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Traffikkanalyse for fornyelse av Cewexkvartalet,
Fredrikstad sentrum
1 Innledning
Svendsen & co AS har fått i oppdrag fra Cityplan AS å gjøre en trafikkanalyse for planlagt
transformering av Cewexkvartalet i Gunnar Nilsens gate 32-40, i Fredrikstad Kommune.
Denne trafikkvurderingen tar utgangspunkt i data fra Vegvensenet, trafikkmålinger fra Google,
HB-V713 og tabell fra Prosam.

Oppsummering:
Utbyggingen genererer totalt 350 ekstra bilturer per virkedag. Trafikken fordeles mellom
Gunar Nilsens Gate og Asylgata med hovedtyngen av turer i retning fra eller til sentrum i
Gunnar Nilsens Gate.
Eksisterende fortau og sykkelvei i Gunnar Nilsens gate og kollektivtransport fra Gunnar Nilsen
forhold som erstatter bilturproduksjon og genererer gåturer.
Planen bør tilrettelegges for å lede gående og syklende direkte til kollektivpunkter og gangsykkelveier for å legge bedre til rette for mindre bilbruk. Det er ikke behov for nye tiltak for
gående eller syklende, etter som eksisterende system nylig er anlagt og funger bra.
Det bør reguleres og sikres frisiktlinjer for eksisterende kryssing av Gunnar Nilsens gate og
Asylgata, samt sørge for riktig belysning av krysningspunkt.
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2 Planområde og lokalisering
2.1 Lokalisering
Planområdet, innringet i rødt i Figur 1, ligger sentralt i Fredrikstad Sentrum innenfor
hovedfartsårer og med nærhet til alle sentrumsfasiliteter.

Figur 1: Lokalisering av Cewexkvartalet (Kilde: NVDB)
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2.2 Planområde og adkomst
Planområdet, innringet i rødt i Figur 1, ligger i Fredrikstad Sentrum, mellom Asylgata
Nygaardsgata(gågate) og Olaf M. Holwchs gate og Gunnar Nilsens gate.

Figur 2: Planavgrensning (kilde: kommunens reguleringskart)

Biler har adkomst til planområdet fra Gunnar Nilsens gate i sørgående retning, eller fra
Asylgata.
Sørøstre hjørnet av planområdet benyttes i dag til ca 10-12stk parkeringsplasser.
Kvartalet er omkranset av fortau eller gågate på alle sider.
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2.3 Kollektivmuligheter
Planområdet har kollektivmuligheter og knutepunkter i umiddelbar nærhet og gangavstand.

Figur 3: Kollektivavstand Buss-sentral (kilde:www.google.no)

Figur 4: Togforbindelse i nærheten - (kilde: maps.google.no)
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Figur 5: Holdeplass i direkte tilknytning
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3 Dagens situasjon
3.1 Trafikktall:

Figur 6: Eksiserende gater og bebyggelse (kilde: vegvesen.no)

Gunnar Nilsens gate
Fartsgrensen i er 30 km/t.
Vegdata: 0106 KV15071 HP1 m0 - 130
ÅDT, total: 7900
År, gjelder for 2016
Grunnlag for ÅDT: NorTraf Kommune
Nygaardsgata (trafikkert del sør for planområdet)
Fartsgrense 30 km/t
Vegreferanse: 0106 KV27500 HP2 m269 - 304
ÅDT, total: 2000
År, gjelder for 2016
Grunnlag for ÅDT: NorTraf Kommune
Asylgata
Fartsgrense 30 km/h
Ikke tilgjengelig data. Estimert ÅDT mindre enn Nygaardsgata på observasjon.
Olaf M. Holwechs gate
Gågate
Norges Vegdatabank(NVDB)/Statens vegvesens vegkart.
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Typiske trafikkemengder fra Google maps:

Figur 7: Trafikk kl 08:00 (kilde: maps.google.no)

Figur 8: Trafikk kl15, 09.03.2020 (kilde: maps.google.no)
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Figur 9: Trafikk_maks lørdag kl12 (kilde: maps.google.no)

Trafikkmåling fra Google gir stort sett grønne trafikklinjer. Toppbelastning ca lørdag kl 12 når
ikke dyp rødfarge, og betyr god fremkommelighet. Dette tyder på at kapasiteten er
tilfredstillende.
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3.2 Ulykkestatistikk
Vegvesenet har 4 stk ulykker registrert, alle uten alvorlig personskader.

