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1 INTRODUKSJON AV TEMA
1.1 Idrett og fysisk aktivitet
Overordnet målsetting for den statlige idrettspolitikken er at alle som bor i Norge skal
ha et fullverdig idrett og/ eller aktivitetstilbud. En aktiv befolkning med muligheter for
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er av grunnleggende betydning for et godt
lokalsamfunn. For å fremme god folkehelse, trivsel og mulighet for fysisk utfoldelse,
er det viktig at det er en bevisst tenkning, handling og investering i tiltak og rammer
som kan legge til rette for å øke aktiviteten blant små og store innbyggere.
Kommuneplanens samfunnsdel fremmer sosial bærekraft som et av kommunens
overordnede innsatsområder. Det innebærer blant annet; «å skape gode,
helsefremmende omgivelser for mennesker å oppholde seg i». (Fredrikstad mot
2030). Vi blir stadig flere, og innen 2030 er det ventet at Fredrikstad passerer
100 000 innbyggere. Presset på arealer og ressurser til idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv er forventet å øke i takt med befolkningsveksten. Derfor må det i fremtiden
fokuseres på å føre en mer behovsrettet utvikling som bidrar støtte opp under
overordnet målsetting for arbeidet;
«Flere mennesker, mer aktive, enda oftere».
I den sammenheng er det da viktig at det avsette tilstrekkelig arealer til formålet, med
god kvalitet, for å sikre en bærekraftig utvikling. Ikke bare i dag, men også i
fremtiden.
Kunnskapsgrunnlaget
I forbindelse med rulleringen av kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og
marka 2018-2021 ble det gjennomført en kartlegging av anlegg- og aktivitetsstatusen
i Fredrikstad. Kartleggingen ble basert på både lokal og nasjonal forskning og gav
blant annet svar på hva som finnes av idrettsanlegg, lokal anleggsdekningen i lys av
antall aktive utøvere og befolkningen generelt, og hvilke ønsker og behov
befolkningen har for nye idrettsanlegg, samt anlegg og arealer til egenorganisert
fysisk aktivitet. Lokalt ble følgende tiltak gjennomført:
-

Gjennomgang av status i kommunens register for arealer til idrett, aktivitet- og
friluftsformål.

-

Med hjelp fra Fredrikstad idrettsråd, Forum for natur og friluftsliv(FNF) og to
representanter for lokalsamfunnene ble det sendt ut en undersøkelse til alle
byens idrettslag og lokalsamfunnsutvalg, samt friluftsorganisasjoner tilknyttet
FNF med formål om å kartlegge langsiktige behov for anlegg og arealer til
idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

-

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse ved alle ungdomsskolene i
Fredrikstad. Formålet var å bygge kunnskap om hva elever i 8., 9. og
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10.klasse mener at kommunen kan gjøre for å skape mer attraktive
skoleområder til lek og fysisk utfoldelse, både i og etter skoletid.
-

Prosjektgruppen utarbeidet i samarbeid med kommunens virksomhet for
geomatikk en mobilbasert innspillsløsning hvor publikum kunne melde inn
behov for anlegg og arealer til fysisks aktivitet direkte i et elektronisk kart.
Undersøkelsen lå ute i fem uker.

-

Gjennomgang av Norsk idrettsindeks, som er en årlig registrering og oversikt
over idrettsaktivitet og anleggsdekning i norske kommuner, regioner og fylker.
Indeksen er basert på tall fra idrettsregistreringen til Norges Idrettsforbund og
anleggsdata fra anleggsregisteret. Norsk idrettsindeks ser spesielt på
sammenhengen mellom idrettsaktivitet og anleggskapasitet. Rapporten
inneholder også annen relevant statistikk om lokal idrett og idrettspolitikk

Videre så prosjektgruppen også på status for levekår og folkehelse i Fredrikstad,
og hvordan kommunen arbeider med å tilrettelegge for fysisk aktivitet som
forebyggende folkehelsetiltak.
Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka 2018-2021, sammenstiller
disse resultatene med andre sentrale interesser i planområdet, og evaluerer
gjeldende arealprinsipper for utvikling, bruksendring og rehabilitering av anlegg for
idrett og fysisk aktivitet. Totalt sett gir planen et bilde av dagens anlegg, areal og
aktivitetsstatus, samt hvilke temarelaterte utfordringer kommunen står ovenfor og
hva som bør vektlegges i planperioden for at nærmiljøene og en samlet by kan tilby
et variert og tilfredsstillende aktivitetstilbud for alle som bor i Fredrikstad.
Hva vet vi?
Idrettens status i Fredrikstad:
Pr. 31.12.2016 var det registret 102 idrettslag i Fredrikstad, med rett i underkant av
25 000 medlemskap. prosentfordelingen mellom kvinner og menn er i dag ca. 40/60.
Dette samsvarer med fordelingen på nasjonalt nivå (Norges idrettsforbund, 2017).
Antall medlemskap i den organiserte idretten tilsvarte ca. 30 % av innbyggertallet i
Fredrikstad i 2016. Dette gir et bilde av hvor sterkt idretten står i byen vår.
Frafall i organisert idrett og endring i aktivitetsvaner:
Idrettens utfordringer, både nasjonalt og lokalt, er å beholde ungdom i idretten.
Frafallet er størst i alderen 16-19 år. Det dreier seg imidlertid ikke om et frafall fra
aktivitet, men en overgang fra organisert idrett til egenorganisert aktivitet. Mer enn 70
% av den voksne befolkningen i Fredrikstad trener på egenhånd og den primære
aktiviteten er mosjonering gjennom gå- og løpeturer i nærområdet og friluftsområder,
og dernest trening på treningssenter og enkle treningsanlegg (IPSOS, 2016).
Videre ser vi en global trend og internasjonal ungdomskultur som har vokst frem de
seneste årene, med oppblomstring av egenorganiserte aktiviteter. Aktivitetene er
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preget av lek og kreativitet med høy grad av kroppsbeherskelse. Det er en helt klar
tendens til at flere barn og unge ønsker å være aktive på egne premisser når det
passer dem selv (Strategiutvalget for idrett, 2016). Idretten jobber aktivt med
utfordringer knyttet til frafall og tar selv grep for å beholde ungdommen. Samtidig er
det viktig at kommunen tilrettelegger arenaer som fenger ungdommens behov for
både organisert og egenorganisert fysisk aktivitet.

