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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Fredrikstad kommune for å utarbeide et innspill til kommunens arbeid med arealdelen av
kommuneplanen for området FMV-Vest. Det er utarbeidet et delprosjekt med planfaglige anbefalinger, konsekvensutredning, kart
og en plan for fellestiltak samt beskrivelse av gjennomføring i området.

Kari Kiil har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Det faglige team har for øvrig bestått av:
•
•
•
•
•
•

Erling Ekerholt Sæveraas (sivilarkitekt – kjerneteam)
Anett Grønnern Holbøl (sivilarkitekt – kjerneteam)
Else Bingen (landskapsarkitekt)
Erling Gunnufsen (samfunnsplanlegger – konsekvensutredningner)
Lene Nagelhus (konsekvensutredning kulturminner)
Hanne Jonassen (sivilarkitekt – lokalklima)

Det har vært flere møter med kommunen og med grunneiere under utarbeidelse av plangrunnlaget hvor arbeidet har vært
presentert og drøftet.

Planarbeidet er basert på vedtatt planprogram 9.11.2017, vedtatt byområdeplanen fra 16.06.2011. I tillegg er mulighetsstudie FMV
fra april 2012, og senere mulighetsstudier og innspill fra Jotne, Værste og Arena Fredrikstad/ny videregående skole gjennomgått,
og viktige elementer videreført.

Oslo, 29.05.2018

Kari Kiil						
Oppdragsleder					
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1.

BAKGRUNN

1.1

BAKGRUNN

Rullering av kommuneplanens arealdel er bestilt gjennom
Bystyrets vedtak av Fredrikstad kommunes planstrategi for
2016-2019, vedtak av 21.04.2016. Tematisk deles planarbeidet
inn i:
•
•
•
•

Klima og miljø
Byutvikling og fortetting
Verdiskaping og næringsliv
Boliger og sosial infrastruktur

Arealdelens endelige form skal vise sammenhengen
mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den
skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer
og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan
settes i verk. Videre skal den angi hvilke viktige hensyn som
må ivaretas ved disponeringen av arealene.
Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) ble etablert i 1870 og
har i perioder vært Skandinavias største skipsverft. På det
meste jobbet 2 500 kvinner og menn på FMV, og det anslås
at da ga FMV med underleverandører arbeid til 7 000 – 8
000 mennesker. Det er fortsatt noe industriaktivitet igjen
på FMV-området, men i dag representerer området, med
sine bygnings- og arealressurser tett opp til den moderne
bykjernen, en unik mulighet for byutvikling som vil kunne
forsterke og videreutvikle Fredrikstad som bysamfunn.
I kommunedelplan for Fredrikstad byområde 20112023 (byområdeplanen) er det satt som mål at FMVområdet skal utvikles slik at det blir en like viktig ressurs
for Fredrikstadsamfunnet som under perioden med
skipsbyggingsvirksomhet. Mye er allerede skjedd, men vest
for Selma Nygrens vei (FV 108) er det fortsatt store arealer
som skal omformes fra industrivirksomhet.

1.2

HENSIKT DELPROSJEKT FMV-VEST

1.2.1

Planprogrammet kommuneplanen

Planprogrammet for rullering av kommuneplanens arealdel
legger opp til at:
Arbeidet med området vil inngå i arealplanen. I
byområdeplanen er det på FMV-området lagt en hensynssone
med krav om felles planlegging for flere eiendommer
(hensynssone H820_15). Planbestemmelsen sier:
Hensynssonen gjelder omforming av FMV-området vest
for ny FV 108, og det stilles krav til områdereguleringer og
detaljreguleringer.
Det er siden vedtak av kommunedelplanen utarbeidet en
mulighetsstudie for utvikling av området. Det har videre vært
en prosess for å se på ulike modeller for den overordnede
planleggingen av FMV-vest. Det ble høsten 2016 bestemt av
styringsgruppa for prosjektet at det skal inngå i rulleringen av
arealplanen.
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Arealplanen skal for FMV-vest angi utviklingsretninger
og ha en detaljeringsgrad som sikrer muligheten for
detaljregulering av arealene.
1.2.2

Hensikt delprosjekt

Hovedhensikten med dette planarbeidet, delprosjekt FMVvest, er å utarbeide et grunnlag for kommunens arbeid med
ny arealdel til kommuneplanen. Dagens kommuneplan
omfattes av tre planer: Kommuneplanens arealdel 20112023, Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023
og Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 20112023 (byområdeplanen). Arealene på FMV-vest ligger
i sin helhet innenfor byområdeplanens avgrensning.
Målet for kommunen er å lage en samlet arealplan for
Fredrikstad kommune med detaljeringsgrad som muliggjør
detaljregulering for delområder på FMV-vest.
Delprosjektet skal gi tydelige føringer for en utvikling i tråd
med gjeldende planer og føringer. Grunnlaget skal særlig
basere seg på kommunens målsettinger i byrområdeplanen,
mulighetsstudien fra 2012 og planprogrammet til
kommuneplanens arealdel.
Delprosjektet skal fastsette et rammeverk som angir
hovedstrukturene knyttet til blågrønn, teknisk og sosial
infrastruktur, samt definere de viktigste offentlige
rommene og deres rolle og funksjon. Det skal definere
utbyggingsområder og hvilke hovedformål disse kan ha som
skal gi grunnlag for detaljregulering. Delprosjektet skal
parallelt koordinere utarbeidelsen av to detaljreguleringer
innenfor planområdet for Frederik II videregående skole og
Arena Fredrikstad som skal lokaliseres på FMV-vest.
Illustrasjon over av to aktuelle detaljreguleringsplaner; 1)
Arena Fredrikstad og Frederik II vgs inkl flerbrukshall og 2)
arealene mellom Frederik II vgs og Værstebrua med Værste
AS som forslagsstiller for et næringsbygg.
Delprosjektet skal legge til rette for muligheten til å
gjennomføre detaljreguleringer i området og være svar
på kravet lagt i byområdeplanens planbestemmelse for
hensynssonen vest for ny FV 108 (hensynssone H820_15),
heretter kalt FMV-vest. I arbeidet inngår også arealene sydøst
på området med formål næringsareal.
Kommunedelplan for Fredrikstad byområde beskriver
ambisiøse mål for utvikling av FMV-vest, noe som bringes
videre i Mulighetsstudie FMV. Disse har vært viktige
kunnskaps- og diskusjonsgrunnlag i delprosjektet.

1.3

MÅL

I planprogrammet for rullering av kommuneplanen og FMVvest er det ikke pekt ut egne mål, unttatt målet om å kunne
detaljregulere etter vedtatt arealdel av kommuneplan.
Men det legges til grunn at mye fra samfunnsdelen av
kommuneplanen 2018-2030, kommuneplanen 2011-2023 og
kommunedelplan for Fredrikstad byområde ligger fast:
Samfunnsdelen 2018-2030:
• Fredrikstad kommune sin visjon er: «Den lille
verdensbyen».
• Mål sosial bærekraft: Fredrikstad er et godt sted å leve,
hvor alle kan ta gode valg og oppleve mestring
• Mål økonomisk bærekraft: Fredrikstad og Nedre
Glomma er en foretrukket næringsdestinasjon i
Osloregionen, hvor verdiskaping og arbeidsplasser
prioriteres. Sysselsettingsveksten skal være større enn
befolkningsveksten.
• Mål miljømessig bærekraft: Fredrikstad er en grønn by
som møter lokale og globale miljø- og klimautfordinger
med bærekraftige løsninger.
Kommuneplanen 2011-2023:
• Befolkningen og næringslivet har en fungerende
infrastruktur og arealer som sikrer nødvendig grunnlag
for videre vekst og utvikling.
• Vi har fortettet bysentrum og gjennom dette tilført
byen nye innbyggere og ny aktivitet som bidrar til et
mangfoldig nærings- og kulturliv
• Naturressurser og det biologiske mangfoldet sikres. Det
er økt tilgjengelighet og kvalitet i våre naturområder.
• Vi har en god arealpolitikk som gir bedre vern
om gjenværende dyrket mark og tar vare på våre
kulturminner og kulturmiljøer.

Kommunedelplan for Fredrikstad byområde:
• Styrke sentrums attraktivitet
• Styrke sentrum som sosial arena
• Legge til rette for økt aktivitet
• Bidra til økt mangfold
• Legge føringer som i størst mulig grad bidrar til
forutsigbarhet, fleksibilitet og effektivitet i videre
planlegging og utvikling av byen.
Mål for FMV fra kommuneplan for byområde:
• En utvikling av FMV-området skal bidra til å understøtte
og styrke utviklingen av Fredrikstad sentrum. Deler av
området skal utvikles som et eget bydelssentrum med
god kobling til Fredrikstad sentrum og omegn.
• Utviklingen langs elverommet skal bidra til å styrke
elverommet som et viktig byrom.
• Området skal utvikles med god arkitektur og design og
ha en høy miljøprofil.
• Området skal utvikles med et variert boligtilbud.
• FMV-området skal kunne utvikles over lang tid.
• Det skal legges til rette for et finmasket gangnett, og for
gode sykkelforbindelser.
• Området bør også i utviklingsperioden, inneha
funksjoner som bidrar til at området tas i bruk og blir en
viktig ressurs for innbyggerne i Fredrikstad.
• Avfallshåndtering er et viktig element i utvikling av en
ny bydel. For FMV-området skal det legges til rette for
framtidsrettede løsninger for håndtering av avfall.
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1.4

PLANOMRÅDET

1.4.1

Planområdet / Utredningsområdet

Delprosjektets avgrensning har sitt utgangspunkt i
hensynssone H820_15 (FMV) i byområdeplanen og er ca.
841,5 da. Planområdet avgrenses i øst av Selma Nygrens
vei (ny FV 108). I sør-øst følger planavgrensningen
eiendomsgrensen til Værste Utvikling AS slik at deler av
Åsgårdsfjellet er tatt med i planområdet. I sør-vest følger
planområdet avgrensningen til byområdeplanen. Helt i sør er
et triangel inkludert for å ivareta adkomst til planområdet. I
vest og nord er planens avgrensning satt midt i Vesterelva.
En forutsetning for utbygging av store deler av FMV-vest
vil være oppfylling slik at terrenget kommer opp på kote
+2,5 i tråd med kommuneplanens bestemmelser knyttet til
hensynssone flom.

1.4.2

Eiendomsforhold og arealformål

Planen omfatter følgende gårds- og bruksnummer: 423/2,
423/121, 423/166, 423/167, 423/169, 423/174, 424/366,
424/407og 424/1/314.
Innenfor hensynssonen er de to store grunneierne Værste
Utvikling AS (423/2) og Jotne Kråkerøy AS (423/121). Jotne
driver fortsatt industrivirksomhet på sin eiendom, mens
Værstes virksomhet er konsentrert rundt eiendomsutvikling.
Disse eiendommene er i byområdeplanen gitt formålet
framtidig bebyggelse og anlegg.
Ballastplantetomta er en del av Værste Utvikling AS sin
eiendom (423/2). I byområdeplanen er området markert
som hensynssone H560_7 og skal i følge retningslinjene
vernes som biotop og reguleres i forbindelse med regulering
av tilstøtende områder. I byområdeplanen er området gitt
formålet nåværende park.
Deler av Åsgårdfjellet eies også av Værste Utvikling AS (423/2)
og grunneier ønsker endret bruk av fjellhall. Overflaten av
Åsgårdsfjellet har i byområdeplanen formålet nåværende
naturområde – grønnstruktur.
En tredje eiendomsbesitter innenfor planavgrensningen, er
Stene Stål Eiendom Fredrikstad AS (424/366 og 424/407).
Det er fortsatt industriaktivitet på denne eiendommen, men
virksomheten skal flyttes til Øra. Endring fra nåværende
næringsvirksomhet til boligformål/ framtidig bebyggelse og
anlegg), bør inngå i planprosessen for FMV-vest.
I planområdets sørlige spiss ligger det en eiendom som
regulert til bolig (424/1/314). Denne reguleringen vil ikke
endres, men eiendommen er med i planområdet fordi den
ligger på innsiden av Selma Nygrens vei og Glomboveien som
tas med for å sikre adkomst til planområdet.

8

UTSNITT KOMMUNEDELPLAN FOR BYOMRÅDET

VÆRSTE UTVIKLING AS

JOTNE KRÅKERØY AS

STENE STÅL
VÆRSTE UTVIKLING AS

EIENDOMSFORHOLD
Det er i hovedsak tre grunneiere innfor planområdet: Værste utvikling AS i nord
og sør, Jotne Kråkerøy AS sentralt, og Stene Stål eiendom Fredrikstad AS lengst
sørvest på Glombo.
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1.5

FØRINGER

De mest aktuelle planer og føringer som ivaretar nasjonale,
regionale og kommunale føringer gitt i lover, forskrifter og
retningslinjer omtales kort nedenfor.
1.5.1

Nasjonale retningslinjer og planer

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging (2014)
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av
bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra til mer
effektive planprosesser. Sentrale føringer i retningslinjene
gjelder særlig at utbyggingsmønster og transportsystem bør
fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at
veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.
Statlig planbestemmelse for kjøpesenter
Den rikspolitiske kjøpesenterbestemmelsen opphører 1.
juli 2018. Utforming av en regional bestemmelse vil gjøres
i rulleringen av fylkesplanen som Fredrikstad kommune
vil bidra i arbeidet med. Det er ønskelig at det gjøres en
vurdering av hvorvidt dagens bestemmelse faktisk styrker
eksisterende by- og tettstedssentre, og om den bidrar til
effektiv arealbruk, miljøvennlige transportvalg og reduksjon
av klimagassutslipp.
1.5.2

Regionale retningslinjer og planer

Fylkesplanen for Østfold. Østfold mot 2050
Fylkesplan for Østfold, Østfold mot 2050, er under rullering
og skal vedtas i løpet av 2018. Planprogrammet som ble
vedtatt 12.03.2015 tilsier at hovedtrekkene i den gjeldende
planen videreføres. Det foreslås å videreføre ordningen med
retningslinjer for energi- og arealbruk.
I gjeldende fylkesplan omhandler retningslinjene følgende
hovedområder: Energibruk, beredskap og samfunnssikkerhet,
estetikk og kvalitet i byggeområdene, vern av
arealressursene, samordnet areal- og transportplanlegging,
utbyggingsmønster og effektiv arealutnyttelse, kystsone og
vassdragsnære områder.
Bypakke Nedre Glomma
Nedre Glomma er et felles bo- og arbeidsmarked, med
behov for et felles transportsystem. Det er inngått en
samarbeidsavtale mellom kommunene Fredrikstad og
Sarpsborg, Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet
og Statens vegvesen. En sentral del er arbeidet med en
bypakke for Nedre Glomma. Dette er en storstilt satsing på et
framtidsrettet transportsystem for regionen.
Hovedmålet for samarbeidet under denne avtalen er å
bidra til å utvikle Nedre Glomma som en attraktiv og
konkurransedyktig region på en bærekraftig måte basert på
virkemidler innen areal- og transportsektoren.
Byvekstavtale og byutredning
I regi av Statens vegvesen skal det utarbeides en byutredning
for Nedre Glomma som grunnlag for forhandling om en
byvekstavtale. Byutredningen skal gi et samlet bilde av
utfordringer og behov i hvert byområde (Sarpsborg og
Fredrikstad), og analysere hvilke tiltak som kan bidra
til å nå målet om at veksten i persontransporten skal
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tas av kollektivtrafikk, sykling og gåing. Det skal vises
hvordan det er mulig å nå målet med de tiltak som er
aktuelle i byområdet, hva det koster og hvilken nytte
det gir. Arealplanen skal sikre en arealbruk som møter
konklusjonene gitt i byutredningen.
Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad
Sarpsborg og Fredrikstad kommuner vil sammen med Østfold
fylkeskommune og Statens vegvesen utvikle miljøvennlige
byområder. Plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og
Fredrikstad ble vedtatt av Fredrikstad bystyre 16. juni 2017.
Hovedmålet er å legge til rette for sykkel som første valg slik
at sykkelen igjen blir et vanlig og praktisk transportmiddel.
Planen inneholder strategi for videre planlegging, behov for
utbedringer samt lister over prioriterte/aktuelle tiltak.
1.5.3

Kommunale retningslinjer og planer

Kommuneplanen
Gjeldende kommuneplan skal rulleres og ny samfunnsdel
er nylig vedtatt 26.04.2018. Denne rapporten er ett av flere
grunnlag for kommunen for å utarbeide ny arealdel.
Planstrategi
Fredrikstad kommunes planstrategi 2016-2019 er vedtatt av
Bystyret 21. april 2016. Den peker på en rekke utfordringer
Fredrikstadsamfunnet står overfor, både når det gjelder
samfunnsutvikling og arealbruk. Planstrategien viser et klart
behov for å rullere kommuneplanens arealdel, og anbefaler
at dagens tre deler (Kommuneplanens arealdel 2011-2023,
Kommuneplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 og
Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023) slås
sammen til ett plandokument. Arealplanen vil bygge videre på
eksisterende plangrunnlag.
Planprogram
Planprogram for kommuneplan for Fredrikstad kommune
2019 – 2031, arealdelen, skal gjøre rede for formålet med
planarbeidet og hvilke problemstillinger som anses viktige
for miljø og samfunn. Hensikten er å styrke den innledende
fasen og legge til rette for en bred og åpen diskusjon om
hvilke premisser og rammer som skal være styrende for
planarbeidet. Forskrift om konsekvensutredning forutsetter
også at planprogrammet så langt som mulig avklarer
hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslag med
konsekvensutredning.
Kommuneplanens arealdel omfattes av kravene til
planprogram, jfr. plan- og bygningsloven §4-1 og
konsekvensutredning i forskrift om konsekvensutredning.
Konsekvensutredningen skal beskrive virkninger for
miljø og samfunn av alle nye områder for utbygging og
vesentlig endret arealbruk i eksisterende byggeområder.
Konsekvensutredningen skal basere seg på foreliggende
kunnskap og oppdatering av denne. Innhenting av ny
kunnskap skal begrenses til spørsmål som er relevant i
forhold til behandling av planen.
Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030:
Planprogram for samfunnsdelen ble vedtatt av Bystyret 20.
oktober 2016, PS 137/16 SAK 16/7209. Kommuneplanens
samfunnsdel har vært til rullering og ble vedtatt 26.04.2018.
•
•

Fredrikstad kommune sin visjon er: «Den lille
verdensbyen».
Mål sosial bærekraft: Fredrikstad er et godt sted å leve,

•

•

hvor alle kan ta gode valg og oppleve mestring
Mål økonomisk bærekraft: Fredrikstad og Nedre
Glomma er en foretrukket næringsdestinasjon i
Osloregionen, hvor verdiskaping og arbeidsplasser
prioriteres. Sysselsettingsveksten skal være større enn
befolkningsveksten.
Mål miljømessig bærekraft: Fredrikstad er en grønn by
som møter lokale og globale miljø- og klimautfordinger
med bærekraftige løsninger.

Arealstrategi
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
vil delvis overlappe hverandre. Arbeidet er godt i gang med
visjonsprosess og bred deltagelse fra Fredrikstadsamfunnet.
Kommunens arealpolitikk – gitt av eksisterende planer
og målene i Bypakke Nedre Glomma skal tydeliggjøres
i arealplanen. Arealstrategien som utarbeides i
kommuneplanens samfunnsdel blir et viktig verktøy ved
utarbeidelse av arealplanen.
Det er en intensjon i gjeldende fylkesplan at arealforbruket
pr. innbygger i Østfold reduseres med 100 kvm pr. person
fram til 2050. En arealpott er fordelt mellom kommunene i
Nedre Glomma. Arealplanen skal vise hvordan det sikres god
husholdering av denne potten for denne og neste planperiode
i tråd med fylkesplanen.
Overordnede strategier for all arealplanlegging i Fredrikstad
kommune:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oppnå mål om nullvekst i personbiltrafikken gjennom
bolig-, areal- og transportplanlegging.
Legge til rette for at veksten i persontransport tas
gjennom gode gang-, sykkel- og kollektivløsninger.
Gang- og sykkelavstand i sentrum er illustrert i figur 2. (s
16 i arealstrategien)
Sikre egnede nærings- og industriarealer til eksisterende
bedrifter og nyetableringer.
Besøks- og arbeidsintensive næringer skal hovedsakelig
ligge innenfor det som til enhver tid er definert som
sentrumsområdet.
Byområdet skal gi rom for kunst, attraksjoner og
kulturelt særpreg. Langsiktige samfunnsinteresser
knyttet til byens historiske verdier skal sikres.
Utvikle og sikre områder med god kvalitet for fysisk
aktivitet og rekreasjon i nærmiljøene.
Sikre fortetting med kvalitet og en utvikling der
arkitektonisk kvalitet blir ivaretatt.
Utvikle sosiale og kulturelle møteplasser med kvalitet i
sentrum og i lokalsamfunnene.
Avsette tilstrekkelig areal til offentlig og privat
tjenesteyting. Inngå helhetlige utbyggingsavtaler for nye
utviklingsområder.
Sikre klimatilpasning i planleggingen.
Utnytte vårt konkurransefortrinn med sentrumsnære
arealreserver.
Forsterke byområdet som tyngdepunkt for befolkningsog arbeidsplassvekst.
Ha en aktiv parkeringspolitikk, med mål om å redusere
antallet overflateparkeringer i sentrum.
Bruke kulturminner og kulturmiljøer og Gamlebyens
unike rolle som en ressurs i byutviklingen.
Arbeide videre med Tofteberg som nytt felles
næringsområde for Nedre Glomma.

•

Sikre god forvaltning av arealpott gitt i fylkesplan
«Østfold mot 2050».

Fortettingsstrategi
Utvikling av et areal- og transporteffektivt samfunn er
et viktig virkemiddel for å redusere klimagassutslipp.
Høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon er helt
nødvendig for å redusere bilbruken, sikre biologisk mangfold
og verne dyrket mark.
Fortettingsstrategien skal belyse hensiktsmessig
funksjonsinnhold og potensiale som finnes i en effektiv
utnyttelse av eksisterende og framtidige næringsarealer,
basert på ABC-prinsippet (rett virksomhet på rett plass).
Krav om fortetting løftes fram av utbyggere i de
fleste prosjekter, idet høy utnyttelse innebærer god
prosjektøkonomi. God fortetting krever imidlertid et
overordnet grep og det er behov for å gi begrepet «Fortetting
med kvalitet» et innhold.
Fortettingsstrategien viser hvor fortetting bør skje, og
har en verktøykassa som sier noe om på hvilken måte.
Fortettingsstrategien angir en prioritering for vekst som
gir muligheter til å utnytte kommunal infrastruktur og
investeringer, samt nå målet om et 0-utslippssamfunn med
0-vekst i personbiltrafikk fra 2013. Den skal danne grunnlag
for bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens
arealdel.

Fortettingsstrategi

Fredrikstad 2018‐2030
Grunnlagsdokument for kommuneplanens arealdel

1
Erling Dokk Holm Elin Børrud

FORTETTINGSSTRATEGI
Grunnlagsdokument for kommuneplanens arealdel, Fredrikstad 2018-2030.
Illustrasjon: alt, Civitas, NIKU, Erling Dokk holm, Elin Børrud
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Kommuneplanens arealdel 2002-2013
Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023
(Byområdeplanen)
Mål
•
•
•
•
•
•
•
•

En utvikling av FMV-området skal bidra til å understøtte
og styrke utviklingen av Fredrikstad sentrum. Deler av
området skal utvikles som en integrert del av sentrum.
Utviklingen langs elverommet skal bidra til å styrke
elverommet som et viktig byrom.
Området skal utvikles med god arkitektur og design og
ha en høy miljøprofil.
Området skal utvikles med et variert boligtilbud.
FMV-området skal kunne utvikles over lang tid.
Det skal legges til rette for et finmasket gangnett, og for
gode sykkelforbindelser.
Området bør også i utviklingsperioden, inneha
funksjoner som bidrar til at området tas i bruk og blir en
viktig ressurs for innbyggerne i Fredrikstad.
Avfallshåndtering er et viktig element i utvikling av en
ny bydel. For FMV-området skal det legges til rette for
framtidsrettede løsninger for håndtering av avfall.

2

UTVIKLINGSKISSE KOMMUNEPLANEN 2002-2013
Illustrasjonen med retningslinjer har vært del av kommunens planer siden
kommuneplanens arealdel 2002 – 2013

Ovenstående planskisse med tilhørende retningslinjer har
vært å finne i kommunenes planer siden kommuneplanens
arealdel 2002-2013. I kommunedelplan for Fredrikstad
byområde 2011-2023 ligger skissen i planbeskrivelsen,
mens retningslinjene har samme status som de de hadde i
arealdelen 2002-2013.

Mulighetsstudien
Mulighetsstudien for utvikling av FMV-vest ble utarbeidet
i 2012 og var en oppfølging av Kommunedelplan for
Fredrikstad byområde 2011-2023. Formålet med arbeidet var
å belyse en bærekraftig utvikling av området ut fra kriteriene
for pilotprosjekter i Framtidens byer. Studien var et innspill
til pågående og framtidige planprosesser i kommunen
med det som hensikt å bygge kunnskap hos grunneiere,
kommuneadministrasjon og politikere. Mulighetsstudien
er sentralt i delprosjektet og som kommunen ønsker
skal videreutvikles som grunnlag for deres arbeid med
kommuneplanens arealdel for området.

Pirhuset

Kulturtorget

Almenne gløtt

Private
bakgårder ved
vannet

Biot

Huset

op
Kunstpark

Energibox

Barneskole

Sentralparken

Næring mot
stille vann

Skråplanet

Beddingen

VGS

69

rget

Småbåthavn

Kunnskapsto

Promenade

Helsetorget

Badeplassen

Dokka

Glombo

Barnehage

Ballasthagen

ET EKSEMPEL PÅ FREMTIDIG UTBYGGING

MULIGHETSSTUDIE FMV 2012
Mulighetsstudien for utvikling av FMV-vest ble utarbeidet i 2012 og var en
oppfølging av Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023.

Illustrasjonsplan M 1_5000 (A3)
Mulighetsstudie » FMV
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April 2012.

Angitte hensynssoner i området
I byområdeplanen er det angitt flere hensynssoner
innenfor planområdet: flomfare (320_1), elverom (500_5),
Ballastplanteområdet (560_7), dokkene og hallene på FMV
(570_59) og FMV-området vest for FV 108 (820_15).
Hensynssone H320_1: Flomfare:
Planbestemmelsen:
Hensynssone H320-1 flomfare. Innenfor hensynssonen
tillates ikke etablering av ny bebyggelse lavere enn nivå for en
200-års flom satt til kotehøyde 2,5 m, med mindre det utføres
tiltak som sikrer ny bebyggelse i tråd med kravene i TEK.
Hensynssone H500_5 Elverommet:
Retningslinjen:
Innenfor hensynssonen skal det ved tiltak redegjøres for
hvordan fysisk og visuell tilgjengelighet til elva ivaretas.
Hensynssone H560_7 Ballastplanteområdet:
Retningslinjen:
Området vernes som biotop og reguleres i forbindelse med
regulering av tilstøtende områder. Området vernes som
biotop
Området reguleres i forbindelse med regulering av tilstøtende
områder.
Hensynssone H570_59 Dokkene og hallene på FMV:
Retningslinjen:
Området omfatter Sveisehall 1 og 2 og dokken vestover til
dokkbassenget. Hallene og dokken skal i hovedsak bevares,
men kan inngå i ny bruk av området.
Hensynssone H820_15 FMV-området vest for FV 108:
Planbestemmelsen:
Hensynssonen gjelder omforming av FMV-området vest
for ny FV 108, og det stilles krav til områdereguleringer og
detaljreguleringer.

