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Tematisk oppsummering av høringsinnspill 
Prosess 

 Det er en uheldig rekkefølge å avgjøre sentrums avgrensning gjennom denne 
reguleringsplanen og ikke helhetlig ved rullering av kommuneplanen. 
Kommuneplanarbeidet bør legges til grunn ved vurdering om det skal tillates 
kjøpesenter utenfor gjeldende sentrumsformål. 

 Prosjektet bør avvente arealdelen. Sentrumsavgrensing, handel og høyder må 
avklares i overordnet plan.  

 Prosjektet må ses i sammenheng med øvrige prosjekter på området.  
 Mengden og type forretninger bør vurderes nærmere og styres slik at det blir et 

positivt tilskudd til sentrum som helhet.  
 En ny høring av et ferdig planforslag bør vurderes.  
 Planmyndigheten må bruke verktøy de har til rådighet for å sikre Fredrikstad en stabil 

og god utvikling. 

Sentrumsutvikling 
 Betenkeligheter er knyttet til sentrumsutvikling utenfor avsatt sentrumsformål, trafikk-

løsninger, forholdet til sentrum både med tanke på handel, kollektiv/gange/sykling, 
omland og kvaliteter og spesielt for barn og unge. 

 Åsgård Nord ligger nærmest byen, er i samsvar med sentrumsformålet i 
byområdeplanen og kan bidra positivt til sentrum. Forretningsarealet er begrenset til 
3000 m². Vil både være i konkurranse med, men kan også bidra til økt aktivitet i hele 
sentrum. 

 Betenkeligheter til området syd for den sterkt trafikkerte Jens Wilhelmsens gate. Det 
er foreslått regulert til 24 000 m² forretninger, uten at det er spesifisert plasskrevende 
varer i plankart eller bestemmelser. 

 Kommunen skal ha en aktiv og helhetlig sentrumspolitikk. Kommunedelplanen for 
Fredrikstad byområde (2011) gir viktige føringer for detaljplanleggingen i sentrum. Det 
bør vises varsomhet med å fravike kommunedelplanen, og sikres et tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag når dette likevel vurderes. 

 Det er positivt at det satses på handel i sentrum, men totalomfanget bør vurderes ut 
fra hvilke konsekvenser utbyggingen vil ha for den resterende delen av sentrum.  

 Mange etableringer av kjøpesenter i bysentra har gitt utfordringer for resten av 
bysentrum og målsettinger om liv i gatene.  

 Med økt boligbygging i sentrum og nær sentrum, vil behovet for forretninger selvsagt 
stige, men det er viktig at disse står i forhold til hverandre i tid.  

 Større kjøpesenter har i en del tilfeller fokusert på det innvendige livet, og i mindre 
grad bidratt til liv i gatene og bymiljøet forøvrig.  

Sentrumsformål 
 Grønliområdet har et potensial for å bli vesentlig større og bli trukket enda lenger 

vekk fra Stortorvet enn det som er lagt til grunn for i utredningen.  
 Utredningens konklusjon om at Åsgård er "riktig", bygger på en påstand om at 

gangavstanden fra planområdet til ny stasjon ved Grønli er akseptabel. Denne 
avstanden vil bli på ca. 0,5-1 km. Basert på reisevaneundersøkelser bør dette kunne 
være akseptabelt for gangavstand mellom bolig og kollektivknutepunkt, men neppe 
for avstand mellom kollektivtransport og arbeidsplass. 

 Kommunen må vurdere om et avlastningsområde også vil styrke bykjernen. Det bør 
avklares gjennom en kommuneplanprosess.  
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Kjøpesenter 
 For politiske og kommersielle beslutninger er det sentralt å vite om prosjektet er 

markedstilpasset, og hvilken påvirkning det får på øvrig handelstilbud og miljøet.  
 Kjøpesenteret representerer en grov overdimensjonering av handelstilbudet i 

Fredrikstad over kort tid. Det vil skade dagens sentrumskjerne og hindre 
bymiljøutvikling i lang tid framover.  

 Tilbudet må tilpasses bydelen, og bydelens utvikling, og utviklingen må skje gradvis, 
på rett sted til rett tid. 

 Handel må plasseres nær trafikknutepunkt. Sentrale kjøpesentre må integreres bedre 
og skape aktivt bymiljø, redusere bilbruk og forhindre byspredning.  

 Framtidig vekt på offentlig kommunikasjon vil gi mange utgangspunkt i ny togstasjon 
og bussterminal og holdeplasser. Kråkerøy faller utenfor.  

 Markedsgrunnlag i Asplan Viaks analyse tar kun utgangspunkt i befolkning og 
kjøpekraft, og ikke hensyn til grunnleggende endringer i kjøpsadferd. Behovet for 
fysiske butikklokaler i fremtiden er usikkert og netthandel er sterkt økende (+/-12% 
årlig). Det legger stort press på eksisterende handel, omsetning og lønnsomhet.  

