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Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 19.06.2019 60/19 

 
Forslag til detaljregulering for Del av Åsgård, Fv. 108 og 451 
arealplanID 01061083, Kråkerøy – Prosessledende beslutning                 
Forslagsstiller: Bjølstad Utvikling AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Planutvalget ønsker ikke å benytte muligheten for prosessledende beslutning på den 

måten rådmannen legger opp til nå.  
2. Planutvalget ber om at forslag til detaljregulering for Del av Åsgård, Fv. 108 og 451 

legges fram for sluttbehandling slik det nå foreligger så snart som mulig. 
 

Fredrikstad, 11.06.2019 
 

Planutvalgets behandling 19.06.2019: 
På vegne av Ap, SV og Sp fremmet Lisbeth Sandbæk (Ap) følgende endringsforslag i pkt 2: 
 
2. Planutvalget ber om at forslag til detaljregulering for Del av Åsgård, Fv. 108 og 451 

legges fram for sluttbehandling slik det nå foreligger i planutvalgets møte i august 
2019. 

 
Votering: 
Endringsforslag fra Lisbeth Sandbæk til pkt 2 og utvalgsleders innstilling pkt 1 ble 
enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets vedtak 19.06.2019: 
1. Planutvalget ønsker ikke å benytte muligheten for prosessledende beslutning på den 

måten rådmannen legger opp til nå.  
2. Planutvalget ber om at forslag til detaljregulering for Del av Åsgård, Fv. 108 og 451 

legges fram for sluttbehandling slik det nå foreligger i planutvalgets møte i august 
2019. 

 
 
Fredrikstad, 21.06.2019 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Ole Bernt Kvisgaard 

kommunaldirektør Bente Meinert 
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Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Planutvalget vedtok å legge forslag til detaljregulering for Del av Åsgård, Fv. 108 og 451 ut 
på offentlig høring og ettersyn den 31.05.2018. Det har gått over et år før saken kommer 
tilbake til planutvalget med ønske om en prosessledende beslutning. En prosessledende 
beslutning skal være en veiledning til tiltakshaver og rådmannen om planutvalgets generelle 
syn på forhold i et prosjekt i forkant av den formelle saksbehandlingen. Rådmannens forslag 
til innstilling i denne saken bærer preg av å være endelige avklaringer og enkeltvedtak mer 
enn å være prosessledende. Planutvalget bør i stedet nå få saken til sluttbehandling og 
eventuelle motforestillinger fra rådmannens side kan belyses i den sammenheng. 
 
Planutvalgsleder har forøvrig merket seg følgende: 
 Rådmannen drøfter ikke formannskapets vedtak den 31.01.19 om at deler av 

planområdet (BA11) må vurderes som framtidig sentrumsformål. 
 Rådmannen har vist til, og lagt til grunn, forutsetninger i framtidig arealplan i drøfting av 

andre saker. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen er enig i at fremdrift og utvikling i en sentrumsnær bydel med stort 
utbyggingspotensiale er av stor betydning, samtidig med at nødvendig kvalitet må ivaretas. 
En prosessledende beslutning i denne saken sikrer fremdrift og kvalitet på best mulig 
måte.  Prosessledende beslutninger kan brukes i alle faser av en planprosess, og er et 
spesielt viktig verktøy i saker med høy kompleksitet og med vesentlige virkninger for 
omgivelsene og kommunen.  
  
Rådmannen kommuniserte på utleggingstidspunktet tydelig at planforslaget var ufullstendig 
og mangelfullt. Planforslaget ble likevel anbefalt lagt ut, for å sikre politisk involvering, 
fremdrift og offentlig deltagelse og diskusjon om planens innhold. Dette reduserte tidsbruken 
før offentlig ettersyn, men påvirker også tidsbruken etter off. ettersyn. At planforslaget var 
mangelfullt er påpekt både i fylkeskommunens og fylkesmannens uttalelser. 
 
Reviderte plandokumenter ble mottatt for ca 6 mnd siden. Planforslaget er fortsatt 
mangelfullt utredet, og har mangler og alvorlige svakheter, og er derfor ikke klart for 
sluttbehandling. Rådmannen har bedt planutvalget ta stilling til de mest prinsipielle temaene 
(handel, mobilitet og utforming av bebyggelse) gjennom forslag til prosessledende 
beslutning, for å fjerne usikkerhet rundt noen av de mest krevende temaene, og dermed 
komme raskere til mål. Rådmannen ber utvalget merke seg at disse tre temaene kan 
vurderes uavhengig av hverandre. Utvalget kan være enig i noen av punktene i rådmannens 
innstilling, selv om det ikke støtter alle punktene.  
  
Dersom utvalgsleders innstilling vedtas må planforslaget fremmes slik det nå foreligger for 2. 
gangs behandling.  Forslag til innstilling fra rådmannen vil da måtte bli at planforslaget 
sendes tilbake til forslagsstiller for omarbeiding i samsvar med punktene i foreliggende 
sak.  I tillegg må det legges til flere punkter, fordi tema som kun er nevnt generelt nå, må 
gjennomgås og endringsbehov må konkretiseres i forslag til ny innstilling.  Dette innebærer 
ytterligere utredninger, som vil ta noe tid. Det vil ikke være praktisk gjennomførbart å få 
saken opp i planutvalgets augustmøte.  
  
Tema som må vurderes nærmere fordi de er mangelfullt utredet / hensyntatt i forliggende 
sak er bl.a. uteoppholdsarealer, lekeplasser, krav til areal for barnehage, varetransport, 
snuhammer i slutten av vei, trafikksikkerhet, tilstrekkelig areal for skjæringer ved 
rundkjøringen, kjøring til boligene ved Beddingen, blågrønnstruktur herunder 
overvannshåndtering mm. Det er gjort noen revisjoner i plandokumentene, men de 
endringene som er gjort ivaretar ikke merknadene i tilstrekkelig grad.  Planforslaget får 
konsekvenser for omgivelsene, uten at dette er synliggjort eller ivaretatt. Problemer som 
skapes i planområdet og får konsekvenser for omgivelsene er ikke løst. Også i metodikk har 
plandokumentene mangler. Formalkrav i Forskrift om konsekvensutredninger er ikke 
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ivaretatt, og konsekvensutredningene preges av påstander som ikke er etterprøvbare. 
Planprogrammets krav er ikke oppfylt.  Rådmannen mener det er avgjørende at det gjøres 
en omfattende revidering av planforslaget før vedtak. Planforslaget slik det foreligger nå 
oppfyller ikke gjeldende krav og retningslinjer, og ivaretar ikke hensynene til eksisterende 
bysentrum og omgivelser. 
 
Dersom planforslaget vedtas i sin nåværende form, er det høy risiko for at en eventuell klage 
får medhold hos fylkesmannen pga mangler i plandokumentene som kan medføre ugyldig 
planvedtak, herunder mangelfull KU, mangelfull utredning og manglende ivaretagelse av 
hensyn. 
 
Til utvalgsleders henvisning til ny arealplan har rådmannen følgende kommentar: 
 
Formannskapets vedtak 31.01.19 gjelder sak om ny arealplan, der formannskapet pekte på 
temaer som må vurderes nærmere etter høring av arealplanen. Der nevnes spesielt «BA11 
vurderes som framtidig sentrumsformål». Denne vurderingen skal gjøres som en del av 
arbeidet med arealplanen. Vurderingen som må gjøres helhetlig for byen og ses i 
sammenheng med andre områder for sentrumsformål, handel generelt og merknader i 
forhold til tema handel. Temaer som eventuelt skal endres i ny arealplan er ikke juridisk 
grunnlag for reguleringsplansaken.  
  
Forslag til ny arealdel omfatter overgangsbestemmelser i bestemmelsenes § 1.6. Der står at 
forslag til reguleringsplaner skal behandles i henhold til de planer som gjaldt på tidspunktet 
for første vedtak om utlegging til offentlig ettersyn. For del av Åsgård er det Byområdeplanen 
fra 2011 som gjelder.  
  
Det er flere plansaker som nylig er startet og hvor tema fra forslag til ny arealplan legges til 
grunn i større eller mindre grad. Dette skjer når gjeldende plan mangler avklaringer for 
enkelte tema, men først og fremst for planer der man antar at ny arealplan vil være vedtatt 
når disse reguleringsplanene blir lagt ut til offentlig ettersyn. Dersom man ønsker at 
reguleringsplanen for Del av Åsgård behandles etter ny arealplan, vil det være nødvendig å 
starte planprosessen på ny med nytt varsel og nytt vedtak om utlegging til offentlig ettersyn 
etter at arealplanen er vedtatt. Dette vil medføre at føringer fra ny arealplan også gjelder for 
andre temaer enn sentrumsformål, f. eks. krav om høyder og uteoppholdsareal. 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
Planforslaget må bearbeides før videre behandling. Plandokumentene sendes tilbake til 
forslagsstiller for bearbeiding, slik at planforslaget samsvarer med planutvalgets vedtak 
under, og rådmannens vurderinger i denne saken.  
 