Kommunen har en rekke temaplaner, herunder
kommunedelplaner om ulike tema. Nedenfor vises et utvalg.
Kommunedelplanen for kystsonen
Kystsoneplanen skal bidra til forutsigbarhet, fleksibilitet og
effektivitet i videre planlegging av bruk og vern i kystsonen.
Tiltak som vises i plankartet er hensynssoner, områder
under kote +2,5m, områder kartlagt i NGIs rapport om
økt sikkerhet mot skred fra 10.10.2005, høyspentlinjer
og steinsprangområdet under Onsøyknipen samt
faresteinsprang. Det er bestemmelser med krav til
radonsikring, kotehøyde +2,5m for vannsikre installasjoner,
dokumentasjon av sikker byggegrunn, håndtering av
overvann, støy- og luftforurensning og grunnforurensning
samt byggegrenser mot høyspent. Det knyttes retningslinjer
til temaene overvann og støy.

Kommunedelplan for bolig
Kommunedelplan for bolig - Boligpolitisk plan for Fredrikstad
kommune – har et boligbyggeprogram som er ment å
være retningsgivende for framtidig boligbygging. Det er
reguleringsplan som fastsetter endelig antall enheter/
utnyttelse i et prosjekt. Flere av prosjektene som ligger inne i
boligbyggeprogrammet er ennå ikke regulerte områder.
Kommunedelplan for naturmangfold
Kommunen har blitt valgt ut av miljødirektoratet til å være
med i et pilotprosjekt for å lage kommunedelplaner for
naturmangfold. Det er første gang Fredrikstad lager en
kommunedelplan for dette temaet. Planen vil erstatte
rullering av rapport for biologisk mangfold fra 1997.
Kommunedelplan for kulturminner
Planen skal styrke kulturminnevernet i Fredrikstad kommune
som del av en helhetlig ressursforvaltning av kultur- og
miljøverdier. Kulturminner og kulturmiljøer representerer
samfunnets felles verdier. De er uerstattelige kilder til
kunnskap og opplevelser og de er ressurser for kulturell,
sosial og økonomisk utvikling. Kulturminneplanen skal
redegjøre for status for kulturminnefeltet og angi nye mål,
strategier, rutiner, retningslinjer og tiltak for kommunen som
lokal utviklingsaktør, forvaltingsorgan og myndighetsutøver.
Kommunedelplan for kultur, mulige fokusområder (hentet fra
planprogrammet)
• Ytringskultur - en kulturpolitisk plattform av i dag
• Fritidskulturlivet i Fredrikstad - kultur for alle
• Kulturetatens virksomheter - en mangfoldig og oppdatert
kulturell infrastruktur
• Festivalbyen Fredrikstad - de flyktige kulturarenaer
• Et pulserende kultur- og byliv - de unge voksne som
barometer
• Sentrum som kulturarena – arrangementer og kunst i
byens rom
• Kulturarven og Ælva som ressurs – stolt
historiefortelling, besøksnæringen
• Samarbeid og vertskap - kommunen, frivilligheten,
næringslivet, fylkeskommune og stat.
Næringsdestinasjon Fredrikstad, kommunedelplan for
næringsutvikling i Fredrikstad 2014-2017
Fredrikstad kommune erkjenner at en av de største
og viktigste utfordringene i tiden framover er å skape
arbeidsplasser til en stadig økende befolkning.
Planen søker å styrke kommunen som vertskommune ved
bl.a.:
•
•
•
•
•

å øke kapasiteten innen oppfølging av næringsaktørene
samt gjøre informasjon lettere tilgjengelig.
bedre kommunens evne til gjennomføre gode
innkjøpsprosesser samt delta i offentlige forsknings- og
utviklingsprosjekter.
skape et offensivt næringsliv gjennom offentlige
finansieringsprogrammer og eget næringsfond skal vi
finne balanse mellom bo-, besøks- og
bedriftsattraktivitet, herunder et sterkt fokus på
byutvikling som virkemiddel
regionalt samarbeid, herunder arbeidet står Smart City
programmet
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Barnehage- og skolebruksplan 2015 - 2025
Barnehage- og skolebruksplanen gir en samlet oversikt over
arealbehov og investeringsbehov i barnehager og grunnskoler
i Fredrikstad kommune. Om FMV står det bl.a. at dersom
utbyggingspotensialet i FMV-området blir utløst vil området i
seg selv generere egen skole tilsvarende 500 elevplasser 1.10.trinn på lang sikt. Kostnadsvurdert til 300 millioner kroner.
Overvannsrammeplan
Målsettingen med planen er å skape en bevissthet blant
kommunale og private utbyggere om overvannsproblematikk
og overvannshåndtering etter moderne ideer om
bærekraftige prinsipper. Veiledningen skal være et
hjelpemiddel for kommunal arealplanlegging;
•

Synliggjøre hvor i planleggingsprosessene
påvirkningsmuligheten er størst mhp. løsningsvalg og;
• Beskrive prinsipielle tekniske løsninger.
Grunnlaget for god overvannshåndtering legges i
arealplanleggingen gjennom en helhetlig og integrert prosess
hvor relevante fagetater, myndigheter og private aktører er
involvert.
Boligsosial handlingsplan 2014 – 2017
Kommune har store utfordringer på det boligsosiale området
og er, sammen med kommuner med tilsvarende utfordringer,
med i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram, Boso,
for perioden 2012 – 2015. Boligsosial handlingsplan skal
følge opp og supplere program og aktivitetsplanen for Boso,
og legge føringer for de kommende kommunedelplanene
for hhv. bolig, helse og velferd og folkehelse. Hovedmålene
i det boligsosiale utviklingsprogrammet er å bedre
måloppnåelse og gjennomføringsevne innenfor boligsosialt
arbeid samt bedre dekning av behovet for boliger og
booppfølgingstjenester tilpasset vanskeligstilte på
boligmarkedet.
Hovedplan vann og avløp 2008 – 2028, rullering 2012
Planen gir en kort status på vann- og avløpsforsyningen i
kommunen og hva som er utført og skal utføres i perioden.
1.5.4
•
•
•
•
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Gjeldende reguleringsplaner

Plan 0106528 Ny RV 108 – Parsell Kråkerøy – Nordre del,
vedtatt 31.03.2005
Plan 0106530 Ny RV 108 - Ny vei til Glombo, vedtatt
31.03.2005
Plan 0106531 Ny RV 108 – Parsell Kråkerøy – Søndre del,
vedtatt 31.03.2005
Plan 0106448 Glomboveien 2A, vedtatt 22.06.2000

1.5.5

Utbyggingsprosjekter

Fredrik II videregående skole og Fredrikstad arena
Bystyret vedtok 08.06 2016 at Arena Fredrikstad skal
samlokaliseres med ny Frederik II vgs. på Værste med
en kostnadsramme på 600 millioner kroner inkl. mva.
Rådmannen skulle gå i dialog med Østfold fylkeskommune
med sikte på ytterligere synergieffekter ved en
samlokalisering, og se på muligheten for samtidig utbygging
av ny Frederik II vgs. og Arena Fredrikstad. Prosjektet ligger
an til å være starten på utviklingen av FMV-vest.
Det skal bygges ny Fredrik II videregående skole med ca
1500 elever. Den nye skolen har foreløpig et romprogram
på ca 18.000 m2 BTA (+ evt tannklinikk), med en idrettshall
på ca 8000 m2 BTA. Arena Fredrikstad skal bli byens nye
storstue, og skal blant annet huse Stjernens ishockeykamper.
Foreløpig arealprogram er skissert med et bebygd areal på ca
10.000 m2 og bruttoareal på 16.500 m2. Arenaen er planlagt
med to isflater, hvorav én vil være kamparena i henhold til
krav til sertifisering for Eliteserien, med tilskuerkapasitet på
3.500, og den andre vil primært være en trenings-/breddehall
med plass til 200 tilskuere. I samråd med Stjernen Hockey
skal isflaten i kamparenaen ha NHL-standard (62m*26m),
mens treningshallen skal ha europeiske mål (60m*30m).
Innenfor delområdet er også "tomt 1-7" under regulering, og
planlegges benyttet til kontorbygg. Det er også planer om å
utvikle gjestehavn og et nytt fergeanløp.

Skisseprosjektet

Skisseprosjektet
Arena Fredrikstad

Volumskisser – alt 1
Har per i dag 5 alternativer – ulike fordeler ulemper…

Volumskisser – alt 4

Arena Fredrikstad

Volumskisser – alt 5
‐ Skolebygg: opptil 6 etg (ca. 25 m)
‐ Trangt mellom idrettshallen og arenaen (15 m)

‐ Skolebygg: 5 etg (ca. 20,5 m)
‐ Overskrider ny vannfront (tenkt søyler/utkraging)

FII OG ARENA FREDRIKSTAD
Skissene viser foreløpige tanker om
prosjektet, og ulike mulige plasseringer
av hovedfunksjonene. I skissene er det
lagt opp til liten grad av integrering
mellom de ulike funksjonene.

‐ Skolebygg: opptil 6 etg (ca. 25 m) – idrettshall i 2 etg (ca. 15 m)
‐ Trangt mellom idrettshallen og arenaen (15 m)
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1.6

MULIGHETSSTUDIER OG INNSPILL

Av flere sentrale grunnlag for denne rapporten er innspill til
planarbeidet fra utbyggerne i området.
1.6.1

Mulighetsstudie 1; FMV, Alt Arkitektur mfl. 2012

Innspillet viser:
•
•
•
•
•
•

Kvartalsstruktur og sentralparken er viktige grep i
mulighetsstudien.
Begge sveisehallene er bevart og området rundt Dokka,
sentralområdet/bydelssentrum.
Det er lagt opp til en bro over Dokka, ca midt på.
Hele det store sentralområdet er lagt opp med blandede
funksjoner med bolig, næring og skole mm.
Det er vist kanaler fra nord med knekk gjennom Odden
og med en kanal/poll i syd ved Glombo.
Ballasthagen tas inn som et grønt element.

FMV-JOTNE
BOLIGBASERT BYUVIKLING RUNDT DOKKA, SENTRUM PÅ FMV-VEST
INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL

NOVEMBER 2017

1.6.3

Mulighetsstudie 3; Odden, 				
Griff arkitektur/Værste – 2017

Innspillet viser ulike forslag i prosessen med å utvikle
området. Går igjennom relevante referanser og ulike
områdedata, særlig grunnforhold. Viser flere måter å utvikle
Odden på med ulik type utbyggingsmønster og bebyggelse.

MULIGHETSSTUDIE »
april 2012
FMV
norsam as

1.6.2

alt.arkitektur as
Rådhusgt. 30, 0151 Oslo
www.alt.as

Mulighetsstudie 2; FMV-Jotne,			
Alt Arkitektur/Jotne 2017

Innspill til kommuneplan med mål å belyse og til en viss grad
presentere løsninger og strategier på hvordan man skal gå
frem med prosjektet på en måte som både er miljømessig
og økonomisk bærekraftig. Samtidig skal prosjektet bidra
til å løfte Fredrikstad til et nytt nivå som attraktiv by for
både boende og besøkende. Innspillet legger til rette for
utbyggingspotensial på 174.044 m2 BTA boligareal, 96.035 m2
BTA sentrumsformål og 43.190 m2 BTA kontor. Prosjektet er
bygget opp rundt fem sentrale strategier:
•
•
•
•
•
•
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Attraktiv: blågrønn bydel
Identitet: bydel med kulturspor
Nærhet: bydel med korte avstander til lokale tilbud
Bilfritt: bydel der bilen er på besøk
Intelligent: bydel med fleksibilitet for utbygging og bruk

Eksempel på alternativ strategi for park

1.6.4

Mulighetsstudie 4; Glombo - 			
Griff arkitektur/Værste

Innspillet viser en ny utforming av Glombo med høyblokker på
Stene stål sin eiendom og en tett-lav utforming for resten av
området.

1.6.5

Arena Fredrikstad – Fredrikstad Kommune – 2017

Tomt
nyviserFII
vgs for Areana Fredrikstad plassert
Innspillet
skisseprosjekt
inn på tomten, foreløpig plassering, mulig sambruk og
arealbehov.

Restoring the landscape

39 000 m3
108 000 m3

Volumskisser
– alt
1
VGS + idrettshall - Østfold
Fylkeskommune
2017

1.6.6

33 000 m3

191 000 m3

Innspillet viser volumskisser av tomt og alternativ plassering
Har
i dag
5 alternativer
– ulike fordeler ulemper…
av
nyper
skole,
idrettshall
og arena.

Reusing the rock

1.6.8

Utfylling Odden – Værste/Rambøll 2018

Innspillet viser en utfylling på 38 daa. rundt Odden i tillegg
til en utfylling ved gjestehavn med 4 daa. Prosjektet kom
opp relativt seint i prosessen, og vil få store konsekvenser
for elverommet, utvikling av FMV-vest mv. Prosjektet må
vurderes særskilt i etterkant av arbeidet med delprosjektet.

‐1.6.7Skolebygg:
opptil 6 etg (ca. 25 m)
Nytt datasenter Åsgårdsvarden – Værste/Griff 2018
etablering
av et datalagringssenter
på (15 m)
‐Innspillet
Trangtviser
mellom
idrettshallen
og arenaen
tomt sør for Selma Nygrens vei mot Åsgårdsvarden.
Prosjektet kom opp relativt seint i prosessen, og vil få store
konsekvenser for naturområdet. Prosjektet må vurderes
særskilt i etterkant av arbeidet med delprosjektet.

Ásgarðr – your data protected by the nordic Gods
Fredrikstad, Norway

© Griff Arkitektur as
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2. KARTLEGGING AV OMRÅDET

N
IE
V1
-F
08

Mobilitet og tilknytning

VE

2.1.1

SE

KARTLEGGING AV 		
OMRÅDET

S
MO

2.1

RETNING GRESSVIK

BOR

GGA
TA

Selma Nygrens vei strekker seg langs
områdets østside og knytter området
mot Kråkerøy i sør og Fredrikstad
sentrum i nord. Østover fra rundkjøring
går Jens Wilhelmsens vei under
Eskildsfjellet mot Smertu/Cicignon.
IVG.
dag
er IDRETT
det rute
for lokalbuss langs
SKOLE,
OG ARENA
denne
veien.
Det
er GS-vei fra FMV-vest
LOKALSENTER- TYNGDEPUNKT
til Fredrikstad sentrum og mot Kråkerøy
iELVEPROMENADE
sør. Nærmeste fergeanløp er i dag
Værste
fergeleie øst for Værstebrua
HOVEDGATE
samt Gressvikfergeleie vest for området.

JEN

SW

ILHE

LMS

ENS

VEI

- FV

108

ENS VEI - KV

VE

I-

KV

SELMA NYGR

MÅLPUNKT- KULTURHISTORISK ATTRAKSJON

LM
SE

MÅLPUNKT- ATTRAKSJON

AN

GLOMBOVEIEN - KV

YG

RE

NS

BRED PARKGATE

RETNING
KRÅKERØY

RETNING
KRÅKERØY

STAMLINJE BUSS

FREDRIKSTAD BUSSTERMINAL

REGIONARUTE BUSS
LOKALBUSS

BUSSTOPP

FLEXX- LINJE

FERJEANLØP

BYFERJE
GANG- OG SYKKELVEI

2.1.2

MOBILITET OG TILKNYTNING
Diagram som viser dagens mobilitet og
tilknytning

Byrom og blågrønn struktur

Dagens blågrønne struktur
består av det store elverommet,
naturområdet Ballastplassen, to
gjenngrodde utfyllingsområder
Glombo og Odden, samt naturområdet
Åsgårdsvarden. Grønnstrukturen er
ikke sammenhengende. Dagens kyststi
følger ikke elvekanten forbi området,
men følger Selma Nygrens vei før
den svinger seg ut nærmere elva ved
Glombo i sør. Fredrikstad sentrum har
en elvepromenade og et lite nettverk
med torg og gågater.

FREDRIKSTAD
SENTRUM

ODDEN

BALLASTPLASSEN

ÅSGÅRDSVARDEN

GRØNNSTRUKTUR- NATUR
GRØNNSTRUKTUR- NATUR- VERNDEVERDIG
BYROM
ELVEPROMENADE
GÅGATE
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KYSTSTI KRÅKERØY

BYROM OG BLÅGRØNN STRUKTUR
Diagram som viser dagens byrom og
blågrønne struktur

2.1.3

Arealbruk

Dagens arealbruk på FMV-vest er i
stor grad preget av områdets tideligere
bruk til nærings- og indistriformål og
ulike bygde konstruksjoner knyttet
til indistrivirksomheten. Ellers er det
enkelte veier og asfalterte arealer,
noen arealer med høyere vegetasjon og
arealer som ligger brakk.

BEBYGGELSE
SKOG
ÅPEN FASTMARK
SAMFERDSEL

AREALBRUK
Diagram som viser dagens situasjon
arealbruk
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3. TEMA TIL DISKUSJON
3.1

PROBLEMSTILLINGER PLANPROGRAM

Planprogrammet angir fire problemstillinger som skal
drøftes og utredes i planarbeidet. Temaene er først og fremst
aktuelle med hele kommunen som perspektiv, men aktuelle
problemstillinger for FMV-vest nevnes kort her.
3.1.1

Miljø og klima

I nylig gjennomført delprosjekt fortettingsstrategi
for Fredrikstad, er FMV-vest vurderet som et egnet
utbyggingsområde. Området er et tidligere industriområde
hvor deler av områder er utfylling/ballastfylling. Ny
bruk av disse arealene innebærer at byen kan fortettes
nærme sentrum, og ansees derfor å være en god bruk
av naturressurser. En utbygging av området vil være i
tråd med overordnede føringer for samordnet areal- og
transportplanlegging. Området vil gi korte gangavstander til
sentrum spesielt i områdene mot nord. Om området er så
stort at områdene helt i sør på Glombo bør behandles noe
annerledes på grunn av lengre avstand til sentrum. Utbygging
på FMV-vest ansees å bidra til redusert trafikkarbeid for
Fredrikstad samlet.
Deler av området på Glombo (Røds bruk) er en tidligere
ballastplass som har fått stått urørt med en rekke sjeldne
og rødlistede arter. Dette området bør videreføres som
naturområde. FMV-vest vil tilrettelegge for at Fredrikstad
sentrum kobles bedre sammen med friluftsområder og
Kråkerøy sørover.
Kulturminnene i området bør få en sentral plass i framtidig
utvikling, samtidig som det må åpnes opp for endringer som
gir en hensiktsmessig byutvikling.
Når det gjelder klimaendringer forutsettes det at bygninger
i området legges til kote + 2,5 for å håndtere flom/stormflo.
I området forutsettes det at overvann håndteres lokalt etter
trepunktsstrategien; fange og infiltrere, forsinke og fordrøye,
sikre trygge flomveier.
3.1.2

Byutvikling og fortetting

Utbygging på FMV-vest vil være med å bygge opp om
Fredrikstad sentrum som kommunens viktigste knutepunkt,
og vil gi en arealreserve som kan gjøre at andre mindre
egnede områder ikke bygges ut. Som en sentrumsnær bydel
bør det legges til rette for en utbygging med høy utnyttelse i
tråd med fortettingsstrategien.
Tettheten i området er satt med bakgrunn i
fortettingsstrategien som er utviklet for hele byen, og gjør at
området får en tetthet tilpasset byens behov. Det forutsettes
at påfølgende detaljregulering følger opp ambisjonene for
området, og at det stilles kvalitetskrav som sikrer høy kvalitet
i arkitekturen.
Utviklingen av området er forsøkt balansert med områder
til utbygging, bevaring av kulturminner, bevaring av
grønnstruktur, og utvikling av nye parker og byrom. Denne
miksen gjør at en kan skape gode bokvaliteter kombinert
med en tett utbygging. Delprosjektet legger til rette for
en utvikling av Vesterelven som byrom, og for å gi varierte
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og ulike situasjoner langs elva som samlet kan gi et
estetisk innbydende elverom. Allmenheten sikres offentlig
tilgjengelighet til store arealer langs elva
Det legges hovedsakelig opp til boligbygging, og noe annen
virksomhet som kontor. Innenfor området vil det sikres
nøvendig sosial infrastruktur. Det legges også opp til noe
handel, bevertning, og kulturvirksomhet for å tilføre området
aktivitet, men det forutsettes at dette blir i begrenset omfang
og at dette området ikke vil komme i konkurranse med
sentrum. Det bør ikke legges til rette for kjøpesenter eller
bilbasert handel.
Barn og unge er ivaretatt i planen ved at det legges opp til
store områder som vil være bilfrie/ha begrenset biltrafikk.
Videre er det satt av store parkarealer og et gjennomgående
turveisystem som vil gi muligheter for aktivitet og lek.
3.1.3

Verdiskaping og næringsliv

For FMV-vest forutsettes det tette bolig- og
næringsprosjekter og at det ikke er aktuelt med utflytende
arealbruk. FMV-vest vil være en arealreserve for framtidig
næringsutvikling, i form av kontorer og arealintensiv
næringsvirksomhet. I et langsiktig perspektiv bør det
vurderes om området kan være et framtidig område for
marine næringer. Flere steder i Norge diskuteres etablering
av marine klynger, og det kan også være aktuelt her.
3.1.4

Boliger og sosial infrastruktur

Utvikling av FMV-vest vil bidra til å nå målet om boligbygging
i byområdet. Det blir viktig å sikre et bomiljø med god
alderssammensetning, og som inkluderer vanskeligstilte
i boligmarkedet. Det må sees på hvilke tiltak kommunen
og utbyggere sammen kan legge til rette for som gir
mulighet for at ulike typer mennesker kan bo på FMV-vest.
Målsetningen vil være å lage trygge nabolag, med en variert
sammensetting av boliger.
Det må knyttes kvalitetskrav til boligene som sikrer at de blir
gode nabolag, f.eks krav til leilighetsfordeling, uteareal, stille
side mv. Delprosjektet legger til rette for boligkvalitet ved at
delområder må sees på samlet, og ved at byggeområder må
sees i sammenheng med byrom og blågrønn struktur.
Området vil bidra til å etablere ny sosial infrastruktur
for Fredrikstad, herunder; Arena Fredrikstad, Fredrik II
videregående skole, minst en barne- og ungdomsskole og
barnehager.
Det bør etableres barnehager tilsvarende fire avdelinger med
tilhørende uteareal for cirka hver 400. bolig som bygges ut.
Området vil etter hvert generere et skolebehov. Derfor er
det satt krav til at før det det gis igangsettingstillatelse for
mer enn 500 boligenheter, skal skoletomt med tilhørende
uteareal og flerbrukshall være avklart innenfor området.
Før det gis tillatelse for ytterligere felt med boligformål skal
skolekapasiteten være sikret for gjeldende felt. I tillegg er
det åpnet opp for etablering av omsorgsboliger, sykehjem
innenfor området for å ivareta fremtidig behov.

3.2

PLATTFORMNOTAT, TEMAER TIL 		
DISKUSJON I DELPROSJEKTET

FMV-vest er et svært stort utbyggingsområde som
berører mange planfaglige tema. Som en innledning til
arbeidet ble det derfor utarbeidet et plattformnotat som
sammenstilte tilgjengelig informasjon fra ulike temaplaner,
mulighetsstudier mv. Basert på denne sammenstillingen
ble det naturlig å dele inn utviklingen i tre problemstillinger/
tema;
• mobilitet og tilknytning
• byrom og blågrønn struktur
• arealbruk
•
I tillegg har vi diskutert området utfra noen overordna
problemstillinger; hvilken rolle skal FMV-vest ha i relasjon
til det eksisterende Fredrikstad sentrum, og hvilken identitet
skal det legges til rette for?
3.2.1

FMV-vest sin rolle i Fredrikstad

FMV-vest representerer et kjempepotensial for Fredrikstad
sentrum. Et viktig spørsmål blir hvilken rolle området skal ha
i Fredrikstad. Bør området være en utvidelse av sentrum med
handel og publikumsrettet virksomhet i de fleste 1.etasjer,
eller bør området være en sentrumsnær bydel som supplerer
det eksisterende sentrum med boliger og arbeidsplasser?

FMV-vest er svært stort. Fra rundkjøringen Selma Nygrens
vei/Jens Wilhelmsens gate til der Stortorvet starter på
nordsiden av elva er det 550 meter, mens det lengst ned på
Glombo er 1750 meter til Stortorvet. Altså en forskjell på over
en kilometer.
Etter vår vurdering vil det selv med stor vekst i området være
lite realistisk at FMV-vest kan bli en integrert del av sentrum
med høy andel 1.etasjer med publikumsrettet virksomhet og
aktive fasader i hele området. Dette er kanskje i større grad
mulig i området rett over brua (Værstetorget), og i østligste
delene av FMV-vest.
Derfor bør utviklingen av området heller støtte opp om det
eksisterende sentrum med boliger, og til dels arbeidsplasser
i områdene nærmest sentrum. Flere tusen nye boliger med
kort vei til sentrum vil kunne motvirke trenden med at handel
flytter ut til kjøpesenter utenfor byen, og legge grunnlag for
høyere andel transport med gange, sykkel eller kollektiv.
Dette vil kunne bidra til økt byliv i Fredrikstad sentrum
Samtidig bør det være noen lokale tilbud og sosial
infrastruktur. Lokale funksjoner som cafe, beverting og
butikker bør samles, mens sosial infrastruktur kan spres noe
mer rundt i området.

