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Forord

I arbeidet med Mulighetsstudien for FMV området har vi gjennom et treparts-
samarbeid dukket ned i utfordringer og muligheter knyttet til utviklingen av det 
680 daa store området på Kråkerøy. Hensikten har vært å bygge kunnskap 
om bærekraftig byutvikling for partene og være et innspill til pågående og 
framtidige planprosesser for området. Mulighetsstudien har i hovedsak rettet 
fokus på muligheter i forhold til kriterier hentet fra Fremtidens byer og Breeam 
Communities og er dermed ikke fyldestgjørende i forhold til andre relevante 
kriterier. Det har også vært en kreativ prosess preget av godt samarbeid. Denne 
studien peker på en del muligheter og utfordringer slik det avtegner seg i dag. 
Både markedet vi retter oss mot, og mulighetene som til enhver tid avtegner 
seg, er i kontinuerlig endring.  Studien slik den foreligger utfordrer aktørene i 
forhold til hvilke grep som kan tas for den videre utviklingen. Det oppfordres til å 
videreføre trepartssamarbeidet, til å iverksette en offensiv pådriverpolitikk for å 
øke kjennskap, interesse og attraktivitet  for området, og sist men ikke minst til 
å finne et riktig ambisjonsnivå og en rekkefølge som styrker mulighetsstudiens 
gjennomføringskraft.   Denne studien er ment som et innspill i en kontinuerlig 
prosess for å finne gode og bærekraftige muligheter for utvikling av området, 
og er et godt utgangspunkt for den videre utviklingen av området og det videre 
samarbeidet partene imellom.

Fredrikstad kommune
Kommunalsjef for Seksjon for miljø og samfunnsutvikling i Fredrikstad kommune 

Ole Petter Finess

Værste AS
Utvklingsdirektør Værste AS

Sigbjørn Moe

Jotne Eiendom
Daglig leder Jotne Eiendom AS

Vibeke Sørensen   
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1. INTRODUKSJON

Brundtlandkommisjonens rapport ”Vår 
felles framtid” introduserte i 1987 begrepet 
”bærekraft”. Bevisstheten om sammenhenger 
og virkninger knyttet til vårt vestlige 
forbruksmønster og miljøproblemer har etter 
dette vært stadig økende. 

Globale miljøproblemer og lokale tiltak ble satt i 
en norsk sammenheng ved introduksjon av Lokal 
Agenda 21 og Fredrikstaderklæringen i 1998, der 
160 kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner 
og lokalmiljø vedtok avtale om lokalsamfunnets 
innsats for bærekraftig utvikling. 
Framtidens byer har senere overtatt som 
nasjonal organisasjon og pådriver for utvikling og 
gjennomføring av tiltak med mål om å redusere 
energiforbruk – og skape ”bedre bymiljø”.
Bærekraftsperspektivet bør gjennomsyre all 
utvikling, og et fokus på byen er både riktig 
og nødvendig. Både globalt og i Norge ser 
vi en langvarig og tydelig trend for tilflytting 
til byene. Og sett i et bærekraftsperspektiv 
kan befolkningskonsentrasjon være positivt. 
Statistikken viser at arealforbruket pr. innbygger 
er betydelig lavere i de større byene enn i de 
mindre, og at selv om kollektivtransportens andel 
av transportmarkedet generelt er lavt i Norge, så er 

det absolutt høyest i de større byene.
Mobilitet er en viktig faktor i bærekraftig samfunns-
utvikling, og andelen kollektivreiser må økes. 
Det er en satsing på tog eller bane som ville gi 
flest overganger fra bil til kollektivtransport, og 
dermed mest positivt miljøutslag. Tilbudet er pr i 
dag på dette området for dårlig. Det er nødvendig 
å planlegge for at tettheten, den kritiske massen 
av brukere, kan gjøre systemene mer effektive og 
økonomisk bærekraftige.
I kjølvannet av økt bevissthet omkring den ”gode 
og attraktive” byen du kan bo og vokse opp i, 
følger også ambisjoner omkring byens øvrige 
miljøkvaliteter, luftkvalitet, tilbud av grønne områder 
og aktiviteter. 
Det er etter hvert gjennomførte flere byutviklings-
konkurranser med fokus på bærekraftstematikk. 
og Trondheim har nå sitt Brøset, Oslo sitt 
Furuset, Drammen sitt Strømsø og Stocholm sin 
Hammarby Sjøstad, mens København utvikler 
Nordhavnen. I tillegg er flere norske byer tilknyttet 
Framtidens byer og noen kommuner har lansert 
0-utslippsvisjoner. På tross av økt fokus på 
bærekraftig byutvikling koker tiltakene ofte ned til 
de økonomisk mest gjennomførbare og de gode 
eksemplene fra helhetlig planlagte og sammen-
satte byutviklingsoppgaver blir dermed relativt få.

FMV-området 
Utvikling av Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV-
området) åpner for bærekraftig byutvikling for mer 
enn området i seg selv. Mulighetsstudien kan her 
bidra til et nytt byområde med nær tilknytning til det 
sammensatte Fredrikstad, og kan på grunnlag av 
lokalisering igansette nye trender og endring også 
av Fredrikstad by. Utviklingen kan legge til rette for: 

•	 gode gang- og sykkelforbindelser til sentrum 
•	 et befolkningsgrunnlag for et kollektivtilbud som 

reduserer bruk av privatbil
•	 et lokalt basert, bærekraftig næringsliv, som 

kan bidra til mindre handelslekasje ut av byen
•	 ny bebyggelse med redusert energibehov
•	 bebyggelse, byrom og aktivitetstilbud med 

utforming tilpasset klimatiske forhold og 
evtentuelle følger av framtidige klimaendringer

•	 lokale tilbud som kan redusere forbruk og 
avfallsmengder

 
Mulighetsstudien 
Mulighetsstudien for utvikling av Fredrikstad 
Mekaniske Verksted (FMV) følger opp Kommune-
del plan for Fredrikstad byområde 2011-2023, og 

belyser bærekraftig utvikling på området ut fra 
kriteriene for pilotprosjekter i Framtidens byer. 
Studien er et innspill til pågående og 
framtidige planprosesser i kommunen og skal 
være kunnskapsbyggende for grunneiere, 
kommuneadministrasjonen og politikerne.
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2. BAKGRUNN

Fredrikstad kommune har i samarbeid med 
Værste AS og Jotne Eiendom AS tatt initiativ 
til utarbeidelse av mulighetsstudien for FMV-
området. Partene skrev i tilbudsgrunnlaget for 
mulighetsstudien:

”Mulighetsstudien skal belyse ulike muligheter 
for bærekraftig utvikling på FMV-området. 
Studien vil være et viktig innspill til pågående 
og framtidige planprosesser i kommunen og 
være en kunnskapsbyggende prosess for både 
næringslivsaktører, politikere og kommunens 
administrasjon.  
Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 
stiller krav om at det skal utarbeides et omforent 
områdeprogram for det over 800 daa. store 
transformasjonsområdet. En mulighetsstudie 
med vekt på bærekraftig områdeutvikling vil 
kunne gi innspill av faglig art til dette arbeidet. 
Et uforpliktende men kunnskapsbyggende 
samarbeidsprosjekt av denne typen vil også kunne 
være med å gi partene ny erfaring og kompetanse 
innenfor et nytt og spennende område. Miljø- og 
klimavennlig områdeplanlegging er fortsatt upløyd 
mark i norsk sammenheng.”  

2.1 FORUTSETNINGER

Framtidens Byer
Gjennom Fredrikstads forpliktende deltakelse i 
Framtidens byer er det forutsatt at mulighetsstudien 
særskilt fokuserer på innsatsområdene i  dette 
programmet. Fredrikstad deltar i Framtidens byer 
sammen med Sarpsborg (Nedre Glomma) for 
perioden 2008 – 2014. 
Innsatsområdene er 
1.	 Arealbruk og transport
2.	 Stasjonær energi i bygg
3.	 Forbruksmønster og avfall
4.	 Klimatilpasning
Et av delmålene i Framtidens Byer er ”bedre 
bymiljø” som forutsettes berørt gjennom alle 
innsatsområdene. 

Innsatsområdene beskrevet i avtale mellom staten, 
KS og kommunene: 
1.  Arealbruk og transport
•	 Vi vil få til en arealbruk og et lokaliserings-

mønster som reduserer arealinngrep og 
transportbehovet og legger til rette for 
miljøvennlig transport

•	 Vi vil styrke kollektivtransport, sykkelbruk, 
gange og tilgjengelighet og stimulere til mer 
effektiv varetransport og gode fellesløsninger

•	 Vi vil styrke bruken av virkemidler som 
begrenser bilbruken

•	 Vi vil styrke samordning og samarbeid om 
arealbruk og transporttiltak for hele det 
funksjonelle, regionale byområdet eller etablere 
et slikt samarbeid der dette ikke finnes

•	 Vi vil integrere arbeidet med arealbruk og 
transporttiltak innenfor Framtidens byer med 
pågående eller påtenkte bypakker for transport, 
miljø og byutvikling 

2.  Stasjonær energibruk i bygg
•	 Vi vil bidra til å redusere energibruken 

i eksisterende og ny boligbebyggelse, 
næringsbygg og offentlige bygg gjennom 
energi ef fektivisering og energiomlegging, bedre 
bygge- og isolasjonsløsninger m.v.

•	 Vi vil bidra til å utvikle og ta i bruk lavutslipp- og 
nullutslipps¬løsninger for nye bygg

•	 Vi vil styrke bruken av fornybare energikilder, 
utnytte spillvarme, gjenvinne energi og videre-
utvikle fjernvarmeanlegg, med sikte på å fase 
ut fossile energikilder

3.  Forbruksmønster og avfall
•	 Vi vil kjøpe varer og tjenester som gir lave 

klimagassutslipp. Dette vil også bidra til å øke 
produsenter og leverandørers ansvar

•	 Vi vil arbeide for at også offentlig eide foretak, 
næringslivet og befolkningen gjennom 
innkjøp, drift og forbruk bidrar til å redusere 
klimagassutslippene

•	 Vi vil redusere avfallsmengden gjennom 
endret forbruksmønster, ombruk, bedre kilde-
sortering, resirkulering og økt material- og 
energigjenvinning

4.  Tilpasning til klimaendringer
•	 Vi vil legge til rette for en samfunnsutvikling 

som reduserer sårbarheten av virkningene som 
forårsakes av langsiktige klimaendringer og 
perioder med ekstremvær

•	 Vi vil arbeide for at klimatilpasning integreres 
i arealforvaltningen og i prosjekter for 
infrastruktur, næring, miljø og byutvikling

•	 Vi vil gjennomføre klimatilpasningstiltak 
innenfor rammen av en bærekraftig utvikling

•	 Vi vil bidra til å utvikle metoder og verktøy for 
å implementere klimatilpasningsstrategier i 
kommunen og regionen

•	 Vi vil bidra til å utvikle nye tiltak og løsninger for 
å tilpasse oss klimaendringer 
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Kommunedelplanen for Fredrikstad byområde
Miljøverndepartementet forutsetter gjennom sin 
bevilgning til Fredrikstad Kommune at mulighets-
studien for FMV-området legger særlig vekt på 
å utrede målene som er formulert i kommune-
delplanen for Fredrikstad byområde om framtids-
rettede løsninger for avfallshåndtering, god 
arkitektur og design, høy miljøprofil og ikke minst 
intensjonen om at området skal utvikles som et 
pilotprosjekt i Framtidens byer. 
I kommundelplanen, som ble vedtatt i Bystyret 
16.06.11, står følgende om FMV området:
FMV-området representerer med sine bygnings- 
og arealressurser tett opp til den moderne 
bykjernen, en unik mulighet for nyetablering, som 
vil kunne forsterke og videreutvikle Fredrikstad 
som bysamfunn. FMV-området utgjør derfor en 
betydelig ressurs for Fredrikstad. Utviklingen vil 
ikke bare få betydning for kommunen, men også 
for hele nedre Glommaregionen. FMV-området er 
stort og vil måtte utvikles over en lang tidsperiode. 
Hvilke funksjoner området skal inneha vil til dels 
være markedsstyrt. Det er ønskelig at området 
får et funksjonsmessig innhold og en form, 
som bidrar til å øke Fredrikstads og regionens 
konkurransekraft. Både pga områdets betydning 
for Fredrikstad og den lange realiseringstiden er 
det svært viktig at eier/utbyggingsinteressene og 
kommunen har et omforent grep på planlegging og 
utvikling av området, samt en bevisst prioritering 
og tydelig satsing på området.
I kommuneplanen av 2002 ble området definert 
som et ”område for transformasjon”. Fra skipsverft 
til å ”utvikles til å bli en helhetlig ny sentrumsnær 
bydel med et mangfold av tilbud og funksjoner 
knyttet til det å bo, arbeide, opplevelser og fritid”. 
Til planen ble det utarbeidet en arealplanskisse 
med angivelse av funksjonsinnhold, samt retnings-
linjer for det videre planarbeid. Dette grepet ble 
videreført i kommuneplanen fra 2007.

17. mai 2003 ble gangbroen mellom Stortorvet 
og FMV åpnet. Broa er blitt et viktig bindeledd 
mellom FMV og sentrumskjernen. Ny kjørebro 
til Kråkerøy med Bjølstadforbindelsen som 
del av en indre sentrumsring, og ny kjøre- og 
sykkelveiforbindelse til Glombo er snart ferdigstilt. 
(ny kjørebro forventes stå ferdig i mars 2011). Ny 
hovedvei til Hvaler er planlagt gjennom området og 
vil bli realisert i det videre arbeid med realisering 
av Bypakke Fredrikstad. I dag inneholder 
området nye Fredrikstad Stadion, høyskole, 
kontorer, kompetanse- og forskningsmiljøer, 
boliger og annen næringsvirksomhet, herunder 
industriell virksomhet. Flere av de gjeldende 
reguleringsplaner for områdene øst for ny 
kjørebro er i dag utdatert som følge av endringer 
og dispensasjoner, og behovet for et overordnet 
helhetlig grep er stort.

2.2  MÅL
De tre aktørene Værste, Jotne og Fredrikstad 
kommune har gjennom deltakelse i 
kommunedelplanen for Fredrikstad byområde 
en felles forståelse for transformasjon av FMV-
området til nytt byområde og ny bydel i Fredrikstad. 
Aktørenes roller og hensyn til nåtidige aktiviteter gir 
forskjellig arbeidsform og strategier, men i deres 
formulerte mål finnes fellesnevneren utvikling.
Værste driver en aktiv by- og eiendoms-
utviklingsprosess, og har allerede vært med på å 
finansiere tiltak som tilrettelegger og knytter FMV 
nærmere til dagens sentrum. Deres strategi er 
bygget rundt langsiktig arbeid med sentrale klynger 
med henblikk på å:
•	 utvikle området til et regionalt tyngdepunkt mht 

helse, forskning og høyere utdanning
•	 utvikle området til en kulturarena
•	 utvikle attraktive boligområder
•	 bidra til innovasjon og nytenkning

Jotne driver i dag industrivirksomhet og utleie 
av lager på store deler av sine arealer, som også 
utgjør en ISPS-havn fram til 2016. Deres holdning 
er avventende, basert på at igangsetting av 
utvikling ikke skjer på bekostning av eksisterende 
virksomhet. Jotne ønsker ikke å legge ned 
eksisterende virksomhet før det foreligger 
tydelige programmer som kan generere ønsket 
transformasjon innenfor en relativ kort tidsperiode, 
på deler, eller aller helst hele området.
Fredrikstad kommune forutsetter gjennom Miljø-
verndepartementets bevilgning at mulighetsstudien 
for FMV legger vekt på å utrede målene som er 
formulert i kommunedelplanen for Fredrikstad 
byområde. Målene er knyttet til intensjonen om at 
FMV området skal utvikles som et pilotprosjekt i 
Framtidens byer. Fredrikstad kommune planlegger 
på dette grunnlaget for 
•	 En utvikling av FMV-området skal bidra til å 

understøtte og styrke utviklingen av Fredrikstad 
sentrum. Deler av området skal utvikles som en 
integrert del av sentrum.

•	 Utviklingen langs elverommet skal bidra til å 
styrke elverommet som et viktig byrom.

•	 Området skal utvikles med god arkitektur og 
design og ha en høy miljøprofil.

•	 Området skal utvikles med et variert boligtilbud.
•	 FMV-området skal kunne utvikles over lang tid.
•	 Det skal legges til rette for et finmasket 

gangnett og gode sykkelforbindelser.
•	 Området bør også i utviklingsperioden inneha 

funksjoner som bidrar til at området tas i bruk 
og blir en viktig ressurs for innbyggerne i 
Fredrikstad.

•	 Avfallshåndtering er et viktig element i utvikling 
av en ny bydel. For FMV–området skal det 
legges til rette for framtidsrettede løsninger for 
håndtering av avfall.
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bygget her. Alt fra passasjerskip, lasteskip og store 
tankbåter, til havforskningsfartøy, torpedobåter 
og spesialiteten, hvalbåter. På det meste jobbet 
2500 menn og kvinner på FMV. Men også en lang 
rekke underleverandører arbeidet med oppdrag 
for verftet, og det anslås at FMV ga arbeid til så 
mange som 7-8 000 mennesker på det meste. 
I 1981 ervervet Moss Rosenberg Verft AS 
aksjemajoriteten i FMV og selskapet endret navn til 
“AS Nye Fredrikstad Mekaniske Verksted”. En stor 
restrukturering og reorganisering ble iverksatt for 
å konsentrere virksomheten om bygging av LNG-
skip og oppdrag for offshore-industrien. I perioden 
1981 til 1987 ble det som følge av dette gjort store 
offshoreleveranser. 
I 1987 ble bedriften avviklet, og i 1998 solgte 
Kværner Eiendom AS det vesentlige av bygninger 
og tomteområder til et nystartet selskap etablert 
av en gruppe lokale eiere og investorer. Det nye 
selskapet, med navnet Værste AS, ble etablert 
med formål å revitalisere det enorme området til 
beste for Fredrikstad og byens innbyggere. 
På området ligger også Jotne Mekaniske 
Verksteder (JMV) som er et ledende mekanisk 
verksted. (Kilde www.vaerste.no)

2.3 ARBEIDSPROSESS
Mulighetsstudien for FMV-området er et 
pilotprosjekt i utvikling av et bærekraftig byområde 
der særlige miljøkvaliteter legges til grunn og 
videreutvikles. Det tenkes en bærekraftig bydel 
basert på miljømessig ansvarlighet med økonomisk 
fundament og sosialt mangfold. 
Mulighetsstudien belyser ulike prinsipper for 
bærekraftig utvikling, og det er ved utvikling av 
dokumentet lagt vekt på en åpen, inkluderende og 
kunnskapsdannende prosess for oppdragsgiverne 
innenfor gjennomføringsperioden. 
Det er lagt til grunn at mulighetsstudien skal 
•	 videreføre en positiv utvikling av Fredrikstad på 

en måte som styrker byen som sammensatt og 
bærekraftig senter i regionen

•	 øke aktørenes kunnskap innenfor bærekraftig 
områdeutvikling, og sikre at denne 
kompetansen blir en del av nåværende og 
fremtidige utviklings- og planprosesser

•	 få frem et konsept for FMV basert på nye 
bymessige kvaliteter - en mangfoldig og sosial 
arena med lokal identitet 

•	 få fram et attraktivt, miljøvennlig og 
samtidig økonomisk realistisk svar på en 
områdeutvikling – som lar seg gjennomføre 
over tid uten å svekke helhetsgrepet

Gjennom prosessen er det også nedlagt 
et betydelig arbeid i å utvikle et verktøy for 
bærekraftig byutvikling tilpasset norske forhold. 
Verktøyet er basert på innsatsområdene i 
Framtidens byer og kvalitetskriteriene for 
pilotprosjekter, samt bærekraftsaspektene 
(økonomi, sosiale forhold og miljø). For å danne et 
tilstrekkelig begrepsapparat til å utrede bærekraft 
i tilstrekkelig bredde, er innsatsområdene 
supplert med elementer fra engelske BREEAM 
Communities. Resultatet er en sjekkliste for 
bærekraftig byutvikling. Verktøyet beskrives videre 
i kapittel 3.  

2.4  FMV HISTORIKK
Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) ble etablert 
i 1870. Det var Myrens Verksted i Kristiania, 
som på denne tiden var en av landets ledende 
leverandører av sagbruks- og høvlerimaskiner, 
som tok initiativ til etableringen. FMV vokste fort, 
både som servicebedrift for sagbrukene, og som 
leverandør av verkstedtjenester til det øvrige 
næringslivet i Nedre Glommaregionen. Etter 
hvert ble det bygget stasjonære dampmaskiner, 
lokomobiler, skipspumper, kjerrater, kraner, jern-
banevogner, teglverksmaskiner og maskiner til 
møller, tresliperier og kjemiske fabrikker. 
I 1873 FMV leverte sitt første dampskip, og med 
overgangen fra seil til dampskip tok skipsbyggingen 
på FMV av. Ved århundreskiftet sysselsatte FMV 
400 mann. I 1909 var FMV blitt den syvende 
største arbeidsplassen i Norge, og i 1914 var tallet 
ansatte kommet opp i 1 062. 
I historisk sammenheng vil “Værste” først og fremst 
bli husket som et stort skipsverft, i perioder faktisk 
størst i Skandinavia. Fra 1873 til 1987 ble 443 skip 
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2.5  FMV I DAG
FMV-området utgjør den sjønære enden av 
bånd byen Sarpsborg-Fredrikstad. Fredrikstad 
har ca 75 000 innbyggere, til sammen har de 
to kommunene i byregionen omkring 120 000 
innbyggere. Fredrikstad kommune har vedtatt at 
minst halvparten av boligbyggingen for framtiden 
skal legges til sentrumsområdet,og det oppleves 
en voksende interesse for å bosette seg i mer 
sentrumsnære områder. 
Når Fredrikstad i tiden framover ytterligere endres 
vekk fra sitt tidligere preg av industriby, gir FMV 
området en mulighet til å etablere nye by- og 
boformer. På området kan skapes gode steder å 
bo, arbeidsplasser, utdannelsesinstitusjoner og et 
bredt tilbud av opplevelser.
Historiske spor
Store deler av området ligger på elvesedimenter 
og oppfyllinger. Når verftsindustrien utover 
18- og 1900-tallet ble utvidet ble nye fyllinger 
etablert. Kaikanter og tørrdokk, kraner og haller 
gir området særlige dimensjoner og identitet. 
Strukturen i området er enkel og rasjonell, og 
preges av skipenes store dimensjoner og av 
lite arealknapphet på området. Karakteren fra 
verkstedets historie blir viktig i utviklingen av den 
nye bydelen.

