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Leseveiledning
Kapitel 1 viser visjonen og de overordnede prioriteringene de neste 12 årene. I kapitel 2
følger en kort beskrivelse av dagens virkelighet; 2010 som er utgangspunktet. Kapitel 3 er
ordnet etter planens seks innsatsområder og viser temavise mål og overordnede strategier.

Det er laget en kortversjon av samfunnsdelen. Kortversjonen er et sammendrag der blant 
annet kapittelet Utgangspunktet - Dagens situasjon er utelatt

Strategiene følges opp  i de kommunale virksomhetenes handlingsplaner. Handlingspla-
nene blir dermed kommunens verktøy for å gjennomføre av planen. I tillegg kommer sam-
arbeidet med de andre partene i samfunnsutviklingen. I vedlegg 3 beskrives alternative 
retninger for samfunnsutviklingen, ved hjelp av scenarier. Scenariene beskriver resultat av 
beslutninger som tas i dag og i tiden framover. Strategiene som er valgt i planen kan stå 
seg i flere framtidsbilder, og kan følgelig regnes som robuste og gode. 
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Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordede plandokument. Her vises de
langsiktige utfordringer, mål og strategier for hele Fredrikstad-samfunnet og for kommunen
som organisasjon. Kommuneplanens samfunnsdel skal også ligge til grunn for statlige
og regionale myndigheters virksomhet i Fredrikstad. Internt i kommunen er kommuneplanen
grunnlaget for handlingsplaner og årsbudsjett, og handlingsplaner i virksomhetene,
der tjenstene utføres.

I planen bruker vi begrepet ”kommunen” om kommuneorganisasjonen. Når vi mener hele 
vårt felles samfunn brukes begrepet ”Fredrikstad-samfunnet”

Kommuneplanens samfunnsdel er en 12-års plan for hele Fredrikstad-samfunnet. Planen 
er laget av kommunen, i samarbeid med samfunnet for øvrig. Det har vært holdt to
folkemøter som har gitt en rekke gode innspill til planarbeidet, både når det gjelder viktige
mål og hvordan vi i fellesskap skal kunne nå dem. Planen kan brukes av politikere, i
offentlig administrasjon og tjenesteyting, av næringsliv og av det sivile samfunn slik at vi i
felleskap kan få en ønsket samfunnsutvikling i Fredrikstad. Mer om prosessen i vedlegg 2.
 
Samarbeidet mellom kommunen og samfunnet for øvrig kaller vi ofte partnerskapssamar-
beid.Omslagsbildet viser at partene inngår i et felleskap for å utvikle samfunnet Fredrik-
stad. Til kommuneplanen hører også en arealdel, som er et eget dokument.

Fredrikstad er landets sjette største by, og en kommune i vekst. Fredrikstad står overfor
en rekke utfordringer knyttet til en historisk næringsstruktur og kultur, og skiller seg fra de
andre største byene spesielt når det gjelder utdanningsnivå. Forskning viser sterk sam-
menheng mellom utdanning og helse, noe som også vises tydelig i statistikk for Fredrik-
stad-samfunnet.

Fredrikstad – hvor det årnær sæ for alle!
Visjonen ”Fredrikstad – hvor det årnær sæ for alle” er ny i kommuneplansammenheng.
Den spiller på det velkjente slagordet, samtidig som det ikke ”årnær sæ” av seg selv.
Kommuneplanens samfunnsdel rommer mål og viser hva som må til for å nå dem, slik at
vi kan komme nærmere denne visjonen for hele Fredrikstad-samfunnet, og samtidig ha en
bærekraftig utvikling. For at vi skal få til en slik ønsket utvikling må flere gode krefter dra
sammen.

Kunnskap – Kultur – Klima
Noen drivere i samfunnsutviklingen er viktigere enn andre; de endrer utviklingen, påvirker
attraksjonskraften, verdiskapingen og, indirekte, tjenestekvalitet og tjenestebehov. Vi har
derfor valgt kunnskap, kultur og klima som prioriterte drivere for den kommende 12-årspe-
rioden. Disse preger planens seks innsatsområder og påvirker framtidens verdiskaping og 
tjenestebehov. 

1. Innledning
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Kunnskap, kultur og klima er også sentrale drivere for endring og for attraksjon, bekreftet i 
forskning.

Sammenhengene kan illustreres slik:

Figur 1: Prioriterte drivere: Kunnskap, kultur og klima

Figur 2: Prioriterte drivere og planens innsatsområder
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Fredikstad – hvor   for alle

Det årnær sæ gjennom en bevisst prioritering av: 

Kunnskap•	
Kultur•	
Klima•	

Det årnær sæ gjennom partnerskap, gjennom 
lokalt og regionalt samarbeid, og gjennom et 
bevisst og forpliktende samarbeid med staten. 

1. Visjon og satsingsområder
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   i Fredrikstad gjennom å prioritere:

Attraktive skoler hvor kunnskapsnivået heves til resultater bedre enn nasjonalt  • 
gjennomsnitt.
Godt læringsmiljø i barnehage og skole, som bidrar til gode læringsresultater• 
Samarbeid for å sikre at ungdommen i langt større grad fullfører videregående skole.• 
Partnerskap med høyskole, næringsliv og regionale forskningsmiljøer om høyere • 
utdanning, forskning, innovasjon og tjenesteutvikling.
Å tiltrekke høykompetent arbeidskraft  og kunnskapsbaserte arbeidsplasser til regionen. • 
Å videreutvikle Fredrikstad som studentby.• 
Å motivere barn og unge til kunnskap.• 
Samarbeid med fagmiljøer om samhandlingsreformen.• 
Å utvikle næringsklynger basert på kompetanse.• 

Kunnskap



Kommuneplan 2011 - 2023 9

   i Fredrikstad gjennom å prioritere:

Attraktive møteplasser i sentrum og i lokalsamfunnene.• 
Gode kultur- og idrettstilbud til barn og unge.• 
Hovedidrettsanlegg som er tilgjengelige for alle• 
Attraktive kulturbegivenheter og arrangementer.• 
Et godt ry som arrangørby.• 
Å løfte fram vår fremste kulturarv. • 
Et synlig og levende studentmiljø.• 
Arenaer for kulturbaserte opplevelser• 

Kultur
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   i Fredrikstad gjennom å prioritere:

Et attraktivt lokalt og regionalt kollektivtilbud (ferge og buss).• 
Et godt togtilbud gjennom Fredrikstad og Østfoldbyene, og ny kollektivterminal i • 
sentrum.
Et sammenhengende sykkelveinett.• 
En effektiv og miljøvennlig infrastruktur.• 
Samarbeidet ”Framtidens byer” for å redusere klimagassutslippene og utvikle et • 
bedre bymiljø.
Samarbeid med høyskole og næringsliv for å identifisere og løse miljøproblemer.• 
Mulighetene som klimautfordringene gir for å styrke verdiskapingen i Fredrikstad-• 
samfunnet.
Reduksjon av avfallsmengdene generelt og forurenset avfall spesielt.• 
Redusere forbruket av ikke-fornybare ressurser.• 

 

Klima
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Dagens virkelighet er utgangspunktet for å planlegge framtiden. Andre planforutsetninger 
er gitt ved egne befolkningsprognoser og andre planer, for eksempel fylkesplanen for Øst-
fold. Mer om dette i kapittel 2.2.

2.1 Dagens virkelighet
Dagens virkelighet beskriver vesentlige trekk ved Fredrikstad-samfunnet, og inneholder 
både ufordringer og fortrinn. Kapittelet er ordnet etter planens 6 innsatsområder.

Befolkning, folkehelse og levekår 
 

Fredrikstad er med sine om lag 74 000 innbyggere den sjette største byen (og sju-• 
ende største kommunen) i landet målt etter folketall.  

Andelen yrkesaktive synker, mens andelen eldre øker. Fredrikstad har over tid  • 
”mistet” unge voksne. 

11,6 prosent av befolkningen er innvandrere, eller direkte etterkommere. De siste • 
årene har mer enn 80 prosent av befolkningsveksten i Fredrikstad kommet som 
følge av vekst i denne gruppen. Sammensetningen er yngre enn gjennomsnittet i 
kommunen som helhet. 

Det er 122 ulike nasjonaliteter i det multikulturelle Fredrikstad. Vi har klare utfordrin-• 
ger når det gjelder integrering, spesielt i arbeidslivet. 

Utdanningsnivået er lavt. Fredrikstad er på 77. plass når det gjelder andel av befolk-• 
ningen med høyere utdanning. Fredrikstad-samfunnet har store levekårsutfordringer 
i noe som blant annet henger sammen med utdanningsnivå og næringsstruktur. Det 
er og store forskjeller innad i kommunen; fra storbyproblematikk i sentrum til svært 
gode levekår i andre deler av kommunen. 

Fredrikstad-samfunnet har ikke hatt en ønsket utvikling når det gjelder levekår og • 
utdanningsnivå.

2. Utgangspunktet: 2010
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Identitet, kultur, by- og nærmiljø: 
 

Fredrikstad har godt etablerte og levende lokalsamfunn med stedlige kvaliteter.  • 

Det har vært en sterk vekst i antall studenter i Fredrikstad.  • 

Fredrikstad har en unik lokalsamfunnsmodell med sine 21 lokalsamfunn, basert på • 
partnerskap, frivillighet og engasjement. 

Fredrikstad har et rikt kulturliv, der innbyggerne i stigende grad opplever nærhet til • 
flere kulturer gjennom mangfold av livsstiler, internasjonale impulser og økt  
innvandring. 

Idretten spenner fra elitesatsing til breddesatsing, og over en rekke ulike grener. • 

Idrettsgleden og lokalpatriotismen er stor i Fredrikstad. • 

Fredrikstad har flere tradisjonellekulturinstitusjoner, noen er fylkesovergripende. Også • 
mer alternative kulturhus og møteplasser har vunnet innpass, og noen større festivaler. 

Fredrikstad er rik på fornminner. Langs Oltidsveien fra Solbergtårnet til Gamlebyen • 
ligger gravfelt og helleristninger som er blant de mest kjente i landet. 

Fredrikstads historiske bysentrum, Gamlebyen fra 1567, er en av Nord-Europas • 
best bevarte festningsbyer. 

Glomma gir byen dens særpreg, • 
og har vært utgangspunktet for by-
dannelsen og næringsvirksomhet 
knyttet til sagbruk, teglverk, skips-
bygging og stenhugging. Langs 
bredden finner vi mange spor av 
denne aktiviteten.  

Fredrikstad-samfunnet står overfor • 
store endringer i bystruktur. Flere 
nye utviklingsområder, som Vær-
ste og sykehuset, er store – også i 
nasjonal målestokk. 

Utviklingen på det tidligere Fred-• 
rikstad Mekaniske Verksted (FMV) 
har kommet langt, og utgjør fort-
satt et enormt potensial for byut-
viklingen. Området huser Høgsko-
len i Østfold og tilrettelegges for 
kunnskapsbedrifter og samspill 

Utgangspunktet: 2010
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mellom forskning,  høyskoleutdannelse og kunnskapsbasert næringsliv. Filmskole 
og kulturskole er også etablert der. I tillegg vil det bli utviklet flere boliger. 

Selv om Fredrikstad er den sjette største byen, er vi bare det 20. største bysenteret • 
i landet. Det er en utfordring å videreutvikle en urban kultur og urbane opplevelser 
med gode møteplasser. 

I byens omland ligger herregårder og vakre kulturlandskap. Fredrikstad har en unik • 
skjærgård og flotte markaområder. Det er gode muligheter for å drive et aktivt og 
variert friluftsliv. 

Deler av den nye Ytre Hvaler Nasjonalpark ligger i Fredrikstad. • 

Tilreisende til Hvaler og Fredrikstad i sommerhalvåret øker innbyggertallet med • 
anslagsvis 30 000 – 50 000 

Utgangspunktet: 2010
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Verdiskaping og næringsliv 

Det er behov for økt verdiskaping for å møte morgendagens utfordringer. • 

Arbeidslivet er i kontinuerlig endring: I industrien synker antall arbeidsplasser, mens • 
det øker i handels- og servicenæringen og spesielt innen offentlig virksomhet. 

Som arbeidssted er også Fredrikstad-samfunnet blitt mer fleksibelt, slik at bo- og • 
arbeidssted kan kombineres på andre måter enn for bare noen tiår tilbake. 

Fredrikstad-samfunnet har et et allsidig sammensatt næringsliv, med stort innslag av • 
tradisjonell industri. Fredrikstad er også en betydelig landbrukskommune. 

Det er stor andel eksport fra dagens industribedrifter. • 

Statistikk viser forholdsvis liten grad av utviklingsarbeid i næringslivet (innovasjon og • 
FoU-aktivitet), og få større nyetableringer de senere årene. Det er få bedrifter innen 
nye, teknologitunge næringer. 

Det ligger muligheter i å skape bedre kobling mellom lokale utdanningsretninger • 
og arbeidsplasser. Alle avdelinger ved Høgskolen i Østfold ønsker samarbeid med 
næringslivet. 

Snaut 30 prosent av arbeidsstyrken pendler til og fra kommunen. Ca 40 prosent • 
av dette er til Sarpsborg og Hvaler som er del av et felles arbeidsmarked i Nedre 
Glomma. 