Vi beveger oss for lite:
Fysisk inaktivitet er et voksende samfunnsproblem. I henhold til kommunedelplan
folkehelse,2015-2018, og Østfoldundersøkelsen oppfyller kun 1 av 3 voksne, og
halvparten av unge i alderen 13-15 år, Helsedirektoratets anbefalinger om daglig
fysisk aktivitet. På en annen side har andelen som oppgir at de trener eller
mosjonerer regelmessig aldri vært høyere enn i dag, men det er hverdagsaktiviteten
som bør økes for alle.
Barrierer for fysisk aktivitet:
Forskning viser at personlig situasjon er en avgjørende barriere for fysisk aktivitet.
Resultater fra Østfoldundersøkelsen 2017, samt levekårskartleggingen i Fredrikstad
fra 2016, understøtter påstanden om at den lavere sosiale klasse opplever klart flere
barrierer enn andre, særlig knyttet til utstyr, anlegg og organisering. Både egen
utdannelse, foreldrenes utdannelse, egen bruttoinntekt og husstandens samlede
inntekt slår tydelig ut på det fysiske aktivitetsnivået, og grad av helsefremmende
adferd. Videre påvirker «tidsklemma», og tilgjengelighet på anlegg og arealer, samt
sosiokulturelle ulikheter aktivitetsnivået i befolkningen. I sum er dette viktige faktorer
som kommunen må ta innover seg i arbeidet med å nå målsettingen, «Idrett, fysisks
aktivitet og friluftsliv for alle i Fredrikstad».
Fysisk aktivitet som forebyggende folkehelsetiltak:
En inaktiv person kan få åtte flere leveår og potensielt bedre livskvalitet ved å øke
aktivitetsnivået fra inaktiv til aktiv i et livsløpsperspektiv. Hvis aktivitetsnivået økes
ytterligere, kan gevinsten dobles. Samfunnsøkonomisk kan dette gi besparelser per
leveår på 588 000 kr. Forskning, gjennomført av regjeringens strategiutvalg for idrett i
2016, viser at fysisk aktivitet har en potensiell velferdsgevinst på 406 000 gode
leveår, hvert år på landsbasis.
«Forebygge mer, behandle mindre» er ett av satsningsområdene til regjeringen i
forhold til samhandlingsreformen og folkehelseloven. Fredrikstad kommune har tatt
innover seg dette og anmoder følgende i kommunedelplan folkehelse:
«For å få en bærekraftig samfunnsutvikling må vi i større grad vri samfunnets bruk av
tid og ressurser fra kompenserende og reparerende tiltak, over mot forebygging og
helsefremming» (kommunedelplan folkehelse i Fredrikstad 2015-2018)
Å tilrettelegge for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er i den sammenheng blant
kommunens viktigste forebyggende folkehelsetiltak, men det forutsetter at det
avsettes tilstrekkelige arealer, med kvalitet, til formålet.
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Grunnene til å satse på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som folkehelsetiltak er
mange, men i tillegg til treningseffekten må det altså løftes frem hvor viktig dette er
fordi det skaper fysiske og sosiale møteplasser. Dette er noen av de viktigste
arenaene vi har for frivillighet, nettverk, sosiale møter og inkludering. Det er også
viktige faktorer for kommunen å vurdere med tanke på fortetting.
Anleggsdekning i Fredrikstad, sammenliknet med de 9 største kommunene i landet:
I storbynettverket (ASSS-kommunene, Tromsø, Fredrikstad, Stavanger, Bærum,
Bergen, Sandnes, Trondheim, Drammen, Oslo og Kristiansand) lå Fredrikstad, i
2016, på 3. plass hva angår «anleggspoeng per 1000 innbyggere», som er en
indikator på anleggssituasjonen i kommunene. Det er likevel utfordringer hva gjelder
å imøtekomme høye forventninger og aktvitetsnivå i den organiserte idretten. I tillegg
er det behov for rehabilitering av eldre idrettsanlegg.
Anlegg og arealer til fysisk aktivitet ved skolene:
Skolene spiller en viktig rolle for utviklingen av gode aktivitetsvaner. Grunnskolen tar
hånd om barn i en viktig periode for utviklingen av fysiske ferdigheter, hvor alderen
10-12 år kalles «gullalderen» for utviklingen av motoriske ferdigheter.
Ungdomsskoletiden er en brytningstid der skolearbeidet og nye interesser generelt
fører til mindre fysisk aktivitet. Det er som nevnt et betydelig frafall i idretten generelt i
denne tiden.
Skolene, med sine gymnastikksaler og uteområder er et naturlig samlingspunkt i
nærmiljøene. For å skape gode, vedvarende assosiasjoner til fysisk aktivitet er det
viktig at kommunene legger forholdene til rette for kroppsøvingsfaget, lek i
friminuttene og for fysisk aktivitet i fritiden, i lokaler og anlegg tilknyttet skolene.
Kommunen ser store fordeler ved å samle og styrke anleggene, fremfor å bygge
stykkevis og delt. Hvor anleggene plasseres spiller også en stor rolle for
brukerfrekvens. Tradisjonelt blir ofte nærmiljøanlegg bygd på tomter som ikke kan
bebygges av bolig eller næring. Av den grunn varierer kvaliteten på områdene som
avsettes til formålet. Det er (bør) derfor utarbeidet(s) nye bestemmelser om krav til
areal og kvalitet som i større grad bidrar til å sikrer gode og funksjonelle
nærmiljøanlegg som er tilgjengelige for alle.
Samlingen av nærmiljøanlegg (nærmiljøparker) må først og fremst legges til skolene,
eller i relativ nærhet til der folk bor og oppholder seg. Videre blir det viktig at
nærmiljøparkene behovsprøves med tanke på hva de bør inneholde. Generelt bør
utformingen av nærmiljøparkene legge til rette for god samhandling mellom barn, unge,
voksne.

2 KARAKTERISTIKK/ STATUS/ PROBLEMBESKRIVELSE
2.1 Arealpolitiske utfordringer i planområdet
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Gjeldende bestemmelser i kommuneplanens arealdel håndterer ikke urban
utbygging, fortetting eller bruksendring av arealer til fysisk aktivitet på en bærekraftig
måte. De er utformet for feltutbygging, og når det da bygges tett og høyt utløses lite
hensiktsmessige krav til aktivitetsflater.

2.2 Arealstrategiske føringer for ønsket utvikling
1. Sikre og ivareta eksisterende anlegg og arealer, og utvikle trygge og
funksjonelle nærmiljøer som innbyr til fysisk aktivitet (herunder idrett og
friluftsliv), sosial integrasjon og rekreasjon.
2. Sikre at det settes av tilstrekkelig arealer med god kvalitet til fysisk aktivitet,
sosial integrasjon og rekreasjon ved utvikling av nye bolig- og
næringsområder.
3. Sikre og ivareta grønne korridorer fra elv til mark, et bynært friluftsliv, og
sammenhengende turmulighet langs elv og kyst.
”Samle og styrke” skal være et overordnet arealprinsipp i kommunens fortettingsstrategi.
Kommunen ønsker å samlokalisere flest mulig arealer og anlegg for lek, rekreasjon og
utendørs idrett, slik at en får større og mer attraktive anlegg med tilbud til mange
brukergrupper. I begrepet” samle og styrke” ligger det også at det etablerers større, men noe
færre enkeltanlegg.

3 MÅLBESKRIVELSE
3.1 Visjon: «Flere mennesker, mer aktive, enda oftere»
Visjonen beskriver et Fredrikstadsamfunn slik vi ønsker det. Den gir oss retning og
noe vi i fellesskap må bidra til å nå.
FLERE
Vi blir stadig flere mennesker. Alle med sin egen unike bakgrunn, forutsetninger,
interesser og evner. Menneskene, i alle sine farger og fasonger, er de som former
byen.
For å møte framtida og sørge for at alle finner glede og nysgjerrighet i et aktivt liv, må
vi ta vare på vårt unike utgangspunkt. Vi skal styrke de nære relasjonene oss
imellom, nærheten til kyst og sti og marka vår. Nærhet til den organiserte,
egenorganiserte og spontane aktiviteten.
MER
Fredrikstad er som mange andre europeiske byer i ferd med å urbaniseres og
fortettes. Presset på arealene og kvalitetene vi har øker. Skal flere være mer aktive i
framtida handler det om å prioritere menneskene, og prioritere mulighetene.
Tid og tilgjengelighet er avgjørende for å få flere i aktivitet. Det betyr at det må være
mangfold av aktivitet nært der vi bor, og det må være enkelt å komme seg dit. Det må
være inkluderende aktiviteter som gir rom for alle. I en tid hvor hele verden er nær
må vi møte nye trender og aktiviteter med nysgjerrighet.
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OFTERE
For å engasjere flere i aktivitet oftere må vi vite hva som motiverer. Vi må snakke
med de som organiserer; idretten, frivillighet, lag og foreninger, og deg og meg.
Vi må stimulere til kreativitet og gi rom til å skape.
I framtida skal det være gode vilkår for de som ønsker å tilrettelegge og utvikle.
En aktiv og sunn by er en by hvor alle har like muligheter til å være fysisk aktiv på
den måten man ønsker selv. Hvor det hele tiden jobbes for å skape og utvikle
muligheter, og som engasjerer og mobiliserer innbyggerne til å ta ansvar for sin egen
aktive hverdag.

