Mobilitetsplan for Cewex-kvartalet

Datert 18.06.2020
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1 Bakgrunn
Plus Arkitektur regulerer på vegne av Cityplan AS Cewex-kvartalet i Fredrikstad sentrum. I forbindelse
med reguleringsplanarbeidet er det krav fra Fredrikstad kommune at det utarbeides mobilitetsplan.
Mobilitetsplan er en plan som har til formål å begrense bruk av privatbil til persontransport gjennom
organisatoriske og enkle fysiske tiltak.
Hensikten med planen er å definere mål for ønsket reisemiddelfordeling og gjennom konkrete tiltak
forsøke å påvirke reisemiddelvalg for persontransport i regning av økt adel gange, sykkel og kollektiv.

1.1 Planforslaget
Formålet med planen er å foreta en byreparasjon av Cewex-kvartalet og gjenskape kvartalet til en
verdig portal til byens gågate. Kvartalet vil fylles med ulike funksjoner innenfor sentrumsformålet.
Første etasje vil ha utadrettet virksomheter som skaper aktivitet og trivsel i bybildet. Planarbeidet
har som mål å redusere generert biltrafikk i forhold til sammenlignbare områder på
planleggingstidspunktet. For å lykkes, må det etableres et grønt mobilitetstilbud som er
konkurransedyktig i forhold til bruk av privatbil.

2 Krav til mobilitetsplan
Fredrikstad kommune har satt krav til mobilitetsplan for regulering i kommuneplanens arealdel 20202032 i bestemmelse 16.2:
Ved regulering av utbyggingsprosjekter større enn 1.000 kvm BRA eller som beregnes å gi mer enn 50
arbeidsplasser, skal det utarbeides mobilitetsplan. Mobilitetsplan skal analysere muligheter for minst
bilavhengighet. Mobilitetsplan skal i tekst og tegning vise løsninger for gange, sykkel, kollektivtrafikk,
bil, varetransport og fossilfrie kjøretøy og hvordan disse danner sammenhengende ruter (Fredrikstad
kommune).

3 Trafikkberegning
Svendsen og Co har utarbeidet en trafikkanalyse, datert 08.05.20. Rapporten viser at tiltakene vil
generere en totaltrafikk på ca. 1048 kjt/d og ca. 126 kjt/t ved full utnyttelse. Dette er en økning på
350 kjt/d. Gunnar Nilsens gate har i dag ÅDT 7900, og vil få hovedandelen av økningen på 350 kjt/d.
Dvs ca 5% økning.
Ved full utnyttelse innenfor planområdet vil totaltrafikken øke med 350 kjt/d hovedsakelig i Gunnar
Nilsens gate, og i retning øst mot St.Croix, men det forventes ikke økte kapasitetsproblemer på
strekningen eller i avkjørselen til eiendommen eller p-hus i Apenesfjellet basert på eksisterende
trafikktall og nye trafikktall. P-hus Apenesfjellet har kanalisert utkjøring i øst for reisende som skal
mot østsiden av Fredrikstad eller mot Kråkerøy.
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4 Overordnet mål for grønn mobilitet
Det overordnete målet er et attraktivt og konkurransedyktig sentrumsprosjekt med redusert behov
for biltransport, både for beboere, arbeidstakere og besøkende. Det tas sikte på høy andel
bærekraftige reiser til og fra planområdet.
Reguleringsplan, bestemmelser og sentrale dokumenter skal sikre at planområdet utvikles til et
fremtidsrettet sentrumsområde hvor beboere, arbeidstakere og besøkende velger bærekraftige
mobilitetsløsninger fordi det er enklest og gir best reisetilbud. Det skal være enkelt, effektivt og
attraktivt å gå, sykle og reise med kollektivtransport i hverdagen.

5 Utviklingstrekk
Person- og varetransport innebærer betydelige lokale miljøbelastninger for Fredrikstad.
Transportfeltet er internasjonalt i sterk endring i retning av mer bærekraftige mobilitetsløsninger.
Byer og områder som skal fremstå som attraktive og konkurransedyktige for innbyggere, næringsliv
og boligkjøpere, må i større og større grad tilby et helhetlig mobilitetstilbud. Det er en nasjonal
målsetning om å utvikle bærekraftige byregioner der gange, sykkel og kollektivtransport skal ta
veksten i persontransport «nullvekstmålet».
Planforslaget for Cewex-kvartalet forholder seg til sentrale utviklingstrekk og nasjonale
forventninger. Trender innen digitalisering, urbanisering, individualisering og bærekraft vil med stor
sikkerhet påvirke fremtidens mobilitetsløsninger, med både fysiske løsninger og
organiseringsprinsipper.