De eksisterende bygde strukturer på stedet består 
av store flater brukt til montasje, lange kaistrekk 
med kranbaner og høye kraner, industrielle 
bygninger og store haller. Den fungerende 
industrien på FMV i dag er Jotnes verksted, hvis 
kraner kan ses fra hele Fredrikstad. Det finnes 
også store metall- og betongkonstruksjoner 
som slissebaner, transportspor og enklere 
overdekninger. 
Montasjehaller fra verftsvirksomheten inngår 
allerede i dag som del av byutviklingsområdet 
lenger øst, der særlige dimensjoner gir lokal 
identitet. Både i Fredrikstad stadion, som snart 
også rommer Østfold Fylkesscene, og i kultur-
skolen er kulturhistorien bevart og aktivisert. 
Når bygninger av tilsvarende dimensjoner finnes 
inne på FMV og Jotnes område er det en særlig 
ambisjon knyttet til at disse byggene også skal 
inngå aktivt i den nye bydelen. Planlegging av 
utbyggingsfelt er basert på havnens nåværende 
struktur og eiendommer og muliggjør i stor grad at 
ny bebyggelse kan utvikles uten å komme i konflikt 
med eksisterende.
Blå og grønn bydel
Områdets beliggenhet, nært til sentrum og med 
en lang elvefront, gir unike kvaliteter. Vannet utgjør 
et åpent fellesareal i hjerte av byen, og danner 

ryggrad i den nye ”Elvebyen”. Området omfatter 
også Ballasttomta med flere sjeldne plantearter, og 
det er potensiale for å opparbeide store sammen-
hengende grøntområder innenfor området. Grønt-
områder må planlegges i sammenheng med 
løsninger for overvann og håndtering av spørsmål 
knyttet til flom/havstigning. 
Bydelen skal bindes til sentrum både fysisk og 
visuelt. Tilgjengeligheten til området er for øvrig 
i de senere årene betraktelig forbedret, med 
ny gangbro mot sentrum og ferdigstillelsen av 
Kråkerøybro, Bjølstadforbindelsen og Selma 
Nygrens vei. 
Kunnskapsnæring og service
Utviklingen av Høgskolemiljøet og bygging 
av Fredrikstad stadion har vært viktige ledd i 
utviklingen av området som i dag rommer ca 
3000 arbeidsplasser og etter hvert også sentrale 
programmer for Fredrikstadsamfunnet. Et nytt 
helsehus er under bygging, noe som vil gi stor 
publikumstrafikk til området. Kulturskole er også 
etablert i området. Den nye Kråkerøybrua gir 
området nærhet til hovedvegnettet som styrker 
sentraliteten for FMV. 
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3. STRATEGI

En by er langt mere enn sine funksjoner og 
fysiske rammer. Den er også livet, pulsen 
og den rytmen vi opplever i hverdagen, sier 
bysosiologen Henri Lefebvre. FMV-området 
skal være en integrert del av Fredrikstad, og 
bygge videre på ”elvebyens” særlige kvaliteter. 
Området skal ikke utvikles som et isolert 
prosjekt, men som en ny bydel i Fredrikstad. 
Vi arbeider med området ut fra at bare like 
mennesker ikke kan skape en by, samtidig som 
vi legger til grunn en helhetlig forståelse av 
begrepet bærekraft basert på økonomi, sosiale 
forhold og miljø.
En fremtidig bærekraftig bydel må være et 
reelt alternativ for flere enn de som allerede 
har et stort miljøengasjement. FMV skal være 
grunnlaget for realisering av en by der folk flest 
kan redusere sine klimagassutslipp uten å gi 
avkall på en moderne livsstil. 
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FMVC mulighetsstudie
BREEAM Communities - oppgaver Framtidens byer - innsatsområder Bærekraftsaspektene
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Gjennom prosessen er det utvikle et verktøy for 
bærekraftig byutvikling tilpasset norske forhold. 
Verktøyet er basert på innsatsområdene i 
Framtidens byer (knyttet til arealbruk og transport, 
energibruk i bygg, forbruksmønster og avfall 
samt tilpasning til klimaendringer) samt en bred 
forståelse av bærekraftsaspektene (økonomi, 
sosiale forhold og miljø). Da innsatsområder 
og bærkraftsaspekter viser til åpent formulerte 
målsetninger har prosjekteringsgruppa funnet det 
nødvendig å benytte et mer finmasket og presist 
formulerte begrepsapparat. Dette har vi delvis 
funnet i engelske BREEAM Communities, og en 
bearbeidet sammenstikllingen av kriterier derfra 
har gitt oss en sjekkliste for bærekraftig byutvikling 
vist til venstre på siden. 

Ill:	Framtidens	Byer	+	BREEAM		=	MULIGHETSSTUDIE

3.1 BYPLANSTRATEGI 
 = MILJØSTRATEGI 

Tabellen viser til venstre hovedoppgavene i 
BREEAM for vurdering av bærekraft. Den viser 
videre studiens prioriteringer og sammenhengen 
mellom BREEAM, innsatsområdene i Framtidens 
byer og bærekraftsaspektene. 
BREEAM er et britisk miljøklassifiseringssystem 
som ble lansert i 1990. Hittil er 200 000 
bygninger klassifisert etter BREEAM, og 
BREEAM Communities er utviklet for å behandle 
bærekraftspørsmål på områdenivå. 
Erfaringer fra mange byutviklingsprosjekter 
generelt, og Brøset (Framtidens byer og Trondheim 
kommune) og Furuset (FutureBuilt og Oslo 
kommune) spesielt, har bidratt til utvikling og 
tilnærming til norske forhold i løpet av 2011. Under 
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3.1 BYPLANSTRATEGI 
 = MILJØSTRATEGI 

Utvikling	og	muligheter	for	området	konkretiseres	i	en	matrise	med	
temaene;	mobilitet,	arealbruk,	økologi	og	aktivitet.

arbeidet med FMV er systemet videreutviklet 
til denne sjekklisten, som systematiserer 
bærekraftaspektene og sikrer at intensjonene 
blir ivaretatt, og benyttes  derfor som verktøy i 
mulighetsstudien for FMV. 
En utviklingsstrategi basert på en sjekkliste sikrer 
at alle bærekraftselementer ivaretas i løpet av en 
lengre utviklingsperiode. Mulighetsstudien svarer 
derfor bare på de elementer nevnt i sjekklisten 
som har betydning for dette overordnede nivået. 
Og resterende punkter forutsettes berørt ved mer 
detaljerte planer og senere byggesaker. 
De sentrale aspekter for utvikling av området 
og mulighetene for FMV konkretiseres gjennom 
utreding av følgende seks deltemaer: 
- MARKED - Fredrikstad handelssentrum og 
effekter for og av utbygging på FMV-området
- MOBILITET - effektive nettverk for bevegelse og 
transport som bidrar til reduksjon i klimautslipp
- AREALBRUK -  tetthet og lokalisering av 
program som rammer om byens sosiale liv
- ØKOLOGI - stedlige ressurser og blå og grønne 
ressurser, overvannshåndtering, flom, rensing av 
miljø i grunnen
- AKTIVITET - midlertidige programmer, prosesser 
for å styrke identitet i tidlige faser, og effekt for 
framtidig utvikling
- ØKONOMI - bærekraftige grep uten at det 
økonomiske grunnlaget sprekker 
Utredningenes dybde er vurdert i fht. planleggings-
nivået, med fokus på hva det er hensiktsmessig å 
binde opp nå.
Mulighetene er utgangspunkt for fastleggelse 
av prinsipper på strukturelt nivå og viser et 
grunnlag for en fremtidig plan for de første 
utbyggingsetapper.
Utviklingsstrategien munner ut i et fforsøk på 
konkretisering i form av en målbar planskisse.
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FMV-området skal ha en avklart rolle. mht. 
Fredrikstads andre bydeler, sentrums 
funksjoner, handels og service tilbud, men 
også i forhold til rekreasjons- og boligtilbud. 
Målet er at det utvikles en bærekraftig bydel 
med et særpreg som både bidrar til at området 
og byen styrkes. 

Fredrikstad kommune har i dag rundt 73 000 
innbyggere, og det forventes en vekst til 84 000 
innbyggere i 2025. 
Arealplanlegging i større målestokk bygger på 
en utvikling av båndbyen Sarpsborg-Fredrikstad 
med ulike funksjoner i båndet mellom de to 
byene. Industrien som tradisjonelt har stått 
sentralt i regionen har vært i endring, og tidligere 
industriområder er gjenstand for transformasjon. 
Handelen preges av lekkasje mot Sverige, samtidig 
som pendling til Oslo-regionen også bidrar til 
handelslekkasje denne veien. 

Det er et overordnet mål å:
1.	 Styrke sentrums vitalitet
2.	 Styrke sentrum som sosial arena
3.	 Legge til rette for økt aktivitet
4.	 Bidra til økt mangfold
5.	 Legge føringer som bidrar til forutsigbarhet, 

fleksibilitet og effektivitet i planlegging og 
utvikling av byen

Overordnet målsetting:
•	 Å utvikle en sterk attraksjonskraft i markedet. 

•	 Det er attraksjonskraften som skaper 
markedet gjennom sin synlighet, estetikk, 
funksjonalitet og tilgjengelighet.

•	 Det finnes alltid et marked – det gjelder 
bare å være tilstrekkelig attraktiv

Sammenfattet: 
Potensialet:
FMV utgjør store arealressurser som er godt egnet 
for utvikling for næringsformål. 
Noen av de potensielle mulighetene er:
•	 Kontorer
•	 Offentlig og privat service
•	 Småindustri/verksted
•	 Handelstilbud – strøksgatevirksomhet og/eller 

kjøpesenter
•	 Turisme; herunder bespisning, uteliv, opplevelser, 

idrettsarrangementer, småbåthavn, kultur mv.

Tilgjengelighet:
Området er tilgjengelig på følgende måte:
•	 Med bil 
•	 Med båt/ferge
•	 Gang- og sykkel via gangbru fra sentrum

Utfordringer:
Utvikling for næring ved FMV står også overfor 
flere utfordringer. Disse kan være:  
•	 Fredrikstad sentrum strekker seg i motsatt 

retning – mot sykehuset og mot eksisterende 
jernbanestasjon. Det innebærer lange gang- og 
sykkelavstander 

•	 Området er stort og kan – ved feil planlegging – 
gi spredt lokaliseringsmønster

•	 Handelstilbudet i Sverige tilbyr lavere 
priser; altså sterk konkurranse på pris med 
grensehandelen

•	 Området er vindutsatt
•	 Noe lang avstand til ny jernbanestasjon
•	

Potensialet knytter seg blant annet til for eksempel:
•	 Sjønært og soleksponert
•	 Kort avstand til sentrum
•	 God veitilgjengelighet
•	 God lokalisering for å nå sommergjester Hvaler
•	 God mix av idrett, kontor, strøksgater, sommer/

sjø/fritid

Med utgangspunkt i BREEAM Communities´ 
sjekkliste vurderes følgende tema mht. 
økonomisk bærekraft:

FORRETNING OG ARBEID 
 - Investering
 - Lokal sysselsetting

3.2 MARKED

Freiburg	-	trikk	og	overvannsrenne
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Sykehuset
ut i 2015

   fortetting

2010 Noen programmer ut andre inn:

ca 2000 arbeidsplasser ut når sykehuset flytter

vekst i arbeidplasser på Kråkerøysiden

nye 
sentrums-
boliger

utvikling
   fortetting

2020 Sentrumsringen avlaster og

Kanalbyen gror over elva

Gang og sykkel i sentrum

Fortetting i sentrum &

utvikling av nye arealer

2030 Ny jernbanestasjon gir byutvikling på Grønli

Fortetting på FMV & utvikling av nye arealer 

- utnytte stedlige ressurser

2010
På andre siden av bybrua er det under utvikling 
enkeltvise spredte etableringer av handel mellom 
brua og Ankertorget. Videre er det en tydelig 
utvikling av semi-plasskrevende handel rundt 
stadion. Dette kan være en god løsning fordi det 
gir en mulighet for å utnytte sommertrafikken mot 
Hvaler gjennom en god synlighet og tilgjengelighet 
fra hovedveien mot Hvaler. En videre utvikling 
av denne type handelsvirksomhet rundt stadion 
anbefales. Semi-plasskrevende virksomhet er 
arealkrevende butikker der tilgjengelighet (frakt hjem) 
med bil er viktig (sengetøy, sportsartikler, båtutstyr, 
elektro, interiør mv). 

Sentrumsstrukturen
•	 Dagens situasjon der sykehus og 

jernbanestasjon ligger i østre ende av sentrum. 
Sentrum er eksisterende gågate etter en 
enakse-struktur.

•	 Fase 2; der sykehus og flere tusen 
arbeidsplasser trekkes ut av byen og der 
jernbanestasjonen trekkes nordover. Gågata 
kan smuldre opp i østre ende. FMV vokser og 
gågata vil strekke seg over gangbrua retning 
Ankertorget og stadion.

•	 Fase 3; der krysset mellom gammel 
gågate, gangbru til FMV og veien mot 
jernbanestasjonen blir et helt sentralt sentrums- 
knutepunkt etter en fleraksestruktur.

2020
Utviklingen med en viss etablering av ny handels-
virksomhet på FMV/stadion/ved gangbrua, viser at 
handelstilbudet trekkes vestover over elva. Dette 
gir en ny struktur på handelsstrøket, der aktiviteten 
trekkes bort fra sykehusområdet og vestover 
mot FMV-området. Dette er et ledd i en naturlig 
transformasjon, men primært forårsaket av ny 
arealbruk i Fredrikstad sentrum. Sykehusområdet 
vil bli erstattet av boliger og jernbanestasjonen 
flyttes etter hvert vestover. Dette vil også skape nye 
transport- og gangakser som påvirker sentrums-
utviklingen. Igjen vil aktiviteten trekkes vestover.

2030
Flere utviklingsstrategier trekker i samme retning; 
vestover og mot FMV. Med ny jernbanestasjon 
vil sentrumsaksen utvikles i en T-akse-form der 
det etter hvert kan forventes et nytt tyngdepunkt 
vest i Storgata med økende bruk og utvikling over 
gangbrua til Ankertorget og mot jernbanestasjonen. 
Befolkningsveksten vil samtidig bidra til økt tetthet 
i byen med flere boliger. Med dette kan en anta at 
det vil være et godt strategisk trekk å utvikle mindre 
bydelssentre. Disse kan for eksempel være.
•	 Gamlebyen
•	 Stasjonsbyen
•	 FMV
•	 Sykehustomta
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Utviklingsrekkefølge:

-  videreføre bystruktur knyttet

    mot sentrum

-  bygge ferdige områder 

    og forbindelser

Etter at vi de senere årene har hatt en utvikling 
der de store kjøpesentrene har vokst mest, ser vi 
nå en tendens til at også de små sentrene øker 
omsetningen. I de små sentrene er dagligvare-
forretningene viktige, mens i de større sentrene 
står utvalgsvarene sentralt. 

Bærekraft
•	 Samlokalisering og tydelighet gir redusert 

transportbehov
•	 Samlokalisering av en kategori handels-

tilbud – som semiplasskrevende handel 
- gir færre handelsreiser og mindre 
bilbruk. Det er viktig at det tilrettelegges 
med god parkeringskapasitet ved inn-
gangen til stadion; både for tilreisende 
til idrettsarenaen og for kunder til det 
semiplasskrevende handelstilbudet.

•	 Redusert svenskehandel gir mindre klima-
gassutslipp gjennom kortere handelsreiser. 
Vi klarer ikke å handle varer uten bil, og 
derfor må målet være at folk reiser så kort 
som mulig

•	 Et kjøpesenter på FMV vil kunne 
fungere attraktivt. Det stiller krav til øvrig 
handelstilbud i sentrum, men ofte ser 
man at det da utvikles nisjeforretninger i 
strøksgatene som supplement til kjøpe-
sentrene som ofte har kjedebutikker 
om mindre variasjon til tilbudet. Dagens 
handelslekkasje er i dag svært stor – slik 
at det handler også om å trekke til seg 
kunder og redusere handelslekkasjen. 
Eksisterende tilbud er ikke tilstrekkelig 
attraktivt til at byen fungerer som et godt 
handelssted. 

•	 Utvikling av en kompakt bystruktur er 
viktig. Dette krever en forflytting over tid av 
eksisterende sentrum i retning FMV. Kompakt 
bystruktur gir økt bruk av gang- og sykkel.

•	 Utvikling av en bystruktur som ligger nær 
jernbanestasjonen er viktig for å øke bruken av 
tog som transportmiddel

På generell basis (landsbasis) er det en tydelig 
trend at det er de by- og tettstedslokaliserte 
kjøpe sentrene som er i vekst sammen med 
kjøpesentrene i bydelssentrene. Av totalt 59 nye 
kjøpesentre i perioden 2000-2010, ble 42 lokalisert 
i byer/tettsteder/bydelssentre. Hovedtrenden i 
utviklingen er med andre ord en tydelig utvikling 
mot flere sentrumsnære kjøpesentre. 
Rundt femti prosent av omsetningen i Østfold 
utgjøres av omsetningen i Fredrikstad kommune. 
Men snittomsetningen målt per innbygger er 
likevel under snittet for landet. Dette til tross for 
den turistgjennomstrømmingen som går gjennom 
kommunen i sommerhalvåret. Fredrikstad har altså 
ikke klart å utnytte seg av det potensialet som 
hytteturismen representerer. 

Kritiske suksessfaktorer vil være å stramme inn 
mht ideer; bedre med en tydelig tematisk profil og 
god struktur enn med spredt og utydelig konsept. 
Det kan eksempelvis være:
•	 Begrenset tematisk innhold på FMV (få 

næringer/ servicekategorier)
•	 Profilskapende innhold (f.eks. helse, 

idrett, turisme, handel (kjøpesenter), semi-
plasskrevende handel, privat tjenestyting/
kontormiljø, boliger)

•	 Tydelighet mot markedet – velg 3 hovedprofiler; 
f.eks:
•	 Turisme/besøksattraksjon: f.eks: 

Idrettsarena, småbåthavn, kaféliv
•	 Offentlig og privat service; helse og handel
•	 Ingeniørfaglig kompetanse/fagmiljø ++

•	 En romlig struktur der innholdet er ”sonebasert” 
(samlokalisering av samme type innhold; som 
turisttilbud, handelstilbud, helse, idrett, boliger 
mv.)
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•	 Estetisk attraksjonskraft
•	 Forskjøvet sentrumsstruktur (sentrum strekkes 

fra sykehuset mot FMV)
•	 God mix av offentlige tilbud og private 

investeringer
•	 Valg av torgdannelser, møteplasser og 

knutepunkter er viktig. Disse bør være tydelige 
og godt avgrenset. Utflytning skaper mindre 
myldring og færre kunder.

Kritisk for de strategiske valgene er:
•	 Næringsutvikling – alternativer og fokus 
•	 Rammebetingelser for byutvikling – et tydelig 

sentrum
•	 Forbrukeratferd – preferanser – kundefokus og 

kundetilpasning
•	 Beboere – gjester – arbeidsplasser
•	 Møteplasser
•	 Tilgjengelighet
•	 Profil og helhet (sammenheng)

Drøfting
FMVs identitet og rolle i forhold til Fredrikstad 
sentrum og marked
Utvikling for næringsvirksomhet gjennom 
transformasjon av gamle industriområder har 
pågått gjennom mange år og mange erfaringer er 
høstet. Mulighetene knytter seg til ulike strategiske 
retninger. Skal man:
•	 Utvide byrommet med samme innholdsprofil 

som det tradisjonelle bysentrum
•	 Utvikle et nytt byrom med andre kvaliteter/

innhold/profil enn bysentrum;
•	 Gjennom nye funksjoner (f eks mer boliger 

enn kontor)
•	 Ulike funksjoner (f eks mer grøntareal, 

andre kvaliteter på kontor/bolig enn sentrum 
– f.eks med lavere tetthet)

•	 Spesifikke funksjoner (f.eks idrett, kultur, 
utdanning/skole)

FMV-området bør få en avklart rolle mht. 
Fredrikstads bydeler, sentrumsfunksjoner, handels- 
og service tilbud, men også ifht. rekreasjons- og 
boligtilbudet. Mulighetsstudien vil se på om det 
kan utvikles en bydel med et særpreg basert på 
for eksempel idrett og utdanning, i kombinasjon 
med mer urbane boliger. Med idrettsanlegg følger 
annen sport, treningssenter og servering. Med 
utdanningsinstitusjoner følger ungdom, og med 
dem følger arrangement, enklere servering, ulike 
aktiviteter og musikk, bokhandel, kaffebarer mv. 
Et slikt grep innebærer nok ikke et grunnlag for 
så mye handel, men først og fremst service og 
enklere tiltak.
Et områdes utviklingsretning forbindes ofte med 
det næringsmessige potensialet og mulighet 
man har til å etablere handelsvirksomhet. Man 
vet at Østfold er sterkt preget av handelslekkasje 
over grensen og en høy andel dagpendling 
mot hovedstadsregionen, handelslekkasje ut 
av regionen. Dette gir utfordringer og det blir 
derfor viktig med valg av strategisk retning og 
spesifikk profil som samtidig forholder seg til 
tema økt forbruk som er problematisk i forhold til 
miljømålsettinger. 
Utover handel og service knytter det seg potensial 
til andre næringer, hotell og arrangement/kurs/
konferansevirksomhet, og utfordringen knytter 
seg til ”å løse koden”, der koden også innebærer 
å finne en realiserbar strategi som legger opp til 
variasjon i fysiske løsninger og sosiale rom, bl.a. 
tetthet, skala, møteplasser, typologier og kulturelle 
tilbud, bidrar til et sosialt bærekraftig område. På 
samme måte vil en utforsking av arkitekturens 
muligheter, variasjon i materialer og bruk av regn- 
og avløpsvann som ressurs i lokale løsninger, bidra 
til å utvide områdets identitet.

Oppdragsgiver har fokus på utvikling av næring 
knyttet til helse og kunnskap, undervisning, 
idrett og utvikling av boligområde. Dette er en 
god strategi, og det er viktig å følge den valgte 
strategien, aller helst uten avvik.
Fredrikstad sentrum med en utvikling på FMV vil 
styrke Fredrikstad som et viktig senter for næring, 
bolig og turisme i regionen. Det sterke bybåndet 
mellom Sarpsborg og Fredrikstad bidrar til en til 
en viss grad ”utvannet” profil for hver av byene. 
Men Fredrikstads profil med Gamlebyen som et 
av landets nasjonale festningsverk, sammen med 
vannveien gjennom byen gir Fredrikstad et viktig 
konkurransemessig fortrinn i turistsammenheng. 
En utvikling ved FMV vil kunne styrke byens 
attraksjonskraft gjennom en transformasjon, 
fornyelse og modernitet midt i byens sentrum.  
Hele regionen har sterk konkurranse mot bolig- 
og arbeidsmarkedet i Osloregionen og mot 
handelstilbudet i Sverige. All erfaring tilsier at 
modernisering og fornyelse er svært viktig i dagens 
marked. Estetikk og funksjonalitet er kritiske 
suksessfaktorer i byutvikling. Tilgjengelighet av nye 
arealer er derfor svært viktig.
Utviklingen av FMV er allerede i full gang og idrett, 
helse og privat tjenesteyting er på plass. En valgt 
profil bør styrkes. Vi anbefaler derfor at FMV 
videreutvikles med fritidstilbud som kan benyttes 
både av regionens befolkning og samtidig trekker 
gjester til byen. Synergier rundt idrettsarenaer 
er ofte vanskelige å oppnå. Store arenaer er 
kostbare i drift og utnyttelse av gulvflaten rundt 
arenaen har vist seg å være særlig godt egnet 
for ”semiplasskrevende handel”1. Slik arealbruk 
er allerede i gang og det vil være markedsmessig 
gunstig å øke denne kategorien handelstilbud rundt 
hele stadion. 

1 Eksempler på semiplasskrevende handel kan være; 
sportsforretninger, sengetøy, elektro, rekvisita, kopiering, jern-
vare mv)
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I en utvikling ved FMV vil det være viktig å avklare 
hvor den konkurrerende virksomheten befinner 
seg. Mye av det semiplasskrevende tilbudet 
befinner seg i dag i Sarpsborg og i området mellom 
de to byene. Vi anbefaler derfor at virksomheten 
som legges til FMV retter seg mot hyttebrukere 
langs kysten/øyene. Målet må være at et så 
tilgjengelig område som FMV er for eksempel 
for hyttebrukere på Hvaler, vil kunne redusere 
omfanget av handelslekkasjen til Sverige som 
omfatter både dagligvarer, møbler og annet. 
Tilgjengelighet er en kritisk faktor når kunden 
velger handlested. Pris er den viktigste, men 
tilgjengelighet og utvalg er nesten like viktig.
Idrettsarrangementer av den kategorien som 
eksisterende stadion bygger på gir synergier for 
servering og aktiviteter rundt. Det vil være svært 
viktig at det utvikles et tilbud for gjestene på 
stadion i forkant og etterkant av arrangementene. 
Med den sterke sommerturismeprofilen som 
Fredrikstad allerede har med både Gamlebyen 
og Hvalerøyene tilsier at det bør settes fokus på 
å utvikle et attraktivt tilbud for båtturister til byen. 
Småbåthavner i Oslofjorden har vist seg å være en 
suksess andre steder. Eksempelvis ser vi at både 
Aker Brygge i Oslo og Oscarsborg Festning har 
et yrende småbåtliv om sommeren etter at det er 
tilrettelagt for småbåthavner her. Båtgjester er store 
brukere av tilbud på land og de skaper normalt 
både liv og myldring som er gunstig for tilbydere av 
tjenesteyting, service, handel og servering. 
Momentene i teksten over tilsier at FMV utvikles 
for variert formål men med sterke prioriteringer 
hva angår den tematiske profilen. Tydelighet er 
viktig overfor et marked som i dag har mange 
lokaliseringsalternativer. Byen trenger fornyelse 
og derfor er det viktig at FMV utvikles som en 
sammensatt by.