 Handelstyngdepunktet vil kunne forskyves, og kommunen må vurdere om dette er 
ønsket utvikling.  

 Konsekvensutredningen legger ikke fram alternativ programmering, og hvordan slike 
alternativer ville se ut i forhold til konsekvenser og arealplanmessige føringer. 

 Planforslaget strider mot overordnede planer og føringer, og vil true en positiv 
utviklingstrend i sentrum.  

 Aksen Grønli-FMV er opp mot 2 km. Det er ikke realistisk at hele strekningen skal 
understøtte et aktivt sentrumsmiljø. Tunge tilbud i hver ende vil bli satellitter uten 
tilstrekkelig bymessig tilknytning til sentrum.  

 Dersom sentrum skal vokse innenfra og ut må rekkefølgen i utviklingen på Åsgård 
styres gjennom rekkefølge-bestemmelser. Gatebasert handel og service i arealene 
nærmest sentrum må komme først og vise levedyktighet før et større tilbud etableres.  

Kulturmiljø 
 Gi mer rom til vernede bygg på Berthelsen slippen. 
 Opprettholde parkarealet og åpningen mellom administrasjonsbygget og gatene  

Værsteplassen/Jens Wilhelmsens gate. Parkens kvalitet er som en åpen, markant og 
synlig ås, der administrasjonsbygget har en fremtredende plassering på toppen.  

 Parkens store potensiale for å fremheve monumentalbygget og skape miljøkvaliteter 
på gateplan må ikke reduseres ytterligere.  

 Inngår i Riksantikvarens NB!-register - nasjonalt viktige kulturminner i by).  

Bymiljø 
 Fortetting må tilføre kvaliteter i et område. 
 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.  

 Planlagt utbygging av Åsgårdjordet kan fremstå massiv fra bakkeplan.  
 Basen på Åsgård syd med inntil tre etasjer over bakkeplan, er hovedargumentet mot 

prosjektet.  
 Foreslått utbygging av Åsgårdjordet vil dekke et stort uoppbrutt areal, som vil kunne 

oppleves massivt fra bakkenivå. Bygget kan også gi en lang omvei ved ferdsel med 
sykkel eller gange. Forretningsvirksomheter bør henvende seg ut i gatemiljøet og bli 
lett tilgjengelige med sykkel/gange.  
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 Det kan bli lukkede fasader, der forretninger henvender seg innover.  
 Fasader og inngangspartier på stedet må gi et positivt bidrag til opplevelsen av 

området.  
 Det er ingen grunn til tårnbygg i denne høyden. 
 Sentrumsbebyggelse bør holdes innenfor en ramme på 4-6 etasjer. 

 

Leke og uteoppholdsareal 
 Hvordan barn og unges behov ivaretas er i liten grad beskrevet, adkomst til/fra 

boliger, utearealer og resten av området. Det må være mulig for barn å bevege seg 
rundt i området alene.  

 Vurder kapasitet og tilgjengelighet på lekeareal mot antall boliger i planforslaget.  
 Vurdere om formålene uteservering, bil- og sykkel-parkering og adkomst, i tillegg til 

leke- og uteoppholdsareal er forenlige (innenfor BAA).  
 Uteareal på tak gir utfordringer for tilgjengelighet, også for barn i nærområdet.  
 Det må etableres en ren lekeplass med gode dimensjoner på bakkeplan med 

mulighet for vegetasjon  
 Områdelekeplass og kvartalslekeplass kan ikke løses på kunstisbane, i høyskole-

parken og på Værsteplassen på grunn av tilgjengelighet og kapasitet.  
 Kvartalslekeplass er en sosial møteplass og bør etableres på bakkenivå, ikke på tak.  

Det må minst inn en kvartalslekeplass med ballbane og gode aktivitetsanlegg for alle 
aldersgrupper.  

Endringer for barnehagen 
 Varemottak for kjøpesenteret er planlagt med innkjøring fra G.A.Stouslands vei. Det 

vil genere Kråkeby barnehage.  
 Kråkerøy barnehage vil få bebyggelse på 11 etasjer/44 meter som nabo. 

Oppvekstmiljøet vil bli kraftig forringet.  

Gamle Beddingen 
 Innkjøring til Gamle Beddingvei ved Værsteplassen ved gangbrua foreslås stengt, og 

erstattet med Stadion (veien). Den benyttes som gangvei og skolegård av studenter, 
beboere på vei til butikk, stadion og helsetorg, flere idrettslag med spillere, foresatte 
og utøvere, barn og barnehager på utflukt til lekeplassen og mennesker på vei til og 
fra Værste fergeleie.  

 Passasjen langs stadion er uegnet til trafikk. 