Arbeidsledigheten i kommunen er over landsgjennomsnittet, og høy blant innvandrere. • 

Nedre Glommaregionen endrer karakter. Utviklingen langs felles kommunegrenser • 
vil få stor betydning for Fredrikstad. 

Fredrikstad har startet en utvikling som styrker regionen som et moderne og selv-• 
stendig næringsområde.

Utgangspunktet: 2010
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Tjenester til befolkningen 

Vi har gode barnehager og høy trivsel i skolene, men flere skoler scorer under • 
landsgjennomsnittet i de nasjonale prøvene. 

Samarbeidet med Høgskolens avdeling for lærerutdanning og Oslofjordalliansen  • 
skaper gode muligheter for rekruttering og fagutvikling i barnehager og skoler i  
Fredrikstad. 

Vi har gode sykehjem med fornøyde brukere, men andelen plasser i forhold til  • 
andelen eldre er lav. Vi har en godt utbygd hjemmetjeneste, men den er ikke  
dimensjonert for å møte framtidige demografiske endringer. 

Sosialhjelpsmottakerne har blitt færre, men en høy andel av dem som er igjen i  • 
tjenesten har betydelige sosiale problemer, deriblant rusproblematikk. 

Fredrikstad kommune har en stram inntektsramme. Tjenesteproduksjonen skal i • 
utgangspunktet holdes innenfor frie inntekter (skatt og rammetilskudd) som ligger på 
omtrent 95 prosent av landssnittet. Eget inntektspotensiale gjennom eiendomsskatt  
kan benyttes for å gi rom for å dekke økt etterspørsel etter tjenester. Dette er også 
en inntektskilde som i perioder kan benyttes for å dekke inn merforbruk, ekstraordi-
nære utgifter og lignende. For øvrig vil det fortsatt være behov for effektiviseringer, 
omrpioriteringer og omstilling i driften for å dekke nye behov.  

Utgangspunktet: 2010
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Klima og miljø 

Fredrikstad kommune er med i samarbeidet ”Framtidens • 
byer” og har forpliktet seg på prosjektmålene om reduk-
sjon av utslipp av klimagasser, finne strategier for å 
tilpasse oss klimaendringene og utvikle et godt bymiljø. 

Vi har fokus på innsatsområdene areal- og transport,  • 
avfall og forbruksmønster, energibruk i bygg og tilpas-
ning til klimaendringene. Pågående klimaendringer 
utfordrer byen særlig på overvannshåndtering  

Vårt nåværende bosettingsmønster gir oss utfordringer i • 
forhold til klima og transport, med dobbelt så mange inn-
byggere i omlandet som i sentrum.  Dette bidrar til at vi 
har en høyere bilandel og lavere kollektiv- og sykkelan-
del, enn i andre byer med samme folketall det er naturlig 
å sammenligne oss med.

Utgangspunktet: 2010
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Infrastruktur og arealstrategi 

Fredrikstad-samfunnets infrastruktur har ikke holdt følge med byens vekst. • 

Transportsystemet er svært sårbart, med kødannelser, særlig på innfartsveiene i rushtiden. • 

Våre reisevaner viser svært høy bilbruk, også på korte reiser. • 

Fredrikstad har mange gode bo- og oppvekstmiljøer utenfor bykjernen. • 

Vår bosetting, som fra gammelt av er svært spredt, har bidratt til økt bilbruk: 70 prosent av • 
befolkningen bor i omlandet. Men vi kjører ofte bil, også på de korte reisene. De siste plan-
periodene har satset mer på kollektiv transport og fortetting av areal i bybåndet mellom 
Sarpsborg og Fredrikstad. En økende del av befolkningen bor nå i det sentrale bybåndet. 

Bussterminalen er inneklemt og underdimensjonert etter dagens behov. Dette har • 
gitt dårligere trafikkavvikling. 

Fredrikstad er med sin beliggenhet ved Glommas munning et viktig bindeledd sjø-• 
veien, mellom regionen/fylket og omverdenen. Borg havn har et stort utviklingspo-
tensial som regional havn. 

Riksveinettet knytter oss til Europavei 6 mot nord og syd på begge sider av Glom-• 
ma, mens fylkevei 109 er det viktigste bindeleddet i bybåndet. Sammen med jernba-
nen knytter de Fredrikstad sammen med hovedstadsregionen og utlandet. 

Fredrikstad har en unik beliggenhet på aksen Oslo-Gøteborg, men utfordres på • 
grunn av sin avstand til E6 og veikvaliteten på tilførselsveiene, og er fortsatt uten 
tospors jernbaneforbindelse. 

Bypakke Fredrikstad ble vedtatt våren 2007. Konseptvalgutredning av prosjektene  • 
(KVU) er nå ute på høring. Bystyret har gitt sin uttalelse. Endelig behandling av kva-
litetssikring i tidlig fase (KS1) forventes i løpet av våren 2011. 

Kommunen har sluttet seg til planen om dobbeltspor gjennom Østfold. (”2022 Dob-• 
beltspor til Halden gjennom byene”) 

Sykkelhovedplan for Fredrikstad ble vedtatt høsten 2009 • 

Utgangspunktet: 2010
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2.2. Planforutsetninger
Behov for planrullering
Kommuneplanen kan rulleres i hver valgperiode. Forrige rullering ble ferdig i februar 2007, 
med kommuneplan for 2006 – 2017. I ny kommuneplan tar vi med det beste herfra, og ser 
dette opp i mot de nye utfordringene kommunen står overfor. Ny plan for samfunnsområdet 
gjelder for 2011 – 2023. Den følger ny plan- og bygningslov som trådte i kraft 1.9.2009.

Kommuneplanen skal vise hvilke utfordringer kommunen og bysamfunnet står overfor, 
sammen. Den skal sette langsiktige mål og strategier. Aktuelle tiltak defineres nærmere i 
årlig rullering av handlingsplan og budsjett, for kommunen som helhet og for de enkelte 
virksomhetene. Gjennom ny plan- og bygningslov søker statlige myndigheter å gjøre 
tydeligere og mer konkrete de sammenhengene som er mellom kommuneplanens mål og 
virksomhetenes handlingsplaner. Samtidig stilles en rekke andre nye krav til kommunal 
planlegging (se vedlegg 1).

Fylkesplanen ”Østfold mot 2050”
Rulleringen av planen vil også ta hensyn til regionale og nasjonale føringer. I denne 
omgang har vi spesielt fokus på fylkesplanen: ”Østfold mot 2050”. Fylkesplanen peker ut 
klima og folkehelse som to av vår tids største utfordringer. Fylkesplanens mål og strategier 
er inndelt etter hovedtemaene for en bærekraftig utvikling: Levekår og folkehelse, Verdi-
skaping og Miljø. Innen hvert hovedtema angir fylkesplanen noen hovedmål og delmål:

Levekår og folkehelse
God livskvalitet for alle som bor i Østfold.

Delmål: Folkehelsearbeid, inkludering og integrering, universell utforming, barn og
unge, helse og velferdstjenester, utdanning.

Verdiskaping
Østfold skal være attraktiv for mennesker og kapital og tilby et velfungerende  
arbeidsmarked med et bærekraftig næringsliv preget av innovasjon, kompetanse og 
samhandling.

Delmål: Næringsutvikling, kompetanseutvikling, levende bygder, infrastruktur

Miljø
Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur og kulturlandskap, og som tar mil-
jøhensyn i offentlig og privat sektor.

Delmål: Klima og energi, vannkvalitet i vassdragene, biologisk mangfold, bærekraftig
forbruk, jordvern og grønnstruktur.

Fylkesplanen for Østfold har også som målsetting å redusere arealbehovet pr. person med 
100m2 innen 2050, eller med 2,5m2 pr.person og år i 40-årsperioden.
Konkret følger det også av fylkesplanens retningslinjer at spredt boligutbygging skal utgjøre
maksimalt 1,5 prosent av total boligbygging. 

Det regionale arealregnskapet i fylkesplanen ligger til grunn for kommunens arealbruk framover.

Utgangspunktet: 2010



Kommuneplan 2011 - 2023 19

Befolkningsframskrivning
Per 1. januar 2010 var det 73 638 innbyggere i Fredrikstad. Siden 2000 har kommunen 
hatt en befolkningsvekst på rundt 1 prosent i snitt per år, med folketilveksten i 2009 som 
en foreløpig topp, +1,2 prosent. De siste årenes vekst i folketallet har kommet spesielt 
som følge av befolkningsvekst i innvandrerbefolkningen. Vi forventer en fortsatt sterk 
vekst i årene som kommer og vil komme opp i om lag 85 000 innbyggere i 2025. 

Figur 3: Befolkningsutviklingen, statistikk og prognose. Kilde: SSB/KOMPAS

Prognosen for barn og unge viser en moderat vekst, mens veksten er sterkere for de eldre
aldersgruppene.

Figur 4: Prognose: Barn og unge (Kilde: KOMPAS)

Utgangspunktet: 2010
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Figur 5: Prognose: Eldre (Kilde: KOMPAS)

Figur 6: Prognose eldste eldre, indeks 2010=100

2010 2015 2020 2023 2025 2030
67-79 6 906 8 420 9 436 10 204 10 555 11 051
80-89 3 011 2 905 3 069 3 186 3 504 4 480
90+ 535 627 655 667 668 771

 
Tabell Eldste eldre, absolutte tall 2010-2030

Utgangspunktet: 2010



Kommuneplan 2011 - 2023 21

Gruppen 67-79 år vil øke fra om lag 7000 personer til over 10 000 i løpet planperioden.
Veksten blant de eldste eldre vil for alvor komme etter 2020. 
Det er 7,9 prosent av innbyggerne i aldersgruppen 67-79 år som er mottakere av hjemme-
tjenester. Landsgjennomsnittet for denne gruppen er på 8,2 prosent. For aldersgruppen 
80 og over er det 34,9 prosent som mottar hjemmetjenester. Landsgjennomsnittet er 34,6.

Det er 1,5 prosent av  innbyggere 67-79 år som er beboere på institusjon. Landsgjennom-
snittet for den aldersgruppen er 1,9 prosent. Blant innbyggerne som er 80 år og eldre er 
det 11,6 prosent som bor på institusjon Landsgjennomsnitet er 14,3 prosent.

Det er mange unge familier som flytter til kommunen, noe som er bra for alderssammen-
setningen på sikt. 11,6 prosent av befolkningen, eller 8 550 personer, har innvandrer-
bakgrunn eller foreldre som har det. Andelen er omtrent som landsgjennomsnittet og lav, 
sammenlignet med andre større byer. Prognosen anslår en innvandrerandel på om lag 20 
prosent i 2023.
 

Utgangspunktet: 2010
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3. Fra 2011 til 2023 – Temavise mål og strategier

Her beskrives hovedutfordringer, mål og strategier nærmere for hvert innsatsområde.

3.1 Befolkning, folkehelse og levekår
En bærekraftig samfunnsutvikling forutsetter at vi satser forebyggende på folkehelse og
levekår. Det forutsetter også en balansert befolkningsutvikling.

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å fremme helse, redusere helserisiko
og beskytte mot ytre helsetrusler. Folkehelsearbeidet skal bidra til en jevnere sosial forde-
ling av faktorer som påvirker helsen. Folkehelsearbeidet omfatter tiltak i mange samfunns-
sektorer

Hovedutfordringer
Det er økende sosiale ulikheter i helse, knyttet til utdannelse og inntekt. 

En sterkt økende andel av barn og voksne sliter med overvekt og inaktivitet.

Vi har utfordringer knyttet til integrering og inkludering. Grupper av innvandrere er svakere 
tilknyttet arbeidslivet enn den øvrige befolkningen. Det er en utfordring å legge til rette for 
alle uansett livsfase og evne til å bevege seg (universell utforming).

Liten sosial bevegelighet låser fast og viderefører sosiale ulikheter. Å bryte arvede hand-
lingsmønstre er en stor utfordring, men er en nødvendighet for å videreutvikle Fredrikstad-
samfunnet best mulig.
Andelen eldre øker og dermed flere med kroniske sykdommer og ensomhet.

Rus, psykiske lidelser og ulykker er fortsatt et stort helseproblem, og et vanlig storbyproblem.

Den enkelte tar i større grad ansvar for eget liv. Dette krever både en endring i holdninger 
og at man fysisk tilrettelegger boform og naturlige møteplasser. 

Det er en utfordring å skapet et urbant sentrum hvor det legges til rette for fysisk aktivitet 
med møteplasser, grøntområder og gang- og sykkelveier.

Samhandlingsreformen  må integreres og krav til forebyggende og helsefremmende tiltak 
styrkes både innenfor helsevesenet og alle øvrige kommunale sektorer. 

Trange økonomiske rammer gjør det vanskelig å fokusere på helsefremmende og fore-
byggende arbeid. 
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Mål

Kunnskap:
3.1.M-1 Siden det er en så klar sammenheng mellom utdanningsnivå og helsegevin-

ster, er det spesielt viktig å satse på kunnskap og utdannelse, også i forebyg-
gende hensikt. Vi arbeider aktivt for å motvirke de fastlåste kreftene som ligger i 
Fredrikstad-samfunnet og som viderefører de sosiale ulikhetene. Alle barn og unge 
stimuleres til, og gis like muligheter til utdannelse. Alle opplever høy grad av mestring.

3.1.M-2 Innvandrerbefolkningen er i økende grad  med å planlegge og utforme Fredrik-
stad-samfunnet, styrker sitt utdanningsnivå og deltar i arbeidsmarkedet.

