan legges til grunn for videre prosjektering og utførelse.  
Ihht. KU for luftforurensning blir det tilfredsstillende luftkvalitet i planområdet.  
Støy: Se kommentar til Fylkesmannen i Østfold.  
Anleggsstøy og –støv: Se kommentar til Samvirkebarnehagene.   

 
 
Trafikkløsning og parkering 
Trafikktekniske løsninger avklares med Statens vegvesen, som er veiadministrator for fylkeskommunen.  
925 p-plasser synes høyt, spesielt mtp. Bypakke Nedre Glomma sikter inn mot lav p-dekning for å få 
belønningsmidler, og mtp. byvekstavtale. Antallet p-plasser i planforslaget tilsvarer grovt regnet eksisterende 
antall i området i dag.  

 
Kommentar: Maks-kravet på 925 nye p-plasser er ikke endret etter høring. Antallet er langt lavere enn 
byområdeplanens minstekrav. Det er tatt inn minimumskrav (satt til min. 300 plasser) i tillegg, etter krav 
fra Fredrikstad kommune. Se kommentar over til Fylkesmannen i Østfold om samme tema.  
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Avstand mellom tunnelåpning og rundkjøring 
Fravik fra avstand mellom rundkjøring og tunnelåpning ble akseptert i eget vedtak i Fylkestinget 16.02.2017. Det 
forventes at forutsetningene i vedtaket oppfylles.  

 
Kommentar: Forutsetningene i vedtaket oppfylles, jf. kommentar om samme tema til Statens vegvesen.  
 

Bekkedraget 
Bekkedraget forsvinner i sin helhet med prosjektet. ØFK oppfordrer til å holde bekker åpne mht. flomvei ved store 
nedbørsmengder, bedre dyre/planteliv og visuelle kvaliteter. Bestemmelser om blågrønn struktur bør være mer 
konkrete.  

 
Kommentar: Muligheten for å benytte åpent bekkedrag som flomvei forsvant ved etablering av fv.108. 
Bestemmelse om blågrønn struktur er styrket, jf. kommentar til Fylkesmannen om samme tema.  

 
Fleksibilitet 
Flere land opplever at store handelsområder fraflyttes. ØFK anbefaler at prosjektet planlegges med tanke på 
framtidig bruksendring til annet formål.  
Rekkefølgebestemmelser bør sikre at handelen ikke kan etableres uten boligutvikling i området.  

 
Kommentar: Innspill om fleksibilitet for bruksendring tas til orientering. Det er satt en øvre grense for 
handelsarealer i søndre del, og sentrumsformål åpner for bl.a. tjenesteyting og kontor. Boligdelen er 
avgjørende for prosjektet, både byutviklingsmessig og økonomisk, og skal gjennomføres i parallellitet 
med veg/infrastruktur og handel/tjenesteyting.  

Statens vegvesen (SVV), 03.09.2018 
SVV oppsummerer hensikten med planen og sin rolle i planarbeidet. Det fremmes innsigelser på bakgrunn av 
rollen som vegadministrator for fylkeskommunen. SVV uttaler seg også på bakgrunn av rollen som fagorgan med 
sektoransvar. Innsigelser fremmes da SVV ikke er trygge på at plankartet er godt nok grunnlag for at krav i 
vegnormalene kan bli fulgt.  
 
Tidligere uttalelser 
Uttalelse til planoppstart og planprogram er gitt i brev av 07.04.2017, der SVV bl.a. viste til Fylkestingets vedtak 
om fravik på avstandskravet i vegnormalene for plassering av rundkjøring på fv. 108 og vilkårene for tillatelsen.  
  

Kommentar: Fylkestingets vedtak av 16.02.2017 lyder som følger:  
  

 
 

Det er tatt inn rekkefølgebestemmelser som sikrer godkjenning av byggeplan for anleggene før 
igangsetting. Alle kostnader skal bæres av utbygger. Det tas sikte på å inngå utbyggingsavtale og 
avklaring av evt. anleggsbidrag før gjennomføring. Forslagsstiller er i dialog med vegvesenet om 
løsninger for hastighetsbegrensende tiltak i Jens Wilhelmsens gate mellom tunnel og rundkjøring ved 
Værstebrua.    
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Uttalelse med innsigelse i rollen som vegadministrator for fylkeskommunen: 
 
Areal til vegformål – Innsigelse 
Når planforslag omfatter endringer på veg som SVV forvalter kan det være nødvendig be om teknisk plan for 
arbeidene, som grunnlag for plankartet. Teknisk plan bør helst godkjennes før planen legges ut på høring, for å 
unngå at det reguleres anlegg som ikke har tilstrekkelig areal gjennomføring. 
 
SVV er bekymret for om det er avsatt tilstrekkelig areal til å kunne bygge en riktig utformet rundkjøring inkl. 
nødvendige terrengendringer ved tunnelåpningen og på fylkesvegen. I tillegg er de ikke trygge på at det er avsatt 
tilstrekkelig areal til teknisk utstyr i havarilommen. Innsigelse fremmes fram til SVV har fått dokumentasjon på det.  
 
Før SVV kan akseptere at planen godkjennes må de ha tegninger og beskrivelser som er nødvendige for å 
dokumentere at det er mulig å bygge alle tiltak på vegarealene i henhold til vegnormalene, og at det avsatt 
tilstrekkelig areal i plankartet. Tiltakene som må tegnes og beskrives er rundkjøringen SVG13, tiltak på 
konstruksjonen i Bjølstadtunnelen, havarilommen og alt annet arbeid som vil berøre vegareal SVV forvalter i dag 
og skal forvalte i framtiden. I området SVG13 er SVV spesielt bekymret for at det ikke er satt av tilstrekkelig areal 
mot ny bebyggelse som skal oppføres på arealet BKB7. Det er svært uheldig dersom det settes i gang 
bygningsarbeider, og det etter hvert viser seg at areal til ny rundkjøring eller vei blir for knapt innenfor arealformål 
til samferdsel.  
 
En annen måte å imøtekomme innsigelsen på enn nevnt over, kan være å ta med en setning i 
rekkefølgebestemmelsen 8.2 Igangsettingstillatelse som sikrer at en godkjent byggeplan for alle tiltak som berører 
fylkesvegene skal være vedlagt søknaden. Formålet er at det da ikke kan settes i gang bygging av nye bygg 
grensende til vegareal SVV forvalter, før byggeplaner for vegtiltak er godkjent og arealbehov avklart.  

 
Kommentar: Krav i innsigelsen er oppfylt:  
- Det er tatt inn ny rekkefølgebestemmelse 8.3 b) knyttet til igangsettingstillatelse i tråd med SVVs 

krav.  
 
Havari/beredskapslomme – Innsigelse 
Havarilommen er vist med formål gatetun og bestemmelsesområde. Bestemmelsen åpner for at havarilommen 
kan integreres i grønnstruktur/oppholdssone. Endringsmuligheten i bestemmelse 4.1 er ikke tilstrekkelig, så for å 
sikre nødvendig funksjon må formålet endres til Veg eller Annen veggrunn-tekniske anlegg, og bestemmelsen 4.5 
c) endres ved at innholdet etter koma i andre setning må fjernes. I tillegg må den stå under en overskrift som 
omhandler enten arealformålet veg eller Annen veggrunn-tekniske anlegg. Evt. grønnstruktur og oppholdssoner 
må opparbeides utenfor området avsatt til havarilomme.  

 
Kommentar: Kravene i innsigelsen er oppfylt:  
- Formål på beredskapslomme er endret til Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT).  
- Bestemmelse 4.5 c) er endret som beskrevet og har fått nytt nummer 4.10, med overskrift Annen 

veggrunn – tekniske anlegg.  
 
Annen veggrunn-tekniske anlegg 
På plankartet er det tatt inn arealformålet SVT 1-2, men uten at det er knyttet bestemmelser til formålet, slik at 
den juridiske virkningen er uklar. Det må knyttes bestemmelse til formålet og planen kan etter SVVs skjønn ikke 
godkjennes før dette er avklart.  

 
Kommentar: Formål SVT1-2 er allerede regulert til Annen veggrunn i gjeldende reguleringsplan for fv. 
108. Formålet tilsvarer altså tidligere regulering og faktisk opparbeiding, og omregulering er unødvendig. 
Arealet er derfor tatt ut av planen. 

 
Godkjenning av byggeplaner – Innsigelse 
Det er bra det er tatt inn bestemmelse om at vegmyndighet skal godkjenne byggeplan for offentlig 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Det er viktig for SVV at arbeid ikke kan starte før byggeplan er 
godkjent, og bestemmelsen må derfor være en rekkefølgebestemmelse.  
SVV ønsker at bestemmelsen konkret nevner de store endringene som utløses av dette planforslaget og foreslår 
en konkret formulering av rekkefølgebestemmelsen.  