3.2 Idrett i et byutviklingsperspektiv
Den organiserte idretten blir ofte benyttet som samlebetegnelse på fysisk aktivitet
som blir tilrettelagt i regi av Norges idrettsforbund (NIF) med alle underliggende
organisasjonsledd. NIF har i dag i overkant av 2 millioner medlemskap (Norges
idrettsforbund, 2017) og er Norges klart største folkebevegelse. Det overordnede
målet for den statlige idrettspolitikken er:” idrett og fysisk aktivitet for alle”
(Kulturdepartementet,2015). Derfor ser den offentlige forvaltningen nytten av å støtte
organisert og egenorganisert fysisk aktivitet.
Idrettsareal
Idrettsanlegg er i stor grad arealkrevende. Dette betinger langsiktig planlegging.
Større spesialanlegg (eks. ishall) vurderes særskilt i forhold til plassering. Ofte er
slike anlegg bydelsovergripende i sin funksjon, eller de kan være interkommunale.
Bruksmessig er det likevel gunstig med flere anlegg i nærheten av hverandre, og ved
utdannelsesinstitusjoner. Dette på grunn av det sosiale samspillet som skapes blant
brukere og trenere, høy bruk, drift, lett tilgjengelighet mm.
Idrettsarenaer i bydelene
Det er viktig at det er arenaer for de største idrettene i alle bydelene. Flerbrukshaller
og fotballbaner ivaretar de største idrettsgrenene. Seriesystemene i blant annet
fotball, håndball er bydelovergripende da det spilles kamper i alle bydeler som det
enkelte lag skal delta på. Fotball alene gjennomfører 7000 kamper årlig (Østfold
fotballkrets,2017). Det er derfor viktig for kommunen å se alle anleggene under ett
når det gjelder bruk og utnyttelse. Imidlertid er nærhet til anlegg viktig for jevnlig bruk.
Nærhet til anlegg skaper også tilhørighet i eget boområde og er samtidig viktige
sosiale arenaer spesielt for barn og unge. Når anleggene etableres sammen med
skole og barnehage skapes et enda større «eierforhold» til anleggene og de får høy
bruksfrekvens. Langsiktig utfordring for idrettens del ved slike løsninger, er ofte
mangel på utvidelsesmuligheter og at særlig deler av utendørsanlegg kan stå i fare
for å bli bygd ned hvis skolen har behov for utvidelsesmuligheter. Dette må unngås.
Trosvik, Cicignon og sentrum for øvrig, har i dag underdekning på flerbrukshaller og
arealer til fysisk aktivitet. Dette er vurdert ut fra dagens innbyggertall, forventet
befolkningsvekst og aktivitetsnivå i de store idrettene. Bydel sentrum er den bydelen
som vil oppleve størst trykk i boligutviklingen. Nye boligfelt har alltid mange barn og
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unge som innbyggere, og dette vil ytterligere forsterke presset på idrettsanlegg i
bydelen. Utvikling av nye boligfelt vil innebære nye behov for idrettsanlegg.
Sambruk flere idrettsanlegg
Eksempel her er blant annet sentralidrettsanlegget på Lisleby. Størrelsen på det
regulerte arealformålet til idrett har over tid gitt mulighet for å etablere flere ulike
anleggstyper etter som nye behov kommer til. Dette gir en svært god synergieffekt
hvor aktivitet avler mer aktivitet. Sambruk kan også innebære idrettsbygg som kan
huse flere idrettsgrener. Arena Fredrikstad vil bli et godt eksempel på et slikt
idrettsanlegg.
Større spesialanlegg til idrett
Anlegg som vi har få av – eller bare ett, må man finne seg i at gir reiseavstand for
mange. Imidlertid bør anleggene ligge sentralt, i tilknytning til kollektivtilbud, samt
være lett tilgjengelig. Slike anlegg bør ligge koblet opp mot skole eller andre
idrettsanlegg for å kunne gi maks bruksfrekvens. Eksempler på slike anlegg er ishall,
basishall turn, friidrettshall etc.
Oppgradering av anlegg/standardheving
I noen tilfeller kan man gi et bedre og mer omfattende treningstilbud til flere uten å
båndlegge nytt areal. Dette gjelder blant annet ved omlegging av gress til kunstgress
på eksisterende fotballbaner. Samtidig er det viktig å ivareta det man har av
anleggsmasse, da det representerer store verdier. Anleggene må imøtekomme de
krav som idretten har og arenaene bør oppleves gode å oppholde seg i og på. Dette
gjelder særlig flerbrukshallene.
Internasjonalisering; nye idrettsgrener
Fredrikstad er en internasjonal by med mange innvandrere og store bedrifter med
utenlandske arbeidstakere, samt at vi har Høgskolen i Østfold med studenter fra
mange ulike land. Tilrettelegging for idrettsgrener vi har liten tradisjon for, tas også
med i det totale planleggingsbildet. Dette for å være en god vertskommune og
samtidig gir det rom for et bredere tilbud av idrettsgrener til befolkningen generelt.
Svømmehaller
Norges Svømmeforbund (NSF) anbefaler én stk. 25 meteres basseng per 10 000
innbyggere. Det nylig restaurerte Kongstenbadet tilsvarer tre slike basseng. Sammen
med 25 meters bassenget i Gaustadbadet har Fredrikstad en dekning på ca. 40 000
innbyggere. I tillegg leier kommunen ut bassenget i Lykkeberghallen (12,5m x 6m),
fem skolebasseng (12,5m x (+/-10m), samt ett mindre basseng ved Fredrikstad
korttidssenter (6x4m). Sett i sammenheng med NSF sine anbefalinger vil
svømmehalldekningen i Fredrikstad være en fremtidig utfordring for kommunen.
Interkommunale idrettsanlegg
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Knutepunktkommunene har et sammenvevd bo- og arbeidsmarked. Dette er relevant
bakgrunnsteppe med tanke på etablering av større spesialanlegg i idrett.
Kulturdepartementet gir muligheter for at det kan søkes om ekstra tilskudd av
spillemidler på inntil 30 % av ordinær tilskuddssats til større interkommunale
idrettsanlegg. Forutsetningen er blant annet at anlegget er et større
kostnadskrevende anlegg, og at det inngås bindende skriftlig avtale mellom to eller
flere kommuner vedrørende investering og drift. I lys av kommende kommunereform
er det viktig å vurdere større idrettsanlegg i en slik sammenheng.

Estetikk og miljø ved idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
Ved idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av idrettsanlegg, skal det fremgå at
estetiske forhold er grundig vurdert for en best mulig tilpasning av anlegget, både i
seg selv og i forhold til omgivelsene. Anleggene må i tilstrekkelig grad ta hensyn til
omgivelsene, både når det gjelder innpassing i natur- og kulturlandskap og samspill
med eksisterende bebyggelse i området rundt. Dette er anlegg som skal stå svært
lenge, så estetiske kvaliteter er spesielt viktig å ta hensyn til.
Toppidrett - utdanning
Frederik II videregående skole og Wang toppidrett har hatt stor pågang på sine
idrettslinjer. Tilbudet skal styrkes ytterligere i samarbeid med Olympiatoppen region
øst. Rammebetingelsene for lokal ungdom som vil satse på toppidrett og bli værende
i regionen styrkes dermed ytterligere. Toppidrettsutøvere er ofte forbilder og en viktig
motivasjonsfaktor for mange yngre utøvere. Samtidig er det med på å synliggjøre
Fredrikstad på en god måte. For å holde på toppidrettsutøvere, må rammefaktorer
slik som blant annet oppgraderte idrettsarenaer med god mulighet for trening og
stevner/kampavvikling, være tilgjengelig.
Kompetansesenteret for toppidrett, Olympiatoppen region øst.
Olympiatoppen region øst (OLTØ) skal gjennom samlinger og utviklingsprogram
jobbe for å øke trenerkompetansen til trenerne for morgendagens- og dagens
topputøvere. OLTØ skal skape utviklingsmiljø for unge lovende utøvere gjennom
samarbeid med videregående skoler og høyskole. Sammen med særkretsene i
regionen skal OLTØ gjennom et faglig sterkt, levende og engasjert kompetansemiljø
bidra til at regionen får enda flere toppidrettsutøvere (OLT,2017).

3.3 Fysisk aktivitet i et byutviklingsperspektiv
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Barns hverdag har endret seg dramatisk. Det råder en generell bekymring over at
fysisk form og fysisk aktivitetsnivå hos barn og unge er dårligere i dag enn før.
Mange barn og unge er svært aktive, men mange er også svært inaktive. Etter
skolen er det vesentlig flere 15-åringer (42 %) som bruker mer enn 2 timer på TVtitting enn 9-åringene (17 %). Samme tendens er det for tid brukt på PC og TV-spill
der 38 % av 15-åringene bruker mer enn 2 timer per dag mot kun 12 % av 9åringene. (Helsedirektoratet). Dette er en trussel mot helsen til den enkelte. Spriket i
aktivitetsnivå er større enn før. Særlig gjelder dette barn fra ungdomsskolealder og
oppover. Dette fordrer en bevisst holdning til tilretteleggelse av arenaer for fysisk
aktivitet for barn- og unge. Å kunne gå eller sykle til skolen har stor betydning for
hverdagsaktiviteten. Tilgjengelighet til arenaer for fysisk aktivitet i nærmiljøet er en
del av dette helhetsbildet.
En stor andel av den voksne befolkningen ligger som nevnt under anbefalingene om
daglig aktivitet. Dette er ikke bra. Der imot ligger de mest aktive langt over anbefalt
nivå. Bedriftsidretten er særlig viktig for mange voksne og gode tiltak rekrutterer
stadig flere. Treningssentrene viser også betydelig bruksvekst i perioden 1987 til i
dag. Turløyper og sykkelstier kan også skilte med en betydelig bruksvekst i samme
periode. Fysisk aktive er større forbrukere av tilgjengelige anlegg og fysiske
omgivelser sammenliknet med grupper av inaktive. Både positive psykologiske og
sosiale forhold i befolkningen og fysisk/materielle omgivelser er viktig for økt fysisk
aktivitet. Derfor er det viktig at det avsettes arealer som legger til rette for kunne ta
sunne og aktive valg i hverdagen.
Lokale demografiske prognoser tilsier at vi må vente en relativ stor økning i antall
eldre. Det er positivt samfunnsøkonomisk og for den enkelte, at eldre er aktive så
lenge som mulig. Hovedutfordringen er å øke andelen som oppfyller anbefalingene til
fysisk aktivitet og minske omfanget av stillesitting. God arealplanlegging med
tilgjengelighet til lokale turområder som sikrer muligheter året rundt, har stor verdi for
denne aldersgruppen.