Den bærekraftige utviklingen ligger i følgende 
forhold:

•	 Kompakt struktur
•	 Samlokalisering innen de enkelte temaene
•	 Forflytning i sentrum (FMV og gamle sentrum) 

må tilrettelegges effektivt og attraktivt
•	 Tilgjengelighet med G/S/K og med bil (folk bor 

spredt i Østfold)
God logistikk mot jernbanen er viktig for 
arbeidstakerne i området. Men for tilreisende 
gjester vil bil fortsatt være svært viktig 
transportmiddel. Å utvikle næring helt uten bruk av 
personbil, er i dagens marked ikke mulig. 

Frösunda
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Med utgangspunkt i BREEAM Communities´ 
sjekkliste vurderes følgende tema:

TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR 
 - Nabolag - gangavstand
 - Sykkelvei - nettverk
 - Offentlig transport

I dag er gjerne opptil 30 % av grunnarealet i 
nye byområder brukt til vei. Det ligger derfor 
et bymessig potensial i å utforske byområder 
hvor bilen er på besøk, og syklister, fotgjengere 
og kollektivtransport er mer permanente 
deltagere. 

”Femminuttersbyen” 
Begrepet Femminuttersbyen er brukt i flere 
byutviklingsprosjekter og refererer til den tid det tar 
å tilbakelegge 400 meter til fots. Konseptet søker 
å understøtte bærekraftige transportformer og 
angir en tanke om tett by med nærhet til kollektive 
transportformer. Ambisjonen er å bidra til at minst 
1/3 av reisene foregår på sykkel, minst 1/3 med 
kollektivtransport, og høyst 1/3 i bil.
Korte avstander fra bolig og arbeidsplasser 
til kollektivtilbud, sykkelstier, grønne områder, 
offentlige institusjoner og kommersielle tilbud skal 
være gjennomgående for hele bydelen.
På FMV skal det være lett å gå, sykle og benytte 
kollektivtransport. Gjerne lettere enn å ta bilen. 

Nabolag - gangavstand
Innenfor området bør det utvikles et attraktivt, 
variert og tett nettverk av gater og plasser som 
gjør det naturlig å velge å gå/ sykle eller benytte 
kollektivtilbud.

Sykkelvei - nettverk
Gjennomgående hovedsykkelnettverk binder FMV-
området sammen og til naboområdene Glombo og 
mot sentrum. 

Offentlig transport
Mulighetsstudien viser relasjon mellom høy tetthet 
og tilgang til kollektivtransport. Et enkelt grep for 
busstrasé gir relativt god dekning og forbindelse 
mellom kollektivtransport, senterstruktur og 
offentlige tjenester. Nettverket henger naturlig på 
det øvrige kollektivtilbudet langs sentrumsringen 
og gir effektiv atkomst til fremtidig kollektivterminal 
på Grønli hvor det både vil være tog- og 
regionbusstilbud. Utvikling av kollektivtilbudet vil 
henge sammen med den generelle utviklingen av 
området; folketall, funksjoner, bilbruk.

Områdets størrelse kan danne grunnlag for 
utbygging av nye kollektive transportformer. 
Båtmetro med hyppighet som Venezias 
vapporettoer ville være av de mer 
identitetsskapende konseptene som både ga 
området og Fredrikstad et særpreg (selv om 
passasjergrunnlaget kanskje bare sommerstid 
er til stede).

TIL H
VALER

HOVEDVEI
SEKUNDÆRVEI
SYKKELVEI
BÅTMETRO

INFRASTRUKTUR

3.3 MOBILITET

FASE 1 | ressurser FASE 2 | potensial FASE 3 | program FASE 4 | tilpasning

Adkomst for bil fra rundkjøring og lokalvegen etableres. 

Adkomst for fotgjengere og syklister åpnes langs kanalen.

Samlegate og enkelte interngater samt sentral gang og 
sykkelvei etableres på nordre del av odden. 

Elvepromenaden forlenges – gir adkomst til odden. 
Promenaden tilrettelegges som sammenhengende kyststi. 

Byens rom; Kulturtorget, Sentralparken, Badeplassen, 
Skråplanet og Ballastplassen danner nye målpunkter langs 
sammenhengende kyststi.

Nye interngater etableres som trinn i utvikling av 
bydelssentrum med handel. 

Elvepromenaden kobler seg på øvrig gang- og sykkelveinett, 
samt tursti til Åsgårdsvarden.

Bymessig vekst leder til et sammenvevd nett av gater, 
sykkelveier, fortau og stier. 

Det tilrettelegges for bilfri ferdsel på FMV og tilstøtende 
sentrumsområde med gode sykkelforhold, rask service/
varelevering samt fritidsbruk.

Ill:	Grunnstruktur	for	transportsystemet	på	FMV
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Figur 1 : Veg- og gatenettet på FMV-området 
 

 
Figur 2 : Veg- og gatenettet i forhold til arealbruk på FMV-området 
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På FMV ønsker vi:
•	 sammenheng og overganger mellom ny vei og 

gangforbindelser mot sentrum over elva 
•	 at strukturen av alle typer bevegelsestraseer 

krysser, hekter seg på og ellers evner å skape 
god interaksjon mellom områder, stedets 
funksjoner og brukere

•	 en bymessig utvikling med særlig vekt på 
opplevelsesrike gangforbindelser/ strøksgater 
med mulighet til tilliggende program på 
gateplan (innenfor en ramme som gir sosial 
trygghet) 

•	 overlappende byrom og veier som skaper en 
tett, fleksibel byromsstruktur

•	 å innpasse multifunksjonelle gater som både 
kan brukes til lek og bevegelse der det er mye 
boliger 

•	 et tett nettverk for syklister og fotgjengere som 
henger sammen med det øvrige sykkelveinettet

•	 tett forbindelse mellom offentlige tjenester og 
overordnede blå og grønne strukturer 

•	 begrenset parkeringsdekning og likevel 
opplevelse av svært gode transportløsninger

Prinsipp
Det utvikles et differensiert og trygt veg- og 
gatenett i takt med arealutbyggingen på FMV-
området. Gjennom god bussbetjening, utvikling av 
en elvemetro og et nett av gang- og sykkelveger 
legges det opp til et transportsystem som kan 
begrense bilbruken i området.

Veistruktur
Den fremtidige struktur av veier bygger videre på 
eksisterende situasjon ved å gjenbruke deler, og 
muliggjøre en gradvis overgang fra industriområde 
til by. Nye byutviklingsområder kan dermed 
forbindes til den eksisterende veistruktur uten å 
bidra til kostbare omlegginger av veinettet.

Veg- og gatenett
Et differensiert veg- og gatenett, illustrert i figur 1, 
er bygd opp av:

Hovedveger / hovedgater
Veger og gater som er tilrettelagt for de største 
trafikkstrømmene. I dag består dette av Fv108 
og kan på sikt bli videreutviklet med en ny 
Kråkerøy-forbindelse i forlengelsen av den nye 
Kråkerøybrua.

Samlegater
Samlegatene binder sammen adkomstgatene 
og gir tilknytning til hovedvegene / hovedgatene. 
Samlegatene utformes som sløyfer slik at det 
unngås blindgater som krever snuplasser. 
Dette gjør det enklere å etablere bussruter i 
samlegatene. En samlegate bør minimum omfatte: 
2 kjørefelt (1 i hver retning), 2-sidig sykkelfelt og 
2-sidig fortau. Dette gir en minimumsbredde ca. 16 
m. I tillegg kommer plass for eventuell beplantning 
og svingefelt i kryss.Figur	1:	Veg-	og	gatenettet	på	FMV-området
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Adkomstgater
Adkomstgatene gir tilgjengelighet til kvartalene. 
Adkomstgatene utformes som sløyfer slik at det 
unngås blindgater som krever snuplasser. En 
adkomstgate bør minimum omfatte: 2 kjørefelt 
(1 i hver retning), 2-sidig parkering og 2-sidig 
fortau. Dette gir en minimumsbredde ca. 17 m. 
Parkeringsfeltene kan deles opp av beplantning. 
Inn mot kvartalene kan det eventuelt settes av 
plass til forhager og sykkelparkering.

Gang- og sykkelveger
Hovedføringene for gang- og sykkeltrafikk legges 
uavhengig av kjøregatene. Det er foreslått 
hovedføringer gjennom parker, boligområder og 
langs vannkanter.
Det legges opp til gode forbindelser for gang- og 
sykkeltrafikk mot sentrumsområdet i Fredrikstad.

 

 
Figur 3 : Mulig etappe i utbyggingen av veg- og gatenettet på FMV-området 

 
Figur 1 : Veg- og gatenettet på FMV-området 
 

 
Figur 2 : Veg- og gatenettet i forhold til arealbruk på FMV-området 
  Figur	2:	Veg-	og	gatenettet	i	forhold	til	foreslått	arealbruk

Figur	3:	Veg-	og	gatenettet	kan	utvikles	trinnvis.

Kollektivtrafikk
Det innpasses stoppested for buss nær 
rundkjøringa sørvest for Fredrikstad stadion. På 
sikt bør det etableres pendelruter via FMV-området 
med god kontakt til kollektivknutepunktet på Grønli.
Elvemetro kan anløpe 3 stoppesteder på FMV-
området.

Arealbruk og transportsystem
Figur 2 viser veg- og gatenettet i forhold til foreslått 
arealbruk.
•	 Næringsbebyggelse plasseres mot hovedveger/

hovedgater som skjermbebyggelse. 
•	 Det søkes å unngå gater med mye trafikk nær 

boligområder.
•	 Skal være god kontakt for alle transportgrupper 

til senterområder med handel samt offentlig og 
privat tjenesteyting

Etappevis utbygging av transportsystemet
Det antas at FMV-området først utvikles i den 
nordlige delen av området. Figur 3 viser at veg- og 
gatenettet kan utvikles i takt med dette.
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Fra vei til fotjengerprioritert gate 
På sikt foreslås det at Rv 108 omgjøres fra 
kjøretøy prioritert vei til gate tilrettelagt for fot-
gjengere og syklister. En endring fra vei til gate vil 

•	 minske veiens barrierevirkning 
•	 gjøre transport til fots og på sykkel mer effektiv

Dagens Fv. 108 med rundkjøring og fotgjenger-
undergang fungerer godt for håndtering av 
store trafikkmengder i relativt høy hastighet. 
Forholdet bidrar til at det er mer attraktivt å kjøre 
bil i og gjennom Fredrikstad. Målsettingene i 
Framtidens byer går imidlertid ut på å minske 
bilbruk for å få ned C02 utslipp. Målet underbygger 
nødvendigheten av å gå fra vei til gate.

Snittene viser mulighetene i brede gatesnitt med 
plass for mennesker, sykler, vegetasjon, vann, 
kollektivtransport og biler (jfr. figur 4-5).

Effektivitet
Dagens løsning med rundkjøring og fotgjenger-
undergang gjør at myke trafikanter må gå en 
relativt lang omvei og forsere en del høydemeter 
for å komme seg over krysset. Fra fotgjenger-
perspektivet er dette både lite attraktivt og 
lite effektivt. En gateløsning der såkalte myke 
trafikanter kan krysse gata i plan, mens bilene 
stopper eller senker farten for å slippe fram de 
myke trafikantene vil bedre forholdene for gående 
og syklende. Omgjøring fra vei til gate er slikt 
sett et mulig virkemiddel for å nå mål tilknyttet 
Framtidens byer. 

Figur	5:	To	mulige	gatesnitt	med	henholdsvis	22	m	og	32	m	bredde	og	plass	til	mange	funksjoner	og	aktiviteter.

2 m3 m 2 m 3 m3 m 3 m

Figur	4:	Snitt	adkomstgate	med	16	m	bredde	og	plass	til	flere	funksjoner/aktiviteter.

3 m 3 m 2 m 2 m3 m 3 m 3 m 3 m

3 m 3 m 2 m 2 m3 m 3 m 3 m 3 m
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3.4 AREALBRUK
Med utgangspunkt i BREEAM Communities´ 
sjekkliste vurderes følgende tema:

SAMFUNN 
 - Fasiliteter
 - Funksjonsblanding
 - Bokvalitet
STEDSUTVIKLING
 - Områdevalg
 - Trygge byrom
 - Grønne lunger
 - Tetthet
 - Midlertidige program
BEBYGGELSE
 - Robusthet og fleksibilitet

ROMLIG STRUKTUR
FMV skal utvikles og utbygges over lang tid 
og inn i en uforutsigbar framtid. Det er derfor 
vesentlig å skape en dynamisk strategi for 
områdets fysiske utforming. Strategien skal 
på den ene side være robust nok til å legge 
byutviklingen i faste rammer, og på den 
andre siden være åpen nok til å kunne fange 
opp fremtidige påvirkninger uten å svekke 
hovedstrukturen.
Det er også viktig å ha fokus på midlertidig 
bruk i en by som aldri skal oppfattes som 
ferdig; bystrukturen utvikler seg, og vil endre 
utseende og funksjon over tid!

Styringsprinsipper
På strategisk nivå arbeider prosjektet med en rekke 
styringsprinsipper, som skal medvirke til å sikre:
•	 at det fra starten tenkes på bylivet i byrom og 

landskap
•	 variert bebyggelse og byrom med forskjellig 

karakter
•	 blanding av eierformer og funksjoner
•	 anvendelse av eksisterende bygninger og 

miljøer på permanent eller midlertidig basis
•	 at grepet ikke låser utbyggingsrekkefølge eller 

løsninger til spesifikke prosjekt som kan falle i 
senere faser

•	 at grepet må legge til rette for attraktive og 
bruk bare offentlige rom og boligområder 

•	 at grepet må ivareta enkle kommunikasjons-
løsninger for kollektivtransport, bil, sykkel 
og fotgjengere og infrastruktur i tråd med 
bærekraftprinsipper

FASE 1 | ressurser FASE 2 | potensial FASE 3 | program FASE 4 | tilpasning

AREALBRU
K

Kulturskolen, Stadion og fotballbane på odden. 

Industri rundt tørrdokken.

Påbegynt Helsehus med legevakt og planer for ny 
Kulturscene. 

Ny næringsetablering gir de første brikkene i nytt bydelssenter 
vest for Helsehuset og langs Fv 108. 

En energibox settes opp på Kulturplassen ved Kulturskolen for 
info til befolkningen.

Boligutvikling planlegges på nordre del av odden.

Avklaring vedr etablering av videregående skole.

Byrom og plasser etableres ved midlertidige tiltak, navne-
setting og foreløpig opparbeiding. 

Det gjennomføres en tilstandsvurdering av hall 1 og 2 
i sammenheng med utvikling av bevaringsstrategi for 
industriminner.

Det gjennomføres en tilstandsvurdering for kaifronter samt 
lokalklimautreding mht fremtidige boligprosjekter.

Ubrukte arealer på Jotne-tomta tas i bruk til næring i etablerer-
fasen og midlertidige aktiviteter knyttet til båt og kultur. 

Midlertidige og fremtidige parkområder avgrenses på odden og 
som første fase i tilrettelegging for boliger på Glombo anlegges 
midlertidig campingplass. 

FMV har allerede blitt et attraktivt boligområde med nærhet til 
naturgitte ressurser; park og sjø. 

Det er etablert ny videregående skole, og barnehage i 
sentralparken er under bygging.

Boligbygging på odden videreutvikles langs søndre kaikant og 
bebyggelse kommer i gang på Glombo.

Nærings- og handelsvirksomhet langs Rv 108 blomstrer og 
sentrumsområdet fortettes. Det er tilrettelagt for synergieffekter 
mellom bedrifter og god tilgjengelighet for arbeidstakere og 
kunder.

Småindustri flytter sørover i området og etableres sør for 
dokka. Begynnende kontoretablering inn under Åsgårdfjellet.

Den mangfoldige byen

Større befolkningstetthet påvirker bruken av FMV-
området som er tilrettelagt for sambruk og hensiktsmessig 
kombinasjon av bolig, handel, næring, kontorvirksomheter og 
service. Bydelens tilbud av kultur, skole og idrettsprogrammer 
gir FMV en rolle i Fredrikstad by.

Stikkord: Tilgjengelighet og gangavstand, fleksibilitet og 
mangfold.

Småindustri flytter ut og kontorvirksomhet forttettes i søndre 
del av området.



Youngstorget
Oslo

24

Mulighetsstudie	»	FMV	 					April	2012.

Mulighetsstudien legger til grunn en fleksibel 
by utvikling basert på flere initiativer.
Byutviklingen kan starte på flere forskjellige steder 
samtidig eller uavhengig av hverandre. Studien 
skisserer fem startpunktene for byutvikling, steder 
som kan generere ringer i vann: Kulturscenen 
(ved dagens Kulturskole), Sentralparken på odden, 
Utsiktspunktet på odden, Verkstedhallene og 
Glombo med Ballasthagen. Utviklingen bygger  
videre på eksiterende generatorer: Ankertorget, 
Fredrikstad stadion, Høgskolen og Helsehuset.
Konseptet identifiserer og bygger videre på 
ressurser og legger til rette for synergieffekter.
Diagrammet viser byutviklingssekvenser innenfor 
forskjellige tema der man tar i bruk eksisterende 
ressurser, både fysiske og sosiale, og bygger 
videre på dem. Det viser også potensial for 
synergieffekter og vinn-vinn situasjoner, der tiltak 
innenfor ett felt kan gi positive effekter for noe 
annet. 

Offentlige rom
Konseptet for de sentrale offentlige rom skal alltid 
holde planen sammen og danne rammeverket som 
trengs til en utvikling over lang tid. Funksjonen av 
de offentlige rom som møteplass skal i den videre 
utviklingen av området dyrkes fram rundt lokale 
generatorer og danne byplasser med funksjoner 
som skaper liv og fremmer dialog. 
Ved å bestemme viktige byrom sikres offentlige 
interesser samtidig som det gir de nødvendige 
rammene som styrer fortettingen og legger til rette 
for økning av antall bosatte og arbeidsplasser. 
Samtidig bygges det videre på eksisterende 
kvaliteter og ressurser. 
Det er i byens rom at byens liv skal utspille seg, 
og byens romlighet må derfor sikres nå og så tidlig 
som mulig gis identitet og kvalitet. Program for 
byrommet gir også kvalitet til fremtidige tilstøtende 
bygg. Figur	6:	Det	ligger	flere	mulige	utgangspunkt	for	byutviling	i	planstudien
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BYENS ROM

NABOSKAPETS ROM

PRIVATE ROM

BYDELENS ROM

Offentlig rom benyttes av byens innbyggere og andre. 

Gode offentlige uterom kjennetegnes ved attraktive 
tilbud og riktig programmering. 

Bydelens rom er de handlingsflater og uterom som 
er programmert med funksjoner som tilhører og kan 
brukes av alle som bor i byen/ bydelen. 

Et nettverk av mer finmaskede bevegelseslinjer knyt-
ter rommene sammen.

Programmering er gjerne i form av tilrettelagte 
aktiviteter, som lek, sport og voksenaktiviteter som 
også kan gi grunnlag for kafeliv.

Dette er arealer som ligger innenfor og formes av de 
enkelte byggeprosjektene. 

Naboskapets rom tilhører i større grad den private 
sfære, og er spesielt programmert og utformet med 
tanke på små barns lek og ulike naboskapsaktiviteter. 
Disse aktivitetssonene glir til en viss grad over i 
bydelens rom men har en mer privat karakter.

Boliger har klart definerte uteoppholdsareal, 
balkonger og egne hager. 

I noen tilfeller kan disse private oppholdssonene slås 
sammen og danne åpnere strukturer og fellesskap. 

Figur	7:	Byromsstudier
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”Byens rom” defineres ut fra lokalisering og studier 
av områdets utviklingspotensial, dets dynamiske 
muligheter og nedfelles konkret gjennom grep for:
•	 grå-, grønne- og blå strukturer (gode og 

attraktive offentlige rom)
•	 tilkoblingspunkter til nærliggende områder og 

senterstruktur
•	 bevaring av bygg og kulturmiljø
•	 boområder med bokvalitet og klar avgrensning 

mellom offentlig og privat 
•	 et nettverk for bevegelse for alle 

Viktige elementer i FMVs strukturelle strategi vil 
videre være:
•	 vegsløyfe som forbinder området med 

hovedvegstrukturen og danner en intern 
hovedforbindelse

•	 ”sentralparken” som danner et indre rom på 
odden, nordre del av området, ivaretar hensyn 
til klima, vannbehandling og aktivitetsrom

•	 god lokalisering og utforming av annen grønn 
struktur

•	 en intelligent struktur av transportårer for 
mobilitet - basert på lav bilandel

•	 områdeinndeling som gir lokal identitet og 
tilpasset dimensjonering av tomter

•	 utvikling av industriminner som 
identitetsskapende elementer

•	 riktig plassering av senterstruktur og evt. 
kollektivknutepunkt

Arealdisponering
En enkel områdeanalyse gir følgende føringer for 
hoveddisponering av FMV-området:
Boligbygging anses å være det markedsmessig 
enkleste utbyggingsformålet. Boliger gir god 
utbyggingsøkonomi og området er attraktivt med 
store naturkvaliteter. Alle byggetomter nær sjø vil 
være attraktive, og særlig de med henvendelse mot 
sør og vest. Områder med sterkt forurenset grunn 
bør unngås som byggeområder – eller graves opp 
og renses. 
Riksveien danner en sone med høy belastning av 
trafikkstøy. Området for øvrig bør i størst mulig 
grad skjermes fra denne, og ny bebyggelse uten 
støyfølsomme formål bør legges langs Selma 
Nygrensvei for å skjerme bakenforliggende 
områder. 
Industrivirksomhet ved Jotnes anlegg kan også gi 
støybelastninger på området. Ved fortsatt langvarig 
drift bør bebyggelse utformes for å avgrense støy 
fra industrien. 
Hovedtilknytning til vegnettet legges til rundkjøring 
ved stadion med en samlegate som forbindelse til 
områder sør for dokka og til Glombo. 
Området mellom Fv 108, Kulturskolen og 
ny samlegate danner et naturlig område for 
lokalisering av større programmer og senter-
funksjoner. Programmene kan settes i 
sammenheng med aktivisering og bruk av 

eksisterende bygninger og strukturer. Det legges 
i så fall også gode forutsetninger for etablering av 
attraktive byrom og anlegg av felles torg. 
Svært mange av FMV- og Glombo-områdets 
tomter vil ligge nær ved særlig attraktive bygde 
eller naturgitte kvaliteter. En strategi for å heve 
attraktiviteten på boligområder som for eksempel 
ikke er sjønære, er å opparbeide kvaliteter i de 
indre områdene. Dette kan være grøntområder 
med aktivitetstilbud, eller forlengelse av sjøkanten 
ved å grave opp kanaler. Begge tiltakene vil heve 
attraktivitet for boligtomter lokalt, men vil også 
gi stor effekt på boligkvalitet og attraktivitet for 
området som helhet.
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RØDS BRUK 
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+  Nærhet til vann
+  Sør- og vestvendt
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Sentralparken
Tilgjengeligheten til området er i de senere 
årene betraktelig forbedret, med ny gang-
bro og ferdigstillelsen av Kråkerøybro, 
Bjølstadforbindelsen og Selma Nygrens vei. 
Sentralparken er et sterkt sammenbindende og 
identitetsskapende element på FMV og en helt 
sentral del av strategien for femminutters byen. 
Parken er multifunksjonell og fungerer på flere 
nivåer. Parken samler bykvartalene og forbinder 
dem til resten av byområdet på Kråkerøy. 
Sentralparken rommer bydelens kollektivgate, 
hoved gang- og sykkelrute og et program av 
offentlig funksjoner og aktiviteter. 
Utdanning-, idretts-, handels-, og kulturfunksjoner 
er sentrale i bystrukturen og er en styrke for bylivet. 
Disse plasseres overveiende i krysningspunkter 
med sentralparken, hvor tilgjengeligheten er god 
og hvor mange mennesker passerer. Sentralparken 
blir derfor også et levende byrom med tilknytning til 
forskjellige bymessige funksjoner. 