3.1.M-3 Vi gir mennesker med kronisk eller langvarig sykdom og deres pårørende 
kunnskap som letter sykdom og plager.

Kultur:
3.1.M-4 Vi har levende lokalsamfunn med tydelige koblinger mellom helse, miljø og 

kultur. Vi har gode møteplasser, og gir alle en mulighet til medvirkning og de-
laktighet i eget liv.

Klima:
3.1.M-5 Vi bedrer det fysiske miljøet ved å implementere tiltakene i ”Fremtidens byer”.

Andre faglige mål: 
3.1.M-6 Folkehelse og levekår er kraftig forbedret
3.1.M-7 Folkehelse er et lokalpolitisk, sektorovergripende satsingsområde. Det er for-

ankret i samfunnsplanleggingen og vektlegges av alle.
3.1.M-8 Vi har et folkehelsearbeid som er kompetansebasert og en helseovervåking 

som er systematisk. Vi prioriterer skade- og ulykkesforebygging og vektlegger 
trafikksikkerhet og rusmiddelpolitikk.

3.1.M-9 Livsstilssykdommer reduseres 
3.1.M-10 Vi forebygger skader og ulykker og rusrelaterte problemer. 
3.1.M-11 Forekomst av rusrelaterte problemer er kraftig redusert.
3.1.M-12 Sosiale helseforskjeller er utjevnet 
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Strategier: 
Hva kan kommunen gjøre? 
3.1.S-1 Vi bygger kompetanse og utvikler kvalitet i folkehelsearbeidet. Styrker forebyggen-

de og helsefremmende tiltak. Nasjonal statistikk og lokalkunnskap gir en oversikt 
over helseutfordringen, og kan brukes til å tydeliggjøre kommunens utfordringer, 
slik at tiltak kan målrettes. Det utvikles en systematisk helseovervåkning.

3.1.S-2 Plan for beredskap knyttet til beskyttelse av folks helse utarbeides i samsvar 
med lov om helsemessig og sosial beredskap. Dette gjelder også miljørettet 
helsevern som får spesielt ansvar for plan for kjemikalieberedskap.

3.1.S-3 Informerer om folkehelse som felles satsingsområde i samfunnsplanleggingen, 
og tar hensyn til dette i det generelle budsjett- og planleggingsarbeid.

3.1.S-4 Vektlegger helsehensyn i konsekvensutredninger.
3.1.S-5 Fredrikstad kommune ble godkjent som Safe Community av WHO i 2002. Vi 

jobber videre etter kriteriene for Trygge lokalsamfunn og satser på tverrsekto-
rielt, langsiktig og skadeforebyggende arbeid på alle arenaer og for alle al-
dersgrupper. Tiltak er basert på skadestatistikk og kunnskap om tiltak som har 
effekt. En tverrsektoriell gruppe er ansvarlig for arbeidet og involverer befolk-
ningen i arbeidet.

3.1.S-6 Vektlegger trafikksikkerhet og rusmiddelpolitikk.
3.1.S-7 Reduserer livsstilsykdommer gjennom innsats for bedre kosthold, mer fysisk 

aktivitet, lavere alkoholkonsum og mindre tobakksbruk i befolkningen.
3.1.S-8 Legger til rette for og styrker innsatsen overfor barnefamilier som ønsker å 

etablere seg i Fredrikstad.
3.1.S-9 Legger vekt på universell utforming i all planlegging, innkjøp og utbygging. Alle 

skoler og idrettsanlegg følger prinsippene for universell utforming.
3.1.S-10 Videreutvikler samarbeidet mellom kommunen og sykehuset i Østfold om helse-

fremmende og sykdomsforebyggende oppgaver, og planlegging av nytt sykehus.
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3.1.S-11 Satser på kunnskap gjennom å videreutvikle skoler og barnehager og samar-
beidet med hjemmene.

3.1.S-12 Følger bedre opp elever som står i fare for å droppe ut av skolen.
3.1.S-13 Styrker skolehelsetjenesten og de helhetlige tjenestene for personer med psy-

kiske lidelser
3.1.S-14 Legger til rette for sosiale møteplasser, koordinerer og oppmuntrer til utvikling 

av sosiale nettverk. Vi legger vekt på at det er lokalsamfunnet og den enkelte 
som i fellesskap har ansvar for aktivitetene gjennom sine organisasjoner, for-
eninger, kulturvirksomhet og mer uformelle sosiale sammenhenger.

3.1.S-15 Vi samordner informasjon om tilbud, både i sentrum og lokalsamfunnene
3.1.S-16 Vi styrker norskopplæring.
3.1.S-17 Innvandrere integreres via tilgang til arbeidslivet og opplæring i arbeidslivets regelverk.
3.1.S-18 Vi øker kvaliteten på barnehager og skoler som inkluderende steder som gir 

sosial og kulturell kompetanse. 
3.1.S-19 Fysisk miljø bedres ved at det legges til rette for syklister, gående og kollektivtrafikk.
3.1.S-20 Vi reduserer støybelastning og tar hensyn til resultatene av kart over støyso-

ner når dette foreligger i 2012.
3.1.S-21 Vi vektlegger betydningen av at barn og unge får vokse opp i trygge og stabile  

familieforhold

Hva kan næringslivet gjøre? 

3.1.S-22 Bidrar til en variert boligbygging
3.1.S-23 Bidrar til integrering av alle grupper i arbeidslivet
3.1.S-24 Integrerer innvandrere i arbeidslivet. Formidler kunnskap om arbeidslivets 

regelverk.
3.1.S-25 Vektlegger ’Universell utforming’ i all planlegging, innkjøp og utbygging.

Hva kan befolkningen gjøre? 

3.1.S-26 Bidrar til frivillig arbeid og at partene samarbeider om frivillighet.
3.1.S-27 Bidrar til å integrere flyktinger og personer med store behov for hjelp i lokal-

samfunnet.
3.1.S-28 Bidrar til å styrke det sosiale nettverket.
3.1.S-29 Tar ansvar for egen hverdag og egen helse.

Hva må gjøres i samarbeid? 

3.1.S-30 At utdanning og skole er viktig erkjennes i fellesskap. Foreldre og skole 
 samarbeider slik at vi  bryter ut av sirkelen der skolen medvirker til å reprodu-

sere de sosiale ulikhetene. 
3.1.S-31 Næringslivet bidrar også  i dette arbeidet, med å inspirere
 og motivere. De synligjør sin kompetanse og inviterer til å dele kunnskap med
 skolene og samfunnet for øvrig.
3.1.S-32 Vi styrker sykkelens rolle som transportmiddel.
3.1.S-33 Vi styrker det boligsosiale arbeidet og hjelper personer som mottar stønader til 

å få arbeid eller annen meningsfylt aktivitet.
3.1.S-34 Samarbeidet mellom frivilige, private aktører, Høgskolen i Østfold og kommu-

nens helse- og omsorgstjeneste styrkes.
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3.2  Identitet, kultur, by- og nærmiljø
Kultursatsing og stedsutvikling viser seg å kunne styrke et samfunns attraksjonskraft. Skal 
Fredrikstad styrkes og lykkes i å trekke til seg høykompetent eller etterspurt arbeidskraft, 
må vi kunne vise til gode og levende lokalsamfunn og nærhet til et pulserende bysenter 
med variert kulturtilbud. Prioriterte innsatser handler derfor om å kunne forsterke våre 
fortrinn som samfunn med levende lokalmiljøer, med et trivelig og besøksvennlig sentrum, 
og godt ry som mangfoldig og dynamisk kultursamfunn.  

Kultur skal her forstås bredt, og omfatter kunstfeltet, allmennkulturen, idretten og bygging 
av vår fredrikstadidentitet. Kulturell virksomhet omfatter da: 

a) skape, produsere, utøve, formidle og distribuere kunst- og andre kulturuttrykk,
b) verne om, fremme innsikt i og videreføre kulturarv,
c) delta i kulturaktivitet,
d) utvikle kulturfaglig kunnskap og kompetanse. (fra Kulturlova 2007)

Kultur må oppleves å ha en egenverdi for den enkelte og gi beveggrunn for at vi er tilstede 
sammen, enten som tilskuere og publikum, eller som deltakere og utøvere. 

Denne interessen for, gleden og undringen over kultur gjelder langs hele livsløpet og handler 
ikke bare om å nyte, men vel så mye om å delta og yte. Når vi trives i våre omgivelser eller 
deler gode kulturopplevelser, blir kultur også et sterkt bindemiddel som knytter oss sammen. 
Når andre bemerker hvor trivelig det er her, og når lokale krefter gjør suksess føler vi stolthet.  
I den forstand styrker vi vår felles identitet og kan tegne et positivt bilde av oss selv.

Kultur gir også bidrag til et folkelig engasjement og deltakelse i samfunnslivet. Sosiale 
tilstelninger og kulturbegivenheter samler folk, skaper stemning, gir impulser, og vekker 
også offentlig debatt. Kunst og kultur danner en viktig arena for folkelig engasjement og 
for ytringsfriheten.

Med vår materielle velstand og økt fritid konsumerer vi i økende grad opplevelsespro-
dukter. Kunst, kultur og idrett handler derfor tilsvarende også om næringsutvikling og nye 
arbeidsplasser. Først og fremst knyttet til reiseliv og kulturbaserte næringer. Da kan vår 
rikholdige kulturarv gi grunnlag for næringsvirksomhet og samtidig styrke en stedlig eller 
regional identitet.  

Hovedutfordringer
Fredrikstad ønsker å framstå attraktivt også i framtiden, og vi ønsker å inkludere alle. At 
byen vokser medfører større nærhet til mange kulturer gjennom økt innvandring og et 
mangfold av livsstiler. Det blir en utfordring å utvikle trivelige møtesteder og varierte kul-
turarenaer både rundt i lokalsamfunnene og i byens sentrum. Der vi alle kan framstå som 
ressurser, og til berikelse for hverandre. 

Vi trenger ildsjeler og lokalt engasjement der folk bor og barna vokser opp. Frivilligheten 
er imidlertid i endring, og særlig barneforeldre opplever å komme i ”tidsklemma”. Det blir 
viktig å verdsette og ikke ta for gitt lag og foreningslivets dugnads- og ildsjelarbeid. Disse 
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utgjør grunnfjellet som tilbyr kulturell utfoldelse, fysisk aktivitet og sosial tilhørighet. Og er 
viktig arena for integrering. 
Fritiden øker, og ”det gode liv” innebærer forventninger om et variert og attraktivt kultur- 
og fritidstilbud. Vi søker opplevelser som aldri før, men blir samtidig stadig mer kravstore 
til det som tilbys. Kulturhus og anlegg må være riktig utstyrt, og fasiliteter og steder fram-
stå innbydende. Variasjon og kvalitet på tilbudene blir likeså en utfordring. Lykkes vi, kan 
dette i sum vise seg avgjørende blant mulige tilflyttere og studenter.

Vi ønsker stadig flere studenter til byen. Det ligger en utfordring i å skape gode sirkler 
mellom studenter og innbyggere, kultur- og utelivet, og næringslivet.  Og vi ønsker  attrak-
tive opplevelser i et levende og trivelig sentrum. Privatbilismen byr på utfordringer for et 
sentrum som forutsetter tilgjengelighet for alle. 

De kulturhistoriske stedene Gamlebyen med Kongsten fort og Isegran er høyt verdsatt av
lokalbefolkningen og har stort potensial knyttet til kulturturisme, historiefortelling, og  
maritim kultur. Kulturarven kan gjøres til en viktig brikke i den framtidige samfunnsutviklin-
gen. Da ligger det en utfordring i å gjøre kulturarven bedre kjent og formidle den godt. 

Mål

Kunnskap
3.2.M-1 Fredrikstad er videreutviklet som studentby.
3.2.M-2 Barn og unge motiveres til kunnskap
3.2.M-3 Vi har etablerte partnerskap med høyskole, næringsliv og regionale fors-

kningsmiljøer om høyere utdanning, forskning, innovasjon og tjenesteutvikling.
3.2.M-4 Det er flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser i regionen.
3.2.M-5 Vi har utviklet næringsklynger basert på kompetanse.

Kultur
3.2.M-6 Det er attraktive møteplasser i sentrum og i lokalsamfunnene.
3.2.M-7 Barn og unge har gode kultur- og idrettstilbud.
3.2.M-8 Vi har attraktive kulturbegivenheter og arrangementer.
3.2.M-9 Fredrikstad har et godt ry som arrangørby.
3.2.M-10 Det er et synlig og levende studentmiljø i byen.
3.2.M-11 Vi Løfter fram vår fremste kulturarv 
3.2.M-12 Vi har gode hovedidrettsanlegg som er tilgjengelig for alle
3.2.M-13 Vi har gode arenaer for kulturbaserte opplevelser, for eksempel Aktivitetsbyen 

Gamle Fredrikstad og fylkesscene.