 
Kommentar: Rekkefølgebestemmelse med samme ordlyd som foreslått er tatt inn i planen, jf. 
bestemmelse 8.3 a).   
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SVG1-22 Annen veggrunn-grøntareal 
Formålet berører areal SVV forvalter. Bestemmelse 4.8 må derfor ses i sammenheng med at SVV skal godkjenne 
byggeplaner for tiltak som berører vegareal de forvalter. Hva som blir godkjent i byggeplaner av SVV er 
avgjørende for hvordan arealet kan se ut.  
  

Kommentar: Bestemmelse 4.8 har fått nytt nummer 4.11 i revidert plan. Innspillet tas til etterretning.  
 
Regulert fotgjengerfelt 
Reguleringsplan kan ikke bestemme type kryssing ved fylkesvegene. Det er en forvaltningsoppgave som 
vurderes etter annet lovverk enn pbl. Regulert fotgjengerfelt må derfor anses som en markering av hvor det er 
tenkt at kryssing kan foregå. 
  

Kommentar: Innspillet tas til etterretning.  
  
Utforming av fylkesvegene og rundkjøring SVG13 
Plankartet synes å gi føringer for utformingen av fylkesvegnettet fordi vegarealene er tegnet detaljert med f.eks. 
midtdeler, svingefelt etc. SVV vet at intensjonen er at fv. 108 skal oppleves som en gate, men det kan ikke 
bestemmes hvordan fylkesvegene og rundkjøringen skal se ut gjennom detaljreguleringsplanen. SVV minner om 
at byggeplaner for veganlegg de forvalter skal godkjennes, men på grunn av bestemmelse 4.1 b) ser SVV det 
likevel ikke nødvendig å fremme innsigelse. SVV minner om at fv. 108 har en viktig transportfunksjon bl.a. mot 
Kråkerøy og Hvaler. Dette nevnes ikke i planforslaget, der det tvert imot kan framstå som at tiltakshaver har et 
mål om å bygge ned veien.   

 
Kommentar: 4.1 b) åpner for justering/endring av veganlegg ved detaljprosjektering, i samråd med 
vegmyndighet (SVV). Veganlegg er vist relativt detaljert for å synliggjøre en intensjon og et forslag til 
løsning, men forslagsstiller er innforstått med at SVV kan kreve endringer. 
Det tas inn tekst i planbeskrivelsen om at fv. 108 er viktig ferdselsåre mot Kråkerøy og Hvaler. 
Hastighetsdempende tiltak i Jens Wilhelmsens gate vurderes i samråd med SVV, dette i tråd med 
fylkestingets vedtak knyttet til fraviksbehandling av rundkjøringen.  
  

Uttalelse i rollen som fagorgan med sektoransvar 
 
Sentrumsformål 
Som nevnt tidligere; lokalisering av kjøpesenter burde vært vurdert mer helhetlig i kommuneplanarbeidet før 
detaljreguleringen vedtas. Uheldig å avgjøre sentrums avgrensning gjennom denne planen.  
  

Kommentar: Planområdet ligger allerede innenfor sentrumsavgrensningen i gjeldende byområdeplan.  
 
SVV er skeptisk til utredningen som tiltakshaver har gjort av sitt område opp mot andre sentrums-områder 
herunder Grønli, og konklusjonen om at området er ”riktig”. Grønliområdet har et potensial for å bli vesentlig 
større og trukket lenger vekk fra Stortorvet enn det som er lagt til grunn i utredningen. Gangavstand vil bli 0,5-1 
km, og basert på reisevaneundersøkelser kan dette være akseptabelt for bolig, men neppe for avstand mellom 
kollektivtransport og arbeidsplass.  

 
Kommentar: Planforslaget er i tråd med byområdeplanens anbefalte radius fra Stortorvet og målsetning 
om styrket, fotgjengerprioritert handelsakse mellom Grønli og FMV via gangbroa. Dersom Grønli 
plasseres i utkanten av sentrum bør effektive kollektivforbindelser mot sentrum etableres, f.eks. en 
bussringlinje/-shuttle rundt /gjennom sentrum, f.eks. på den tidligere såkalte ”indre ring”-traseen. 
Forslagsstiller har tatt initiativ til å drøfte slike løsninger med bl.a. Østfold Kollektivtrafikk, Statens 
vegvesen og Fredrikstad kommune. 

 
Oppsummering 
SVV ser det nødvendig å fremme innsigelse til planforslaget på grunn av at de ikke er trygge på at krav etter 
vegnormalene lar seg gjøre å følge innenfor areal satt av til vegformål i plankartet.  
 
Før SVV kan akseptere at planen blir godkjent, må de få dokumentasjon på at planen er et godt nok grunnlag til 
at alle tiltak på fylkesvegnettet, herunder at ny rundkjøring SVG13 lar seg gjøre å bygge i henhold til 
vegnormalene. Alternativt kan bestemmelsen 8.2 Igangsettingstillatelse tilføyes med en setning om at godkjent 
byggeplan for alle tiltak som berører fylkesvegene skal være vedlagt søknaden.  
 
Innsigelsen knytter seg selvsagt ikke til fraviket fra vegnormalene Fylkestinget har gitt tillatelse til.  
 
SVV krever også at bestemmelsesområde # 14 blir endret til underformålet Veg eller Annen veggrunn – tekniske 
anlegg og tilhørende planbestemmelse blir endret.  
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Videre krever SVV at kravet om godkjent byggeplan for fylkesvegtiltakene utformes som en rekkefølge-
bestemmelse. 
  

Kommentar: Endringene som Statens vegvesen krever er ivaretatt i revidert plan. Statens vegvesen 
frafalt innsigelsene den 05.11.2018.   

Bane NOR, 11.06.2018 
Bane NOR har ingen merknader.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 22.08.2018 
NVE fremmer innsigelse til planen da faren for kvikkleireskred ikke er tilstrekkelig avklart, jf. sikkerhetskrav i 
TEK17 § 7-3 og NVEs retningslinjer 7/2014. For at innsigelsen skal kunne bortfalle må det dokumenteres at 
sikkerhet mot kvikkleireskred er tilstrekkelig ivaretatt ihht. NVEs veileder 7/2014. 
  

Kommentar: Krav i innsigelsen er imøtekommet. Det er gjennomført vurdering av 
områdestabilitet/kvikkleire og uavhengig kontroll av denne. Rapportene følger som vedlegg til 
planforslaget, slik at utredningene kan legges til grunn for videre prosjektering og utførelse i 
planområdet. NVE frafalt innsigelsen den 30.10.2018. 

Sentrumssamarbeidet i Fredrikstad (SSF) v/ Grundvig, Tessem og Løwer, datert 
24.06.2018 
Sentrumssamarbeidet er en sammenslutning av de største grunneierne i sentrum; Citycon (Sektor Torvbyen AS 
og Torvbyen Utvikling AS), Aberdeen Cityterminalen AS, Ryen Eiendom, Bøckmann Eiendom AS, Høili Eiendom 
AS og Cityplan AS, som representerer ca. 90 000 m2 handel, bevertning, bolig, kontor og hoteller.   
 
Innspillet er vedlagt en analyse de har fått utarbeidet av Prognosesenteret.  
 
Sakens hovedpunkter Saken er av stor betydning for byen. SFF er opptatt av konsekvenser for dagens 
sentrumskjerne, og for Fredrikstad sin mulighet til å videreutvikle et levende og attraktivt bymiljø. SFF mener 
uttalelsen og vedlagt analyse fra Prognosesenteret dokumenterer at tiltakets størrelse og innhold vil skade 
dagens sentrumskjerne og hindre bymiljøutvikling i lang tid framover.  
 
Krav til KU i planprogrammet Det vises til KU Handel som ihht. planprogrammet skulle belyse hvordan nytt 
kjøpesenter og ny gatebasert handel/service vil påvirke dagen sentrum. KU har mangler i både spørsmålsstilling, 
alternativer og analyse, og belyser ikke de faktiske konsekvenser prosjektet har for sentrum.  
 