GANGTILGJENGELIGHET, 500 METER
Gangtilgjengelighet 500 meter/5 minutter. Dagens situasjon/2027/2037

GANGTILGJENGELIGHET, 1000 METER
Gangtilgjengelighet 1000 meter/10 minutter. Dagens situasjon/2027/2037
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3.2.2

Historie og potensiale, identitet som bydel og

nabolag
Området er i seg selv en historiefortelling av Fredrikstad sin
utvikling, og store deler av området ligger på elvesedimenter,
ballasthager og oppfyllinger. Når verftsindustrien utover 18og 1900-tallet ble utvidet ble nye fyllinger etablert. Kaikanter
og tørrdokk, kraner og haller gir området karakteristiske
dimensjoner og identitet. Sporene som står igjen forteller om
hvordan området har utviklet seg.
Områdets beliggenhet med en lang elvefront gir mulighet
for å tilføre en særegen identitet og gode bykvaliteter til
området. Elva kan brukes til å bevege seg langs, som kvalitet
til boliger, og til maritime funksjoner. En viktig problemstilling
blir hvilke områder som skal være private, og hvilke som
skal være offentlige. I en så lang elvefront bør det være
rom for variasjon, men hvor det sikres sammenhengende
tilgjengelighet for allmenheten. Det blir også viktig å lage
gode overganger mellom boliger og offentlige arealer, f.eks
gjennom forhager.
3.2.3

Mobilitet og tilknytning

De nasjonale målsetningene innebærer en byutvikling som
prioriterer gange, sykkel, kollektivtransport fremfor bilen.
FMV-vest ligger meget godt plassert i denne sammenheng.
I gangbarhetsanalysen i fortettingsstragien ligger deler av
FMV-vest området innenfor sone B, og deler utenfor. Dette
kommer i stor grad av analysemåten med at gangavstand
måles langs dagens gangnett. Når nytt gangnett bygges ut
vil hele området i praksis ligge innenfor 15 min gangavstand

Kart

GANGBARHETSSONER BYOMRÅDET
Kart med soner for grader av gangbarhet innenfor byområdet fra
fortettingsstrategi for Fredrikstad. FMV-vest ligger delvis innenfor kategori B,
som karakteriseres med en gangavstand på unde 15 min til sentrum.
Illustrasjon: alt, Civitas, NIKU, Erling Dokk holm, Elin Børrud
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til sentrum. Gatenettet i området er imidlertid preget av at
det er bilens fremkommelighet som er prioritert, og ikke
fotgjengernes opplevelse. Fortettingsstrategien anbefaler at
det bør vurderes hvordan gangforbindelsene til sentrum kan
gjøres mer gangvennlige. Særlig langs Jens Wilhelmsens
gate (fv108), der veien er omkranset av store bygg med lange
fasader, parkering lagt ut mot gata, og en stor rundkjøring
med fotgjengerundergang som må forseres. Tilgjengeligheten
til Glombo er ifølge fortettingsstrategien ikke god nok til å
tilfredsstille kravene til sone C i gangbarhetsanlysen. Her
må det bygges ut et mer attraktivt nettverket for gående,
syklende og kollektiv – som henger sammen med det
nærmere byen før disse områdene kan innlemmes.
Når det gjelder gangtransporten må det lages sterke
koblinger mot sentrum, og trygge bilfrie områder internt
i området. Her blir forbindelsen langs Jens Wilhelmsens
gate vesentlig. Rundkjøringen ved Fv. 108 framstår til en viss
grad som en barriere, løst planskilt med undergang. Dette
er en trafikksikker løsning, men er problematisk hvis gatene
skal fungere som bygater. Det bør vurderes hvordan det kan
tilrettelegges for en bedre bymessig løsning. Glombo ligger
såpass langt fra sentrum at det er spesielt viktig med gode
gang- og sykkelløsninger gjennom hele området for at folk
skal velge gange eller sykkel. Området bør legge til rette
for både attraktive turmuligheter og effektive ganglinjer
i det daglige. Det må etableres en sammenhengende
elvepromenade.
For sykkel blir det viktig å koble seg på planene for hele byen,
men samtidig utvide tilbudet til syklister slik at det kan bli det

foretrukne transportmiddelet. Her bør det legges til grunn et
finmasket nett, og det bør etableres en løsning som knytter
Glombo til sentrum.
Buss blir det lokale kollektivtilbudet med stopp i Selma
Nygrens vei og Jens Wilhelmsens gate. Det må sikres trygge
forbindelser til holdeplassene. På lengre sikt bør det vurderes
om holdeplassene er optimalt plassert. For at folk skal velge
bussen må det være mange avganger.
Når det gjelder bil bør området tenkes helt annerledes enn
slik planleggingen har vært de senere årene. Bilene bør
samles i felles parkeringsanlegg, og i størst mulig grad
fjernes fra overflaten. Da trenger ikke gatene å være gågater
med kjøreforbud. Ved å tilrettelegge for sambruksløsinger/
gatetun så kan det gis mulighet for tilgjengelighet med bil ved
behov, men at behovet reduseres så mye som mulig.
Det blir nødvendig med flere atkomster inn i området, men
disse bør ledes raskest mulig inn i et parkeringsanlegg.
Parkeringsanleggene bør kunne gi mulighet for
bildelingsordninger og liknende. Dette åpner opp for en lav
parkeringsdekning, som gir minst mulig trafikk på veinettet
og inn i området.
Området bør kobles på byfergen. I første omgang med
fergeleie ved Fredrik II VGS og Arena Fredrikstad, senere også
videre sørover i området.
3.2.4

Byrom og blågrønn struktur

Området fungerer ikke som del av den blågrønne strukturen
i dag. Det må legges til rette for en helhetlig utvikling hvor
de ulike blågrønne områdene knyttes sammen og utfyller
hverandre. Samlet vil dette gi beboerne et godt tilbud i
det som etter hvert vil bli et tett boområde. Overvann skal
utnyttes som bruks- og trivselselement i all grønnstruktur.
Det skal legges til grunn lokal åpen overvannshåndtering.
Det skal etableres flere nye parker i området. Disse vil
ha ulike størrelser og program, og inngå i et hierarki
av parker. Parker skal lokaliseres på steder med gode
solforhold og gode siktlinjer, og på steder med eksisterende
natur- og landskapskvaliteter eller med gode vilkår for
vegetasjonsutvikling. Lokalisering, avgrensing og utforming
av parken legger til rette for allsidig bruk og for ulike
alders- og brukergrupper. Ved etablering av parker med
lekefunksjoner må det tas hensyn til hvem som naturlig vil
bruke stedet, sol/skyggeforhold og trafikkbelastningen i
nærheten til lekeområdet sett opp mot hvilke aldersgrupper
lekeplassutstyret er for.
Parkene skal ha en tydelig avgrensing mot private arealer
og bør i størst mulig grad grense til eller ha god romlig
tilknytning til offentlig gate eller gang-/sykkelvei. Ved skoler
skal det anlegges ballplasser som er åpne for allmennheten
utenfor skoletid. Det skal også planlegges ballplasser, evt.
andre egnede aktivitetsflater av tilsvarende størrelse og
kvalitet, ved større utbygginger.

Området har i dag ikke torg og møteplasser. Det må legges
til rette for en helhetlig utvikling av torg og møteplasser som
bygger videre på dagens sentrum. Intensjonen er at området
i framtiden kan tilby et variert tilbud av torg og møteplasser.
Overvann skal utnyttes som bruks- og trivselselement i
torg og møteplasser. Det skal legges til grunn lokal åpen
overvannshåndtering.
Det skal etableres flere nye torg i området. Disse vil ha
ulike størrelser og program og inngå i et hierarki av torg
i området. Torg og møteplasser består av gulv og vegger
som til sammen definerer et uterom. Hvordan byggene
rammer inn og skaper rom rundt seg, har stor betydning
for den romlige kvaliteten og måten man opplever dem på.
Fasader som aktivt henvender seg mot gater eller byrom kan
legge grunnlaget for et rikt gateliv. Rundt torgene skal det
legges til rette for åpne fasader, med mange innganger og
publikumsrettet virksomhet.
Området er i dag preget av veier med mye trafikk og dårlig
tilrettelegging for myke trafikanter. Det skal legges til rette
for en gatebruk med fokus på myke trafikanter, og at gatene
kan bli hyggelige gater for bevegelse og opphold. Gatene
skal integreres i en bymessig struktur, med tilstøtende
fasaderekker som danner gaterom. For at området skal bli
et attraktivt boområde er det nødvendig at påvirkningen fra
biltrafikken blir så lav som mulig.
Det skal være et tydelig gatehierarki i FMV-vest. Det er viktig
for et transformasjonsområde som dette at det etableres
gater og ikke veier. Målet er at gatene skal være bymessige
forbindelser som knytter området sammen. Gjennom å rydde
bilene i strategisk plasserte parkeringshus, kan det etableres
gode gaterom med lite biltrafikk. Gjennom materialbruk,
design, møblering og beplantning kan det legges til rette for
fotgjengertrafikk og opphold i gatene.
Innenfor hovedgatesystemet legges det til rette for å etablere
et helhetlig og finmasket gatenett hvor parkering løses i
felles parkeringshus, og hvor det blir lite behov for kjøring i
området. For å gi biltilgjengelighet ved behov kan det legges
til rette for at det hovedsakelig etableres sambruksgater
i området. Det skal etableres beplantning i gatene slik at
disse oppleves grønne og kobles sammen med parkene. Der
det blir en del biler bør det være mange krysningspunkter for
myke trafikanter.
For å sikre at fotgjengere blir prioritert i trafikken kan det
vurderes lysregulerte, opphøyde, brede krysninger i plan på
viktige krysningspunkter f.eks over Parkgata. Dette vil sikre
trygge koblinger til skoler og grøntområder for beboerne i
området. Kryssing av gater i plan gir en bedre sammenvevd
struktur enn kryssing med over- og underganger, og
forenkler lesbarhet for fotgjengere. På lang sikt bør det
vurderes om Selma Nygrens vei kan få flere slike, eller om
rundkjøringen Selma Nygrens vei/Jens Wilhelmsens gate kan
få endret status.
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3.2.5

Arealbruk

Fortettingsstrategien viser at FMV-vest er ett av områdene
som ut fra analysene for morfologi og bevaring egner seg for
fortetting innenfor byområdet. (Se neste side med FMV-vest
som område nr 3 som i høy grad egner seg for fortetting
mens Glombo i sør egner seg middels til middels grad av
fortetting.)
I fortettingsstrategien vurderes det at en transformasjon fra
dagens virksomheter kan gi fremtidsrettet byutvikling med
stor andel boliger og nærbydelstyngdepunkt med handel og
service tilpasset nærområdet. Området egner seg også for
arbeidsplassintensive virksomheter, som bør ligge sentralt
opp mot kollektivsystem og med tanke på nærhet til byen og
Grønli.
For Glombo vurderes det i fortettingsstrategien at området
med et visst kollektivtilbud (omlagt stamlinje, eventuelt
med høyere frekvens), samt opparbeiding av gode gang- og
sykkelforbindelser, bør kunne fortettes med vekt på boliger.
I tillegg til at området bør utvikles med varierte funksjoner
i de mest sentrumsnære områdene, og boliger i områdene
lengst fra sentrum, så bør området utvikles med tilstrekkelig
sosial infrastruktur, skole, barnehage, omsorgsboliger mv.
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7. Samlet vurdering
7.1 Byområdet
Resultater av en helhetlig analyse – alle kriterier – sammenstillingskart

SAMMENSTILLINGKART EGNETHET FORTETTING
Områder
er egnetsom
for fortetting
byområdet.
Hvite områder
utgjør
Figur 48:som
Områder
er egnetinnenfor
for fortetting
innenfor
byområdet.
Hvite områder utgjør områder som ikke anses egnet for fortetting ut fra
områder som ikke anses egnet for fortetting ut fra kartlegging av morfologi,
kartlegging
av naturmorfologi,
kulturmiljø eller natur‐ og landsbruksverdier.
kulturmiljø
eller
og landsbruksverdier.
Illustrasjon: alt, Civitas, NIKU, Erling Dokk holm, Elin Børrud

Kartet over viser delområder i byområdet gradert etter egnethet for fortetting, ut fra analysene for
morfologi og bevaring, som beskrevet i kapittel 4 «Framgangsmåte», der det også er gjort vurderinger av
utvikling veiet mot problemstillinger som støy, luftkvalitet, flom og overvannsflom, samt hensyn til
kvaliteter som bør sikres eller utvikles i området.

Under følger en samlet overordnet vurdering av alle delområdene i byområdet som er vurdert å være
egnet for fortetting i større eller mindre grad, også de som ligger utenfor sonene i gangbarhetsanalysen.
Områder som ikke er ansett egnet for fortetting ut fra hensyn til morfologi og kulturminner er ikke
omtalt.
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4. PLANFAGLIGE ANBEFALINGER
4.1

PLANGREP

4.1.1

Hovedstrategi

Et blågrønt og bærekraftig FMV-vest
Området skal utvikles som en fremtidsrettet og bærekraftig
ny bydel med høy miljøprofil. I dette ligger blant annet bruk av
blågrønne løsninger og lavenergiløsninger for bygg og anlegg.
Det skal også legges til rette for et økt biologisk mangfold.
På FMV-vest skal gange, sykkel- og kollektivtransport
prioriteres slik at flere velger bort bilen. Det må derfor
bygges et godt tilrettelagt nettverk og gode forbindelser
for fotgjengere og sykkel både internt og ut av området.
Kollektivtilbudet med buss og ferge bør i tillegg styrkes.
FMV-vest skal også være bærekraftig økonomisk og sosialt.
Fysiske rammer kan bidra til å legge til rette for dette, men
her må flere tiltak og virkemidler være med å sikre en slik
utvikling.
Bevaring og gjenbruk av bygninger i kulturmiljøet er i tråd
med samfunnsdelens mål om bærekraftige løsninger.
Klimatilpasning, overvannshåndtering, flomtilpasning,
energiløsninger og avfallshåndtering er viktige elementer i
utvikling av en ny bærekraftig bydel. For FMV-vest skal det
legges til rette for framtidsrettede miljøløsninger.
FMV-vest med attraksjoner for beboere og besøkende
Området skal inneha en rekke målpunkter med attraksjoner.
Disse vil ha ulikt innhold og utforming. Målpunktene vil
utgjøre interessante og gode steder for både beboere og
besøkende.
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Sveisehallene, Dokka og Ballasthagen vil utgjøre
kulturhistoriske attraksjoner hvor bygg, konstruksjoner
eller unik botanikk med røtter fra skipsindustrien er
bevart og synliggjort. Andre målpunkter vil være parker
og grønnstruktur, byrom, skole- og idrettsanlegg, og
bydelssentrum.
Elvepromenaden vil også være en attraksjon i seg selv.
Utviklingen av denne skal bidra til å styrke elverommet som
et viktig byrom. Langs promenaden bør det tilrettelegges for
et variert innhold og utforming.
FMV-vest som en sentrumsnær bydel i Fredrikstad
En utvikling av FMV-vest skal understøtte og styrke
utviklingen av Fredrikstad sentrum. FMV-vest skal bidra til
byliv, både i Fredrikstad sentrum og på FMV-vest. Deler av
området, Dokka nord, utvikles som et eget bydelsentrum.
Det skal legges til rette for boliger, arbeidsplasser, sosial
infrastruktur som supplerer og forsterker sentrum. Det bør
etableres varierte boligtyper for alle typer mennesker.
Utviklingen av FMV-vest skal kunne utvikles over lang tid.
Området bør også i utviklingsperioden inneha funksjoner som
bidrar til at området tas i bruk og blir en viktig ressurs for
innbyggerne i Fredrikstad.
Forbindelsene til sentrum og Gamlebyen skal styrkes, og det
det skal legges til rette for gode og sammenhengende gangog sykkelveier i området. En gjennomgående elvepromenade
som knytter seg på omgivelsene vil styrke forbindelsen til
Fredrikstad sentrum og omegn.

TIL GRESSVIK

TIL FREDRIKSTAD
SENTRUM

BÆREKRAFTIGE BLÅGRØNNE BOLIGOMRÅDER
MED BOKVALITET
VG. SKOLE, IDRETT OG ARENA
BYDELSSENTRUM- TYNGDEPUNKT
ELVEPROMENADE
TIL KYSSTI
KRÅKERØY RUNDT

HOVEDGATE
TIL KRÅKERØY

BRED PARKGATE
GOD FORBINDELSE TIL FREDRIKSTAD
SENTRUM

HOVEDSTRATEGI
Illustrasjonen viser anbefalt hovedstrategi for FMV-vest.

MÅLPUNKT- ATTRAKSJON
MÅLPUNKT- KULTURHISTORISK ATTRAKSJON
GODE GS-FORBINDELSER INNAD OG TIL
FREDRIKSTAD SENTRUM OG OMEGN
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4.1.2

Delstrategier

En bydel med kulturhistorisk- og
industrihistorisk identitet
FMV-vest har en unik kulturog industrihistorie. Utvalgte
bevaringsverdige bygninger,
industrilandskap og anlegg med
kulturhistorisk verdi skal bevares,
synliggjøres, videreutvikles og integreres
i ny bruk. Slik vil områdets rike
historiske arv bli løftet fram som en
viktig del av den nye bydelens identitet.
I bydelssentrumet vil kulturminnene
bidra til å skape et interessant
og særegent bymiljø. Tekniske og
industrielle kulturminner som bevares
formidler historien om tidligere bruk
av området og de gir området karakter
og opplevelsesverdi. Viktige byrom og
forbindelser i den nye strukturen knyttes
til de kulturminnene som bevares. Sør
på FMV-vest vil Ballasthagen fortelle
en spennende historie om sjøfart og
kontakt med andre kontinenter.

KULTURHISTORISK MILJØ
BYGG MED KULTURHISTORISK VERDI
AUTOMATISK FREDET KULTUMINNE - GRAVRØYSER
HENSYNSSONE FOR KULTURMINNER
KRAN MED KULTURHISTORISK VERDI
DOKKAS KANT - KULTURHISTORISK VERDI

EN BYDEL MED KULTURHISTORISK OG INDUSTRIHISTORISK IDENTITET

En bydel med blå identitet
Nærheten til elvene gir FMV-vest en
helt egen karakter og identitet. Her
er det kort avstand til vannet overalt.
Kontakten med vannet er noe som
bør dyrkes og tydeliggjøres i området.
Her kan mange bo med utsikt til
vann og i kort avstand til vannbaserte
aktiviteter og anlegg som småbåthavn,
kajakkpadling og kai for større båter. I
tillegg kan man kan reise kollektivt fra
flere anløp med byferga.
Et viktig grep blir den sammenhengende
elvepromenaden. Den vil sammen med
flere offentlige byrom og parker langs
elva styrke og sikre allmennhetens
tilgang til vannet. Kanten langs vannet
bør ha en variert utforming, noen steder
som en sti i det grønne, andre steder
som en bygd konstruksjon. I tillegg bør
den flere steder trappes eller skrås slik
at man kommer helt ned til vannet.

SMÅBÅTHAVN

BO VED VANNET

BO VED VANNET
SMÅBÅTHAVN
KAJAKK
KAI FOR
SMÅBÅTHAVN
STØRRE
BÅTER
BO VED VANNET
BO VED VANNET

BO VED VANNET

VANN
ELVEPROMENADE
BYFERJE

EN BYDEL MED BLÅGRØNN IDENTITET

28

PARKER OG PLASSER VED VANNET

En bydel med nabolag og bokvalitet
FMV-vest skal utvikles som en bydel
med varierte nabolag med ulike
typologier og tettheter. Det skal bygges
arkitektur og utearealer med kvalitet og
miljøprofil. Det skal etableres uteareal
med gode solforhold, vegetasjon og
lekemuligheter. Kontakten med vann
skal være et viktig premiss for utvikling
av boligområder og uterom.
Området skal ha et variert botilbud
tilpasset ulike aldersgrupper,
livsfaser og livsstiler. Boligene
suppleres med sosial infrastruktur;
barnehager, skoler, omsorgsboliger,
og kulturtilbud, idrettsfunksjoner, og
nærmiljøfunksjoner.

PARKER OG NATUROMRÅDER
NÆRHET TIL VANN
BO VED VANNET
STØYSKJERMENDE BEBYGGELSE
NABOLAG MED ULIK IDENTITET

EN BYDEL MED NABOLAG OG BOKVALITET

En bydel for myke trafikanter
Det skal bygges et finmasket nett
for gående og syklende. Det skal
være trygge forbindelser, og store
områder vil i stor grad være bilfrie.
Barns mulighet for sikker ferdsel
og trygg skolevei skal prioriteres.
Gang og sykkelveiforbindelsene til
Fredrikstad sentrum og omegn skal
også styrkes. I dette nettet ligger også
egne hovedtraséer for syklende som gir
effektive forbindelser.

TIL GRESSVIK

TIL FREDRIKSTAD
SENTRUM

TIL KRÅKERØY

NETTVERK FOR GÅENDE OG
SYKLENDE
GANGTRASÉ OG HOVEDTRASÉ
FOR SYKKEL

TIL KYSSTI
KRÅKERØY RUNDT
TIL KRÅKERØY

EN BYDEL FOR MYKE TRAFIKANTER
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En blågrønn bydel
FMV-vest skal ha en sammenhengende
grønnstruktur av parker, naturområder,
parkdrag og grønne gårdsrom med vekt
på biologisk mangfold. Gater og byrom
skal sees i sammenheng og inngå i
grønnstrukturen, og skal utformes
med høyt innslag av vegetasjon og
permeable flater som kan håndtere
overvann. Overvann skal håndteres
lokalt og flomveier skal sikres.
Grønnstruktur, gater og byrom skal
inngå i overvannshåndteringen.
PARKER OG NATUROMRÅDER
PLASSER MED VEGETASJON
OG PERMEABLE FLATER
VANN
FLOMVEIER

EN BLÅGRØNN BYDEL

En mangfoldig og aktiv bydel
Bydelen skal ha en blandet arealbruk,
utnyttelse og byggehøyder. Det legges
til rette for liv fra morgen til kveld med
en miks av bolig, handel, offentlige
funksjoner og næring. I bydelssentrumet
blir det høyest andel næring og handel,
mens Odden og Glombo hovedsakelig
blir boliger med nødvendig sosial
infrastruktur.

BOLIGER

PARK

BOLIGER

PARK

SKOLE OG
IDRETT

NÆRING/
HANDEL
NÆRING/
HANDEL
KULTUR

PARK

PARK
PARK
NATUR
BOLIGER

BOLIGER
BOLIGER
BOLIGER

EN MANGFOLDIG OG AKTIV BYDEL
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NÆRING/
BOLIGER HANDEL

NATUR
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4.2

HOVEDKART OG FELLES PLANTEMA

4.2.1

Generelt

Hovedkartet viser offentlige rom og utbyggingsområder
innenfor FMV-vest. Hovedkartet er en konkretisering av
visjonen og strategien for området og viser en helhetlig
framtidig hovedstruktur for FMV-vest. Kartet viser de
overordnede rammene for utvikling av området, men
det er behov for å detaljere og programmere de enkelte
byrom, parker, gater og byggefelt ytterligere i hver enkelt
reguleringsplan og byggeprosjekt. Tiltakene er sortert i tre
kategorier; parker og blågrønnstruktur, torg og møteplasser,
samt gater og forbindelser. Det er gitt arbeidsnavn for de
ulike delområdene, byrom, parker, og gater innenfor området.
Alle gater, parker, møteplasser og torg skal fremstå som
offentlige og være tilknyttet offentlig tilgjengelig gate- og
gangveinett. Tiltak markert i kartet kan endre avgrensning
om andre hensyn gjør dette gunstig, men areal og kvalitet
skal ikke reduseres.

til disse fellestiltakene må en sannsynligvis se på tvers
av delområdene, og finansiering må løses uavhengig
av delområder og eiendomsforhold. Dette bør utredes
nærmere som del av en gjennomføringsstrategi for området.
Opparbeidelsen av fellestiltakene må sikres senest samtidig
med vedtak av detaljreguleringsplan for hvert delområde.
Felles planlegging gjelder for følgende områder:
1.
2.
3.
4.
5.

Videregående skole og arena
Dokka Nord
Dokka Sør
Odden
Glombo

Hovedkartet skal fungere som en retningsgivende plan
for arealbruken og de offentlige rommene i utviklingen av
FMV-vest, og være et grunnlag i kommunens arbeid med
kommuneplanens arealdel for å sikre en helhetlig og god
utvikling av området.
Arealbruken er vist som grove inndelinger for å sikre ønske
om nødvendig forutsigbarhet for neste planfase samtidig som
det vil være behov for fleksibilitet i tilpasning av løsninger.
Det vil være behov for nærmere utredninger og avklaringer av
flere plantema og som kan medføre justeringer og endringer
av kartet. Det forutsettes at slike justeringer og endringer kan
bli tilpasset hovedprinsippene og intensjonene i hovedkartet
med tilhørende anbefalinger.

4.2.2

Delområder og krav felles planlegging

I planprogrammet for arealdelen er det beskrevet at
arealplanen for FMV-vest skal angi utviklingsretninger
og ha en detaljeringsgrad som sikrer muligheten for
detaljregulering av arealene. Samtidig er området så stort og
skal utvikles over så lang tid at det er behov for en plan som
legger de overordnde strukturene, men som har fleksibilitet
til å ta opp i seg endringer over tid.
Grepet for å løse denne problemstillingen er at området
er inndelt i 5 delområder, og at det settes krav til felles
planlegging for delområdene. Felles planlegging kan være
detaljregulering for hele delområdet, et felles planprogram
for delområdet med f.eks VPOR (veiledende plan for
offentlige rom)/formingsveileder/kvalitetsprogram/design-/
møbleringsprogram som følges opp av detaljreguleringer,
eller områderegulering. Med andre ord kan en gi en viss
fleksibilitet innenfor for hvert delområde, men det bør ikke
settes i gang en utvikling hvor en åpner for regulering av
en og en «brikke» uten at disse «brikkene» er tenkt i større
helhet.
Avgrensningene er satt for å sikre at viktige fellestiltak
sees i sammenheng med utbyggingen av hvert område.
Arealene innenfor hvert delområde må vurderes slik at det
sikres gjennomføring av nødvendige fellestiltak innenfor
hvert område. Når det gjelder fordeling av kostnader
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DELOMRÅDER
Illustrasjonen viser foreslåtte delområder med krav til felles planlegging

Anbefaling:
Det anbefales å sette krav til felles planlegging for
delområdene 1-5. Oppfølging av dette kravet kan løses på
flere ulike måter, etter hva kommunen finner hensiktsmessig;
detaljregulering for hele delområdet, et felles planprogram
for delområdet med f.eks VPOR/formingsveileder/
kvalitetsprogram/design-/ møbleringsprogram som følges
opp av detaljreguleringer, eller områderegulering. Det
anbefales å stille krav til hvilke plantema som må sees i
sammenheng for hvert enkelt delområde.
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4.2.3

Kulturminner

Kulturhistoriske spor etter verftets
driftsperiode skal integreres i byens
rom, eller gis nye funksjoner der det er
mulig. Planforslaget viser en bevaring
av Solplassen, sveisehall 1 og 2, Dokka,
3 av 4 kraner (de to nordligste samt
den syd-østre) med kranbaner og deler
av beddingen. De kulturhistoriske
elementene bør behandles og bevares
som en kulturhistorisk helhet.
De dokumenterer Fredrikstads
viktige industrihistorie i en større
sammenheng.
Planen foreslår at deler av kanten rundt
Dokka kuttes noe ned, da de høyeste
kantene er utfordrende med tanke på
sikkerhet og med tanke på å oppnå
god sammenheng og kontakt mellom
ulike delområder. En lavere høyde på
deler av dokkanten vil skape bedre
kontakt med vannet, i tillegg til byrom
i en mer menneskelig skala. Dokkas
form må fortsatt være tydelig og lesbar
når disse byrommene står ferdige.
Konkretisering og detaljering av fysiske
tiltak og tilrettelegging er forhold som
må avklares med vernemyndighet.
Planen legger opp til å bevare
Sveisehall 1 og 2. Dette er storslagne
signaturbygg med karakteristisk form,
store vindusflater og arkitektoniske
detaljer. De har en stor kulturhistorisk
og identitetsskapende verdi. Hallene vil
kunne bli positive identitetsmarkører
i den nye bydelen. Tomta med de to
hallene må løses slik at de to byggene
får en visuell og fysisk sammenheng.
Det bør settes i gang arbeid med å
sikre gjennomføring ved å finne nye
funksjoner og nye aktører som kan fylle
hallene. Kranene utgjør silhuetter og
landemerker som både har en viktig
historiefortellende og identitetskapende
verdi. Det anbefales at 3 kraner bevares
og sikres inkludert krangater. Dersom
det ikke er mulig å bevare tre kraner
teknisk og økonomisk, bør det som
et minimum bevares to kraner på
nordsiden av dokken. En kran med
nasjonal verdi bør bevares på nord- og
på sørsiden av dokken. Kraner som
bevares må istandsettes og sikres for
allmennheten. Et interessant grep
kan være å tilrettelegge en skiltet
kulturhistorisk vandring som knytter
de kulturhistoriske plassene, byggene
og konstruksjonene sammen. Dette vil
bidra til å synligjøre og fortelle historien
til stedet.
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FLYFOTO 1947
FMV-området 1947. I området er det utstrakt virksomhet, men utfylling i sjøen er begrenset sammenlignet
med dagens situasjon. Kilde: 1881.

