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Fig 1. Illustrasjon fra presentasjon av Værsttorvet byutviklingsprosjekt 
 
 
Bakgrunn; 
Det er avholdt to arbeidsmøter med Fredrikstad Brann- og redningskorps for å se på en 
optimalisering av løsning for ny rundkjøring ved Bjølstadtunnelens vest ende. Intensjon for 
en ny rundkjøring er å rydde opp i en litt uheldig situasjon for Jens Wilhelmsensgate med 
forholdsvis høy gjennomsnittshastighet ut av tunnel samt kritiske kryssinger for både 
fotgjengere og biler i det samme området. Ny rundkjøring vil medføre lavere hastighet inn i 
området og samtidig tydeligjøres en todelt forsyning av området hvor biltrafikk og 
fotgjengere har fått sine dedikerte kryssinger. Pga. redusert avstand til tunnelåpning fra 
kryss, enn hva veileder for tunnelanlegg angir, er det omsøkt et fravik fra normal som ligger 
til behandling hos veieier Østfold Fylkeskommune.   
 
Fravikssøknaden var opprinnelig innstilt positivt fra Statens vegvesen Østfold men innstilling 
ble omgjort av regionkontoret til Vegvesenet. Omsøkt løsning ble også først akseptert av 
Fredrikstad brannvesen men etter et møte mellom Vegvesenet og brannvesenet er denne 
aksept trukket. Prosjekteier og reguleringsarkitekt har tatt initativ til arbeidsmøter for å se på 



endringer i løsningen som kan bidra til at Fredrikstad brannvesen kan akseptere en revidert 
løsning. Første arbeidsmøte avklarte behov for videre dokumentasjon og modellering av 3D 
modell for at det skulle være mulig for brannvesenet å ta stilling til realitetene i de ulike 
situasjonene.  
 
Prosjekteier Værste AS har opplyst at det ikke foreligger noen sekundær plan etter mange 
utredninger og vurderinger av alternativer. En flytting av rundkjøring er derfor ikke aktuelt og 
i en situasjon hvor ny rundkjøring eventuelt ikke kommer på plass vil man benytte dagens 
kryssløsninger så langt disse tillater.  
 
Området er i utgangspunktet ferdig regulert, men pga. reguleringsplanen som fulgte 
fylkesvei og tunnelbyggingen er det ønskelig med en opprydningsprosess i formålsgrenser. 
Man søker samtidig en mer oppdatert forståelse av funksjoner og utnyttelse som svarer på 
dagens utfordringer og krav og forventninger til byutvikling i denne type sentrumsområder. 
Prosjekteier ber derfor om at de løsninger som vurderes og sammenlignes enten baseres på 
dagens situasjon fremskredet med full ombygging innenfor dagens regulerings-
bestemmelser eller alternativt som foreslått med ny rundkjøring/kryss plassert som omsøkt i 
kryssing mellom forlengelse av Rødsveien og Jens Wilhelmsensgate med utbygging av 
området med høy utnyttelse. 
 
 
 

 
Fig 2. Illustrasjon fra presentasjon av Værstetorvet byutviklingsprosjekt 
 
 
 
 
 
 
 



 
Presentasjon av løsning i arbeidsmøte 1; 
 
Følgende var justert fra fravikssøknadsdokumentene; 
 

1) Nødlomme var flyttet tilbake fra sidegate til dagens posisjon langs Jens 
Wilhelmsensgate. 

2) Bomløsning flyttet i forkant av nødlomme som idag 
3) Nødskap/kontrollskap flyttet tilbake til dagens posisjon  
4) GA Stouslandsvei opprettholdt som alternativ rute ved stengning av hovedløp 

 
 

 
Fig 3. Illustrasjon fra første arbeidsmøte med prinsipielle justeringer fra fravikssøknad 
 
 
Oppsummering fra arbeidsmøte 1; 
 

1) Beredskapsløsning ser akseptabel ut og plassering av nødlomme fungerer bedre 
med plassering som  idag enn på sidegate. 

2) Det er skepsis knyttet til fremkommelighet for uttrykning av større kjøretøy med kryss 
tett på tunnelåpning. 

3) Det er kun to alternativer på bordet, enten situasjon som idag eller rundkjøring som 
vist og plassert i forslag fra Værste AS 

 
Det ble videre avtalt at Griff Arkitektur skulle modellere opp både dagens situasjon og 
forslag til nytt kryss for å drøfte punkt 2 ytterligere med et mer konkretisert grunnlag. 
 



 
Presentasjon av løsning i arbeidsmøte 2; 
I møtet ble Værstetorvet som byutviklingsprosjekt presentert i full bredde samt at man 
gjennomgikk et sammenligningsgrunnlag i 3D av dagens situasjon sammenlignet med 
forslag til ny løsning. 
 

 
Fig 4. Ny 3D modell med planlagt ny bebyggelse og planlagt gateløsning 
 
Modellforutsetningene er de samme som er lagt til grunn for trafikkvurderinger og 
dimensjonering av kryss og geometri utarbeidet av Cowi i samarbeid med Statens Vegvesen 
korrigert for avtalte endringer fra arbeidsmøte 1. 
 

 
Fig 5. Oversiktsillustrasjon nytt kryss med planlagt ny bebyggelse og planlagt gateløsning 
 



 
Fig 6-7. Ny rundkjøring/torg sett fra Vest og Øst 



Sammenligningstudie av tunnelbevegelse; 
Øverste illustrasjon i hvert sett er basert på foreslått ny løsning. 
 