Hovedpremiss  
Hovedpremiss for utredningen; at et stort, konvensjonelt kjøpesenter skal etableres i et sentrumsnært område, er 
feil. Analysen tar for seg alternative beliggenheter av et slikt konsentrert handelstilbud, uten å beregne forventede 
konsekvenser for sentrumshandelen ifht. noen av de foreslåtte lokaliseringsalternativene. Analysen konkluderer 
med at Åsgård syd er den beste beliggenheten for et slikt tilbud. 0-alternativet er i praksis ikke analysert, med 
unntak av at det har samme plassering som hovedalternativet.  
Et nytt, stort, innadvendt kjøpesenter utenfor dagens sentrumsbebyggelse, og med stor avstand til kollektivtilbud, 
er på ingen måte den eneste muligheten Fredriksstad har for å møte framtidig behov for handelsareal. 
Gjennomgående oppfatning i fagmiljøene er at handel må plasseres nær trafikknutepunkt og sentrale kjøpesentre 
må integreres bedre med øvrige virksomheter og aktiviteter. Dette vil gi aktivt bymiljø, mindre bilbruk og hindre 
byspredning.  
SFF poengterer at forespeilet investering på 2 milliarder kroner er ikke avhengig av å etablere kjøpesenter. Bolig 
vil og bør ta en større andel av utbyggingspotensialet på området.  
 
Gangtid ifht. allmenn tilgjengelighet 
Asplan Viaks tilgjengelighetsvurdering tar utgangspunkt i antall mennesker med gangtid 5 og 10 min fra antatt og 
framskrevet framtidige arbeidsplasser og boliger.  Med 10 min gange flyttes origo fra Stortorvet mot nord til 
Gunnar Nilsens gate/Nygaardsgata vest, og Grønli har lik attraktivitet som Værste.  
 
Øvrige brukere tas ikke med, som har gang-utgangspunkt på andre steder i byen (p-hus, bussterminal, 
togstasjon).  
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Fortettingsstrategien bestilt av Fredrikstad kommune illustrerer tilgjengelighet bedre; gangbarhet relatert til 
arbeidsplassintensiv virksomhet og stamnett for kollektiv. I denne illustrasjonen ligger planområdet klart utenfor 
primær gangbarhetssone.  
 
Fremtidig markedsgrunnlag 
Markedsgrunnlag i Asplan Viaks analyse tar kun utgangspunkt i befolkning og kjøpekraft og ikke endret 
kjøpeadferd. Behov for fysiske butikklokaler i fremtiden er usikkert og netthandel er sterkt økende. Dette legger 
allerede press på eksisterende handel, og omsetning og lønnsomhet går ned. Uklokt å utvikle store sentre som 
det er vanskelig å konvertere til annen bruk når markedet er forbi et metningspunkt. Asplan Viak undervurderer 
nødvendig omsetning, og overvurderer arealbehovet for handel.  
 
Modellering av konsekvenser 
SSF har forsøkt å tallfeste konsekvenser etter anerkjent, presis metode, utført av Prognosesenteret. 
Den viser at dagens sentrum/Torvbyens omsetning vil bli redusert med utbygging som foreslått, og medføre 
avvikling/konkurser.  
 
Tiltakshavers hovedargument er å ta handelen tilbake til sentrum. Prognosesenteret har beregnet at om 2/3 av 
leietakerne i Dikeveien etablerte seg på Værste vil totalomsetning i sentrumsområdet likevel falle. Det er uansett 
liten sannsynlighet for at store, bilbaserte konsepter kan relokaliseres på Åsgård.  
Et relevant spørsmål er om sentrum skal utvikles ved å bygge ned/flytte handel i Dikeveien eller om det bør 
utvikles nye fremtidsrettede tilbud innen handel, bevertning og kultur.  
 
Prognosesenteret har beregnet at dersom det samme handelsarealet (26 000 m2) heller fordeles som på 
forsterkning/videreutvikling av handel i dagens sentrum, og på begrensede bydelssenter på Værste og Grønli, vil 
forsterke sentrum.  
 
Tilbudet må øke i takt med befolkningen, korrigert for evt. endret handelsadferd.  
 
Reelle alternativer  
SSF mener at enten bydelstilbud (dagligvare, apotek, blomster), lokalsenter (inntil 3000 m2) eller big box-
konsepter (10 000 m2 til arealkrevende varer som møbler, brune/hvitevarer) er modeller som vil begrense 
skadevirkningen for sentrum og legge til rette for sunn og god byutvikling. 
  
Rekkefølgebestemmelser  
Sentrumsplanen vektlegger utvikling av aksen Grønli-FMV. Den er opp mot 2 km og det er ikke realistisk at hele 
strekningen skal understøtte et aktivt sentrumsmiljø.  
Dersom det blir tunge tilbud i begge ender av aksen blir de satellitter uten bymessig tilknytning til sentrum.  
Rekkefølgebestemmelser må styre utviklingen dersom sentrum skal vokse innenfra og ut. Gatebasert handel 
nærmest sentrum må etableres først og vise levedyktighet før et større tilbud etableres.  
 
Tiltakets forhold til ”Fortettingsstrategi – Fredrikstad 2018-2030” 
Strategien er bestilt som et faglig grunnlag for rullering av kommuneplan, utarbeidet av Alt. Arkitektur i samarbeid 
med andre fagmiljøer. Her fokuseres på kompakt sentrum, og at det er krevende å få godt aktivitetsnivå dersom 
sentrum har for stor utstrekning. Rapporten anbefaler ikke å etablere handels-/servicetyngdepunkt i utkanten av 
sentrum ut over det som betjener bydeler og nabolag.  
 
Konklusjon 
Utvikling av FMV er viktig for Fredrikstad og det inkluderer også Åsgård syd (kjøpesenteret).  
 
Hovedproblemet med KU er at det ikke er fremlagt alternativ programmering, og hvordan slike alternativer ville se 
ut i forhold til konsekvenser og arealplanmessige føringer.  
 
Kjøpesenteret representerer en grov overdimensjonering av handel over kort tid, jf. analysen fra 
Prognosesenteret.  
 
Tiltaket og konsekvensene strider med overordnede planer og føringer, og vil true en positiv utviklingstrend i 
sentrum. Tilbudet må tilpasses bydelen og bydelens utvikling for å unngå alvorlige konsekvenser for sentrum. 
Utviklingen må skje gradvis, på rett sted til rett tid. Planmyndighet må bruke verktøy de har til rådighet for å sikre 
Fredrikstad en stabil og god utvikling.  
 
SSF har engasjert Prognosesenteret (PS) for å beregne konsekvensene av å etablere ca. 26 000 m2 
handelsareal i planområdet. PS påpeker at kommersiell virksomhet er avhengig av lønnsom drift for å overleve og 
savner beregning av omsetning for det planlagte prosjektet, og hvor denne skal tas fra eller hvordan. For politiske 
og kommersielle beslutninger er det sentralt å vite om prosjektet er markedstilpasset, og hvilken påvirkning det får 
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på øvrig handelstilbud og miljøet. Fredrikstad ligger 6% under gjennomsnittet for detaljhandelomsetning per 
innbygger. Handelslekkasje til Sverige vil neppe stoppe som følge av nytt kjøpesenter. Fredrikstad er ett av 3 
bysentrum i Norge med lavere omsetning enn det største tilbudet utenfor (Østfoldhallene).  
 
PS har sett på 4 ulike alternativ for handelen i Fredrikstad:  
0-alternativet (dagens situasjon) er beregnet for å teste treffsikkerheten til beregningsmodellen, og denne er 
vurdert som god.  
 
Beregning av alt. 1 (utbygging ihht. planforslaget og øvrig sentrumstilbud opprettholdes som i dag) viser at 
avhengig av attraktivitet vil planområdet få mellom MNOK 669 og 835 i omsetning. Sentrum vil tape mellom 19-23 
%, Østfoldhallene vil tape 5-8 %. Dette gir neppe lønnsom drift (omsetning 32 115 NOK pr m2). Snitt for norske 
senter over 20 000 m2 er 32863 NOK/m2. Ved nyetablering av senter ligger grense for lønnsomhet på rundt 40 
000 NOK/m2. 
 
Beregning av alt. 2 (teoretisk alternativ der planområdet overtar 2/3 av butikkene fra Østfoldhallene og 
attraktiviteten settes til middels). Planområdet vil da omsette for MNOK 834, Torvbyen og Fredrikstad vil tape 12 
% og Østfoldhallene vil tape 57 %.  
 
Beregning av alt. 3 (Torvbyen og dagens sentrum styrkes vesentlig, mens planområdet og ny jernbanestasjon 
utvikler små lokale handelstilbud, planområdet med middels attraktivitet). Planområdet vil da omsette for MNOK 
52, stasjonsområdet MNOK 52 og MNOK 1879 i Torvbyen/sentrum. Dette alternativet gir MNOK 10 mindre 
omsetning (totalt MNOK 2012 med stort Værste og 2001 med styrket sentrum, ny stasjon og lite Værste).  
 
