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Bakgrunn for møtet: 

Fredrikstad kommune har utarbeidet Veiledere for FMV Vest for temaene: 

• Mobilitetsveileder 

• Formingsveileder for offentlige rom 

• Teknisk infrastruktur under bakken 

Veilederne skal med utgangspunkt i gjeldende kommuneplans arealdel, sikre helheten i videre 

arbeid med detaljreguleringsplaner i området FMV-Vest. 

Fredrikstad kommune har meldt inn sak til regionalt planforum for gjennomgang av de tre 

veilederne og for avklaring av om det er konflikter   med regionale og nasjonale interesser. 

Fredrikstad kommune ønsker konkrete tilbakemeldinger på: 

• Hovedgrep for trafikkløsninger med tilkobling til og krysning av Selma Nygrens vei 
(framtidig fv. 108). 

• Utforming av offentlige rom og forholdet til kulturmiljø og viktige industrielle 
kulturminner ved dokka og beddingen. 

• Parkutforming og hensynet til biologisk mangfold på Ballasttomta. 

Kommunen har også utarbeidet et notat som utdyper de tre problemstillingene. 

 



Nedenunder gjengis kort kommunen presentasjon veilederne og temaer det ønskes 

tilbakemelding på: 

• Kommunen legger veiledere   frem for BS, som underlag for videre detaljregulering. 

• Veilederne skal sikre at helheten og en gjennomgående standard ivaretas ved 

planlegging av de 6 delområdene. De skal også være   grunnlag for 

rekkefølgebestemmelser og arbeidet med utbyggingsavtaler. 

• Tar utgangspunkt i Kommuneplanens arealdel vedtatt 18.06.2020. 

o Følger rammer i kart og bestemmelser 

o Ønsker å legge til rette for dynamisk og levende bydel 

o Ikke krav om områderegulering, men detaljreguleringsplaner. Utviklingen skal 

gå over lang tid: 20-40 år, og områderegulering er vurdert å være feil 

virkemiddel/planverktøy. Veilederne skal gi mulighet for mer flexibel løsning, 

samtidig som helheten ivaretas. 

• Det er også egen veileder for nedgravd infrastruktur. 

• Veileder mobilitet: 

o Drøfter prinsippene nå. Tekniske løsninger skal inn i detaljreguleringsplanene. 

o Er et mål   å legge til rette for grønn mobilitet og grønt skifte.  Må tro på dette 

og planlegge for dette. 

o Vektlegger å komme rett ut «fra start» med det rette grepene og de rette 

virkemidlene 

o Mål om å øke sykkelandel til 12 % til 2030.  

o Er forutsetningene for trafikkberegningene ok? 

o Prognoser er    delt inn i   3 faser 

o Børt   mål    om   12 %   sykkelandel legges   inn? 

o Vurderes bruk av sykkelfelt eller sykkelvei 

o Hvilke løsninger skal nyttes ved rundkjøringene? 

o Skal trafikken ledes inn fra nord eller sør til mobilitetshuset/p-huset? 

o Bussen er tenkt med stopp på Solplassen. Gjør noe med utformingen av 

plassen og også overgangen Parkgata/Bygata 

o Hvordan utforme Parkgata? To alternativer   vurderes med samlede eller 

splittede kjørefelt. 

o Gjennomgående sykkelfelt er vurdert. Helhet og rask fremkommelighet 

vektlegges. Løsninger ved rundkjøringene må drøftes. Fortrinn for sykkel 

drøftes, og det må søkes løsninger for dette. 

o Sveiseplassen og Solplassen skal være   bilfri, og det åpnes kun for 

gjennomkjøring for nytte transport. 

• Veileder av offentlige rom 

o Viser prinsipper for offentlige rom 

o Breddeprofiler på Parkgata og Bygata og utforming av Solplassen 

o Tar opp prinsippene som skal være felles for alle 6 detaljreguleringsplanene 

• Industrielt kulturmiljø 



o Tar utgangspunkt i det som er   fastsatt i kommuneplanen med bevaring av 

sveisehall 1 og sveiseplassen, sveisdekket på Solplassen, beddingen, 2  kraner 

og kanten på   dokka. 

o Viktig å få avklart om veilederen er på kollisjonskurs med nasjonal og/eller 

regionale interesser. 

• Ballasttomta 

o Ønske om å sikre kultur- og naturområdet på ballasttomta, samtidig som det 

legges til rette for ferdsel på mest mulig skånsom måte 

o Tilretteleggingen skal tilpasses sårbare plantesamfunn og kulturminner 

 

Nedenunder   gjengis innspill og drøftinger i møtet, sortert etter generelle innspill og temaene 

i de ulike veilederne: 

VFK kommunale planer:  

Det er tydelig at kommunen er bevisst på veiledernes status.   Veilederne bereder   grunnen 

for kommende prosesser med de formelle planene, og de avklarer ev motsetninger så tidlig 

som mulig i prosessene. VFK, som regional planmyndighet, skal samarbeide med kommunen 

om   utvikling av området. De formelle planene knyttet til PBL må vi forholde oss til når den 

tid kommer. I VFK kan ikke forskudtere politisk   behandling av planer på høring.  