4 DELRAPPORTENS FORSLAG TIL TILTAK
Arealene som beskrives i dette kapitelet er fremmet på grunnlag av en helhetlig
vurdering med hensyn på dagens anleggsdekning, demografiske prognoser, samt
ønsker å behov som er avdekket ved lokal forskning. (se egen mappe for kart over
områdene).

4.1 Særlige verdifulle arealer til formålet
4.1.1 Utfarten/Stjernehallen
Matrikkel- ID: 106/208/1391/0
«Arena Fredrikstad» på Værste skal etter planen står ferdig 2023. Dette betyr
nedleggelse av dagens isanlegg «Stjernehallen» på Trara.
Stjernehalltomten vil ha en stor utbyggingsverdi for Fredrikstad kommune med sin
beliggenhet, men det er også et viktig område for fysisk aktivitet og friluftsliv, og det
er en svært viktig inngangsport til Fredrikstadmarka.
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I dag har vi en grønnkorridor/turvei med lys som går fra bykjernen, til Trara skole,
gjennom Bratliparken og opp til Stjernehallen. Før Stjernhallen ble etablert gikk
turveien over det som i dag er parkeringsplass vest for Stjernehallen. Strekningen er
på ca. 200 meter og hindrer en gjennomgående grønt korridor fra sentrum ut i
Fredrikstadmarka.
Ved en omregulering av området må det settes av plass til turvei, og anlegget må
oppgraderes. Viktigheten av grønne korridorer må sees på som et prioritert område
sett opp mot fortetting av sentrumsområdene.
Innenfor Trara skolekrets er det ingen etablerte idrettsanlegg eller nærmiljøanlegg
foruten Stjernehallen og skytteranlegget ved Åsebråten. Ved nedleggelse av
Stjernehallen vil det være viktig å etablere et allsidig og godt nærmiljøanlegg som
kan tilfredsstille egenorganiserte aktiviteten for barn, unge og voksne.
Nord for Stjernehallen er det etablert en parkeringsplass innenfor gjeldende
markagrensen. I nye kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka er
det foreslått å tilpasse markagrensen for å opprettholde innfartsparkeringen. Videre
er det viktig å ha flere mindre innfartsparkeringer til markaområdene for økt
tilgjengelighet. Dette vil også bidra til å redusere belastningen på enkelte områder av
marka.
I et friluftslivsperspektiv vil det være viktig med lav boligbebyggelse på
Stjernehalltomten. Et av Fredrikstad kommunes mest attraktive friluftsområdet ligger
ved Bjørndalsdammene nord for tomten. Her er det blant annet godt tilrettelagt for
bevegelseshemmede og andre med lav mobilitet. Blir det etablert høy bebyggelse på
Stjernehalltomten vil dette bli synlig fra turveien ved Bjørndalsdammene. Dette
medfører forringelse av friluftsopplevelsen for de som ikke har mulighet til å komme
seg lengere inn i marka.
4.1.2 Merkurveien/Kunstgressbanene
Matrikkel- ID: 106/210/447/0
Som følge av by-pakken Intercity nedre Glomma, en del av Nasjonal Transportplan
(NTP), vil utvidelsen av vei- og jernbanestrekningen gjennom Fredrikstad få store
konsekvenser også for idretten. Merkuranlegget som består av 2 fullstørrelse
kunstgress fotballbaner har stor verdi for idrettsaktivitet og folkehelsen gjennom sin
sentrale plassering i byen. Trosvik IF som primærbuker av anlegget, fungerer som
lokalidrettslag for 3 skolekretsen; Trosvik, Trara og til dels Cicignon. Plassering gjør
også anlegget særdeles attraktivt for grupper som spiller egenorganisert fotball med
venner. Og fungerer således som en svært viktig sosial møteplass for barn, unge og
voksne. Merkur blir en flerkulturell smeltedigel hvor fotball er en felles referanse for
alle.
Merkuranlegget blir etter NTP berørt i så stor grad av inngrepet til den nye vei- og
jernbanestrekningen at banene ikke kan ligge slik de gjør i dag. Det er svært få, eller
ingen andre steder det er naturlig å relokalisere to kunstgressanlegg i Fredrikstad
sentrum. Men det ansees som helt vesentlig for en så viktig aktør som Trosvik IF og
for å opprettholde en aktiv sosial samlingsplass at banene blir videreført i aksen
Holmen – Christianslund – Trosvik klubbhus.
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4.1.3 Hans Jacob Nilsens gate/Stasjonstomten
Matrikkel- ID: 106/300/1159/0
Fotballen i Fredrikstad peker seg ut ved kunne kalles et nærmiljøtilbud får nær sagt
alle barn og unge. Alle skolekretser har sitt idrettslag som tilbyr fotball. Det eneste
unntaket er sentrumsskolen Cicignon.
Trosvik IF er i dag det største nærmiljøidrettslaget i kommunen med sine drøye 1000
medlemmer. Med den bo sammensetningen vi finner i klubbens nedslagsfelt i og
rundt sentrum, er det ikke vanskelig å forstå hvilken samfunnsoppgave Trosvik IF
utspiller for Fredrikstad. Tar man i tillegg inn over seg befolkningprognosene som
foreligger Fredrikstad sentrum, Trosviks rekrutteringsområdet, vil fremtiden kunne
vise seg å bli for stor til å håndtere for et frivillig-basert idrettslag. Virksomhet idrett
mener at man ved å reetablere Cicignon idrettslag vil kunne avlaste Trosvik IF på
sikt. Slik at barn og unge i sentrum øst kunne ha sin egen nærmiljøklubb.
Dette krever imidlertid anlegg til utøvelse av idrett, og anlegg krever arealer. Når
jernbanetraseet legges om, vil områder rundt nåværende jernbanestasjon, ved
Cicignon skole frigjøres. Dette utpeker seg egnede lokasjoner for nye idrettsanlegg
for å gi sentrum øst sårt tiltrengte idrettsarealer i barn og unges umiddelbare nærhet.
4.1.4 Riverside/Bane Nor
Matrikkel – ID: 106/208/16/0
I forlengelsen av stasjonstomten eier Bane Nor et større området nord for
Fredrikstadbroen. Når jernbanetraseen legges om må dette området erverves av
kommunen, da behovet for arealer til grøntområde og idrettsanlegg er stort i sentrum
øst. Det er en bydel med store utbyggingsplaner bla. gamle sykehustomten,
Riverside, Kjær/Europris og Bryggerifjellet. Samtidig har dette området svært lite
tilrettelagte områder for idrett, fysiskaktivitet og rekreasjon.

4.2 Øvrige områder som bør avsettes til formålet i byens 21
lokalsamfunn
-Kart over områdene finnes i vedlegg x
Østsiden/Borge
Lokalsamfunn

Område/adresse

Reguleringsstatus

Anleggstype

-Bruberggata
Kongsten
gressbane,matrikkelID: 303/1421/0

- Uregulert

-Idrettsanlegg

Behov

Begby
Gudeberg

-Borgarveien/
Mineberget,
matrikkel-ID:
303/1789/0

-Uregulert
-Uregulert

-Må
Aktivitetsanlegg reguleres til
formålet.
-Ridesenter
-Må
reguleres til
formålet.
-Meguleres
til formålet.
12

-Bekkevold/
Torsnesveien,
matrikkel-ID:
303/1293/0
Nabbetorp

-Lundheimveien,
matrikkel-ID:
303/627/0

-Uregulert

-Idrettsanlegg

-Uregulert

-Idrettsareal

-Enggata/nabbetorp
skole, matrikkel-ID:
303/183/0
Sellebakk

-Borgehalle/P.A
Gloslis vei, matrikkelID: 610/67/0
-Pans vei, matrikkelID: 609/99/0+
609/102/0+ 609/25/0

-Må
reguleres til
formålet
-Må
reguleres til
formålet.