6 Grønn mobilitet
Prinsippet om grønn mobilitet bygger på at man snur
om på det konvensjonelle trafikkhierarkiet. Gange og
sykkel har høyest prioritet, etterfulgt av
kollektivtrafikk, og til slutt biltrafikk der bildeling er
prioritert foran privat eid bil.
Et transportsystem med fokus på gange, sykling og
kollektivtransport gir større frihet for flere mennesker
uavhengig av alder, funksjonsevne og sosioøkonomiske
forhold.
Målet er å minimere behovet for bruk av bil i
hverdagen. Dette løses ved å gi beboere, besøkende og
arbeidstagere gode forutsetninger for å velge gange,
sykkel, kollektivtransport eller bildelingsordninger
fremfor privatbilen.
Figur 1: Den omvendte trafikkpyramiden
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7 Mobilitetstiltak
7.1 Planområdets lokalisering
Det viktigste mobilitetsgrepet i reguleringsplan for Cewex-kvartalet er planområdets lokalisering.
Planområdet ligger midt i Fredrikstad sentrum, med alle servicefunksjoner, arbeidsplasser og et
høyfrekvent kollektivtilbud i umiddelbar nærhet.
Planområdet ligger sentralt plassert i Fredrikstad sentrum, dette medfører også korte avstander til
kollektivtrafikk. Fredrikstad bussterminal ligger med ca. 150 meter gangavstand fra planområdet.
Herfra kan man ta en rekke forskjellige regionale og lokale bussruter. Det ligger også tosidig
busslomme i Gunnar Nilsens gate ca. 50 meter sørøst for planområdet.
Sentrum fergeleie ligger ca. 250 meter fra planområdet. Herfra kan man ta gratis ferge til blant annet
Gressvik, Kråkerøy og Gamlebyen. Fergetilbudet er stadig under utvikling, og passasjerveksten har
vært enorm de siste årene.
Gangavstanden til togstasjon er på ca. 700 meter. Herfra går det timesavganger mot Oslo og
Halden/Gøteborg. I rush er det halvtimesavganger i begge retninger. I forbindelse med utbyggingen
av nytt dobbeltspor for jernbane planlegges en ny stasjon i Fredrikstad sentrum. Denne planlegges
plassert på Grønli, noe som vil gi en større nærhet til planområdet enn dagens situasjon.

Figur 2: Kart som viser avstanden til ulike kollektivtilbud
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Fredrikstad sentrum er kommunens viktigste
målpunkt for handel og kultur. Med lokaliseringen
av Cewex-kvartalet ligger forholdene til rette for at
de nye beboerne skal kunne nå disse tilbudene med
bruk av sykkel og gange. Planområdet er ca. 3140
m2 og lokalisert midt i Fredrikstad sentrum.
Avgrenset av Gunnar Nilsens gate i øst, asylgata sør,
Nygaardsgata i vest og Olaf M. Holwechs gate i
nord. Cewex-kvartalet er en av portalene inn til
byens gågater, og har gågater på to av fire sider.
Det er dermed godt tilrettelagt for gående.
Hovedsykkelrute 10 går rett forbi planområdet med
eget sykkelanlegg i Gunnar Nilsens gate.

Figur 3: Hovedsykkelruter i Sarpsborg og Fredrikstad

Figur 4: kart som viser tilbud for gående og syklende
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7.2

Fysisk utforming av planområdet

7.2.1 Høy arealutnyttelse
I tråd med regionale føringer om tettere
byutvikling i de regionale byene,
tilrettelegger Planforslaget for Cewexkvartalet for høy utnyttelse innenfor
planområdet. Høy arealutnyttelse vil si
at mange mennesker bor/jobber relativt
tett med kort avstand til daglige
gjøremål, noe som bidrar til å redusere
transportbehovet. Det er spesielt stor
sjanse å oppnå mindre
personbiltransport i områder med
sentral beliggenhet og høyfrekvent
kollektivtilbud.
Planlagt bebyggelsen består av urbane
strukturer, og bebyggelse i 4-9 etasjer. Det er foreløpig ikke avklart hva bebyggelsen skal fylles med,
og sentrumsformålet gir en fleksibilitet som er helt nødvendig for denne typen områder.

7.2.2 Parkeringsdekning
Det er en kjent sak at parkeringstilbudet påvirker bilbruk og dermed biltrafikken i lokalområdet.
Planens investeringer i grønn mobilitet forutsetter reduksjon i parkeringsdekning, noe som gir både
økonomiske, miljømessige og sosiale fordeler.
Reguleringsbestemmelsene angir maksimumstall for bilparkering og minimumstall for
sykkelparkering, samt krav vedrørende plassering og opparbeiding av disse. For sykkelparkering er
kravene tilsvarende det som er angitt i ny kommuneplan, mens for bilparkering er
maksimumskravene satt lavere enn det kommunen stiller krav om. Det er imidlertid forslagsstillers
målsetning å utvikle prosjektet uten å etablere parkeringsplasser for bil (utover minimumskravet til
HC-parkering).
Ved en utbygging helt uten bilparkering vil forholdene ligge svært godt tilrette for at hovedvekten av
persontransport løses med gange, sykkel og kollektiv.