Sentralparken er:
•	 En effektiv miljøvennlig forbindelse for syklister 

og kollektivtrafikk
•	 Et grønt og levende byrom
•	 En sekvens av varierende byroms- og 

landskapsopplevelser
•	 En markant og gjenkjennelig struktur for hele 

bydelen

Intelligent struktur
I byområdets struktur finnes grunnlaget for 
disponering av ”byens rom” og sosiale rammeverk, 
samt et intelligent prinsipp for infrastruktur. 
Strukturen gir romlighet og lys til de nærliggende 
funksjoner og det åpnes for grønt eller kanal og 
bassenger. 
Med utgangspunkt i FMVs ganske rettvinklede 
gatestruktur arbeides det med et dynamisk prinsipp 
for utviklingen av området. Basisstrukturen 
sikrer en robust disposisjon som tåler endringer 
av innhold over tid. Det åpner for enkel 
implementering av funksjoner, transport og sosialt 
nettverk ovenpå bakken og infrastruktur i grunnen, 
der det ofte betegnes som ”smart grid”.
Hvert felt representerer et mulig bebyggelsesareal, 
som fylles over tid og kan transformeres og 
underdeles etter behov. Den intelligente strukturen 
reduserer problemer med vind og forblåste byrom 
ved en mulig forskyvning av bebyggelsesstrukturer 
i forhold til hverandre. I tillegg gir strukturen 
tidlig definerte føringsveier for bydelens tekniske 
infrastruktur (el, tele, tv, VA, …) og et forutsigbart 
grunnlag for kostnadsvurdering.
En intelligent struktur:
•	 er åpen nok til å kunne ta opp fremtidige 

påvirkninger uten å svekke hovedstrukturen
•	 er sterk og robust nok til å fastlegge føringer for 

byutviklingen
•	 blir utviklet gradvis og markedstilpasset uten å 

være for styrende
•	 formidler visjonene i prosjektet og gjør dem 

operasjonelle
•	 tar høyde for andre prosesser enn fysisk 

planlegging

Figur	8:	Sentralparken	og	tilknyttet	grønnstruktur
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Figur	9:	Eksempler	på	variasjon	i	boligtypologi
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Identitetsrike byområder
FMV som område har store naturgitte kvaliteter 
gjennom beliggenhet ved elva/sjøen og nær 
Fredrikstad sentrum. Samtidig har industrihistorien 
i området tilført elementer som kan videreutvikles 
med tydelig identitet også i fremtiden. Kaikanter, 
dokker og store haller kan være ressurser 
som former fremtidig bystruktur. Det samme 
gjelder utsikt til sjø og elv, kontakt mot sentrum, 
behandling av grøntområder. Hovedelementene 
i forslag til bystruktur utformes for å styrke disse 
områdekvalitetene.
Spesiell oppmerksomhet vies sårbare områder og 
området på Glombo, Ballastparken, pionérskog og 
et forurenset område som foreslås som forsøksfelt 
for in situ bioremedering (rensing av forurenset 
grunn på stedet ved hjelp av vegetasjon). 
En eventuell disponering av området ved 
innføring av en kanal fortolker FMVs fortid, der 
oppfyllinger har skapt nytt land utenfor gamle 
strandlinjer. Fredrikstads nye bydel omkranses og 
gjennomskjæres av vannflater, som dels gir FMV 
et markant preg, men også underdeler bydelen i 
lokale enheter.
Å skape forskjelligartede byområder innenfor 
planområdet gir identitetsrike og overskuelige 
enheter med nærhet til vann eller grønt. Det gir 
også et tilbud av varierte romlige opphevelser med 
skiftende forhold til de fjernere omgivelsene.
Mulighetsstudien har behandlet overordnete 
problemstillinger for området. Flere forhold 
kan først avgjøres i mer detaljerte plan- og 
prosjekteringsoppgaver. Den videre utviklingen av 
området må legge til rette for utdyping av følgende 
tema.

Funksjonsblanding og fasiliteter
Strategien for den bærekraftige bydelen 
FMV handler mye om å implementere kjente 
bærekraftige løsninger og samtidig skape 
fleksibilitet i forhold til fremtidens behov og 
muligheter. Det må satses på lokale og vedvarende 
ressurser samt kollektive løsninger, i tråd med 
en samfunnsbevist og stedlig tilpasset tradisjon. 
Bydelen planlegges slik at energiforbruket bringes 
ned i sammenligning med andre tilsvarende 
byområder, uten å gå på bekostning av estetikk og 
funksjonalitet.
Bebyggelse og infrastruktur bør vurderes og 
prosjekteres etter prinsipper, hvor ressursforbruk, 
avfallsproduksjon og miljøbelastning søkes 
minimert. Overflatevann er en verdifull ressurs, 
som gjenbrukes eller renses og infiltreres lokalt i 
bydelen. 

Bokvalitet
Det videre arbeidet med detaljert utforming 
av området bør omfatte bevisst bruk av 
bebyggelsesstruktur og boligtyper for å sikre 
variasjon og bredde i framtidig befolking. Flere 
boligtyper kan bidra til en bymessig utvikling 
dersom de romlig og strukturelt støtter opp om 
det offentlige rommet. Ulike typologier i samme 
område bidrar til blandet beboersammensetning og 
gir mulighet for boligkarriere innenfor området. 
Det er mulig å ivareta kvaliteter fra 
småhusbebyggelsen i mer konsentrerte 
bebyggelsestyper. Den private uteplassen kan 
f.eks. utvikles på skjermede terrasser eller tilknyttet 
to-plansleilighet på bakkeplan. Mulighet til å bruke 
gjesterom, kontor og verksted ved behov kan 
supplere leilighetsarealet i større boligkompleks. 

I studien peker vi på noen områder som spesielt 
egner seg til bolig og foreslår langs søndre kai 
en kvartalsstruktur med åpninger for lys og luft, 
mens vi langs området nordre kant foreslår en mer 
oppbrutt og sammensatt bebyggelse bestående 
av flere boliger med direkte kontakt til bakken og 
tilliggende varierte byrom. Tanken er å introdusere 
en diskusjon om forskjelligartede felt for ulike 
beboere. Boligtype og beliggenhet vil virke inn på 
markedspris og målgruppe i boligmarkedet.
Ved en videre utvikling av FMV bør det utforskes:

•	 Boligtyper og volumskala som utnytter og 
synliggjør stedlige kvaliteter 

•	 Forskjellige felt- og tomtestørrelser
•	 Forskjellige eierskapstyper
•	 Kombinasjon av høy tetthet og kontakt til 

terreng og terrasser 
•	 Ressursbesparende fellesskap som for 

eksempel mer kollektive boformer, uten å fjerne 
muligheten for individuell utfoldelse

•	 Ulike skalaer av fellesskap, fra deling av 
hverdagsressurser som vaskerom etc. til 
ordninger med delebiler, biogassanlegg etc.

•	 Energieffektive løsninger, fra områdekonsept til 
bygg 

•	 Forskjellige typer, programmer og skalaer for 
byrom
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Bebyggelse
Individuelle bygninger bør designes på en måte 
som bidrar til bærekraftigheten i området gjennom 
høy miljømessig og sosial standard. I den grad 
det stilles krav som er strengere enn PBL må 
dette bygge på samarbeid og avtaler mellom 
utbygger og kommune, og kan f.eks. bestemmes i 
utbyggingsavtaler. Fokusområder:
•	 Utforming og henvendelse, kompakte 

bygningsvolum med god utnyttelse av solenergi 
•	 Klassifiseringssystemer for bygg
•	 Materialbruk, levetid og gjenbruk
•	 Alternative energikilder
•	 Inneklima og emisjoner
•	 Robusthet og fleksibilitet

Rekkefølge
Generelt bør man i utviklingsprosessen styre 
utbyggingen slik at områdene med nærmest 
tilknytning til sentrum etableres og ferdigstilles 
først. På denne måten utvides sentrumsområdet 
gradvis, og det er mulig å anlegge og ferdigstille 
infrastruktur og fellesanlegg for de første trinnene 
mens anleggsvirksomheten flytter seg vestover på 
området. 
Fordelen ved denne framgangsmåten er
•	 tidlig ferdigstilling av infrastruktur, byrom og 

fellesanlegg
•	 enklere å etablere gode gå- og sykkelvaner for 

beboerne enn hvis de skulle forsere en lang 
anleggssone hver dag. 

•	 anleggsarbeidene foregår ”bortenfor” 
boligområdene og gir mindre farlige situasjoner 
mht. barn og lek.  

Innenfor området er det mulig å følge opp utvikling 
fra flere punkter parallelt eller hver for seg. Et 
eksempel på dette er Kulturskolen, som allerede 
er etablert med et program som kan aktivisere 
nærområdet. Et annet utgangspunkt er hall 1 og 2 
ved dokken, som skal bevares men som foreløpig 
mangler bruk. Et program med kultur/idrett/
undervisning/næring kan sette i gang en utvikling 
som etablerer og aktiviserer byrom omkring de 
store konstruksjonene. På samme måte kan det 
etableres midlertidige eller permanente tiltak 
som aktiviserer rom og skaper attraksjoner i 
området, som i sin tur kan videreutvikles med ny 
bebyggelse.

Figur	10:	Mulig	inndeling	i	utviklingsfelt

Figur	11:	Foreslått	arealbruk
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Med utgangspunkt i BREEAM Communities´ 
sjekkliste vurderes følgende tema:

KLIMA OG ENERGI
  - Håndtering av flom
 - Infrastruktur
RESSURSER
 - Avfallshåndtering
 - Gjenbruk
ØKOLOGI
 - Forbedre habitater
 - Blågrønne korridorer
 - Forurensing
 - Forurenset grunn
 - Landskap

FASE 1 | ressurser FASE 2 | potensial FASE 3 | program FASE 4 | tilpasning
Ballasthagen

forsøksfelt 
skjøtsel

rensepark/forsøksfelt

aktivitetsparker

tilgrensende skog
tilgrensende bolig/hager

eksisterende grønt

forurenset grunn

pionerskog
BallastplassenØ

KO
LO

GI

Ballastplassen er et historisk og økologisk verdifullt område 
av nasjonal verdi.

Selvgrodd pionérskog på odden og Glombo.

Fra Ballastplass til Ballasthage: Ballasthagen brukes som 
pedagogisk ressurs. Forsøksfelt for skjøtsel videreføres. 
Hagen ivaretas ved frivillig innsats og i samarbeid med for 
eksempel Isegran. 

Fra Pionerskoger til Aktivitetsparker: Pionerskogene på 
Glombo og odden brukes som grunnlag for midlertidige 
parker. På odden etableres forsøksfelt for biologisk opptak av 
forurenset grunn (in situ bio-remedering).

For etablering av flomveier i grønnstrukturen heves terrenget 
i parkene kun i overgangen mot arealer for bebyggelse som 
fylles opp til kote +2,5 m. 

Ny vegetasjon etableres tidlig slik at det grønne bidrar til lunt 
lokalklima når boligene kommer. 

Nabolagsparker: Grønnstrukturen på FMV differensieres og 
fungerer i samspill med tilstøtende områder slik at det oppstår 
økologisk interaksjon til gode for biologisk mangfold.

Skjøtselen av parkene blir intensivert i takt med behov og økt 
bruk.

Parkene har mange funksjoner og verdi både som biotoper, 
flomveier og som arena for fritidsaktiviteter og rekreasjon.

Parkene har partier tilrettelagt for aktiviteter og partier som 
ivaretar økologisk balanse, naturlig suksesjon og som 
fungerer som habitater for et stort biologisk mangfold, bl.a. 
ved erstatningsbiotoper for arter som har mistet levested 
grunnet industrivirksomhet, som hekkende trekkfugler(?)

Parkenes skjøtselsprogram er erfaringsbaserte og 
behovsprøvde. Vegetasjonen som først ble etablert går 
naturlig tilbake og gir rom for nye blågrønne løsninger.

3.5 ØKOLOGI
Bærekraftig vannhåndtering
Såkalt bærekraftig vannhåndtering kan i stor grad 
bidra til klimatilpasning i urbane situasjoner. Her er 
såkalte renseparker ett mulig grep. En rense park 
er et konstruert naturbasert rensesystem tilrettelagt 
for opplevelse. Designet er flerfunksjonelt 
både med hensyn til vegetasjonsbruk, bruk og 
tilgjengelighet som gang- og sykkelstier. En 
rensepark regnes som et godt klimatilpasnings- 
og flomreduserende tiltak. Parken gir lokal 
forurensingskontroll. Den bidrar til opprettholdelse 
av grunnvannstand, økt biomangfold, 
erosjonssikring og den gir området høyere 
rekreasjonsverdi. Forarbeidet knyttet til etablering 
av naturbaserte anlegg gir også nyttig kunnskap 
om avrenning fra nedbørfeltet (Braskerud 2008).

 

Overvann og flom
Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) har 
utarbeidet et vannhåndteringsprinsipp som går ut 
på å

1 infiltrere når det regner litt
2 forsinke og fordrøye når det regner mye
3 sikre trygge flomveier ved ekstremnedbør

Slike prinsipp kan med fordel integreres i 
infrastrukturen og inngå som blågrønne innslag 
i vei, gang- og sykkelstier samt i drenerings-
løsninger. Forsinkning og fordrøyningstiltak kan 
etableres som åpne løsninger i grøntareal og/
eller som tekniske installasjoner i bakken. En 
åpen infiltrasjonsløsning er etablering av større 
permeable flater med stor infiltrasjonskapasitet 
i parker og rekreasjonsareal. Andre vann-
fordrøynings muligheter er grønne tak og regnbed. 
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Forlenget fordrøyning gir vannet tid til å fordampe 
og bli tatt opp av planter. En effekt av dette er 
bedre mikroklima. Fordrøying bidrar også til en 
jevnere belastning på overvanns systemet som 
blant annet reduserer risiko for oversvømmelse. 

Flomveier er forsenkninger i terrenget som vannet 
kanaliseres til ved flom for å unngå skader på 
konstruksjoner. Areal utformet som flomvei kan 
oppfylle mange funksjoner og kombinert bruk som 
park, idrettsarena og/eller sekundære veier.

På FMV er flomveiene lagt i parkdrag som foreslås 
etablert på odden og Glombo. Grøntområdene 
formes som grunne daler opp mot platåer på kote 
2.5 der konstruksjonene bygges (jf fig. 12-13).

Vannkretsløp og vannbudsjett
Det koster å rense store vannmengder. En effekt 
av bærekraftig vannhåndtering er redusert vann-
mengde inn på det kommunale rørnettet. På FMV 
kan rensing og gjenbruk av vann gi økonomiske 
besparelser. Eksempelvis er det etablert takhager 
på bygg i byer som Berlin, Chicago og New York 
hvor regnvann samles opp og gjenbrukes som 
spyle vann i toalettene. En annen mulighet er å 
separere gråvannet i avløpsløsningen. Gråvann er 
avløps vann fra dusj, bad, vaskemaskin, oppvask, 
husvask – uten innhold av urin eller fekalier. De 
vanligste lokale renseløsningene her er biofilter 
med slamavskiller og komprimert infiltrasjon eller 
infiltrasjon direkte i resipient via konstruert våtmark 
med slamavskilling før utslipp. Renset gråvann kan 
gjenbrukes i toalett, til vanning av grøntanlegg mv.

Naturbaserte rensemetoder
I naturen foregår flere selvrensings prosesser 
som kan fungere som forbilder for naturbasert 
forurensingskontroll. Et eksempel er våtmarkene 
som fungerer som naturens egne rensemaskiner. 
Naturhermende rensesystem bidrar til at vann og/
eller forurenset jord kan renses og/eller fordrøyes 
via biologiske prosesser og interaksjon mellom 
vegetasjon, vann og jord. 

En løsning er konstruert våtmark som kan rense 
forurenset overflate- eller avløpsvann før det går ut 
i havet eller gjenbrukes til andre formål. 

En annen interessant mulighet er bioremediering 
– en kontrollert biologisk prosess hvor tilførte 
mikroorganismer opptar og omdanner ulike 
typer forurensinger. Eksempelvis kan injisering 
av mikroorganismer redusere forurensings-
konsentrasjonen av hydrokarboner (oljebasert 
drivstoff) i grunnen som ville forurenset grunnvann 
og lekket ut i vassdrag. Bioremediering kan gi 
økonomiske besparelser knyttet til utgraving, 
spredning av miljøskadelige stoffer og flytting av 
forurensede masser til deponi. Løsningen kan også 
redusere eller eliminere behov for innpumping og 
utpumping av vann med etterfølgende behandling. 
Planter er i seg selv finjusterte systemer for 
opptak og omsetting av stoffer i jord og vann. 
Flere plantearter kan ta opp, omdanne og/eller 
bryte ned tungmetaller og organiske forbindelser. 
Eventuell bruk av bioremediering eller opptak av 
forurensinger via planter og konstruert jordsmonn 
på FMV området må vurderes spesielt.

Kilder:
Braskerud,Fangdammer for partikkel- og fosforrensing (2008)
Price, J. & Dare, S. 2010. Phyto remediation-using plants 
to remove toxins. http://homeopathtyler.wordpress.com 
/2010/06/18.

Forurenset grunn
To rapporter er laget mht. forurenset grunn på 
FMV-området. Både ICG miljøtekniske rapport 
(2000) og COWIs undersøkelse av miljøtilstanden 
i vannet utfor Hølen (2008) konkluderer med at 
FMV ikke inneholder forurensinger som utgjør 
uakseptbel helse- eller miljørisiko. Samtidig 
overskrider konsentrasjon av visse miljøgifter 
nivået på gjeldende normverdier for følsomt 
arealbruk. Inngrep i massene kan frigjøre 
forurensinger og konsekvensen av utbygging må 
gis stedsspesifikk risikovurdering. Ved utbygging 
vil det derfor være behov for tiltak som forhindrer at 
mennesker som skal bo på FMV ikke eksponeres 
for disse forurensingene. Her er det også ulike krav 
for bolig- og næringsbygg. Solsikker	kan	absorbere	flere	forurensende	stoffer	som	bly,	arsenik,	

sink,	krom,	kobber	og	mangan.	På	90-tallet	ble	solsikker	brukt	
i	Ukraina	for	å	rense	ut	farlig	avfall	i	jordsmonnet	som	uran	fra	
Tsjernobyl	ulykken	(Price	&	Dare2010).
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Figur	14:	Bærekraftig	vannhåndtering
Ved å åpne harde flater og legge til rette for et mest mulig intakt vannkretsløp kan man unngå 
overbelastninger på ledningsnettet, skape levende uterom samt økt biologisk mangfold. 
Figur: COWI 2012 basert på Braskerud, NVE.

rørbaserte løsninger

avrenning parkering
drensvann

konstruert våtmark

utjevningsmagasin

overstrømningsflater

åpne grøfter og bekker

mindre belastning på avløpsnettet

grønne tak
flomdempende basseng

regnbed

infiltrasjon

Figur	12:	Flomsikring	og	oppfylling

Figur	13:	Flomveier,	grunnforhold
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Figur	16:	Vegetasjon	og	vindskjerming

Vegetasjon	i	flere	sjikt	demper	vind.	Hvordan	vegetasjonen	utformes	
kan	også	styre	vindens	bevegelser.

N

Figur	15:	Vindeffekter	knyttet	til	byforming

Det	er	gunstig	å	forme	og	plassere	bygg	slik	at	lange	eller	høye	
rette	flater	som	gir	vinden	anledning	til	å	blåse	fritt	unngås.	
Vindstrømmene	bør	brytes	både	horisontalt	og	vertikalt.	Gateløpene	
som	er	korte	eller	brukket	forebygger	vindkorridorer.	

Figur	17:	Vindforhold	og	skjerming
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Vindforhold og skjerming
Både bygningstypologi, infrastruktur og vegetasjon 
er elementer som påvirker vindforhold og 
mikroklima. Utforming av vindskjermer mellom 
byggene skal bidra til godt mikroklima for ulike 
værforhold og årstider. Eksempelvis kan le-
vegetasjon i flere sjikt samt av variert tetthet og 
åpenhet dempe vind.

På FMV området har overordnet plassering og 
utforming av bygg og blågrønn struktur skjedd med 
hensyn til fremherskende vindretninger. Gjennom 
alle årstidene ser vi at fremherskende vind fra 
fjorden går i en nord-østlig retning. På sommer- 
og vinterstid kommer det noe mere innlandsvind 
over området, markert med liten blå og gul pil. 
Om høsten kommer vinden vesentlig fra fjorden i 
nevnte nord-østlig retning (jf fig. 17). 

Byluft og lokalklima
God luftkvalitet er en utfordring i mange byer. 
Vegetasjon på tak og vegger kan virke som filter 
for luftforurensing. Selv små planter kan ha en 
relativt stor bladflate som støv og forurensede 
mikro partikler kan feste seg til. En blanding av 
løv fellende og vintergrønne trær bidrar til å binde 
svevestøv fra bilvei. 

Luften i bymiljø er ofte tørr på grunn av høy andel 
mineralske overflater. Her kan planter, i kraft av å 
være oksygenprodusenter bidra til økt luftfuktighet. 

Kombinasjon av planters skyggevirkning og for-
dampning regulerer lokale temperatur svingninger 
(Veg Tech 2008a). Store mengder varmeenergi 
forbrukes gjennom fordampning og transpirasjon, 
og på varme dager kan opp til 90 prosent av 
varmeinnstrålingen avledes (Piga 1995). Den 
klimatologiske effekten gjelder spesielt bedring av 
mikroklimaet på og i bygg. Vegetasjon på tak og 
fasader motvirker at solinnstrålingen magasineres i 
harde flater som betong og tegl (Veg Tech 2008a).

Fremherskende vind sommer

Vindforhold og skjerming

Fremherskende vind vinter

Fremherskende vind høst

Vindutsatt område

Vindskjerming integrert i blågrønn 
struktur
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Fra Ballastplass til Ballasthage 
Nøkkelord: økologi, aktivitet, lokal kunnskap, lokale 
ressurser, landskapsbevaring, historiefortelling

Planter fra frøbanken i ballastmassene har spiret 
opp og utviklet seg over lang tid. Vi foreslår å 
endre den verneverdige skrotmarken fra Ballast-
plass til Ballasthage – et konsept som gir samspill 
mellom sosiale, økonomiske og miljø messige 
hensyn: 

•	 Ballastplassen har stor egenverdi med innhold 
av truede plantemiljø og regnes som en 
naturressurs av nasjonal verdi. 

•	 Det er allerede et lokalt engasjement og det har 
vært arrangert flere turer for å studere stedets 
botanikk. Ballastplassen er en pedagogisk 
ressurs. Dette potensialet kan brukes i 
etablering av stedet som møteplass for ulike 
læringsmiljøer. 

•	 Overgangen fra ballastplass til ballasthage kan 
brukes bevisst for å skape positiv omtale av 
FMV – som i ringvirkning kan bidra til å selge 
inn tomtene på lang sikt. 

Ballasthagen
Ballasthagen med sin fremmede flora 
representerer et globalt naturislett i Fredrikstad. 

Vi har latt oss inspirere av den botaniske tilnærm-
ingen i prosjektet The Hidden Gardens i Glasgow 
(2003). Her er hagen utviklet som en respons 
både på lokalitet og lokalbefolkning. På prosjektets 
hjemmeside står det at hagen feirer det gitte 
landskapet. Ballastplassen kan på samme måte 
sees som et landskapsmessig funn. Som botanisk 
og pedagogisk ressurs kan stedet tilføre nye 
aktivteter til lokalsamfunnet. 

Muligheter og blågrønn struktur
Som utgangspunkt for utforming foreslås en punkt-
vis strategi som utfoldes over tid og gjennom flere 
faser. FMVs nye grønne rom og sammenhenger 
etableres som midlertidige parkprogram som 
finjusteres og detaljeres i takt med bolig- og 
nærings-utbygging. De midlertidige parkene er 
med på å tilrettelegge for bruken av stedet før 
selve utbyggingen. 

To punkt
Ballastplassen er et økologisk tyngdepunkt 
og kan brukes som en kilde og referanse for 
ny grønnstruktur i sør. Samtidig som truede 
plante miljøer bør vernes kan tilstøtende areal, 
egnet som fellesparker, utvikles i samspill med 
økologien her. Referanser til seilskutetiden kan 
også være utgangspunkt for aktiviteter. Vi foreslår 
en aktivitetspark langs kaia på Glombo med 
arbeidstittel Skuteparken (jf diagrammet utviklings-
sekvens FMV). 

Pionérskogen på odden i nord kan også brukes 
som utgangspunkt. Trærne som er etablert her er 
en verdifull ressurs som vi foreslår å bruke videre. 
Etterhvert som folk flytter inn kan skjøtselsnivået 
øke, både fordi behovet for parkmessige grønt-
områder blir større og fordi utbygging gir bedre 
økonomi. 