FLYFOTO 1978
Foto fra 1978 viser stor aktivitet i området. Hele den viktige infrastrukturen med beddingen,
dokk og bebyggelse er etablert. Utfylling på en tidligere grunne i sundet er etablert. Kilde: 1881.

For mer om kulturminner, se egen
KU for kulturminner. Det vises til
Kranutvalget og DNV sine rapporter vedr
kranene i området.
Anbefaling:
Det anbefales å bevare kulturminner i
tråd med overnevnte.

KULTURMINNER:

DOKKA OG KRANER
Bildet viser Dokka, Sveisehall 1, noe av beddingen og tre kraner

SVEISEHALL 1
Bildet viser innsiden av sveisehall 1

SVEISEHALL 1
Bildet viser sørfasaden med store glassfelt

SVEISEHALL 1 OG BEDDINGEN
Bildet viser Beddingen opp mot østfasaden på sveisehall 1. Dokka med kraner til høyre i bildet.

SVEISEHALL 2 OG BEDDINGEN
Bildet er tatt fra sørsiden av Dokka mot Beddingen som ligger foran sørfasaden på sveisehall 2.

DOKKA
Bildeter tatt fra innerst i Daokka. Det er høye kanter ned
til vannet.
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4.2.4

Kvalitetsprogram

For å sikre helhetlig kvalitativ utvikling av de ulike
delområdene bør det utvikles et mer detaljert
kvalitetsprogram, VPOR, formingsveileder eller liknende.
Kvalitetsprogrammet skal være et redskap for å sikre at
ambisjoner og mål for kvalitet og standard blir ivaretatt
i det videre arbeidet med gjennomføring av planene
for området. Det skal supplere reguleringsplanens
bestemmelser, plankart og planbeskrivelse.
Dokumentet vil ikke være juridisk bindende, men det
sikres i reguleringsbestemmelsene at prinsippene i
kvalitetsprogrammet skal legges til grunn for utforming.
Kvalitetsprogrammet er dermed retningsgivende og skal
følge prosjektet videre.
Kvalitetsprogrammet bør vise ambisjonsnivå og
angi kvalitetsmål, samt beskrive prinsipper for
utforming og kvalitet for bebyggelse og offentlige rom.
Kvalitetsprogrammet kan bygge videre på de anbefalingene
i dette dokumentet og de foreløpige kvalitetskrav som
er er angitt for deler av teknisk infrastruktur. Det
kan danne grunnlag for kostnadsberegning av felles
tiltak, utbyggingsavtaler, rekkefølgebestemmelser og
gjennomføring av planen.
Aktuelle tema kan være:
•
•
•
•
•
•
•

Bebyggelsen
Torg og møteplasser
Parker og blågrønn struktur
Gater og forbindelser
Overvann og flom
Belysning og tekniske anlegg
Kvalitet og standard

Kommunen bør gjøre et valg av om det er ønskelig med et
kvalitesprogram som gjelder for alle delområdene, eller om
disse kan utvikles som del av hvert delområde, men at de
sees i sammenheng.
Anbefaling:
Det anbefales å stille krav til utarbeiding av et mer detaljert
kvalitetsprogram som del av planlegging og gjennomføringen
av de ulike delområdene.
4.2.5

Miljøoppfølging

I forbindelse med planlegging av de ulike delområdene bør
det utarbeides et miljøprogram som beskriver prosjektets
overordnede ambisjonsnivå og miljøkrav samt hvordan disse
sikres i påfølgende utbygging.

Aktuelle tema i miljøprogrammet kan være:Planlegging og
ledelse, nytenkning og innovasjon, transport og mobilitet,
overvann, arealbruk og økologi, lokalklima, materialer,
energi, helse og innemiljø, forurensning, avfall, byggeplass og
massehåndtering
Anbefaling:
Det bør stilles krav til utarbeiding av miljøprogram som del av
planlegging og gjennomføring av de ulike delområdene.
4.2.6

Grunnforhold

Dokka er sprengt ned i fejll, men store deler av området
er også fyllling. Det er også behov for videre oppfylling i
store deler av området for å etablere sikker byggehøyde i
forbindelse med flom. Dette kan gjøre at det blir behov for
utskiftning av masser, påfylling, og spesielle byggtekniske
løsninger. For å ivareta disse problemstillingene må det
gjennomføres geotekniske undersøkelser som svarer ut
NVE’s retningslinjer for områdestabilitet, og som ser på
hvilke løsninger som bør legges til grunn for nye fyllinger,
bygg og anlegg.
Anbefaling:
Det må stilles krav til geotekniske undersøkelser for
områdestabilitet, og løsninger for nye fyllinger, bygg og
anlegg.
4.2.7

Forurensing i grunn

Området er et gammelt industriområde i stor grad er etablert
på fylling. Dette gjør at en kan anta at det er sannsynlig
at deler av grunnen er forurenset. I forbindelse med
grunnundersøkelser bør det også gjøres undersøkelser av
forurensing i grunnen hvis ikke tideligere undersøkelser er
tilstrekkelige. I mulighetsstudien FMV-Jotne vises det til at
det er laget to rapporter med hensyn til forurenset grunn på
FMV-området. Videre vises det til at både ICG miljøtekniske
rapport (2000) og COWIs undersøkelse av miljøtilstanden
i vannet utfor Hølen (2008) konkluderer med at FMV ikke
inneholder forurensinger som utgjør uakseptbel helse- eller
miljørisiko. Men samtidig overskrider konsentrasjon av
visse miljøgifter nivået på gjeldende normverdier for følsomt
arealbruk. Inngrep i massene kan frigjøre forurensinger
og konsekvensen av utbygging må gis stedsspesifikk
risikovurdering. Ved utbygging vil det derfor være behov for
tiltak. Det må gjøres en konkret vurdering i forbindelse med
den enkelte detaljregulering og senere i byggesak.
Anbefaling:
Det må stilles krav til undersøkelser av forurensing i grunn i
området, og det må beskrives nødvendige tiltak.

Miljøprogrammet bør utformet slik at det blir et felles
styrings- og veiledningsverktøy for all planlegging og bygging
i delområdet. Aktørene får dermed et felles grunnlag for
utvikling, prosjektering, bygging og drift av området ut fra
overordnede miljø- og klimamål.
Miljøprogrammet blir et supplement til reguleringsplanens
bestemmelser, plankart og planbeskrivelse, og skal utgjøre
et tydelig, fremtidsrettet styringsverktøy egnet til å følge opp
Fredrikstad kommunes miljømålsetninger. Prosjektene bør
legges på en høy miljø standard, f.eks BREEAM NOR Very
good/Excellent eller bedre.
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FORURENSING I GRUNNEN
Skisse over områder det er knyttet utfordringer til forurensing i grunnen.
Kilde: Griff arkitekter

4.2.8

Energi

4.2.10

Lokalklima

En viktig faktor for kunne etablere et miljøvennlig område
er valg av energiløsning for området. I kommunedelplan
for ble det stilt krav til tilknytning til til fjernvarme.
Tilknytningsplikten innebærer en forpliktelse til å installere
enheter for oppvarming slik at hele bygningen kan få dekket
sitt behov for oppvarming ved bruk av fjernvarme –jfr. TEK §
14-8. Fredrikstad fjernvarme leverer i dag også fjernkjøling.

Fremherskende vinder i området er sydsydvest og
nordnordøst. Sommervinden vil primært komme inn mot
planområdet fra sydvest opp Vestreelva, men også fra
nordnordøst. Vinterstid vil vinden komme fra nordnordøst i
tillegg til trekk ned Seutelva og ned Vestreelva. Om høsten
kommer vinden vesentlig fra fjorden i nevnte nord-østlig
retning.

Det er ikke gjort vurderinger av klimautslippene fra
Fredrikstad fjernvarme sine anlegg, sammenliknet med
andre løsninger. Før utbygging av området bør det gjøres en
vurdering av hva som gir et best mulig system for området,
og som gir lavest mulig klimagassutslipp. F.eks kan det
tenkes at fjernvarme/-kjøling kan suppleres med solceller/fangere, eller varmepumpe i elva.

FMV-vest ligger dermed forholdvis eksponert til for
framherskende vinder i området og særlig den nordre
delen mot Vestreelva vil være eksponert for vind fra nordøst
kaldluftsdrenasjen som følger elevene. Men også det sørøstre
området; Ballastområdet, vil være vindeksponert.

Anbefaling:
Det bør stilles krav til en utredning av et best mulig
energisystem for området med lavest mulig klimagassutslipp.

•

4.2.9

Forslag til grep for å legge til rette for et godt lokalklima:

•

Renovasjon

Ved etablering av et så stort område med høy tetthet bør
det sees på muligheten for å etablere et system med
avfallssug. Dette gir et redusert arealforbruk, og letter
avfallshåndteringen vesentlig for området. Det kan velges
noen strategiske punkt for avhenting av søppel, hvor det
kommer en søplebil med jevne mellomrom i stedet for at
søplebilen må kjøre til alle bygningene i området.
Det bør også se på felles systemer for bytting og gjenbruk
i området. I denne forbindelse bør det etableres en
minigjenbruksstasjon
Anbefaling:
Det bør stilles krav til et felles avfallssug for hele eller deler
av området. Det bør etableres en minigjenbruksstasjon.

•
•
•
•
•
•

•
•

De høyeste bygningsvolumene legges inn mot midten av
området/mot øst for å dempe vind/løfte den over
Oddenparken legges på det ytterste punktet i vest som vil
dempe /bremse vind inn mot «strøket» i øst-vest retning.
Parken bør få le-vegetasjon i flere sjikt samt av variert
tetthet og åpenhet for å dempe vind.
Langs Selma Nygrens vei i øst legges den tetteste
bebyggelsen som vil hindre innsig av forurensning
vestover.
Kaifrontene er utsatte for framherskende vind og bør vil
trappes ned for å få lune sittesoner
Tiltak ved inngangspartier som etablering av baldakiner,
vegetasjonsbruk eller å trekke inn inngangspartiene i
fasaden vil ha skjermende effekt.
Beplantningstiltak i gatene kan bidra for å oppnå
god vindskjerming uten at dette går på bekostning av
soltilgang.
Utforming av bebyggelsen med en nedtrapping
mot Vestrelva kan medvirke til at vinden ledes over
bygningene og demper vinden på bakkeplan.
Bruk av materialer i fasaden med relieffvirkning, som for
eksempel tegl, treelementer rundt vinduer, balkonger,
istedenfor slette glassfasader kan dempe vinden på en
positiv måte.
Det bør i oppfølgende prosjektering, vurderes nærmere
hvordan gatenettet, uteareal og bebyggelse kan utformes
for å sikre et godt lokalklima.
For å skape parker, byrom og gater det er godt å
være i, er det avgjørende at den omkringliggende
bebyggelsen organiseres og formes i sammenheng med
lokalklimatiske forhold. Her vil organisering, høyder,
tetthet og retning på bygg spille inn på antall soltimer,
vindstyrke og vindskjerming. Vegetasjon og mindre
konstruksjoner kan også benyttes som lokale tiltak for
vindskjerming.

For mer om lokalklima, se egen KU for lokalklima.
Anbefaling:
Det anbefales at det gjøres vurderinger knyttet til lokalklima i
forbindelse med planleggingen av delområdene.
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4.2.11

Overvannshåndtering og flomsikring

Med endret klima og økte nedbørsmengder framover, er det
viktig å sikre håndtering av overvann på en bærekraftig og
sikker måte. Overvann skal løses lokalt innenfor hver enkelt
eiendom eller planområde. I størst mulig grad skal overvann
tas hånd om ved kilden slik at vannbalansen opprettholdes
tilnærmet lik naturtilstanden. Andel tette flater skal søkes
minimalisert. Overvannshåndtering skal planlegges slik at
det kan inngå som et bruks- og trivselselement i utearealer.
Overvann skal også bidra til å sikre biologisk mangfold.
Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) har utarbeidet
en tre-trinnsstrategi for overvannshåndtering som bør legges
til grunn:
1- fang og infiltrere når det regner litt
2- forsinke og fordrøye når det regner mye
3- sikre trygge flomveier ved ekstremnedbør

Grøntområder må planlegges i sammenheng med
havstigning. Fredrikstad kommune har satt en grense for
bebyggelse på kote +2,5 for å sikre bygningskonstruksjoner
mot flom og havstigning. Øvrig terreng uten bygg kan med
fordel ligge lavere for å sikre velfungerende flomveier. I
forbindelse med eventuell påfylling i området, må det sikres
at dette gjøres på en måte som gir god økologisk kvalitet.
Anbefaling:
Det anbefales at det stilles krav til lokal og åpen
overvannshåndtering etter tre-trinnsstrategien, og
at overvannshåntering benytttes som et bruks- og
trivselselement. Det må stilles krav til at flomsensitive bygg
og anlegg etableres på minimum kote +2,5.
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OVERVANNSSTRATEGI
3-trinns strategi for lokal overvannshåndtering
Kilde: Norsk Vannrapport 162/2008

Dette er et prinsipp som bør følges i videre planlegging og
utbygging av FMV-vest og implementeres i alle utearealer;
byrom, parker, og gater.
Det viktigste overvannsgrepet i området vil være å sikre
trygge flomveier slik at overvann kan renne ut i elva.
Naturlige og sekundære flomveier skal sikres og det skal
etableres områder som kan oversvømmes uten å skade eller
skape problemer for viktige funksjoner i området.
Det vil være naturlig å legge flomveiene i parkdrag og gater.
Dette gir mulighet til å utnytte overvann som et bruks- og
trivselselement. Bruk av vegetasjon kan ha en stor betydning
for håndtering av overvann, samtidig som det kan gi attraktive
uterom.

FLOMSONEKART
Figur 1. Flomsonekart for Fredrikstad. Lyseblå områder viser flomsoner for 200 års stormflo, mens mørkeblå områder viser arealer
utsatt for overvannsflom. Informasjon mottatt fra Fredrikstad kommune.
Flomsonekart
for Fredriktad Lyseblå områder viser flomsoner for 200 års
stormflo, mens mørkeblå områder viser arealer utsatt for overvannsflom.
Store deler av FMV-vest vil kunne bli berørt av stormflo med dagens
1.3 Tiltak og anbefalinger
terrenghøyder.
Kilde:
Fortettingsstrategi
v/alt,
Civitas,
Dokk
holm, Elin Børrud
Hvis bygninger
plasseres i flomutsatte
områder
er detNIKU,
viktig å Erling
gjennomføre
risikoreduserende
tiltak.
Eksempler på tiltak er å heve byggegrunnen til flomsikkert nivå, bygge uten kjeller eller bygge
flomvoller eller andre konstruksjoner som holder vannet unna bebyggelsen.
En mulighet vil også være å utforme og dimensjonere bygninger slik at de tåler oversvømmelse og
dermed ikke fører til fare for mennesker eller større materielle skader.
4.2.12
Blågrønn faktor
Overvannsmengder og avrenning vil, i tillegg til nedbørsmengdene, avhenge av arealbruk. Det er

Bærum
Oslo kommune
utviklet enViktige
veileder
derfor viktig atog
overvannshåndtering
er en del har
av arealplanleggingen.
prinsipperfor
for lokal
Blågrønn faktor (2014). Blågrønn faktor er et verktøy som
sikrer forutsigbarhet for utbygger med hensyn til krav
til uterom når det gjelder vannhåndtering, vegetasjon og 5
biodiversitet i byggesaksprosjekter, og som gir kommunen
mulighet til å stille fleksible krav som sikrer blågrønne
kvaliteter i prosjektene. Arealer benyttet til å sikre vann- og
vegetasjonskvaliteter kan også benyttes til andre formål som
ikke er i konflikt med disse kvalitetene.
Anbefaling:
Det anbefales at det stilles krav Blågrønn faktor for
utbyggingsområdene for å sikre tilstrekkelige arealer og
opparbeiding av disse for vannhåndtering og vegetasjon.
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REFERANSER: LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING

DEICHMANNSGATE, OSLO
Bildene viser regnbed som del av overvannshåndtering.
Kilde: Asplan Viak

GRØNNE TAK
Grønne tak kan være del av overvannsløsning, eller f.eks uteareal til
boliger.
Kilde: Bergknapp.no

OVERVANN OG BYROM
Vannrenne i urban situasjon
Kilde: Buelipix

FLOMVEI I HELSINGBORG
Åpen bekk og flomvei
Kilde: Åpne overvannsløsninger, Statsbygg, 2004

OVERVANN OG LEK BYÅSEN SKOLE
Bruk av vann og overvann i uterom stimulerer til lek og opphold.
Kilde: Asplan Viak
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4.3

MOBILITET OG TILKNYTNING

4.3.1

Generelt

For å nå målet om å 0-vekst i personbiltrafikken i
Nedre Glomma og god folkehelse bør gang-, sykkel- og
kollektivtransport prioriteres. FMV-vest ligger sentralt til
med kort avstand til Fredrikstad sentrum, under 15 minutters
gange for de nordlige/østlige delene, mens Glombo har noe
lenger avstand.. Den korte avstanden er svært positivt med
tanke på å tilrettelegge for mindre bilbruk. Transportbehov
og transportpreferanser vil kunne kunne endre seg i
fremtiden, men med dagens transportfordeling bør FMVvest som en helt ny bydel ha store ambisjoner for et liv med
mindre bilbruk, og hvor store deler av området fremstår
som bilfrie. Et mål bør være at beboere og besøkende til
området skal ha redusert behov for bil samt minimere
bilkjøring internt i området. Korte avstander fra bolig og
arbeidsplasser til kollektivtilbud, sykkelstier, grønne områder,
offentlige institusjoner og kommersielle tilbud skal være
gjennomgående for hele bydelen.
Det ikke utviklet en detaljert mobilitetsstrategi eller
gjennomført trafikkberegninger for området. Derfor vil det
være behov for å se nærmere på trafikken til og fra området,
kapasitet i kryss og utforming av nye avkjøringer til området.
Anbefaling:
Gang-, sykkel-, og kollektivtransport skal priorteres fremfor
biltransport. Det må utarbeidets trafikkberegninger som del
av planleggingen av de ulilke delområdene.

GANGBARHETSSONER BYOMRÅDET
Kart med soner for grader av gangbarhet innenfor byområdet fra
fortettingsstrategi for Fredrikstad. FMV-vest ligger delvis innenfor kategori B,
som karakteriseres med en gangavstand på unde 15 min til sentrum.
Illustrasjon: alt, Civitas, NIKU, Erling Dokk holm, Elin Børrud
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4.3.2

Mobilitetsplan

Som del planleggingen av de ulike delområdene i området
bør det utvikles en mobilitetsplan som ser de ulike
trafikantgruppene i sammenheng. Mobilitetsplanlegging
handler særlig om organisatoriske og enkle fysiske
tiltak, for å fremme gange, sykkel og kollektivtrafikk, og å
begrense bilbruken. Hensikten er å påvirke holdninger og
reiseadferd. Arbeidet kan i tillegg omfatte samarbeid med
offentlige myndigheter om tiltak som kan bidra til overgang
fra bilbruk til mer miljøvennlig transport. Mobilitetsplanen
bør oppdateres med jevne mellomrom for å sikre at den er
oppdatert.
Innholdet i en mobilitetsplan kan være:
•
•
•
•
•
•
•

Undersøkelse av dagens reisevaner
Beskrivelse av dagens transporttilbud, inkludert
parkeringsplasser, kjøregodtgjørelser, kollektivtilbud og
anlegg for syklister (garderobe, dusj, p-plasser)
Vurdering av mulige alternative reisemåter og
parkeringsløsninger
Forslag til tiltak for å oppnå endret reisemønster
Forslag til tiltak for å redusere reisebehovet
Forslag til tiltak som offentlige myndigheter og
kollektivselskaper kan bidra med
Forslag til løsninger, krav og bestemmelser i
reguleringsplan og organisering for kontinuerlig
oppfølging av foreslåtte tiltak

Anbefaling:
Det bør utvikles en mobilitetsplan for hvert enkelt delområde.

4.3.3

Gatestruktur og hierarki

Gatestrukturen vil bestå av samlegater, parkgate og
sambruksgater. Disse vil ha ulik utforming. Innad i området
utformes gatene som sambruksgater.
Selma Nygrens vei skal utformes som en samlevei tilrettelagt
for forgjengere og syklister med plass for kollektivtransport,
bilister, vegetasjon og trær. Dagens kryssløsning med
rundkjøring og fotgjengerundergang bør vurderes på
nytt på lang sikt. Det bør vurderes et mer bymessig og
fotgjengerprioritert kryss der myke trafikanter kan krysse
gata i plan, og bilister må senke farten. I hovedkartet er
det vist tre nye avkjøringer fra Selma Nygrensvei inn til
området. Disse må detaljeres når en går i gang med de
ulike delområdene. Selma Nygrens vei vil fortsatt være en
vei med en del biltrafikk. Likevel bør det ikke bli en vei med
høy fart som skiller FMV-vest fra områdene i øst. Derfor bør
det på lang sikt vurderes utforming av gaten, fartsgrenser
og krysninger. Selv om bebyggelsen plasseres slik at den
skjermer for støy fra veien, så bør utformingen samtidig være
slik at den tar hensyn til gaterommet med innslag av åpne, og
aktive fasader.
Parkgaten vil være en bred og grønn gate med rom for
både leke- og aktivitetsplasser og rolig bilkjøring til boliger,
skole, arena og næringsbygg. Det foreslås at parkgaten har
en todelt utforming. Fram til Sagparken kan gate ha mer
utforming som en samlegate, tilrettelagt for tyngre bilkjøring,
evt. turbuss, tilgjengeligheten til p-anlegg og generelt for
service og beredskap. I parkgaten vest for Sagparken vil
sannsynligvis bilkjøring begrense seg til roligere nyttekjøring
som for eksempel flyttebiler o.l. og beredskap, og gaten kan
derfor her ha en mykere utforming mer på fotgjengernes
premisser. Parkgaten skal være en grønn gate med urbane
kvaliteter. Den skal gis et mer urbant parkpreg og mer om
rom for aktiviteter og opphold jo lengre ut mot Odden man
kommer.

En bygate hvor det kan aksepteres kjøring knyttet til
varelevering og annen nyttekjøring vil strekke seg gjennom
Dokka nord fra parkgata over Solplassen og ut til Selma
Nygrens vei. Den vil ha form som en romslig bygate med
plass for parkeringslommer, trær og myke trafikanter.
Gatene i området vil være sambruksgater, også kalt «shared
space». «Shared space» innebærer kort sagt å utforme by- og
gaterom uten eller med svært få reguleringer i form av skilt,
ledegjerder og oppmerking. Tanken er at om hastigheten
er tilstrekkelig lav, er det ikke behov for å skille ulike
trafikantgrupper fra hverandre». (Kilde: Transportøkonomisk
institutt, Evaluering av «Shared space»-områder i Norge,
s. 21). Konkret utforming av disse gatene skal bygge på
erfaringer og anbefalinger knyttet til bygde «shared space»
gater i Norge.
Gatebredder i planen er veiledende bredder. Det vil være
behov for mer detaljering rundt bredder, utforming og
innhold i gatene i videre planarbeid. Som del av arbeid
med kvalitetsprogram/formingsveileder for delområdene
vil det være naturlig at gatebreddene detaljeres, og at
materialbruk defineres nærmere. I tillegg til rom for myke
trafikanter, bilister og evt. kollektivtransport skal alle gatene
ha tilstrekkelig bredde for trær og lokal overvannshåndtering
med tiltak som for eksempel regnbed.
Den skrå diagonalen fra rundkjøringen ned til Solplassen skal
være forbeholdt syklister og gående.
Anbefaling:
Hovedkartet legger til rette for en anbefalt hovedstruktur
for gatenettet. Avkjøringer og utforming av gater må
detaljeres nærmere som del av de planlegging av de enkelte
delområdene.