1. Handel 

a) Kjøpesenter tillates ikke etablert sør for Jens Wilhelmsens gate. Det er ikke 
dokumentert at et kjøpesenter på Åsgårdjordet vil styrke bykjernen, jf. 
byområdeplanens krav for etablering av kjøpesenter. Jens Wilhelmsens gate er en 
funksjonell barriere og naturlig/riktig avgrensning for sentrumsformål og bykjernen, jf. 
formål i byområdeplanen 

 
b) Dagligvareforretninger og andre typer virksomheter som ikke utgjør en konkurrent til 

dagens sentrum, tillates likevel sør for Jens Wilhelmsens gate. Det må innarbeides 
rekkefølgebestemmelser som sikrer at handel sør for Jens Wilhelmsens gate 
etableres i takt med boligutviklingen i området. 

 
2. Mobilitet 

a) Gatestrukturen skal prioritere gang- og sykkelnettet. Dette betyr at det må avsettes 
mer areal til gående og syklende, samtidig som bebyggelsen må trekkes tilbake. 
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Forbindelser mot gangbrua og fergeleiet skal være sammenhengende og med gange 
separert fra kjøring.  

 
b) Hovedsykkelveier skal ha 3 m bredt separat sykkelfelt, med kurvatur tilpasset 

raskere sykkelhastigheter.  
 

c) Arealer for kjøring, gange og sykkel må reguleres med egne formål. Formål gatetun 
vil ikke i tilstrekkelig grad sikre arealer for mobilitet.  

 
d) Kjøreadkomst til Beddingen kan ikke skje via veien ved Stadion, ettersom avstanden 

mellom bygningene er for smal for økt kjøring i tillegg til økt gange og sykkel til 
fergeleiet.  

 
3. Utforming av bebyggelse 

a) Maksimal høyde på bebyggelsen er kote 19,5, noe som tilsvarer høyden satt i 
reguleringsplanen «Værste». Unntatt er langs Jens Wilhelmsens gate og som 
fondmotiv på Værstetorget, der bebyggelsens høyde tillates inntil kote 27,0, noe som 
tilsvarer høyden på fløyene på Administrasjonsbygget, H2 (NAV) og de høyeste 
delene av boligblokkene på Beddingen. Unntatt er også bebyggelsen inntil 
forlengelsen av Rødsveien, som tillates inntil kote 22,0, som et svar på høyden til 
studentboligene. Bebyggelsen skal trappes ned mot omkringliggende lavere 
bebyggelse utenfor planområdet.  

 
b) Bebyggelsen sør for Jens Wilhelmsens gate skal deles opp. Det kan ikke etableres 

kvartaler eller sammenhengende bebyggelse på over 6000 m2 BYA. Mellom 
bebyggelsen skal det etableres gater, gatetun og/eller passasjer til gående og 
syklende. 

 
c) Nord for Jens Wilhelmsens gate skal det avsettes minimum sammenhengende    

2000 m2 til torg med eget formål. Torgets størrelse skal inkludere isbanen. Som et 
formsvar på Stortorget skal dette torget ha et fondmotiv i forlengelsen av gangbrua, 
jf. krav i byområdeplanen.  

 
d) Ny bebyggelse på Værstetorget må ha større avstand til vernet bebyggelse 

«Berthelsenslippen». Planforslagets blokk BS4 tas ut. Dette vil også åpne for bedre 
ferdsel mellom Gamle Beddingvei/Værstetorget og friområdet ved Bjølstad gård.  
 

e) Alle lokaler for forretnings- og næringsvirksomhet skal ha aktive fasader med egne 
inngangspartier og vinduer ut mot gaten. Det tillates ikke parkeringskjellere i fasade i 
første etasje. 

 
Sammendrag 
Planforslaget «Del av Åsgård» har vært på høring og offentlig ettersyn. Etter høring er det 
sendt inn et revidert planforslag. Rådmannen vurderer at både planforslaget og 
konsekvensutredningen er mangelfulle og ikke svarer på flere grunnleggende 
problemstillinger. Planen er kompleks og vil få store virkninger utenfor planområdet. 
 
Før man går videre med ny revidering av planen er det behov for avklaringer av tre 
prinsippspørsmål:  
- Hva slags handel skal tillates på Åsgård sør for Jens Wilhelmsens gate? 
- Hvilke prinsipper skal gjelde for mobilitet? 
- Hvilke prinsipper skal gjelde for utforming av ny bebyggelse innenfor planområdet? 
 
Rådmannen mener planforslaget må omarbeides.  
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I byområdeplanen er det angitt sentrumsformål på Værstetorget, men ikke på Åsgårdjordet 
sør for Jens Wilhelmsens gate. Det er, etter rådmannens vurdering, ikke dokumentert at et 
kjøpesenter på Åsgårdjordet vil styrke bykjernen, jf. byområdeplanens krav for etablering av 
kjøpesenter. Dagligvareforretninger og andre typer virksomheter som ikke utgjør en 
konkurrent til dagens sentrum kan tillates på Åsgårdjordet.  
 
Reguleringsplanen viser store mangler for temaet mobilitet. Biler er ivaretatt ved brede nok 
veier, men gange, sykkel og kollektiv er ikke løst på en tilfredsstillende måte. Det 
argumenteres med at parkeringsplasser fjernes i området og at transportarbeidet skal tas i 
form av sykkel og gange, i stedet for med bil. Det betyr at det må settes av mer plass for 
gående og syklende i området, ikke mindre plass enn hva det er i dag.  
 
Hensynet til omkringliggende bebyggelse må ivaretas ved at den nye bebyggelsen tilpasses 
og underordner seg sine omgivelser. Dette må gjøres blant annet for å ivareta kulturmiljøet 
rundt Administrasjonsbygget på kollen. Det betyr at bebyggelsens høyder og volum må 
reduseres. Værstetorget må utformes med fondmotiv (bygning eller bygningsdel som 
markerer slutten på aksen Stortorget-gangbrua-Værstetorget) og tilstrekkelig areal.   
 
Vedlegg 

1 Oversiktskart   
2 Plankart datert 21.12.17, sist revidert 22.11.18   
3 Reguleringsbestemmelser datert 15.12.17, sist revidert 22.11.18   
4 Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 15.12.17, sist revidert 23.11.18   
5 Sammendrag av innspill til høring og offentlig ettersyn med forslagsstillers 

kommentarer datert 22.11.18  
 

6 Oversikt over endringer i planforslaget etter høring og offentlig ettersyn datert 
20.11.18  

 

7 Evalueringsrapport av skisseprosjekt, Værste - Åsgård syd og nord, datert 29.02.16 
og 03.03.16  

 

8 Handelsanalyse Fredrikstad sentrum, Asplan Viak, utgave 2 datert 30.05.16  
9 Faglig bemerkning til Handelsanalyse, TØI, datert september 2016   
10 Konsekvensvurdering (delutredning) handel i Fredrikstad, Asplan Viak, utgave 3 

datert 05.04.18  
 

11 Prognosesenteret – utvikling av kjøpesenter og gatebasert handel/service på 
Værste, juni 2018  

 

12 Værstetorvet – Effekt på sentrumshandelen, Værste AS og Scala Eiendom AS, 
datert 17.09.18  

 

13 Konsekvensutredning (delutredning) trafikk datert 27.03.18   
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter i sak 2013/23107  
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Griff arkitektur AS har, på vegne av Bjølstad utvikling AS, fremmet forslag til detaljregulering 
og konsekvensutredning for Del av Åsgård, Fv. 108 og Fv. 451. I planforslaget er både 
Værstetorget og Åsgårdjordet regulert til sentrumsformål. Intensjonen med planforslaget er å 
legge til rette for etablering av ca. 25.500 m2 boligformål (ca. 260 boliger), ca. 12.700 m2 
kontorarbeidsplasser, og ca. 33.500 m2 handel, service og servering, herav 27.000 m2 
handel. Det legges til rette for mellom 500 og 800 P-plasser i kjeller og P-hus. Totalt 
omfatter planforslaget om lag 80.000 m2 bebyggelse. 
 
Tidligere behandling 
Planforslaget med konsekvensutredning for Del av Åsgård ble lagt ut til høring og offentlig 
ettersyn, til tross for at rådmannen anså det som ufullstendig og mangelfullt. Når det likevel 
ble anbefalt lagt ut, var det for å sikre politisk involvering og å bidra til å drive prosessen 
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videre ved å åpne for innsyn og medvirkning, og en offentlig deltagelse og diskusjon om 
planens innhold.  
 