Forutsetning for alle beregningene er at handelsarealet fylles i både sentrum med Torvbyen, Dikeveien 
(Østfoldhallene) og planområdet slik at attraktiviteten ikke synker. I dagens marked tror PS dette vil være veldig 
vanskelig.  
 
PS mener det er mest relevant å se på styrkingen av det totale tilbudet i Fredrikstad mot omsetningsøkningen det 
gir. Ideelt sett vil en ny butikk få like stor omsetning som gjennomsnittet av de butikkene som er der nå. I dette 
tilfellet økes innsatsen med mer enn 80 % mens omsetningen øker med mindre enn 30 %. Arealeffektiviteten vil 
altså svekkes vesentlig og påvirke lønnsomheten negativt. Utvikling av planforslaget vil svekke lønnsomheten til 
konkurrentene vesentlig og det er stor fare for mange konkurser i sentrum.  
 
Netthandel vil gi fysiske butikker mindre andel av detaljhandelen selv om forbruket øker, og omsetning kan gå 
ned for mange butikker. PS mener Fredrikstad og Norge har behov for mindre handelsareal i fremtiden enn i dag. 
Med fortsatt vekst i butikk- og netthandel på dagens nivå samt justering av overkapasitet vil netthandel og 
overkapasitet være større enn forbruksvekst inkl. befolkningsvekst mellom 2020 og 2025.  
 

Kommentar: Flere høringsutspill etterlyser ytterligere informasjon og dokumentasjon for hvordan 
Værstetorvets 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 Værstetorvet, 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.   
 
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. Forslagsstiller 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. 

SSF v/ Løwer, Aberdeen Asset Management Norway AS, 03.09.2018 
Ny fylkesplan for Østfold ble vedtatt juni 2018, og er østfoldsamfunnets viktigste strategiske dokument og skal 
samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. Planen gir retningslinjer for areal- og 
energibruk og to juridisk bindende planbestemmelser om hhv. lokalisering av handel og lokalisering av besøks- 
og arbeidsplassintensive offentlige virksomheter.  
 
Planinitiativet på Åsgård/Værste bryter med fylkesplanens retningslinjer når det gjelder  
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- Transporteffektivitet (1.1.1). Prosjektet er lokalisert +/- 1 km fra ny stasjon på Grønli. Det er betydelige 
uutnyttede ressurser i området mellom Grønli og dagens sentrumskjerne.  
- ”Innenfra og ut”-prinsippet for sentrumsutvikling (1.5.1). Prosjektet ligger i sentrums randsone og representerer 
en ”utenfra og inn”-utvikling, spesielt mtp. framtidig kollektivknutepunkt. Handelsdelen er ikke tilpasset bydelen i 
innhold og omfang.  
- Utvikling i bydelssentre og knutepunkter utenfor bysentrum skal ikke konkurrere med sentrum (1.7.4). SSF har 
dokumentert (v/analyse Prognosesenteret) at prosjektet vil representere uheldig konkurranse med dagens 
sentrum og gi utarming av dette. 
- Utbygging i eksisterende næringsområder med god tilknytning til transportnettet prioriteres før nye områder tas i 
bruk (1.8.1). Det er et betydelig potensial i eksisterende sentrumsområder, jf. fortettingsstrategi bestilt av 
kommunen. 
 
Det vises til fylkesplanens juridisk bindende formålsbestemmelse om sterkere regional samordning for etablering 
og utvidelse av kjøpesentre og handel, styrking av eksisterende by-/tettstedssentre og utvikling som hindrer 
byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for de som ikke disponerer bil. Målsetningen er en robust 
og bærekraftig byutvikling og begrenset klimagassutslipp.  
SSF v/ Løwer mener handelsdelen i prosjektet på Åsgård/Værste bryter med intensjonene i fylkesplanen da 
etablering av store nye handelsarealer i randsonen av sentrum representerer byspredning. Sammen med et 
betydelig parkeringstilbud vil det stimulere til bruk at privatbil, i strid med overordnede målsetninger.  
 

Kommentar: Planforslaget er i tråd med regional planbestemmelse for lokalisering av handel. Den 
fastsetter at handelskonsepter eller handelsområder som skal dekke mer enn et lokalt behov, skal 
etableres i sentrum av byer og tettsteder slik det er definert i fylkesplanens senterstruktur, og avgrenses i 
kommuneplanene. Planområdet ligger innenfor sentrumsområde fastsatt i kommunedelplan for 
Fredrikstad byområde. Når det gjelder de øvrige punktene i innspillet er disse grundig utredet og belyst i 
både planbeskrivelse, KU for handel, i vedlegg ”Oversikt over endringer av planforslaget etter høring og 
offentlig ettersyn, samt vedlegg ”Prosjekt Værstetorvet – Effekt på sentrumshandelen – Oppsummering 
av Prognosesenterets rapport. Værste AS og Scala Eiendom AS, September 2018”. 

SSF v/ Grundvig, 03.09.2018 
SSF v/Grundvig viser til SSFs uttalelse av 24.06.2018 og har en tilleggskommentar vedr. parkering knyttet til 
planlagte handelsetablering.  
 
Det argumenteres for at handelsetableringen på Åsgård blir gangbasert, vil styrke eksisterende sentrum og ikke 
bidra til vekst i biltrafikk. Det vil være avgjørende at planen begrenser parkeringsdekning ifht. dagens norm, slik at 
handelstilbudet ikke blir bilbasert og trekker kraft ut av sentrum. Eksisterende sentrum og Grønli kan dermed 
opprettholde mulighet til å være utgangspunkt for gang/sykkeltrafikk gjennom sentrum og over til Åsgård/Værste, i 
tråd med tiltakshavers argumenterte effekt av handelsetableringen. Hjemlevering av større varer har overtatt for 
kundens egen varetransport slik at man kan sykle og handle en vaskemaskin. Bil er ikke lenger relevant for å få 
bragt varer hjem og dette er et argument for å begrense p-mulighetene ved handelsetableringer.  
Intensjon med innspillet er å sette parkeringsvolum på dagsorden, da temaet ikke er diskutert hverken i 
reguleringsinitiativ eller KU. Temaet vil være blant de avgjørende for konsekvenser en større handelsetablering 
på Åsgård/Værte kan få for omgivelsene.  
 

Kommentar: Planen begrenser bilparkeringsdekning betydelig i forhold til byområdeplanens krav til p-
dekning. P-anlegg i planområdet vil kunne fungere som p-hus for besøkende til sentrum som kommer 
sørfra. Det er tatt inn krav om separat gangatkomst fra torvet til p-anlegg, som kan fungere uavhengig av 
bebyggelsens atkomst/åpningstid. Dette vurderes å være i tråd med byområdeplanens intensjon om p-
anlegg tilknyttet indre ring som vil avlaste sentrumsgatene for biltrafikk. Beskrivelse og begrunnelse vedr. 
parkering er tydeliggjort i planbeskrivelsen kap 7.5. Se også kommentar over til Fylkesmannen i Østfold 
om samme tema.   

Unni Mathisen, UMiljøkonsulenten, 11.06.2018 
Skeptisk til at det bygges et såpass stort kjøpesenter før befolkning i Fredrikstad er på et forventet høyere nivå. 
Hva med rekkefølge? Dikeveien er seig, etablert og ikke lett å vippe ut, og kanskje heller ikke ønskelig. 
Kommunen bør sørge for at høringsperioden ikke blir i sommer. Det er kritikkverdig hvis ikke høringsinstansene 
får reell mulighet til å uttale seg pga. ferie. 
 

Kommentar: KU for handel var vedlagt høringsforslaget. Handelsaktørert i sentrum har fått utarbeidet 
tilsvarende analyser med ulik vinkling og konklusjon. Etter høring er analysene sett i sammenheng og 
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vurdert på nytt, jf. vedlegg til revidert planforslag; ”Prosjekt Værstetorvet – Effekt på sentrumshandelen. 
Oppsummering av Prognosesenterets rapport” - Værste AS og Scala Eiendom AS, September 2018. 
Det er tatt inn utdypning vedr. rekkefølge i planbeskrivelsen kap 7.19. Høringsperioden ble pga. ferien satt til 
12 uker (minstekrav er 6 uker), for å sikre god tid til medvirkning.  

Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 19.06.2018 
Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har ingen merknader utover å påpeke viktigheten 
av at universell utforming ivaretas i planarbeidet.  

 
Kommentar: Tilgjengelighet og universell utforming er vurdert i planarbeidet jf. planbeskrivelsen og 
reguleringsbestemmelsene.  