REFERANSER: GATER

SØNDER BOULEVARD, KØBENHAVN
Parkgate med bred midtsone til beplantning og aktivitet.
Kilde: SLA København
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REFERANSER: GATER

PASSEIG DE ST JOAN, BARCELONA
Parkgate med trafikk sentralt og brede kantsoner til beplantning og aktivitet.
Kilde: Lola Domènec
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NEUE MEILE, BÖBLINGEN
Shared space integrert med lek og vannelementer
Kilde: C. Franke

TORGGATA I OSLO
Utformet med brede fortau, sone til varelevering, møblering og
sykkelparkering, samt kantsone mot fasader.
Kilde: Byplan Oslo, Oslo kommune

NEW ROAD, BRIGHTON
Shared space imed gang, sykkel og noe biler
Kilde: Gehl Architects

SLOVENSKA BOULEVARD, LJUBLJNA
Shared space gate med buss.
Kilde: Miran Kambič

GATESNITT

PARKGATE VERSJON 1
Med aktivitetssone i midtre del

PARKGATE VERSJON 2
Med kjøring i midtre del

SAMBRUKSGATE 16 M BRED
Med parkeringslommer( møbleringssone på siden +
plass for trær

SAMBRUKSGATE 12 M BRED
Med parkeringslommer( møbleringssone på siden

BYGATE
Med trær på begge sider
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4.3.4

Gang- og sykkel

I planleggingen av en bærekraftig fremtid for FMV-vest er
det avgjørende å legge til rette for et velfungerende nettverk
for myke trafikanter. Planen har som mål å bidra til at flere
velger å bevege seg til fots eller med sykkel framfor å benytte
bil. Det må legges særlig fokus på å til rettelegge for barn,
unge, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.
Hovedkartet legger opp til velfungerende og trygge
forbindelser for de myke trafikantene både internt og
ut av området. Det å ferdes rundt i området skal by på
opplevelser og variasjon. Gang- og sykkelveinettet må i den
forbindelse ses i sammenheng med en bymessig utvikling,
kollektivsystemet og det som skjer på gateplan.
Planen knytter seg på eksisterende gang- og
sykkelforbindelser fra nord, øst og sør. Langs Selma Nygrens
vei foreslås det hovedtrase for sykkel som vil strekke seg over
Værstebroa og videre nordover og i sør videre forbi Glombo
og videre utover Kråkerøy. Kryssende hovedtrasé for sykkel
innad i området vil ytterligere stimulere sykkebruken. I tillegg
til hovedtrase foreslås egne sykkelfelt for lavere hastighet i
gatene, gjennom parkene og over plassene. Parallelt med
sykkelfeltene skal det være trygge gangforbindelser.
Det bør også etableres et eller flere sykkelhoteller tilknyttet
knutepunkter på i området. Dokka Nord vil være et aktuelt
sted.
Det bør legges til grunn en høy norm for sykkelparkering,
med parkering ved viktige byrom og inngangspartier i tillegg
til sykkelparkering knyttet til boliger og næringsvirksomhet.
Anbefaling:
Hovedkartet legger til rette for et sammenhengende nettverk
for gang- og sykkeltransport som bør legges til grunn.
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REFERANSER: SYKKEL

SYKKELBRO/ CYKELSLANGEN KØBENHAVN
Kilde: Ursula Bach

SYKKELVEI: DEN GRØNNE STI I KØBENHAVN
Kilde: Scanpix/Mikkel Østergaard

SYKKELHOTELL I DRAMMEN
Kilde: Tove Lauluten

SYKKELPARKERINGI NØRREPORT
Kilde: Pinterest, RD

Sykkelgate

TORGATA
Shared space- utforming, sykkelgate, delvis i sambruk
med
AV - Best på sykkel
varelevering og bil
Kilde: ByplanOslo/ Amund Johne

Torggata, Oslo

VESTERVOLD GADE, KØBENHAVN
Bygate med opphøyde sykkelfelt. Kantsonen inneholder areal til uteservering, fotgjengere,
møbleringsfelt og sykkelfelt.
Kilde: Politiken.dk
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4.3.5

Elvepromenaden

Et viktig grep vil være å etablere en sammenhengende
elvepromenaden langs hele elvekanten som knytter sammen
eksisterende elvepromenade fra Fredrikstad sentrum i
nord og eksisterende kyststi som går rundt Kråkerøy i sør.
Elvepromenaden skal gi rom for både gange og sykling
i lav fart. Dette vil bli en elvepromenade som kan by på
et mangfold av opplevelser fra variert boligbebyggelse,
grønne parker, småbåthavner, kaier, plasser og bygg med
kulturhistorisk innhold til naturparken «Ballasthagen» helt i
sør. Elvepromenaden formes med differensiering gjennom de
ulike områdene, fra grønn karakter til mer urban karakter.
Deler av eller hele promenaden kan med fordel etableres
tidlig i utviklingen av området, og være en gang- og sykkelåre
hvor folk kan få et innblikk i utviklingen av FMV-vest. Det kan
settes av steder for temporære tiltak. En elvepromenade med
midlertidige tiltak i form av f.eks. ulike aktiviteter eller kunst,
kan bidra til å gi liv og synliggjøre den nye bydelen i årene det
tar å bygge ut FMV-vest.
Planen viser to mulige alternativer til bro over dokken.
Hvilket alternativ man velger og endelig utforming må ses i
sammenheng med øvrig utforming av småbåthavn i dokken,
de bygde områdene på begge sider av dokken, prosjekterte
og eksisterende høyder samt universell utforming. En bro må
sikre gode og sammenhengende løp for gående og syklende i
området samt være estetisk og universelt utformet.
Anbefaling:
Det bør legges til rette for en sammenhengende
elvepromenade i tråd med hovedkartet.
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REFERANSER: ELVEPROMENADE

ELVEPROMENADE I LUNEN, TYSKLAND
Kilde: Landezine ved Claudia Dreyße

ELVEPROMENADE I DRAMMEN
Kilde: Asplan Viak

ELVEPROMENADE I HAMMARBY SJØSTAD
Kilde: Pepesec Project, Flickr

BRATTØRA, TRONDHEIM
Kilde: Pir2 arkitektkontor

ELVEPROMENADE I ZUIDWESTOVER, AMSTERDAM
Kilde: Landezine, Grijsen

ELVEPROMENADE I HAMMARBY SJØSTAD
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4.3.6

Byferga

Byferga er i dag et mye brukt framkomstmiddel i Fredrikstad,
og videreutvikling av fergetilbudet bør være et viktig ledd i
å redusere bilbruken til området. Dette ble også foreslått i
utviklingsgrepet for byferge fra Mulighetsstudiet april 2012.
Foreløpig ser det ut til å kunne være mulighet for tre nye
stopp; ved den nye videregående skolen og arenaen, ved
Oddenparken og på Glombo. Dette må avklares gjennom
egne vurderinger/utredninger for utvikling av fergetilbudet.
Anbefaling:
Det bør avsettes tilstrekkelig arealer dersom det skal
anlegges fergeleie. Videre utvikling av fergetilbudet må
vurderes/utredes.
4.3.7

Kollektivtransport

Busstrasé for området er foreslått langs Selma Nygrens vei.
Det bør vurderes etablere flere busstopp, hvorav en av dem
vil være knyttet til Arena Fredrikstad og skoletomta i nord.
Selma Nygrens vei er i dag en sekundær linje for lokalbusser.
Bussfrekvens og type busslinje bør vurderes i takt med
utbyggingen av FMV-vest. På sikt bør det vurderes etableres
pendelruter via FMV-området til Fredrikstad jernbanestasjon
og Fredrikstad bussterminal og et nytt kollektivknutepunkt
på Grønli, og med framtidig teknologi kan det bli aktuelt med
egne selvkjørende busslinjer internt i området. I tråd med den
tekniske utviklingen forventes det at bussene om få år vil bli
utslippsfrie/elektriske og generere vesentlig mindre støy.
Anbefaling:
Nye busstopp og utvidelse av rutetilbudet bør vurderes/
utredes.

4.3.8

Biltransport

Det vil være tre hovedårer for bilister i området; Selma
Nygrens vei, Jens Wilhelmsens gate og en bred «parkgate» ut
til «Odden».
Atkomst med bil fra nordøst vil være fra rundkjøring Selma
Nygrens vei x Jens Wilhelmsens gate. I tillegg legges det opp
til en ny avkjøring gjennom Dokka sør, og til mulig kai for
større båter mellom Dokka sør og Glombo. Det legges også
opp til nye avkjøringer til Glombo. Plassering og utforming
av disse må detaljeres og avklares nærmere som del av
reguleringsplaner for de ulike delområdene.
Anbefaling:
Avkjøringer til området anbefales som vist på hovedkartet.
Plassering og utforming må detaljeres. Det bør i størst mulig
grad legges til rette for et bilfritt område.

4.3.9

Parkering

Det legges opp til at parkering samles i felles p-anlegg i
praktisk avstand til bolig- og næringsområdene. Et aktuelt
sted for et P-anlegg er Dokka. Dokka vil kunne samle
parkering for et større område, ha stor kapasitet og bør
utredes nærmere. Generelt skal p-anlegg med nedkjøringer
lokaliserer slik at man unngår mye trafikk og støy nær
boligområder og sikrer trygge bilfrie arealer innad i området.
I den forbindelse må det etableres flere avkjøringer fra
Selma Nygrens vei. Planen viser forslag til avkjørsler,
nærmere lokalisering må utredes nærmere mht. arealbruk,
høydeforskjeller mm.
Det vil være viktig å få plassert felles parkeringsanlegg så
tidlig som mulig for hele området. Slik at det ikke blir etablert
store overflateparkeringer på «ledige» arealer mens området
bygges ut.
Anbefaling:
Parkeringsanlegg bør samles i felles anlegg så nærme
avkjøringene til området som mulig.

REFERANSER: BYFERGA

BYFERGA, FREDRIKSTAD
Gratis kollektivtilbud som knytter sammen byområdet.
Kilde: Visit Østfold
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REFERANSER: PARKERING, KOLLEKTIV

PARKERINGSHUS NORDHAVNEN, KØBENHAVN
Parkeringshus med dagligvarebutikk og nærgjenbruksstasjon i 1.etasje, lekeplass på taket, og beplantning i fasaden.
Kilde: By&Havn/Peter Sørensen

PARKERINGSHUS NORDHAVNEN, KØBENHAVN
Parkeringshus med dagligvarebutikk og nærgjenbruksstasjon i 1.etasje, lekeplass på taket, og beplantning i fasaden.
Kilde: By&Havn/Peter Sørensen

OLAV KYRRES PLASS, ST.OLAV TRONHDEIM
Atkomstgate til sykehuset med busstrafikk og sykkelfelt. Olav Kyrres plass danner atkomst til St. Olav sykehus for ulike trafikantgrupper.
Kilde: Asplan Viak
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4.4

BYROM OG GRØNNSTRUKTUR

4.4.1

Generelt

Byrom- og grønnstrukturen med torg, møteplasser, parker
og naturområder skal utvikles. Elva skal synligjøres som
viktig byrom, kommunikasjonsåre og utviklingsområde for
småbåthavner og gjestehavn. Det biologiske mangfoldet i
byområdet skal ivaretas og sammenhengene mellom byens
grønne områder og naturen utenfor skal styrkes.
Offentlige rom er viktige sosial arenaer, og denne planen
legger derfor til rette for flere byrom, både som formelle
og uformelle møteplasser. Det skal bygges et nettverk av
attraktive torg og møteplasser.
Kommunedelplanen påpeker at det er få muligheter for
aktivitet for mindre barn i bykjernen, og at dette er noe
som bør sikres i andre deler av byområdet. Et tettere
nettverk av lekeplasser for de minste, er derfor noe som
bør programmeres inn. Her bør hvert delområde ha egne,
attraktive lekeområder. God plassering av barnehager mot
parker og byrom gjør at barnehagenes uteareal kan fungere
som en utvidelse av tilbudet i parken byrommet.
Folkehelseperspektivet og inaktivitet nevnes i
kommunedelplanen for byområdet, og FMV-vest trekkes fram
som et potensielt utviklingsområde for aktivitetsskapende
strukturer. Det er foreslått store parkarealer hvor det
bør legges til rette for møteplasser på FMV-vest som
fremmer fysisk aktivitet for både barn, ungdom og voksne.
Utforming av byrommene må også tilpasses eldre, da det
er en brukergruppe som vil øke. Det er viktig med mange
sittemuligheter.
Generelt gjelder det for alle byrom og parker at de skal være
universelt utformet.
Anbefaling:
Hovedkartet legger til rette for et sammenhengende nettverk
av byrom og grønnstruktur som bør legges til grunn for det
videre arbeidet.
4.4.2

Byrom og blågrønn struktur og hierarki

Planen legger opp til et nettverk av grønne parker, torg og
møteplasser. Disse offentlige rommene og parkene skal
knyttes sammen med romslige og velfungerende gang- og
sykkelforbindelser. Det bør også tilrettelegges for en eller
flere gangforbindelser til Åsgårdsvarden.
Strukturen av parker, grønne byrom og elva utgjør samlet
en blågrønn infrastruktur. Blågrønn infrastruktur kan
defineres som «et nettverk av naturlige og semi-naturlige
områder. Det kan være landlige områder, ferskvann, kyst- og
havområder som til sammen forbedrer økosystems helse
og robusthet, og bidrar til bevaring av biologisk mangfold.»
(Pedro Ardila & Marianne De Caprona, Samarbeid i
klimatilpasningsnettverket mellom Bærum og Oslo
kommune). Den blågrønne strukturen er viktig med tanke
på klimaendringer, lokalklimatiske forhold og artsmangfold,
men har også en verdi knyttet til estetikk, rekreasjon og
opplevelse.
Byrommene og parkene vil ha ulik skala og innhold og
således inngå i et hierarki av offentlige rom. Det vil være alt
fra store parker og byrom med plass for store arrangementer
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og plasskrevende aktiviteter til mindre parker og torg
av mer halvprivat/halvoffentlig karakter. Oddenparken,
Solparken, Åsgårdvarden og Ballasthagen vil ha attraksjon
utover bydelen og kan kalles «hovedparker» i området.
Sveiseparken, Sagparken og Glomboparken vil trolig først
og fremst benyttes av bydelens beboere og kan kalles
«bydelsparker».
Anbefaling:
Hovedkartet legger til rette for en struktur og hierarki for
byrom og grønnstruktur som bør legges til grunn for det
videre arbeidet.
4.4.3

Krav til torg, møteplasser og parker

I kommunedelplan for byområdet er det lagt opp til et system
med etablering av leke-, ute-, og oppholdsarealer knyttet til
antall boliger som etableres med småbarnslekeplass (maks
25 boenheter, 100 kvm, 50 m avstand), kvartalslekeplass
(25-200 boenheter, 1,5 daa, 200 m avstand), områdelekeplass
(150-600 boenheter, 5 daa, 400 m avstand). I tillegg er det stilt
et krav til hvor mye areal som skal avsettes per bolig. Dette
kravet knytter seg altså til boliger, mens det godt kan være
behov for offentlige byrom i områder der det også er høyere
andel av andre formål. Derfor stilles det i kommunedelplan
for torg og møteplasser i Oslo kommune krav til at det i større
utbyggingsprosjekter skal settes av et anvendbart areal
til torg og møteplass på 5% av tiltakets bruksareal (BRA).
Situasjonen for FMV-vest, med behov for torg, møteplasser
og parker er lik situasjonen i Oslo, og det er derfor behov
for sikre at både parker og byrom etableres både der det er
boliger andre formål. Hovedkartet foreslås dermed med en
struktur som etablerer en struktur som sikrer offentlig rom
uavhengig av formålene som tillates i de ulike delområdene.
I de påfølgend skissene er det vist hvordan fordelingen av
de ulike typene byrom og parker vil gi en dekningsgrad som
sikrer god tilgang for ulike byrom og parker for hele FMVvest.
Dekningsgrad torg og møteplasser (Kommunedelplan for torg
og møteplasser i Oslo)
I framtiden bør befolkningen ha tilgang på minst ett torg
innenfor 300 meter.
Dekningsgrad kvartalslekeplasser (Kommunedelplan
Fredrikstad byområde)
Beskrivelse fra kommunedelplanen:
For områder med 25 - 200 boenheter skal det i tillegg
avsettes areal til kvartalslekeplass på minst 1,5 da. Arealet
kan deles på mindre enheter, men ingen mindre enn 0,5
da. Det skal være maks. 200 m avstand mellom området og
boligene det er ment å betjene.
Dekningsgrad områdelekeplasser (Kommunedelplan
Fredrikstad byområde)
Beskrivelse fra kommunedelplanen:
For områder med 150 - 600 boenheter skal det avsettes areal
på min. 5 da for plasskrevende aktiviteter som ballek, sykling,
aking, ski/skøytelek, byggelek etc. Arealet kan deles på

mindre enheter, men ingen mindre enn 2,5 da. Det skal være
maks. 400 m mellom området og boenhetene det er ment å
betjene
Anbefaling:
Det bør legges til grunn en dekningsgrad som sikrer byrom
og grønnstruktur i området.

DEKNINGSGRAD TORG
Figuren viser hvordan det kan etableres en byromsstruktur som sikrer at alle
i området får tilstrekkelig kort vei til et byrom.

DEKNINGSGRAD KVARTALSLEKEPLASS OVER 1,5 DAA
Figuren viser hvordan det kan etableres en struktur av kvartalslekeplasser
som sikrer at alle i området får tilstrekkelig kort vei.

DEKNINGSGRAD OMRÅDELEKEPLASS OVER 5 DAA
Figuren viser hvordan det kan etableres en struktur av
områdelekeplasser som sikrer at alle i området får tilstrekkelig kort vei.
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4.4.4

Parker og naturområder

En blågrønn struktur av parker knytter området sammen.
Strukturen består av en rekke parker med ulik karakter;
fra parker med nabolagskarakter, parker med attraksjon
for hele Fredrikstad, den historiske og økologisk verdifulle
Ballasthagen til det store naturområdet Åsgardsvarden.
Grønne og brede parkforbindelser gjennom boligområdene er
også en del av grønnstrukturen. Parkgaten er tenkt som en
grønn gate med et stort innslag av trær og vegetasjon. Gatene
for øvrig bør alle ha trær. Det bør også bygges grønne tak,
både sedumtak og tak med tykkere vegetasjonssjikt.
Vegetasjonsbruken skal fremme det biologiske mangfoldet i
området ved å være variert, ikke svartelistet og i størst mulig
grad stedegen. Vegetasjonen bør ha flere sjikt og tiltrekke seg
dyr, fugler og insekter.
Parkene skal ha variert innhold og karakter og gi rom for
fritidsaktiviteter, sport og rekreasjon.
Tiltakene er nummerert på kartet på neste side, og
nummeret er vist i parentes bak navnene på tiltakene i den
videre beskrivelsen.
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Åsgårdsfjellet (2.7)
Åsgårdsfjellet er et naturområde som danner en høyde sør
for FMV-vest. Nær toppen av høyden ligger en gravrøys
som er automatisk fredet, Åsgårdsvarden. Datering er
sannsynligvis bronsealder-jernalder. Det var vanlig at
gravminner ble lagt på høyder i landskapet. Gravrøysen
er automatisk fredet etter kulturminneloven. Kulturmiljø
Åsgårdsvarden er vurdert til å ha stor kunnskapsverdi,
opplevelsesverdi og bruksverdi.
I landskapsanalyse for kommunedelplan for byområdet ble
Åsgårdsfjellet definert som middels sårbart med hensyn til
landskap og rekreasjon. Det var ønskelig å bevare kollen som
urørt landskapselement. Eventuell bruk av hallene inne i
fjellet ble ansett som mulig så lenge dette ikke var til hinder
eller reduserer kvaliteten mht landskap og natur. Videre
ble lagt opp til en ny veiløsning under fjellet. Det er ikke
gjort nye vurderinger i dette arbeidet som endrer på disse
anbefalingene, og Åsgårdsfjellet anbefales fortsatt som et
sentrumsnært naturområde.
I dag er det en forbindelse fra Selma Nygrens vei øst for
Dokka. Det bør tilrettelegges for en god stiforbindelse
fra FMV-vest og opp til Åsgårdsvarden og hele området.
Åsgårdsfjellet er knyttet sammen med en relativt
sammenhengende grønnstruktur ut mot Kråkerøy som er en
stor kvalitet for Fredrikstad.

54

Ballasthagen (2.6)
På Glombo ligger en ballastplass. Stedet har vært omtalt
som Ballastholmen helt fra 1700-tallet, og har fungert som
sted for ballast, (stein og jord fra seilskutenes lasterom),
fram til 1917. Med i ballasten fulgte frø fra planter i andre
land, og ballastplasser har derfor vært interessante områder
for botanikere. De fleste ballastplasser har blitt utplanert og
bygd ned. Ballastplassen på Glombo er unik da den har blitt
stående ubebygd, noe som har medført at artsmangfoldet
har holdt seg overraskende stabilt. Miljødirektoratets
naturbase beskriver Ballastplassen som trolig Norges mest
spennende ballastplass med en rekke sjeldne og rødlistede
arter. Områdets naturtype defineres som skrotemark med
innhold av sjeldne arter som russerstarr, tornbeinurt, valurt,
ballastknoppurt, smalsvineblom, krypmure, kronvikke.
Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A). (Kilde: Naturbase.
no). Stedet har tilknytning til hele FMVs historie innen
skipsfart. Ballastplassen ble derfor foreslått vernet som
historisk kulturminne av Fylkesmann (Wergeland Krog
Naturkart) i 2008, og det ble anbefalt en snarlig fredning.
Planen foreslår som i mulighetsstudiet fra 2012 (Kilde:
Mulighetsstudiet FMV, April 2012), å døpe om området til
Ballasthagen, og tilrettelegge den som et naturområde som
en pedagogisk ressurs. Det er i dag forsøksfelt for skjøtsel
her og det skal videreføres.
Ballasthagen vil utgjøre en annerledes botanisk hage. Nye
elementer må tilføres med varsomhet for å ikke forstyrre
økologien i området. Det kan etableres opphøyde stier og
små plasser på påler for å verne vegetasjonen. I tillegg bør
informasjonstavler eller lignende fortelle om historien og
artsmangfoldet i området.

REFERANSER: BALLASTHAGEN

BALLASTHAGEN
Stolper; rester etter ballastvirksomheten
Fotograf: Roger Kjellvik

KUNSTWEGEN, VECHETAL
Eksempel på tresti på påler som skåner undervegetasjonen
Kilde: http.www.kunstwegen.org

BALLASTPLANTER
Foto fra plakat på stedet.
Fotograf: Jan Inge Båtvik

STRANDSKOGEN ARNINGE ULLNA, TÄBY
Tresti på påle gjennom verdifull skog. Møteplass og benk på påler.
Kilde: Topia landskapsarkitekter, Landezine.com
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Oddenparken (2.2)
Beliggenheten er ytterst på Odden med flott utsikt utover
elvelandskapet og elverommet. Parken kan bli en luftig og
solrik park med rom for ulike aktiviteter, både sportslige,
rekreative og kulturelle. Ulike aktiviteter kan være
sandvolley, soling, frisbee, grilling, piknik og uteservering.
Kunstkomiteen i Fredrikstad kommune har foreslått en
kunstpark på odden. En kunstpark kan aktivisere området
i forkant av selve utbyggingen. Parken vil også være en flott
ramme for festivaler og konserter. Det er viktig å ivareta
en romslig størrelse på Oddenparken for å ha nok plass til
en programmering som nevnt over. Deler av eksisterende
vegetasjon på Odden kan bevares og integreres i den nye
parken. Det bør vurderes barnehage i tilknytning til parken.

Solparken (2.4)
Innerst i Dokka legges det opp til en utvikling av en ny park
på toppen av et nytt parkeringsanlegg i Dokka som vil danne
Solparken. Solparken vil trappes og skrås ned og møte
vannet. Parken med både vegetasjon og kontakt med vannet
vil myke opp de store dimensjonene i området til en mer
menneskelig skala. Selve formen til Dokka er imidlertid svært
viktig å bevare da den utgjør et verdifullt kulturhistorisk spor.
Å bevare en lesbar og tydelig kant og form på Dokka skal
være et avgjørende premiss i utformingen av denne parken.
Parken kan programmeres med soner for opphold og lek,
uteservering ved vannet og variert vegetasjonsbruk.

REFERANSER: SOLPARKEN

PLAZA METROPOLITAN MUSEUM OF ART, NEW YORK
Beplantning skaper lune soner innenfor større byrom.
Foto: OLIN landscape architecture

BYSTRANDA, KRISTIANSAND
Sandvolley, oppholdssoner, grønt mot havet.
Kilde: Asplan Viak
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WOOLWICH SQUARES, LONDON
Oppholdssoner, gangmuligheter, vannlek.		
Foto: Gustafson Porter Landscape Architecture

HAFENCITY, HAMBURG
Park innerst i kanal. Ulike nivå som trappes ned
mot vannet.

REFERANSER: ODDENPARKEN

BJERKEDALEN PARK, OSLO
Eksempel på park organisert rundt bekk, turstier og uteservering i park.
Kilde: Dronninga landskap

AMAGER STRANDPARK, KØBENHAVN
Promenade og benker som del av park og strand.
Kilde: https://relaedesign.blogspot.no

SKULPTURPARK LOUISIANA, HUMLEBÆK
Festival i park, kunst integrert i parken
Kilde: visitcopenhagen.com

BADEPARKEN, DRØBAK
Sandvolley, bading og aktivitet som del av park mot fjorden.

AQUARAMA OG BYSTRANDA, KRISTIANSAND
Bystrand, småbåhavn, lekeplass, sandvolleyball, havnepromenade utenfor badeanlegg og hotell.
Kilde: Asplan Viak

RÅDHUSPARKEN, LØRENSKOG
Romslige plener for lek og rekreasjon organisert ned mot vann.
Kilde: Lørenskog kommune
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Sagparken (2.1)
Denne parken ligger i nær tilknytning til tomt for
videregående skole. Det er her naturlig å tenke at deler av
denne tomta kan være kombinert offentlig park og uteareal
for skolen. Mulig programmering for denne parken kan være
plenflater/terrasser for soling og opphold, plasser for lek og
ballspill og turn- og treningselementer. Parken ligger også
med vannlinje, og denne kanten bør betones og gis en god
utforming.

Sveiseparken (2.3)
Parken ligger i møte mellom handels- og næringsområdet
Dokka Nord, havnepromenader og boligområder. Den vil ha
stor verdi som en grønn lunge for beboerne i området og
kan programmeres med for eksempel en større lekeplass
tilpasset alle aldre, sittemuligheter, utetreningselementer,
blomstereng for biologisk mangfold, grillplasser og skøyteis
om vinteren.

Glomboparken (2.5)
Denne parken ligger mot elva på nordsiden av Glombo, og
utformes som et bredt grønt parkdrag med elvepromenade.
Fra Glomboveien åpnes og tydeliggjøres bekken ut til
Glomboparken som et overvannstiltak som utformes og
beplantes på en måte som ivaretar det sårbare miljøet
i Ballasthagen.Glomboparken strekker seg også inn i
boligområdene på Glombo, og her kan parken programmeres
med ulikt innhold for beboerne i området, for eksempel
lekeplasser i ulike størrelser, blomstereng for biologisk
mangfold, frukthager og sittemuligheter.

REFERANSER: SAGPARKEN, SVEISEPARKEN OG GLOMBOPARKEN

FÆLLEDPARKEN, KØBENHAVN
Dansepaviljong i park.
Kilde: Asplan Viak
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TERRA NOVA PLAY EXPERIENCE,
Spennende, utradisjonell og utfordrende lekeplass.
Kilde: Hapa Collaborative

REFERANSER: SAGPARKEN, SVEISEPARKEN OG GLOMBOPARKEN

TOM HANAFAN RIVER'S EDGE PARK, IOWA
Terrasserte gresskråninger.
Kilde: Sasaki Associates

BRAGERNES STRAND, DRAMMEN
Elvepromenade og badeplass i by.
Kilde: dt.no

EXPO LISBOA PARK
Formet balløkke.
Kilde: Asplan Viak

BLOMSTERENG
Kilde: Asplan Viak

ROSA PARKS, MICHIGAN
Skøyteis og bruk av park på vinterstid.
Kilde: trekaroo.com
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Grønne parkforbindelser (2.8)
Planen viser brede parkforbindelser gjennom bebyggelsen,
forbindelser som vil være en del av den sammenhengende
grønnstrukturen og gi gode siktlinjer ut til vannet. Disse
forbindelsene kan ha varierende bredde for eksempel mellom
20 m og 40 m, og form og forløp må ses i sammenheng
med utformingen av bebyggelsen. Forbindelsene gir gode
siktlinjer og vil være viktige soner i overvannshåndteringen.
Samtidig gir de gode kvaliteter til de tilstøtende bebygde
kvartalene. Forbindelsene kan fungere som nabolagsparker
og programmeres med f.eks. lekeplasser, parsellhager,
drivhusdyrking, grillplasser mm.

Midlertidige parker
I utviklingen av området bør det vurderes å lage rimelige
temporære parker for å ta området i bruk fra en tidlig
fase. Disse parkene kan knytte seg på den planlagte
elvepromenaden. På Odden og deler av Glombo, (utenfor
Ballastplassen), vokser det i dag en såkalt pionerskog, dvs.
skog som har sådd seg selv. Her vokser bjørk, selje og andre
typiske pionerarter. Dette er kvaliteter som kan brukes i en
midlertidig park. Bruk av planter og vegetasjon for å rense
forurenset grunn bør også vurderes.

REFERANSER: MIDLERTIDIGE PARKER

COLLETS GJESTEBUD, ULLEVÅL HAGEBY OSLO
Parsellhager i by.
Kilde: Miljøpartiet de grønne i Oslo
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CARLSBERGBYEN, KØBENHAVN
Lek på strestokker.
Kilde: træ.dk

REFERANSER: GRØNNE PARKFORBINDELSER, MIDLERTIDIGE PARKER

PARSELLHAGER PÅ TVEITA, OSLO
Parsellhager som del av blokkmiljø.

VERDENSPARKEN PÅ FURUSET, OSLO
Spiselige vekster som del av parken.
Kilde: Bymiljøetaten i Oslo

CAMPUS MARTIUS PARK, DETROIT
Midlertidig strand i Detroit.

HAMMARBY SJØSTAD, LEKEPLASS
Lekeplass med sittemuligheter
Kilde: Asplan viak

SUKKERBITEN, BJØRVIKA OSLO
Området ble midlertidig brukt til restaurant, brukes nå til festivaler, og skal i
framtida få et kulturhus.
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4.4.5

Byrom med kultur- og industrihistorisk identitet

Det er avsatt byrom i form av torg, plasser og
havnepromenader tilpasset anbefalinger knyttet til
kulturminner. Plassering av byrommene er sett i
sammenheng med konsekevensutredningen for kulturminner
og kulturmiljø og anbefalte føringer for bevaring i området.
De ulike byrommene skal utformes med ulikt innhold og
karakter, slik at området oppleves variert og tiltrekkende.