Planutvalgets vedtak 31.05.2018 fulgte rådmannens forslag til innstilling: 
«Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til 
detaljregulering for Del av Åsgård, Fv. 108 og Fv. 451, arealplanID 0106 1083 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven §12-10. Det må påregnes endringer og kompletteringer etter høring og 
offentlig ettersyn.» 
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet ligger på nordre Kråkerøy og omfatter Værstetorget og Åsgårdjordet avgrenset 
av G.A. Stouslands vei i sør og vest, studentbebyggelsen i øst i forlengelsen av Rødsveien, 
og elva i nord. Planområdet brukes i dag hovedsakelig til parkering. Bebyggelsen i 
nærområdet er variert. Like utenfor planavgrensningen ligger stadion, kontorbygg, helsehus, 
Administrasjonsbygget med tilhørende park, høyskolen, studenthybler og boliger i rekkehus 
og småhusbebyggelse.  
 
Planstatus 
Området er regulert flere ganger. Sør for Jens Wilhelmsens gate (fv.108) angir gjeldende 
regulering bolig, bensinstasjon/forretning, kjørevei og gang-/sykkelvei. Nord for gaten er 
formålene i gjeldende planer hotell/forretning/kontor/bolig, torg og gatetun. 
 
Planområdet ligger innenfor sentrumsavgrensingen i byområdeplanen. Området nord for 
Jens Wilhelmsens gate «Lilletorvet» («Værstetorget») er avsatt til sentrumsformål, park og 
friområde. Området sør for Jens Wilhelmsens gate, Åsgårdjordet, er avsatt til bebyggelse og 
anlegg. Området nord for Jens Wilhelmsens gate er i tillegg omfattet av hensynssonene 
flomfare, elverommet og krav om felles planlegging.  
 
Administrasjonsbygget og Berthelsen-slippen er i byområdeplanen angitt som verneverdige 
bygninger og kulturmiljø. Administrasjonsbygget med parken rundt inngår dessuten i 
Riksantikvarens NB!-register over nasjonalt viktige kulturminner.  
 
I hovedsykkelplanen for Fredrikstad er Jens Wilhelmsens gates nordside og «Lilletorvet» 
med gangbrua, K. G. Meldahls vei og Bjølstadveien angitt som hovedsykkelveier, og utgjør 
et knutepunkt i sykkelveinettet på Kråkerøy og til gangbrua. 
 
Planforslaget for Bjølstad studentby grenser mot planforslaget for Del av Åsgård. Det 
grenser også til planforslag for Bjølstad gård.  
 
Kjøpesenterbestemmelse 
Bestemmelser i fylkesplanen fra 2018 erstatter Rikspolitiske retningslinjer for kjøpesentre.  
Hensikten med fylkesplanens bestemmelser for lokalisering av handel er å styrke 
eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige 
transportvalg, det vil si unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og 
dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en 
mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. 
 
Utdrag fra fylkesplanens bestemmelser:  
 
Lokalisering av handel 
 Handelskonsepter eller handelsområder som skal dekke mer enn et lokalt behov, 

etableres i sentrum av byer og tettsteder slik de er definert i fylkesplanens senterstruktur, 
og avgrenses i kommuneplanene. Utenfor senterstrukturen kan det tilrettelegges for 
handel som dekker det lokale behovet. 

 Områder og bygninger for handelsvirksomhet skal ta hensyn til gående og syklende, 
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og utformes på en estetisk tiltalende måte i samsvar med fylkeskommunens 
veileder for estetikk. De skal i minst mulig grad eksponeres mot hovedveinettet. 

 
Fylkesplanen definerer også avlastningsområder for handel, som skal benyttes til handel 
med plasskrevende varer. For Fredrikstad er Dikeveien definert som eneste 
avlastningsområde.  
 
I Fredrikstad skal altså handel som dekker mer enn et lokalt behov plasseres innenfor 
sentrumsformål i byområdeplanen.  
 
Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 (byområdeplanen) 
Et hovedmål i Kommunedelplan for byområdet 2011-2023 er å styrke sentrums attraktivitet, 
også som sosial arena, og bidra til økt aktivitet og mangfold. I byområdeplanen er områder 
der handel er tillatt angitt med formål sentrumsformål. Byområdeplanen er tydelig på at det 
er ønskelig at sentrumsområdet også utvikles på Kråkerøysiden, men sentrumsformålet med 
handel avgrenses til Jens Wilhelmsens gates nordside.  
 
Byområdeplanens kapittel 3. Generelle bestemmelser stiller Funksjonskrav til kjøpesenter:  
 
«Kjøpesenter kan etableres innenfor areal avsatt til sentrumsformål. Innenfor sentrums-
område kan det etableres kjøpesenter dersom det gjennom reguleringsplan (plankrav) gis 
muligheter for dette. Det stilles krav til at det utarbeides analyser som viser at gjennom-
føringen av plan bidrar til å støtte formål som nevnt i gjeldende forskrift om rikspolitisk 
bestemmelse for kjøpesentre. Analysen skal dokumentere at funksjonen styrker 
eksisterende bykjerne.» 
 
I beskrivelsen til byområdeplanen står følgende om handel av store varer:  
«Innenfor sentrumsområdet må det sikres arealer til detaljvarer som hvitevarer, brunevarer 
og møbler. Dette er tradisjonelt handelsvirksomhet som genererer biltransport. Det er derfor 
ønskelig at denne type handel legges i tilknytning til det overordnede vegnettet. Områdene 
Dammyr, Mosseveien og FMV er slike områder.» Til beskrivelsen er det en illustrasjon som 
viser plasseringen for FMV til vest for Selma Nygrens vei.  
 
Byområdeplanens retningslinjer beskriver torvet på Kråkerøysiden:  
«Det vil stilles krav til felles planlegging i området, et utvidet torv, med Stortorvet på 
nordsiden av ælva, og ”Lilletorvet” på sydsiden. En utvidelse av byens hjerte. Høyden på 
fondvegg av plassens sydende bør vurderes særskilt. Gang- og sykkelforbindelse må sikres 
i planområdet.»  
 
Byområdeplanen har krav til uteoppholdsarealer, herunder småbarnslekeplass, 
kvartalslekeplass og områdelekeplass. For planer med mer enn 100 boliger kreves at det 
settes av areal til barnehage.  
 
Ny arealplan (høringsutkast 2019)  
Forslag til ny arealplan har vært på høring. Det er ingen endringer i forslaget til ny arealplan 
som hadde åpnet for planforslaget for Del av Åsgård i større grad enn hva gjeldende 
byområdeplan gjør.  
 
I planforslaget er det angitt overgangsbestemmelser som fastslår at reguleringsplaner som 
har vært på høring før ny plan vedtas skal behandles etter gammel plan. Det betyr at 
reguleringsplanen for Del av Åsgård skal behandles etter byområdeplanen fra 2011, ikke 
etter ny arealplan.  
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget inneholder boliger i de øvre etasjer og kontor/tjenesteyting, bevertning og 
handel i de lavere etasjer. Planforslaget legger opp til høy utnyttelsesgrad. På Værstetorget 
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foreslås frittstående blokker forretninger, kontorer og boliger. Foreslått kjøpesenter vil dekke 
hele Åsgårdjordet i to etasjer og ha boligblokker på taket. Det innebærer en utvidelse av 
byområdeplanens sentrumsformål ved at det åpnes for kjøpesenter på Åsgårdjordet sør for 
Jens Wilhelmsens gate. 
 
Planforslaget vil innebære endring av vegsystemet, med forlengelse av Rødsveien til Jens 
Wilhelmsens gate og ny rundkjøring utenfor Bjølstadtunnelen. Det foreslås endrede 
adkomstveier til Bjølstad gård og Gamle Beddingvei, for å frigjøre Lilletorvet/Værstetorget for 
biltrafikk. 
 
Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn 
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden 08.06.18-03.09.18. I 
høringsperioden kom det inn 15 merknader. Sammendrag av merknadene med 
plankonsulents kommentarer er vedlagt. 
 
Sentrale temaer i merknadene har blant annet vært handel utenfor sentrumsformål, omfang 
av handel, avvik fra byområdeplanen, Administrasjonsbygget som monumentalbygg og 
kulturminne, fortetting med kvalitet, massivt utbyggingsareal, lekeplasser, kjøring langs 
Stadion, Jens Wilhelmsens gate som hovedvei og støy.  
 
Statens Vegvesen og Norges vassdrags- og energidirektorat fremmet innsigelser. 
Innsigelsene er senere trukket etter revisjoner av plandokumentene.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Gjennomføring av tiltak etter planforslaget vil innebære behov for utbyggingsavtaler om 
eventuell overtagelse og drift av veiareal, gatetun, fortau og sykkelveier med mer. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Kjøpesenter med trafikkøkning på Åsgård på Kråkerøy vil medføre mer forurensning og 
støy, som påvirker boforhold og folkehelse negativt. Jens Wilhelmsens gate vil bli en større 
barriere. Det er behov for trygge gang-/sykkelveier og fotgjengeroverganger. Avbøtende 
tiltak er ikke ivaretatt tilstrekkelig i planforslaget.  
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Planforslaget er revidert etter høring. Rådmannen vurderer at både planforslaget og 
konsekvensutredningen fremdeles er mangelfullt, og ikke svarer på flere grunnleggende 
problemstillinger. Planen er kompleks og vil få store virkninger utenfor planområdet. 
 