Intern høringsgruppe, Fredrikstad kommune seksjon KMB, 12.07.2018 
Idrett:  
Det vises til halvoffentlige lekearealer på tak. Dette er ikke godt nok. Her må minst inn en kvartalslekeplass med 
ballbane og gode aktivitetsanlegg for alle aldersgrupper.  
Et så stort boligkompleks (260 boenheter) må ha tilrettelagt aktivitetsanlegg for større barn/ungdom. Det må 
settes av flere arealer til offentlig rekreasjon/aktivitet, dette kan ikke ivaretas av eksisterende aktivitetsområder.  

 
Kommentar: Innspillet antas å være basert på misforståelser. Byområdeplanens krav til leke- og 
uteoppholdsareal oppfylles innenfor planområdet, og man ”lener seg” ikke på eksterne aktivitetsområder.  
Lekearealer på tak er felles lekearealer for alle boligene. Disse er på basenes tak mellom boligene (ikke 
på boligenes tak). Skjermede, trygge lekearealer synlig fra boligene er vurdert som en god løsning som 
kan bidra til at også småbarnsfamilier kan bo i sentrum. Dette etableres mellom boligene på 
taklandskapet over handel/kontorbebyggelsen. For søndre del sikres både småbarns- og 
kvartalslekeplass på denne måten. Det er også tatt inn krav om offentlig tilgjengelig lekeplass på torvet 
SGT5 helt sør i planområdet. For nordre del sikres småbarnslekeplass på tak mellom boligene, mens 
kvartalslekeplass sikres på torvet (gatetun SGT2) som endres fra bilvei/parkering til et gang-
/sykkelprioritert område med både oppholds-, aktivitetsområder og grønnstruktur. Torvets areal blir 
større enn Stortorvet og Fisketorvet til sammen. Områdelekeplass sikres i Høyskoleparken. Parken (ca. 
6 mål) er mer enn stor nok til å dekke arealkravet til områdelekeplass for både boligene i planområdet og 
de eksisterende boligene på Beddingen. I parken skal det opparbeides min. 400 m2 nytt leke- og 
aktivitetsområde, den skal sikres offentlig tilgjengelig, universelt utformet atkomst, og det tillates andre 
leke- og aktivitetsapparater (underordnet naturmiljøet).  

 
Utdanning og oppvekst:  
Utbyggingen vil generere behov for økt skolekapasitet. Det må derfor settes av tomt til barnehage og skole. 
Omfang og fremdrift er avhengig av omfang og fremdrift på boligbyggingen. 
 

Kommentar: Det ligger en barnehage inntil planområdet. Det er ved oppstart av planarbeidet etterspurt, 
men ikke mottatt innspill på at skole eller barnehage er aktuelt i selve planområdet. Vi er kjent med at det 
pågår avklaring av plassering av ny barne-/ungdomsskole i sentrum.   

 
Kultur:  
Dette er del av sentrum og et urbant område og aktørene må ta ansvar for å skape gode områder og møteplasser 
i samsvar med dette; felles, offentlig tilgjengelige byrom der det ikke kreves at man kjøper noe for å oppholde seg 
der. Det er derfor uheldig med leke/oppholdsområder på tak, i stedet for allsidig aktivitet på bakkeplan. Uheldig 
om den populære skøytebanen/isbanen blir snevret inn. Prosjektet bør avvente arealdelen og ses i sammenheng 
med øvrige prosjekter på området.  

 
Kommentar: Her sikres både trygge lekearealer mellom boligene for de minste barna og store, varierte, 
offentlig tilgjengelige møteplasser. Isbanen snevres ikke inn, den videreføres som den er og påvirkes kun 
positivt ved at bilene fjernes og torvet rundt blir gang-/sykkelprioritert. Se for øvrig kommentar til Idrett 
over.  
Administrasjonens saksframlegg løftet fram spørsmålet om planen skulle avvente arealdelen, men dette 
oppfattes å være nedstemt politisk ved at Bystyret har vedtatt planprogrammet, og planutvalget har 
vedtatt å sende planen på høring/offentlig ettersyn.  
Planen er koordinert med øvrige prosjekter i området (Bjølstad gård, eksisterende boliger og anlegg, 
Bjølstad Studentby etc.) 
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Forvaltning:  
De offentlige plassene på Kråkerøy blir gjenbrukt, det vises til de samme plassene i de ulike forslagene. Uklart 
hva som blir tilgjengelig for fellesskapet.  

 
Kommentar: Bortsett fra isbanen og kommunal- og fylkesvei er planområdet privateid. Isbanen er 
kommunal og inngår i planområdet, men den er ikke nødvendig for å oppfylle MUA ihht. 
byområdeplanen. Planforslaget sikrer nye og bilfrie torvarealer, offentlig tilgjengelig for alle. 
Høyskoleparken er offentlig tilgjengelig og tilgjengeligheten styrkes ved at universelt utformet adkomst 
sikres. Nye aktivitetsområder/lekeområder opparbeides både på torvet og i parken. Takene blir felles 
lekeareal for boligene. Se kommentar til Idrett over.  
 

BSU:  
Fortetting må tilføre kvaliteter i et område. Flere alternativer burde vært vurdert. Området har potensiale for ulike 
løsninger som ikke er vurdert i planarbeidet. Det ville også være mulig å tilrettelegge for offentlig tilgjengelige 
områder med høy kvalitet.  
 

Kommentar: Vi mener området tilføres kvaliteter. Alternativer for KU er fastsatt gjennom 
planprogrammet fastsatt av Bystyret. Det er vurdert variasjoner over alternativene i KU, i tråd med 
planprogrammet. BSU er kjent med at flere alternativer er vurdert inngående og forkastet som 
urealistiske i forkant av planarbeidet, bl.a. i forbindelse med parallelloppdrag / arkitektkonkurranse forut 
for planarbeidet. Når det gjelder offentlig tilgjengelige områder; se kommentarer til virksomhetene over.  

 
Trafikk: Kjøpesenter genererer trafikk. Enorm trafikk her i dag og dette vil øke med kjøpesenter. Shared space er 
ikke mulig i et så trafikkert område.  

 
Kommentar: Framtidig trafikk er utredet i KU og det er ikke avdekket kapasitetsproblemer. Det legges 
ikke opp til shared space i planområdet. Det legges opp til gatetun (torv) hvor varelevering og lignende 
nyttetrafikk tillates, tilsvarende som i gågata/Stortorvet.   

 
Alle uteoppholdsarealer er lagt på taket. Hvordan får offentligheten tilgang til områdene på taket?  

 
Kommentar: Det stemmer ikke at alle uteoppholdsarealer er lagt på tak. Det etableres bilfritt torv (større 
enn Stortorvet og Fisketorvet) sør for gangbroa, og parkens tilgjengelighet og brukbarhet ”oppgraderes” 
med offentlig tilgjengelig, universelt utformet adkomst fra torvet og nytt leke/aktivitetsområde. 
Lekearealene på tak er felles for boligene i planområdet.  
I revidert planforslag etter høring er det sikret større torvflater og offentlig tilgjengelig gangforbindelse på 
tvers av søndre del av planområdet. Det er også tatt inn krav om at det skal etableres offentlig 
tilgjengelig lekeareal i dette området. Lekearealene mellom boligene på tak vil hovedsakelig være for 
boligene/besøkende. Midt i byen er dette vurdert som hensiktsmessig av hensyn til trafikksikkerhet, 
trygghet for beboerne og de minste barna.  Se kommentar til Idrett og andre virksomheter over. 

 
Hvordan barn og unges behov ivaretas er i liten grad beskrevet. Adkomst til/fra boliger, utearealer og resten av 
området må beskrives. Det må være mulig for barn å bevege seg rundt i området alene. 

 
Kommentar: Det er tatt inn ytterligere beskrivelse av disse forholdene i planbeskrivelsen. Trygge 
lekearealer og gangforbindelser sikres.  

 
KU bærer preg av å være tilpasset et allerede utviklet prosjekt. KU har ikke bidratt til å gjøre noen endringer i 
prosjektet.  

 
Kommentar: Forut for planarbeidet er det gjennomført en rekke vurderinger og utredninger for å kunne 
fremme et prosjekt for regulering som i størst mulig grad er realistisk å gjennomføre, og som i minst 
mulig grad gir negative konsekvenser for omgivelsene. Som følge av KU og mottatte høringsinnspill er 
flere avbøtende tiltak innarbeidet i plan og bestemmelser, jf. bl.a. planbeskrivelsen kap 6 og 7 samt 
vedlegg ”Oppsummering av endringer i planforslaget etter høring og offentlig ettersyn”.  

  
Brann og redning:  
Sprinkelanlegg vil kreves, og det må avklares om det er vannkapasitet til dette. 
  