Kunstkomiteen i Fredrikstad kommune har foreslått 
en kunstpark på odden. En kunstpark kan være 
smart for å aktivisere området i forkant av selve 
utbyggingen. Eksempelvis ble det laget en rød 
kulturtråd i Bjørvika hvor det har skjedd flere 
kulturarrangementer på stedet både før og under 
utbyggingen. 

Figur	18:	Nektargivende	plante	som	et	’grønt	punkt’	

Med	byutviklingen	av	Västra	Hamnen	i	Malmö	ble	det	etabler	53	
’grønne	punkt’	for	å	bygge	opp	biologisk	mangfold	og	for	å	formidle	
grønne	verdier.	Punktene	var	i	form	av	fuglekasser	tilknyttet	
leilighetene,	flaggermuskasser,	grønne	felleshager,	nektargivende	
vekster	etc.	

Figur	19:	Temporært	parkpunkt	på	’Den	røde	tråd’	i	Fjordbyen	

’Den	røde	tråd’	var	en	2,6	km	lang	oppmerket	opplevelsessti	langs	
Oslos	havnefront	i	strekket	fra	Vippetangen	til	Middelalderparken.	
’Den	røde	tråd’	var	en	del	av	prosjektet	Tempo!Fjordbyen,	et	
samarbeidsprosjekt	for	aktivitet	og	engasjement	i	utviklingen	av	
Fjordbyen	Oslo.
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offentlig bruk. En mulighet er å bygge videre på 
Kunstkomiteens forslag om kunstpark. En annen 
mulighet er tilrettelegging for rekreative aktiviteter 
i det offentlige rom. Odden er allerede etablert 
som arena for festivaler og kultur. Også de 
historiske verkstedselementene som kranmiljøene 
kan brukes i etableringen av nye grønne rom – 
eksempelvis vertikale hager på kaia. 

Kartlegging av økologi på FMV
FMV området preges i dag av mye grå flater og 
en lang kystkontur mot Glomma. På odden består 
vegetasjonen for det meste av partier pionerskog, 
dvs. skog som har sådd seg selv. Det dreier seg 
om en del bjørk, selje og andre typiske pionerarter. 
I sør har den såkalte ballastplassen stor økologisk 
verdi med flere sjeldne og truede plantearter. 

Ballastplassen
Stedet ble omtalt som Ballastholmen på 1700-tallet 
og var i bruk fram til 1917. Området (ca 65 daa.) 
består av åpen, artsrik eng som har stått nærmest 
urørt i over 100 år. Lokaliteten var opprinnelig et 
gruntvannsområde i Glomma. I 1864 ble det lagt 
opp en ballastskjerm i elva for å stabilisere  
massene som ble sluppet ut. Med forbud mot 
utslipp av ballastmasser i elva ble området fylt 
opp med ballastsand og -jord fra seilskuter. 
Flesteparten av skipene kom fra Spania og 
Portugal samt fra Amerikafarten. Det står igjen 
to rekker store betongklosser fra et påbegynt 
seilskuteverft, som opprinnelig skulle fundamentere 
de lange slippene (Wergeland Krog Naturkart 
2008). 

Områdets naturtype defineres som skrotemark 
med innhold av sjeldne arter som russerstarr, 
tornbeinurt, valurt, ballastknoppurt, smalsvineblom, 
krypmure, kronvikke. DN kategoriserer 
naturområdet som svært viktig (A) og av nasjonal 
verdi. Stedet har potensial til å reflektere hele 

historien til ”Værste-området” og Ballastplassen 
ble foreslått vernet som historisk kulturminne av 
Fylkesmann (Wergeland Krog Naturkart 2008). 

Økologisk tilstand og vedlikehold
Den økologiske tilstanden beskrives som stabil 
ettersom ballastplantene har hatt stabile bestander 
over lang tid. Stedskvaliteten er særs god. For å 
opprettholde høy kvalitet må gjengroing forhindres. 
Det er blant annet registrert at en del arter er i ferd 
med å skygges ut av aggressive naboplanter. I 
2008 gjennomførte Wergeland Krog Naturkart flere 
skjøtselstiltak. Det ble luket rundt truede arter og 
bestander av osp, takrør, uønskede gress og urter 
samt søppel ble fjernet. I tillegg ble det fjernet et 
rosekratt samt ca 20 morelltrær nord på enga. 

I 2008 ble det etablert tre forsøksflater for skjøtsel: 

•	 Et slåttemarkfelt på 10 x 10 m. På grunn 
av økt nitrogen i nedbøren øker fare for at 
næringsforholdet i jorda kan endres på sikt. 
Forsøket går på å se om ekstensiv slått og 
fjerning av slåttplantematerialet forhindrer for 
mye eng gjødsling. 

•	 Et spiringsfelt på 1 x 1 m, for å se hva som 
skjer på blottlagt jord nær utrydningstruet 
forekomst av tornbeinurt. 

•	 Et felt på 25 x 25 m for kontrollert 
forsøkssprøyting på takrør. 

Utviklingen på disse feltene bør overvåkes over 
tid. Takrør og osp i kantsonen er aggressive og 
må holdes i sjakk. Spesielt nevnes takrørskogen i 
sørøst (Wergeland Krog Naturkart 2008).  

Kilder: 

Wergeland Krog Naturkart (2008). Røds Bruk ballastområde. 
Utvalgte skjøtselstiltak. Wergeland Krog Naturkart. Notat 
2008:1. 

Første steg er å ruste opp plassen og sørge for at 
skjøtselstiltakene videreføres. Her er det naturlig å 
fortsette med etablerte skjøtselstiltak. Videreføring 
av disse kan inngå som del en formidlings- og 
kunnskapshevingsstrategi.  

Vi ser det som aktuelt å bruke lokal involvering 
på veien fra ballastplass til ballasthage. Også 
her kan The Hidden Gardens være en referanse 
med hensyn til medvirkning og flerkulturelle 
aspekter. Utformingen bygger på historien om 
hvordan planter og frø har beveget seg på tvers av 
kontinenter opp gjennom tiden, og på tema som 
planters opprinnelse og forflytning. Kombinasjon 
av stedegne arter og eksotiske planter gir historier 
om hagekunst og utvandring på godt og vondt. 
På en subtil måte problematiserer hagen møte og 
interaksjon mellom kulturer. 

Ballasthagen og øvrig grønnstruktur på FMV 
bør også etableres som aktive grønne rom. 
Og kanskje, som i The Hidden Gardens, kan 
befolkningens kulturelle tradisjoner i møte med den 
botaniske lokaliteten være en drivkraft?

Fra pionerskog til kulturhage
Her lar vi oss inspirere av begrepet Det tredje 
landskap fra hagedesigneren Gilles Clément 
(2003). Det tredje landskap beskriver overlatte 
landskap i form av urban brakkmark som står igjen 
som uutviklet. Clément fremhever potensialet i slik 
brakkmark som han også hevder er et reservelager 
for biologisk mangfold. 

Det å bruke brakkmark som utgangspunkt for 
videre utvikling av biologisk mangfold kan være 
første steget i å etablere funksjonelle landskap 
på FMV-området. Med funksjonelle landskap 
mener vi grøntanlegg som multifunksjonelle 
arenaer. Det betyr å tilrettelegge landskapet som 
økologisk funksjonelt slik at det ivaretar naturlige 
kretsløp og materialstrømmer. Det betyr også 
å tilrettelegge landskapet for ulike aktiviteter og 
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Ill:	21-27:	The	Hidden	Gardens-prosjektet

Postkort	med	botanisk	mangfold	(opp	tv).	Verksted	med	barn	
(øverst)		og	lysfestival	(nederst).	

The	Hidden	Gardens,	Glasgow	er	etablert	med	stor	grad	av	
medvirkning	fra	folk	i	nærmiljøet.	Plantevalget	representerer	både	
stedegne	arter	og	eksotiske	planter	som	stammer	fra	landene	
som	den	flerkulturelle	befolkningen	kommer	fra.	Det	er	skapt	lokalt	
engasjement	gjennom	plantevalgene	og	plantene	representerer	
både	ulike	kulturer	og	trosretninger.	Det	arrangeres	også	festivaler	
tilknyttet	forskjellige	kulturers	merkedager	og	fester.	Slik	fremmer	
hagen	flerkulturell	forståelse	med	respekt	for	tradisjoner	og	
trosretninger.	

Seilskutehistorier,	piratelementer	og	ballastplanter

Ballastmassene	skulle	holde	skutene	stabile	på	vannet.	Når	ny	last	
kom	på	ble	jorda	dumpet	på	land	og	frøbanken	i	jorda	begynte	å	
spire.	En	av	de	sjeldne	artene	på	Ballastplassen	er	ballastknoppurt	
lat.	Centaurea	nigra	(th).

Ill:	20-21:Fra	Buktafestivalen	og	utefilm	i	Tromsø	
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Figur	29:	Biologiske	og	tekniske	kretsløp

Illustrasjonen	viser	en	datamaskin	i	ett	kretsløp	for	tekniske	
næringsstoffer,	og	gummi	i	en	joggesko	i	ett	kretsløp	for	biologiske	
næringsstoffer.
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Forbruksmønstre og avfall 
Forbruksmønstre og avfall må skilles. 

Løsninger for forbruk og avfall er nært forbundet 
med holdninger og faktisk bruk av stedet. Da er det 
hensiktsmessige å ta i bruk en to-trinns tilnærming: 
Først avfallsreduksjon, som også står øverst i det 
norske og europeiske avfallshierarkiet. Neste trinn 
på hierarkiet er å sørge for at mest mulig går til 
materialgjenvinning. 

giftstoffer. Eller de kan gjenbrukes som tekniske 
næringsstoffer som kontinuerlig sirkulerer som 
rene og verdifulle materialer i lukkede industrielle 
kretsløp. Figur 29 viser en datamaskin i et kretsløp 
for tekniske næringsstoffer og gummi i en joggesko 
i et kretsløp for biologiske næringsstoffer.

Aktuelle prinsipper

• Innføre kretsløps- og nettverksstrategier for 
produkter og tjenester. 

• Forsterke forbindelsene mellom produsent og 
konsument.

Gjenbruk eksisterende bygg og bygnings-
materialer
Det kan være en stor gevinst å hente innenfor 
klimagassutslipp, ressursforbruk og avfall 
ved å bygge om bygninger til ny bruk. Dette 
må vurderes ut fra blant annet hvert enkelt 
byggs historie, konstruksjon og materialbruk. 
Dersom det vurderes at bygget skal rives kan 
bygningsmaterialene gjenbrukes.

Dersom bygg som skal rives eller bygge om 
inneholder giftige materialer bør det gjøres en 
analyse som kan være med på å danne grunnlaget 
for hvilket alternativ som er mest aktuelt:

•	 Fjerne de materialene som inneholder 
miljøskadelige stoffer, slik at resten av bygget 
betraktes som rent og kan brukes i ombygging.

•	 Rive hele konstruksjonen og gjenbruke 
materialene etter vurdering av risiko og spesiell 
tillatelse fra forurensningsmyndighetene. 
Knuste materialer fra bygg kan for eksempel 
brukes som såle for nye bygg eller til 
veibygging.

Biologiske og tekniske kretsløp
Europakommisjonen har vedtatt en strategi for en 
bærekraftig utnyttelse av naturressursene som tar 
hensyn til hele livssyklusen i produksjonskjeden 
– det såkalte vugge-til-vugge prinsippet. 
Tilnærmingen er basert på at produkter i størst 
mulig grad omdannes og gjendannes til nye 
produkter. Kompostering av kjøkkenavfall 
eller resirkulering av glass og metall er kjent 
for de fleste. Det som produksjonsmodellen 
vugge-til-vugge viser er hvordan menneskelige 
produkter fra starten av kan designes slik at de 
ved slutten av sin levetid er næring for noe nytt. 
Materialene kan enten gjenbrukes i form av 
biologiske næringsstoffer som kan tilbakeføres 
til naturen uten å avgi syntetiske materialer eller 

Avfallsreduksjon

Ombruk

Materialgjenvinning

Energiutnyttelse

Deponiering

Avfallshierarkiet

Kilde: Miljøverndepartemenet

Fig	28:	Det	norske	avfallshierarkiet.	Kilde:	Miljøverndepartementet
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Muligheter	innen	forbruksmønstre	og	avfall

Mulighet Positiv effekt Negativ effekt
Resirkulering av tekniske næringsstoffer gjennom tilretteleg-
ging for grundig kildesortering

Kretsløpsbasert håndtering av ressurser og avfall som på sikt 
vil reduserer utslipp og forurensing.

Krever store volum på kjøkkenet og i mottakspunkter.

Resirkulering av biologiske næringsstoffer gjennom tilretteleg-
ging for grundig kildesortering 

Kretsløpsbasert håndtering av ressurser og avfall som på sikt 
vil reduserer utslipp og forurensing. 

Lokal kompostering av matavfall kan gi økte klimagassut-
slipp pga fare for stor metanproduksjon.

Gjenstandsbibliotek hvor folk kan låne istedenfor å kjøpe. Minker behov for privat lagringsareal og ressurbruk i produks-
jon av gjenstander.

Krever holdningsendring eller svak personlig økonomi for å 
framstå som et attraktivt alternativ for mange.

Byttebutikker hvor folk kan bytte istedenfor å kjøpe. Vil minske ressursbruken i produksjon og transport av varer.  
Minsker avfallsmengden. Kan bidra på å styrke samhørigheten 
i nabolaget/bydelen.

Krever holdningsendring eller svak personlig økonomi for å 
framstå som et attraktivt alternativ for mange.

Kortreist og lokal mat mer tilgjengelig gjennom urbant land-
bruk, parsellhager og  torghandel.

Styrker båndene mellom produkt og konsument og kan bidra til 
et mer ansvarlig forhold til råvarer og kasting av spiselig mat.

Kan gi høyere klimagassutslipp en mat produsert i andre 
deler av verden til tross for utslippene fra transporten.

Ansvarliggjøre forhandlere for avfall  
for alle typer produkter.  
Etter modell fra for eksempel  
el-bransjen. Viktig innen matproduksjon og  –salg.

Øker sannsynligheten for at næringsstoffene går inn i kret-
sløpene igjen. Kan redusere avfallsmengden på sikt.

Vil sannsynligvis møte motstand fra handelsstanden.

Sertifiseringssystemer og økonomiske styringsredskap som gir 
markedsføringsfordeler

Breeam og LEED er eksempel på merkeordninger som sertifis-
erer og markedsfører bærekraft. 
Tilsvarende finnes systemer for miljømerking som ISO 14001 
og Svanemerket.

Kan gi “grønnvaskede” produkter og prosjekter.

Kommuner gir raskere saksgang for prosjekter som har miljø- 
eller bærekraftsertifisering.

Gjør det mer attraktivt å miljø- eller bærekraftsertifiserte pros-
jekter. Kan også gi økonomiske besparelser på grunn av mer 
effektiv prosess.

Kan gi urettmessige fortrinn til “grønnvaskede” prosjekter. 

Fleksible utforming, regulering og programmering i bygg. Bruke og enhetsstørrelse kan endres over tid og etter behov 
uten ressurskrevende ombygging.

Fleksibilitet kan gå på bekostning av optimale løsninger.

Bruk av materialer som ikke inneholder farlige stoffer. Tar bort et avfallsproblem ved riving/ombygging, gir sunnere 
bygg som kan gi bedre folkehelse.

Gjenbruk av bygg og bygningsmaterialer Minsker klimagassutslippene og forbruket av ressurser Kan øke kostnadene og minske fleksibiliteten.

Avfallssug Minsker behov for kjøring av renovasjonskjøretøy, mindre 
behov for å dimensjonere kjørearealet for store biler i lokalm-
iljøet.

Krav til tilgjengelighet for brannbil og vareleveranser fører 
ofte til oppdimensjonerte vegarealer. Disse kan også brukes 
av avfallskjøretøy.
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Energi
Det finnes mange mulige løsninger for å redusere 
energiforbruket og utvikle fornybare energikilder. 
På et overordnet nivå i planleggingen, i starten 
av en utviklingsprosess som kommer til å gå 
over mange år, er det viktig å legge til rette for at 
framtidens tekniske løsninger kan tas i bruk.

Energisystem
I dag kan vi si at det finnes en del ’uintelligente’ 
systemer for elektrisitet, kjøling og varme. Det 
som kjennetegner disse er at de ikke er samkjørte. 
Ved å integrere energi og varmeforsyninger kan 
vi oppnå bedre energieffektivitet. Energimerke-
ordningene ivaretar behovet for å se energibehov 
og energikilde i sammenheng (www.energimerking.
no). Både lavt behov, fornybarhet og virknings-
grader spiller inn på resultatet. Fjernvarme er 
trolig mest aktuelt på FMV. Fredrikstad fjernvarme 
oppgir at 83 % av varmen kommer fra forbrenning 
av avfall. Varmepumper kan også være aktuelle 
løsninger ved å utnytte samspill mellom bygg, 
f.eks overskuddsvarme fra ishall, kontorbygg etc. 
kan utnyttes året rundt til oppvarming av f.eks 
svømmehall. Varmepumper (med vann eller berg 
som kilde) gir også mulighet for frikjøling.

Solenergi (både termiske solfangere og elektriske 
solceller) er for tiden ikke særlig lønnsomt og bør 
vurderes nøye i forhold til byggtype og behov. 
Utnyttelse av solenergi har en positiv bieffekt ved 
at det signaliserer klimanøytralitet til omgivelsene.

El.systemer som snakker sammen
Et intelligent og fleksibelt “plug‘n play” forsynings-
system kan ta i mot CO2-nøytral energi fra mange 
forskjellige sentrale og desentraliserte kilder for 
både elektrisitet, varme og evt. kjøling (fig. 30-31). 
Slike løsninger kan også bygges ut i etapper: 

Fremtidige 
teknologier

“Smart grid”
energisystem

Fredrikstad 
energinett

Fremtidige 
teknologier

Plug ‘n Play 
forsyning

Fredrikstad 
energinett

In
te

llig
en

t 
st

rø
m

st
yr

in
g

Batteri

Intelligent strømstyring 

(og evt. varme-styring)

Smart grid
Et viktig skritt på veien mot CO2-nøytralitet er 
“smart grid” energisystemer. En “smart grid” er 
en opplagt løsning for å integrere store mengder 
fornybar energi i energisystemet. Gridet kan 
forsyne både nye og eksisterende bygg med 
fornybar energi. En såkalt intelligent styring 
av både forbruk og forsyning sikrer at bruk 
av fornybare energikilder kan skje mest mulig 
effektivt i forhold til variasjoner som kan oppstå i 
produksjon. Dette er særlig viktig med hensyn på 
å utnytte fornybar energi som vind og sol, som i 
sin natur er uregelmessige energileverandører. 
Energiforsyningssystem basert på “smart grid” 
prinsippet i kombinasjon med intelligente mottakere 
i bygg og i transportmidler kan være nødvendig for 
å oppnå en CO2-nøytral byutvikling.

Figur	31:	Bolig	og	bil	i	smart	grid

Bruk etter forsyning: Bygningenes energiforbruk 
styres etter nettets energiforsyning. For eksempel 
kan intelligente målere sikre at vaskemaskinen og 
varmepumpen starter når det er overproduksjon av 
fornybar energi i nettet, mens nattens overskudds-
strøm lader opp elbilene.  Dette sikrer en effektiv 
bruk av den fornybare energien, samt øker 
muligheten for utbygging av forskjellige fornybare 
energiproduserende anlegg.
Boliger og bilbatterier bidrar positivt: Overskudds-
produksjonen av fornybar elektrisitet kan brukes 
til å lade opp elbilene og utskiftbare bilbatterier. 
Når energisystemet gir beskjed om at det er 
behov for mer elektrisitet leverer ladesentralene 
elektrisitet tilbake. Eventuelle solceller på takene 
kan produsere elektrisitet til eget forbruk, eller til 
el.nettet.

Figur	30:	Ettappevis	utbygging	av	“smart	grid”

Fase 1: Utbygging av det offentlige forsynings-
nettet i området som et fleksibelt “plug’n play” 
system tilrettelagt for el.forsyning basert på “smart 
grid” prinsippet.
Fase 2: Smart grid utbygges med el.biler og 
sentrale ladestasjoner for el.biler. El.biler som 
drives på brenselsceller eller el.batteri, alt etter 
hva som fungerer best for Fredrikstadområdet 
kan virke som en buffer for forbruket. Det vil si i 
form av å være el.lagringsmedium som kan lades 
opp når det er overskuddsproduksjon av fornybar 
energi, og lades ned når det i perioder er behov 
for ekstra elektrisitet i områdets bygningsmasse.
Fase 3: Når det blir lønnsomt, kan nye bygg 
utføres med CO2-nøytrale energiproduserende 
anlegg, som solceller, eller det kan etableres 
mindre lokale energiproduserende enheter som 
lokal biomasse varmekraft eller solvarmeanlegg. 
Dette gjøres i forhold til både økonomiske og CO2-
messige betraktninger for de enkelte tiltak samt for 
å sikre mest CO2-reduksjon for pengene.  
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Vegetasjon, energieffektivitet og CO2-utslipp
Planter forbruker CO2 gjennom fotosyntese-
prosessen. I urbane miljøer er det gjerne for lite 
vegetasjon som kan konsumere overskuddet av 
drivhusgasser. Beregninger viser at 10 m2 takflater 
med for eksempel tørketålende takvegetasjon kan 
oppta like mye CO2 som ett stort tre (Veg Tech 
2008a). 

Det er allikevel plantenes isolerende virkning 
som gir størst klimagevinst. Vinterstid virker 
grønne vegger og tak som effektiv isolasjon 
mot kulde, og sommerstid virker vegetasjonen 
svalende. Plantenes temperaturutjevnende effekt 
over døgnet gir derved redusert energiforbruk til 
oppvarming og avkjøling av bygg. 

Utjevning av temperatursvingninger bidrar til 
redusert spenning og bevegelse i materialene 
som inngår i bygde konstruksjoner. Tak og 
fasadevegetasjon beskytter i tillegg byggets 
ytterkledning/klimaskjerm mot vindavkjølning, samt 
materialødeleggelse grunnet UV-stråling. Bruk av 
grønne vegger og tak kan derved øke byggets og 
takkonstruksjonens levetid (Veg Tech 2008a).

Synliggjøring av energibruk
Bevisstgjøring rundt strømforbruk og holdnings-
skapende arbeid er en svært viktig del for å 
få en reell senkning av klimagassutslippene. I 
Norge skal avansert måle- og styringssystemer 
(AMS) innføres innen 2017. AMS innebærer 
at alle husstander får en såkalt ”smart måler” 
som registrer strømforbruket på timebasis og 
sender automatisk informasjonen om forbruket 
til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere 
innhenting av måleverdier. AMS gir strømkundene 
mulighet til å ta styringen over strømforbruket, 
og vil kunne bidra til en bedre fordeling av 
strømforbruket og et mer fleksibelt kraftmarked. 
(Kilde: NVE). Sentrale driftsanlegg (SD-anlegg) 
gir mulighet for fjernovervåking og styring av 
varme både etter behov og for å veksle mellom 
kilder, kjøling, ventilasjon, inneklima, driftstider, 
belysning  og elektrisk energiforsyning. Dette 
gir driftsansvarlige i yrkesbygg mulighet for 
energioppfølging og raskt kunne korrigere feil og 
overforbruk.

Det finnes mange produkter på markedet som 
tilbyr deler av dette for privat bruk. Et eksempel er 
det britiske systemet Alert Me. Det er nettbasert 
energiovervåkning som energiforbruket til 
enhver tid og gir mulighet for å fjernovervåke og-
kontrollere temperatur, lys og andre elektriske 
installasjoner.

Figur	32:	Bevisstgjøring	av	forbrukerne	er	svært	viktig	for	å	få	ned	
energiforbruket.	Forskjellige	energiovervåkningssystemer	kan	bidra	
til	å	få	økt	fokus	på	temaet.
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Passiv energidesign
Prinsippet om at ”den mest miljøvennlige 
energien er den man ikke bruker” er nedfelt 
”Kyoto-pyramiden” for passiv energidesign. 
Prinsippet går på å redusere behovet for energi 
så mye som mulig, deretter se på mulighetene 
for energigjenvinning og fornybar energikilder. 