Før man går videre med ny revidering av planen er det behov for avklaringer av tre 
prinsippspørsmål.  
- Hva slags handel skal tillates på Åsgård sør for Jens Wilhelmsens gate? 
- Hvilke prinsipper skal gjelde for mobilitet? 
- Hvilke prinsipper skal gjelde for utforming av ny bebyggelse innenfor planområdet? 
 
Handel 
Rådmannen legger til grunn at det er ønskelig å opprettholde og videreutvikle handelen i 
Fredrikstad sentrum; et velfungerende handelssentrum utgjør den naturlige kjernen i en 
levende, attraktiv by – som igjen er en forutsetning for bærekraftig utvikling og vekst.  
 
Handelen i byen konkurrerer med blant annet Dikeveien, Sverige og, i økende grad, 
netthandel. Etablering av virksomhet som vil medføre ytterligere konkurranse for byens 
forretninger bør derfor unngås. Gjeldende byområdeplan for Fredrikstad stadfester dette, 
gjennom kravet om at det skal utarbeides en analyse som kan dokumentere at funksjonen 
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kjøpesenter styrker eksisterende bykjerne for å kunne etableres. Rådmannen mener det av 
hensyn til dagens sentrum er avgjørende at dette kravet overholdes. Det bør ikke åpnes for 
en type handel som kan komme til å skade sentrumsområdet. 
 
Planforslaget, slik det foreligger nå, dokumenterer ikke at et kjøpesenter på Åsgårdjordet vil 
styrke bykjernen. Tvert imot er det, etter rådmannens vurdering, flere momenter som peker 
på at en slik utbygging kan være til skade for bykjernen. Foreslått kjøpesenter åpner for 
etablering av lokaler for samme type handel som de man finner i blant annet gågaten og 
Torvbyen, og framstår med sin beliggenhet og størrelse som en mulig konkurrent til byens 
nåværende forretninger.  
 
Det er utarbeidet rapporter og utredninger av ulike aktører, som på forskjellig måte belyser 
konsekvensene av et kjøpesenter på Åsgårdjordet. Nedenfor følger en kort oppsummering 
av hovedpoenger og konklusjoner i de ulike rapportene: 
 
 Erling Dokk Holm og Ellen Hellsten, Værste – Åsgård Syd og Nord, Evalueringsrapport 

av skisseprosjekt datert 29.02.16 og 03.03.2016: 
o Påpeker at foreslått utbygging vil dra byens sentrum mot vest og forsterke den 

planlagte aksen Grønli, Torvbyen, Stortorvet og FMV. 
o Håper at prosjektet vil fungere vitaliserende på sentrum, men presiserer at det er 

vanskelig å si eksakt hva utfallet av foreslått utbygging vil bli. 
o Mener det er lite realistisk at dagens gågate vil opprettholde sin rolle som 

sentralstrekket i byen, dersom det etableres kjøpesenter på Åsgårdjordet. 
o For at hele sentrumsaksen skal bli aktivert må gatestrekket mellom gangbrua til 

Stortorvet og inngangen til det nye sentrumskjøpesenteret (Gamle Bedding vei) 
bli et strøk med nok servicetilbud og kommersielle arealer. 

o Utbygging av Åsgårdjordet vil styrke FMV-området. 
o Hvis handelsvolumet blir for stort i forhold til boligvolumet, og det også blir for få 

boliger i den videre utbyggingen av Værste‐tomten, vil det nye kjøpesenteret leve 
av dagens sentrumsbrukere og således ikke aktivere resten av sentrum – 
snarere tvert imot. 

o Konkluderer med at den foreslåtte utbyggingen kan være gunstig for Fredrikstad 
sentrum.  

  
Rådmannens kommentar: Rapporten fra Dokk Holm og Hellsten er ikke et forsøk på å svare 
ut byområdeplanens funksjonskrav, men ble bestilt som en ekstern evaluering av prosjektet i 
tidlig fase av reguleringsarbeidet. Rapporten lister opp en rekke forutsetninger for at foreslått 
utbygging skal styrke bysentrum, blant annet at balansen mellom boligutbygging og næring 
må være godt avstemt. Dette er imidlertid i liten grad tatt med videre i Asplan Viaks 
utredning. 
 
 Asplan Viak, Konsekvensutredning handel Handelsanalyse Fredrikstad sentrum, versjon 

2, 30.05.2016: 
o Utredningen er en generell utredning av handel i Fredrikstad, tar for seg hva som 

eksisterer av ulike typer handel på ulike steder i kommunen, og knytter dette opp 
mot transport og tilgjengelighet.  

o Viser til at sentrum har tapt markedsandeler til Rolvsøy i løpet av de siste 10 
årene, og peker på behovet for nytt handelsareal i byområdet.  

o Konkluderer med at Værste, stilt opp mot Dammyr og Hassingen, er det mest 
sentrale området for nye handelsarealer, og at et nytt kjøpesenter bør etableres 
på Åsgårdjordet. 
 

Rådmannens kommentar: Utredningen er utarbeidet for forslagsstiller for å imøtekomme 
funksjonskravet i byområdeplanen. Den beskriver imidlertid ikke hvordan foreslått utbygging 
vil kunne påvirke bykjernen, og svarer dermed ikke ut spørsmålet om hvordan foreslått 
utbygging vil kunne påvirke bykjernen.  
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 Transportøkonomisk Institutt (TØI), Faglig bemerkning til handelsanalysen, september 

2016: 
o Peker på at det i utredningen av Asplan Viak ikke er gjort analyser av hvordan 

prosjektet vil passe inn i bystrukturen, og hvordan det vil påvirke handelen i 
sentrum. Mener det må gjøres en vurdering av om handel på Værste er en god 
ide.  

o Etterlyser en drøfting av forbrukervekst og kollektiv- og biltilgjengelighet til 
Værste. 

o Hvis man sier ja til noe, for eksempel kjøpesenter på Værste, sier man nei til noe 
annet. 

o Mener det må gjøres en bedre vurdering av om kommunens andre planer, og 
nasjonalt regelverk og føringer, er fulgt opp.   

o Dersom kjøpesentre i sentrum lokaliseres for langt fra eksisterende handlegater, 
har for store dimensjoner eller feil utforming (lukket), kan det gi negative effekter 
for gårdeiere og butikkdrivere i det eksisterende sentrum.  

o Konkluderer med at Asplan Viaks handelsanalyse ikke gir grunnlag for å kunne si 
noe om hvordan handel på Åsgårdjordet vil påvirke byen. 
 

Rådmannens kommentar: Utarbeidet på bestilling for Fredrikstad kommune for å få en 
tredjeparts vurdering av Asplan Viaks utredning. Rapporten er et direkte svar på 
handelsanalysen, og ikke en vurdering av prosjektet opp mot funksjonskravet. Den 
konkluderer derfor ikke med hvorvidt handel på Åsgårdjordet vil være positivt for bykjernen. 
 
 Asplan Viak, Konsekvensutredning handel Fredrikstad sentrum, versjon 3, 05.04.2018: 

o Hovedpremisset for utredningen er at det skal etableres et nytt kjøpesenter i 
Fredrikstad, og analysene tar for seg ulike mulige plasseringer.  

o Sammenstiller de ulike plasseringene opp mot hverandre sett i forhold til 
tilgjengelighet og kundegrunnlag. 

o Viser at tilgjengeligheten for gange øker med økt befolkningsvekst og antall 
arbeidsplasser i Fredrikstad sentrum, gjennom fortetting fra 2016 til 2027 og 
2035.  

o Konkluderer med at Åsgårdjordet er det beste stedet å plassere et eventuelt nytt 
kjøpesenter på. 

 
Rådmannens kommentar: Utarbeidet av Asplan Viak for forslagsstiller for å svare ut 
tilbakemeldingene i TØIs rapport. Utredningen beskriver hvordan en framtidig 
befolkningsvekst vil føre til økt kundegrunnlag. Handelsutviklingen i planforslaget forutsettes 
imidlertid gjennomført i et kort tidsperspektiv, og kan dermed skape et misforhold mellom 
marked/befolkningsvekst og tilbud av handel i sentrum. Dette diskuteres ikke i utredningen.  
Vekstretning kan bli mer påvirket av tilgjengelighet og eksisterende og mulige veistrukturer.  
 
 Prognosesenteret, Utredning av kjøpesenter og gatebasert handel/service på Værste i 

Fredrikstad, juni 2018: 
o Handelen vokser totalt langt mindre enn kjøpekraften, og butikkhandelens vekst 

går ned mens netthandelen øker sterkt. 
o Peker på at det ikke er gjort noen beregning av potensiell omsetning for Værste, 

og heller ikke hvor omsetningen til Værste skal tas fra, eller hvordan. 
o Framholder at det er lite trolig at et kjøpesenter på Åsgårdjordet vil stanse 

handelslekkasjen.  
o Regnskapsdata peker ikke på at det er behov for mer salgsareal generelt. 