Kommentar: Eksisterende infrastruktur er kartlagt og vurderes i prosjektplanleggingen. Vannkapasiteten 
er meget god og vurdert som tilstrekkelig for utbygging i planområdet. 
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Trafikk-knutepunkt i Bjølstadtunnelen. Stor trafikktetthet, kan ha betydning for utrykningskjøretøy.  
 
Kommentar: Beredskaps- og vegmyndighet har vært involvert i planprosessen mht. nødvendige 
beredskapshensyn. Bl.a. er beredskapslomme og –utsyr sikret i plankart og bestemmelser i tråd med 
deres krav.  

 
Brannvesenets høyderedskap er på maks 8 etasjer (33 meter). Det må settes inn andre tiltak i bygningen 
(brannheis etc) utover 33 meter.  

 
Kommentar: Branntekniske løsninger ihht. gjeldende regelverk ivaretas. Virksomhet Brann og redning 
orienteres ifbm. videre prosjektering og byggesak.      

 
Teknisk drift (Vei, VA og renovasjon): 
Fortausbredde må være 3,0 m. 

 
Kommentar: Fortausbredde er økt til 3 m rundt bebyggelsen i søndre del av planområdet. Øvrige fortau i 
planområdet vil ligge langs lavere bebyggelse og få mindre gangtrafikk enn i sør, så her videreføres 
bredde min. 2,5 m, i henhold til kommunens veinorm.   

 
Det er en stor overvannsledning og vannledning som ligger gjennom området. Oppgradering/dim.-økning av 
overvann må vurderes. Fordrøyning? Hva med eksisterende infrastruktur i bakken? Er det noen konfliktpunkter? 
Løsning? Flomveier må avklares og man må påse at ikke vannet går inn i tunnel ved store nedbørsmengder. 

 
Kommentar: Infrastruktur i bakken er kartlagt og plan for omlegging er under utarbeidelse, inkl. plan for 
overvann og flomveier. Dette ivaretas ihht. gjeldende krav og blir del av utbyggingsavtale med 
kommunen.  

 
Hvor ender veien ned mot elva? Vendehammer? Varelevering må avklares til hvert delområde. Adkomst til P-
kjeller må avklares. Renovasjonsteknisk plan må utarbeides. Det vises til tidligere uttalelse.  
  

Kommentar: Veien fra rundkjøringen ned mot elva ender slik den er vist på plankartet. En evt. kobling 
østover med Verkstedveien avklares i reguleringsplan for Bjølstad. Vendehammer 
(bestemmelsesområde # 13) er vist på plankartet og sikret i bestemmelsene. Varelevering og atkomst til 
p-kjeller er beskrevet og fastsatt på plankart. Renovasjonsteknisk plan er utarbeidet, jf. 
plandokumentene, og skal avklares nærmere ifbm. detaljprosjektering, i samråd med 
renovasjonsavdelingen. 

 
Park:  
For å sikre leke- og uteoppholdsarealer av god kvalitet foreslås å redusere antall småbarnslekeplasser og 
etablere færre, større lekeplasser med bedre aktivitets- og leketilbud med gode felles uteplasser som kan fungere 
som samlingssteder.  

 
Kommentar: Innspillet tas til etterretning. Samlet arealkrav ligger fast, men det er tatt inn bestemmelse 
om at småbarns- og kvartalslekeplasser tillates slått sammen til større, færre leke- og aktivitetsplasser.  

 
Kvartalslekeplass på taket er uheldig. Denne må være lett tilgjengelig, kompleks med aktivitetsanlegg for alle 
aldersgrupper og bør etableres på bakkenivå. 

 
Kommentar: Det er tatt inn krav om at en andel av de påkrevde kvartalslekeplassene skal etableres på 
torvet SGT5 og være offentlig tilgjengelig. Torvet SGT2 (Værstetorvet) skal opparbeides med nye leke- 
og aktivitetsområder. Bedre tilgjengelighet (universelt utformet, offentlig tilgjengelig adkomst) sikres også 
mellom torvet og ny lekeplass i høyskoleparken.  
Øvrige leke- og uteoppholdsarealer på taklandskapene mellom boligene vil oppleves som å være på 
bakkenivå og være lett tilgjengelig for boligene de tilhører.  

 
Områdelekeplass og kvartalslekeplass kan ikke løses på kunstisbane, høyskoleparken og lekeplass på 
Værstetorvet pga. tilgjengelighet (avstand, vei) og kapasitet (isbane og lekeplass på Værstetorvet har begrenset 
kapasitet).  
 

Kommentar: Avstandskrav er oppfylt. Sikker kryssing av fv. 108 sikres med gangfelt. Torvet blir bilfritt. 
Høyskoleparken er i dag svært lite brukt. Den oppgraderes med tilgjengelig adkomst og nytt leke-
/aktivitetsområde. Isbanen er ikke avgjørende for å løse MUA for de nye boligene, men den vil utvilsomt 
bli benyttet av beboerne i området da den er åpen for alle. Isbanen kommer i tillegg til lekearealer 
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mellom boligene, felles, bilfri torvflate med blågrønn struktur, leke-, aktivitets- og oppholdssoner samt 
områdelekeplassen i Høyskoleparken.  

 
Boligforvaltning og –utvikling og Helse- og velferd:  
Det må sikres et variert boligtilbud for ulike grupper, og et mangfoldig og variert bomiljø. Nye boliger i sentrum har 
en økende tendens til å bli bebodd av eldre. Det er ofte behov for flere familieboliger i kompakte 
sentrumsprosjekter, og viktig å kunne tilby barnefamilier mulighet til å bli boende i sentrum i ulike livsfaser over 
tid. Variert boligtilbud i et område kan bidra til at den enkelte kan bli boende i lokalmiljøet som de kjenner og har 
sosialt nettverk i. Stabile bomiljøer er samfunnsøkonomisk lønnsomt.  
 
Mange små boenheter og overvekt av utleieboliger kan gi mye inn- og utflytting og ustabilt bomiljø. Målet er et 
variert og stabilt bomiljø, gjerne med en miks av boligtyper og -størrelser, eie og utleie. Viktig å ikke bare 
vektlegge dagsaktuelle behov, men også planlegge for sosialt bærekraftig boligutvikling over tid.  
 
Kommunen står overfor store utfordringer ved at det blir et stort antall eldre fremover. Viktig at også private 
utbyggere legger til rette for boliger med universell utforming og infrastruktur som muliggjør velferdsteknologi i 
boliger, gjerne i samarbeid med kommunen som har utarbeidet veiledere. Slik kan kommunens behov kan 
integreres og det kan bidra til mindre trykk på kommunale boliger.  
 
Boliger for vanskeligstilte bør også sikres i planen da det er store utfordringer med å skaffe nok boliger som kan 
lokaliseres i tråd med mål om spredning av slike boliger. Det bør være mulig å få fram gode, innovative 
boligprosjekter i planområdet som bidrar til å få gode boliger for disse gruppene i ordinære boligområder.  
Kommunen må ta i bruk utbyggingsavtale som sikrer forkjøpsrett ril en andel av boligene, alternativt at det stilles 
krav til avsetting av en andel boliger med tilvisnings- og tildelingsrett. Behovet for billigere boalternativer er stort, 
og viktig for både ungdom og vanskeligstilte.  
Fordeling av ulike boligstørrelser er hensiktsmessig å sikre gjennom reguleringsbestemmelsene.  
Det er positivt at det legges opp til en funksjonsmiks med mennesker til stede døgnet rundt, som bidrar til å skape 
trygghet. Det er viktig å skape gode forbindelser mellom og gjennom boligområdene, og være bevisst på 
løsninger som bidrar til at området oppleves som trygt.  

 
Kommentar: Det legges til rette for variert bebyggelse (blokk, rekkehus, konsentrert 
småhusbebyggelse). Forslagsstillers intensjon er å tilby et bredt spekter av boligtyper og -størrelser for 
ulike målgrupper, men planbestemmelsene låser ikke fordelingen. Antatt fordeling framgår av 
planbeskrivelsen kap. 7.3.2.  
Mht. variert boligtilbud må planområdet også ses i sammenheng med sine omgivelser med 
studentboliger og villabebyggelse.  
 

Annet:  
Værstebanen gir en del støy og det gis en del klager fra naboer i dag.  
Innsnevring av gangbrua: Det er store masser som forflytter seg og det må være dimensjonert for dette.  
  

Kommentar: Ang. støy vil vanlige ordensbestemmelser gjelde i planområdet.  
Ang. innsnevring av gangbroa antas at det menes innsnevring av gangbroaksen. Tilgjengelig gang-
/sykkelareal utvides som følge av at torvet gjøres gang-/sykkelprioritert. Torvarealet er større enn 
Stortorvet og Fisketorvet. Min.-bredde 5 meter på gang-/sykkeltrasé over torvet og min. 4 meter i 
diagonalstredet mellom BS5 og BS6 er sikret i bestemmelsene.  