 

 
Fig 8. Tunnelåpning er synlig fra ca. 250 m  
 



 
Fig 9. I ny løsning er rampe ut av tunnel senket ned til stigning 3% som gir bedre sikt ut av tunnel 
 



 
Fig 10. Sidevegger er fjernet på utside av tunnel og rampestigning senket ut av tunnel 
 



 
Fig 11. Ny løsning avsluttes i to felt inn i rundkjøring med stor innersirkel for å dempe fart inn i kryss 
 
Oppsummering fra arbeidsmøte 2; 
 

1) Dersom plassering til rundkjøring skal legges nærmere tunnelåpning enn det 
veinormen tilsier, så mener brannvesenet i Fredrikstad at hastigheten i området bør 
settes ned til 30 km/t. Dette samsvarer godt med at disse gatene også er boliggater 
og at dette vil dempe støynivå fra biltrafikk gjennom tilliggende boområder. 

2) Det må utarbeides et solstudie som dokumenterer hva slags situasjon man får etter 
flytting av kryss og etablering av ny bebyggelse i området. 

3) Tunnel må anses som hovedutrykningsrute for brannvesenet også i fremtiden. 
4) Utbygger anmoder brannvesenet om å gi et tydelig signal til Fylkeskommunens 

behandling av fravikssøknad mht. om foreslått løsning anses som like god eller 
bedre enn dagens situasjon. 

5) Griff Arkitektur utarbeider et solblendingsstudie som innarbeides i en oppsummering 
som oversendes brannvesenet for endelig behandling. 



Solblendings studie; 
Statens vegvesen har ikke definert klare retningslinjer for hvordan denne type 
blendingsstudier skal utføres. Det henvises i flere veiledere og normaler om at solblending 
bør unngås men hva som gir blending, eller som kan oppfattes som blending, er ikke 
definert. Vi har konferert gjennom Knut Selberg, Professor i Vei og trafikkmiljø ved NTNU, og 
med Vegdirektoratets avdeling i Trondheim som utarbeider veileder for utforming av 
veituneller og definert noen kriterier for studiet utfra denne kommunikasjonen. 
 
Kriterier for studiet;
For at sol skal oppfattes som blendene for sjåfør har vi definert som konservativt kriteriet at 
sol må stå lavere enn 20° og med sidevinkel mindre enn 20° i forhold til førers siktlinje i 
kjøreretning. 
 
 

Fig 12. Figur viser valgt kriteriet for hvor lav sol det må være for å gi blending 
 
 
 

 
 
Fig 13. Figur viser valgt kriteriet for hvor liten sidevinkel det må være for å gi blending 
 



Metode; 
Det er benyttet en geografisk og geometrisk bestemt 3D modell av hele nærområdet 
inkludert gammel og ny bebyggelse. Tester er utført med hjelp av modelleringsprogrammet 
Archicad hvor solvinkel og posisjoner kan defineres direkte inn i 3D fil. 
 
Sammenligningsgrunnlag; 
Studiet er sammenlignet med dagens situasjon hvor tunnelåpning og rampe ut av tunnel har 
stor eksponering mot nordvest med lengre perioder av året med solblending av sjåfør. 
Dagens situasjon må også sees i sammenheng med forholdsvis høy hastighet ut av tunnel 
og uønsket praksis med personkryssing mellom tunnelåpning og veikryss. 
 
Vurdering; 
Med angitt kriterie på 20° sidevinkel er det ingen situasjoner som egentlig gir direkte 
solblending mot tunnelåpning etter at nytt kryss og ny tilhørende bebyggelse er realisert. 
Krysset blir liggende i skyggesonen for den lave vestsolen. Som vist i hoveddiagram for 
studiet er det i venstre del av siktsonen, i en begrenset periode av året, lav sol som kommer 
innom mellom to planlagte boligbygg men dette er med sidevinkel mellom 25°-39° for 
kjøreretning og anses ikke å gi noen reell blending. Tidsrommet for dette sidelyset er fra 
noen få minutter med start rundt 5. mai opp til ca 45 min ved midtsommer og forsvinner 
igjen rundt 25. juli. 
 
 

 
Fig 14. Blendingsstudier oppsummert 
 
Konklusjon solblendingstudiet; 
Med angitte kriterier er det ingen direkte eksponering av tunnelåpning som kan 
karakteriseres som situasjoner med solblending av sjåfør. De få tilfeller som kan gi blending 
i sidesynsfeltet er også meget begrenset og totalt sett er dette en meget stor forbedring av 
dagens situasjon med lange perioder med solblending på kveldstid. 



Innstilling fra Fredrikstad brannvesen; 
Fredrikstad brann- og redningskorps har gjennom arbeidsmøter og dialog med utbygger 
kommet frem til følgende konklusjon; 
 
Værste AS utkast til ny rundkjøring ved Bjølstadtunnelen  aksepteres som kryssløsning av 
brannvesenet i Fredrikstad og er vurdert opp mot beredskaps- og utrykningstekniske 
kriterier.  
 
Etter brannvesenets vurdering må det i videre prosjektering fokuseres på tydelig skilting i 
tunnel og kryss, belysning i tunnelåpning og det må stilles krav til redusert hastighet på alle 
veier som fører inn mot angjeldende rundkjøring.  
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