Figur 10: Ulykker rundt Cewex-kvartalet (kilde: NVDB)
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4 Nyskapt trafikk fra planområdet

Figur 11: Situasjon Cewex sett fra Arne Stangebysgate (kilde: planbeskrivelsen)

4.1 Turgenereringsgrunnlag
Turgenerering vurderes med grunnlag i følgende:
I håndbok 713, Trafikkberegninger
Her er det tre forskjellige boligtyper som inngår i trafikkberegningene. Det er enebolig, småhus
og blokk.

Figur 12:Boligtall SSB (kilde SSB)
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I Figur 12 vises forholdet mellom boligtype og antall bosatte. Det er gjennomsnittlig 1,6 og 1,4
bosatte per bolig for hhv. Blokk og bofelleskap og annen bygningstype.
Bilturer generert av boligutbyggelse blir beregnet ved hjelp av turgenereringsfaktorer hentet
fra prosamrapport 137. Rapporten inneholder forskjellige bilturgenereringsfaktorer for Oslo og
omegn. Faktorene skal gjenspeile absolutt alle bilturer generert av boliger som arbeidsreiser,
fritidsreiser, besøksreiser etc. Tabellen i figur 13, er hentet fra nevnte prosamrapport.

Figur 13: Beregning av bilturproduksjon (Kilde: Prosam 137, 2006)

I Figur14 velges kategorien høy tetthet/urbant som mest passende for analyseområdet.
Fredrikstad sentrum velges til kategorien 5,0-9,9km fra Oslo sentrum, men vil ha lokal trafikk
som kompenserer noe for avstand til Oslo. Vi velger høy tetthet/urbant pga tilleggsfaktoren;
avstand til flere kollektivpunkter, er innenfor få minutters gangavstand. Valget av
bilturgenereringsfaktor underbygges også av tilgangen til parkering. Området bygges ut med få
parkeringsplasser, men med nærhet til p-hus, som gir vurdere som tilsvarende forhold som da
tabellen i Figur 13 ble laget.
Boligblokk 2,1 turer
Annen boligtype 1,6 turer
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Turproduksjon for næring og handel estimeres ut fra tabell i HB713 Trafikkberegninger:

Figur 14: fra HB713 Trafikkberegning

4.2 VDT/ÅDT
Tilgjengelige bilturgenereringsfaktorer gir grunnlag for å beregne virkedøgnstrafikk. Det vil si
gjennomsnittlig døgntrafikk mandag til fredag. ÅDT, som er vanlig å benytte med tanke på
dimensjonering og klassifisering av veger, er gjennomsnittlig døgntrafikk for alle dager i året.
Det inkluderer altså lørdag og søndag. For å konvertere VDT til ÅDT benyttes en
omregningsfaktor. Statens vegvesen sin håndbok V713 og angir prosentvis ukesvariasjon per
vegtype. Vi benytter omregningsfaktor ÅDT = 0,85 VDT.
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4.3 Rutevalg
«Reisemønstrene varierer fra byregion til byregion. Kollektivtrafikk er først og fremst et
storbyfenomen. De middelsstore byene er relativt sett mer dominert av biltrafikk. En årsak
til disse forskjellene kan finnes i byenes tetthet (Næss 2004, 2005, Engebretsen 2005). Høy
tetthet gir i gjennom-snitt kortere avstander til daglige gjøremål og dermed mindre behov
for motorisert transport. I tillegg gir tette byer bedre trafikkunderlag for kollektivtransport.
Variasjoner i tetthet og reisemåte finner vi også innad i storbyene, f eks mellom
kommunene i Oslo tettsted (Engebretsen 2003).»
Hovedbevegelser:
Til bussholdeplass
Til Torvbyen/butikker/bussforbindelser
Til restaurant
Til Parkering
Til Uteliv/Byliv