Klima
3.2.M-14 Vi har et attraktivt sentrumsområde med flere grønne lunger og tilgjengelighet for alle
3.2.M-15 Det er vakker og tiltrekkende byutvikling langs elven

Andre faglige mål:
3.2.M-16 Fredrikstads omdømme som den sjarmerende byen ved Glommas utløp, er 

forsterket
3.2.M-17 Det er en stolt befolkning som føler for byen sin og stadig fostrer gode krefter 

innen idrett og kultur.
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3.2.M-18 Vi er kjent som imøtekommende, inkluderende og lite selvhøytidelig folkeferd. 
3.2.M-19 Studentvennlig by der studentlivet setter sitt preg på byen.
3.2.M-20 Byen de unge vil og kan vende hjem til. 
3.2.M-21 Vi har varierte og levende lokalsamfunn, og attraktive friluftsområder rundt byen. 
3.2.M-22 I sentrum går handel og kultur hånd i hånd, og byhistorien er godt synlig. 
3.2.M-23 Det er godt med besøk til Gamlebyen med Kongsten fort og Isegran 
3.2.M-24 Sammenhengende urbant rekreasjonsområde (brygge) er utviklet langs 

Vesterelven fra Gamlebyen til FMV-området.
3.2.M-25 Regionen er kjent for sine mange fornminner og rikholdige kulturarv.  

Strategier
3.2.S-1 Utvikle et variert og pulserende bymiljø, som tiltrekker seg folk i alle aldre.
3.2.S-2 Ta posisjonen som regionens dynamiske senter for kunst- og kulturuttrykk.
3.2.S-3 Gjøre våre fremste historiske ressurser levende og synlig for oss selv og de 

tilreisende.
3.2.S-4 Gjødsle og stimulere et levende lokalt kulturliv, og verdsette ildsjelarbeid og 

frivillighet.
3.2.S-5 Utvikle gode oppvekstmiljøer og inkluderende møtearenaer. 
3.2.S-6 Gå flere parter sammen om kulturarenaer og anlegg tilrettelagt på et nivå vi 

forventer av en større norsk by.
3.2.S-7 Samle kompetanse- og ressurskrevende tiltak i by- og regionsovergripende 

kraftsentra  
3.2.S-8 utvikle kulturtilbud og urbant liv som bidrar til at unge vil studere og bosette 

seg i Fredrikstad 
3.2.S-9 Utvide bryggepromenaden med tanke på framkommelighet for alle, frilufts-

liv langs elven, og for å binde dagens sentrum sammen med Gamlebyen og 
FMV-området. 

3.2.S-10 Forsterke og spille videre på sommerbyen Fredrikstad 
3.2.S-11 Vektlegge sentrum som kombinert handelsted og kulturarena der det legges til 

rette for små og store kulturbegivenheter.
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3.2.S-12 Styrke Fredrikstad som turistdestinasjon, særlig knyttet opp mot våre kulturhis-
toriske ressurser. 

3.2.S-13 Ta felles ansvar for å videreutvikle Gamlebyen med Kongsten fort og Isegran 
som levende kulturminner og viktigste besøksmål. 

3.2.S-14 Styrket fokus på våre kommunale kulturvirksomheter som innbydende treffsteder. 
3.2.S-15 Styrke hovedbiblioteket som kunnskapsbase og sted å møtes på tvers av 

alder og kulturell bakgrunn.
3.2.S-16 Utforme gågater, parker og plassrom med tanke på å kunne iscenesette sen-

trum som felles storstue og møteplass
3.2.S-17 tilstrebe fornying gjennom bevaring og gjenbruk når sentrum fortettes. Utbyg-

ging langs Vesterelven må oppleves variert, tilpasset i skala, og sikre tilgjenge-
ligheten for allmennheten.

3.2.S-18 Kommunen går foran og setter standard ved utforming av sine bygg og anlegg 
i sentrum.

3.2.S-19 Samle oss om og støtte levedyktige festivaler og byarrangementer, og styrke 
vårt ry som godt arrangørby.

3.2.S-20 Samarbeide om gode kultur- og fritidstilbud for studenter og ungdom. 
3.2.S-21 Utvikle gamle FMV-området med fokus på utdanning, kultur og kunnskap. En 

bydel som markerer Fredrikstad som framtidsrettet by.
3.2.S-22 Etablere flere sykkelstier og bedre og billigere kollektivtransport. Utvikle fergetil-

budet.
3.2.S-23 Stimulere til allmenn uteaktivitet i sentrum, både vinter og sommer. For eksem-

pel gjennom å etablere skatepark, ballbinge, skøytebane, akebakke, leke- og 
trimapparater og lignende.

Hva kan kommunen gjøre?
Kommunen har ansvar for å fremme og legge til rette for et bredt spekter av kulturvirk-
somhet, slik at alle kan ha mulighet til å delta i kulturaktivteter og oppleve et mangfold av 
kulturuttrykk (Kulturlova 2007). Herunder: 

3.2.S-24 Gode tilbud mht egenaktivitet og opplevelser.
3.2.S-25 En infrastruktur som tjener kulturlivets behov.
3.2.S-26 Bedre rammevilkår for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere.
3.2.S-27 Bidra til dialog og samarbeid.
3.2.S-28 Kulturfaglig tilretteleggerkompetanse.
3.2.S-29 Planlegging som sikrer helhet og langsiktighet
 

Hva kan næringslivet gjøre?
3.2.S-30 Bygge kunnskap og satse videre på kulturbasert næringsutvikling 
3.2.S-31 Samler seg om å styrke Fredrikstad som turistdestinasjon.
3.2.S-32 Benytter kultur- og idrettsaktører som ledd i å gjøre Fredrikstad til et attraktivt
3.2.S-33 handelssenter og konferanseby.
3.2.S-34 Bidrar med sponsing og samarbeid rundt profilerende festivaler og arrangementer. 

Hva kan befolkningen gjøre?
3.2.S-35 Engasjerer seg i organisasjonslivet med aktiviteter som inviterer til sosial kon-

takt, kulturelt engasjement og manges deltakelse.
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3.2.S-36 Benytter kulturtilbudene både i sentrum og i lokalsamfunnene 
3.2.S-37 Opptrer som stolte ambassadører for byen.

Hva må gjøres i samarbeid?
3.2.S-38 Skape gode og levende lokalsamfunn som inkluderer alle 
3.2.S-39 Utvikle et bymiljø og en bykultur som samlet sett styrker byens attraksjonskraft
3.2.S-40 Samordne større arrangementer og samarbeidsprosjekter
3.2.S-41 Legge til rette og stimulere til kultur- og idrettsaktiviteter for barn og unge pre-

get av deltakelse og fri lek  

 

3.3  Verdiskaping og næringsliv
I en bærekraftig samfunnsutvikling er verdiskaping en viktig byggesten og en forutsetning 
for et tjenestetilbud til befolkningen. Næringslivet må og være bærekraftig på lang sikt, 
allsidig og differensiert og i forkant når det gjelder satsing på og å ta i bruk kunnskap.

Verdiskapingsbegrepet brukes ofte om den merverdien som skapes i en produksjons-
virksomhet, fortrinnsvis i det private næringsliv. Vi bruker en bredere definisjon, der også 
offentlig produksjon inngår. 

Per 2009 er sysselsettingen i Fredrikstad fordelt på følgende hovednæringer:
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Figur 7: Antall sysselsatte i prosent av total, Fredrikstad 2009. Kilde: SSB

Næring Sysselsatte Prosent av total
Primærnæring 338 1,0 %
Industri 4 886 14,2 %
Elektrisitet, vann og renovasjon 301 0,9 %
Bygge- og anleggsvirksomhet 2 667 7,8 %
Varehandel, motorvognreparasjoner 5 466 15,9 %
Transport og lagring 1 538 4,5 %
Overnattings- og serveringsvirksomhet 810 2,4 %
Informasjon og kommunikasjon 665 1,9 %
Finansiering og forsikring 339 1,0 %
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 1 455 4,2 %
Forretningsmessig tjenesteyting 1 910 5,6 %
Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 1 607 4,7 %
Undervisning 2 263 6,6 %
Helse- og sosialtjenester 8 888 25,9 %
Personlig tjenesteyting 1 037 3,0 %
Annet 174 0,5 %
Totalt 34 344 100,0 %

                      
Når det gjelder verdiskaping er det spesielt viktig å ha et regionalt perspektiv: Fredrikstad 
er del av et større bo- og arbeidsmarked der mange faktorer henger sammen. Forskning 
har vist at regioner med høy verdiskaping også scorer høyt når det gjelder:  

Nyskapingsevne• 
Livskvalitet• 
Kompetanse• 
Tilgangen til internasjonale nettverk • 

Vår regions framtid påvirkes først og fremst av utviklingen på to områder: Det første 
gjelder mennesker - enkeltpersoner eller husholdninger - som gjør sine valg om hvor og 
hvordan de vil bo, arbeide og leve. Det andre gjelder næringslivet, bedrifter, bransjer og 
næringer, som tar beslutninger om tilpasninger til markedskrav og forholdet til kunder, 
leverandører, arbeidskraft og kunnskapsmiljøer.

Fylkesplanen har som sitt hovedmål for verdiskaping, å være attraktiv for mennesker og 
kapital, og tilby et velfungerende arbeidsmarked med et bærekraftig næringsliv preget av 
innovasjon, kompetanse og samhandling. Dette gjelder også for Fredrikstad.

Hovedutfordringer
Utbygging av velferdstjenestene forutsetter økte ressurser eller omprioritering av ressur-
sene. En av hovedutfordringene for Fredrikstad-samfunnet er å legge grunnlag for større 
verdiskaping lokalt.
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Næringslivet scorer lavt på mål for investeringer i forskning og utvikling (fou). Hovedfokus er 
i stor grad rettet mot den daglige produksjonen. Få bedrifter har egen utviklingsavdeling  

knyttet til bedriften. Det er en stor utfordring å øke satsingen på fou i Fredrikstad-samfunnet.

Regionalt- og internasjonalt samarbeid er helt nødvendig hvis regionen vår skal kunne 
konkurrere med andre regioner. Det er en utfordring å videreutvikle det regionale samar-
beidet; i Nedre Glomma, i fylket og i Osloregionen.

Fredrikstad-samfunnet ønsker å være attraktiv for gruppen av unge voksne. Vi må bli 
bedre på å tydeliggjøre våre fortrinn overfor denne gruppen. Det er en utfordring å få til en 
samhandling mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner og aktører på boligfronten slik at 
vi lettere kan nå frem til også denne gruppen.

Mange unge voksne som drar ut for å studere vender ikke tilbake igjen til Fredrikstad. Det 
er en stor utfordring å snu denne utviklingen.Gruppen av unge voksne har også andre 
preferanser til et urbant og levende bymiljø. Urbanisering - å utvikle et levende sentrum - 
er en klar utfordring for Fredrikstad.

Befolkningsutviklingen gjør at det er blir en utfordring å skaffe nok arbeidskraft med rett 
kompetanse til å dekke et stadig økende behov for omsorgsarbeidere.

Fredrikstad har begrenset tilgang til nytt næringsareal, og det er en utfordring å utnytte alt 
arela effektivt.
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Høgskolen med alle sine avdelinger i Østfold, gir muligheter for et nært samarbeid mellom 
forskning, utdanning og næringsliv. Det er en utfordring å få til dette i praksis. Både  
høgskolen og næringslivet har et ansvar for å utnytte det utviklingspotensialet som ligger i 
et nært samarbeid. 

Mål

Kunnskap:
3.3.M-1 Arbeidsplassene er basert på kunnskap, innovasjon og teknologisk utvikling.
3.3.M-2 Vi har en kunnskapsbasert næringsutvikling. Vi har sterke fagmiljøer i Østfold 

som er viktig å bruke og utvikle også i verdiskapingssammenheng.
3.3.M-3 Vi er en studentby med en tydelig satsing på utdanning og kompetanse, og 

har arbeidsplasser også for de med høy utdanning. Vi er en attraktiv by å ar-
beide og bo i, også etter endt utdanning.

3.3.M-4 Det er samarbeid på flere fronter: Næringsliv og kunnskapsmiljøer innen egen 
kommune, regionalt og internasjonalt samt offentlig og privat samhandling.

3.3.M-5 Vi er gode på å bruke eksisterende støtteordninger til å fremme gode prosjek-
ter som inkluderer nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Prosjek-
tene gjøres kjent og bidrar til å øke byens attraktivitet.

3.3.M-6 Helse er et næringsmessig satsingsområde. Her bygger vi også på kompetanse-
miljøet på høgskolen. 
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Kultur:
3.3.M-7 Fredrikstad har en tydelig posisjon i forhold til hovedstaden. Nedre Glommare-

gionen fremstår som et godt alternativ, og med egen styrke og attraksjon i de 
unike miljøene som finnes her.

3.3.M-8 Gjennom kulturbasert næringsutvikling gjøres Fredrikstads attraksjoner enda 
mer spennende og tilgjengelige for innbyggere, fremtidige tilflyttere og turister

3.3.M-9 Vi fortsetter å arbeide fram prosjekter innenfor opplevelsesøkonomien. Ele-
menter her er blant annet kulturminner og Ytre Hvaler Nasjonalpark.

Klima:
3.3.M-10 Næringslivet arbeider i tråd med anerkjente miljømål. 

Andre faglige mål:
3.3.M-11 Fredrikstad har en økning i antall arbeidsplasser som er relativt sett sterkere 

enn befolkningsveksten. SSBs sysselsettingsstatistikk legges til grunn.
3.3.M-12 Nyttetrafikken opplever god framkommmelighet på hovedvegnettet. 

Strategier
3.3.S-1 Samhandlingen mellom aktørene i næringslivet styrkes, for eksempel gjennom 

(videre)utvikling av nettverk. For å holde nettverk ”levende” må noen ha en 
rolle som fasilitator/ pådriver.