Grønn og blågrønnstruktur 
 Større eketrær bør bevares og skjøttes, og kollens naturlige form beholdes. 
 Det foreslås å fjerne Bjølstadbekken og naturverdier. Det oppfordres til å holde 

bekker åpne. Hensikten i eldre planer var å beholde grøntdraget og en gangsti fra 
Kråkerøy til sentrum.   

Åpne for bedre trafikklinjer bil, sykkel, gange 
 Tydeligere trafikklinjer for syklister og gående over plasser, der det er skilt ut felt og 

fjernet hindre. Bedre fortau, fotgjenger- og sykkelveier langs gater og overganger ved 
veikryss/rundkjøring.  

 Hovedsykkeltrase - gangbroa - Værsteplassen - Jens Wilhelmsens gate - 
Bjølstadveien. 

 Hensiktsmessig gatekryssing. Shared-space er ikke mulig i et så trafikkert område. 
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Veier 
 Kjøpesenter genererer trafikk. Betenkeligheter gjelder omfattende handelsvirksomhet 

og kryssing av hovedveiens «indre ring» midt i prosjektet. 
 Til utforming av fylkesvegene og rundkjøring SVG13: Fylkesveg 108 har en viktig 

transportfunksjon som hovedvei mot Hvaler og store deler av Kråkerøy. Dette 
omtales ikke i planforslaget, der det tvert imot kan framstå som at tiltakshaver har et 
mål om å bygge ned veien.  

 Plankartet kan synes å gi føringer for utformingen av fylkesvegnettet og 
rundkjøringen SVG13, fordi vegarealene er tegnet detaljert blant annet med 
midtdeler, svingefelt og sentraløy. Hvordan fylkesvegene og den nye rundkjøringen 
skal se ut bestemmes ikke gjennom denne detaljreguleringsplanen. Byggeplaner for 
et hvert tiltak som berører vegareal statens vegvesen forvalter skal godkjennes.  

 Vi er bekymret for om det er satt av tilstrekkelig areal til vegformål i regulerings-
plankartet til å kunne bygge en riktig utformet rundkjøring, med de endringer som må 
gjøres på terrenget ved tunnelåpningen på Bjølstadtunnelen og på fylkesvegen.  

 Før Statens vegvesen 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 er avsatt tilstrekkelig areal i 
plankartet. Tiltakene som må tegnes og beskrives er rundkjøringen omtalt som 
SVG13, tiltak på konstruksjonen på Bjølstadtunnelen, havarilommen og alt annet 
arbeid som vil berøre vegareal vi forvalter i dag og skal forvalte i framtiden.  

 Hva slags type kryssing det skal være ved fylkesveiene bestemmes ikke gjennom en 
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven, men etter annet lovverk. Fotgjengerfelt 
på plankartet må anses som en markert plassering av hvor kryssing er tenkt kan 
foregå. 

 Større rom rundt rundkjøring og veikryss. 

Parkering  
 Parkering på Åsgård bør ha maksimumsbestemmelser.  
 Parkeringsbehov og trafikkforhold er underdimensjonert.  
 Å begrense parkeringsdekningen vil være avgjørende, slik at handelstilbudet ikke blir 

bilbasert og trekker kraft ut av sentrum.  
 Parkeringsstrategi vil være avgjørende for hvilke konsekvenser en større handels-

etablering på Åsgård/Værste kan få for omgivelsene.  
 Hvordan vil etablering av ca. 800 parkeringsplasser innvirke på måloppnåelse om 0-

vekst i privatbiltrafikken? 

Forurensning og støy 
 Området er og vil bli støyutsatt. Etter nasjonale føringer er det uegnet til støyfølsom 

bebyggelse.  
 Å forebygge ved riktig arealbruk er sannsynligvis det mest kostnadseffektive tiltaket 

for å hindre støyplager.  
 Endringer av veitrase og refleksjon fra ny bebyggelse kan gi økte støyproblemer for 

studentboliger og barnehage.  
 Studenthybelen er enkeltrom som er både sove og oppholdsrom. Det bør derfor 

vurderes spesielle tiltak mot studentboligene.  
 I gjeldende planer lå det et grøntdrag langs studentboligene og forutsetningene er 

vesentlig endret.  
 Når det gjelder støy for nye boenheter og eksisterende studentboliger bør 

planforslaget strammes inn. 
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Konsekvensutreding 
 Flere alternativer burde vært vurdert. Et slikt ubebygd område har mye potensiale for 

ulike løsninger, som ikke er vurdert i planarbeidet.  
 Konsekvensutredningen bærer preg av å være tilpasset et allerede utviklet prosjekt, 

og ikke bidratt til endringer i prosjektet. 
 Når vi ser prosjektet, analysene og konsekvensutredning, savner vi et alternativ til, 

som i større grad ivaretar intensjonene i byområdeplanen både i forhold til formål og i 
forhold til høyder, men med bakgrunn i alle analyser og vurderinger som er foretatt i 
prosjektet.  