Figur 15:Googles rutevalg med trafikk viser sentral beliggenhet og like ruter til alle formål (Kilde: maps.google.no)

Med parkering i umiddelbar nærhet, i kjeller eller apenesfjellet, blir reisemønster likt for de
fleste formål. Gangturer til buss eller butikker, samt tur til og fra bil, gir omtrent samme
rutevalg.
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Vurdering av venstresvingefelt Gunnar Nilsens gate til Asylgata.

Figur 16:Kriterer for vurdering av eget venstresvingefelt basert på trafikk i dimensjonerende time, år 2020 (Kilde: HB
N100, SVV)

Dimensjonerende time FV314: 12/100*8150*0,33 = 323 kjt/time (33/67 fordeling hht HV713)
Antall venstresvingende, 12/100*1048*0,5 = 63 kjt/time
Beregningene plasserer situasjonen til venstre for kurven som gjelder for fartsgrenser under
50/60 km/t, se orange markering. Denne viser at det ikke er behov for venstresvingefelt.
Det er ikke opplagt at det blir en økning i venstresvingende som følge av fornyelse i Cewexkvartalet, da de som benytter Asylgata hovedsakelig skal til eksisterende attraksjoner.
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4.4 Turgenerering:

Figur 17 Utklipp fra planinitiatuv (kilde: Ing. Svendsen & co AS)

Biltrafikk fra foreslått bebyggelse:
Næring og handel:
Næringsflate er ikke nøyaktig bestemt men det estimeres til ca 1,5 x grunnflate som gir ca
4500 kvm. Fra tabell i fig 14 finner vi et snitt på 22 turer pr 100kvm ved en blanding av handel
og kontor.
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Turproduksjon fra næring blir da 4500/100x22 = 990 VDT = 842 ÅDT.
Boligbebyggelse som planlegges er plassert over næring, og noe som ren boligblokk.
Blokkbebyggelse/kombinert bebyggelse: 90 enheter + 32
Område

Antall
boenheter

Tur pr/dag

Turer / VDT

ÅDT

Blokkbebyggelse

90

2.1

189

161

kombinert bebyggelse

32

1.6

52

45

Sum

241

206

Total ÅDT fra planlagt bebyggelse: 842+206 = 1048 ÅDT
Dimensjonerende time er typisk 12% av ÅDT, beregnet fra matrise i HB713. Tallfestet 126 kj/t
Eksisterende turproduksjon ligger med samme beregningsmetode:
Bolig 12x2,1x0,85 = 22
Næring 3500kvm x 22/100 x 0,85= 682
Estimert total ÅDT eksisterende kvartal 704
Dette gir en økning på ca 350 ÅDT med vurdert planlagt bebyggelsesstruktur

5 Trafikkfremskrivning
Etter som veganlegget i Gunnar Nilsens gate er av nyere dato, og samfunn og miljø beveger seg
i retning av «det grønne skiftet» hvor det ikke legges opp til økt biltrafikk, er det ikke beregnet
trafikkøkning i fremtiden (5-10år).
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6 Konklusjon
6.1 Trafikkvolum
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.
6.2 Trafikkavvikling
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.

6.3 Trafikksikkerhet
Gjennomføringen av tiltakene forventes å kunne gi marginale negative endringer i
nærområdet i form av flere kryssinger over Gunnar Nilsens gate.
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6.4 Avbøtende tiltak
Som del av planforslaget må en sikre riktig belyste krysningspunker inn mot planområdet.

Figur 18: Sykkelfelt i Gunnar Nilsens gate

Som følge av planforslaget vil en anta at der blir flere krysninger av Gunnar Nilsens gate for
myke trafikanter pga bruk av buss og p-hus. I den forbindelse bør en vurdere om eksisterende
belysning er tilstrekkelig, eller bør forsterkes.

For Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS
---------------------------------Nils Petter Nicolaysen
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