Butikkene i Østfoldhallen-området har allerede dårlige driftsmarginer.  
o Konkluderer med at dersom planforslaget gjennomføres slik det foreligger nå vil 

omsettingen i sentrumsområdet, inkludert Torvbyen, falle med 19-23 prosent, 
mens Gamlebyen vil tape 8-10 prosent, og Østfoldhallene 5-8 prosent.  
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o Med Værste ferdig utviklet vil det være stor fare for at mange forretninger i 
sentrum vil gå konkurs. 

 
Rådmannens kommentar: Utarbeidet for Sentrumssamarbeidet i Fredrikstad. Utredningen 
gir etter rådmannens skjønn et godt grunnlag for å kunne vurdere effekten av foreslått 
utbygging, ikke bare for sentrum men også for andre aktuelle områder, blant annet 
Gamlebyen. 
 
 Værste AS og Scala Eiendom AS, Prosjekt Værstetorvet – Effekt på sentrumshandelen, 

17.09.2018: 
o Mener Prognosesenteret overvurderer den negative effekten Værstetorvet kan få 

på dagens sentrum. 
o Prognosesenteret viser at den totale omsetningen i sentrum vil øke med en 

utbygging på Åsgårdjordet.  
o Kritiserer Prognosesenterets utredning for ikke å ta høyde for befolkningsvekst.  
o Prognosesenterets tall inkluderer servering, noe Værstetorget vil ha mindre av. 

Når man justerer for dette, blir omsetningsnedgangen i gatesentrum lavere.  
 
Rådmannens kommentar: Forslagsstillers svar på Prognosesenterets rapport.  
Planforslaget slik det foreligger per i dag er ikke til hinder for at det etableres både servering 
og andre virksomheter som kan konkurrere med sentrum.  
 
Det er ikke bare den totale omsetningen i sentrumsområdet man må se på; hvor i sentrum 
handelen skjer spiller en vel så viktig rolle. Det vil ikke være positivt for sentrum dersom 
omsetningen i handlegatene går ned, uavhengig av hvorvidt byens totale omsetning går opp 
på grunn av et nytt kjøpesenter. Værstes rapport viser også dette; dersom foreslått 
utbygging gjennomføres, vil omsetningen gå ned i handlegatene.  
 
Foreslått kjøpesenter på Åsgårdjordet vil øke handelsarealet i Fredrikstad med en betydelig 
andel og være avhengig av et høyt antall kunder. Med utgangspunkt i beliggenhet og 
trafikksituasjon virker det sannsynlig at det i første rekke vil være sentrum, Hvaler og 
Kråkerøy som utgjør kundegrunnlaget for handel på Åsgårdjordet. For mange av de som 
reiser med kollektiv eller bil fra Rolvsøy og Sarpsborg vil det være enklere å dra til 
Dikeveien.  
 
Ved å trekke kundene i sentrum til Åsgårdjordet får man en utvidelse og spredning av byens 
sentrum. Et kjennetegn for velfungerende byer er høy tetthet, og det må være et mål å 
unngå den typiske bilbaserte byspredningen som ofte truer norske byers tradisjonelle 
bykjerner. Byspredning endrer forutsetningene for handelsvirksomhet, og kan føre til 
konkurser i sentrum, stengte butikklokaler, færre mennesker i gatene og økt biltrafikk. Dette 
vil gi negative ringvirkninger for både handel og byliv generelt.  
 
Utfordres sentrumsgrensene på Åsgårdjordet, er det forøvrig mulig at dette vil kunne skape 
presedens. Det vil kunne være vanskelig å forsvare hvorfor det kun skal åpnes for 
sentrumsutbygging på Åsgårdjordet, og ikke på tilgrensende eiendommer. 
  
Det er, etter rådmannens vurdering, per i dag lite som peker på at Fredrikstad har en stor 
nok befolkning til at det kan anbefales å utvide sentrumskjernen. En eventuell utvidelse av 
handelsareal bør uansett ikke skje i form av tradisjonelle kjøpesentre, som er utformet for å 
trekke folk vekk fra gatene og inn i kjøpesenteret – det motsatte av hva man behøver for å 
skape en levende by.   
  
Det er i tillegg verdt å merke seg at Prognosesenterets beregninger viser at etablering av 
kjøpesenter på Åsgårdjordet vil svekke handelen i Gamlebyen med 8-10 prosent. 
Gamlebyen er Fredrikstads viktigste identitetsbærer og turistattraksjon, og baserer mye av 
sin attraktivitet på å være en levende, fungerende bydel. Handelen spiller en vesentlig rolle i 
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dette. Rådmannen mener det må være avgjørende at det ikke legges til rette for virksomhet 
som vil kunne konkurrere med handel og aktivitet i Gamlebyen.  
 
Avlastningsområder for plasskrevende varer  
Byområdeplanen drøfter FMV, Dammyr og Mosseveien som mulige lokaliseringer for 
plasskrevende handel i sentrumsnære områder. Tilhørende skisse viser at det her for FMV 
menes en plassering vest for Selma Nygrens vei. Byområdeplanen åpner altså ikke for 
plasskrevende handel på Åsgårdjordet.  
 
Gjeldende fylkesplan (vedtatt 2018) har nye føringer for handel av plasskrevende varer. Det 
tillates i bysentrum og i angitte avlastningsområder. I fylkesplanen defineres kun Dikeveien 
som avlastningsområde for plasskrevende varer. Fylkesplanen definerer plasskrevende 
varer som «trelast/byggevarer, gartneri/hagesentre, biler/motorkjøretøy, hvitevarer og 
møbler. Store forretninger/varehus, som i hovedsak selger varer som ikke er plasskrevende, 
såkalte «big-box-konsepter», kan ikke lokaliseres i avlastningsområder for handel.» 
 
Fylkeskommunen skriver i sin høringsuttalelse at større forretninger kan gi mer bilbasert 
trafikk enn mindre forretninger i kjøpesenter i sentrum. Fylkeskommunen mener at dersom 
Åsgårdjordet skal brukes som avlastningsområde bør det avklares gjennom en 
kommuneplanprosess. De skriver også at dersom også Åsgård syd skal defineres som 
avlastningsområde, må planbestemmelsene ha krav til minimumsstørrelse for 
forretningslokaler.  
 
Endring av planstatus for Åsgårdjordet er ikke gjort som del av arbeidet med rulleringen av 
kommuneplanens arealdel.  
 
Betydning for handel 
På bakgrunn av rapporter og vurderinger virker det åpenbart at denne saken er av stor 
betydning for byen. Nøyaktig hvilke konsekvenser et nytt kjøpesenter på Åsgårdjordet vil 
kunne få, framkommer som uklart – de ulike analysene konkluderer ulikt. Det må imidlertid 
kunne konstateres at foreslått utbygging vil være et betydelig inngrep i byen og vil legge 
føringer for sentrums videre utvikling i lang tid framover.  
 
Det er av vesentlig betydning for byen som helhet at utviklingen av Åsgårdjordet ikke åpner 
for tiltak som konkurrerer med handel og aktivitet i sentrum. Handel på Åsgårdjordet bør 
derfor ikke skje i form av kjøpesenter, men begrenses til å betjene bydelen/nærområdet 
lokalt. Utviklingen bør skje gradvis, på rett sted til rett tid, for å unngå alvorlige konsekvenser 
for byens sentrum. Rekkefølgebestemmelser bør brukes, for å hindre at handel ikke 
etableres uten boligutvikling i området.  
 
Oppsummert mener rådmannen at den klart mest forsvarlige handelsetableringen på 
Åsgårdjordet vil være mindre dagligvareforretninger og andre typer virksomheter, som ikke 
utgjør en konkurrent til sentrum, ikke genererer mer bilbruk, og som utvikles i takt med 
befolkningsveksten. 
 
Prinsipper for mobilitet 
Generelt om mobilitet 
Det er en nasjonal målsetting at en større andel av transportarbeidet i framtiden skal tas av 
gange, sykkel og kollektiv. For å lykkes med dette må det bli enklere å komme fram i byen 
uten bil. Gangstrøk og sykkelveier må danne et sammenhengende, finmasket rutenett 
mellom relevante målpunkter. Eksempler på målpunkter i dette området er gangbrua, 
fergeleiet, helsehuset og studentboligene. Rutene bør legges til rette med separate felt for 
gående og syklende, og bredden på felt må være stor nok for å gi tilstrekkelig plass til et 
økende antall mennesker som går og sykler. 
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Reguleringsplanen viser store mangler for temaet mobilitet. Biler er ivaretatt ved brede nok 
veier, men gange, sykkel og kollektiv er ikke løst på en tilfredsstillende måte. Det 
argumenteres med at parkeringsplasser fjernes i området og at transportarbeidet skal tas i 
form av sykkel og gange, i stedet for med bil. I dag er det store parkeringsplasser både på 
Værstetorget og Åsgårdjordet, som vil bli fjernet i forbindelse med utbyggingen. Totalt er det 
ca. 800 parkeringsplasser som vil bli fjernet fra området ved utbygging. Nye 
parkeringsplasser er beregnet brukt for ny bebyggelse. De fjernede parkeringsplassene 
brukes i dag av blant annet høgskolen, kontorer i området og besøkende til sentrum. Disse 
må finne andre måter å komme til området enn med bil. Det betyr at det må settes av plass 
for flere gående og syklende, noe som ikke er gjort i planforslaget. Det er tvert imot satt av 
mindre areal til gående og syklende enn hva som er i området i dag, ved at bebyggelsen 
presser seg ut i trange gaterom, som har plass til biler, men ikke til gående og syklende. 
Trafikkanalysen vurderer heller ikke behovet for plass til gange og sykkel.  
 