Samvirkebarnehagene, 24.08.2018 
Kråkeby barnehage er generelt positive til planforslaget og opplever at hensynet til barnehagen er godt ivaretatt, 
men ønsker å påpeke to forhold:  
 
Trafikkforhold og trafikksikkerhet 
Varemottak planlegges mot barnehagen, hvor følging og henting foregår til fots og på sykkel, og barnehagen 
ferdes på vei til og fra turer og aktiviteter. Uheldig at varetransport skal foregå i samme område mtp sikkerheten til 
barna og støy mot barnehagens uteområde. Ber om at andre løsninger vurderes. Kompenserende tiltak som 
støyskjerming, avskjerming, beplantning kan kanskje avhjelpe forholdene og barnehagen ber om at dette 
vurderes nærmere.  

 
Kommentar: Varemottaket skal være innendørs i bebyggelsen og avstengt med port. Dette er 
tydeliggjort i reguleringsbestemmelsene. Varelevering vil skje i begrensede tidsrom og trafikksikkerhet 
for gående/syklende skal ivaretas. Omlegging av vegsystemet vil medføre en vesentlig reduksjon av 
trafikk i G. A. Stouslands vei, dvs. at støy mot barnehagen også vil bli vesentlig redusert. Det er også 
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sikret etablering av grøntanlegg langs barnehagen (SGT18) hvor skjermende vegetasjon, evt. skjerming 
kan etableres om dette skulle være ønskelig.  

 
Byggeperioden. Ønsker løpende og god dialog med byggherre vedr. orientering om støyende og støvende arbeid 
o.l. slik at foreldre og ansatte skal være forberedte på ulemper og kan planlegge for at barna blir minst mulig 
berørt av byggevirksomheten.   
  

Kommentar: I bestemmelse 2.8 b) er det tatt inn presisering om at barnehagen og øvrige naboer skal 
orienteres i forkant av støyende og støvende arbeider, med beskrivelse av tidsrom og evt. avbøtende 
tiltak.  

Atriumsjordet sameie v/ adv. Bjørge-Skaaraas og co AS, 31.08.2018 
Sameiet med 32 boenheter grenser til planområdet. Sameiet er sterkt bekymret for hvilke konsekvenser 
utbyggingen får for naboeiendommenes grunnforhold. Problematikken synes ikke å være tilstrekkelig utredet.  
 
Sameiets boliger (8 rekkehus à 4 enheter) er bygd på 1970-tallet og har siden hatt flere utfordringer knyttet til 
grunnforhold. Det er dårlige grunnforhold og byggene har sunket over tid. Målinger av setningshastighet er 
foretatt siden 1985 og viser at setningene har økt ved byggearbeider i nærområdet og tiltatt de senere år. 
Innspillet er vedlagt presentasjon fra foretaket Sigma som har prosjektert rettingsarbeid for sameiet, og en 
prosjektbeskrivelse for rettingsarbeider. Det er foretatt rettingsarbeider over flere år for ca. 2 millioner kroner.  
 
Det henvises til at formålet med konsekvensutredning er å utrede konsekvenser for omgivelsene, og om planen 
er gjennomførbar. Sameiet stiller spørsmål ved om utbyggingen er realiserbar uten at det medfører betydelig 
setningsskade på deres bygninger knyttet til masseforflytning og grunnvannsendring. Utredningen i planarbeidet 
må omfatte geotekniske konsekvenser for Atriumsjordet Sameie. 
  
Det understrekes at sameiet ikke har innvendinger til utbyggingen i seg selv, men er utelukkende bekymret for at 
utbyggingen medfører nye dyre rettingsarbeider som kan være økonomisk ødeleggende. Forslagsstiller bes om å 
adressere disse problemstillingene særskilt, og om nødvendig gjøre nye undersøkelser. Dette bør avklares i 
planprosessen og ikke utsettes til prosjekteringsfasen.  
 

Kommentar: Det er gjennomført utvidete geotekniske vurderinger inkl. uavhengig kontroll som følge av 
høringsinnspill med innsigelse fra NVE. Innspill og vedlegg fra sameiet er forelagt geoteknisk rådgiver. 
Forslagsstiller Bjølstad Utvikling AS er godt kjent med at det er utfordrende grunnforhold i deler av 
reguleringsområdet, og da i form av stor mektig av setningsømfintlig marine leiravsetninger. Boligene i 
Atriumsjordet er fundamentert på den samme leiravsetningen. Det vil i det etterfølgende 
prosjekteringsarbeidet være stort fokus på å minimalisere negative påvirkninger på poretrykk og 
grunnvannstand som kan føre til setninger i tilstøtende områder. All bebyggelse som ligger innenfor et 
influensområde for potensiell påvirkning av byggearbeidene vil bli tilstandsvurdert og instrumentert i god 
tid før byggearbeidene starter. Utviklingen vil bli fulgt tett underveis i byggearbeidene, og ev. skader som 
påføres naboeiendommer som følge av byggeaktiviteten vil selvfølgelig dekkes av utbygger Bjølstad 
Utvikling AS. Det gjøres dog oppmerksom på at evt. skader på bebyggelse i Atriumsjordet som følge av 
allerede pågående setninger utelukkende vil være sameiets ansvar.  

D. Melheim, Gamle Beddingvei 9, 31.08.2018 og  
Sameiene Værste Brygge 3, 4 og 5 v/ Svärd, Johansen og Aspeng, 01.09.2018 
Disse naboene har sendt likelydende innspill.  
Det planlegges å stenge Gamle Beddingvei (Værstetorvet ved gangbroa) for innkjøring og at boligene på 
Beddingen heller får adkomst via Stadion. Strekningen mellom høyskolen og Beddingen er ikke regulert som 
kjøreveg, mens det i realiteten er anlagt vei her. Stadion (gata) er regulert slik at den stopper under passasjen 
som binder sammen høyskolebygning med stadion og ender i en 90 grader sving mot den nye lekeplassen. 
Svingen er uoversiktlig pga. en trafo. Gamle Beddingvei stopper egentlig i en rundkjøring ved nr. 5-9. Endring av 
adkomst betyr at motorisert ferdsel til mer enn 150 leiligheter samt et antall firmaer og spisesteder vil kjøre 
gjennom passasjen og lekeplassen. Dette betyr mer enn 75 biler per time på dagtid i tillegg til nyttetrafikk, 
kommunal trafikk og næringstrafikk. Stadion Nord-utbyggingen (32 leiligheter) kan i tillegg bli knyttet til veien selv 
om det står at de fleste antas å benytte vestsiden av Stadion. Dette skaper stor grad av usikkerhet og utrygghet 
blant myke trafikanter i området.  
Dette kan ikke være en løsning i 2018 da gangveien benyttes av studenter og beboere på vei til butikk, stadion og 
helsetorg, idrettsanlegg, lekeplass, fergeleie samt barnehager på utflukt.  
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I tillegg medfører det risiko i tilfelle det oppstår en krisesituasjon hvor utrykningskjøretøy vil ha problemer med 
framkommelighet pga. manglende plass til møtende trafikk i svingen under passasjen. Løsningen aksepteres ikke 
pga. trafikkfare og høy sannsynlighet for personskade.  
 

Kommentar: Endret kjøreatkomst til bebyggelsen langs Beddingen er omtalt i planbeskrivelsen kap. 
7.7.4. Strekningen høyskolen-Beddingen har i en årrekke vært opparbeidet og benyttet som kjørevei. 
Gjennomføring av planforslaget vil bidra til å fjerne dagens gjennomkjøringstrafikk. Den nye gaten fra ny 
rundkjøring og ned mot Båthusteateret/elva (forlengelsen av Verkstedveien) vil bli en mer 
hensiktsmessig kjøreatkomst / drop off-sone tilknyttet Værstetorvet/gangbroområdet enn Stadion/ 
Beddingen.  
Trafikktallet i gaten Stadion etter utbygging av Værstetorvet er beregnet av COWI til ÅDT ca. 400, altså 
langt lavere enn oppgitt i innspillet.  
Stadion vil fungere som i dag; en sambruksgate hvor motorisert ferdsel tillates, men med lav hastighet 
og på myke trafikanters premisser.  
Planforslag for Lørjekaia (Stadion Nord) legger opp til kjøreatkomst fra vest, og tillater ikke 
gjennomkjøring for personbiltrafikk mot Stadion.  
I planforslaget for Del av Åsgård er det tatt inn rekkefølgebestemmelse om utbedring av veiprofil og 
utvidet radius i svingen mellom Stadion og Gamle Beddingvei. Dette vil gi bedre sikt og trafikksikkerhet i 
området.  
Nyttetrafikk, varelevering og utrykningskjøretøy skal sikres framkommelighet i hele området, tilsvarende 
som på sambruksgater, gågater og torv ellers i sentrum.  