7.3

Aktuelle tiltak som vil kunne reduserer bilbruk

7.3.1 Bil- og sykkeldelingstjenester
Basert på samfunnsmessige utfordringer og personlige behov, vokser deleøkonomiske løsninger
frem, eksempelvis bilkollektiv og bysykler. Deleløsninger for bil og sykkel reduserer utslipp gjennom
mer effektiv bruk av kjøretøyene, og reduserer samtidig arealbehov til vei og bilparkering.
Nedenfor er mulige mobilitetsløsninger beskrevet.
Bildeling: Bildeling er et alternativ til privat bilhold hvor tjenesten gir medlemmer tilgang til bil.
Medlemmene av tjenesten får tilgang til bil etter bestilling og betaler etter bruk. På denne måten har
medlemmene tilgang til bil uten de vanlige bilutgiftene som følger privatbil. Færre biler deles av flere
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bilbrukere slik at antall biler på veiene, utslippene og kostnadene reduseres. Arealbeslag og
kostnader til infrastruktur (parkering, veikapasitet) reduseres også.
I snitt står privatbiler ubrukte 23 timer i døgnet. Bildelingstjenesten gir den enkelte tilgang til et
større utvalg biler tilpasset spesifikke behov. Kjøretøyene kan både være ulike typer biler (små biler,
stasjonsvogn, varebil), og oppfylle spesielle forutsetninger, f.eks. at de er elektriske. Fleksibiliteten
øker hvis den enkelte beboer har tilgang på et større nett av bildelingsstasjoner utover eget
boligområde. (Kan være både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.) Tilsvarende kan
bildelingsstasjoner i eget boligområde inngå som del av en felles infrastruktur.
Sykkeldeling: Sykkeldeling kan omfatte både elektriske sykler, lastesykler, foldesykler, spesialsykler
for å frakte eldre/barn, samt vanlige sykler. Forskjellige sykler til forskjellige behov. Delesykler kan
supplere egen sykkel og redusere behov for å ha flere private sykler. El-sykler øker rekkevidden,
reduserer barrieren som høydeforskjeller kan utgjøre, og gjør sykkelbruk aktuelt for nye brukere.
Samtidig utvikles nye sykkeltyper, skreddersydd til ulike formål og brukergrupper.
Fordeler med sykkeldeling er mange: Det gir den enkelte tilgang til et større utvalg av sykkeltyper, og
gjør det dermed lettere å finne en sykkel tilpasset spesifikke behov. Det reduserer investeringene
som den enkelte må gjøre, og fjerner drift- og vedlikeholdsansvar fra enkeltpersoner. Det legger til
rette for at kapasiteten til syklene blir utnyttet bedre, og reduserer dermed ressurs- og energibruk.

7.3.2 Hjemlevering av varer og tjenester
Digitale omveltninger endrer forbrukerens kjøpsreise og skaper nye muligheter for
forbruksvareselskaper. For de som handler på nett i dag finnes det to måter å få varer på: levert
hjem, eller hente varene selv - enten på hentepunkter eller ved post-i-butikk. Å hente selv gir
tidsfleksibilitet, mens hjemlevering er det mest behagelige. Stadig flere velger å få dagligvarer og
andre større varer levert hjem på døra. Denne utviklingen er med på å redusere behovet for
privatbilen.

7.3.3 Vekst i kollektivtilbudet
God kapasitet i kollektivtilbudet er en helt sentral forutsetning for å nå nullvekstmålet. Innføringen
av bomring rundt Fredrikstad har ført til at langt flere reisende for de lokale busselskapene. For at
dette veksten skal fortsette er det viktig at veksten i kollektivtilbudet fortsetter. Det arbeides for
øyeblikket med realisering av bypakke nedre Glomma (stort fokus på bussens fremkommelighet) og
InterCity-utbyggingen (dobbeltspor mellom Oslo og Halden). Disse prosjektene vil på sikt føre til et
langt bedre kollektivtilbud. Fergetilbudet i Fredrikstad er også i kontinuerlig vekst.

8 Transportkonsekvenser av planen
Planen legger opp til svært begrenset bilbruk og har en slik plassering at det er enkelt å velge
kollektiv, gange og sykkel.
Antall parkeringsplasser isolert sett blir ikke økt sammenlignet med dagens situasjon, til tross for en
vesentlig høyere arealutnyttelse. Prosjektet er et av få sentrumsnære prosjekter som begrenser
antallet parkeringsplasser.
Siden det er noe usikkert hvilket sentrumsformål byggene vil fylles med, er det vanskelig å gi
konkrete tall på hvilke transportkonsekvenser planen vil gir.
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Dersom det blir bolig i all ny bebyggelse, vil antallet parkeringsplasser per bolig være svært
begrenset.
Dersom det blir hotell, vil personbiltrafikken loses til Apenesfjellet eller allerede eksisterende p-hus i
kvartalet.
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