Det er behov for omfattende endringer i plankartet og i rekkefølgebestemmelser for å ivareta 
mobilitet i planområdet og i nærliggende områder.  
 
Hovedsykkelvei 
Hovedsykkelplanen for Fredrikstad viser hovedsykkelruter. Ved planområdet går det 
hovedsykkelrute, som etter hovedsykkelplanen skal ha eget sykkelanlegg i Jens 
Wilhelmsens gate, helt fram til Bjølstadveien. Det skal også være eget sykkelanlegg fra Jens 
Wilhelmsens gate fram til gangbrua. Bredden i Jens Wilhelmsens gate ved COWI-bygget er 
3 m gangfelt og 3 m sykkelfelt. Planforslaget må endres slik at denne bredden videreføres 
der det er angitt hovedsykkelvei.  
 
Kurvaturen på hovedsykkelveier må være tilpasset en hovedsykkelvei. Det er ikke 
akseptabelt å måtte runde så krappe svinger som det er rundt bebyggelsen sør på 
Værstetorget og ved fotgjengerovergang over Verkstedveien.  
 
Kollektivtrafikk: buss og ferge 
Det er bussholdeplasser i Jens Wilhelmsens gate (ved COWI og ved NAV) som videreføres. 
Sammenhengende gangstrøk må etableres fram til holdeplassene gjennom planområdet.  
 
Fergeleiet ved Stadion er et annet kollektivpunkt i området. Til ferga må det føre 
sammenhengende ruter for gange og sykkel fra målpunkter både på Værstetorget og på 
Åsgårdjordet helt fram til fergeleiet. Gang-/sykkelrutene må gå både i Gamle Beddingvei og 
langs Stadion. Det er ikke ivaretatt i planforslaget.  
 
Kryssing av Jens Wilhelmsens gate/Fylkesvei 108 
I forlengelsen av Værstetorget krysser gående Jens Wilhelmsens gate. Før kryssingen 
åpner det seg til et mindre torgareal. Etter kryssingen er det et mindre åpent vrimleareal 
foran inngangen til kjøpesenteret. Inngangen til kjøpesenteret ligger i forlengelsen av aksen 
fra gangbrua, og leder således folk rett fram mot kjøpesenteret. Havarilommen for tunnelen 
er plassert på vrimlearealet foran kjøpesenteret.  
 
Trafikkanalysen utreder trafikkmengde og kjøremønster for kjørende. Det er en vesentlig 
mangel at mengden gående ikke utredes på samme måte. 
 
Planforslaget viser gangfelt i forlengelsen av gangbruaksen og dagens gangfelt ved COWI. I 
tillegg ønskes gangfelt like vest for rundkjøringen, men dette er ikke avklart med Statens 
vegvesen. I planforslaget er Jens Wilhelmsens gate omtalt som «shared space», der biler 
kan krysse på fotgjengeres premisser. Det er en urealistisk løsning. Trafikkanalysen derimot 
mener det kan bli behov for en lysregulert fotgjengerovergang.  
 
Statens vegvesen har kommentert at fylkesveg 108/Jens Wilhelmsens gate «har en viktig 
transportfunksjon som hovedvei mot Hvaler og store deler av Kråkerøy. Dette omtales ikke i 
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planforslaget, der det tvert imot kan framstå som at tiltakshaver har et mål om å bygge ned 
vegen.» Nyskapt biltrafikk i, og nyskapt fotgjengertrafikk som krysser Jens Wilhelmsens gate 
vil forsterke barriereeffekten både for kjørende og for gående.  
 
Østfold fylkeskommune savner en «tverrforbindelse for gående» mellom Værstetorget og 
Åsgårdjordet. Det bør allerede nå «avklares om bruer (eller annen kryssingsmetode) over 
Jens Wilhelmsens gate skal tillates, siden dette raskt kan bli en aktuell problemstilling.» 
Gangbruer over Jens Wilhelmsens gate er ikke aktuelt ifølge forslagsstillers kommentar.  
 
Foreslått kryssing av Jens Wilhelmsens gate ivaretar ikke gående på en tilfredsstillende 
måte. For å gjøre det må foreslått bebyggelse i området reduseres.  
 
Rundkjøringen og forlengelsen av Rødsveien sør for rundkjøringen 
Rundkjøringen er ikke detaljprosjektert, men det står klart at den vil være nedsenket i forhold 
til omkringliggende terreng og fortau. Statens vegvesen er bekymret for om det er satt av 
tilstrekkelig areal til vegformål i plankartet til å kunne bygge en riktig utformet rundkjøring. I 
tillegg er det ikke sikkert at det er plass til alt teknisk utstyr til havarilommen innenfor arealet 
avsatt til bestemmelsesområde # 14. Statens vegvesen har påpekt at det er liten avstand 
mellom rundkjøring og omgivende bebyggelse, og tar forbehold mot behov for endrede 
byggelinjer som gir mer plass til veiareal. Det må altså settes av arealer nok til at 
skjæringer/støttemurer ikke vil ta av areal avsatt for myke trafikanter. Det betyr at plankartet 
må ha mer areal til veiformål ved rundkjøringen og at bebyggelsen må trekkes noe tilbake. 
 
Veien fra sør til rundkjøringen er utformet med smale fortau, gateparkering og kjørevei. Det 
er en utforming av en vei som ivaretar bilen, men ikke myke trafikanter. Kommunen har 
tidligere krevet minst 3 m bredt fortau ved studentboligene uten at dette er ivaretatt i planen 
nå. Rådmannen anbefaler at kravet opprettholdes.  
 
Hovedsykkelvei lenger sør på Kråkerøy går i Rødsveien. Kommer man den veien vil det 
være en snarvei å sykle gjennom rundkjøringen og videre til gangbrua i diagonalgaten. 
Dimensjoneringen av veien må ta hensyn til snarveien, det vil si at veien også vil brukes av 
syklende. 
 
Værstetorget og Beddingen 
Reguleringsplanen bruker formålet «gatetun» både ved Værstetorget og sør i området. 
Gatetun er angitt som sambruk av gående, syklende, varelevering, kjøring til eiendommene, 
blågrønn struktur og oppholdssoner. I nord settes det av 5 m fri bredde til gange/sykkel mot 
gangbrua og 4 m til gange/sykkel i den diagonale gata mot rundkjøringen. Dette er ikke 
tilstrekkelig. Gatenes beliggenhet og utforming medfører også at deler av de opparbeidede 
områdene for lek ved skøytebanen må fjernes. Totalt sett ivaretar det ikke gange, sykkel, 
blågrønn struktur eller oppholdssoner på en tilfredsstillende måte.   
 
Gamle Beddingvei fra Jens Wilhelmsens gate til gangbrua er i dag opparbeidet med et 
tverrsnitt som totalt sett gir 5,5 m gangfelt og 3 m sykkelfelt. Dette er bredder som i det 
minste må videreføres. Det foreslåtte 5 m totalt for både gange og sykkel (3,5 m smalere 
enn i dag) er altfor lite for hovedferdselsåren mot gangbrua.  
 
Diagonalen mellom Bjølstadveien og gangbrua vil bli en snarvei både for hovedsykkelrutene 
og for gående. Derfor bør gaten ha et tverrsnitt som sikrer 3 m gange pluss 3 m sykkel i 
tillegg til arealer til handel, opphold og varetransport utenfor butikkene, slik at det ikke 
oppstår trafikkfarlige situasjoner mellom gående og syklende. Skal gata i tillegg ha 
oppholdssoner, for eksempel gateservering, må den gjøres bredere.  
 
Planforslaget innebærer å gjøre Værstetorget bilfritt. Det innebærer å legge om trafikken, 
slik at bebyggelsen langs Gamle Beddingvei får adkomst via (veien) Stadion. Det vil ikke gi 
en akseptabel løsning. Gaterommet ved Stadion er allerede smalt. På det smaleste er det 7 
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m mellom trappene til stadion og bebyggelsen langs Stadion. Forholdene for gående må 
oppgraderes med fysisk adskilt gangfelt/fortau. For å ivareta areal til fortau blir gatebredden 
enda smalere enn i dag. Strekningen ved Stadion er den viktigste veien for gående og 
syklende til fergeleiet fra helsehuset (H1), NAV-bygget (H2), stadion, høyskolen og Wang 
Toppidrett. Gaten er også oppholdsområder for elever/studenter og vrimleareal til stadion. 
Ideelt sett burde også syklende være ivaretatt med eget felt, men på grunn av veiens bredde 
er det antakelig ikke mulig. Sambruk bil/sykkel i samme kjørebane må eventuelt aksepteres. 
Det må utredes hvilken løsning som gir den beste helheten, og en endring av formål og 
veistatus må innarbeides i reguleringsplan før den kan defineres som et alternativ.  
 