-Uregulert

-Idrettshall/

-Uregulert

aktivitets

-Uregulert

Flate
-2 fotballflater/
Sellebakk

-Må
reguleres til
formålet
-Må
reguleres til
formålet

-Galtungveien,
matrikkel-ID:
106/303/294

-Grøntområde/
rekreasjon

-Må
reguleres til
formålet

Tuesgate/snørn/Rogv, -Uregulert

Aktivitetssflate

Må
reguleres til
formålet

Skjærviken
Torp

matrikkel-ID:
620/1/81
Torsnes

Torsnes/ Herregårdsv, -Uregulert
matrikkel-ID:
679/41/0

Fotballbane

-Må
reguleres til
formålet

Årum

Årumbanen/
Kilevoldveien,
matrikkel-ID:
641/11/0+ 641/40/0

-Fotballbaner

-Må
reguleres til
formålet

-Uregulert

Sentrum/Rolvsøy
Lokalsamfunn Område

Reguleringsstatus Anleggstype

Behov

Ambjørnrød

-idrett

- fotballbane

-uregulert

-Nærmiljøpark

-Opprettholde
reguleringsstatus

- grønt

- Nærmiljø

-

-

-Skogstrandbanen/grus
og kunstgress, matrikkelID: 238/1/0+ 238/9/0
-Ambjørnrød/ skole
matrikkel-ID: 213/323/0

- Skoletomten
må reguleres til
formålet(idrett/
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- Harestien, matrikkel-ID:
213/3/0

- regulering på
disp.

-Idrettsanlegg

aktivitet).
-Bevare
regulering for
nærmiljøanlegg

-Skianlegget/ veum,
matrikkel-ID: 211/4/0

-Må reguleres til
formålet
Cicignon

-Riverside, matrikkel-ID:
208/16/0

-Uregulert

- Fotballbane

-Allmennyttige
formål

-Aktivitetsareal

-Wisebanen/tennis,
matrikkel-ID: 208/400/0+ - samferdsel
208/372/0

-Idrettshall/
areal

Jernbanegata/statsjonen,
matrikkel-ID: 300/1159/0
Hauge

Østfoldhallen/Dikeveien,
matrikkel-ID: 735/204/0
-Haugeåsen u/b-skole,
matrikkel-ID: 737/260/0

- Har pr. i dag
ingen
idrettsanlegg i
nærheten.
Trosvik tar stort
ansvar i dag.
- Området må
reguleres til
formålet

-idrettshall

- Aktivitetsareal

-Uregulert

-Aktivitetsareal

-Uregulert

-Fotball/
aktivitet

-Rolvsøybanen/

-Opprettholde
reguleringsstatus
-Må regulere
arealer til
formålet.
- Ønskes regulert
til formålet.

Svaneveien, matrikkel-ID:
736/152/0+ 736/51/0
Lisleby

-Activesenteret,
matrikkel-ID: 204/425/0

-Næring

-?

-uregulert

-Idrettsanlegg

-Sentralidrettsanlegget.
matrikkel-ID:206/32/45

-Omregulering av
tom til
idrettsformål.
-Få området
regulert til
idrettsformål.

Nylende

Nylendebanen/Soliveien,
matrikkel-ID: 711/1/3

Uregulert

Fotballbane

-Må reguleres til
formålet

Rekustad

-Rolvsøyhalen/grusbane

-Skole

Ketilsvei, matrikkel-ID:
725/57/0

-Aktivitetsflate

-Idrettshall,
grusbane

-Omreguleres til
formålet

-Uregulert

-idrett/

- Bevare
reguleringsstatus

-Elvenesveien/Rekustad,
matrikkel-ID: 727/14/0
-Soliveien/ Rekustad,
matrikkel-ID
721/6/0+722/1/0

aktivitetsformål
-Idrettsformål/
nytt klubbhus
for Fredriksstad
roklub

-Fredriksstad
roklub ønsker å
omlokalisere sin
virksomhet fra
Floa til Visterflo
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Trara

-Trara skole, matrikkelID:
208/1308/0+208/602/0
-Bratliparken, matrikkelID: 208/825/0

-Skole
-Grøntområde

-Avsettes til
større nærm

-Byskole og
sentrumsanlegg

- lekeplass

-nærmiljø

- Idrettsformål

-nærmiljø

-Bevare
reguleringsstatus

-Det foreligger
-St.fjellet, matrikkel-ID:
planforslag fra
300/28/0
Jernbaneverket
-Stjernehallen, matrikkel- på dette arealet
ID: 208/1391/0

-idrett/nærmiljø - viktig for
rekreasjon v/
og
utfartsparkering fortetting
-Skatepark

-Steffensjordet
Skatepark, matrikkel- ID:
106/208/1427

Reguleringsstatus
må
opprettholdes.
(NB!)
-Svært viktig å
finne bynært
areal til å
relokalisere
skateparken

Trosvik

-Frederik II/
Merkurveien, matrikkelID: 210/447/0
-Trosvikbanen/

-Skole

- idrettsanlegg

-idrettsanlegg

- Fotballflate

- Aktivitetsformål

-Lek/rekreasjon

- Uregulert
Mølleveien, matrikkel-ID:
- Uregulert
210/223/0+ 210/232/0
-Falkenbanen/ Floaveien, -Ball-løkke
matrikkel-ID: 210/10/0
-?
-Travløkka/Onsøyveien,
matrikkel-ID: 210/532/0
-Lekeplass/ Liaveien,
matrikkel-ID: 210/448/0
-Ball-løkke/ Riishellinga,
matrikkel-ID: 210/448/0
-Kløverbadet/
oredalsveien, matrikkelID:202/15/14
-Nørbechsvei 15+17,
matrikkel-ID:
210/491/0+210/460/0
- Trosvikstranda,
matrikkel-ID:
300/1376/0+300/9/0+

-Uregulert
- Friområde m.m

-Lek/idrett
-nærmiljø
-idrettsformål
-Opprettholde
terapibasseng/

- Må avsettes til
idrettsformål
- aktivitetsflate
for skole og
nærmiljø
- område må
bevares til
fremtidige
behov.

- aktivitetsareal
Utfartsparkering for nye boliger
(marka)
- Aktivitetsflate
- Idrett/fysak

for nærmiljøet

-Turvei/
promenade

- fortetting
-Stort behov for
terapibasseng og
utfartsparkering
- Urbant
friluftsliv
- må avsettes til
aktivitetsformål
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300/1373/0+300/1373/0
+300/1372/0

Kråkerøy
Lokalsamfunn

Område

Reguleringsstatus

Anleggstype

Behov

Kråkerøy

Værste,
matrikkel-ID:
423/2/0

uregulert

Uteareal til ny
VGS

Jotne, matrikkelID: 423/121/0

uregulert

Må avsettes
areal til formålet

Onsøy
Lokalsamfunn

Område

Reguleringsstatus

Anleggstype

Behov

-Trondalen,
matrikkel-ID:
50/51/0

-I404Kunstgressbane

-Kunstgress,
med
mulighet for
utvikling

Reguleringsstatus
må opprettholdes

Engelsviken
Gressvik

-Gressvik BMX
klubb,
matrikkel-ID:
106/53/281

-Barnehage, idrett
og sport

Reguleringsstatus
må opprettholdes

-Idrett, BMXbane

Manstad

JFFSkytterklubben,
matrikkelID:81/8/0

Uregulert

Skytebane

Må reguleres til
formålet

Slevik

Slevik skole,
matrikkel-ID:
64/34/0

Uregulert

Friområde

Grønnstruktur
rundt skolen må
bevares

4.2.1 Spillemiddelordningens arealkrav
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Anlegg som er delfinansiert med spillemidler har et sett krav til drift og disposisjon.
Blant annet er anleggseier forpliktet til å holde anlegget åpent i en gitt periode etter at
det er ferdigstilt, 30 år for ordinære idrettsanlegg, og 20 år for nærmiljøanlegg. Dette
gjelder også om utbygger mottar spillemidler til rehabilitering av eksisterende anlegg.
Det forutsettes at arealet som anlegget befinner seg på er regulert til idretts- og
aktivitetsformål, eller at det foreligger en dispensasjon. Ved brudd på KUD sine
bestemmelser vil det føre til krav om tilbakebetaling av de spillemidlene som er gitt til
anlegget. Dette får svært uheldige konsekvenser for idrettslagene, og andre frivillige
organisasjoner som primært driftes på dugnad. Det er derfor viktig at etablerte anlegg
og arealer til idrett og fysisk aktivitet får beholde sin status, minimum ut anleggets
levetid, som definert av KUD. Hvilke anlegg som er tildelt spillemidler i Fredrikstad
siden ordningen ble opprettet er lagt som vedlegg til denne rapporten.