T. Nyhus, Snorresvei 18, 30.08.2018 
Nyhus bor sør for planområdet. Planlagt utbygging i området vil forme området for de neste 100 årene og 
henstiller til å ivareta interessene til byens innbyggere. 
Byggehøyder:  
Nyhus har sterke innsigelser mot byggehøyder som kan bli opp til 11 etasjer, tilsvarende 44 m.  Planen bærer 
preg av å være omtrentlig i forhold til byggehøyder og dette gir en følelse av at det øker muligheten for 
dispensasjon for større høyde i neste omgang. Politikerne må sette absolutte krav til høyde.  
Byggehøyden bryter med øvrig bebyggelse i området og i Fredrikstad. Høyden bør holdes på 4-6 etasjer som for 
øvrig sentrumsbebyggelse.  
Kråkeby barnehage er nærmeste nabo. Bebyggelsen vil totalt endre barnas opplevelse, forringe deres 
oppvekstmiljø og barnehagen vil havne i skyggen av et høyt bygg på 44 meter.  
Hvilket bymiljø vil Fredrikstad kommune skape i fremtiden. Bebyggelsen på Beddingen er ikke utelukkende positiv 
pga. at høyden er for dominerende og privatiserer følelsen av rom for innbyggerne.  
I illustrasjonene av planforslaget er ”høyblokken” nedtonet kraftig i samtlige tegninger og det foreligger ikke 
nivåskisser som viser denne sammen med naboer som COWI, Kråkeby barnehage eller tilstøtende 
boligbebyggelse i Åsgårdveien og G. A. Stouslands vei.  

 
Kommentar: Det er tatt inn flere oppriss og gatesnitt som viser tillatt maks.-høyde ifht. tilliggende 
bebyggelse og landskap. Planforslaget er revidert etter høring og offentlig ettersyn slik at tillatt maks.-
høyde for deler av bebyggelsen mot Jens Wilhelmsens gate er redusert. Den høyeste bebyggelsen er 
bl.a. plassert med hensyn til at den primært skal kaste skygge på vegareal og bebyggelse som ikke 
inneholder bolig eller barnehage.     

 
Trafikkforhold:  
Det bør reflekteres rundt om den teoretiske vurderingen er reell. I tillegg til nøkkeltall bør en vurdere faktisk 
erfaring fra en innbygger som passerer området hver dag gående, på sykkel eller med bil. Trafikkutredningen 
fokuserer på økt ÅDT på 7200 kjøretøy, basert på tallmateriale og teoretiske tilnærminger. Trafikksituasjonen er i 
dag uoversiktlig, mht. kø, ”villgåing” over fv. 108 samt overganger som er lite hensiktsmessige ifht. faktisk behov. 
Det er bare flaks at det ikke har vært ulykker med personskader i området. Beboere sør for planområdet må 
passere området for å komme til Fredrikstad og videre.  
Gjenåpning av Vennelystveien ville være avlastende for trafikkavviklingen, mht. behov for å kjøre til nærbutikk, 
post og Glommen Brygge. Dette vil også kunne være avlastningsvei for trafikken i området.  
Veidimensjonering bør ta hensyn til at antall studentplasser kan økes mye i framtiden. Det er uklart hvordan 
varetransport med større kjøretøy skal organiseres, og kombinasjon av 260 boliger og varetransport med 
voluminøse kapitalvarer bør utredes bedre.  
 

Kommentar: Trafikkberegninger og -vurderinger er gjennomført etter gjeldende krav og normer.  
Mht. kø er framkommeligheten med nytt vegsystem vurdert som tilfredsstillende. Bl.a. vil trafikkmengde i 
G. A. Stouslands vei bli redusert. Det foreslås nye, hensiktsmessig plasserte gangfelt for å motvirke 
”villkryssing”, og ny rundkjøring vil virke hastighetsdempende. Dempet hastighet har i byggeperioden for 
H2-bygget (NAV) vist seg å gi bedre flyt i T-kryssene i området.     
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Vennelystveien skal opprettholdes som beredskapsvei ved f.eks. stenging av Bjølstadtunnelen, men 
planlegges ikke gjenåpnet for alminnelig ferdsel. Gjennomføring av planforslaget vil gi nærområdet et 
handels- og servicetilbud i gangavstand og redusere behovet for privatbilbruk. 
Planforslaget imøtekommer den nasjonale målsetningen om å redusere privatbilbruk og tilrettelegge for 
økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport. Målsetningen gjelder også for en evt. framtidig utvidelse 
av høgskolen.  
Beskrivelse om varetransport er tydeliggjort i planbeskrivelsen.  
 

Parkeringsplasser 
Kommunen bør påse at en ikke underdimensjonerer behovet for p-plasser.  
Basert på vanlig snitt på én bil per voksen i dette området bør det være 2 p-plasser per boenhet, dvs. 520 plasser 
til beboere. Det må redegjøres for gjesteparkering til boligene løses uten mulighet til gateparkering. I tillegg 
kommer besøkende til Coop og Elkjøp som selger varer hvor bil er det foretrukne transportmiddelet. Planen er 
uklar på hvor adkomst til og fra parkeringshus foregår.  
 

Kommentar: Det legges opp til en restriktiv p-dekning, men den er vurdert som tilstrekkelig for å ivareta 
de som av ulike årsaker er avhengig av bil. Bebyggelsens p-behov forutsettes løst i eget, innvendig p-
anlegg, men det legges også opp til offentlig, gatelangs parkering. Denne kan, avhengig av kommunens 
regulering, benyttes til korttidsplasser, gjesteplasser, boligsoneparkering e.a.   
Flere boliger og mer handel, service og arbeidsplasser i sentrale områder, med restriktiv p-dekning, 
nærhet til kollektivtilbud og god framkommelighet via gang-/sykkelforbindelser vil bidra til at flere kan 
dekke sine daglige behov uten bil.  
Hjemkjøring av varer, bildelingsordninger, fremtidig brukerstyrte kollektivtransportløsninger er eksempler 
på tiltak som vil redusere både parkeringsbehov og trafikkgenerering.  
 

Frisiktlinjer:  
Gjeldende reguleringsplan for naboeiendommene syd for planområdet fastsetter at man skal benytte dempede 
farger for å unngå at bebyggelsen fremtrer sterkt i landskapsbildet, basert på at området er synlig fra bysiden i 
Fredrikstad.  Felles for disse naboeiendommene er at utsikt til Glomma, Blomstertorg, gangbro m.v. blir vesentlig 
forringet/redusert som følge av planforslaget. Reduserte byggehøyder og etablering av frisiktlinjer vil redusere 
denne negative effekten. I planforslaget er disse linjene ned mot elva og byen brutt. Justering og flytting av 
bygningsvolum vil bedre dette.  

 
Kommentar: Bygningshøyde mot Jens Wilhelmsens gate er redusert i revidert planforslag. For de 
nærmeste naboene i sørvest vil sikten mot elva og sentrum bli redusert. Det ville den også blitt dersom 
området hadde blitt bygget ut etter tidligere vedtatt reguleringsplan for området. Bebyggelsen trappes 
ned i høyde og skala mot sørvest for tilpasning til omkringliggende boligbebyggelse.   
 

 
Grøntarealer:  
Nyhus er sterkt tvilende til realismen i illustrasjonene av grønne områder, bl.a. med grønn allé i forlengelsen av 
Rødsveien. Det er også vist trær i Jens Wilhelmsens gate foran Helsehuset del 2. Dette stemmer ikke, da det ikke 
er plass til trær her i dag.  
 

Kommentar: Illustrasjonen er en tidlig skisse som viser intensjonen om å vesentlig øke andel blågrønn 
struktur i området. Det er avsatt plass til grøntanlegg langs alle veier i planen, samt bestemmelser om 
etablering av trerekker langs de fleste veier i planområdet, bl.a. i forlengelsen av Rødsveien og 
Verkstedsveien samt i G. A. Stouslands vei.  
Endelig plassering av trær avklares i detaljprosjektering, og løsningene er avhengig av bl.a. 
utbyggingsavtale med fylke og kommune. Bestemmelse om helhetlig plan for blågrønn struktur 
(vegetasjon og overvann i samspill) er styrket i revidert planforslag. Helhetlig plan for sammenhengende 
blågrønn struktur vil bli utarbeidet i nært samarbeid mellom tekniske fag (infrastruktur, overvann), 
arkitekter og landskapsarkitekter.  
 

 