3.3.S-2 Innenfor det mer tradisjonelle næringslivet er det også behov for et syste-
matisk lokalt/ regionalt utviklingsprogram som kan styrke samhandlingen og 
forholdet til høyskolen, og møte kompetansebehovene.

Hva kan kommunen gjøre?
3.3.S-3 Vi bidrar til å bygge gode regionale, nasjonale og internasjonale samarbeids-

fora, slik at Nedre Glommaregionen styrker sitt konkurransefortrinn.
3.3.S-4 Kommunen, i samarbeid med andre offentlige organer, deltar aktivt i privat/of-

fentlig samarbeid og videreutvikling av nettverksarbeid. Det legges til rette for 
at bedrifter kan samarbeide og se nye muligheter i samarbeidstiltak.

3.3.S-5 Det legges til rette for nyetableringer og ekspansjoner.
3.3.S-6 Vi bidrar til en boligbygging som er variert og attraktiv.
3.3.S-7 Det legges til rette for et urbant og levende sentrum, med gode miljøer for flere 

befolkningsgrupper og mangfoldig næringsaktivitet.
3.3.S-8 Vi er pådrivere for å forbedre infrastrukturen, spesielt gjennom Fredrikstad-

pakka.
3.3.S-9 Kommunen legger til rette for nye næringsareal og bidrar til at nye og eksiste-

rende næringsareal utnyttes på en arealeffektiv måte.
3.3.S-10 I samarbeid med Sarpsborg og Hvaler styrkes regionens fortrinn, attraksjon og 

konkurransekraft. 

Hva kan næringslivet gjøre?
3.3.S-11 Det må satses på forskning og nyskaping, både i eksisterende bedrifter og 

gjennom å legge til rette for nyetableringer og knoppskyting.
3.3.S-12 Vilje til endring er helt sentralt. Aktørene må se nye behov og nye muligheter. 

Nye ideer må tas inn i ulike samarbeidsfora, så en kan få kompetanse- og 
kunnskapsdeling for flere.
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3.3.S-13 Det er høy bevissthet omkring miljøspørsmål: Effektiv drift og bruk av innsats-
faktorer reduserer forbruk og utslipp av miljøskadelige stoffer.

3.3.S-14 Nye og eksisterende næringsareal utnyttes på en arealeffektiv måte.
3.3.S-15 Næringslivet kan i samarbeid med kommunen og frivillige delta aktivt i privatof-

fentlig samarbeid 

Hva må gjøres i samarbeid?
3.3.S-16 Vi bygger et sterkt fag- og undervisningsmiljø, med sterke formelle og ufor-

melle samarbeidskanaler.
3.3.S-17 Det legges til rette for fortsatt spesialisering og klynger innen kreative næ-

ringer som det allerede finnes mye av i kommunen, er spesielt viktig. Kultur-
basert næringsliv gir arbeidsplasser, grunnlag for reiseliv og grunnlag for å 
tiltrekke seg ønskede innbyggere.

3.3.S-18 Videreutvikling og nyskaping innen nettverk og nye samarbeidsformer må 
gjøres i fellesskap.

3.3.S-19 Ordningen med miljøfyrtårnsertifisering opprettholdes som et tilbud for å 
fremme miljøengasjementet i næringslivet.
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3.4 Tjenester til befolkningen
Kommunens oppgaven er å yte nødvendige og gode tjenester  til enkeltpersoner og til 
befolkningen som helhet. Seksjon for utdanning og oppvekst består av barnehagetilbud, 
grunnskole inkludert spesialundervisning og andre hjelpetjenester som Barnevern, Helse-
vern for barn og unge og Pedagogisk- psykologisk tjeneste. Seksjon for omsorg og sosiale 
tjenester består av tjenesteområdene omsorg, sosial, NAV, helse og habilitering/rehabili-
tering. Fredrikstad kommune tilbyr også tekniske tjenester til alle som befinner seg i byen 
- i form av veier, parker, vann- og avløpstjenester, renovasjon og brann- og feiervesen, 
sosiale boliger, institusjoner og skoler. Mange av de kommune tjenestene tilbys døgnkon-
tinuerlig. Andre aktører som gir tjenester til befolkningen i samarbeid og partnerskap med 
Fredrikstad kommune er for eksempel private barnehager, fastleger og fysioterapeuter.

Hovedutfordringer
Fredrikstad har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med landet for øvrig. Lav utdanning 
påvirker deltakelse i arbeidslivet og levekårene i en kommune. Forskning viser at barn i 
lavinntektsfamilier har det vanskeligere enn et gjennomsittlig norsk barn. Barn fra familier 
med lav inntekt har større risiko for overvekt, er i gjennomsnitt lavere, har flere fraværsda-
ger på skolen og har oftere kontakt med barnevernet og barne- og ungdomspsykiatrien. 

Økende drop-ut av videregående skole er en stor utfordring og kan utvikle seg til å bli et 
stort samfunnsproblem. Gjennomført videregående skole reduserer risikoen for arbeidsle-
dighet og lavinntekt senere.

Fredrikstad-samfunnet er mangfoldig og arbeidet med inkludering er en stor utfordring 
og viktig for utvikling av tjenestetilbud i kommunen. Alle skal ta del i fellesskapet på en 
likeverdig måte. Et likeverdig tjenestetilbud skal ta hensyn til mangfoldet og ulikheten i 
befolkningen, og at den enkelte tjenesten må finne sine virkemidler og arbeidsmåter for å 
tilpasse seg det enkelte menneske.
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Samhandlingsreformen (Stortingsmelding nr. 47) påpeker at nåværende organisering og 
prioriteringer i helsesektoren ikke er bærekraftig med henblikk på de utfordringer vi står 
overfor. Det må i mye større grad satses på forebyggende behandling og helsefremmende 
tiltak både innenfor selve helsesektoren og ikke minst innenfor andre samfunnssektorer. 
Dette blir nærmere omtalt i kapittel 3.1 Befolkning, folkehelse og levekår.

Befolkningsutviklingen og et endret sykdomsbilde gir utfordringer. Utviklingen viser en 
økning i antall personer med kroniske og sammensatte sykdomstilstander. Kols, diabetes, 
demens, kreft og psykiske lidelser er sykdommer som er i sterk vekst, og utgjør samtidig 
grupper med store og dermed økende samarbeidsbehov. Dagens systemer understøtter i 
for liten grad pasientens behov for å tenke helhet i pasientforløpet. 

Det er en utfordring at helsetjenesten er delt innenfor to forvaltningsnivå. Staten har an-
svar for spesialisthelsetjenestene og kommunen primærhelsetjenestene. I tillegg må det 
tas hensyn til fag, tilgjengelighet, kapasitet, medvirkning fra brukerne og ulike prioriterings-
bestemmelser når helsetjenesten skal utformes både på system- og individnivå. De ulike 
aktørene i helse- og omsorgstjenestene tar ikke godt nok ansvar for å legge til rette for en 
god veksling mellom ulike nivåer og et samordnet tjenestetilbud.

En fremtidig økning av andelen eldre øker etterspørsel etter helse- og omsorgstjenestene 
og mer personell med høyere kompetanse. Det vil gi store økonomiske utfordringer sett i 
forhold til at den yrkesaktive andelen av befolkningen synker. Færre yrkesaktive kan med-
føre mindre arbeidskraft i omsorgssektoren. Dette gir utfordringer i forhold til planlegging 
av morgendagens eldreomsorg.

Befolkningsvekst med tilhørende økt aktivitet og trafikkvekst sammen med et lite utbygd 
hovedveinett med liten kapasitet, medfører økt trafikk på det kommunale veinettet. Større 
slitasje og trafikksikkerhetsutfordringer på kommunens veier blir følgene.

Fremover er det forventet at nedbøren tar en annen form enn vi har vært vant til. Vi ser al-
lerede at regnskyllene oftere er mer intense og kan forårsake problemer på avløpsnettet. 
Det ligger også forventninger til at vann- og avløpstjenester kan tilbys i stadig flere av de 
ytre delene av kommunen.  

Mål

Kunnskap:
3.4.M-1 Barn og unge i Fredrikstad har trygge og gode oppvekstvilkår.
3.4.M-2 Det faglige nivået i barnehage og skolen er hevet.
3.4.M-3 En større andel av befolkningen har høyere utdannning.
3.4.M-4 Vi har rekruttert flere faggrupper og sørget for at omsorgstjenesten har fått en 

større faglig bredde. 

Kultur:
3.4.M-5 Vi har et stadig tryggere, sikrere og vakrere Fredrikstad. 
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Klima:
3.4.M-6 De tekniske tjenester utvikles i tråd med samfunnet rundt oss. Ledningsnettet 

fornyes i henhold til hovedplan for vann og avløp.

Andre faglige mål:
3.4.M-7 Tjenestetilbudene generelt, og 

helse- og omsorgstjenestene 
spesielt, har i tilbudet vektlagt 
nødvendig bistand til egen-
innsats for å oppnå best mulig 
funksjons- og mestringsevne, 
selvstendighet og deltakelse i 
Fredrikstad-samfunnet. 

3.4.M-8 Vi har smarte og moderne 
modeller for tjenesteytingen 
som bygger på tidlig innsats og 
likeverdig deltakelse gjennom 
partnerskap med brukere og 
mellom alle tjenestenivåer.

3.4.M-9 Kapasiteten på helse- og om-
sorgstilbudet er tilpasset den 
økte etterspørselen og tilbudet 
har fått en tydeligere dreining 
mot forebyggende og helse-
fremmende innsats.

3.4.M-10 Det opprettholdes en tilfreds-
stillende kvalitet på bygnings-
massen slik at unge og gamle 
som tilbringer tid i våre bygg 
opplever byggene som rene og 
inspirerende steder å være. På den måten opplever de også å bli verdsatt av 
samfunnet. 

3.4.M-11 Teknisk infrastruktur vedlikeholdes og medvirker til at befolkningen trives og 
føler seg verdsatt, og at kapitalverdien ivaretas og ikke forfaller.

Strategier
3.4.S-1 Etablerer nye samarbeidsstrukturer som er tverrsektorielle.
3.4.S-2 Styrker etablerte samarbeidsstrukturer, som for eksempel lokalsamfunnsmo-

dellen.
3.4.S-3 Bedrer samordningen av tjenestetilbudene internt i kommunen, på tvers av 

forvaltningsnivåer og med frivillige i tråd med utviklingen av Samhandlingsre-
formen.

3.4.S-4 Gjennom tidlig innsats og tverrfaglig arbeid overfor barn, kan deres muligheter 
for å lykkes på skolen og deretter på arbeidsmarkedet styrkes. Det å gå i bar-
nehage har vist positiv påvirkning på barns senere utdanning og yrkesaktivitet. 

3.4.S-5 Tiltak rettet mot læringsmiljø i skolen styrkes gjennom å fokusere på systema-
tisk arbeid, mestring og konstruktive tilbakemeldinger, psykososialt miljø og 
sosial kompetanse.
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3.4.S-6 Støtte elevene og andre brukere av tjenestene på grunnleggende ferdigheter 
slik at motivasjon og selvbildet styrkes.

3.4.S-7 Økt fokus på foreldresamarbeid slik at de sammen med skolen samvirker om 
elevenes utvikling.

3.4.S-8 Ved siden av eksisterende tiltak for at flere elever ved videregående skole skal  
fullføre, er det viktig å bedre mulighetene for voksne til å ta opp igjen og full-
føre videregående utdanning.

3.4.S-9 En tilpasning av tjenestetilbudet i forhold til demografiske endringer, bedre ut-
nyttelse av ressursene og bruk av velferdsteknologi kombinert med helsefrem-
mende og forebyggende strategier, vil være nødvendig.

3.4.S-10 Styrke arbeidet med informasjon og opplæring til brukere, pårørende og forel-
dre.

3.4.S-11 Kommunen må bruke statistikk og sentrale registre for å se hvilke unike pro-
blemer vi står overfor. 

3.4.S-12 Det må satses på forebyggende vedlikehold av eksisterende teknisk infra-
struktur.

3.4.S-13 Nybygg må planlegges med god arkitektur i samråd med brukere og med 
tanke på rasjonelt vedlikehold og framtidig drift.

3.4.S-14 Det må sikres fremkommelighet på hovedveinettet slik at de kommunale vei-
ene blir avlastet. Sammen med et planmessig vedlikehold vil veiene bli sikrere 
og bedre for brukerne samtidig som veikapitalen ivaretas.

3.4.S-15 Det er viktig å satse på og 
inspirere befolkningen til 
alternative transportmåter. 

3.4.S-16 For vann- og avløpstjenes-
tene må hovedplan for vann 
og avløp ligge til grunn for 
en planmessig fornyelse av 
nettet.

Hva kan kommunen gjøre?
3.4.S-17 Styrke arbeidet med tilpas-

set opplæring og inkludering 
i utdanningstilbudet.

3.4.S-18 Legge vekt på medvirkning 
fra brukerne slik at tjeneste-
tilbudet i større grad tilpas-
ses den enkelte.

3.4.S-19 Samordne og gi tidlig hjelp 
til utsatte barn, unge og 
familier.