Solplassen (1.6)
Denne plassen er i dag et åpent plassrom med et intakt
sveisedekke av betong og jern. Sveisehall 1, dokken,
kranbaner og kraner vil fortsatt danne en ramme rundt
denne plassen. Den vil bli bydelens hovedtorg og tyngdepunkt
med sin sentrale plassering omgitt av næring, handel og
kulturminner. Det anbefales at det eksisterende dekket
bevares som et vakkert og interessant historisk spor. Det
er naturlig å tenke dette som en fleksibel plass som for
eksempel kan romme mat- og bruksmarkeder eller andre
temporære kultur – sportsarrangementer som krever litt
plass. Plassen må kunne gi rom for noe kryssende bilkjøring/
varelevering/nyttekjøring.

NEDRE ELVEHAVN OG SOLSIDEN, TRONDHEIM
Bevaringsverdige bygninger, dokk og kraner er viktige elementer i området.
Opphøyd serveringssone.
Kilde: Wikipedia.org.

Sveiseplassen (1.5)
For å binde kulturminnene sammen og skape et helhetlig
kulturhistorisk miljø foreslås et mindre torg foran Sveisehall
1. Programmering av dette torget må ses i sammenheng med
program for Solplassen da disse to plassene vil fungere i en
sammenheng. Torget vil få en gunstig vestvendt henvendelse
med Sveisehallen som en flott fondvegg. Torget kan for
eksempel programmeres med uteservering, kunstutstillinger,
kunstlekeplass eller kulturarrangementer.
VULKAN, OSLO
Mathall i industrihall som opprinnelig ble bygd til Vulkan Jernstøperi.

BEDDINGEN OG SVEISEPLASSEN IDAG
Dagens fasade på Sveisehall 1 mot vest.
Kilde: Asplan Viak
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HART’S MILL, PORT ADELAIDE AUSTRALIA
Skulpturell lekeplass i eldre bygningsmiljø
Kilde: Landezine.com, ASPECT Studios, Fotograf: Don Brice

REFERANSER: BYROM OG BYGG MED KULTUR- OG INDUSTRIHISTORISK IDENTITET, SOLPLASSEN, SVEISEPLASSEN

KRONSTAD, BERGEN
Høgskolen i Bergen holder til i NSB sine gamle verksteder. Spor etter gammel
virksomhet er bevart.

PARK SPOOR NORD, ANTWERPEN
Stort parkområde med industrihaller som har fått ny bruk, blant annet til
servering.

POLLEN I ARENDAL
Nedtrapping mot vannet gir mulighet for opphold, og legge til båter, og
gangsoner.
Kilde: Arendal.com

PROMEDICA HEADQUARTERS
Transformasjon av gammel fabrikk til kontorlokaler
Kilde: Tom Harris via Dezeen

GRANARY SQUARE, LONDON
Byrom gi mulighet for aktivitet i vannlek og opphold på ulike sittemuligheter.
Foto: Townshend Landscape Architects

TEATERPLASSEN, OSLO
Servering og opphold på plass ved Oslo mekaniske verksted.
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Beddingen (1.4)
Beddingen var et sentralt ledd i skipsbyggingen på
FMV, og det er viktig å bevare deler av denne som et
historiefortellende spor. Dette byrommet ligger med en
solrik og flott vestvendt plassering. Her kan kajakken trekkes
opp etter padletur rundt Kråkerøy før du går på en av byens
kafeér. Deler av dette byrommet kan med fordel utformes
med permeable flater som gress eller eng. Planen viser to
alternativer til utstrekning av Beddingen. Endelig avgrensning
må vurderes i sammenheng med øvrig utbygging og i samråd
med antikvarisk myndighet.

Havnepromenader (1.1, 1.3, 1.7)
Langs Oddens sørside, rundt Dokka og ved byfergens
fergeleie i nord er det planlagt brede havnepromenader.
Her der det naturlig at det kan bli mye aktivitet med
småbåthavner og fergeleie, og bredden er derfor foreslått til
ca 12m. Denne bredden skal også kunne romme sykkelfelt/
plass til sykkel. Havnepromenadene bør ha variert utforming
hvor deler av promenaden kan ha integrerte sitteelementer
og nedtrapping til vannet. Der det skal være boliger direkte
mot havnepromenaden bør det etableres forhager/grønne
kantsoner som gir tydelige grenser mellom private og
offentlige arealer.
Havnepromenaden langs sørsiden av Odden vil ha en annen
utforming enn havnepromenaden rundt Dokka. Langs Odden
legges det opp til et roligere området enn rundt Dokka og
med avklart forhold mellom det offentlige rom og det private
bak. Det må settes av tilstrekkelig areal til private forhager
mot havnepromenaden. Etasjehøydene i 1. etasje må
vurderes særskilt. Vannaktiviteter skal gjøres tilgjengelig.

Nabolagstorg (1.2)
Det legges opp til nabolagstorg på strategiske punkter
på Odden og Glombo. Nabolagstorgene knytter seg på
forbindelser for g/s. Et nabolagstorg kan fungere som et
samlingspunkt for naboer og vil ha en mer halvoffentlig eller
halvprivat karakter. Det kan være i form av en tilbaketrukket
fasade som gir rom for noen bord utenfor en kafe, et hjørne
av en park, en liten lekeplass for små barn eller andre
naboskapsaktiviteter. Nabolagstorgene bør lokaliseres på
solrike og vindskjermede plasser.

Fyllinger
Planen viser omsøkt fylling for småbåthavn og fergeanløp
nord for VGS og Arena. I tillegg er det vist en mulig fylling
nordvestover på Odden fra gjestehavna (jfr. mulighetsstudie
Værste/Griff, 2017). Det kan være hensiktsmessig med
justeringer av landarealet på FMV-vest for å få en god
utnyttelse på begge sider av parkgata. Omfang og
avgrensninger av fyllinger må løses gjennom regulering av de
ulike delområdene.
Værste har oversendt en utredning på en større utfylling
på Odden. Dette tiltaket vurderes som for omfattende til å
kunne vurderes i denne sammenheng. Et tiltak av denne
størrelsesorden vil påvirke hele planen, elverommet og vil
kunne få betydning for flom og båttrafikk. Hvis Værste ønsker
å gå videre med disse planene må det gjøres som del av en
utredning som ser på konsekvensene for hele FMV-vest, elva
mv.

REFERANSER: BEDDINGEN

BEDDINGEN I DAG
Skråplan ned mot vannet
Kilde: Asplan Viak
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LUNEN RIVERPARK, TYSKLAND
Park med skråplan ned mot elv
Kilde: Landezine ved Claudia Dreyße

REFERANSER: HAVNEPROMENADE, NABOLAGSTORG

AKER BRYGGE, OSLO
Bred havnepromenade med gangtrafikk, opphold og servering.
Kilde: Landezine.com, Tomasz Majewski

HAMMARBY SJØSTAD
Mulighet for å legge til båt i urbant miljø.
Kilde: https://marinpool.se/en

FONTENE, KØBENHAVN
Fontene og samlingspunkt i urbant miljø.
Kilde: Asplan Viak

CHICAGO RIVERWALKS
Servering langs havnepromenade.
Kilde: Landezine.com, Christian Philips

CHICAGO RIVERWALKS
Kajakkleie ved elvepromenaden.
Kilde: Landezine.com, Christian Philips

KORENMARKT, MECHELEN
Beplantning skaper avgrensning mot kjørbart areal. Skaper trygge soner for opphold.
Foto: OKRA
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4.5

AREALBRUK

4.5.1

Bebyggelsesstruktur

FMV-vest bør bygges ut med en bebyggelsesstruktur som er
bymessig for VGS og Arena, Dokka nord og Dokka sør. For
Odden kan flere bebyggelsesstrukturer kunne fungere, f.eks
bymessig kvartalsstruktur, eller en mer oppløst struktur. For
Glombo vil det være mer naturlig med en boligstruktur som i
mindre grad er bymessig og i større grad er organisert rundt
parkområdene.
Mot Selma Nygrens vei må bebyggelsen utformes for å
skjerme boligenes uteområder. Selma Nygrens vei og
Jens Wilhelmsens vei vil sannsynligvis ha en relativt stor
trafikkmengde også i fremtiden.
I de bymessige områdene bør bebyggelsen legges direkte
inntil gatene for å skape definerte gaterom. I de bymessige
områdene kan det være aktuelt med en mer lukket
kvartalsstruktur, men med passasjer som sikrer gode
forbindelser for fotgjengere. På Odden og Glombo vil det være
naturlig med forhager og grønne kantsoner for å gi gode
overganger mellom offentlig og privat.
I de mindre bymessige områdene kan bebyggelsene ha en
mer åpen karakter og lavere høyder for å slippe sol og lys inn
til uteoppholdsarealene.
Anbefaling:
FMV-vest bør bygges ut med en bebyggelsesstruktur som
er bymessig for VGS og Arena, Dokka nord og Dokka sør.
For Odden kan flere bebyggelsesstrukturer vurderes, mens
Glombo kan ha en mer åpen boligstruktur
4.5.2

Arkitektonisk kvalitet

Det bør utformes reguleringsbestemmelser med
konkrete, stedlig vurderte krav til arkitektonisk (estetisk
og funksjonell) utforming av bebyggelse og anlegg for
å sikre en helhet¬lig og samtidig variert utforming av
bygningsvolum og fasader. Samtidig er delprosjeket
på et overordnet nivå og det er vanskelig å gi detaljerte
bestemmelser for arkitektonisk kvalitet nå. Et godt
utgangspunkt for utforming av bestemmelser kan være Oslo
kommunes veileder for reguleringsbestemmelser der ulike
krav til utforming, funksjons- og kvalitetskrav er omtalt. I
tillegg til reguleringsbestemmelser vil kvalitetsprogram/
formingsveileder være en hensiktsmessig metode for
styre kvalitet. For å fremme innovativ arkitektur bør det
gjennomføres parallelloppdrag, arkitektkonkurranser eller
liknende for bygg, større områder, og uteanlegg.
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Aktuelle tema kan være:
• Funksjon, bymessighet og byens kanter
• Fasade, balkonger, høydetilpasning, tak, takterrasser,
takhager
• Uteareal, beplantning, materialbruk, møblering, bygulv,
belysning
Ved istandsetting av bevaringsverdige bygg i senere faser
bør autentisitet i materialbruk og utførelse vektlegges. På
den måten kan bygningene fortsatt være historiefortellende
elementer i området med sine opprinnelige arkitektoniske
kvaliteter bevart. Ny bruk av bygningene bør ha dette som
utgangspunkt (funksjon som er tilpasset til bygningenes
rammer og utgangspunkt).

Anbefaling:
Det anbefales å stille krav til detaljerte bestemmelser knyttet
til arkitektonisk kvalitet knyttet til planlegging av de ulike
delområdene.
4.5.3

Bokvalitet

Boligene på FMV-vest skal variere i størrelse og typologi
for å sikre boligmuligheter for alle, et bomiljø med god
alderssammensetning, og som inkluderer vanskeligstilte i
boligmarkedet. Sosiale bærekraft er viktig for å skape en god
utvikling sentralt i Fredrikstad, og for å skape gode nabolag
på FMV-vest. Siden området skal utformes over en lang
tidsperiode bør det tas høyde for endrede preferanser når
det gjelder boformer og boligutforming. I alle plansaker skal
bokvalitet dokumenteres og det skal redegjøres for hvordan
bokvalitet sikres. Det må stilles krav til størrelse og utforming
av utearealene.
For at det skal etableres gode boliger i området bør det ikke
tillates ensidig orienterte leiligheter mot nord eller nordøst.
Svalgangsløsninger og midtkorridorløsninger bør i hovedsak
unngås.
Muligheter kan f.eks være at det i områdene som ikke skal ha
aktive 1.etasjer etableres rekkehus med forhage som legges
i første og andre etasje i et større bygg med leiligheter over,
bymessige rekkehus plassert i en kvartalsstruktur, eller
familieleiligheter/generasjonsbolig med en større leilighet
koblet sammen med mindre leilighet,for eksempel for å
dekke behov til en bestemor eller student.
Fellesløsninger som tilgang til felles gjesterom/leilighet,
vaske- og tørkerom, festlokale og lignende, er attraktive
supplement til leiligheter. Bilkollektiv, felles sykkelløsninger
og andre deleordninger bør legges til grunn og videreutvikles
underveis når området utvikles.
Ved blanding av funksjoner er det viktig å huske på at boliger
er mer sårbare for støy og luftforurensning enn andre formål.
Leilighetsnorm
Det er ikke gjort inngående studier av
leilighetssammensettingen i Fredrikstad. For å sikre en
variert leilighetsfordeling i området bør det vurderes
å utarbeide en leilighetsnorm og at det redegjøres for
boligsammensetting i alle planer som inneholder boliger.
Variasjon i størrelsen og utforming av leiligheter gjør at
befolkningen har mulighet til å bo i området gjennom et
livsløp, det sikrer et stabilt bomiljø samt legger til rette for en
variert befolkningssammensetning og for barnefamilier. Nye
boligprosjekter bør komplementere eksisterende boligtilbud.
Det anbefales at Fredrikstad kommune utreder dagens
boligstruktur og fremtidig behov for å sikre seg at boligene
som bygges supplerer dagens leilighetssammensetting på en
god måte.
Anbefaling:
Det anbefales å stille krav til detaljerte bestemmelser knyttet
til bokvalitet knyttet til planlegging av de ulike delområdene.
Det bør vurderes en leilighetsnorm for området.
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4.5.4

Funksjonsblanding

Det legges til rette for en variert arealbruk med både
boliger, næring og offentlig- og privat tjenesteyting. VGS
og Arena, Dokka nord og Dokka sør vil være områder med
en blanding av funksjoner som gir liv og bruk av byen
store deler av døgnet, mens Odden og Glombo vil i større
grad være roligere boligområder. De ulike delområdene
har forskjellige kvaliteter og vil egne seg til forskjellig
bruk. Publikumsrettede funksjoner som tjenesteyting og
forretninger skal plasseres i første etasje hvor det kan bidra
til gateliv og aktivisering av byrommene.
Anbefaling:
Det anbefales å legge til rette for størst funksjonsblanding
mot nordøst, og høyere andel boliger på Odden/Glombo.
4.5.5

Sentrumsformål

I delområdene lengst nord-øst; VGS og arena, Dokka nord og
Dokka sør bør det utvikles bebyggelse med en variasjon av
formål. Det vil kunne være boliger, hotel, kontorer, forretning,
mindre verksted, kultur, idrett, bibliotek, skole eller annen
tjenesteyting. Sentrumsformål er et formål som gir mulighet
for et stor spenn av formål og gir dermed fleksibilitet.
Formålet må kombineres med rammer for hvor det bør
lokaliseres publikumsrettet aktivitet i første etasje, maks/min
boligandel og begrensning av forretning.
Forretning
Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre trådte
i kraft 1. juli 2008. Formålet med forskriften er blant annet å
styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv
arealbruk og miljøvennlig transportvalg. I forskriften står det:

Den rikspolitiske kjøpesenterbestemmelsen opphører 1.
juli 2018. Utforming av en regional bestemmelse vil gjøres
i rulleringen av fylkesplanen som Fredrikstad kommune vil
bidra i arbeidet med.
Det er foreslått å etablere mye handel i området mellom
FMV-vest og Stortorvet. Derfor antas det å bli et begrenset
behov for handel innenfor FMV-vest. Det foreslås at Dokka
nord blir et nærsenter med noe handel som i hovedsak
retter seg mot beboerne innenfor FMV-vest. I tillegg bør
det åpnes for en del bevertning innenfor Dokka nord og
enkelte steder eller i området. Hvis det skal etablere større
handelsenheter må det utarbeides en handelsanalyse som
viser konsekvensene.
Anbefaling:
Forretning i området bør begrenses og først og fremst
knyttes til lokale behov.
4.5.6

Næringsformål

Deler av planområdet egner seg godt til forskjellige
næringsformål. Mot Selma Nygrens vei er det ikke ønskelig
å etablere boliger på grunn av støy- og luftforurensingen.
Derfor åpnes det her for en variert næringsutvikling med
god tilgjengelighet til sentrum. Det kan være kontorer,
småverksteder og produksjon, tjenesteyting mv her som en
del av bystrukturen. Næringsbebyggelsen bør være tett og ha
en bymessig utforming. Næringsbebyggelsen vil fungere som
en skjerm for boligområdene mot vest.
Anbefaling:
Det kan anlegges en høy andel næring mot Selma Nygrens
vei.

”Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i samsvar
med godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner med
retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre
servicefunksjoner. For områder som ikke omfattes av slik
plan, er det ikke tillatt å etablere eller utvide kjøpesentre med
et samlet bruksareal på mer enn 3 000 m2 ”.
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Mulig lokalisering av barnehager

REFERANSER: FUNKSJONSBLANDING, SENTRUM, NÆRING

MARIN KLYNGE, BERGEN (DOKKEN)
Regjeringen mener framtiden ligger i å etablere marine næringsklynger.
Kanskje kan Fredrikstad også være et egnet sted for tilsvarende.
Kilde: Aplan Viak, MAD, Mir

AMAGER BAKKE, KØBENHAVN
Bruk av terreng til å lage akebakke på forbrenningsanlegg.
Kilde: Big.dk

VULKAN I OSLO
Allmenning med byromssekvenser og sammenhengende gangstrøk gir
oppholdsmuligheter og trygge forhold for myke trafikanter.
Kilde: vulkan.no

CENTRALEN, OSLO
Fra sparebank til idebank. Er et nyskapt lokale for sosiale, kulturelle
entrepenører, som blir et privat tilskudd til kulturlivet.

BLOX
Skal bli et sted for kreative næringer for byutvikling, bygg, arkitektur og
design. Tilbud fra foredrag og workshops til restaurant og bokhandel.

TORGHALLEN, BERGEN
Moderne bygg gir spennende arkitektur i historisk miljø med fiskebåter.
Fisketorg og mathall.
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4.5.7

Sosial infrastruktur

Det er beregnet potensiale for cirka 4000 nye boliger innenfor
planområdet. I kommundelplan for byområdet er det stilt krav
til etablering av barnehage med 2-3 daa tomt for områder
med mer enn 100 boliger. For et så stort område vil det være
behov flere barnehager. Det anbefales at kommunen gjør
fremskrivninger som gir et grunnlag for å beregne behov for
skoler og barnehager i området.
I Oslo har de flere planer som er sammenliknbare og
antyder et aktuelt barnehagebehov som bør legges til
grunn. På Gjersrud Stensrud i Oslo sør er det stilt krav til en
4-avdelings (18 barn per avdeling) barnehage per 350 boliger,
mens det på Hasle er stilt krav til tilsvarende barnehage for
450 boliger. Hvis en antar at det for FMV-vest blir behov for
en 4-avdelingsbanehage per 400 boliger, vil det gi et behov
på 10 slike barnehager og 40 barnehageavdelinger ved full
utvikling. Barnehagene bør ligge spredt rundt i området,
slik at det er kort vei fra de ulike boligområdene. Med
utgangspunkt i 40 barnehageavdelinger bør det etableres
anslagsvis minst 8 avdelinger innenfor Dokka nord og
4 avdelinger innenfor Dokka sør og minst 12 avdelinger
innenfor Odden og Glombo.
I skolebehovsplanen er det antatt at området vil kunne utløse
behov for en barneskole. Vi antar at en skole med omtrent
540 elever er lagt til grunn. Det er ikke gjort detaljerte
framskrivninger av dette. Sammenlikner en igjen med hvor
stort behov Oslo kommune har antatt for Gjersrud Stensrud,
kan det bli aktuelt med et større skolebehov. Det er heller
ikke avklart når det blir behov skole og det anbefales derfor
at det settes et rekkefølgekrav om at skole skal være etablert
før det gis igangsettelsestillatelse for mer enn cirka 500
boliger. Det bør unngås at utbygging kan gjennomføres uten
at kommunen har sikret seg at det bygges ut skoler som
dekker behovet i området.
I planen er det ikke satt av egne tomter til skole, siden det er
så usikkert når det blir behov for skoler, og hvor stort behovet
blir. Flere alternativ vil kunne være akutelle. Et alternativ kan
være Sveisehall 1, 2 eller tomt nord for Sveisehall 2, og at det
etableres en sentrumsskole som bruker tilliggende byrom
og parker. Alternativt kan skolen etableres mer perifert på
Odden eller Glombo. Hvis det blir et stort skoleehov kan det
også være en god løsning å splitte i en barneskole (1-7) og en
ungdomsskole (8-10).
Barnehager og skoler bør plasseres direkte mot parker og
byrom. Ved bilfri atkomst til parkarealene kan det vurderes å
redusere utearealene til 80% av gjeldende norm (24 m2 per
barn) for barnehager. Det er ikke egne normer for utearealer
til skoler, men erfaringsmessig kan omtrent de samme
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arealene som for barnehage legges til grunn. Det bør legges
vekt på trygg tilgjengelighet og gode lokalklimatiske forhold i
anbefaling av lokalisering av fremtidige barnehager og skole.
I tillegg til de kommunale behovene området utløser er
det allerede avklart at ny Fredrik II videregående skole
med ca 1500 elever og Arena Fredrikstad med plass til
3500 tilskuere skal etableres innenfor området. Prosjektet
vurderes som positivt for området, men det er avhengig av at
prosjektet løses i sammenheng og ikke som tre store bygg
uten synergieffekter. Området for byarena, skole og hall må
vurderes nærmere med hensyn til plassering og sambruk, og
hvordan de henvender seg til parkgaten og elvepromenaden
i nord.
Tideligere har det vært tenkt at den videregående skolen
skal ligge mot øst for å være synlig fra Værstebroen. I
delprosjektet foreslås skolen i stedet plassert mot vest slik
at den får en direkte kontakt med Sagparken. På denne
måten kan parken brukes som en forlenget del av skolens
uteareal. Hvis de tre delelementene i prosjektet sees mer i
sammenheng bør de kunne håndtere det på en god måte.
Anbefaling:
Kommunen bør gjøre fremskrivninger som gir et grunnlag for
å beregne behov for skoler og barnehager i området. Det bør
settes rekkefølgekrav om etablering av barnehager for cirka
hver 400. bolig etter hvert som området utvikles, og skole før
det gis igangsettelsestillatelse for mer enn cirka 500 boliger.

4.5.8

Kultur og nærmiljøfunksjoner

Det anbefales å sette av noe areal innenfor feltet med
Sveisehall 1 og 2 til kultur og/eller kunstproduksjon. Dette er
lokaler med gode lysforhold og store, åpne rom som vil være
gode å arbeide i. Funksjoner som dette kan bidra til å gjøre
området variert og attraktivt.
Det bør settes av areal til kultur og nærmiljøfunksjoner
som ungdomsklubb, møtevirksomhet og samlingssted for
lokalmiljøet. Kulturfunksjoner, bibliotek, galleri mv kan
etableres som del av barne- og ungdomsskole eller som et
eget anlegg f.eks i Sveisehall 1 eller 2.
Det bør etableres en minigjenbruksstasjon. Den kan gjerne
utvides til også inkludere bytting av eiendeler. Det kan
eventuelt etableres i tilknytning til andre nærmiljøfunksjoner.
Anbefaling:
Det bør etableres noe kultur og nærmiljøfunksjoner tilpasset
behovet i området.

REFERANSER: SOSIAL INFRASTRUKTUR, KULTUR, NÆRMILJØ

KILDEN, KRISTIANSAND
Kulturhus som del av utvikling av havneområdene i Kristiansand.
Foto: wikipedia

DEN BLÅ PLANET, KØBENHAVN
Akvarium med spektakulær utforming.
Foto: Realdania.dk

MARITIMT KULTURSENTER, HOBRO
Senter for å formidle bevaringsverdig kulturmiljø
Kilde: realdania.dk

STAVANGER KULTURSKOLE
Musikkøvningsrom, black boxer, konsertsal, billedkunstavdeling, og kontorer.
Ligger i nærheten av Stavanger konserthus.
Kilde: Asplan Viak

AQUARAMA, KRISTIANSAND
Badeanlegg og hotell direkte mot bystranda.
Kilde: Asplan Viak

FAGERBORGATA BARNEHAGE, OSLO
Barnehager er et viktig tilbud, og kan også fungere som et tilskudd til lekeareal
tilknyttet en park.
Kilde: Reiulf Ramstad arkitekter
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4.5.9

Boligformål

Odden, Glombo og halve Dokka sør er foreslått med bolig
som hovedformål. Bolig inngår også som underformål i de
fleste av feltene. Ut mot Selma Nygrens vei foreslås en større
variasjon av formål og en hovedvekt av boliger inn mot elva
og parker. Kvalitetskrav til boliger bør være gjennomgående
leiligheter, stille side, gode uteoppholdsarealer og
tilstrekkelig isolering. For boliger ut mot trafikkerte
hovedveier er det spesielt viktig å ha en rolig side og være
gjennomgående. En endelig vurdering skal gjøres i detaljplan.

SLUSEHOLMEN, KØBENHAVN
Særegent ved at boligene går rett ned i vannet.
Kilde: juul & frost arkitekter

Det bør tilrettelegges for boliger til brukergrupper
som studentboliger, seniorboliger, sosialboliger,
generasjonsboliger mv. Her må kommunen definere behovet,
og det bør etableres et offentlig-privat samarbeid for å finne
gode løsninger. Kommunen bør vurdere behovet for å stille
krav til boligsosiale tiltak gjennom utbyggingsavtaler.
Innenfor området vist som boligområder bør det kunne
tilrettelegges for sosial infrastruktur. I tillegg bør det
kunne være en viss fleksibilitet til å etablere andre formål.
Området vil utvikles over lang tid og det vil antagelig komme
samfunnsendringer som kan gi behov for endringer i
arealbruken.
Anbefaling:
Det bør etableres et høyt antall boliger i tråd med
fortettingsstrategien. Andelen boliger bør være høyest
på Odden, Glombo og Dokka sør, mens VGS/Arena og
Dokka nord kan ha en høyere andel næring. Boligene bør
tilrettelegges for ulike brukergrupper, og utvikles med høy
kvalitet.

SLUSEHOLMEN, KØBENHAVN
Smale og høye towhouse-boliger 			
Kilde: juul & frost arkitekter

KRØYERS PLASS, KØBENHAVN
Moderne bryggehus i tegl med skrå former. 		
Kilde: Magasinet KBH

HAVNEHOLMEN, KØBENHAVN
Boligekvartal som åpner seg mot kanalen. 		
Kilde: Adam Mørk
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SIRIKJÆR/VANNKANTEN, STAVANGER
Modernebryggeuttrykk i tre mot vannet med skrå
former.
Kilde: AART, Studio Ludo

REFERANSER: BOLIGER

BO01, MALMØ
Tett-lav bygningsstruktur med høy bygg som kant som skjermer mot vind
fra havet.