SFOV: 

Statsforvalteren gir tilbakemelding om at det er positivt med helhetlige grep og fastsetting av 

prinsipielle valg for området. Nå som det ikke lengre er krav om helhetlig områderegulering 

gir det mening med veiledere som fastsetter de overordnede grepene og hvordan området 

som helhet skal utvikles. Kommunen ser ut til å ha tatt med de viktige temaene. 

Mobilitet 

VFK samferdsel: 

Det er positivt   med overordnede vurderinger av mobilitet. Reguleringsplanene må henge 

sammen og gang og sykkel må ses i sammenheng på tvers av detaljplanområdene. 

Vurderingen så langt er at mobilitetsveileder inneholder foreløpige vurderinger av 

trafikkløsninger, og VFK savner noen vurderinger.  

Hva er målet, og hva er konsekvensene av gjennomføringen av tiltakene? 

 

Veileder for mobilitet omhandler mest infrastruktur. Vi savner beskrivelse av reisestrømmer, 

fra hvor til hvor? 

Hvordan legge til rette for transport på mest mulig bærekraftig måte? Her savner vi også 

beskrivelse av parkering som virkemiddel. 

 

Det er usikkerhet i fht beregningene. Må ha en reisemiddelfordeling   lik Oslo sentrum i dag   

for ikke å skape kaos. Må da bruke kraftige virkemidler. Savner også beskrivelse av ferje som 

virkemiddel, både som kollektivmiddel, men også som viktig del av sykkel- og gange- 



systemet. Dersom dagens virkemidler benyttes vil man ikke klare omleggingen. Må ta i bruk 

rette virkemidler fra dag en for å nå målene, og for å skape gode vaner. Tilrettelegging i seg 

selv er ikke godt nok, må være balanse mellom bruk av både «pisk og gulrot». 

Det er vanskelig å ta konkret stilling når det er noe som mangler i vurderingsunderlaget. 

 

Buss vil neppe ha særlig stor betydning som transportform så sentrumsnært. Kanskje større 

behov ved områdene rundt Glombo.  

 

VFK samferdsel mener det er vanskelig med dette underlaget å konkludere med hvilken 

løsning som kan anbefales fore sykkelveg og om prinsippene for utforming av Parkgata. 

Trafikken inn mot rundkjøringen og avvikling av trafikken vil være viktig. Slik det ser ut nå vil 

begge prinsippene for utforming av Parkgata kunne fungere, og begge løsningen efor sykkel 

kan fungere. Det er fordeler og ulemper begge de løsningene som er presentert. Viktig å 

vektlegge trygghet og det å gi syklistene fortrinn. 

 

SVV:  

• Kommuneplanen stiller krav om mobilitetsplan. Skal veilederen svare ut dette kravet? 

• Stusser på at det er færre personturer med bil ved full utbygging enn ved fase 1. 

Hvilke virkemidler må tas i bruk for å komme dit? 

• SVV stiller spørsmål om virkninger utenfor området. Hva skjer med trafikken når den 

treffer Mosseveien / Holmengata? Vil veiene tåle denne belastningen? Dette må ses 

på helhetlig og også i sammenheng med planer om å åpne Holmenbekken. Som del av 

beslutningsgrunnlaget for valg av 4-falts Værste-bru ble det utarbeidet en 

trafikkanalyse.   Den bør hentes frem igjen. 

• Det ble stilt spørsmål om forutsetningene for   bruk av opphøyet sykkelfelt kan 

sammenliknes med Oslo, siden det der er lyskryss. 

ØKT: 

• Det presenteres spennende løsninger, men at bussen skal inn på Solplassen er ikke 

bare positivt. Det blir en omvei med mange 90 graders svinger, som ikke er optimal 

løsning. 

• ØKT må vurdere ut fra hva de ender opp med av kollektivordning. Det er nå en   

anbudsrunde i gang, og det jobbes med forprosjekt for elektrifisering av ruter. Ev 

tilrettelegging for el-buss krever annen tilrettelegging.  

• Tilbudet må kobles til utbyggingstakten i området. 

• Det legges ikke opp til skolebuss til vgs inn i området. Ny vgs lokaliseres i Fredrikstad 

sentrum, som har regionens beste kollektivtilbud.  