3.4.S-20 Ta ansvar for å involvere 
de fleste samfunnssektorer, 
ved siden av å støtte og 
utvikle det frivillige engasje-
mentet fra familie og lokal-
samfunn, organisasjoner og 
virksomheter
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3.4.S-21 Forenkle og forbedre tjenesteproduksjonen der elektroniske hjelpemidler tas i 
bruk.

3.4.S-22 Sørge for universell utforming på alle nivåer og tjenesteområder.  
3.4.S-23 Planlegging av gode boligløsninger og et helhetlig boligprogram.
3.4.S-24 Sørge for gode opplevelser i det offentlige rom ved god kvalitet på veier og 

parker.
3.4.S-25 Gi brukere av skoler og institusjoner en følelse av at de er verdsatt med gode 

bygg som er godt vedlikeholdt.

Hva kan næringsliv og befolkning gjøre?
3.4.S-26 Både eldre og yngre, også de som har nedsatt funksjonsevne og innvandrer-

grupper, må delta aktivt i utviklingen av et bærekraftig samfunn gjennom del-
tagelse i brukerundersøkelser, brukerrepresentasjon, debatter og deltagelse i 
lokalsamfunnene. 

3.4.S-27 Engasjere seg i kvaliteten på tjenestene, det offentlige uterom og bygg. Bruke 
ombudsordningen for syke eldre og personer med nedsatt funksjonsevne.

3.4.S-28 Tilrettelegge og bidra i sosiale møteplasser, koordinere og stimulere til utvik-
ling av sosiale nettverk.

3.4.S-29 Tilrettelegge for fremtidige boligløsninger for eldre ved å ivareta mulighet til 
aktivitet og sosial deltagelse. Ha et forebyggende perspektiv i planlegging av 
mellomløsninger fra egen bolig til sykehjem.

3.4.S-30 Ta vare på og ha respekt for offentlig eiendom.
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Hva må gjøres i samarbeid?
3.4.S-31 Anerkjenne forskjeller og ulikheter mellom mennesker for å styrke likeverdig-

het og inkludering i Fredrikstad-samfunnet.
3.4.S-32 Styrke samarbeidet mellom frivillig innsats, private aktører, Høgskolen i Øst-

fold  og Fredrikstad kommune.
3.4.S-33 Drive gode barnehager. 
3.4.S-34 Ta vare på og utvikle kommunens tekniske tjenester ved god planlegging av 

nye utbyggingsområder.

 

3.5 Klima og miljø
For at samfunnsutviklingen skal bli bærekraftig er det viktig at alle bidrar på ulikt vis. 
Denne forutsetningen danner grunnlaget for vår felles innsats og for hvordan Fredrikstad 
kommune innretter arbeidet med miljø og klimaforholdene. Kommunen skal overleveres 
til neste generasjon i en bedre miljøtilstand enn da vi selv overtok den. Kommunen vil, 
sammen med befolkningen og næringslivet, bli utfordret på hvordan miljøog utviklingshen-
syn skal integreres i utøvelsen av våre roller som:

Samfunnsutvikler
Kommunen som en demokratisk aktør har beslutningsmyndighet innenfor sentrale sam-
funnsområder (for eksempel arealbruken). Samtidig skal den også samspille med andre 
utviklingsaktører i et partnerskap. Kommunen har et spesielt ansvar for å ta initiativ til og 
tilrettelegge for prosesser i samfunnet som sikrer medvirkning, åpne og gode dialoger, 
saklig kunnskapsformidling og handlingsmuligheter på en inspirerende måte. Det blir viktig 
å styrke kunnskapen og mulighetene til å foreta miljøvennlige valg, og å prioritere innsat-
sen der miljøbelastningene er størst og hvor innsatsen gir størst effekt for folk flest.

Tjenesteprodusent
Hovedandelen av kommunens ressursbruk er knyttet til viktige tjenester til befolkningen. 
Det er viktig at miljøaspektet får en sentral plass i denne sammenheng (feie for egen dør/
HMS-arbeidet).

Driftsansvarlig for offentlige bygninger og infrastruktur
Kommunen eier store bygningsmasser som i den daglige drift bruker energi og tilrette-
legger for de ansattes arbeidsforhold og kvaliteten på lokalene til brukerne. En miljø- og 
klimamessig god drift vil være et viktig bidrag fra kommunens side. 

Saksbehandler og forvalter av lovverk
Tusenvis av saker behandles hvert år i kommunen. Det er av stor betydning at det i ad-
ministrasjonen foreligger både kompetanse om miljø og klima, og velegnede verktøy for 
saksbehandlingen og for veiledning ovenfor publikum.

Framtidens byer
Som èn av de 13 største byene i Norge deltar Fredrikstad i Miljøverndepartementets 
program Framtidens byer. Denne deltakelsen er viktig for å styrke vår kompetanse, delta 
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og opprettholde eksterne nettverk og være à jour med sentrale myndigheters politikk og 
virkemidler. Programmet skal vare til 2014. Deltakelsen er viktig for klimaarbeidet og byut-
viklingen, og det legges vekt på å bruke programmet aktivt i hele perioden. 

Programmets hovedmål er å redusere de samlede klimagassutslipp og utvikle strategier 
for å møte framtidige klimaendringer

Delmålet er å forbedre det fysiske bymiljøet i forhold til økologiske kretsløp, 
sikkerhet,helse, opplevelse og næringsutvikling.

Målene skal nås innenfor fire innsatsområder:
Arealbruk og transport1. 
Energibruk i bygg2. 
Forbruksmønster og avfall3. 
Tilpasning til klimaendringer4. 

Formannskapet har vedtatt et handlingsprogram som konkretiserer hvert innsatsområde. 
Det er underskrevet en intensjonsavtale mellom byene og fire departement, samt en 
egen intensjonsavtale mellom departementet, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), 
Handels-og servicenæringenes Hovedorganisasjon (HSH) og Sparebankforeningen. Det 
er laget egne kommunale og nasjonale websider for programmet. Utfordringene knyttet 
til klimaendringene vil få et stadig sterkere fokus i det lokale arbeidet for en bærekraftig 
utvikling.

Hovedutfordringer
I miljø- og klimasammenheng er det en hovedutfordring å få alle til å trekke i samme ret-
ning. Klima- og miljøspørsmål kan bare løses gjennom samarbeid og samhandling. Det er 
en utfordring i å tenke langsiktig, og opprettholde miljøfokuset over tid.
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Reduksjon i utslipp av klimagasser er en utfordring, også for Fredrikstadsamfunnet.

Integrering i kommuneorganisasjonen av sårbarhet- og tilpasningsstrategier/tiltak knyttet 
til klimaendringene

Bedre tilrettelegge for at innbyggerne på en enkelt måte kan foreta de beste miljøvalgene 
og et miljøvennlig forbruk.

Kunne utnytte partnerskapsmulighetene/samarbeidsavtaler med staten, utvide samar-
beidet med næringslivet, høyskolen og befolkningen for å styrke miljøarbeidet, også i et 
verdiskapingsperspektiv.

Redusere forsøpling i Fredrikstad kommune.

Kunnskapsbygging/informasjon om utfordringer og løsninger innen alle samfunnssektorer.

Videreutvikling av kommuneorganisasjonens miljøkompetanse. 
 

Mål

Kunnskap
3.5.M-1 Kommunen, næringslivet og befolkningen har økt kunnskap om miljøutfordrin-

gene, og tar miljøhensyn i det daglige liv.
3.5.M-2 Vi tilegner oss kunnskap og erfaringer med energieffektive bygninger, gjennom 

1 til 2 pilotprosjekter i Framtidens byer.
3.5.M-3 Miljø – og samfunnsdata for Fredrikstad er tilgjengelig på nettet.

Kultur
3.5.M-4 Samarbeider med kulturaktører i forbindelse med arrangementer og informa-

sjonstiltak
3.5.M-5 Det er økt fokus på Grønn turisme og Grønne Opplevelser.
3.5.M-6 Akademiet, og et framtididg nordisk senter for forskning og utdanning innen 

scenekunst, bidrar til kreative perspektiver og innfallsvinkler for å løse klimaut-
fordringene

Klima
3.5.M-7 Lokaliseringen av utbyggingsarealer og prioritering av infrastrukturtiltak gjøres 

ut fra en samordnet areal- og transportplanlegging der målet er å redusere 
behovet for transportarbeid, energibruk og en effektiv arealutnyttelse.

3.5.M-8 Klimagassutslipp er redusert
3.5.M-9 Det er økt bruk av miljøvennligere energi
3.5.M-10 Kommunen står godt rustet til å kunne håndtere de neste 50 - 100 års klimaendringer
3.5.M-11 Lokalsamfunnene sikres utviklingsmuligheter, samtidig som bysentrum utvikles 

til å bli mangfoldig og trygt, samt konkurransekraftig i forhold til både næring 
og kulturopplevelser.

3.5.M-12 Grønnstrukturer og naturlandskap som er viktig for friluftsliv og biologisk 
mangfold ivaretas, både langs kysten og i innlandet.
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3.5.M-13 Det er enklere å være miljøbevisst. Samfunnsaktørene har tilrettelagt for dette, 
innenfor sine beslutningsområder.

3.5.M-14 Alle samfunnsaktørene tar et selvstendig miljøansvar, og for å redusere utslip-
pene av klimagasser.

3.5.M-15 Alle parter bidrar til at avfallsmengdene generelt og forurensende avfall spesi-
elt reduseres.

3.5.M-16 Forbruket av ikke-fornybare ressurser minker.
3.5.M-17 Å ta miljøhensyn oppleves av folk som meningsfylt og gir grunnlag for økt livs-

kvalitet og helse
3.5.M-18 Det er økt bruk av sykkel
3.5.M-19 Flere virksomheter blir miljøfyrtårn. 50% av kommunens egne virksomheter 

blir sertifisert som Miljøfyrtårn innen 2014. 

Strategier
Hva kan kommunen gjøre?
3.5.S-1 Kommunen prioriterer deltakelsen i Miljøverndepartementets program Fram-

tidens byer arbeider aktivt i tråd med intensjonsavtalen og det til enhver tid 
vedtatte handlingsprogram.

3.5.S-2 Kommunen er en aktiv pådriver og tilrettelegger i samarbeidet med befolknin-
gen som i stor grad selv driver sine aktiviteter i lokalmiljøene.

3.5.S-3 Det utarbeides gode beskrivelser av ulike miljøtilstander og hvordan disse har 
utviklet seg over tid. 

3.5.S-4 Vi styrker forutsetningene for økt bruk av kollektivtransport, særlig i forbindelse 
med arbeidsreiser. Kollektivtrafikkens fremkommelighet prioriteres i rushtidene. 

3.5.S-5 Det prioriteres et sammenhengende gang- og sykkelveinett rundt og inn til sentrum.
3.5.S-6 Bidrar til gjennomføring av tiltakene i Sykkelhovedplanen om å realisere et 

sammenhengene nett for sykkel. 
3.5.S-7 Bidrar til endring i befolkningens reisevaner gjennom tilrettelegging, holdning-

kampanjer og utstrakt samarbeid med samfunnsaktører.
3.5.S-8 Stimulerer arbeidet for å øke bruken av sykkel.
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3.5.S-9 Kommunen øker samarbeidet med næringslivet, gjennom blant annet Miljøfyr-
tårn, i ulike fora som for eksempel Øra miljøutvalg og Fredrikstad Utvikling samt 
gjennom felles deltakelse og partssamarbeid i ulike prosjekter og prosesser.

3.5.S-10 Kommunens bærekraftarbeid ivaretas gjennom plan- og budsjettarbeidet og 
som del av kommunens helhetsledelse og styringssystem.

3.5.S-11 Kommunen ser det fortsatt som nyttig å bygge og vedlikeholde eksterne 
nettverk, og delta i sentrale regionale og statlige sammenhenger som styrker 
grunnlaget for å nå kommunens målsettinger.

3.5.S-12 Kommunen holder en høy miljøprofil for å styrke mulighetene for næringsutvik-
ling, arbeidsplasser og forskning.  Arbeidet med klima og bærekraftig utvikling 
bidrar til å bygge opp et omdømme av Fredrikstad som styrker mulighetene for 
at yngre og velutdannede personer ønsker å bosette seg i kommunen.

3.5.S-13 Vi følger opp vanndirektivet.
3.5.S-14 Vi karlegger forurenset sjøbunn, forurensning fra nedgravde oljetanker (utvidet 

forskrift), og forurenset jord i skole og lekeplasser.

Hva kan næringslivet gjøre?
3.5.S-15 Gjennomgå hele sin produksjon/drift med tanke på å minske avfall, energibruk 

i bygg og utslipp knytet til transport.
3.5.S-16 Systematisere miljøarbeidet gjennom et sertifiseringssystem (for eksempel 

Miljøfyrtårn, ISO14001, EMAS ).
3.5.S-17 Få høyere ressurs- og energieffektivitet.
3.5.S-18 Styrke grunnlaget for miljøvennlig transport.
3.5.S-19 Gjøre produkters miljømerking og produktinformasjon bedre.
3.5.S-20 Ta i bruk ulike verktøy for miljøstyring
3.5.S-21 Bistå med faglig kompetanse og delta i tverrfaglig samarbeid for å redusere 

omfanget av skader og ulykker.
3.5.S-22 Støtte og samarbeide med de frivillige organisasjonene for å oppnå en bære-

kraftig utvikling.
3.5.S-23 Samarbeide med Høgskolen i Østfold og andre kompetansemiljøer om utvik-

ling av tiltak som bidrar til bærekraftig utvikling.