Trinn 1: Redusere varmetapet, gjøre byggene 
så kompakt og arealeffektivt som mulig med 
god isolasjon i gulv, tak, og yttervegger. 
Trinn 2: Redusere elektrisitetsforbruket ved å 
velge energieffektive hvitevarer og belysning. 
Trinn 3: Utnytte solenergien, bygg utformes 
og orienteres slik at det mottar og kan utnytte 
mest mulig passiv solvarme. De mest varme-
krevende rommene ligger mot sør for å 
utnytte solvarmen om vinteren, om sommeren 
beskyttes rommene med solavskjerming. 
Trinn 4: Vise og kontrollere energibruken 
med en enkel og lettforståelig visualisering 
av energiforbruk. Dette kan kombineres med 
systemer for behovsstyring av oppvarming, 
belysning, utstyr og ventilasjon. 
Trinn 5: Velg effektiv energiforsyning. Velge 
den eller de energikildene som er mest 
energieffektiv og hensiktsmessig ut i fra 
eksisterende infrastruktur og lokal tilgjenge-
lighet. 

(Kilde: Sintef og Husbanken)

Muligheter	innen	energi
Muligheter Positiv effekt Negativ effekt
“Smart grid” energisystem Fleksibilitet og robusthet over tid og i utbyggingen. Gir fleksi-

bilitet for tilpasning framtidige tekniske løsninger.
Lite utprøvd i Norge.

“Intelligent” strømstyring som gjør det mulig å nyttegjøre forny-
bare energikilder bedre.

Systemet kan gjøre det mulig å forbruke mer strøm når det er 
stor kapasitet på strøm produsert av for eksempler vindmøller 
eller sol.

Lite utprøvd teknologi, forutsetter utbygging av flere forny-
bare energikilder.

Lokal klimanøytral energi- og varmeproduksjon. Rom for lokalt initiativ. Mulighet for tilpasning til økonomiske 
svingninger og utvikling av teknologi. 

Generelt mindre lønnsomt med små enheter enn med store.

Utforme bydelen og bygninger slik at passiv energi utnyttes 
godt. 

Utnyttelse av lys og varme fra solen samt effektiv solavskjerm-
ing kan gi økonomiske besparelser. 

Kan komme konflikt med høy tetthet.

Kompakte bygg med effektiv arealbruk. Billigere å bygge og drifte. Arealeffektiv design kan gi økt tet-
thet uten at det går på bekostning av kvaliteten på de offentlige 
rommene.

Krever arkitektur av svært høy kvalitet for å gi konkur-
ransedyktige bokvaliteter sammenlignet med enebolig. Kan 
gi høy kvadratmeterpris.

Grønne tak og vegger Virker isolerende om vinteren og kjølende om sommeren. Tar 
opp CO2 og binder svevestøv. Utjevner temperatursvingninger i 
fasadematerialer og kan forlenge levetiden til materialene og 
bygget.

Krever skjøtsel. Lite erfaring i den norske byggebransjen.

Godt isolerte bygg uten luftlekkasjeer Behovet for energibruk til oppvarming minsker. Passivhus er omstridt med tanke på ventilasjon, bruk-
ervennlighet og investeringskostnader. Konsepter som 
Aktivhus og bærekraftkonsepter bør vurderes. 

Tekniske installasjoner med lavt energiforbruk. Gir økonomiske besparelser og mindre klimagassutslipp. Nye produkter med enda lavere energiforbruk vil alltid 
komme på markedet, det kan være med på å øke 
utskiftningshastigheten.

Bevisstgjøring rundt energibruk Avgjørende med holdningsendringer og bevisstgjøring for å 
få til reell senkning av klimagassutslippene fra energiforbruk i 
bygg.

Krever kontinuerlige tiltak og oppfølging fra stat, kommune, 
grunneier og andre.

Formidling av energiforbruk Display som viser mengde energi, kostnad og energikilde kan 
være viktig som et ledd i bevisstgjøringen.

Teknisk installasjon som i seg selv forbruker ressurser og 
energi.
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Lydmiljø 
På FMV området er støyutsatte areal knyttet til 
trafikkårer. 
GREP trafikkstøy, fasevis nedtrapping av 
industristøy.
Harde flater har høyere refleksjonsgrad enn myke, 
og høy andel harde flater kan påvirke akustikken i 
byrom negativt. Lydbølgene absorberes, reflekteres 
og avledes av myke, utjevnende overflater. Inne 
i boligområdene vil både materialbruk, teksturer 
i overflaten og vegetasjon påvirke akustiske 
fenomen som ekkoeffekt fra støykilder. Grønne 
tak har også vist seg å bedre akustiske forhold i 
fortettede områder. Vegetasjonens luftige bladverk 
og organiske overflate har en lydisolerende effekt. 
Undersøkelser har vist at vegetasjonsmatter med 
12 cm tykkelse kan gi en støyreduksjon på 40 dB. 
Ved å øke vegetasjonsdekket til 20 cm kan man 
oppnå opp til 50 dB støyreduksjon (Veg Tech 
2008a).

Fig	33:	Støyutsatte	områder	på	FMV-området
Kartet	viser	at	trafikkstøy	er	en	utfordring	i	området.	
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Utvikling av planområdet legger til grunn 
en sammensatt byplanstrategi med klare 
føringer men like fullt med rom for endring og 
læring underveis i prosessen. Strategien skal 
være åpen men gi de nødvendig rammer for 
fortetting, en betydelig økning av antall bosatte 
og nye arbeidsplasser. 
Sentralt i byplanstrategien står endringer i 
mobiliteten, grønne strategier og revitalisering 
av byrommet gjennom midlertidige 
programmer og langsiktig arbeid. 

3.6 AKTIVITETER

Nye byrom 
Det prioriteres å utvikle gater og offentlige byrom 
som kan dyrkes fram som rammeverk for senere 
utbygging og sosialt liv. Det bygges videre på 
eksisterende gatenett, kvaliteter og ressurser, 
og det legges vekt på muligheter for gjenbruk, 
for å begrense ressursbruken og på sikt utvikle 
energieffektive løsninger. 
Offentlige plasser utvikles rundt eksisterende 
kvaliteter og programmer. Aktiviteter 
programmeres og fremmer utvikling av stedlig 
identitet og nye programmer es over tid. Gradvis 

utvikles et byliv med ulik karakter på basis av 
midlertidige programmer og aktivitet. Byens rom 
blir møteplasser for kommunikasjon, innovasjon 
og læring, og er forutsetninger for det bærekraftige 
samfunnet. 
Plassene er spredt slik at utvikling av området kan 
skje ut fra flere parallelle initiativer og det foreslås 
flere grep som kan nedfelles over tid:
Sentralparken: Allerede i dag ligger treningsbaner 
sentralt plassert på odden. Disse arealene kan 
utvides og på sikt inngå i et sammenhengende 
grønt areal for sportslige programmer og aktivitet. 

Området trengs ikke fylles opp til kote 2,5 og 
svarer derfor også til ønsket tiltak og overordnet 
grep for utfylling og overvannshåndtering. Deler 
av sentralparken forblir skog, utviklet fra stedlig 
pionerskog, mens andre deler programmers og 
opparbeides. Sentralparken blir i framtid oddens 
“Central park”, og del av et grønt grep som kan 
gripe inn i alle områdets utbyggingsområder.
Kulturplassen: Kulturskolen er del av områdets 
eksisterende tilbud. På sikt kan området rundt 
tillegges attraksjoner som trapp ned til vannet og 
utendørs vannscene som gir lokal identitet. Det 
utvikles gradvis en sterkere kulturklynge som 
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AKTIVITETER

FASE 1 | ressurser FASE 2 | potensial FASE 3 | program FASE 4 | tilpasning

Enkel sti til Ballasthagen og tuppen av odden etableres i 
samme trasé som framtidig Elvepromenade. Ballasthagen 
brukes aktivt i undervisning og som botanisk attraksjon.

Fotballbane og kultur på odden.

ISPS-havn for store båter på Jotne-tomta.

Det tilrettelegges for ulike festivalarrangementer på odden.

Småbåthavn, båtverksted og vinteropplag på Jotne-tomta.

Langs elvebredden på Glombo etableres Skuteparken – for 
lek, sport og camping.

Aktivitetene bidrar til å sette FMV på kartet. Oppmerksomheten 
øker interessen for bolig- og næringsetableringer.

Parken på odden videreføres som kultur-/ sportsarena, og for 
daglig rekreasjon, trening og lek. Småbåthavna utvikles til en 
viktig herlighetsgode for lokalbefolkningen. 
Næringsutvikling på Jotne-tomta tilpasses mer intensiv bruk. 

Skuteparken er med på å gjøre Glombo forlokkende for 
småbarnsfamilier.

Bymessige vekst, flere folk og nye behov er pådriv for et rikere 
aktivitetstilbud. En bærekraftig livsstil underbygges av god 
tilgjengelighet og gangavstand som premiss. 

FMV som kultur- og idrettssenter tilbyr aktiviteter for hele i 
Fredrikstad-regionen.
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påvirker hele FMV-området.
Beddingen: En av byens nye skrå flater ligger 
nær ved dokka. Situasjonen er unik og her kan 
kajakken trekkes opp etter padletur rundt Kråkerøy 
før du går på en av byens kafeér.
Markedsplassen: Mellom byens handelstilbud 
ligger sentral markedsplass. Først et område med 
rimelige lagerlokaler og for loppemarked, senere 
et sentralt mat- og gjenbruksmarked med verdi for 
hele byen. 
Kunnskapstorget: Ved kunnskapstorget bygges 
Fredrikstads nye videregående skole og her 
lokaliseres nytt bibliotek. Kunnskap er viktig for 
beboerne og bidrar til økt tilflytting.
Badeplassen: Ytterst på odden ligger utsiktpunkt, 
strand og kajakkutleie. 
Ballastparken: Ytterst på odden ved Glombo gjøre 
skjøtselstiltak ballstplassen til en annerledes 
botanisk hage. 

Natur
Naturgitte forutsetninger gjør området attraktivt 
allerede i dag, der oddens utstikk i elverommet 
åpner for attraktivt utsyn. Allerede eksisterende 
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vei- og stinett gjør nær natur tilgjengelig og nye 
spennende traseér for gang- og sykkelaktivitet 
kan åpnes. Sett sammen med tilrettelagte grønne 
flater for ballspill, eksisterende piratskog og nære 
skogsområder finnes et grunnlag for et urbant 
friluftsliv nær sentrum og nær nye FMV.

Midlertidige programmer 
En byomdannelse skjer over lang tid, og det som 
skjer på stedene mens den nye byen bygges blir 
en viktig del av prosessen. 
I det grønne kan i tillegg til sports- og 
friluftsaktiviteter nevnes tiltak i retning urbant 
hagebruk, felt for ”in situ bioremedering” (grønn 
rensing av forurensede masser i grunnen) og 
generell mulighet til å utforske biologisk mangfold 
og botaniske forekomster av de sjeldne. 
Innenfor det blå er det nærliggende å nevne; 
båthavn for større båter i dokka, for mindre langs 
andre kanter eller ved nye midlertidige flytebrygger. 
Om mulig legges hele området ut som havn til 
“Tall Ship Race” i en periode for så å gå tilbake 
til seg selv som opplagsplass og småbåthavn for 
kommunenes beboere, “Oslo-folk” og tilreisende 
sommergjester. I det små foregår vannaktiviteter, 
kajakkpadling rundt Kråkerøy, bading og seiling ...

Også bygg og konstruksjoner fra verftsindustrien 
utgjør med sine ualminnelige dimensjoner 
umiddelbare attraksjoner. Disse kan gjennom 
midlertidig bruk og vedlikehold danne grunnlag for 
noen av FMVs særlig verdifulle attraksjoner. 
Temporær bruk i form av kulturaktiviteter, 
utstillinger, gatekunst, enkle idrettsanlegg, billige 
lokaler for etablererbedrifter o.l. kan skje mens 
øvrig utbygging pågår. Aktiv bruk vil være med på 
å øke områdets attraktivitet og styrke dets identitet 
allerede før noen av de nye byggene er bygget. 
Dette gir verdifull tid til utvikling av gode prosjekter 
og god omtale som grunnlag for langsiktig 
utvikling. En god bevaringspolitikk på FMV styrker 
Fredrikstads tilbud av kulturaktiviteter og gir en 
ny historisk interessant og samtidig framtidsrette 
bydel.
I henhold til en verdivurdering / vurdering av 
muligheter kan man trygt tenke disse historiske 
elementene som del av plangrepets identitet og 
sett av styrende elementer. 
Og det er derfor viktig at alle kostbare 
bevaringstiltak knyttes opp til mer langsiktige 
programmer som kan bygge opp under identitet 
og som gir økonomisk grunnlag som kan sikre 
sentrale verdiers eksistens.
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trinnvis utbygging som kan legges til grunn for 
fremtidig oppfylling. 
2 Programmering av ny bruk som berører 

industriell kulturarv
Hallene, tørrdokken og kranene med kranbaner 
anses som et verdifullt kulturminne som det er 
ønskelig skal inngå i planene for fremtidig bruk. 
Disse har pr. i dag vern i gjeldende kommune plan, 
der det heter for område 6: 
Byggeområde bevaring; Blandet formål: 
Næring, bolig, offentlige, allmennyttige formål. 
Området omfatter Sveisehall 1 og 2 og vestover 
til dokkbassenget. Område gis betegnelsen 
”byggeområde bevaring” med sikte på at 

3 Lav markedsinteresse
Dagens markedsinteresse er den største 
usikkerhetsfaktoren. Det vil være vanskelig å 
sette i gang med boligutvikling i et område hvor 
fremdriften på ”ferdigstillelsen” av området er så 
usikker. Området ligger også fremdeles litt for 
isolert til i folks mentale oppfatning. 
En modningsprosess gjennom midlertidige 
aktiviteter som kulturfestivaler, opparbeidelse av 
park og turveier for å trekke folk ut på området etc.  
er i denne sammenhengen helt vesentlig!  

Sveisehallene og dokken blir en integrert del av en 
ny bruk, og i all hovedsak bevares som en viktig 
del av den lokale kultur- og industrihistorie.
Formålet omfatter i tillegg til bolig for eksempel 
utdannings- og forskningsinstitusjoner, kontor, 
og restaurant og det bør utredes muligheter for å 
bygge om Sveisehallene til skoleformål eller annet 
større offentlig program som kan generere omtale 
og positivt fokus i starten av en prosess som 
kommer til å ta lang tid. 
Som alternativ til vern gjennom aktiv bruk og 
ombygging til nye formål bør det gjennomføres en 
kostnads og verdivurdering av varig vern av kraner 
og bygg hvor vedlikehold, sikkerhet etc. samt 
ansvar klarlegges. 

Prioriterte tiltak 
I kapittel Veien videre pekes på tre sentrale tiltak i 
utvikling og realisering av FMV som nytt byområde:
1.  Koordinering og kostnadsvurdering ved 

oppfylling for klargjøring av byggetomter peker 
på at nesten hele utviklingsområdet i dag ligger 
lavere enn anbefalt terrengnivå. 

Det bør på grunnlag av dette mulighetsstudiet 
utarbeides et overordnet grep og plan for mulig 
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4. ØKONOMI

Eksempel	på	felt-	og	formålsinndeling

4.1 KAPASITETSVURDERING

De større områdene er fastlagt på strukturnivå. 
Byggefeltenes størrelse og funksjon fastlåses 
først på bebyggelsesplannivå. Det prosentvise 
blandingsforhold mellom bolig og næring er 
definert for områdene, sett i relasjon til en større 
sammenheng. Innenfor området gis større grader 
av frihet til å velge plassering av hhv. bolig og 
næring. Dermed kan bystrukturen utbygges med 
hensyn til markedets etterspørsel, uten å bryte 
med ønsket prinsipp om funksjonsblanding og 
mangfold. 
Med andre ord foreligger det rammer, uten at 
det er tegnet en detaljert plan. Dette muliggjør 
at kombinasjon av områder og det intelligente 
grid gir en fleksibel og robust ramme til å styre 
byutviklingen i mange år framover.
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Byutvikling FMV ‐ Arealoppstilling
Planområdets størrelse m2 619 500             Revisjonsdato 15.03.2012
BYGGEOMRÅDER  fra BYA snitt
§ Grove felt Formål  Felt m2 fotavtrykk etg BTA  %‐BYA

x B1 Bolig 37 890               18 945               4.5 85 253 50
x B2 Bolig 19 630               9 815                  5.0 49 075 50
x B3 Bolig 8 340                  4 170                  5.0 20 850 50
x B4 Bolig 9 450                  4 725                  4.5 21 263 50
x B5 Bolig 11 050               5 525                  4.5 24 863 50
x B6 Bolig 5 950                  2 975                  4.0 11 900 50
x B7 Bolig 7 925                  3 963                  4.0 15 850 50
x B8 Bolig 13 365               6 683                  4.0 26 730 50
x B9 Bolig/barnehage 2 490                  1 245                  4.0 4 980 50

x S1 Sentrumsformål 1 400                  1 400                  10.0 14 000 100
x S2 Sentrumsformål 8 715                  6 101                  4.0 24 402 70
x S3 Sentrumsformål 4 450                  3 560                  5.0 17 800 80
x S4 Sentrumsformål 7 225                  5 780                  6.0 34 680 80
x S5 Sentrumsformål, Bolig 4 830                  2 898                  5.0 14 490 60
x S6 Sentrumsformål, Bolig 4 940                  2 964                  5.0 14 820 60
x S7 Sentrumsformål 1 665                  1 665                  5.0 8 325 100
x S8 Sentrumsformål 1 390                  1 390                  5.0 6 950 100
x S9 Sentrumsformål, Bolig 3 950                  2 370                  5.0 11 850 60
x S10 Sentrumsformål, Bolig 3 360                  2 016                  5.0 10 080 60
x S11 Sentrumsformål 9 020                  7 216                  6.0 43 296 80
x S12 Sentrumsformål 3 400                  2 720                  6.0 16 320 80

x K1 Kontor, Næring 3 730                  2 611                  5.0 13 055 70
x K2 Kontor, Næring, Bolig 9 470                  6 629                  5.5 36 460 70
x K3 Kontor, Næring, Bolig 5 680                  3 976                  5.5 21 868 70
x K4 Kontor, Næring, Bolig 5 150                  3 605                  5.5 19 828 70
x K5 Kontor, Næring 14 690               10 283               6.0 61 698 70

x F1 Friområde, skog  6 700                  1 340                  2.0 2 680 20
x F2 Sportsfelt med off tilbud 35 000               7 000                  4.0 28 000 20

F3 Friområde, kultur 3 150                  630                     2.0 1 260 20
F4 Friområde lek 15 650               313                     1.0 313 2

x F5 Ballastområde 23 550               ‐                      1.0 0 0

x T1 Torg 6 560                  328                     1.0 328 5
x T2 Torg 3 880                  194                     1.0 194 5
x T3 Torg 6 400                  2 560                  4.0 10 240 40
x T4 Torg 9 430                  472                     1.0 472 5
x T5 Torg 6 500                  325                     1.0 325 5

Formål Felt m2 Boliger ant Foretn/bevert m2 Næring/kultur m2 Bygg m2 BTA
a90m2 70%agS+10%agK u bolig/foretn/bevertn

Boligformål  116 090             2 897 260 763             
Sentrumsformål (40% bolig i S5,6,9,10) 54 345               965 38 042 92 166 217 013             
Kontor (20% bolig i K2,3,4, 10% Foret/bevertn i K1,2,3,4) 38 720               340 3 872 118 454 152 908             
Friområder, park  84 050               32 253 32 253               
Torg og byrom 32 770              
Sum  325 975             4 202 41 914 242 874 662 937             

Mulig kanal spiser ca 4 700 m2, av området og reduserer BTA bolig med ca 6 000 m2

Utdrag fra tabellen

Bolig 
- utnyttelse %-BYA = 50 
-  x 4-5 etg
- gir ca 4 200 boliger a 90 m2

Sentrumsformål 
- utnyttelsen basert på %-BYA = 70-80–100 i hallene 
-  x 5-6 etg
- Forretning/bevertning: fotavtrykk ca 42 000 m2 
- programmet sentrumsformål inneholder forøvrig ca 40% bolig og resten 

næring/kontor

Kontor
- utnyttelsen basert på %-BYA 70
-  x 5-6 etg
- programmet kontor kan også romme bolig, ca 20% og resten kontor/

smånæring /industri

Næring/kultur: 243 000 m2 BTA – kan nyttes til forretninger/ offentlige formål, 
skole, idrett, mm.

Friområder 
- friområde har mulighet til lav utnyttelse: %-BYA = 30 for sentralparken
- gir mulighet til ca 32 000 m2 BTA bygg (undervisning, barnehage, idrett el.l.)
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4.2 UTBYGGINGSØKONOMI
4.2.1 Innledning
Infrastruktur er de fysiske strukturer som er 
fundamentet for utvikling og inkluderer:

- Fasiliteter og systemer for transport
- Vann- og avløpssystemer
- Overvannssystemer
- Energisystemer
- Materialhåndteringssystemer
- Kommunikasjonssystemer

Planområdet inneholder masser som må 
håndteres og det må tilføres og utlegges masser 
ved utbygging.

4.2.2 Infrastruktur i planområdet
Fasiliteter og systemer for transport

Veier og fortau er forutsatt etablert i offentlige 
områder i planområdet og må bygges opp med 
linjeføring, fundament og overbygning tilpasset 
formålet og etter krav i Statens vegvesen sine 
håndbøker.

Offentlige uteområder forutsettes anlagt etter 
Fredrikstad kommune sine retningslinjer og at de 
overtas av kommunen til drift og vedlikehold. 

Veilys og annen belysning av offentlige områder 
må bygges ut av utbygger. Systemet må bygges ut 
med egen tenning og måler og bør bygges ut etter 
Fredrikstad kommune sine retningslinjer med sikte 
på kommunal overtagelse til drift og vedlikehold. 
Kommunen overtar veilys i veier og plasser som 
overtas til drift og vedlikehold. Veilys i private veier 
og plasser overtas ikke og må eventuelt ha egen 
måler og tenning. Plassering, høyde og avstand 
mellom lyspunkt bestemmes ved beregninger. 

Kabler bør legges i felles kabelgrøfter sammen 
med annen infrastruktur.

Vann- og avløpssystemer
Fredrikstad kommune har bygd en ny 
pumpestasjon for spillvann (pst. Dokka) og 
ført frem vannledning til området på vestsiden 
av ny rundkjøring på Kråkerøysiden av ny 
Kråkerøyforbindelse. Pumpestasjonen og ny 
vannledning har kapasitet til å ta imot spillvann fra 
FMV-området og forsyne det med vann etter at 
området er utviklet. 

Det forutsettes at vann- og avløpssystemene 
bygges etter Fredrikstad kommune sin VA-norm 
og at det planlegges for kommunal overtakelse av 
alle hovedledninger til drift og vedlikehold. Private 
stikkledninger og felles stikkledninger forutsettes 
bygget og finansiert ved byggemodningen av den 
enkelte eiendom og medtas derfor ikke i hverken 
beskrivelse eller kostnadsoverslag.

Vannforsyningen innen FMV-området bør bygges 
opp med ringledningssystemer for å sikre nok og 
godt vann innen området

Spillvannsystemet i området vil måtte bygges med 
systemer for pumping til kommunal pumpestasjon 
Dokka. Dette på grunn av at en stor del av 
området er meget flatt og beliggende lavt i forhold 
til Glomma og sjøen. Det antas behov for 5 
spillvannspumpestasjoner.

Linjer for styring og overvåking av vann- og 
avløpssystemet bør legges i felles kabelgrøfter 
sammen med annen infrastruktur.Utsnitt	fra	tegning	utarbeidet	av	COEI.
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Overvannssystemer
Overvannsystemer må bygges ut for lede overvann 
fra området til Glomma uten at bygninger, 
eiendommer eller infrastruktur skades.

Det kan planlegges for at overvannet skal ha flere 
veier frem til resipienten alt etter i hvilket område 
man befinner seg, hvilken regnintensitet som 
opptrer, hvilken årstid man er i osv. Overvannet 
kan forsinkes, fordrøyes, infiltreres, ha avrenning 
på terrengoverflaten, i kanaler eller i rørledninger.