4.3 Forslag til retningslinjer for arealer til idrett, lek, opphold og
rekreasjon














Der det er mulig, skal arealer for lek, rekreasjon og idrett samlokaliseres i
større enheter, i tilknytning til øvrig grønnstruktur, eller bindes sammen
gjennom trafikksikker og trygg infrastruktur.
Ved utbygging eller bruksendring i eksisterende utbyggingsområder vurderer
kommunen om krav til utearealer for allmenn lek og rekreasjon er ivaretatt på
eksisterende anlegg. Hvis det ikke er det, vurderer kommunen om kravene
kan ivaretas gjennom oppgradering av eksisterende arealer, investeringer i
allerede definerte behov for bydelen, eller om det må settes av nye arealer til
formålet.
Arealer og anlegg for lek, rekreasjon og utendørs idrett, bør samles slik at en
får større og mer attraktive anlegg med tilbud til mange brukergrupper.
Nye bestemmelser for utearealer skal være tydelige på kvalitetskrav til arealer
som skal avsettes til formålet, eksempelvis solforhold. Krav til funksjoner og
fysisk utforming av arealene bør nedfelles i en kommunal normal for
utomhusanlegg, og disse hjemles i bestemmelser til kommuneplanen.
Bestemmelser om universell utforming forankres i bestemmelser til
kommuneplanen.
Nærmiljøpark defineres som lokalmiljøets sentrale møte- og aktivitetsområde,
og flest mulig funksjoner legges i, eller ved, nærmiljøparkene. Nærmiljøparker
lokaliseres i tilknytning til skoler og sentralt i urbane boligfelt. Arealkrav for
nærmiljøparker ved nye skoler skal følge anbefalinger i overordnede føringer.
Kommunen går bort fra antall boenheter som utløsende for krav til sand- og
kvartalslek. I stedet innføres krav til at det skal være godkjent sand- og
kvartalslekeplass innenfor gitte maksimalavstander fra boenhet. Dersom
kravet ikke er ivaretatt, skal en etablere ny, alternativt utbedre eksisterende
lekeplass, før det gis tillatelse til ny utbygging.
Nye kommuneplanbestemmelser skal definere maksimal avstand og krav til
god atkomst for sand- og kvartalslekeplasser.
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Arealkrav til sand- og kvartalslekeplasser økes, slik at en kan gi hvert anlegg
bedre stedskvalitet og flere attraksjoner.
Ved all utbygging skal det avsettes sammenhengende arealer til fysisk
aktivitet som minimum tilsvarer en syver- fotballbane. Antall boenheter legges
til grunn for areal som avsettes, og anleggene lokaliseres om mulig til
nærmiljøparker.
Statlig, veiledende norm legges til grunn for krav til minste uteoppholdsareal
for barnehager og skoler i nye utbyggingsområder.
Det stilles krav til kvalitet og minste uteoppholdsareal ved omsorgsboliger for
eldre og ved sykehjem.
Det offentlige skal eie utearealer som skal tilrettelegges for allmenn lek,
rekreasjon og
idrett i utbyggingsområder, samt annen grønnstruktur innenfor byggesonen.
Det skal stilles rekkefølgekrav om opparbeidelse av offentlige utearealer i hver
enkelt plan eller byggesak.
Lekeplasstrukturen i eksisterende utbyggingsområder tilpasses gradvis til nye
bestemmelser. Endring kan skje i forbindelse med ny utbygging i området, og i
nært
samarbeid med lokalsamfunn og velforeninger.

5 TILTAK NEDFELT KOMMUNEPLANENS AREALDEL
2019-2031
Leseregler
Bestemmelser er skrevet med vanlig tekst. Retningslinjer er skrevet i kursiv.
Teksten i hvert avsnitt danner en helhet der setninger ikke kan tas ut av sammenhengen i avsnittet.

1 Virkninger av planen
jf. pbl § 1-5
1.4 Uteoppholdsareal og nærmiljøpark
Arealplanens krav til uteoppholdsareal og nærmiljøpark går ikke foran eldre reguleringsplaner.

3 Rekkefølgekrav
jf. pbl § 11-9 nr. 4
3.1 Teknisk infrastruktur og grønn infrastruktur
Rekkefølgekrav for å sikre etablering av teknisk infrastruktur (veier, gangveier, sykkelfelt,
elvepromenade, parkeringsplasser, torg, overvann mm) og grønn infrastruktur (uteoppholdsareal,
lekeplasser, parker mm) skal fastsettes i reguleringsplan.
3.2 Skolekapasitet
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Utenfor byområdet kan ikke igangsettingstillatelse gis til nye boenheter før det er dokumentert
tilstrekkelig skolekapasitet.
3.3 Nærmiljøpark
Før brukstillatelse kan gis, må utearealer være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent
utomhusplan.
Dersom et utbygd område ikke har arealer til uteoppholdsareal og nærmiljøpark i tråd med kravene
som er angitt i kommuneplanens bestemmelser, skal dette innfris før det gis brukstillatelse til nye
boenheter.

8 Soner med særlige hensyn
jf. pbl § 11-8 bokstav c)
8.2 Friluftsliv H530
Hensynssone Friluftsliv består av:
 Markaområder
 Statlig sikrede friluftsområder (fra Naturbasen)
 Miljødirektoratets kartlagte friluftslivsområder (svært viktige og viktige områder)
Hensynet til friluftslivet skal være førende for arealbruken og for bygge- og anleggstiltak.

11 Føringer for utbyggingsområder
jf, pbl § 11-7
jf. pbl § 11-9 nr. 4, 5, 6 og 8
jf., pbl § 11-10 nr. 2

Stedsnavn
Grønli

Felt
S1

Trosvikstranda
Værstetorget

S2
S3

Gudebergjordet

BA
04

Sleipner

BA
08
BA
10

Kiæråsen

Dammyr

BA
12

Bestemmelser og retningslinjer
I søndre del av området skal det etableres ny nærmiljøpark som skal
tilhøre hele planområdet. Nærmiljøparken skal utformes med fokus på
aktivitet for ungdom.
Det skal etableres nærmiljøpark innenfor området.
Bebyggelse skal planlegges med tanke på et utvidet torv, med
Stortorvet på nordsiden av elva og Værstetorvet på sydsiden. Gang- og
sykkelforbindelser langs elva og fra alle retninger mot gangbroa skal
forbedres.
Området sikres til fremtidig viktig byutviklingsformål. Hensiktsmessig
innhold må avklares før området tas i bruk til annet enn
jordbruksformål. Reguleringsplan skal vise hvordan siktlinjer og
gangstrøk til dammene skal etableres.
Reguleringsplan skal vise hvordan siktlinjer og gangstrøk i forlengelsen
av Oslogata til elva skal etableres.
Det skal etableres nærmiljøpark innenfor feltet. For å sikre sol tillates
massemottak i en tidlig fase, før området utvikles til boligområde.
Masser tillates ikke høyere enn til overkant på dagens fjellskjæring.
Innenfor området tillates næring og boliger. Næring skal være
besøksintensive virksomheter/A-virksomheter.