Hva kan organisasjonene gjøre?
3.5.S-24 Informere og utfordre sine medlemmer i miljøspørsmål og derved bidra til at 

befolkningen blir miljøbevisste forbrukere
3.5.S-25 Gå igjennom alle sine aktiviteter ut fra et miljøperspektiv og gjennomføre miljøtiltak.
3.5.S-26 Skape møteplasser for ulike kulturer.

Hva kan innbyggerne gjøre?
3.5.S-27 Tilegne seg kunnskap om miljøutfordringene.
3.5.S-28 Velge hvilke miljøhensyn det er naturlig å ta gjennom dagens mange gjøremål. til 

selvhjelp/eldre hjelper eldre osv. Boligtilbud tilpasset ulike livsfaser og situasjoner.

Hva må gjøres i samarbeid?
3.5.S-29 Næringsliv og befolkning bidrar til at det tilrettelegges for samfunnsdebatter 

om ulike sider ved bærekraftig utvikling. Tema knyttet til etikk og verdier tas 
også opp i større bredde.

3.5.S-30 Alle partene innhenter relevant kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter 
de selv har for å bidra til en bærekraftig utvikling, og vurderer hvilke tiltak som 
er aktuelle å gjennomføre både på kort og lang sikt.
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3.6 Infrastruktur og arealstrategi
En bærekraftig samfunnsutvikling forutsetter en balansert og nøktern arealbruk og hen-
siktsmessig og ressursbesparende transporttilbud for personer, varer og tjenester.

Arealbruk og tettstedsutvikling har vært preget av tidligere kommunestruktur og har gitt et 
spredt utbyggingsmønster og et høyt forbruk av areal pr.innbygger. 

I ny fylkesplan for Østfold trekkes det opp målsetting om en reduksjon i arealforbruket på 
100m2 pr. innbygger i et 40-årsperspektiv. Det regionale arealregnskapet i fylkesplanen 
ligger til grunn for kommunens arealbruk framover.

Hovedutfordringer
Videre vekst og utvikling av Fredrikstadsamfunnet krever forbedrede infrastrukturløsnin-
ger. Samferdselsløsningene i Fredrikstadpakken må realiseres for å dekke våre transport-
behov både lokalt og regionalt.

En vitalisering og videre forsterkning av bysentrum er nødvendig, samtidig som det gjøres 
nødvendige grep for å opprettholde levedyktige lokalsentra. Det er en utfordring å finne 
en god balansegang, og medvirke til at sentrum og lokalsamfunnene forsterker hverandre, 
fremfor å være konkurrenter. 

Gjennom vår deltakelse i ”Fremtidens byer” har vi valgt å gå inn for en arealbruk og et 
lokaliseringsmønster som reduserer areal- og transportbehovet og legger til rette for  
miljøvennlig transport. 

Mål  

Kunnskap. 
3.6.M-1 Høyskolemiljøet i byen forsterkes og videreutvikles samtidig som det legges til 

rette for kunnskapsbasert næringsutvikling.
3.6.M-2 Vi benytter resultater fra forskning og erfaring til å forbedre våre planer og  

beslutningsgrunnlag.
3.6.M-3 Fredrikstad er en arena for innovasjon og nyskapning, og attraktiv for nye inn-

byggere og virksomheter. Det tilrettelegges arealer og infrastruktur for en vekst 
og utvikling innen kunnskapsbasert næring og høyskolemiljøet. 

Kultur
3.6.M-4 Gjennom en god arealpolitikk gir vi økt vern av våre kulturminner og kulturmil-

jøer. Dette er en viktig del av vår kulturarv og identitet som vi ønsker å bevare 
og videreutvikle med sikte på å oppnå en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

3.6.M-5 Gjennom vitalisering og utvikling av bysentrum legger vi til rette for at dette blir 
en arena for kulturliv.
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Klima
3.6.M-6 Næringslivet har tjenlige arealer med et egnet og tilstrekkelig transportsystem.  

Elementene i Fredrikstadpakken er realisert, inkludert dobbeltsporet jernbane.
3.6.M-7 Teknisk infrastrukturen er tilpasset til byens behov gjennom bedre kollektiv-

transportløsninger og et godt gang/sykkelveinett. 
3.6.M-8 Det er en høyere arealutnyttelse og en høyere totalkvalitet i byen og i våre tett-

steder, og områdene er mer attraktivite.
3.6.M-9 Naturressursene, det biologiske mangfoldet og økosystemene er sikret i sin 

helhet.
3.6.M-10 Kulturlandskapet og kystlandskapet er tilgjengelig og har bedre kvaliteten. 

Strategier
3.6.S-1 Gjennom deltakelse i Miljøverndepartementets program for ”Fremtidens Byer” 

prioriteres en bærekraftig samfunnsutvikling.
3.6.S-2 En rekke av de utfordringer vi står overfor vil det være naturlig å løse i et re-

gionalt fellesskap. Dette gjelder særlig overordnede infrastrukturtiltak. 
3.6.S-3 Nedre Glomma-regionen danner ett felles bolig og arbeidsmarked, og en gjen-

sidig utnyttelse av våre fortrinn vil bidra til at alle kommer styrket ut.

Hva kan kommunen gjøre?
3.6.S-4 Bidra til å utvikle gode regionale samarbeidsfora og gjennom dette styrke både 

vår egen og regionens posisjon.
3.6.S-5 Gjennom overordnet arealplanlegging tilrettelegge for en bærekraftig utbyg-

gingsmønster hvor arealforbruk og transportbehov reduseres i tråd med na-
sjonale føringer og hvor våre naturverdier hensyntas og bevares i størst mulig 
grad.
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3.6.S-6 Innta en restriktiv holdning til nedbygging av dyrket mark i samsvar med krevet 
fra overordnet jordvernmyndighet.

3.6.S-7 Følge opp føringene fra overordnet klimaarbeide og påse at konsekvensene 
av de forventede klimaendringer blir hensyntatt i den fysiske planleggingen, 
bl.a. gjennom kommuneplanens arealdel.  

3.6.S-8 Bidra til å styrke lokalsamfunnsordningen.

Hva kan næringslivet gjøre?
3.6.S-9 Sørge for at virksomheten bidrar til redusert utslipp og energibruk.
3.6.S-10 Bidra til å søke lokalisering som reduserer transportbehovet og legge til rette 

for valg av de mest miljøvennlige transportbærere.
3.6.S-11 Styrke kunnskapsbasert næring, bl.a. gjennom samarbeide med våre utdan-

ningsinstitusjoner.
3.6.S-12 Oppmuntre sine arbeidstakere og forretningsforbindelser til å benytte miljø-

vennlige transportalternativer.

Hva kan befolkningen gjøre?
3.6.S-13 Slutte opp om tiltak som reduserer energiforbruk og transportbehov slik at 

behovet for stadig ny kapasitet begrenses/reduseres.
3.6.S-14 Utnytte og videreutvikle samarbeidet gjennom lokalsamfunnsordningen.

Hva må gjøres i samarbeid?  
3.6.S-15 Utvikle Fredrikstadsamfunnet i bærekraftig retning. 
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§ 11-2. Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier 
for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde 
en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i 
kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal 
gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og 
private.

§ 11-3. Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og 
for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen. I lovens innledning poeng-
teres det også at ”Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, sam-
funnet og framtidige generasjoner”. 

Det trekkes også fram nye krav til universell utforming: ”Prinsippet om universell utfor-
ming skal ivaretas i planleggingen. Universell utforming defineres langt bredere enn det vi 
vanligvis tenker på når det gjelder fysisk tilgjengelighet. En offisiell definisjon som er mye 
brukt er: Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at 
de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpas-
ning eller spesiell utforming. Videre ligger en rekke føringer for kommuneplanarbeidet i al-
lerede vedtatte planer, spesielt på nasjoanlt og regionalt nivå. En fullstendig gjennomgang 
av kommunens egne planer og planbehov hører hjemme i planstrategien. Planstrategi er 
et ny grep i ny plan- og bygningslov, og vil gjelde etter neste kommunevalg:

§ 10-1. Kommunal planstrategi
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter kon-
stituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en 
drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 
arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens plan-
behov i valgperioden.  

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige 
og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirk-
ning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret 
skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.  Ved behandlingen 
skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal 
revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer.  Kommunestyret kan herunder 
ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, 
eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av 
kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med 
kommuneplanen, jf. kapittel 11.

Kommuneplangruppen har vært faglig ansvarlig for innholdet i planen, og har underveis 
fått inn mange bidrag i planarbeidet:

Vedlegg 1: Utdrag av plan- og bygningsloven
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Folkemøte 1, 12. januar 2010
Det ble arrangert et folkemøte på Lisleby samfunnshus den 12. januar. Erling Dokk Holm 
(urbanist og samfunnsaktør) var invitert til å holde et innledningsforedrag. Han skrev 
også en kronikk for Fredrikstad Blad, i forkant av møtet. Møtet var åpent for alle, men for 
å sikre en viss representasjon var det sendt ut invitasjoner til lag og foreninger i Fredrik-
stadsamfunnet, og til alle lokalsamfunnsutvalgene. Vi inviterte til arbeidsgrupper innen de 
6 innsatsområdene, og presiserte på forhånd hvilken arbeidsgruppe vi ønsket å invitere til 
deltakelse i. På møtet spurte vi: Hvilket samfunn vil vi ha? Hva er målene våre? Hva må til 
for å komme dit vi vil?  Hva er de største utfordringene? 

Møtet engasjerte stort. Det møtte opp om lag 150 personer, og de aller fleste deltok hele 
kvelden – både under innledningsforedraget og i arbeidsgruppene.

Materiealet herfra dannet utgangspunkt for innhold i planens temakapitler. Det er så drøf-
tet med referansegruppe og med administrativ og politisk styringsgruppe.

Folkemøte 2. 24. august 2010
Det andre folkemøtet skulle egentlig vært den 8. juni, men p.g.a. streik ble dette flyttet til 
den 24. august. Møtet ble holdt i Blå Grotte. Oppmøtet denne gang var enda bedre enn 
sist: 180 personer møtte opp. Innledningsvis var det en paneldebatt med de politiske 
gruppelederne og ressurspersoner fra Fredrikstadsamfunnet. Vi hadde invitert Morten 
Fredriksen, Ann-Jorid Pedersen og Aleksander Østgaard til å delta i panelet. De skrev 
også kronikker til Fredrikstad Blad, som ble publisert i tiden rundt folkemøtet.

Det ble lagt fram et planutkast for og vi spurte folkemøtet: Er dette en riktig beskrivelse av 
dagens virkelighet og de utfordringer vi står overfor? Er dette de viktigste måelene – innen 
hvert innsatsområde? Har vi funnet de viktigste og beste strategiene for å nå målene?

Etter innledningsdebatten, som ble ledet av Frode Rekve fra Institutt for Journalistikk, 
ble det arbeidet i grupper. Blå Grotte var for anledningen møblert med småbord, slik at vi 
skulle få grupper som kunne fungere. 

Også denne gang var det sendt ut invitasjoner til lag, foreninger og lokalsamfunnsutval-
gene. Men vi hadde ikke spesifisert arbeidsgrupper, da vi gjerne så at man engasjerte seg 
i flere grupper. Underveis ble det gitt anledning til å bytte arbeidsgruppe (og dermed tema) 
én gang.

Til dette folkemøtet var vi også så heldige å få en stor deltakelse fra studenter fra Akademi 
for scenekunst. De jobbet på et prosjekt ”Them and us”, og ønsket å delta på folkemøtet 
både for å delta i planarbeidet og for å få inspirasjon til sin forestilling.

Folkemøtet gav en rekke gode innspill og nye perspektiver. Planutkastet ble så drøftet 
med referansegruppen, som også kom med verdifulle bidrag og innspill, før styringsgrup-
pedrøftingene tok til. 

Resultatet av dette arbeidet var høringsutkastet av planen.

Vedlegg 2: Planprosessen
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Høring
I perioden 13. oktober til 26. november har planen ligget til offentlig ettersyn, i henhold til 
plan- og bygningsloven. Det kom inn i alt 13 høringsinnspill. Innspillene er faglig vurdert i 
kommuneplangruppen, og alle er besvart. Innspillene har gitt gode bidrag til den endelige 
planen, og høringsutkastet er blitt betydelig bearbeidet.
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Vedlegg 3: Alternativer i samfunnsutviklingen

I vurderingen av alternative utviklingsbaner for Fredrikstad er det valgt å bruke scenarier.  
Scenarier er i seg selv ”framtidsbilder” – dvs. bilder og fortellinger om hvordan samfunnet 
er på et gitt framtidig tidspunkt. I scenarier får vi alternative fortellinger om mulige framti-
der,  som et resultat av trender og drivkrefter man kan se i dagens virkelighet, og trender 
og drivkrefter det synes rimelig å regne med framover.

Scenariene er utarbeidet i en felles prosess for Nedre Glomma, med Regionrådet for 
Nedre Glomma som prosjekteier. Prosjektet er finansiert med Regionale Utviklingsmidler 
og med midler fra ”Framtidens byer”. Etter en anbudsrunde falt valget på Econ Pöyry som 
ekstern konsulent. 