Det er lagt til grunn at systemer for håndtering 
av overvannet på overflater legges inn i terreng-
forming og materialvalg på disse samt at 
overvanns ledninger legges i felles grøft med 
vann- og spillvannsledninger der hvor dette er 
hensiktsmessig. Dette vil være for en stor del 
ledninger for bortledning av overvann fra sandfang/
sluk i veier, på offentlige områder og andre 
utomhus arealer samt fra drenering rund bygninger 
og konstruksjoner. Overvannet kan utnyttes for 
estetisk utforming samtidig som det fordrøyes før 
det når overvannsledningene og deretter ledes 
korteste vei til Glomma. Det vil være behov for 
egne grøfter for overvannsledninger der hvor de 
ikke kan legges sammen med andre vann- og 
avløpsledninger.

Infiltrasjon av overvann i området må vurderes 
nøye og sees i sammenheng med et høyt 
grunnvanns nivå. Erfaringen til Fredrikstad 
kommune ved byggingen av Dokka spillvanns-
pumpestasjon er at grunnvannsnivået følger nivået 
i Glomma.

Flomveier for overvannet hvis andre systemer 
overbelastes må planlegges og utformes i 
terrenget slik at vannet kan nå resipienten uten 
å volde skade på bygninger, konstruksjoner, 
infrastruktur og annet.

Utsnitt	fra	tegning	fra	COWI.

Energisystemer
Energiverket med konsesjon i området (Fredrikstad 
Energinett, FEN) bygger ut system for fremføring 
av el til eiendommene etter avtale med utbygger. 
Kabler bør legges i kabelgrøfter sammen med 
annen infrastruktur. Trafostasjoner, skap og andre 
systemelementer vil også måtte etableres og vil 
måtte bli dekket av utbygger. Energiverket krever 
dekket utgiftene til det området som det skal 
forsyne når anlegget bestilles. Senere byggetrinn 
og eventuelt andre utbyggere vil derfor kunne 
ha store fordeler av dette da de eventuelt ikke 
må betale for like store investeringer som de 
foranliggende byggetrinn. Dette bør planlegges og 
eventuelt koordineres og avtalefestes for å sikre en 
god deling av kostnader.

Fredrikstad fjernvarme AS (FFAS) har konsesjon 
i området som vurderes i mulighetsstudien og har 
ført frem fjernvarmeledninger til samme sted som 
kommunale hovedledninger vann og avløp. 
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FFAS bygger anlegget selv i nye områder, men 
krever rettigheter til å anlegge og drifte anlegget 
uten kostnader til grunnerverv el. Nettet legges 
av FFAS til et grensesnitt før kundesentral i 
teknisk rom i bygg som tilknyttes. Fredrikstad 
kommune sine avstandskrav til kommunale vann 
og avløpsledninger er 2,0 meter ytterkant rør slik 
at det må graves 2 separate grøfter for anleggene. 
Fjernvarmen kan legges grunnere enn vann og 
avløpsledningene.

FFAS har også systemer for fjernkjøling i området. 
Ledningene for fjernkjøling kan legges i samme 
grøft og på samme fundament som fjernvarme-
ledningene. Avstandskravet er 0,3 meter ytterkant 
rør.

Materialhåndteringssystemer
Tradisjonell avfallsinnsamling med beholdere 
og containere har mange begrensinger i tett 
bebyggelse. Det er ulemper knyttet til forsøpling, 
bruk av tungtrafikk i trange bygater, arealbruk, 
lukt, smitte, skadedyr, brannfare, sperring av 
rømningsveier osv. Dagens avfallsmengder kan 
vanskelig håndteres på en forsvarlig måte med 
tradisjonelle opp- og innsamlingsmetoder.

Nye og framtidsrettede løsninger vil i første rekke 
være mer eller mindre skjulte løsninger i form 
av rørbaserte nettverksløsninger og nedgravde 
konteinere. Slike systemer gjør at avfallet 
forsvinner fra gateplan og andre synlige steder, 
det blir mye mindre trafikk i forbindelse med 
oppsamling og det blir en mer effektiv transport av 
avfall fra forbruker til mottaker.

Både rørbaserte løsninger og nedgravde 
konteinere gir grunnlag for nettbaserte løsninger 
til bruk både for husholdninger og næringsliv. 
Dette krever at avfallsnettet, det være seg et 
rørbasert nett eller nedgravde konteinere, er 
konkurransenøytralt. Et konkurransenøytralt nett 
innebærer at kunden har valgfrihet med hensyn til 
hvilken renovatør han vil benytte.

Fredrikstad vokser og byområdene fortettes. 
Avfalls beholdere og containere tar mer og 
mer plass. I Fredrikstad kommune er det et 
satsingsområde å samle mer av avfallet i 
nedgravde containere. Det har vært mest fokus 
på nye boligområder, men nedgravde løsninger 
kan være like aktuelt i etablerte borettslag og 
boligsameier. Nedgravde containere har et stort 
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volum under bakken, men tar liten plass over 
bakken. Fredrikstad kommune tilbyr nedgravde 
containere på 5000 liter til restavfall og papir. Det 
kan beregnes 30 – 35 husstander og et areal på ca 
2 x 2 meter på en 5000 liter container. Nedgravde 
løsninger medfører utgifter til anskaffelser, graving 
og vedlikehold. Renovasjonsgebyrets størrelse 
avhenger av hvor mange husstander som deler på 
løsningen. Fordeler med nedgravde containere:

• Luktdempende
• Brannsikkerhet
• God estetikk
• Lang levetid
• Hindrer skadedyr
• Renere bomiljø

I Bergen har man bygget et «bossug» for inn-
samling av avfall. All transport av avfall vil foregå 
gjennom rør som er skjult i grunnen. Prinsippet 
med bossug er å transportere bosset under 
bakken ved hjelp av luft og består av et innkast, 
en lagringstank, et rørnett, et eksternt sugepunkt 
(en sentral eller en spesialkonstruert sugebil). Det 
finnes 2 typer systemer, stasjonært system og 
mobile system. De stasjonære er dimensjonert 
til å håndtere større områder, byer og tettsteder. 
De mobile systemene håndterer avfallet i mindre 
prosjekter og områder. Forskjellen på de to 
systemene går på kapasiteten i mengde boss på 
anleggene, rørdimensjoner og lengden på rørene 
fra nedkastpunkt til punktet for avhenting av 
avfallet.

Systemet i Bergen har to parallelle rør, et for 
restavfall og et for papir og plast. For glass/metall 
og farlig avfall er det punktbasert innsamling. 
Anlegget er planlagt med ca 500 nedkastpunkt. 
I hovedsak blir nedkastpunktene plassert med 
hundre meters avstand. Plasseringen må justeres 
og tilpasser ut i fra lokale topografiske forhold og 
gatestruktur.

Gjennom å etablere en ”gravegruppe” har man i 
Bergen søkt koordinert alle graveetatene for at flest 
mulig aktører skal utføre gravearbeider samtidig og 
slik redusere antall graving i gategrunn til et lavest 
mulig nivå. I stor utstrekning er rør til bossug lagt 
ned i tilknytning til legging av annen infrastruktur 
som for eksempel fjernevarme, kabler og vann- og 
avløpsledninger.

Veier og plasser i området må dimensjoneres 
med hensyn på at driftskjøretøy for henting av 
avfall skal ha adkomst til eiendommer og plasser 
hvor avfall skal hentes. Dette gjelder spesielt med 
hensyn på linjeføring og veioverbygning.

Kommunikasjonssystemer
Telelinjer kan bygges ut av flere leverandører. En 
leverandør er Telenor som bygger ut systemet 
selv uten kostnad for utbygger, men de vil som 
regel ha en avtale om å levere tele, fiber og tv 
innen området uten konkurranse. Canal Digital 
er eid av Telenor og er derfor en fortrukket 
samarbeidspartner for dem.

Fiber kan legges av flere leverandører. Østfold 
Fibernett har i dag nett i området Glombo.

Kablene kan legges i felles kabelgrøfter og 
utbygger kan kreve anleggsbidrag fra valgt 
leverandør.

Det kan være en fordel å legge med kabeltrekkerør 
med ledig kapasitet i kabelgrøftene.

4.2.3 Massehåndtering
Fredrikstad kommune tillater ikke utbygging med 
gulvnivå lavere enn kote + 2,5 m på grunn av faren 
for flom. Dette medfører at en stor del av området 
må fylles opp før området kan utvikles.

Beregninger viser at det må fylles opp med ca. 
175.000 m3 masse (anbrakt) for at hele området 
nord for tørrdokka skal ha en terrenghøyde på kote 
+ 2,5. Masser må enten tilføres eller omdisponeres 
innenfor området fra deler av området beliggende 
høyere enn kote + 2,5 m. Masser kan tas ut av 
fjell lokalt, f.eks. fra tunell gjennom Åsgårdfjellet, 
eller dagbrudd i nordenden av Åsgårdfjellet. 
Åsgårdtunellen er ca. 470 meter lang. Teoretisk 
tverrsnitt av tunellen er ca. 61 m2. Volum fast fjell 
er da 28.670 m3. Ved tunneldrift kan man anta 
at det tas ut ca. 5 % mer fast fjell enn teoretisk 
tunelltverrsnitt samt at fjell utvider seg 40 – 45 %. 
Dette gir maks. 43.650 m3 og min. 42.145 m3 løst 
fjell. Det er vanlig å regne med en utvidelsesfaktor 
på 1,4 fra prosjektert fast fjell til prosjektert anbrakt 
fjell så vi regner ikke med noen komprimering av 
sprengsteinen. Ved behov kan masser knuses 

illustrasjon	fra	katalogen	til	Total	Holding	AS

Betongbrønn settes på avrettet pute av pukk. 
Fredrikstad kommune ønsker som regel å monterte 
utstyr for fjernovervåking av nivå slik at container 
tømmes når den er full og ikke unødvendig. 
Containeren kan utstyres med lås for vanlig nøkkel, 
elektronisk nøkkelkort eller den kan stå ulåst (Oslo 
kommune velger å la de stå ulåst da det har vært 
noe driftsproblematikk med låsene).
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lokalt med mobilt knuseverk slik som ble gjort i 
forrige byggetrinn av Kråkerøyforbindelsen.

Masser kan også tilføres eksternt fra nærliggende 
pukkverk. Det er pukkverk både i Borge og Onsøy i 
Fredrikstad kommune som kan levere sprengstein 
til oppfylling.

Området nærmest Glombo har også et større 
område hvor det må fylles opp til kote + 2,5 
m. Det må her fylles opp med ca. 16.000 m3 
masse (anbrakt). Masser må enten tilføres eller 
omdisponeres innenfor området fra deler av 
området beliggende høyere enn kote + 2,5 m. Det 
er tilgjengelig ca. 17.000 m3 masse fra det høyere 
beliggende området hvis dette justeres ned til kote 
+ 2,5 m.

Det er arealer med forurenset grunn innenfor 
planområdet. Forurenset grunn som ikke kan 
rehabiliteres in situ kan leveres til Frevar sitt 
avfallsanlegg på Øra i Fredrikstad kommune. 
Det er 2 området nordøst og nordvest i området 
hvor det antas forurensede masser må kjøres til 
godkjent mottak. Områdene er ca. 3400 m2 og 
14.000 m2 i areal.

4.2.4 Utbyggingsøkonomi
Alle kostnader er oppgitt eksklusive mva.

Fasiliteter og systemer for transport

Det er regnet med samme oppbygning av alle veier 
og alle fortau/gangveier. Gravedybde er regnet 
0,5 meter i snitt. Overvannsledninger ut over 
sandfang/sluk og tilknytning til overvannsledning 
er ikke med. Overvannsledninger er medregnet 
i kostnadsoverslag for vann og avløp. 
Prosentsatsene for rigg og drift, samt uspesifisert, 
er de samme som normalt brukes i tilsvarende 
overslag for Statens vegvesen. Ut over dette 
har vi stipulert et tillegg for usikkerhet på 15 %. I 
overslaget for vann og avløp er det benyttet 30 % 
tillegg for usikkerhet, mens for vei er tillegget for 

uspesifisert kun 8 %. Samlet sett betyr dette at det 
er gjort et større tillegg for usikkerhet i VA-tallene 
enn i vei-tallene, noe som gjenspeiler en generelt 
større usikkerhet i kostnader for VA-anlegg enn for 
rene veianlegg.

Offentlige uteområder forutsettes anlagt etter 
Fredrikstad kommune sine retningslinjer og at de 
overtas av kommunen til drift og vedlikehold. 

I kostnadsoverslaget er det antatt en oppbygning 
av arealene som for fortau/gangveg med asfalterte 
flater og noe kantstein og beplantning.

Kaifronter er antatt utført med spunt og omstøping 
i betong. Det er meget vaskelig å anslå kostnader 
da det er mange variable som spiller inn.

Vann og avløpssystemer
Fredrikstad kommune krever at utbygger bygger 
ut vann og avløpsanleggene. Anlegg som skal 
overtas av kommunen til drift og vedlikehold må 
bygges ut etter kommunal VA-norm, fortrinnsvis 
ligge i offentlig vei eller annet areal og forsyne mer 
enn 1 eiendom.

Vann- spillvanns- og overvannssystemet 
kostnadsberegnet samlet og kostnadsoverslaget 
er basert på skisseprosjekt uten at lengdeprofiler 
er utarbeidet. Det er dermed betydelig usikkerhet 
med kostnadsoverslaget, også fordi hverken 
rørdimensjoner eller omfanget av anleggene er 
diskutert med Fredrikstad kommune.

Forutsetninger:

- Kummer er inkludert i løpemeterpris for 
ledninger.

- Kun anlegg som er forutsatt overtatt av 
Fredrikstad kommune er kostnadsberegnet.

- Avgreninger for stikkledninger ut av nye veier 
er ikke inkludert (disse bør bygges sammen 
med hovedledningene).

- Kostnadstallene forutsetter at nye veier 

bygges samtidig, dvs. det er ikke inkludert 
kostnader til istandsetting av overflater.

- Eventuelle kostnader til grunnerverv er ikke 
inkludert.

- Kostnader til masseutskifting er ikke medtatt.
- Det er i prisene innkalkulert at grøfter stedvis 

kan kreve grøftekasse eller glissen spunt 
som forsterkning.

Energisystemer
Kostnader for fjernvarme og fjernkjøling er ikke 
medtatt i kostnadsoverslaget da etaten selv bygger 
ut.

Kostnader for elektrisitetssystemet er medtatt 
med antatte priser. Fredrikstad Energinett kunne 
ikke gi noe overslag og prisene må beregnes som 
veiledende.

Materialhåndteringssystemer
Kostnader til utbygging av adkomst for 
driftskjøretøy medtas i kostnaden for bygging 
av veier og plasser. Arealbehov på privat 
eiendom forutsettes innkalkulert i kostnaden for 
byggemodning av eiendommen eller byggingen av 
bygningen.

Fredrikstad kommune har rammeavtale med 
Total Holding AS i Fredrikstad.  For de 2 typene 
nedgravde containere som Fredrikstad kommune 
vanligvis kjøper kan det brukes en budsjettpris 
på henholdsvis NOK 61.000,- og NOK 65.000,- 
for anskaffelse og NOK 20.000,- for nedgraving, 
montering og ferdig med asfalt rundt per container 
(totalt NOK 81.000,- og 85.000,- per container).

Om løsninger med nedgravde containere skal 
regnes med i utgiftene for infrastruktur i området 
eller om de skal medtas i byggemodningen av 
de enkelte felt og bygninger bør vurderes på et 
overordnet plan. Containerne vil være private 
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(overtas ikke til drift og vedlikehold av kommunen) 
og man kan kjøpe tømmetjenestene av hvem man 
vil. I kostnadsoverslaget settes disse utgiftene til 
0 da det antas at dette bygges ut med de enkelte 
eiendommer.

I Bergen bygges bossuganlegget ut for 680 
MNOK. Det er oppgitt at det skal være ca. 
500 nedkastpunkt med i hovedsak 100 meters 
mellomrom. Dette gir en kostnad på NOK 
13.600,- per meter ledning. Kostnadsoverslaget 
er utarbeidet i 2008. I kostnadsoverslaget medtas 
ikke utgifter til bossug da det anses like aktuelt at 
det bygges ut.

Kommunikasjonssystemer
Kostnadene for anlegg for kommunikasjons-
systemer settes til 0 i kostnads overslaget da 
det antas at anleggsbidrag til grøfter fra etatene 
som bygger ut systemene dekker merutgifter til 
bredere grøfter. Kostnadene for anlegget dekkes 
av etatene.

Massehåndtering
Råde Graveservice AS oppgir en budsjettpris på 
NOK 170,- per m3 for sprengstein fra sitt pukkverk i 
Onsøy lagt i fylling i området. Dette gir en kostnad 
på MNOK 29,75 ved en oppfylling på 175.000 m3.

Kostnader ved å etablere fyllingene delvis med 
bruk av sprengstein fra Åsgårdtunnelen er 
vanskelig å anslå. Statens vegvesen ved Tor 
Stabbetorp (opplyst per telefon) har ingen planer/
budsjetter vedrørende tunnelen per dagsdato. Han 
oppfordret til dialog om saken.

Forurenset grunn som ikke kan rehabiliteres in situ 
kan leveres til Frevar sitt avfallsanlegg på Øra i 
Fredrikstad kommune. Det er 2 området nordøst 
og nordvest i området hvor det antas forurensede 
masser må kjøres til godkjent mottak. Områdene 
er ca. 3400 m2 og 13.800 m2 i areal.

Kostnadsfordeling mellom ulike anleggsutbyggere

Vi foreslår at kostnadsfordelingen mellom 
utbyggere av vei, VA, fjernvarme, høyspentanlegg 
og ikt baserer seg på prinsipper som er benyttet 
andre steder for denne type fellesanlegg, bl.a. 
i Oslo.  Her er disse prinsippene nedfelt i Oslo 
kommunes “Hovedretningslinjer for koordinering av 
tekniske anlegg” fra 1998.  De viktigste elementer 
for denne type kostnadsfordeling, er følgende 
(begrepet ”etat” betyr i denne sammenheng 
deltagende utbygger):

1. Alle kostnader som kan tilbakeføres til en 
bestemt deltakende etat, belastes denne etaten 
100%. Dette gjelder f.eks.:

• Den enkelte etats rør og rørarbeider i en 
felles grøft.

• Den enkelte etats egne kummer/brønner.

• Delstrekninger hvor etatenes anlegg utføres i 
separat grøft.

• Ramming av spunt initiert av én etat.

• Tilleggsarbeider/tilleggskostnader som er 
forårsaket av én etat.

2. De deltakende etater deler fellesutgiftene i 
henhold til andel av felles grøftesnitt, eventuell 
felles overflate.  Fellesutgifter kan f.eks. være:

• Overflatearbeider.

• Gravearbeider.

• Gjenfyllingsarbeider.

• Arbeider med eksisterende anlegg.

• Spunting der spuntingen hovedsakelig 
skyldes hensynet til trafikkavviklingen.

• Generalomkostninger.

3. Der andre etaters anlegg må legges om pga. 
fellesanlegget, bekoster fellesanlegget eller 
den aktuelle forårsakende etat kun nåverdien 

av anlegget.  Eventuell standardøkning (f.eks. 
fornyelse) bekostes av de berørte etatene.

4. Det beregnes fordelingsnøkler for hver 
delstrekning med utgangspunkt i prosjekterte 
grøftesnitt og masseberegninger.

5. Generalomkostninger og konsulenthonorar: 
Fordelingsnøkkelen beregnes med 
utgangspunkt i etatenes andel av de øvrige 
kostnader som inngår i kontrakten.

For markarbeidene beregnes det fordelingsnøkler 
for:

• Overflatearbeider (oppbrekking av asfalt 
og arbeider med eksisterende anlegg over 
bakken, stolper etc.): Fordelingsnøkkelen 
beregnes med utgangspunkt i andelen av 
overflaten på de prosjekterte grøftesnitt.

• Gravearbeider (utgraving av grøft og 
arbeider med eksisterende anlegg i 
grunnen): Fordelingsnøkkelen beregnes med 
utgangspunkt i andelen av volumet av grave- 
/sprengningsmassene på de prosjekterte 
grøftesnitt.

• Gjenfyllingsarbeider (fundament, oppfylling 
og gjenfylling): Fordelingsnøkkelen beregnes 
med utgangspunktet i andelen av volumet av 
grave-/sprengningsmassene minus volumet 
av de prosjekterte anlegg.

• Reetableringsarbeider (finplanering, 
asfaltarbeider og evt. kantsteinsarbeider): 
Fordelingsnøkkelen beregnes med 
utgangspunkt i andelen av overflaten på de 
prosjekterte grøftesnitt.

Veiutbygger behandles på lik linje med 
øvrige etater ved utarbeidelse av avtaler 
om kostnadsfordeling.   Prinsippet for 
kostnadsfordeling er avhengig av om veietaten er 
deltager i fellesanlegget eller kun er å betrakte som 
berørt:

Deltager: Bygging av ny vei eller ombygging/
oppgradering av eksist. vei.

Kostnader for etablering av ny vei innenfor det 
reelle grøftesnitt som de øvrige etater og veietaten 
har felles, fordeles med 50 % på veietaten og 50 % 
på de øvrige etater.

Kostnader i forbindelse med ny vei/overflate utover 
fellesanleggets reelle grøftesnitt, dekkes med 100 
% av veietaten.

Berørt: Der overflaten blir berørt og må reetableres 
uten at det er planlagt ombygging/oppgradering.

Veietaten betaler eventuell standardøkning, mens 
fellesanlegget for øvrig bekoster nåverdien.
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Totale byggekostnader etter tillegg for usikkerhet
Fasiliteter og systemer for transport
Veier kr 39 154 478
Offentlige plasser kr 34 723 165
Kaifronter kr 47 469 240
Veilys kr 12 997 530
Vann og avløpssystemer inkl. overvann
Vann, spillvann og overvann kr 77 568 613
Energisystemer
Elektrisitetsforsyning kr 10 357 255
Fjernvarme kr 0
Fjernkjøling kr 0
Materialhåndteringssystemer
Bossug kr 0
Nedgravde containere kr 0
Kommunikasjonssystemer
Tele, data, tv kr 0
Massehåndtering
Oppfylling nord og syd i området med tilkjørte masser kr 59 930 400
Sum totalt kr 282 200 681

Mulighetsstudie	»	FMV		 					April	2012.

Kostnadsfordeling	mellom	de	ulike	”grøfteetater”	kan	grafisk	frem-
stilles	slik.

Beregning	av	fordelingsnøkkel	for	markarbeider	som	berører	
overflaten	slik	at	veietaten	er	deltager	i	fellesanlegget,	kan	grafisk	
fremstilles	slik:
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Mulighetsstudien gir et samlet bilde på hvordan 
FMV-området kan utvikles til et bærekraftig 
by område i tråd med tidligere vedtatte målsettinger 
om Fremtidens Fredrikstad. 
Studien gir forslag til fysiske grep og løsninger som 
antyder den økonomiske og sosiale bærekraften 
som ligger i området. Mulighetsstudien gir således 
et bilde på hva som åpner og begrenser mulighets-
rommet for å konvertere industriområdet på FMV 
til lønnsom eiendomsutvikling. (Fig A) Sett ut fra 
de tre faktorene som definerer mulighetsrommet 
er det markedet som i dag er den begrensende 
faktoren på FMV. Både områdets beskaffenhet 
og forventningene om regulering legger få 
begrensninger. Det betyr at den politiske visjonen 
om dette områdets betydning for Fredrikstad 
og Østfold er større enn det som foreløpig er 
oppdaget av potensielle kjøpere og tilflyttere. 
I en teoretisk forståelse av sammenhengen mellom 
marked og planlegging i byområder (fig B) har FMV 
i dag status med ”lav markedsinteresse”. Siden det 
er markedet som begrenser mulighetsrommet på 
FMV, bør det legges opp til en effektiv pådriver-
politikk for å ”løfte” området til en potensielt høyere 
markedsinteresse slik at det vil være mindre 
risiko å sette i gang en mer detaljert planlegging. 
Pådriverpolitikk vil da kunne gjøres både av 
kommunen og grunneierne hver for seg og i 
fellesskap. 
En slik pådriverpolitikk kan forstås som en 
modningsprosess med både konkrete tiltak rettet 
mot klargjøring for bygging og midlertidige tiltak 
for omdømmebygging. I en strategi for veien 
videre kan utviklingen av FMV tenkes i fire faser 
(som er tilpasset fasene i eiendomsutvikling.) 
(Fig. C). Tidsmessig vil fasene overlappe 
hverandre. Mens noen områder er under bygging 
i Foredlingsfasen, kan andre områder fremdeles 
være i Modningsfasen.   