19

NTP

BA
20

Åsgårdsfjellet

N
16

Cicignon
ungdomsskole
Gressvikfloa

OP
06
B
15
B
22
B
24
B
40

Kiærs bruk
St. Croix
Stjernehallen

Berger, Manstad
Veum park

KB
1
KB
2

Torp Bruk

KB
3

Viuno

KB
5
KB
6

Tofteberg

Mineberget

KB
9

Torbjørnrød

AA
1

Annen handel enn dagligvarehandel, nærhandel og strøkstjenlig
virksomhet tillates ikke.
Bebyggelsens utforming skal ivareta siktlinjer mellom Apenesfjellet og
Speiderfjellet ved Bryggeriveien, Arne Stangebyes gate, Magnus gate
og Harald Haarfagres gate.
Det skal etableres skole innenfor området, i tillegg til evt annen
utbygging. Det skal etableres nærmiljøpark innenfor området.
Reguleringsplan skal vise hvordan siktlinjer og gangstrøk i forlengelsen
av Oslogata til elva skal etableres.
Området skal brukes til arbeidsintensiv næringsvirksomhet.
Kollelandskapet skal bevares sett fra sjøen/Gressvik med
Åsgårdsvarden som silhuett. Tilgjengelighet til Åsgårdsfjellet som
friluftsområde skal forbedres.
Området for tjenesteyting skal brukes som skole.
Det skal etableres nærmiljøpark innenfor feltet.
Det skal etableres nærmiljøpark innenfor feltet.
Boligbebyggelsen skal ha karakter av tett-lav-bebyggelse.
Reguleringsplan skal vise ny boligbebyggelse, grønnstruktur,
friluftsparkering og tursti/lysløype. Boligbebyggelsen skal ha karakter
av tett-lav-bebyggelse.
Området skal brukes til boliger, offentlig/privat tjenesteyting, næring –
helsesenter og tjenesteyting – menighetssenter.
Innenfor feltet tillates boliger, tjenesteyting og forretning. I
reguleringsplan skal det vurderes å sette av tomt for ny skole. Annen
handel enn dagligvarehandel, nærhandel og strøkstjenlig virksomhet
tillates ikke.
Innenfor feltet tillates boliger, tjenesteyting og forretning. I
reguleringsplan skal det vurderes å sette av tomt for ny skole. Annen
handel enn dagligvarehandel, nærhandel og strøkstjenlig virksomhet
tillates ikke.
Området skal brukes til næring og offentlig/privat tjenesteyting –
omsorgsboliger.
Området skal brukes til næring og masseuttak. Første adkomstvei skal
etableres fra Vardeveien. Rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan
skal fastsette krav til utbyggingsrekkefølge sett i forhold til etablering
av adkomstveier og der områdets nordøstre hjørne bygges ut sist.
Reguleringsplan skal vise hvordan nytt hellende marknivå skal
etableres vesentlig lavere enn dagens terreng slik at virkningene på
landskapsbildet minimeres.
I området kan det legges til rette for aktiviteter som bygger opp under
innholdet i ”Aktivitetsbyen”. Formål som tillates er idrett, fritidsformål
og tjenesteyting.
Området skal brukes til massemottak. Massemottaket kan benyttes til
deponering av rene masser. Fyllingsnivå og etappevis utfylling skal
fastsettes i reguleringsplan. Etter at området er oppfylt, skal det
endres til LNF-område.
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Skianlegg Veum
Modellflybane
Gansrød

IA
12
IA
13

Hankøsundet/Vikane

Området skal brukes til skianlegg. Parkering tillates ikke.
Området skal brukes til modellflybane på en måte som ivaretar
jordvernet.
”Mulighetstudie for Hankøsundet datert 5.juni 2009” skal legges til
grunn for reguleringsplan.

13 Føringer for FMV vest
jf. pbl § 11-9 nr. 5, 6 og 8
13.1 Gaterom
a. Plankartet viser hovedstruktur for gatenettet. Gatebredder i plankartet er veiledende bredder.
b. Gatene i områder skal utformes som urbane gater, ikke som veier.
c. Parkering, både for korttid og langtid, og andre samferdselsfunksjoner, må løses inne på
utbyggingsområdene og tillates ikke plassert på torg og i gaterom som er vist i plankartet. Unntatt er
parkeringsplasser for funksjonshemmede, parkeringsplasser for sykkel og bussholdeplasser.
d. Sammenhengende byromsforbindelser, forbindelser til elvepromenade samt gang- og
sykkelforbindelser skal vises i reguleringsplan.
e. Hovedsykkelveier skal utformes med sykkelfelt separert fra kjørevei og gangvei.
f. Gangforbindelse mot sentrum skal sikres langs elva og til Jens Wilhelmsens gate. Mulighet for
gangforbindelse mot sentrum via KG Meldahls vei skal utredes i forbindelse med reguleringsplan for
Dokka Sør.
g. Det skal etableres gangforbindelse til Åsgårdsvarden fra nord og fra vest. Dette vil kreve
tilrettelegging for sti/trappe. Stienes plassering i plankartet er retningsgivende.
h. Parkgata skal utformes som en grønn gate med minst dobbel trerekke i hele sin lengde. Parkgata
skal utformes med to kjørefelt, separate sykkelfelt og fortau. Fotgjengere skal kunne krysse Parkgata
på brede gangfelt i veiens plan. Vest for Sagparken skal Parkgata gis et parkpreg med rom for
aktiviteter og opphold i minst 18 m bredde.
i. Fra Parkgata skal det etableres to grønne strøk til elvepromenaden mot nord på Odden, to grønne
strøk mot sør på Odden og et grønt strøk ved området for tjenesteyting/idrett. De grønne strøkene
skal ha en parkmessig utforming og være i gjennomsnitt minst 25 m brede, og ha minste bredde 15
m. De grønne strøkene skal ivareta siktlinjer, opphold, adkomst og myke trafikanter. Områdene vil
kunne tilrettelegges med lekeplasser, parsellhager og sitteplasser samtidig som de skal fungere som
flomvei.
j. Det skal etableres en bygate med kjøring for varelevering og annen nyttekjøring fra Parkgata over
Solplassen til Selma Nygrens gate. Bygata skal ha dobbel trerekke.
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k. Hovedsykkelnettet skal ha en forbindelse som krysser Dokka på bro. Endelig plassering fastsettes i
reguleringsplan. Gatene som leder rett frem til broen skal fungere som hovedsykkelvei.

13.2 Blågrønn struktur
a. Parker skal ha tilknytning til offentlig gate eller gang- og sykkelvei. Parker og gater skal brukes som
flomveier.
b. Barnehager og skole skal plasseres i direkte tilknytning til park. Ved bilfri adkomst til parkarealene
kan det vurderes å redusere utearealene til 80 % av gjeldende norm for barnehager.
c. Der elvepromenaden er vist med grønnstrukturformål skal den utformes med helning ned mot
møtet med vannet. Gangareal skal ha ikke ha tredekke.
d. Der elvepromenaden er vist med samferdselsformål skal den utformes med kaikant med fast
dekke. Gangareal skal ikke ha tredekke. Nedtrapping av kaikanten tillates i vannarealet utenfor
kaikanten.

13.3 Generelt om utbyggingsområder
a. Fasader som vender mot nabolagstorg skal utformes som åpne fasader med innganger og
publikumsrettet virksomhet. Nærhandel og bevertning skal plasseres i sentrumsformål eller med
fasade mot nabolagstorg.
b. I sentrumsformål skal bebyggelsen legges med byggelinje mot gatene for å skape definerte
gaterom. I tillegg til f. eks. handel, service og bevertning tillates i første etasje felles sykkelløsninger,
andre deleordninger, minigjenbruksstasjon, felles gjesterom, samlingslokale, ungdomsklubb,
barnehage.
c. Mot Selma Nygrens vei skal det etableres høy andel næring som f.eks. kontorer, småverksteder og
tjenesteyting.
d. Kjøpesenter tillates ikke, heller ikke i sentrumsformål.
13.3 Arena Fredrikstad
Området skal brukes til idrettsanlegg og skole.
13.4 Dokka nord
a. Innenfor området skal det etableres sambruksgater og et mest mulig bilfritt område. Dersom
sambruksgata er vist i plankartet med minst 16 m bredde skal gata ha enkel trerekke. Adkomst til
parkering under Dokka skal ikke være via sambruksgate.
Sveiseparken skal programmeres med en større lekeplass tilpasset alle aldre, sittemuligheter,
utetreningselementer og grillplass.
b. Hensynssone kulturmiljø markerer sveisedekket av betong og jern som bør bevares som en del av
Solplassen dersom området ikke bebygges.
13.5 Dokka Sør
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a. Innenfor området skal det etableres sambruksgater og et mest mulig bilfritt område. Dersom
sambruksgata er vist i plankartet med minst 16 m bredde skal gata ha enkel trerekke. Adkomst til
parkering under Dokka skal ikke være via sambruksgate.
b. Deler av beddingen skal bevares som historisk spor. Kontakten med vannet og lune
oppholdsplasser skal prioriteres ved utforming av plassen ytterst.
Solparken skal programmeres med soner for opphold og lek, uteservering og vegetasjon.
Sveiseplassen skal ha uteservering, kunstlekeplass, plass for kunstutstillinger og andre
kulturarrangementer.
Minst to av kranene skal bevares, en amerikansk og en norsk. De skal plasseres mest mulig synlig,
fortrinnsvis som fondmotiv i gaterom, ved Solplassen eller lenger ut ved gangbroa eller beddingen.
Det skal reguleres adkomst til tursti til Åsgårdsfjellet.
c. Hensynssone Båndlegging Infrastruktur gir mulighet for etablering av parkering under vannflaten
og parken i dokka.
d. Kulturmiljø: Kulturmiljøet omfatter Dokka, Sveisehall 1, kranbaner i bygulvet, to kraner og
Beddingen.
Autensitet i materialbruk og utførelse skal vektlegges. På Solplassen bør sveisedekket av betong og
jern bevares.
13.6 Odden
a. Småbåthavnen skal etableres uten krav til parkeringsplasser, men med krav om at båtplasser
knyttes til eiendommer i nærområdet.
b. Oddenparken skal tilrettelegges som en aktivitetspark med soner for sport, rekreasjon og kultur.
Parken skal ha levegetasjon i flere sjikt samt av variert tetthet og åpenhet for å dempe vind.
13.7 Glombo Øst
Innenfor området skal det etableres skole med tilhørende nærmiljøpark. Det skal reguleres adkomst
til tursti til Åsgårdsfjellet.
13.8 Glombo Vest
Innenfor området for bebyggelse og anlegg skal det etableres nærmiljøpark. Ballastparken vernes
som biotop samtidig som området skal tilrettelegges for ferdsel og opphold på naturens premisser.
Det skal vurderes etablert en kanal for overvann og friluftsliv i grensen mot Glombo øst. Evt
konsekvenser for Ballastparkens naturverdier ved etablering av kanal skal utredes.