Scenarieprosjektets arbeidstittel var ”to byer – ett fungerende storbyområde”. scenariepro-
sjektet er også selve prosessen viktig. Deltakelse i en scenarieprosess kan gi deltakerne 
økt erkjennelse av at ulike veivalg i dag, gir ulike utviklingsbaner. Dette er spesielt vik-
tig ved oppstarten av en planprosess som kommuneplanens samfunnsdel. Denne økte 
erkjennelsen kan dermed utnyttes kollektivt, i planprosessen. I en felles, regional scena-
rieprosess blir det også tydeligere at noen utfordringer krever samordnede løsninger.  

Kapittelet bygger på den gjennomførte scenarieprosessen og Pöyrys sluttrapport. De 
skriver:

Resymé
”Nedre Glomma består av kommunene Hvaler, Fredrikstad og Sarpsborg. Regionen 
fungerer i realiteten som ett storbyområde og arbeidsmarked, men har to bysentra. Re-
gionens næringsliv er preget av sterke industritradisjoner, men har sterk vekst i tjenester. I 
likhet med resten av Oslofjordområdet er regionen i vekst. Utdanningsnivået i nedre Glom-
ma er relativt lavt. Rapporten viser fire scenarier hvor regionen utvikler seg på svært ulike 
måter frem mot 2030. Utviklingen er delvis et resultat av utviklingstrekk og geopolitiske 
beslutninger,  men også lokale politiske beslutninger og sosiokulturelle trender. Lokalise-
ringspreferanser og utslippskostnader er valgt som to viktige usikkerheter, som kan forme 
Nedre Glommas fremtid. 

Vil en klimaavtale bli vedtatt, slik at kostnadene for klimautslipp blir vesentlig høyere? Vil 
folk prioritere tid eller areal når de velger seg et bosted? Basert på disse usikkerhetene 
utvikler vi fire scenarier: LINK til verden hvor høyhastighetstog med stoppested i regionen 
får stor påvirkning, Fritid for alle hvor befolkningen prioriterer fritiden og Nedre Glomma 
tiltrekker seg folk som ønsker å dyrke sjø- og båtlivet, Hjem kjære hjem hvor vei- og tog-
satsing gjør at regionen blir knyttet sterkere opp mot Oslo og fungerer som en forstad til 
hovedstaden, og Føling i Fredrikstad hvor et politisk grep gjør at regionen blir attraktiv til 
de som ønsker stor hage med dyrking av frukt og grønt.” 
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I scenariearbeidet har vi konsentrert oss om usikkerheter som er grunnleggende viktige 
for utvikling i Nedre Glomma og som er genuint usikre, dvs. usikre i den forstand at de 
har flere mulige utfall som alle er om lag like sikre eller usikre. I forhold til FoU- og innova-
sjonssatsing og -strategier i Nedre Glomma, pekte deltakerne i scenarieprosessen på to 
endringsfaktorer som både er usikre og viktige. Disse usikre faktorene danner grunnlaget 
for scenariebyggingen: 

Lokaliseringspreferanser: På den ene siden kan man tenke seg en framtid hvor inn-• 
byggerne opplever en knapphet på tid og prioriterer tidshensyn når de velger bosted 
og boformer. På den andre siden kan man tenke seg en fremtid hvor plass og gode 
arealer er prioriterte goder.
Utslippskostnader: På den ene siden kan man tenke seg at de klimaendringer som • 
pågår oppleves som så truende at verdens viktigste land blir enige om en virknings-
fulle tiltak for å få ned klimaendrende utslipp og velger virkemidler som medfører 
høye utslippskostnader. På den andre siden kan man tenke seg at det ikke blir mulig 
å oppnå enighet om globale tiltak mot klimaendringer. I stedet vil de ulike landene 
tilpasse seg endringene på ulike måte og kostnadene ved utslipp forblir noenlunde 
lik dagens kostnader. 
Når vi krysser de to usikre faktorene vi har valgt ut, får vi et utfallsrom over utvikling 
i  Nedre Glomma. I løpet av andre samling bidro deltagerne med innspill til hvert av 
disse fire utfallsrommene og Econ Pöyry videreutviklet de fire scenariene. Scenarine 
belyser hvordan viktige aktører kan tenkes å agere i hvert av de tenkte tilfellene, og 
hvilke hendelse det kan føre til. De fire kombinasjonene er vist i figuren nedenfor.



Kommuneplan 2011 - 202354

Alle scenariene viser mulige fremtider for Nedre Glomma. Det er ikke de mest sannsynlige
eller ønskelige fremtidene, men skal hjelpe oss å forstå mulige konsekvenser av veivalg i
dag. I scenariefortellingene har vi fokusert på det som er spesielt med de ulike scenariene
og hva som har endret seg. Mye vil likevel være slik det er i dag i alle fire scenariene uten
at vi har beskrevet det i detalj, dette gjelder både befolkning, arbeidsplasser og fritid.

Det første scenariet – LINK til verden – er en fortelling om en fremtid hvor fokus på miljø
og en miljøavtale gjør at Europa går sammen om et høyhastighetstognettverk, LINK.
Sarpsborg får en stasjon på dette tognettverket og gjennomgår store forandringer. Byen
tiltrekker seg unge karrierebevisste mennesker som ønsker å bo nær toget, for å kunne
delta i et europeisk nettverksbasert arbeidsliv. 

I det andre scenariet – Fritid for alle – er innbyggerne i Norge svært opptatte av å reali-
sere seg selv gjennom sine fritidsaktiviteter (hobbyer). Nedre Glomma tiltrekker seg i stor
grad folk med sterk interesse for båt og sjøliv, og mange av disse er pensjonister. Verden
er preget av handel og økonomisk vekst, noe som særlig skyldes økonomisk fremgang i
BRIK-landene1. Fortsatt oljeutvinning gjør at Norge er et rikt land som også tjener på å
tiltrekke seg arbeidsinnvandrere fra resten av Europa. 

I det tredje scenariet – Hjem kjære hjem – er Nedre Glomma knyttet sterkt opp mot Oslo
gjennom en storstilt satsing på vei og jernbane på Østlandet. Regionen er preget av å
være en forstad til hovedstaden. Opphevelse av jordvern reguleringer gjør at regionen
tiltrekker seg familier som ønsker seg store eneboliger. Dette er et samfunn hvor folk er
opptatte av hjem, familie og interiør. De tre kommunene er slått sammen til Nedre  
Glomma kommune. 

I det fjerne scenariet – Føling i Fredrikstad – gjør Fredrikstad og Hvaler et felles tilrette-
leggende reguleringsendringer som gjør at regionen tiltrekker seg familier med alternativ
livsstil, som ønsker store hager med dyrking av frukt og grønt. Film, kultur og design er
sterke næringer i regionen, men disse fører ikke til mye verdiskaping. Det meste av verdi-
skapingen kommer fra de gjenværende delene av industrien og kloke hoder fra det nors-
kasiatiske miljøet i regionen.

Scenariene på tvers
I Figur B har vi oppsummert hvordan bosetningen, verdiskapingen, bruk av teknologi og
kommunalt samarbeid utvikler seg ulikt i de ulike scenariene i et edderkoppspinn.
I Fritid for alle har regionene en høy aldersgjennomsnitt, men også høy verdiskaping i
regionen, befolkningen er ressurssterke og er sysselsatte i regionen. Det er lite kollektiv
transport og pendling, men en del nye løsninger på energi og teknologi. 

LINK til verden har både sterk befolkningsvekst og høy grad av pendling noe som gjør at
verdiskapingen i regionen ikke blir så stor. Fokus på energi og ny teknologi og kollektiv-
transportløsninger gjør at regionen gjennomgår store infrastrukturendringer. 

Føling i Fredrikstad har liten grad av pendling, men en god del kollektivtransportløsninger.
Fredrikstad og Hvaler slår seg sammen og regionen har relativ høy gjennomsnittsalder og
lite verdiskaping. 
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Hjem kjære hjem tiltrekker regionen seg mange barnefamilier og har lav gjennomsnittsal-
der, men høy grad av pendling til Oslo noe som fører til ganske svak verdiskaping i regio-
nen. Alle tre kommunene slår seg sammen og regionen har høy befolkningsvekst.

Den faktiske utviklingen
Scenariene er først og fremst laget med tanke på å hjelpe oss til å ta bedre beslutninger
i dag. I Pöyrys sluttrapport beskrives også veien fram til 2023 for hver av de ulike framti-
dene som en funksjon av beslutninger underveis og ulike tilpasninger til drivkrefter Nedre
Glomma utsettes for. 

Hva som blir utviklingen avhenger av hvilke beslutninger og veivalg som tas allerede nå.
Det avhenger også av om Fredrikstad-samfunnet kan holde fast ved valgte mål, og finne
gode og robuste strategier for å nå dem. Robuste strategier er strategier som vil kunne 
anvendes i flere ulike virkeligheter. Hovedstrategiene er beskrevet i kapitel 3.
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2.2% - 5.0%

5.1% - 10.0%

10.1% - 15.0%

15.1% - 20.3%

Andel innvandring av total befolkning
per lokalsamfunn, 2009

Fredrikstad kommune
Geodaaavdelingen

Målestokk: 1:140 000

Lokalsamfunn Innvandring Befolkning Andel innvandring
Ambjørnrød (Veum) 489 6767 7.23%
Begby 89 959 9.28%
Cicignon 554 2724 20.34%
Engelsviken 18 700 2.57%
Gressvik 622 6694 9.29%
Gudeberg 183 2151 8.51%
Hauge 359 2778 12.92%
Kråkerøy 741 10728 6.91%
Lisleby 1145 7416 15.44%
Manstad 107 2305 4.64%
Nabbetorp/Lundheim 154 1386 11.11%
Nylende 14 458 3.06%
Rekustad 347 3248 10.68%
Sellebakk 705 3654 19.29%
Skjærviken 266 3967 6.71%
Slevik 171 3692 4.63%
Torp 279 2290 12.18%
Torsnes 35 1564 2.24%
Trara 1221 6658 18.34%
Trosvik 225 1144 19.67%
Årum 150 1441 10.41%

Vedlegg 4
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Vedlegg 5

Slevik

Torsnes

Manstad

Engelsviken

Kråkerøy

Årum

Gressvik

Gudeberg

Nylende

Skjærviken

Torp

Rekustad

Hauge

Ambjørnrød (Veum)

Lisleby

Begby

Trara

Sellebakk
Trosvik

Cicignon
Nabbetorp/Lundheim

Aldersammensetning
pr. lokalsamfunn
(oktober 2009)

Tegnforklaring

0 til 19 år

20 til 35 år

36 til 59 år

60 år og eldre
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Vedlegg 6

Onsøy

Borge

Kråkerøy

Fredrikstad

Rolvsøy

Lav utdanning 2008

8,0

5,0

6,0

7,0

9,0

Kommunedel Lav utdanning 2008
Borge 9,0
Fredrikstad 7,0
Onsøy 8,0
Kråkerøy 5,0
Rolvsøy 6,0

Skala 1 – 10 der 1= Området er blant de 10 prosent beste i landet.
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Onsøy

Borge

Kråkerøy

Fredrikstad

Rolvsøy

Levekårsindeks 2008 Kommunedel Levekårsindeks 2008
Borge 7,5
Fredrikstad 8,0
Onsøy 5,2
Kråkerøy 4,2
Rolvsøy 6,8

4,2

5,2

6,8

7,5

8,0

Vedlegg 7

Skala 1 – 10 der 1= Området er blant de 10 prosent beste i landet.
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Ord og uttrykk i planen

Bærekraftig utvikling:
Utvikling som ivaretar dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende genera-
sjoner til å dekke sine behov.

FOU:
Forskning og utvikling

Infrastruktur:
Nett av anlegg som er grunnlaget for virksomhet, for eksempel veier, jernbaner og havner.

Innovasjon:
Fornyelse, forandring (til det bedre), nyhet

Konsekvensutredning:
En konsekvensutredning (KU) er en kartlegging av et tiltaks konsekvenser for miljø, natur-
ressurser eller samfunn. Bestemmelser for konsekvensutredninger er beskrevet i plan- og
bygningsloven.

Konseptvalgutredning:
Konsepvalgtutredning (KVU) er en utredning i tidlig fase for store prosjekter som analy-
serer transportbehov og andre samfunnsbehov og vurderer ulike prinsipielle måter å løse 
behovene på (konsepter).

Partnerskap:
Vi regner at det er tre parter i samfunnsutviklingen: kommunen, næringslivet og sivil  
sektor, (utdanningsinstitusjoner, kulturlivet, lag og foreninger).

Transformasjon:
Omdanning av et område fra en funksjon til en annen, for eksempel FMV-området.

Universell utforming:
Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker,
i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Verdiskaping:
Bruk av kunnskap, kapital og/eller arbeid med det formålet å skape økonomiske verdier.
Begrepet blir også definert slik: Det å skape materielle eller åndelige verdier (Norsk ord-
bok).
Materiell verdiskaping måles som summen av den samlede produksjon av varer og
tjenester, minus verdien av innsatsfaktorene, for eksempel kostnader til maskiner,  
bygninger og lønn.





Utgitt av: Seksjon for miljø- og samfunnsutvikling
Produsert av: Informasjonsavdelingen 2011.

Foto: Jeffery Steelman (Prediktor), Fredrikstad kommune, Bård Halvorsen,  
Richard Hauglin, Morten Skauen Sørmo, Jan Erik Skau (FB)