VESTRA HAMNEN, MALMØ
Høyhus som står opp, høye bygg mot sjøen. 		
Kilde: malmo.se

MØHLENPRIS, BERGEN
Nedtrapping mot vannet og havnepromenade. 		
Foto: AsplanViak, Mad

SØRENGA, OSLO
Kvartalsstruktur gir skjermede utearealer, og beskytter mot vind fra fjorden.
Kilde: wikipedia

URBANE VILLAER, VESTRA HAMNEN
Grønne balkonger utvider leiligheten som en urban villa.
Kilde: Pontus Åkvist

TAKTERRASSE, DÆLENGATA I OSLO
Takterrasser med kvalitet gir tilskudd til leilighetens arealer.
Kilde: innfill.no

BIKUBEN KOLLEGIET, KØBENHAVN
Studentboliger kan tilføre liv og røre, og i tillegg fin arkitektur.
Kilde: AART architects

RADIORÆKKERNE I KØBENHAVN
Eksempel på tett townhouse/rekkehusstruktur.
Kilde: Bjørn Larsen
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4.6

UTNYTTELSE

4.6.1

Områdeutnyttelse og tomteutnyttelse

Delprosjekt for FMV-vest legger til grunn en utvikling
i tråd med fortettingsstrategien for Fredrikstad.
Fortettingsstrategien viser til at det rundt sentrum ligger
store uutnyttede transformasjonsområder og det er her den
store delen av fortettingen bør skje.
I strategien beskrives det et behov for å endre
boligstrategiens fordeling mellom by- tettsted og lokalsentre,
fra 50 - 40 - 10% til 85 - 10 - 5% i perioden fram mot 2030.
Anbefalingen i strategien sier fortett eksisterende by, innenfra
og ut, på en måte som øker byens kvalitet. I strategien
vurderes det at fortetting kan styrke bysentrum som et
aktivt og mangfoldig kulturmiljø der god tilpasning mellom
gammelt og nytt bidrar til å framheve kulturhistoriske
elementer og karakteristiske landskapstrekk. Fortetting
og nye bydeler bør styrke den elvenære byen, slik at denne
trekker til seg nye beboere, arbeidsplasser og turister.
Analysene med beregning av arealpotensial i den gangbare
byen viser at det er mer enn tilstrekkelig tilgjengelig
arealer innenfor dette området, til å håndtere den estimert
befolknings- og næringsveksten i hele Fredrikstad kommune.
I fortettingsstrategien (se figur under) anbefales det at det
legges til grunn en høy grad av fortetting for delområdene
VGS og Arena, Dokka nord, Dokka sør og Odden, mens
Glombo anbefales med en middels grad av fortetting. I
fortettingsstrategien anbefales en områdeutnyttelse på 140%
for områder med høyt fortettingspotensial (160% som et øvre
beregningsgrunnlag), 80% (70%-100%) områdeutnyttelse for
områder med middels fortettingspotensial.

Områdeutnyttelse er måte å regne utnyttelse på hvor
avgrensning av området vil kunne gi store utslag (f.eks om
Selma Nygrens vei er innenfor eller utenfor beregningen).
Derfor er det et usikkert mål på reel utnyttelse, og det er
behov for å se nærmere på både områdeutnyttelsen for
hvert delområde og konkret utforming og utnyttelse av hvert
delprosjekt i forbindelse med de enkelte reguleringsplanene.
Tidligere mulighetsstudier har vist en arealutnyttelse i
bruttotall, for arealberegninger her har vi lagt til grunn at
bruksareal/BRA utgjør 90% av bruttoareal/BTA.
I mulighetsstudien for FMV (2012) var det forutsatt
feltutnyttelser på ca 250-900 %-BRA for VGS og Arena, ca
270-450 %-BRA for Dokka nord, ca 315-350 %-BRA for Dokka
sør, ca 200-225 %-BRA for Odden og ca 180-200 %-BRA for
Glombo.
I mulighetsstudien til Jotne (2017) er utnyttelsen for feltene
i Dokka nord på ca 270-540 %-BRA og med et felt på ca 900
%-BRA, for Dokka sør er det vist en utnyttelse på 270-540
%-BRA, og for feltene på Odden er det vist ca 270 %-BRA.
Utnyttelsen er med andre ord høy sammenliknet med
anbefalingene i Oslo kommune. Hvis det skal være mulig
å etablere boliger med gode uterom med de høyeste
utnyttelsene vil det kunne bli nødvendig med utearealer på
lokk/tak. Der det er naturlig med en høy andel næring vil det
kunne bli høyere utnyttelse enn de rene boligkvartalene.
Anbefalt %-BRA beregnes med utgangspunkt i netto tomt.
Tomtearealet som gjenstår etter at areal til gater og veier
samt torg og møteplasser er trukket fra. I beregningen er
areal under bakken ikke regnet med.

I hovedkartet er ikke byrom og parker plassert jevnt utover
Områdeutnyttelse er etasjeareal (bruksareal, BRA) i relasjon
de ulike delområdene, og avgrensningen av delområdene
til samlet grunnareal i et område. I Oslo kommunes forslag
er lagt slik at det får mye å si i utregningen om en park,
til ny kommuneplan er utviklingsområder vist på kart og
gate eller byrom er innenfor eller ikke. Videre vil det som
delt inn i kategorier med anbefalte områdeutnyttelser. I
sagt ha mye å si for utregningen om en inkluderer Selma
motsetning til % BRA, som regnes i relasjon til hver enkelt
Nygrens vei, Ballasthagen eller Åsgårdvarden. Tomten nord
eiendom, tar områdeareal hensyn til behov for gater,
for Åsgårdsvarden er ikke foreslått med egne byrom, men vil
parker etc. I følge kommuneplanen til Oslo tilsvarer en7. Samlet vurdering
være avhenging av gater og forbindelser mellom byggene,
områdeutnyttelse på 125 % en tomteutnyttelse på 200derfor ser utnyttelsen her unaturlig lav ut ved bruk av
7.1 Byområdet
400 %-BRA, mens 100 % områdeutnyttelse tilsvarer en
områdeutnyttelse for tomta.
tomteutnyttelse på 150-250 %-BRA.
Resultater av en helhetlig analyse – alle kriterier – sammenstillingskart

Fortettingsstrategi

Fredrikstad 2018‐2030
Grunnlagsdokument for kommuneplanens arealdel

1
Erling Dokk Holm Elin Børrud
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FORTETTINGSSTRATEGI MED SAMMENSTILLINGKART EGNETHET
FORTETTING
Figur 48: Områder som er egnet for fortetting innenfor byområdet. Hvite områder utgjør områder som ikke anses egnet for fortetting ut fra
Områder som er egnet for fortetting innenfor byområdet. Hvite
områder
utgjør
områder
ikke anses egnet for fortetting ut fra
kartlegging
av morfologi,
kulturmiljø
eller natur‐ som
og landsbruksverdier.
kartlegging av morfologi, kulturmiljø eller natur- og landsbruksverdier.
Kartet over viser delområder i byområdet gradert etter egnethet for fortetting, ut fra analysene for
Illustrasjon: alt, Civitas, NIKU, Erling Dokk holm, Elin Børrud
morfologi og bevaring, som beskrevet i kapittel 4 «Framgangsmåte», der det også er gjort vurderinger av
utvikling veiet mot problemstillinger som støy, luftkvalitet, flom og overvannsflom, samt hensyn til
kvaliteter som bør sikres eller utvikles i området.
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Hvis en legger anbefalingene i fortettingsstrategien til grunn får en tomteutnyttelsen vist i tabell under (siden Dokka nord og sør
er så integrert romlig, er disse slått sammen i tabellen).
Delområde

Anbefalt OU (%-BRA)

Delområde (m2)

Byggefelt (m2)

Tomteutnyttelse (%-BRA)

Total utnyttelse (BRA)

Odden

140 %

86215

60240

201 %

120902

Arena VGS

140 %

80825

48365

234 %

113174

Dokka nord + sør

140 %

112980

71710

221 %

175690

Glombo

80 %

118810

85170

112 %

105611

Tomt Åsgårdsvarden

140 %

17440

17440

140 %

27032

416270

282925

Sum

542408

Hvis en legger til grunn de høyeste utnyttelsene nevnt i fortettingsstrategien for områdene mot Selma Nygrens gate får en:
Delområde

Anbefalt OU (%-BRA)

Delområde (m2)

Byggefelt (m2)

Tomteutnyttelse (%-BRA)

Total utnyttelse (BRA)

Odden

140 %

86215

60240

201 %

120902

Arena VGS

160 %

80825

48365

267 %

129280

Dokka nord + sør

160 %

112980

71710

252 %

200788

Glombo

100 %

118810

85170

140 %

132014

Tomt Åsgårdsvarden

140 %

17440

17440

140 %

27032

416270

282925

Sum

610015

Hvis en legger til grunn de høyeste utnyttelsene nevnt i fortettingsstrategien for områdene mot Selma Nygrens gate og en del av
Selma Nygrens vei, Glomboveien og Ballasthagen inn i områdeavgrensningen får en:
Byggefelt (m2)

Tomteutnyttelse
(%-BRA)

Total utnyttelse
(BRA)

60240

201 %

120902

10000

48365

300 %

145275

10000

71710

274 %

196704

118810

42000

85170

189 %

160813

17440

13000

17440

243 %

42464

416270

75000

282925

Delområde

Anbefalt OU (%-BRA)

Delområde (m2)

Odden

140 %

86215

Arena VGS

160 %

80825

Dokka nord + sør

160 %

112980

Glombo

100 %

Tomt Åsgårdsvarden

140 %

Sum

Delområde + (m2)

666157

På bakgrunn av tabellene over kan en derfor ikke bruke områdeutnyttelse ukritisk som grunnlag for valg av tomteutnyttelser i
området. Det skiller 120.000 m2 mellom de tre utregningene. I tillegg vil Arena og VGS bli et helt annet type prosjekt hvor %-BRA
ikke er like relevant.
Utregningen viser dog at en kan ta utgangspunkt i tomteutnyttelser på mellom 200-300%-BRA for delområdene foreslått med
140% områdeutnyttelse og ca 125-175%-BRA for Glombo i feltene som inneholder bolig. Felter som inneholder andre funksjoner
(næring, kontor, forretning) kan vurderes med høyere utnyttelse.
Hvis en sammenlikner dette med to større nye planer hvor områdeutnyttelse er vurdert, Hasle i Oslo, og Fornebu i Bærum, så er
anbefalt utnyttelse Oslo kommune foreslår på Hasle i hovedsak mellom 180-320%-BRA, med noen næringsfelt på mellom 320700%-BRA. I revidert kommunedelplan for Fornebu foreslår Bærum kommune tomteutnyttelser hovedsakelig på 120-240%-BRA,
med noen felt med lavere utnyttelse.
Noen av feltene vil ha en høy grad av funksjonsblanding, mens andre vil ha høy andel bolig. For å oppfylle krav til gode,
solfylte uteoppholdsarealer vil utnyttelsesgraden bli lavere med en høy boligandel enn med høy næringsandel. Dette må det
tas stilling til i hver enkelt reguleringsplan. Endres feltets arealbruk må utnyttelsen vurderes på nytt. Krav til arkitektonisk
kvalitet, uteoppholdsareal, byggehøyder og torg og møteplasser er forutsetninger som må oppfylles for å kunne oppnå foreslått
utnyttelse.
Anbefaling:
Det bør legges til grunn ca 140%-BRA områdetetthet for Odden, Arena og VGS, Dokka nord og Dokka sør og 80%
områdetetthet for Glombo. Et utgangspunkt for tomteutnyttelser bør være 200-300%-BRA for delområdene foreslått med 140%
områdeutnyttelse og ca 125-175%-BRA for Glombo i feltene som inneholder bolig. Felter som inneholder andre funksjoner
(næring, kontor, forretning) kan vurderes med høyere utnyttelse. Det må sees nærmere på tetthet utfra andel boliger, og for å
oppnå delområder med kvalitet.
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REFERANSER: TETTHET

TIDEMANSBYEN, FELT D
Bolig. Utnyttelse: ca 220 %BRA

TJUVHOLMEN, FELT 8 (DYNA BRYGGE)
Bolig. Utnyttelse: ca 430 %BRA

STATOIL FUEL & RETAIL, SCHWEIGAARDS GATE
Kontor, næring. Utnyttelse: ca 540 %BRA

DEICHMANSOMRÅDET
Kultur, kontor, næring, studentboliger. Utnyttelse: ca 750 %BRA
(regulert)

SØRENGA, FELT D1B-6
Bolig. Utnyttelse: ca 320 %BRA

NYE MAJOR
Bolig med næring i sokkel. Utnyttelse: ca 490 %BRA

TJUVHOLMEN, FELT F1
Kontor, næring. Utnyttelse: ca 675 %BRA

BARCODE, FELT B10 (PWC OG KLP)
Kontor, næring. Utnyttelse ca 1025 %T-BRA
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4.6.2

Byggehøyder

Det bør legges til rette for varierte høyder innenfor området.
Høydene skal for de enkelte byggefelt sees i sammenheng
med helheten for hvert delområde. Høydene bør tilpasses
tettheten som er foreslått for de ulike delområdene, og
andelen bolig. Høyder innenfor de enkelte delområdene skal
velges for å gi gode solforhold for boliger og på offentlige
parker og byrom. Variasjon i høyder skal sees i sammenheng
med å utvikle et godt lokalmiljø, og for å unngå problemer
med vind. Langs Selma Nygrens vei kan det vurderes et eller
to høyere punkthus. . Høyder er foreslått som et generelt
utgangspunkt basert på områdetetthet, mulighetsstudier, og
normale høyder som kan gi høy tetthet og gode solforhold.
Anbefaling:
Følgende dominerende høyder bør legges til grunn i de ulike
delområdene.
•
•

•
•
•

VGS og Arena: 4-6 etasjer
Dokka nord: 4-6 etasjer. Byggehøyde i område ved
Sveisehall 1 og 2 må avveies mot hensynet til de
bevaringsverdige bygningene. Løsninger og tålegrense
bør vurderes nærmere i volumstudier.
Dokka sør: 4-6 etasjer
Odden: 4-6 etasjer
Glombo: 3-5 etasjer

4.6.3

Uteoppholdsareal

Kommunedelplan for sentrum etablerte følgende system for
lek-, ute og oppholdsplasser:
•
•
•

•
•
•

Min. 50 kvm felles eller offentlig areal pr. boenhet.
Småbarnlekeplass på minst 100 kvm for maks hver
25.- boenhet. Det skal være maks. 50 m avstand mellom
plassen og boenhetene den er ment å betjene.
Kvartalslekeplass i tillegg på minst 1,5 daa for områder
med 25 - 200 boenheter. Det skal være maks. 200 m
avstand mellom området og boligene det er ment å
betjene.
Områdelekeplass på minst 5 daa for områder med 150
- 600 boenheter. Det skal være maks. 400 m mellom
området og boenhetene det er ment å betjene.
For områder med over 100 boenheter skal det i tillegg
avsettes areal på 2-3 da til bygging av barnehage.
I tillegg til de offentlige lekeplassene/parkene var det i
KDP sentrum krav til private oppholdsarealer til boligene
på: Sentrumsformål 15 kvm uteareal per boenhet,
innenfor sentrumsgrensen 25 kvm uteareal per boenhet,
i øvrige områder 50 kvm uteareal per boenhet.

I hovedkartet er det etablert en hovedstruktur som gir
tilstrekkelig dekning av område-/kvartalsparker innenfor
området. I stedet for å ensidig fokusere på utarealens
størrelse, anbefaler vi at kvalitetskravene til uteområdene
spesifiseres med kvalitetskrav. Det kan gjøres ved å knytte
en utearealsnorm som stiller noen hovedkrav til utearealene
basert på tettheten i delområdene. Oslo kommune har
utviklet en norm som kan være et utgangspunkt for slike
krav. Tilsvarende norm er for eksempel benyttet i nevnte
kommunedelplan for Fornebu. Normen til Oslo kommune
baserer seg på fire ulike områdetyper, hvor «områdetype 3:
Sammensatte områder, tett kvar¬talsbebyggelse, Akerselva
og andre områder» ville kunne være egnet for de tettere
boligområdene på Odden og Dokka nord/sør (evt VGS og
Arena). «Områdetype 4. Lamellbebyggelse, frittliggende
bebyggelse og områder knyttet til ytre by» vil være aktuelle
for Glombo.
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Områdetype 3:
• Minste felles uteoppholdsareal MFUA 20% av m2 BRA
bolig.
• Minimum 60 % av MUA skal ligge på bakkeplan eller
lokk i nivå gate/terreng. Herav skal 10 m2 per boenhet
avsettes til småbarns og nærlekeplasser.
• Minimum 30/40 % av felles uteoppholdsarealer skal ha
direkte sollys minst 5 timer 1. mai, hvorav minst 3 timer
mellom kl 15 og kl 20.
Områdetype 4:
• Minste felles uteoppholdsareal MFUA 20% av m2 BRA
bolig.
• Minimum 75 % av MUA skal ligge på bakkeplan eller
lokk i nivå gate/terreng. Herav skal 10 m2 per boenhet
avsettes til småbarns og nærlekeplasser.
• Minimum 40/50 % av felles uteoppholdsarealer skal ha
direkte sollys minst 5 timer 1. mai, hvorav minst 3 timer
mellom kl 15 og kl 20.
Anbefaling:
Det bør knyttes normer for utearealene til boliger til de ulike
delområdene.
4.6.4

Parkering

Framtidige parkeringsløsninger skal stimulere til mindre
bilbruk. Mye vil antagelige endre seg når det gjelder bilbruk
de nærmeste årene, slik at det bør tas høyde for endringer
over tid. Bilparkering bør løses i felles anlegg, men det bør
tas høyde for at parkeringen i større grad dekkes innenfor
hvert felt. Trygg og tilstrekkelig parkering for sykkel skal
ivaretas på egen grunn. Endelig parkeringskrav bestemmes i
reguleringsplan.
Der kommunen setter krav om parkeringsplasser kan
kommunen samtykke i at det i stedet for parkeringsplasser
på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp for
bygging av offentlige parkeringsanlegg.
Ved alle utbyggingsprosjekter hvor det er etablert felles
parkeringsanlegg bør 50% av bilparkeringsplassene ha eget
ladepunkt for el-bil. Byggets el- anlegg bør dimensjoneres for
å kunne etablere lademulighet for alle parkeringsplassene.
Fredrikstad kommune jobber med en egen parkeringsstrategi
for hele kommunen. Det forutsettes derfor at FMV-vest
vil følge opp denne. Det viktigste vil være at det etableres
maksnormer og en generelt lavere parkeringsdekning. For
sykkel vil det motsatte gjelde.
Under er vist Oslo kommunes forslag til nye
parkeringsnormer som går langt i å redusere antall
parkeringsplasser.
På Fornebu i Bærum er det valgt en mer fleksibel løsning
der parkering knyttet til boliger reduseres ved ulike
forhold; bilpool, avstand til p-anlegg, avstand til t-bane
og mobilitetsprogram. Også her går en langt i begrense
parkering til kontor, forretning, barnehage og undervisning.
Anbefaling:
Det anbefales å senke parkeringskravet betraktelig fra
kommunedelplan for byområde. Spesielt bør bilbruk til
arbeidsplasser begrenses sterkt. Videre bør det anlegges
felles parkeringsanlegg plassert rett ved avkjørsler til
området. Det bør legges opp til bilpoolordninger, og stor
andel parkeringsplasser (50%) tilrettelagt for el-bil. For
sykkel bør antall parkeringsplasser økes vesentlig til
ca 3 plasser per 100 m2 for de mest aktuelle formålene
i området. Det bør legges vekt på en god fordeling av
sykkelparkeringsplasser nært inngangsdører, ved sentrale
byrom, og i de enkelte utbygningsprosjekter.

ii. trikkeholdeplasser angitt som prioriterte stasjonsnære områder i den til
enhver tid gjeldende kommuneplans samfunnsdel
3. Åpen by, omfatter byggesonen for øvrig og marka
Avgrensingene
av parkeringssoner gjelder for alle kategorier av bygg og formål/funksjoner og er
EKSEMPLER PARKERINGSNORMER
vist i henhold til kommuneplan 2015 i vedlagt kart.
Forslag til nye parkeringsnormer for bil og sykkel
Bil
Kategori: per 100 m2
BRA*, med unntak av
§ 21.3 Sykkel
småhus

Sentrum

PARKERINGSBESTEMMELSER OSLO
Forslag til reviderte
parkeringsbestemmelser for Oslo
kommune.

Sykkel

Tett by

Åpen by

Alle
områder

Merknad

I alle plansaker skal sykkelruter ivaretas og sikres reguleringsmessig, jf. plan for
min 0,35 sykkelstrategi.
min 0,45
Bygninger
flere enn 4
hovedsykkelveinettet og Bærum kommunes
Ved planlegging
avmed
sykkelanlegg
boenheter.
Store boligbygg
maks 0,5
maks
maks
0,9
minadskilt
3
iht. til plan for hovedsykkelvegnettet
skal0,7
separat
sykkelanlegg
fra gående og kjørende
vurderes og dokumenteres.
Studentboliger
maks 0
maks 0,3 maks 0,4
min 4

Omsorgsboliger/sykehjem
Nye utbyggingsområder skal tilrettelegges med effektive sykkelforbindelser til
/institusjon
maks 0,1
maks 0,3 maks 0,4
min 1
hovedsykkelveinettet. Det skal legges til rette for sykkelparkering og gode gang- og

Omfatter rekkehus, kjedehus,

sykkelforbindelser til holdeplasser, offentlig tjenestetilbud (som skole, barnehage
og
og atriumhus uavhengig av
helsestasjon),
sentrumsområder og stasjoner.
antall hus i rekken.
Egen

parkering

maks 1

norm 2

norm 2

-

maks 2
maks 0,5

min 2,5

Maksimum 1 bil-

parkeringsplass per
§ 21.4 Gangforbindelser
sekundærbolig.
I alle plansaker skal korte og trafikksikre gangforbindelser til viktige målpunkter,
herunder
Felles parkering kan etableres
Småhus, per
min 1,2
min 1,5
lokaleFelles
tjenestetilbud, skole, barnehage
og kollektivholdeplass,
ivaretas.der det foreligger minst 2

bolig
parkering
maks 1
maks 1,5
Gangforbindelser skal ha god belysning.
Kontor
maks 0,1
maks 0,2

Avkjørsler
og byggegrenser
(pbl §maks
11-90,5nr. 4)
Handel og service
maks 0,1
maks 0,9
22

min 3

§ 22.1 Byggegrense langs hovedveiene Snarøyveien, Forneburingen, Vestre
John Stranderuds skal ligge
mot vei.
0 i formålsgrensen
0
maks
0,5
min 3

Kultur

Industri og lager

0

Parkering
(pbl § 11-9 nr. 5)0
Hotell/overnatting
23

maks 0,1
maks 0,2

maks 0,2
maks 0,4

min 0,5
min 0,8

boenheter.

Det kan vurderes opp til 0,7
for dagligvarehandel utenfor
tett by-avgrensning
(parkeringssoner 2b og 2c)
Ev. behov for bilparkeringsplasser i sentrum og Tett by
bør dekkes
av sambruk med
Lenke,
Widerøeveien,
omkringliggende
parkeringsplasser.
Biloppstillingsplasser til drift
av virksomheten kan komme i
tillegg.
Det kan vurderes lavere

dekning for sykkelparkering
§ 23.1 Parkeringskrav skal bestemmes i reguleringsplan. Framtidige parkeringsløsninger
skal
på barneskoler/barnehager,
stimulere til mindre bilbruk. Bilparkering kan dekkes utenfor eget felt. Trygg
parkering for
ikke mindre enn 50 % av
sykkel skal ivaretas på egen grunn.

normtallet. For barnehager
kan det vurderes opp til 100 %

§ 23.2 Der kommunen setter krav om parkeringsplasser i A- og B områdene kan
i trådfor å
flerekommunen
bilparkeringsplasser
med § 28 -7, samtykke i at det i stedet for parkleingsplasser på egen grunn
dekke eller
behov på
for fellesareal
Undervisning
maks
0,1 maks
0,2
min 3
henting/levering.
blir innbetalt et beløp for 0bygging av
offentlige
parkeringsanlegg.
*BRA beregnes etter teknisk forskrift, inkl. felles areal innendørs for boligformål. Parkeringsareal tas ikke med i
beregningsgrunnlaget.
§ 23.3 Ved alle utbyggingsprosjekter hvor det er etablert felles parkeringsanlegg skal 50% av
bilparkeringsplassene ha eget ladepunkt for el-bil. Byggets el- anlegg skal dimensjoneres for å
kunne etablere lademulighet for alle parkeringsplassene.

2

Retningslinjer parkering:
Følgende parkeringsnorm for bil og sykkel skal legges til grunn ved planlegging i området:
Parkeringsnorm boliger

Bil

Sykkel

Område A
Byen
1

Område B
Parken
1

Område C
Landet
1

Inntil

inntil

inntil

Bilpoolordning forpliktelse 5+5 år (evaluering etter 5 år)

25 %

20 %

10 %

Avstand p-anlegg er lenger enn 200 m fra hovedinngang

10 %

5%

Avstand t-bane stasjon til bygning er lik eller mindre enn 350 m

15 %

10 %

Etablering av forpliktende mobilitetsprogram med varighet min 5 år

10 %

5%

Krav til p.plass pr. 100 m2 BRA*
(grunnkrav)
I reguleringsplan skal p-kravet reduseres med inntil x % dersom:

PARKERINGSBESTEMMELSER FORNEBU
Parkeringsbestemmelser kommunedelplan
for Fornebu.