 

Fredrikstad kommune oppsummerer: 

o Mobilitetsveilederen vil være førende for kommende detaljreguleringsplaner. 

o Kommunen vektlegger arbeid og innspill fra store aktørene i området har 

forsinket arbeidet med mobilitetsløsningene noe. 

o Det er nå viktig med innspill. 



o Det er viktig å jobbe videre med virkemidler som påvirker 

reisemiddelfordelingen 

o Ønsker å stimulere til gange og sykkel. Tenke sykkel fremfor bil. 

o Vil bla jobbe med dimensjonering av kjøreveier og restriktiv parkeringspolitikk 

som virkemiddel 

o God byutvikling, men kompakt by og flere funksjoner vil også over tid redusere 

behovet for biltransport. 

o Værstebrua er «joker» for å   finne gode løsninger. Denne er bred, og det er 

mulighet for å finne gode løsninger. Må dykke ned i handlingsrommet og 

begrensningene. 

o Fredrikstad kommune ønsker at VFK samferdsel deltar på møter med COWI for 

å finne de gode løsningene.  

Offentlige uterom 

VFK kommunale planer: Formingsveilederen er detaljert i fht hva som fk normalt uttaler oss til 

ved høring av en reguleringsplan. 

Industrielt kulturmiljø 

VFK kulturarv 

• Elementene som skal bevares, er tatt med inn i kommuneplanen. Grunnlaget ligger 

her, og verdiene er i varetatt i veilederen. 

• Veilederen gir inntrykk av å balansere godt mellom bruk og vern. Det er presentert 

interessante løsninger for hvordan verdiene kan ivaretas. 

• Veilederen er på et overordnet nivå og detaljene løses på reguleringsplannivå. 

• Det er presentert gode visjoner for området, som ivaretar de interessene som finnes. 

o Kommunen klegger vekt på at veilederen synliggjør det som ligger i 

kommuneplanen. Det ligger en hensynssone over hele området. Veilederen 

skal gi føringer for detaljreguleringsplanene. Fysiske strukturer og elementer er 

nå vist satt inn i en sammenheng. 

o KU-rapport med detaljer kommer på reguleringsplannivå. Stikkord nå er 

kontekst mellom de ulike elementene – et fugleperspektiv på bevaring av 

elementene. 

Ballasttomta 

SFOV: 

• Det er vist røde linjer på kart over nedgravd teknisk infrastruktur gjennom 

ballastområdet. Hva er tenkt her? 

• Det er gjort undersøkelser i området, som foreligger i rapporter. Viktig å finne   

balansen mellom bruk og vern. Gir ikke nødvendig vis den beste utviklingen av 

området om ballast-arealet kun blir liggende, kan da lett gro igjen. Viktig at ferdsel 

kanaliseres til områder med mindre konflikter, slik at verdiene ikke ødelegges. 

Oppholdsplasser må lokaliseres og det må avklare hvor det er mulig å legge til rette for 

bålplasser og ikke. 



o Kommunen beskriver at dette er illustrasjon av mulige ferdselslinjer. Det er 

ønske   om   å kartlegge botanikken, for så å legge til   rette for gangpassasje 

gjennom området. Må vurdere hva som kan tilgjengeliggjøres samtidig som 

naturkvaliteter ivaretas.  Ønske om å kunne komme til inn i området for å 

oppleve. 

o Kommunen beskriver at det må gjennomføres feltinventering og at 

gangbaner/oppholdsarealer skal defineres. 

o Kommunen legger vekt på at uteoppholdsarealer til omkringliggende 

bebyggelse ikke skal   presses inn i de arealene som her defineres som felles-

arealer. 

VFK kommunale planer: 

• Hvordan vil høyder på bygg inn mot ballasttomta på virke mikroklima og de verdifulle 

naturkvalitetene/planteartene? 

o Kommunen svarer at høyder på bygg er fastsatt i kommuneplanen, men også 

at KU   knytte til delområder vil belyse dette. 

Annet 

VFK kommunale planer 

• Minner om at fylkesplanen for Østfold har retningslinjer for energibruk, som et 

regionalt anliggende.  

• Retningslinjene omhandler bla.a redusert bruk av fossile energikilder i bygg- og 

anleggsvirksomhet, energigjenvinning/gjenbruk av overskuddsvarme, satsing på 

fornybare energiformer og ladeinfrastruktur. 

• Når kommunen legger til rette for utbygging av 850 daa nytt byområde er det en 

gylden mulighet til også å flagge de grønne ambisjonene innenfor dette feltet. 

 

 

Avslutning  

Kommunen har bedt om klare tilbakemeldinger på valg av løsninger. Noen tema må modes 

litt. VFK vil, om mulig, tenke sammen med kommunen fremover – for å finne de gode 

løsningene.  VFK (samferdsel) tar snarlig kontakt vedrørende videre dialog med kommunen og 

Cowi. Dette må skje raskt, da det kun er 1 mnd arbeidsfase igjen. 

Det er gjort et verdifullt arbeid med veilederne som bereder grunnen for de formelle 

planprosessene. Veilederne «tar ned» mulige motsetninger og belyser viktige tema som ses 

på helhetlig, og som det må samarbeides om.  Det kan i senere faser dukke opp momenter 

som vi ikke overskuer nå. 

For VFK sin del får kommunen faglige betraktninger fra fagområdene.  Den formelle 

behandlingen av planen etter PBL gir en mer uttømmende behandling. 