5. FRA IDÉ TIL VELLYKKET BY- OG EIENDOMSUTVIKLING
Fra idé til vellykket by- og eiendomsutvikling

KONSOLIDERINGsfase: 
regulering, utbyggingsavtaler

FOREDLINGsfase: 
prosjektering, bygging, avtaler

INNHØSTINGsfase:
feiring, salg, åpning, 
forvaltning og drift

MODNINGsfase: 
utredning/programmering, 
klargjøring av byggegrunn, 
midlertidige aktiviteter, 
idéutvikling, 
omdømmebygging

FIGUR C:  faser i eiendomsutvikling
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Potensial for eiendomsutvikling er gitt av kombinasjonen
regulering, marked og stedlige kvalitetet og karakter (a). 
Disse tre faktorene begrenser eller åpner opp for muligheter.  
Den fysisk -romlige mulighetstudien undersøker elastisiteten til veggene i rommet (b).   
Den strategiske mulighetstudien undersøker grep, tiltak og aktiviteter for å oppnå 
god planberedskap og stor markedsinteresse (c). 
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Hva kan være kritiske suksessfaktorer?
Oppstart av områdeutviklingen på FMV er 
ikke avhengig av tunge investeringer i offentlig 
infrastruktur som hovedveitilknytning, ei heller i 
avvikling av virksomheter i området. Utviklingen vil 
heller ikke møte stor motstand i lokal befolkningen 
eller politisk. Det er en enkel grunneiersituasjon 
og området er vedtatt som byutviklingsområde i 
gjeldende kommuneplan. 
Mulighetsstudien ligger innenfor de overordende 
rammer for utviklingen som er vedtatt. Den 
føringen som kan ha størst innvirkning på 
gjennomføringen av utbyggingen synes å være 
bestemmelsen om at det skal inngås bør det 
inngås utbyggingsavtaler mellom kommunen og 
grunneierne Før reguleringsplaner utarbeides. Det 
er ikke spesifisert hva en slik avtale skal omfatte 
eller hva som er hensikten. 
Det kan her være aktuelt å legge opp til en 
planprosess med en totrinnsløsning og hvor 
det lages en intensjonsavtale mellom de ulike 
grunneierne og de involverte offentlige etater 
som hvordan prosessen skal gjennomføres 
og hvilken rolle utbyggingsavtalene skal ha for 
å få gjennomført planene best mulig. En slik 
intensjonsavtale kan også forstås som del av et 

områdeprogram. 
For den videre planleggingen av FMV foreligger 
det en forventning om et områdeprogram. 
Dette er et planverktøy på siden av PBL, men 
kan være fornuftig som et arbeidsredskap for 
å ivareta overgangen fra mulighetsstudien til 
områderegulering og etter hvert detaljreguleringer.
I Oslo kommune defineres et områdeprogram på 
denne måten:
”Områdeprogrammene skal være politiske 
og faglige styringsdokumenter som fastsetter 
rammer og retningslinjer for fysisk utvikling 
og tilrettelegging for praktisk gjennomføring. 
Programmene skal ligge til grunn for både 
behandling av innsendte reguleringsforslag og 
kommunens eget planarbeid.”

Et områdeprogram kan:
•	 Initiere utviklingsprosesser 
•	 Samordne offentlige interesser 
•	 Gi retningslinjer for prosjektutvikling
•	 Gi premisser for opparbeidelse av infrastruktur 
•	 Intensjoner om gjennomførings plikter og 

rettigheter
•	 Avklare behov for oppfølgende planarbeid

•	 For FMV vil de mest sentrale punktene 
i områdeprogrammet være midlertidige 
og foreløpige tiltak som bidrar til 
modningsprosessen, og en avklaring om 
grenseoppgangen mellom områderegulering og 
detaljregulering. 

•	 Områderegulering – regulerer hovedsakelig 
struktur og fordeling av bebygde og ubebygde 
arealer. Prinsipper for fordeling av kostnader for 
opparbeidelse av fellesgoder. 

•	 Detaljregulering – knyttet til hvert prosjekt. 

Kritiske suksessfaktorer som bør behandles i 
områdeprogrammet: 
1 Koordinering og kostnadsvurdering ved 

oppfylling for klargjøring av byggetomter
Nesten hele utviklingsområdet ligger i dag lavere 
enn det som er anbefalt terrengnivå. Med de 
beregninger som er vist på s. xx er det antatt at 
hele denne oppfyllingen vil ta ca. xx år gitt at det er 
rikelig tilgang på rimelig masse. 
Tiltak: Plan for oppfylling utarbeidet på grunnlag av 
overordnet grep og mulig trinnvis utbygging. 

Mulige	midlertidige	program	-	Jotnes	eiendomMulige	midlertidige	program	-	Værstes	eiendom
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sette i gang med boligutvikling i et område hvor 
fremdriften på ”ferdigstillelsen” av området er så 
usikker. Området ligger også fremdeles litt for 
isolert til i folks mentale oppfatning. 
Tiltak: modningsprosess gjennom midlertidige 
aktiviteter som kulturfestivaler, opparbeidelse av 
park og turveier for å trekke folk ut på området etc.    

Fremdriftsperspektiver
Strategi for gjennomføring av de mulighetene 
som er vist i dette arbeidet må ha en realistisk 
forankring til tid. Et endelig utbygd FMV ligger trolig 
mer enn 20 år frem i tid. Kommuneplan 2011-2023 
legger til grunn en forventet befolkningsvekst 
på 16 000 personer fram til 2029. Det gir en 
årlig befolkningsvekst på 800 personer, som 
kan gi etterspørsel etter omkring 400 boliger. 
Kommunen har også fattet vedtak om at minst 50% 
av framtidig boligbygging skal komme innenfor 
sentrumsområdet. Det gir en utbyggingstakt på 
omkring 200 boliger per år i sentrum. 
Mulighetsstudiens illustrasjoner av utbygging viser 
4 000 til 4 500 boliger. Det vil med gjennomsnittlig 
befolkningssammensetning tilsi 8–9 000 
innbyggere. Med en forventet utbyggingstakt vil 

området tidligst være ferdig 2025-2030 dersom 
FMV tar all veksten i sentrale deler av Fredrikstad.
Det kan bety at andre store utviklingsområder i 
Fredrikstad som er under utvikling og forventet 
å kunne bidra til boligbyggingen, legges på vent 
til fordel for FMV. Det er lite trolig at dette blir et 
politisk valg. 
For en strategi for FMV er det foreslått en firedelt 
faseinndeling – 
2012–20 Modningsfase - idéutvikling/klargjøring
2014−20 Konsolideringsfase – planlegging, avtaler
2015–35 Foredlingsfase – bygging
2020−40 Innhøstingsfase - bruk 
I en forutsigbar utviklingsprosess hvor alle 
usikkerhetsfaktorer er kontrollerbare og håndtert, 
vil det være mulig å tidfeste prosessen bedre. I 
dette tilfellet er det tatt utgangspunkt i at området 
bør være etablert som byområde i løpet av ca. 30 
år. (jfr. Nydalen i Oslo. Området er fremdeles under 
utvikling, en prosess som startet opp for ca. 20 år 
siden.)   

Videre utredninger
I videre arbeid med områdeplan e.l. for FMV-
området vil det være interessant å innhente mer 
informasjon og/eller undersøke enkelte muligheter 
fra mulighetsstudien mer konkret: 
•	 tilstandsvurdering av hall 1 og 2 
•	 lokaliseringsstudie videregående skole.
•	 mulighetsstudie for bruk av sveisehallene
•	 miljøtekniske undersøkelser, grunnforhold
•	 tilstandsvurdering av kaifronter
•	 lokal klimaanalyse

2 Programmering av ny bruk som berører 
industriell kulturarv

Hallene, tørrdokken og kranene med kranbaner 
anses som et verdifullt kulturminne som det er 
ønskelig skal inngå i planene for ny bruk. Disse 
har pr. i dag vern i gjeldende KP plan sier om 
område 6: Byggeområde bevaring; Blandet formål: 
Næring, bolig, offentlige, allmennyttige formål. 
Området omfatter Sveisehall 1 og 2 og vestover 
til dokkbassenget. Område gis betegnelsen 
”byggeområde bevaring” med sikte på at 
Sveisehallene og dokken blir en integrert del av en 
ny bruk, og i all hovedsak bevares som en viktig 
del av den lokale kultur- og industrihistorie.
Formålet omfatter i tillegg til bolig f.eks utdannings- 
og forskningsinstitusjoner, kontor, og restaurant.
Tiltak: utrede mulighetene for å bygge om 
Sveisehallene til skoleformål. 
Kostnads og verdivurdering av varig vern av 
kraner, vedlikehold, sikkerhet etc. hvem skal ha 
ansvaret for dette? 

3 Lav markedsinteresse
Dagens markedsinteresse er den største 
usikkerhetsfaktoren. Det vil være vanskelig å 



62

Mulighetsstudie	»	FMV	 					April	2012.

5.1 EN SKISSE - 
 FLERE MULIGHETER
FMV-området representerer med sine 
bygnings- og arealressurser tett opp til den 
moderne bykjernen en unik mulighet for 
nyetablering, som vil kunne forsterke og 
videreutvikle Fredrikstad som bysamfunn. 
FMV-området utgjør derfor en betydelig ressurs 
for Fredrikstad.
I kommunedelplanen for Fredrikstad byområde 
beskrives FMV-området som byens viktigste 
ressurs for konsentrert byvekst, og her vises 
en av mange utviklingsmuligheter utviklet som 
kvalitetskontroll og grunlag for beregning av 
utbyggingsøkonomi i mulighetsstudien. 

Det legges til grunn at FMV blir egen bydel i 
forlengelse av ny byakse og ved ny sentrumsring. 
Byaksen strekker seg fra ny jernbanestasjon på 
Grønli via dagens sentrum rundt Vesterelva til ny 
bydel på Kråkerøysiden. Deler av aksen danner 
Fredrikstads handelssentrum. 
FMV betraktes som egen bydel med vekt på 
handel, kultur, arbeidsplasser, god kollektivdekning 
og byboliger. Glombo utvikles til bydel med 
særpreg og vekt på boligfunksjon. 
Både FMV og Glombo utvikles med særlig 
vekt på sin lokalisering ved vannet og skal 
være laboratorier for videre planlegging av den 
bærekraftige byen og utvikling av en bærekraftig 
livsstil. 
Gater og plasser
Plassene er spredt slik at utvikling av området 
kan skje ut fra flere parallelle initiativer og det 
prioriteres utvikling av sentrale byrom og plasser. 
Forslag til innhold er beskrevet i kapittel 3,6 
Aktiviteter, men bygger i korte trekk på disse:
Kulturplassen: Ved Kulturskolen kan du oppleve 
vannteater mens du sitter i trapp ned til vannet. 
Beddingen: En av byens skrå flater ligger nær ved 
dokka. Her kan kajakken trekkes opp etter padletur 

ny stasjon

FMV
utvikling
   fortetting

Ill:	FMV	som	egen	bydel	2030 Byutvikling	med	flere	triggerpunkt. Byrom	og	gater Bygninger	og	konstruksjoner	som	beholdes	i	planen

rundt Kråkerøy før du går på kafé.
Markedsplassen: Mellom byens handelstilbud 
ligger sentral markedsplass. 
Kunnskapstorget: Ved kunnskapstorget bygges 
Fredrikstads nye videregående skole, bibliotek og 
andre offentlige tilbud.
Badeplassen: Ytterst på odden ligger utsiktpunkt, 
strand og kajakkutleie. 
Dokka: Et av områdets største byggverk benyttes 
til havn for større og mindre båter. Langs kantene 
tilrettelegges for publikumsrettede programmer. 
Det bygges en gangbro over dokka.
Sentralparken: En sentral grønn lunge 
programmeres for aktivitet og opplevelser samtidig 
som det plasseres inn en del offentlige tilbud. 
FMVs og Fredrikstads “Central Park” håndterer 
overvann og trengs ikke fylles opp til kote 2,5m.
Vågen på Glombo: En ny grunn havn graves ut for 
å bedre områdets og fremtidig utbyggings kontakt 
med vannet. Vågen skaper også avstand til bratt 
natur i øst og gir et nytt herlighetstilbud med mulige 
kaikanter og evt. utadrettet program. 
Kanalen: En kanal på tvers av Odden åpner for 
større utvalg av romlige kvaliteter og gir områder 
lenger inn på land romlige og gode kvaliteter.
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Aktuelle programmer 
Hovedtilknytning til vegnettet legges til rundkjøring 
ved stadion med en samlegate som forbindelse til 
områder sør for dokka og til Glombo. 
Senterfunksjoner og større programmer
Området mellom Fv 108, Kulturskolen og dokka, 
med ny gjennomgående samlegate, danner 
et naturlig område for lokalisering av større 
programmer, kultur, kunnskap og senterfunksjoner. 
Enkelte av prosjektene plasseres slik at 
montasjehallene tas i aktiv bruk. En aktivisering 
av disse byggene betraktes som sentral for hele 
områdets utvikling og bidrar til at kulturhistorie 
og identitet ikke forfaller. I tilknytning til de større 
programmene etableres attraktive byrom og 
anlegg av felles torg og møteplasser. I denne 
sammenhengen kan man se for seg markeder ol.
Boliger
Boliger gir god utbyggingsøkonomi på et attraktivt 
område med særlige naturkvaliteter. De fleste 
byggetomter ligger nær og langs sjø. 
Både på Glombo og Odden bidrar programmerte 
parker og vegetasjon samt utgravde kanaler 
til at også de boliger som ikke naturlig ligger til 
vann får tilgang til nye kvaliteter. Ved aktiv god 
planlegging og lokalisering av bygg kan man 
oppnå differensierte mellomrom og en opplevelse 
av forskjell innenfor det store området. Det kan for 
eksempel oppleves som riktig at boliger som ligger 
nord på Odden får “lov til å utfordre vannkanten” 
mens de som ligger til solsider, dokkområder og 
plassrom lokalisers slik at det gis plass til større 
offentlige arealer for opphold og passasje i forkant. 
Variasjon i struktur og boligtyper innenfor 
områdene gir mulighet til endring av bosted i 
forhold til livets faser. Beboersammensettingen blir 
bred og bydelen trygg.
Energiboxen
Energiboxen legges på kulturplassen og forblir 

visnings- og kunnskapssenter for videreføring av 
arbeidet med bydelen og framtidens byer. Her 
får du informasjon om klimariktig byutvikling og 
rådgivning om støtteordninger, går på kurs og 
lærer om energi i bygg og urbant hagebruk og 
ser presentasjon av nye prosjekter og utvikling i 
området.
Videregående skole
Fredrikstads nye videregående skole legges 
sentralt i området. Gjenbruk av eksisterende haller 
kan være et av de interessante alternativene, 
både mhp. ivaretakelse av kulturhistorie og med 
tanke på identitetsskapende arkitektur. Bygget kan 
også legges i Sentralparken eller i tilknytning til 
kulturplassen. Energi blir premiss for utbygging og 
en av skolens mest interessante studier.
Bibliotek
Byens nye bibliotek legges til bydelen og det 
utvikles egen fagbokavdeling med vekt på klima 
og energi. Bygget kan legges i Sentralparken, i 
tilknytning til kulturplassen eller ny videregående. 
”Huset”
Huset er en institusjon som har eksistert og som 
fortsatt finnes i de aller fleste danske byer. Bygget, 
eller arealene er tilrettelagt for et privat-offentlig 
samarbeid. Arealene gir normalt rom for byens 
kreative og åpner for en nyoppdagelse av det gode 
med å kunne reparere og gjenbruke ressurser. 
Her kan du i tillegg til å leie rom for øvinger få 
tilgang til verksted for å snekre eller sveise, låne 
en datamaskin, eller ordne deg fast atelierplass. 
Huset kan også fungere som byttesentral, 
gjenbruksbutikk og jobbformidling. Folk i alle aldre 
bruker Huset som de vil. 

Fem-minuttersbyen
Gang- og sykkeltrafikk er prioritert og tilgang til 
kollektivtransport er gjort svært god. Det er aldri 
mer enn fem-minutter å gå til bybuss, båtmetro 

eller sykkelparkering med bysykler.
Funksjonsblanding og korte avstander til de 
daglige gjøremål muliggjør et bydelsliv uten bil. 
Arealdisponering og kvartalsløsninger gir robust 
struktur, som sikrer lys og luft og god lokalisering 
av et variert handelstilbud på mange av bydelens 
hjørner. Aktiviteter og offentlige programmer 
utvikles i krysnings mellom bevegelser samtidig 
som kontakt til tilgrensende områder styrkes. 

Grønne strukturer
Sentralparken er et sterkt sammenbindende 
og identitetsskapende element på FMV og 
en helt sentral del av FMV-byen. Parken er 
multifunksjonell og samler de forskjellige 
bykvartalene samtidig som den forbinder dem 
til resten av Kråkerøy. Sentralparken rommer 
bydelens kollektivgate, hoved gang- og sykkelrute 
og et program av offentlig funksjoner og aktiviteter.
Gatene på tvers får en rolle som adkomstgater og 
oppholdsrom og danner en grønn struktur av trær 
som demper gjennomtrekk i området. 
Arealer til rekreasjon, lek og samvær legges i 
direkte tilknytning til boligene. Dette preger bybildet 

Byrom	og	grønne	lunger
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PIRHUSET BO VED VANNET SENTRALPARKEN BO VED KAIA SKRÅPLANET, BEDDINGEN OG KULTURTORGET

Boliger	ved	vannet,	Nederland.	Arkitekt:	KCAP

PROMENADEN

Kulturtorget
Energiboxen

Private-
bakgårder ned 
til vannet

Bade

Biotop

Aktiviteter
Kunstpark
Festivaler
Joggerute

Barnehage
Barneskole
Idrett

Historisk bygningsmiljø

Videregående Skole
Konserter
Næring til vannet
Semiplasskrevende næring

Promenade
Kafeliv

Småbåthavn

Kaikant

Parkering under 
bakken

Lys og luft

EKSEMPEL PÅ SNITT GJENNOM BOLIGOMRÅDER PÅ ODDEN OG GLOMBO

Kontorer	ved	vannet,	Amsterdam,	Nederland.	
Arkitekt	Steven	Holl

Bygg	i	park,	Amsterdam,	Nederland. Museum,	Hessen,	Tyskland.	Arkitekt:	Kadawittfeld
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Illustrasjonssnitt	M	1_1500	(A3)DOKKA BO I DET GRØNNE

Nordlyset,	boligkarre	i	København,	
Arkitekt:	CF	Møller

Tuborg	boliger,	Hellerup	DK.	Arkitekt:	Arkitema Langelinie	ved	lystbåthavnen	i	Århus.	Arkitekt:		Arkitema

Kontorer
Ishall

Aktiviteter knyttet til Dokka

Gangbro over Dokka

Ballasthage

Fiske
Campe
Bade
Gåturer

Barnehage

Boliger	i	Tilburg,	Nederland
Arkitekt:	Neutelings	Riedijk

Strandkanten	boligområde,	Tromsø.	Arkitekt:	70o	Nord
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Hammarby	Sjøstad,	StocholmHammarby	Sjøstad,	StocholmHammarby	Sjøstad,	Stocholm

KUNNSKAPSTORGETDOKKAARBEIDSTORGET

Kontorer
Historiske kraner

Aktiviteter knyttet til Dokka

Gangbro over Dokka

Plasskrevende næring

Ishall

Historisk bygningsmiljø

Beddingen

Videregående skole
Undervisning

Næring knyttet opp mot stille vann

EKSEMPEL PÅ SNITT GJENNOM BYDELSSENTERET VEST PÅ FMV

Hammarby	Sjøstad,	Stocholm
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Illustrasjonssnitt M 1_1000 (A3)

Bolig	skisseprosjekt,	Jåttåvågen,	Stavanger.	Arkitekt:	KAPHistorisk	kran,	Rosenberg	Verft	i	Stavanger

BO OG JOBBE SENTRALPARKENBUSSTRASè BUSSTRASè KULTURTORGET INDRE KANAL BO VED VANNET

Klatrevegg,	Emscher	Park,	Duisburg,	Tyskland

KUNNSKAPSTORGET

Historisk	kran,	Solsiden	i	Trondheim

Historisk bygningsmiljø

Beddingen

Videregående skole
Undervisning

Næring knyttet opp mot stille vann

Mixed use

Parkeringskjeller

Bo i sentrum

Aktiviteter
Busssløyfe

Barneskole
Barnehage

Lek i det grønne
Grønne tak

Huset
Bibliotek

Uteteater ved kanalen
Kunstprosjekter

Bo ved kanalen

Historisk kystlinje

Kvalitet og Identitet
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og øker livskvaliteten samtidig som byrommene 
kan håndtere overvann der kanalføring får sin 
naturlige plass i byens struktur. Mer private uterom 
legges klimaskjermet og internt i kvartalene.
Områder med sterkt forurenset grunn unngås 
som byggeområder og det legges opp til 
særegen parker for ”in situ bioremedering”. Om 
attraktiviteten i forhold til utbygging er for høy 
graves området opp og renses.

Adkomst
Fv 108 danner til en viss grad en barriere og et 
skille til den øvrige bydelen sør for Vesterelva. 
Fylkesveien og byens ringvei aksepteres som 
viktig infrastruktur i bybildet. Gjennom tydelig 
utforming av krysningspunkter for myke trafikanter 
markeres overganger og sammenhenger inn og 
ut av området både under broa ved Vesterelva, 
ved Helsehuset samt ved ny gangbro rett inn til 
dokka. I tillegg viser vegvesenets reguleringsplan 
for videreføring av Fv 108 en planskilt kryssing ved 
rundkjøringen før tunnelinnslaget i sør.

Skala og mangfold
Fortettingsstrategien bygger på eksisterende 
strukturer. Eksisterende bygninger bevares der 
hensiktsmessig og skala i området tar på den ene 
side utgangspunkt i strukturen av store strukturer 
og industribygg og henter på den andre side 
dimensjoner fra Fredrikstads sentrumsbebyggelse. 
Fortettingen struktureres i forhold til miljø og klima. 
Som prinsipp tenkes større bygningshøyder mot 
nord og lavere mot sør. 
Arealressurser langs Rv 108 utnyttes også 
tett og stedvis litt høyt. Bebyggelse som tåler 
trafikkbelastningen, næringsbebyggelse, skaper en 
skjerm for bydelens øvrige bebyggelse. Området 
har stor dybde og ligger øst i området noe som 
gir mulighet til større byggehøyder nær Fv 108 og 
mindre konsekvenser for tilgrensende bebyggelse. 

Etasjeantall opp mot 7 etg. i punkter.
Bebyggelsen langs kaikant inn mot 
havnebassenget har på grunn av sin eksponering 
mot sør potensial til å utnytte solenergien 
maksimalt. Byggehøyder holdes moderate, 5-6 
etg og åpninger i strukturen slipper lys gjennom til 
bakenforliggende byrom og park.
Området nord for sentralparken gis varierte 
byggehøyder rundt sentrale skjermede gatetun. 
Mot sør legges lavere bygg i 3–4 etg, mens det 
mot vannet punktvis kan bygges vesentlig høyere, 
opp mot 7 etg.
Glombo bebygges med rekkehus og familieboliger 
med god kontakt til bakken. På noen steder kan 
bebyggelsen her komme opp i 5 etg. mens det 
øvrige ligger på 3-4. Sentralt ved ny kanal kan det 
etableres nærhandel

UTBYGGING OVER TID
Muligheten som er vist innefor et avgrenset 
område legger opp til en utbygging på rundt 650 
000 m2 BTA. 
Utbyggingen skal foregå over tid for å sikre 
bydelens særegne karakter og muliggjøre utvikling 
av bærekraftige prosjekter. For å få dette til kan 
for eksempel høyere utnyttelse enn her vist være 
gulrot for prosjekter med innovativt innhold ifht. 
energiforbruk og produksjon.

JOTNEVÆRSTE

Eiendomsforhold
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ET EKSEMPEL PÅ FREMTIDIG UTBYGGING
Illustrasjonsplan	M	1_5000	(A3)
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