Ferdsel må sikres med eget formål i plankartet. I tillegg må det angis minimumsmål for 
arealer til opphold og blågrønn struktur. Parkeringsplass må gis formål parkering, ikke 
gatetun. 
 
I gjeldende reguleringsplan er ca. 70 m av strekningen mellom Gamle Beddingvei og 
Stadion (veien) regulert til gang- og sykkelvei. Veisystemet er altså ikke planlagt for 
gjennomkjøring fra Stadion til bebyggelsen i Gamle Beddingvei.  
 
Stadion er fysisk åpen og har noe gjennomkjøring i dag. Imidlertid gjør hindringer og aktivitet 
at den er lite egnet til bilvei. Stadion fører til fergeleiet, næringsvirksomheter, 
parkeringslokaler, matvareforretning, stadion, vrimleareal og «skolegård» for skoler og 
høgskoler, og fylles av fotballpublikum ved hjemmekamper. Ved elven er det friområde med 
lekeplass. Fysisk er passasjen uoversiktlig. Rømningstrapper fra stadion strekker seg ut i 
halve bredden. Beboere ser dette som en uhensiktsmessig adkomst til Gamle Beddingvei 
for 104 leiligheter.  
 
Plankonsulenten kommenterer at «strekningen høyskolen-Beddingen i en årrekke har vært 
opparbeidet og benyttet som kjørevei. Veien Stadion vil med planforslaget fungere som i 
dag, som en sambruksgate hvor motorisert ferdsel tillates, men med lav hastighet og på 
myke trafikanters premisser.( ....) 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.» 
 
Rådmannen er uenig i at det er en akseptabel løsning, samtidig som utbygging i 
planområdet vil medføre en vesentlig øking av folk som skal til og fra fergeleiet og at 
adkomsten til fem boligblokker også legges til veien.  
 
Planforslaget foreslår endringer av status og bruk, som følge av forslag til egne tiltak. Det er 
problemstillinger som burde vært behandlet i planforslaget. En reguleringsprosess kan 
avklare ulike behov og hensyn, og passasjens egnethet som eneste adkomstvei til Gamle 
Beddingvei. 
 
Langs elva 
Ferdsel langs elva er viktig for opplevelsen av byen og vannet. Gangstrøket der bør gå så 
nær elvekanten som mulig. Det vil ikke være mulig å få til dette ved Slippen, men området 
under gangbrua bør oppgraderes med tanke på gående. Reguleringsplanen må vise 
hvordan det kan gjøres, og sikre gjennomføring i rekkefølgebestemmelser.  
 
Parkering for biler og sykler 
Byområdeplanen stiller minimumskrav til parkeringsdekning. Et skifte i hvordan man før 
betraktet nødvendigheten av parkeringsdekning, og nå vil begrense bilbruk gjennom 
maksimumstall på parkeringsplasser, skaper tvil om hva som er hensiktsmessig beregning 
av framtidig behov. Fylkesplanens bestemmelser mener maksimumsbegrensning av antall 
parkeringsplasser er viktig for å regulere handelen og transportmåte ved utvidelse og 
nybygg. 
 



Side 16 av 19 

I byområdeplanen er det vist en ringvei rundt sentrum, der Jens Wilhelmsens gate er en del 
av ringveien. Byområdeplanen redegjør også for at parkeringshus bør plasseres ved 
ringveien, slik at biltrafikken ikke ledes inn i sentrum. Parkeringsplassene som nå planlegges 
i første etasje på Åsgårdjordet er tiltenkt boliger og handel innenfor planområdet. De er ikke 
tenkt som parkeringsplasser som avlaster eksisterende sentrum. Med den beliggenheten 
som foreslås, er det en risiko for at kjøpesenteret på Åsgårdjordet i første rekke blir 
bilbasert.  
 
Det planlegges nye butikker i området. I en så sentral beliggenhet må det legges til rette for 
at man kan gjøre innkjøp, også større innkjøp, med sykkel. Derfor må det settes av plass for 
sykkelparkering og legges spesielt til rette for parkering av lastesykler.  
 
Varemottak  
Det er uheldig at varemottak for kjøpesenteret er planlagt ved barnehagen. Her foregår all 
følging og henting av barn til barnehagen morgen og ettermiddag, mange til fots eller på 
sykkel. Her skal også barn sammen med voksne ferdes på vei til og fra turer og aktiviteter i 
løpet av dagen. Selv med porter, vil manøvrering ved leveranser skape støy og avgasser. 
En grønn skjerm mot gaten vil ikke kunne bevare et godt lekemiljø og adkomstområde ved 
barnehagen. 
 
Prinsipper for utforming av ny bebyggelse 
Værstetorget – «Lilletorvet» 
Byområdeplanen angir at det skal etableres et torg mellom gangbrua og Jens Wilhelmsens 
gate. Retningslinjer til hensynssone Området syd for gangbrua (H 810_17) i 
kommunedelplan for byområdet sier følgende:  
 
«Bebyggelsen bør planlegges med tanke på et utvidet torv, med Stortorvet på nordsiden av 
elva, og ”Lilletorvet” på sydsiden. Høyden på fondvegg av plassens sydside bør vurderes 
særskilt. Gang- og sykkelforbindelse må sikres i planområdet.» 
 
I tillegg står følgende i beskrivelsen om torget:  
 
«Det vil stilles krav til felles planlegging i området, et utvidet torv, med Stortorvet på 
nordsiden av ælva, og ”Lilletorvet” på sydsiden. En utvidelse av byens hjerte. Høyden på 
fondvegg av plassens sydende bør vurderes særskilt.» Fondveggen som er markert med 
sone 5 på byområdeplankartet ligger på Værsteplassen («Lilletorvet») nord for Jens 
Wilhelmsens gate, som fondvegg til plassen mot gangbroen og Stortorvet. (Sone 5 betyr at 
byggehøyder skal vurderes særskilt.) 
 
I planforslaget er det i liten grad sikret rom til Værstetorget. Det som i dag er gate med 
fortau, kjørevei og gang- og sykkelvei er i planforslaget vist som gatetun. Dette gatetunet 
utvides noe i sør ved Jens Wilhelmsens gate og i nord ved isbanen. Det dannes i midlertid 
ikke et torg noen av stedene ettersom arealene fylles opp av ferdsel for kjørende, gående og 
syklende samt selve isbanen. Med skråstilt bebyggelse vil det heller ikke dannes en tydelig 
fondvegg. Det synes som om de foreslåtte gatene i hovedsak er utformet for å lede publikum 
fra gangbrua til kjøpesenteret sør for Jens Wilhelmsens gate. 
 
Værstetorget bør ha en tydeligere bebyggelse som favner plassrommet fra øst og sør.  
Foreslått bebyggelse er plassert for tett, og åpner ikke for tilstrekkelig plass til verken torg og 
uterom eller til ferdsel. Det er ikke en gang satt av plass til å opprettholde lekeplassen like 
ved isbanen. Værstetorget må planlegges sammen med blant annet Slippen, slik at torget 
får en form som forholder seg til omgivelsene på en god måte. Byområdeplanens krav til 
fondvegg mot Stortorget og gangbrua må i varetas. Lys- og solforholdene må ivaretas 
bedre. Store volumer og smale gateløp vil skape mørke rom mellom bygningene. 
Planforslaget må ta ansvar for å skape gode områder og møteplasser med allsidig aktivitet 
på bakkeplan; felles, offentlig tilgjengelige byrom der det ikke kreves at man kjøper noe. 
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Føringer for høyder 
Byområdeplanen mener monumentale byggverk skal ha synlig plass og oppmerksomhet i 
byen. Dette er bygninger og anlegg som i kraft av historie, lokalisering, funksjon og/eller 
størrelser er viktige for byens identitet. Eksempler er Gamlebyen, domkirken, rådhuset, 
Fredrikstadbrua, hallene og kranene på FMV-området og administrasjonsbygget til FMV. 
 
Byområdeplanen har også Administrasjonsbygget, Slippen og Bjølstad gård som 
rødmerkede bygninger med kulturhistorisk verneverdi. Kollen med administrasjonsbygget til 
FMV inngår i Riksantikvarens NB!-register over nasjonalt viktige kulturminner i by. 
 