21 Uteoppholdsareal
jf. pbl § 11-9 nr. 5, 6 og 8
21.1 Krav til areal
Innenfor areal avsatt til sentrumsformål er det krav til 15 kvm uteareal per boenhet.
Innenfor sentrumsgrensen er det krav til 25 kvm uteareal per boenhet.
Innenfor byområdegrensen er det krav til 50 kvm uteareal per boenhet.
I øvrige områder innenfor planen er det krav til 80 kvm uteareal per boenhet.
21.2 Krav til kvalitet
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a. Arealer brattere enn 1:3, smalere enn 10 meter, arealer satt av til kjørevei, parkering, fareområder
og areal belagt med restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke regnes med.
b. Arealene skal være betryggende sikret, og ha sikker adkomst.
c. Arealene skal oppfylle normer for luftkvalitet og støy i henhold til gjeldende statlige regler og
retningslinjer.
21.3 Krav til privat, felles og offentlig uteoppholdsareal
a. Arealenes fordeling
Per bolig
Privat
Sentrumsformål

Sentrumsområdet

Minst 50 % av
boenhetene skal ha
privat uteplass.
Alle boliger skal ha
privat uteplass.

Byområdet

Alle boliger skal ha
privat uteplass.

Utenfor
byområdet

Alle boliger skal ha
privat uteplass.

Felles
Minst 5 kvm per bolig på
terreng, dekke eller
takterrasse.
Minst 10 kvm, av dette
minst 5 kvm på terreng
eller dekke med jordlag.
Minst 15 kvm, av dette
minst 10 kvm på terreng
eller dekke med jordlag.
Minst 30 kvm på terreng
eller dekke med jordlag.

Offentlig tilgjengelig med
trygg adkomst
Minst 10 kvm per bolig på
terreng.
Minst 15 kvm per bolig på
terreng.
Minst 30 kvm per bolig på
terreng.
Minst 40 kvm per bolig på
terreng.

b. Ved bygging av tre eller færre boenheter kan kravene til felles og offentlig uteoppholdsareal løses
som privat uteoppholdsareal.
c. Det skal være sol på minst halve arealet til felles og til offentlig uteopphold klokken 15 ved
sommersolverv.
21.4 Nærmiljøpark
a. I boligområder skal arealer for lek, rekreasjon og eventuelt idrett samlokaliseres i nærmiljøpark.
Allmenn park og lekeplass skal integreres i nærmiljøparken. Nærmiljøparken skal ha 7’er fotballbane
med målene 30x50 m. I byområdet tillates 7’erbane erstattet av flat gresslette med målene 20x40 m.
I sentrumsformål tillates fotballbane erstattet av aktivitetspark med tilbud til alle aldre.
b. Ved utbygging i nye eller etablerte utbyggingsområder skal det etableres/være etablert
nærmiljøpark med integrert lekeplass på minimum 2,5 dekar, maksimalt 400 meter i luftlinje fra
bolig. Vei større enn samlevei SA1 regnes som barriere for atkomst til kvartalslekeplass. ‘
c. Wiesebanen skal utvikles som nærmiljøpark med gresslette som skal fungere som fordrøyning for
overvann.
d. I områder nærmere markagrense enn 200 m kan rekkefølgekravet for nærmiljøpark i § 3.3
fravikes. Krav til uteoppholdsarealenes størrelse etter § 21.1 skal ikke fravikes.
21.5 Lekeplass
Det skal etableres/være etablert lekeplass på minimum 250 kvm, maksimalt 100 meter i luftlinje fra
bolig ved utbygging i nye eller etablerte utbyggingsområder. Terrengsprang større enn 10 meter og
vei større enn atkomstvei A1 regnes som barriere for atkomst til sandlekeplass. Maksimalt 100
boenheter kan være tilknyttet én lekeplass.
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40 Landbruks-, natur- og friluftsformål: Natur og friluftsliv
jf. pbl. § 11-11
40.1 Friluftsliv
Tilrettelegging for friluftsliv er tillatt.
40.2 Lavvo/gapahuk/tømmerkoie
Lavvo/gapahuk/tømmerkoie skal være åpen for allmennheten.
Ved vurdering av dispensasjon skal det fremlegges redegjørelse for blant annet følgende forhold:
a) Adkomst: Det må redegjøres for hvorvidt tiltaket vil medføre et behov for utbedring eller
nyetablering av sti/vei.
b) Sanitærforhold: Det må redegjøres for om tiltaket vil medføre behov for sanitærløsning.
c) Bruk: Det må redegjøres for hvem som skal bruke og drifte bygning/området.
d) Påvirkning på naturmiljøet: Det må fremlegges en redegjørelse som viser hvordan
omkringliggende område er tenkt benyttet.
e) Brannrisiko: Konstruksjonens/bygningens størrelse og bruk vil være avgjørende for hvorvidt
tiltaket medfører økt brannfare. Ved bygninger som utgjør stor risiko for brannfare skal det
redegjøres for adkomst for brannvesen ved uttrykning.
f) Arbeidstilsynet: Bruken vil kunne forutsette samtykke fra Arbeidstilsynet. I disse tilfellene må
samtykke innhentes før søknad innsendes for behandling.
40.3 Markaområder
a. Markaområder er vist med markagrense i plankartet.
b. Marka skal forvaltes etter flerbruksprinsipper som hensyntar ulike brukere. Naturvern og
friluftsinteresser vektlegges. Anlegg tillates i tråd med intensjonen for marka, herunder anlegg for
fysisk aktivitet som f.eks skianlegg, hundepark, sykkelanlegg o.l. Slike anlegg bør legges i utkanten av
marka- områdene, i nærhet av parkeringsanlegg, og avta innover i markaområdene.
c. Spesialanlegg for ski, sykkel, hest o.l. bør planlegges slik at det ikke fortrenger andre brukere, men
kommer i tillegg til øvrige eksisterende anlegg i marka. Anleggene bør fordeles jevnt i de ulike
markaområdene, slik at det sikres et variert tilbud til brukerne.
d. Markaområdene skal gi varierte opplevelser, og fungere som sosial møtearena. Det skal i fremtidig
utvikling og bevaringen legges vekt på å tilby mulighet for alle brukergrupper.

41 Landbruks-, natur- og friluftsformål: Landbruk
jf. pbl. § 11-11
41.2 Tiltak som ikke inngår i landbruksbegrepet og som krever dispensasjon fra pbl (jf. veileder
Garden som ressurs)
a. Generelle krav
Det stilles samme krav til estetisk utforming og ivaretakelse av tunutforming, kulturlandskap og
jordvern som for landbruksbygg. Det forutsettes videre at virksomheten i vesentlig grad ikke forringer
områdets verdi for friluftsliv, dets naturverdier og heller ikke forsterker miljøulempene i området.
Dersom aktiviteten/næringen vokser utover hva som naturlig kan knyttes til gården og den medfører
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vesentlige ulemper for nærmiljøet, kan videre utvidelse nektes. Virksomheten må da henvises til
næringsområde.
b. Eksisterende landbruksbygg
Der hvor det er nødvendig for å sikre og vedlikeholde landbruksbygg eller utnytte den ressursen dette
representerer, kan det gjennom dispensasjon gis tillatelse til bruksendring til annen virksomhet.
Mindre tilbygg og påbygg som følge av bruksendringen kan også tillates.
c. Rideanlegg
På landbrukseiendommer med ordinær landbruksdrift, kan det tillates rideanlegg tilpasset
internasjonale mål. Rideanlegg kan omfatte ridehall med tilhørende kontor, garderobe, sanitær,
overnatting og forsamlingsarena for kursdeltagere og staller med tilhørende utstyrsrom. Ved bygging
av ridehall skal det legges frem en plan over utearealer med ridestier av tilfredsstillende omfang hvor
nødvendige grunneieravtaler er inngått

6 TEMAKART
Opplisting av temakart – etter filnavn (Arealgruppen sin oppgave å utvikle temakart)
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