Parkeringsnorm kontor, forretning, barnehage og undervisning
Bil

Alle
Områder
3

Sykkel

Side 21 av 35
Kategori: pr 100 m2
BRA*

Område A - byen

Område B
Parken

Område C
Landet

Alle områder

Kontor

Maks 0,25

Maks 0,5

Maks 0,5

Min 1,5

Forretning

Maks 0,5

Maks 0,5

Maks 0,7

Min 2

Undervisning

Maks 0,1

Maks 0,2

Maks 0,2

Min 3

Barnehage

Maks 0,2

Maks 0,4

Maks 0,4

Min 3

*BRA beregnes etter teknisk forskrift, inkl. felles areal innendørs for boligformål. Parkeringsareal tas ikke med i
beregningsgrunnlaget
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4.7

DELOMRÅDER

Delområdene i dette kapittelet bør planlegges i
sammenheng, se kapittel 4.2.2.
4.7.1

Fredrik II videregående skole og Fredrikstad arena

Dette er området som ligger an til å utvikles først på FMVvest. Det skal bygges ny Fredrik II videregående skole med
ca 1500 elever. Den nye skolen har foreløpig et romprogram
på ca 18.000 m2 BTA (+ evt tannklinikk), med en idrettshall
på ca 8000 m2 BTA. Arena Fredrikstad skal bli byens nye
storstue og skal blant annet huse Stjernens ishockeykamper.
Foreløpig arealprogram er skissert med et bebygd areal på
10.000 m2 og bruttoareal på 16.500 m2. Arenaen er planlagt
med to isflater hvorav én vil være kamparena i henhold til
krav til sertifisering for Eliteserien med tilskuerkapasitet på
3.500, og den andre vil primært være en trenings-/breddehall
med plass til 200 tilskuere. I samråd med Stjernen Hockey
skal isflaten i kamparenaen ha NHL-standard (62m*26m),
mens treningshallen skal ha europeiske mål (60m*30m).
Innenfor delområdet er også "tomt 1-7" under regulering til
et kontorbygg. Det er også planer om å utvikle gjestehavn og
et nytt fergeanløp.
For regulering av byarena og Fredrik II vgs blir det viktig at
man løser utfordringene med trafikkhåndtering og parkering
inn i FMV-vest generelt og for prosjektet spesielt. Her vil det
blant annet være behov for tilgang med buss og håndtering
av trafikk i hverdagen, slik som til og fra hockey-trening.
Området bør organiseres mot parkgata og Sagparken.
Særlige viktige tema som del av krav til felles planlegging:
• Utbygging av "tomt 1-7", videregående skole og arena,
som porten inn i området
• Atkomst til området, etablering av parkgate fra
rundkjøring på Fv. 108 – Selma Nygrens vei inn i området
• Mobilitetsplan og fellesløsninger for parkering
• Eventuell utfylling for gjestehavn, ferge mot nord
• Sammenheng mellom videregående skole, arena og
Sagparken
• Konkretisering og utforming av Sagparken, grønn
parkforbindelse og parkgata
• Utforming av sammenhengende park- og
byromsforbindelser, elvepromenade, samt gang- og
sykkelforbindelser
• Detaljering av arealbruk, utnyttelse og høyder internt i
området gjennom 3D-modeller, sol-skyggediagrammer
mv.
• Kvalitetskriterier for bymiljø og arkitektur gjennom f.eks
kvalitetsprogram, formingsveileder eller liknende
• Miljøkriterier for utbyggingen gjennom f.eks
miljøprogram, mobilitetsplan
• Det bør gjennomføres arkitektkonkurranse for skole og
arena
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4.7.2

Dokka Nord

Området foreslås utviklet til bydelssentrum for FMV-vest
med noe forretning, bevertning og kulturtilbud. Dokka
nord planlegges med en høy tetthet og en forholdsvis høy
andel næringsvirksomhet. Innenfor området videreutvikles
og synliggjøres de viktigste historiske sporene etter
industrivirksomheten i området. Området vil i stor grad
organiseres rundt de historiske strukturene i Dokka,
Sveisehallene og Beddingen, samtidig som det åpnes for å
gjøre enkelte endringer for å få til en hensiktsmessig bruk.
Særlige viktige tema som del av krav til felles planlegging:
• Konkretisering av bevaring og utvikling av kulturminner
i en helhetlig sammenheng; Dokka og Beddingen,
bevaring og ny bruk av Sveisehall 1 og 2 (bevaring av
autentiske materialer bør være et krav), plassering og
bevaring av tre kraner med tilhørende krangater.
• Gatebruk; atkomst til området, etablering av bygate fra
parkgate i nord, sambruksgater og mest mulig bilfritt
område
• Utforming og kopling av diagonal sambruksgate mot
rundkjøring på Fv. 108 – Selma Nygrens vei
• Mobilitetsplan og fellesløsninger for parkering, utrede
om Dokka bør benyttes som parkeringsanlegg for
delområdet og eventuelt flere delområder. Se på mulige
nedkjøringsmuligheter til anlegget uten at viktige
kulturminner og autentisk materiale forringes
• Konkretisering og utforming av Solparken, Solplassen,
Sveiseplassen, Beddingen og Sveiseparken
• Konkretisering og utforming av en eller to broer over
Dokka
• Utforming av sammenhengende park- og
byromsforbindelser, elvepromenade, samt gang- og
sykkelforbindelser
• Detaljering av arealbruk, utnyttelse og høyder internt i
området gjennom 3D-modeller, sol-skyggediagrammer
mv.
• Kvalitetskriterier for bymiljø og arkitektur gjennom f.eks
kvalitetsprogram, formingsveileder eller liknende
• Miljøkriterier for utbyggingen gjennom f.eks
miljøprogram, mobilitetsplan

4.7.3

Dokka Sør

Området blir et sammensatt bygningsmiljø langs Dokkas
sørside. Området vil få et høyt innslag boliger og noe
næringsvirksomhet. Terrengutforming for området blir svært
viktig med nedtrapping av dagens høydeforskjell mot Dokka.
Bebyggelsen må fungere som skjerming fra trafikken langs
Selma Nygrens vei, samtidig som det må slippes inn lys fra
sør.
Særlige viktige tema som del av krav til felles planlegging:
• Konkretisering av bevaring og utvikling av kulturminner;
Dokka og tilpasning av terreng mot sør
• Utrede avkjøring fra Selma Nygrens vei fra sør
• Mobilitetsplan og fellesløsninger for parkering, utrede
om Dokka bør benyttes som parkeringsanlegg for
delområdet, og eventuelt flere delområder. Se på mulige
nedkjøringsmuligheter til anlegget uten at viktige
kulturminner og autentisk materiale forringes
• Gatebruk; atkomst til området, mulig etablering av
bygateforbindelse fra sør mot bygate i nord. Må sees i
sammenheng med mål om mest mulig bilfritt område
• Utrede utforming og krav til kai for større båter (ISPS)
• Konkretisering og utforming av en eller to broer over
Dokka
• Utforming av sammenhengende park- og
byromsforbindelser, elvepromenade, samt gang- og
sykkelforbindelser
• Detaljering av arealbruk, utnyttelse og høyder internt i
området gjennom 3D-modeller, sol-skyggediagrammer
mv.
• Kvalitetskriterier for bymiljø og arkitektur gjennom f.eks
kvalitetsprogram, formingsveileder eller liknende
• Miljøkriterier for utbyggingen gjennom f.eks
miljøprogram, mobilitetsplan
4.7.4

4.7.5

Glombo

Området ligger lengst fra sentrum og vil bli et boligområde
med lavere tetthet organisert rundt et sammenhengende
grøntområde i midten. Mot nord og vest blir det offentlige
parkarealer mot elva.
Særlige viktige tema som del av krav til felles planlegging:
• Etablering av atkomster inn til området
• Utrede bekk, overvannshåndtering gjennom området
• Konkretisering og utforming av Ballasthagen,
Glomboparken og parkareal mellom byggefeltene.
• Utrede tiltak for å ivareta Ballasthagen som naturområde
• Mobilitetsplan og fellesløsninger for parkering
• Gatebruk og atkomst til området
• Utforming av sammenhengende park- og
byromsforbindelser, elvepromenade, samt gang- og
sykkelforbindelser
• Detaljering av arealbruk, utnyttelse og høyder internt i
området gjennom 3D-modeller, sol-skyggediagrammer
mv.
• Kvalitetskriterier for bymiljø og arkitektur gjennom f.eks
kvalitetsprogram, formingsveileder eller liknende
• Miljøkriterier for utbyggingen gjennom f.eks
miljøprogram, mobilitetsplan
Anbefalt retningslinje:
Det bør stilles krav til delområdene i tråd med overnevte.

Odden

Området blir i hovedsak et boligområde organisert på hver
side av parkgata. Det blir viktig å avklare om det skal fylles
ut slik at byggeområdet blir større enn i dag. Parkgata vil
fungere som et sambruksareal som knytter byggeområdene
sammen med resten av FMV-vest, men hvor det i minst
mulig grad legges til rette for biler. Oddenparken skaper en
spektakulær park ved elva for hele byen mot sørvest. Rundt
Odden legges det til rette for en elvepromenade i flere ulike
situasjoner.
Særlige viktige tema som del av krav til felles planlegging:
• Etablering av parkgate som videreføring fra delområde 1.
videregående skole og arena
• Utrede og avklare eventuelle utfyllinger i elva
• Utrede småbåthavn
• Mobilitetsplan og fellesløsninger for parkering
• Gatebruk og atkomst til området
• Konkretisering og utforming av Oddenparken og grønne
parkforbindelser
• Utforming av sammenhengende park- og
byromsforbindelser, elvepromenade, samt gang- og
sykkelforbindelser
• Detaljering av arealbruk, utnyttelse og høyder internt i
området gjennom 3D-modeller, sol-skyggediagrammer
mv.
• Kvalitetskriterier for bymiljø og arkitektur gjennom f.eks
kvalitetsprogram, formingsveileder eller liknende
• Miljøkriterier for utbyggingen gjennom f.eks
miljøprogram, mobilitetsplan
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4.8

HENSYNSSONER

Det foreslås å opprettholde hensynssonene i gjeldende
kommunedelplan med tilpasning til det som foreslås i
delprosjektet, med unntak av hensynssone H820_15 FMVområdet vest for fv 108 med krav til områdereguleringer
og detaljreguleringer som blir ivaretatt gjennom pågående
planarbeid. Hensynssone for kulturminner foreslås revidert.

Hensynssone H320_1: Flomfare:
Innenfor hensynssonen tillates ikke etablering av ny
bebyggelse lavere enn nivå for en 200-års flom satt til
kotehøyde 2,5 m, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny
bebyggelse og anlegg i tråd med kravene i TEK.

Hensynssone H500_5 Elverommet:
Innenfor hensynssonen skal det ved tiltak redegjøres for
hvordan fysisk og visuell tilgjengelighet til elva ivaretas.

Hensynssone H560_7 Ballastplanteområdet:
Området vernes som biotop og reguleres til
naturvernområde/park. Det utarbeides en landskapsplan
som viser en gjennomgang/sti for almennheten og en
skjøtselsplan for ivaretakelse av naturkvalitetene og
kulturminnene/de historiske spor.

Hensynssone H570_59 Kulturminner (pbl 11-8):
a)
Sveisehall 1 og sveisehall 2, bedding, dokk og kraner
og tilhørende anlegg bevares som del av det helhetlige
kulturmiljøet. Hensyn til bygninger og kulturmiljø ivaretas ved
tiltak innenfor hensynssonen. Intensjonen er at bygningene
bevares og istandsettes på en slik måte at autentisitet og
verneverdier i fasader, takform, volumer, bygningsmessige
detaljer, materialtype og materialkvalitet opprettholdes.
Eventuelle tilbygg tilpasses med hensyn til plassering,
byggehøyder, målestokk/ skala og formspråk.
b)
Nye bygninger og anlegg i hensynssonen utformes
i godt samspill med kulturminnenes struktur, karakter og
form (tilpasset plassering, byggehøyder, målestokk/ skala og
formspråk)
Dokumentasjonskrav : I alle plan- og byggesaker innenfor
hensynssonen bør det inngå en redegjørelse for og
vurdering av tiltakets estetiske sider i forhold til seg selv,
til kulturminnene og til fjernvirkning. Dokumentasjonen
bør både vise bygningsvolumet i forhold til området/
områdepreget og høydesatte snitt (evt fasadetegninger for
byggesak) av nybygg i sammenheng med nabobebyggelse.
Det anbefales at Sveisehall 1 og 2 også markeres som
Bygninger som skal bevares i plankart.
Forslag til bestemmelse vedr saksbehandling (Generelle
bestemmelser til kommuneplanen jfr pbl 11-9 punkt 7):
a)
Hensyn til kulturminner og verneverdige bygninger
skal ivaretas i forbindelse med plan- og byggesaker i
hensynssone. Både hensyn til enkeltobjekt og helhetlig
sammenheng skal ivaretas i saksbehandling.
b)
En uttalelse fra kulturminnemyndighet skal
vektlegges ved vurdering av hvorvidt det skal gis tillatelse.
c)
Ved søknad om tiltak som reduserer verneverdien
i verneverdig bebyggelse kan kommunen stille krav om
reguleringsplan.
d)
Ved søknad om rivning av verneverdig bebyggelse
skal det stilles krav om reguleringsplan.)
Anbefaling:
Det bør utformes hensynssoner i tråd med overnevte.
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4.9

UTVIKLINGSREKKEFØLGE

Det er flere utbyggere i området som ønsker å komme i gang
med utbyggingen av området. Videregående skole, idrettshall,
arena Fredrikstad, Værste sitt nye næringsbygg i nord-øst
(tomt 1-7) og utvikling på Jotnes arealer rundt Dokka er alle i
planleggingsfasen.
Fortettingsstrategien legger opp til fortetting av områder
med utgangspunkt i nullvekstmålet for personbiltrafikk .
Delprosjekt FMV-vest legger opp til å følge anbefalingene
i fortettingsstrategien. I strategien vurderes det
at det største potensialet ligger i de store mulige
transformasjonsområdene i randen av dagens sentrum, men
også i en rekke større og mindre områder i byområdet. Dette
kan gi framtidsrettet byutvikling, samtidig som det bidrar til å
intensivere bylivet og gir sentrum ny næring.
Videre vurderes det at FMV-vest bør utvikles fra øst mot
vest, mens Glombo/Stene Stål ikke bør utvikles før FMVvest er ferdig utviklet. Det vises til at det for Glombo/Stene
Stål også vil kreve et bedre kollektivtilbud før det utvikles.
Et forbedret kollektivtilbud og etablering av gode gang- og
sykkelforbindelser er en forutsetning for utvikling. Utover den
generelle føringen om utvikling fra sentrum og utover, bør det
lages en faseplan for hvert enkelt delområde. For et så stort
område er det samtidig nødvendig med noe fleksibilitet for å
ta opp i seg endringer i markedet.

4.10

GJENNOMFØRING

Det vil være behov for å sikre gjennomføring av offentlige
tiltak som byrom, parker, skoler, barnehager mv.
Regulering av offentlige tiltak i området vil i stor grad
skje ved at tiltakene eller deler av tiltakene tas med i
private reguleringsplaner. For å sikre at viktige deler av
offentlige rom blir regulert og opparbeidet, bør det knyttes
rekkefølgebestemmelser til reguleringsplanene som følges
opp med utbyggingsavtaler med grunneiere/utbyggere.
Kommunen har som hovedprinsipp for finansiering av
offentlige tiltak at grunneiere/utbyggere bærer kostnadene i
forbindelse med etableringen. Dette forutsetter at tiltakene
er nødvendige for gjennomføring av planvedtak og at
grunneiernes/utbyggernes utgifter står i rimelig forhold
til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til
gjennomføring av planen, jf. plan- og bygningslovens §
17-3. Tiltak sikres gjennom rekkefølgebestemmelser som
forutsettes oppfylt ved at et tiltak besørges (realytelse) eller
bekostes (kontantbidrag). Private bidrag og tiltakshaveransvar
fastsettes endelig i utbyggingsavtale mellom kommunen
og grunneier/utbygger. For et så stort område kan en se
for seg ulike typer gjennomføringsmodeller med ulik grad
av kommunal involvering. Det er viktig at det etableres et
samarbeid mellom kommune og utbyggere som legger til
rette for en effektiv utbygging med høy kvalitet. Det blir viktig
at kommunen vurderer sin rolle i gjennomføringen.

I tillegg til utbygging av hvert enkelt område med gode
gang- og sykkelforbindelser, kan elvepromenaden med fordel
etableres tidlig i utviklingen av området. Den kan være en
gangåre hvor folk kan få et innblikk i utviklingen av FMV-vest.
Videre kan det kan det settes av steder for temporære tiltak.
En elvepromenade med midlertidige tiltak i form av f.eks.
ulike aktiviteter eller kunst, kan bidra til å gi liv og synliggjøre
den nye bydelen i årene det tar å bygge ut FMV-vest. Kanskje
kan elvepromenaden ha en enkel standard før utbygging,
og opparbeides med ønsket kvalitet som del av hvert enkelt
utbyggingsområde.

For å ivareta en hensiktsmessig gjennomføring, bør tiltakene
i delprosjeket ha en viss fleksibilitet i utformingen. Tiltakenes
endelige plassering og størrelse avklares i forbindelse med
detaljregulering.

Anbefaling:
Det anbefales at utviklingen av FMV-vest starter mot øst
langs Selma Nygrens vei, og området utvikles slik at det hele
tiden er gode gangforbindelser til eksisterende sentrum.

Anbefaling:
Det bør arbeides videre med å se på gjennomføring av
utbyggingen, det bør utvikles en gjennomføringsmodell for
området.

Det vil være hensiktsmessig med flere oppfølgingsoppgaver
knyttet til gjennomføring. For eksempel kostnadsvurdering
av fellestiltakene, vurdering av gjennomføringsmodell
og kostnadsfordeling. Disse vurderingene bør sees i
sammenheng med miljø – og kvalitetsplaner for hele og/eller
deler av området.
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5. PLAN FOR
FELLESTILTAK
5.1

TILTAKSKART

I dette kapittel foreslås det ambisjoner og kvaliteter
som skal legges til grunn for utformingen av nødvendige
offentlig rom (gater, torg og møteplasser) for å oppnå den
anbefalte bystrukturen i det nye byområdet på FMV-vest.
Prinsippene videreføres og videreutvikles i påfølgende
detaljreguleringsplaner etter at de er innarbeidet i
kommuneplanens arealdel.
Hovedkartet viser et helhetlig grep for etablering av
offentlige rom i planområdet. Kartet illustrerer prinsipper
for overordnede- og lokale torg og møteplassene, bygater,
viktige forbindelser, hovedsykkelvei og byggeområder. Planen
beskriver hvilke kvaliteter og dimensjoner de offentlige
rommene bør ha.
Tiltakskartet og tiltakslisten beskriver type tiltak, størrelse,
og funksjon. Kvalitetstabellen og kvalitetskartet supplerer
hovedkart og tiltakskart og beskriver hvilken kvalitet de ulike
tiltakene skal ha.
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5.2

BESKRIVELSE AV TILTAKENE

NR.

NAVN

TYPE TILTAK

STR

FUNKSJON

1

TORG OG MØTEPLASSER

1.1

Havnepromenade
Arena/skole

Kaifront/

4,3 daa

Kaifront tilknyttet småbåthavn og nytt fergeleie må være
tilstrekkelig bred for å romme mange mennesker. Del av
sammenhengende elvepromenade.

1.2

Nabolagstorg

Mindre torg/
møteplass/liten
lekeplass

varierer

Samlingspunkt for naboer, halvoffentlig/ halvprivat
karakter.

1.3

Havnepromenade
Odden sør

Havnepromenade

4,6 daa

Havnepromenade tilrettelagt for småbåthavn og
vannaktiviter. Del av sammenhengende elvepromenade.

1.4

Beddingen

Bydelstorg

2,5 daa

Møteplass tilrettelagt for vannaktiviteter og rekreasjon
tilpasset kulturminnemiljøet. Mulig program: kajakkutleie,
opphold, sitteplasser, soling

1.5

Sveiseplassen

Bydelstorg

1,7 daa

Sentralt torg og møteplass tilpasset kulturminnemiljøet.
Mulig program: uteservering, ulike arrangementer og
kunstlekeplass.

1.6

Solplassen

Bydelstorg

3,9 daa

Sentralt torg for større arrangementer tilpasset
kulturminnemiljøet.

havnepromenade

Plassen må gis rom for kryssende bilkjøring. Mulig
program: sportsarrangementer og markeder, sitteplasser
1.7

Havnepromenade
Dokka

Havnepromenade

2

PARKER OG BLÅGRØNN STRUKTUR

2.1

Sagparken

Bydelspark

6,4 daa

Havnepromenade tilpasset sentrumsfunksjoner
og kulturminnemiljøet. Del av sammenhengende
elvepromenade.

9,8 daa

Kombinert offentlig park og uteareal for videregående
skole.
Mulig program: aktiviteter tilpasset både elever og
beboere i området, frukthage.
Flomvei.

2.2

Oddenparken

Hovedpark

11,8 daa Offentlig park for sportslige, rekreative og kulturelle
aktiviteter. Mulig program: kunstpark og festivaler.
Flomvei.

2.3

Sveiseparken

Bydelspark

5,7 daa

Offentlig park for aktiviteter og rekreasjon.
Mulig program: større lekeplass sittemuligheter,
utetreningselementer, grillplasser og skøyteis.
Flomvei.

2.4

Solparken

Hovedpark

3,4 daa

2.5

Glomboparken

Bydelspark

17,8 daa Offentlig park både langs elva og mellom boligområdene.
Mulig program: lekeplasser i ulike størrelser, frukthager
og sittemuligheter. Flomveier

2.6

Ballasthagen

Hovedpark/

25 daa

Botanisk hage, vernet naturområde. Mulig program:
stier, elvepromenade og møteplasser på påler,
informasjonstavler.

-

Grønt større naturområde med fredet gravrøys. Mulig
program: stiforbindelse fra FMV-vest og opp til varden, del
av naturområde, turveinett mot Kråkerøy.

Var.

Halvoffentlige nabolagsparker. Mulig program:
lekeplasser, parsellhager, drivhusdyrking, grillplasser
mm. Flomveier.

naturområde
2.7

Åsgårdsvarden

Naturområde/
Friområde

2.8
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Grønne
parkforbindelser

Bydelsparker

Sentral offentlig park ved vannet. Mulig program: opphold
og lek, uteservering ved vannet.

3

GATER OG FORBINDELSER

3.1

Parkgate

Parkgate som
14,2 daa Bred og grønn gate med rom for både leke- og
sambruksgate, (shared
aktivitetsplasser og rolig nyttekjøring og beredskap.
space)

3.2

Parkgate

Parkgate som
samlegate

10,2 daa Bred og grønn gate tilrettelagt for bilatkomst til området,
evt. turbuss, tilgjengelighet til p-anlegg og generelt for
service og beredskap.

3.3

Sambruksgater

Gate som
sambruksgate (shared
space)

Var.

Gater deles mellom ulike trafikantgrupper og uformes
uten eller med begrenset bruk av skilt, oppmerking og
fysisk separering.

3.4

Kryss J. Wilhelmsens
vei og S. Nygrens vei

Rundkjøring

-

Mer bymessig og fotgjengerprioritert kryss der myke
trafikanter kan krysse gata i plan, og bilister må senke
farten.

3.5

Bygate

Bygate for nyttekjøring

-

Romslig bygate gjennom Dokka, for varelevering og annen
nyttekjøring med plass for parkeringslommer, trær og
myke trafikanter.

3.6

Selma Nygrens vei

Samlevei

-

Kommunal vei langs området med gangtrasé, hovedtrasé
for sykkel og trær. Potensiale for høyere bussfrekvens og
flere busslinjer enn i dag.

3.7

Broforbindelse

Bro for gående og
syklende over Dokka

-

En funksjonell, estetisk og universelt utformet bro for
gående og syklende.

3.8

Elvepromenade

Sammen-hengende
elvepromenade

-

Promenade utformet med både grønn karakter og
mer urban karakter. Havnepromenadene er en del av
elvepromenaden. Mulig arena for midlertidige tiltak.

5.3

KVALITET OG STANDARD

5.3

Kvalitet og standard

Materialbruk i de offentlige rommene er delt inn i to kategorier: normal og høy standard. Både normal og høy standard skal
ha høy teknisk kvalitet. De to standardene legges til grunn for detaljprosjektering, kostnadsoverslag og forhandlinger om
utbyggingsavtaler mellom Fredrikstad kommune og utbyggere. Det er uansett et premiss at løsningene utformes på en måte som
gjør elementet enkelt å drifte og vedlikeholde.
Det er utarbeidet en overordnet oversikt (neste side) som definerer hva som skal inngå i de nevnte begrepene. Denne oversikten
bør videreutvikles og detaljeres som del av arbeid med kvalitetsprogram, formingsveiledere eller liknende.
5.3.1

Normal standard

Normal standard følger Fredrikstad kommunes generelle standard for opparbeidelse av gater, torg og parker. Det vil være mulig
å legge til rette for en gradering av kvalitet på materialer innenfor kommunens generelle standard, som gir mulighet for ulike
materialvalg og løsninger for de ulike gater, parker og byrom.
5.3.2

Høy standard

Høy standard innebærer at enkelte prioriterte tiltak skal ha en egendefinert standard. Høy standard i denne planen er bestemt
med utgangspunkt i områdets karakter samt mål og visjoner for utvikling av området. Ved høy standard vil enkelte elementer får
et særegent design og velges særskilt for å oppnå kvalitetsmålene for området..
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5.4

STANDARDTABELL
Normal standard

Høy standard

Gater, strøksgater

Fortau: Asfalt
Kjørebane: Asfalt
Kantutforming: Naturstein av god kvalitet
Gatevarme: Ingen
Beplantning: Trær, busker
Møblement: Standard sykkelstativer,
søppelbøtter, etc
Belysning: Kommunal standard
Kunst/utsmykning: Kan vurderes
Vannelementer: Åpen overvannshåndtering
Universell utforming: Standard
Overgangsfelt: Standard

Fortau: Naturstein, heller (legges med universell
utforming)
Kjørebane: Asfalt (annet dekke kan vurderes)
Kantutforming: Design
Gatevarme: Skal vurderes
Beplantning: Trær, busker, stauder, blomster
Møblement: Design
Belysning: Design
Kunst/utsmykning: Åpen overvannshåndtering
Vannelementer: Bør vurderes
Universell utforming: Design
Overgangsfelt: Standard

Gågate/
Allmenninger/
Sambruksareal

Dekke: Betong, asfalt, gatestein, tegl

Dekke: Kombinasjon av materialer; naturstein,
plasstøpt betong, tegl, metall, gummidekke, armert
gress
Kantutforming: Design
Gatevarme: Skal vurderes
Beplantning: Trær, busker, stauder, blomster
Møblement: Design

Torg / Plasser

Kantutforming: Naturstein
Gatevarme: Ingen
Beplantning: Trær
Møblement: Standard sykkelstativer,
søppelbøtter, etc
Belysning: Kommunal standard
Vannelementer: Åpen overvannshåndtering
Universell utforming: Standard
Kunst/utsmykning: Kan vurderes
Dekke: Betong, asfalt, gatestein
Kantutforming: Naturstein
Gatevarme: Ingen
Beplantning: Trær, busker (annen beplantning skal
vurderes)
Møblement: Standard sykkelstativer,
søppelbøtter, etc.
Belysning: Kommunal standard
Kunst/utsmykning: Kan vurderes
Vannelementer: Åpen overvannshåndtering
Universell utforming: Standard
Programmering: Skal vurderes

Parker

Terreng / landskapsforming: Skal vurderes
Dekke: Grus, asfalt (annet materiale kan vurderes)
Kantutforming: skal vurderes
Vegetasjonsbruk: Trær, busker, gress etc. (annet
materiale skal vurderes)
Møblement: Standard sykkelstativer, søppelbøtter,
parkmøbler, lekeplassutstyr, fallunderlag, etc.
Belysning: Kommunal standard
Kunst/utsmykning: Kan vurderes
Vannelementer: Åpen overvannshåndtering
Universell utforming: Standard
Programmering: Skal vurderes
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Belysning: Design
Vannelementer: Åpen overvannshåndtering
Universell utforming: Design
Kunst/utsmykning: Skal vurderes
Dekke: Kombinasjon av materialer; naturstein,
plasstøpt betong, tegl, metall, gummidekke
Kantutforming: Design
Gatevarme: Skal vurderes
Beplantning: Trær, busker, stauder, blomster
Møblement: Design
Belysning: Design
Kunst/utsmykning: Skal vurderes, kan integreres i
utforming/program
Vannelementer: Skal vurderes
Universell utforming: Åpen overvannshåndtering
Programmering: Gjennomtenkt og helhetlig
programmering. Høy opplevelsesverdi
Terreng / landskapsforming: Skal vurderes
Dekke: Naturstein, grus, tredekke, gummidekke,
plasstøpt betong mv
Kantutforming: Design
Vegetasjonsbruk: Trær, busker, gress, blomster
/ staudebed vurderes, årstidsvekster, høyt
vedlikehold.
Møblement: Design
Belysning: Kommunal standard
Kunst/ utsmykning: Skal vurderes, kan integreres i
utforming/program
Vannelementer: Åpen overvannshåndtering
Universell utforming: Design
Programmering: Gjennomtenkt og helhetlig
programmering. Høy opplevelsesverdi
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