Gjeldende reguleringsplan for Værste angir maksimal byggehøyde for Åsgårdjordet til kote 
17,4. Det tilsvarer gesimshøyden på Smia på Værste. Gesimshøyden til Smia, og til 
sidefløyene på Administrasjonsbygget, var referanse for høyder i planen. Det vektla 
monumentalbyggets og parkens visuelle potensiale i byplanen og framhevet dens historiske 
betydning i bybildet, på samme måte som byområdeplanen gjør det.  
 
Helsehuset (H1) har makshøyde kote 26,5 og NAV-bygget (H2) har makshøyde kote 27,0 i 
reguleringsplan. Boligblokkene i Gamle Beddingvei er bygget med makshøyde ca. kote 26. 
Kote 26 tilsvarer kotehøyden på fløyene til Administrasjonsbygget, mens midtdelen av 
Administrasjonsbygget stikker opp over den høyden.  
 
Byggehøyder 
Hensynet til nærmiljøet må ivaretas ved at den nye bebyggelsen tilpasses og underordner 
seg sine omgivelser. Dette innebærer at høyder og volum bør reduseres.   
 
Administrasjonsbygget har stor verdi som kulturmiljø, både lokalt og nasjonalt. Det har lenge 
vært et prinsipp at Administrasjonsbyggets høyde setter en grense for omkringliggende 
bebyggelses høyde. Dette prinsippet bør videreføres. Det betyr at maksimal høyde i 
områder også i fortsettelsen bør settes til kote 27,0 det vil si samme høyde som det nye 
NAV-bygget. Det betyr at makshøyden for bebyggelsen er lik høyden på fløyene til 
Administrasjonsbygget, mens den midtre delen av Administrasjonsbygget også i 
fortsettelsen vil være «kongen på haugen». Eksisterende monumentalbygg og verneverdige 
bygg må holdes synlige og få en plass slik at de viderefører historien i nye byrom. 
 
Ny bebyggelse bør tilpasse seg områdets karakter; på flere sider er dette småskala bolig-
bebyggelse med eneboliger og rekkehus. Det er altså behov for gradvis å trappe ned 
bebyggelsen mot sør på Åsgårdjordet. Jens Wilhelmsens gate danner en naturlig 
avgrensning av sentrum, som barriere og som ringvei rundt sentrum. Bebyggelsen sør for 
Jens Wilhelmsens gate bør gjenspeile den ytre grensen av sentrum ved at den tilpasser seg 
bedre til omgivelsene.  
 
Videre må Slippen og kulturmiljøet langs elven ivaretas, ved at ny tilgrensende bebyggelse 
gis en plassering og skala som faller naturlig inn i dette miljøet. Det er behov for noe avstand 
mellom gammel, lav og frittstående bebyggelse og ny høy kvartalsbebyggelse. Høyden 
nærmest Slippen og Bjølstad gård må også tilpasses disse kulturmiljøene.  
 
Åpen bebyggelsesstruktur på Åsgårdjordet 
Åsgårdjordet bør bebygges med en vei- eller gatestruktur som inndeler og underordner 
bebyggelsen i større eller mindre enheter, med passasjer og møteplasser på bakkeplan. I 
dag møter Åsgårdjordet moderne næringsbebyggelse i nord, et rekkehusområde i sør, 
studentbyens boligblokker i øst og eneboligbebyggelse i vest. Ny bebyggelse bør i høyde og 
struktur tilpasses bedre til omgivelsene.  
 
Med et kjøpesenter på Åsgårdjordet vil kvartalet bli fylt opp med en stort bygningskropp. Det 
betyr at man må gå og sykle rundt hele kvartalet. Snarveiene blir borte. Trafikkutredningen 
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bemerker at (side 30): «I tillegg synes bebyggelsen sør for Jens Wilhelmsens gate generelt 
å være noe mer åpen i alternativ 0 slik at dette gir mulighet for å tilrettelegge for mer ferdsel 
for myke trafikanter på kryss og tvers her.» Bygningsstrukturen på Åsgårdjordet bør bedre 
ivareta et finmasket nettverk for gående.  
 
På Åsgårdjordet har bebyggelsen sammenhengende fasadelengder opp til 140 m. Det 
største sammenhengende bygningsvolumet har en grunnflate på ca. 12.500 m2. Til 
sammenligning er den lengste fasaden på Torvbyen ca. 110 m og grunnflatene ca. 7740 m2 
og 6970 m2. Torvbyen har sin opprinnelse i en sammenslåing av totalt fire bykvartaler. 
Andre eksempler på store kvartaler i Fredrikstad sentrum er kvartalet med Tinghuset, som er 
på ca. 5360 m2 og har en største fasadelengde på ca. 85 m, og kvartalet med Hotell City, 
som er på ca. 3800 m2 og har en største fasadelengde på 80 m.  
 
Forretningsvirksomheter bør henvende seg ut i gatemiljøet og bli lett tilgjengelige herfra for å 
skape liv i byen. Med parkeringskjeller, forretningsareal uten tilknytning til gateplan, og store 
forretninger som krever store sammenhengende areal, vil det fort bli lukkede fasader. 
Vinduer tettes ofte igjen siden forretningene henvender seg innover, spesielt ved 
kjøpesentre med innvendige handlegater. Et kjøpesenter vil altså ikke bare være 
problematisk i forhold til konkurranseforhold i handelen, men også skape gaterom som ikke 
er levende byrom. 
 
Et kvartals størrelse har altså stor betydning for byliv, for hvordan byen oppleves og for 
hvordan det er å ferdes i byen, særlig for gående og syklende. Å begrense kvartalsstørrelse 
er et viktig grep for å skape gode forutsetninger for en god by. Det bør ikke tillates større 
kvartaler enn hva som er vanlig ellers i byen.  
 
Jens Wilhelmsens gate 
Jens Wilhelmsens gate har i dag karakter av vei, mer enn bygate. Planforslaget 
argumenterer for at rundkjøringen bidrar til gatekarakter og at høyere bebyggelse skal gi 
gatekarakter. Det ønskes å skape mer «urbane» byrom, uten at det er definert hvilke 
kvaliteter som her gir den beste urbane utformingen.  
 
Rundkjøringen er noe nedsenket for å ikke gi for bratt vei ned i tunnelen. Det er et grep som 
gir mindre preg av bygate, og mer preg av vei, ved at man mister byrommets gulvnivå. 
Senket under terrengnivå foran tunnellinnslaget, vil det være skjæringer i veikanten mellom 
henholdsvis bebyggelse, fortau, gang- og sykkelvei og veibaner. Mer bebyggelse er ønskelig 
i området, blant annet for å skape byrom der det i dag er en åpen flate. Men det betyr ikke at 
det blir mer urbane byrom av høyere høyder over fire-fem etasjer.  
 
Bjølstadforbindelsen og Jens Wilhelmsens gate er en gjennomkjøringsvei med stor og 
voksende trafikkmengde. Trafikken i Jens Wilhelmsens gate danner en barriere mellom det 
som skjer sør og nord i planområdet. Det innebærer også at byrommet Værstetorget, 
«Lilletorvet» i byområdeplanen, vanskelig kan føres over til Åsgårdsiden for å avsluttes her.  
I illustrasjoner som viser entreen til kjøpesenteret (blant annet på side 5 i planbeskrivelsen) 
vises byrommet uten trafikk. Byrommet illustreres uten å vise at Jens Wilhelmsens gate med 
mye trafikk går tvers gjennom. Det blir misvisende.  
 
Mangelfullt planforslag i forhold til andre temaer 
Både fylkeskommunen og Fylkesmannen påpeker at planforslaget ikke er modent for 
vedtak. Rådmannen er av samme oppfatning. Det er mange temaer, utover de ovenstående 
tre temaene, som er mangelfullt uredet eller ikke hensyntatt. Det påpekes mange mangler i 
høringsuttalelsene. Det gjelder temaer som uteoppholdsarealer, lekeplasser, krav til areal for 
barnehage, varetransport, snuhammer i slutten av vei, trafikksikkerhet, tilstrekkelig areal for 
skjæringer ved rundkjøringen, kjøring til boligene ved Beddingen, blågrønnstruktur herunder 
overvannshåndtering mm. Det er gjort noen revisjoner i plandokumentene, men de 
endringene som er gjort ivaretar ikke merknadene i tilstrekkelig grad.  
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Planforslaget får konsekvenser for omgivelsene, uten at dette er synliggjort eller ivaretatt. 
Det er et sterkt fokus på selve planområdet, mens problemer skyves ut av planområdet, i 
stedet for å løses.  
 
Også i metodikk er planforslaget, med tilhørende konsekvensutredning, mangelfullt. 
Formalkrav i forskrift om konsekvensutredninger er ikke ivaretatt. I konsekvensutredningene 
er det i for stor grad skjønnsmessige påstander, som ikke er etterprøvbare. Heller ikke 
planprogrammets krav er oppfylt.  
 
Rådmannen mener det er nødvendig med en omfattende revidering av planforslaget før 
vedtak. Planforslaget, slik det foreligger nå, oppfyller ikke gjeldende krav og retningslinjer, 
og ivaretar ikke hensynene til eksisterende bysentrum og omgivelser.  


