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1 Sammendrag 

Ut fra nasjonale føringer, byutvikling, miljø, og transport er det riktig å legge til 

rette for fortetting med en høy andel boliger i et sentralt område i en by på størrelse 

med Fredrikstad. Ved en sentral lokalisering vil de aller fleste funksjoner være 

innenfor kort gangavstand. Dette framfor at boligarealer utvikles mer perifert hvor 

generert trafikk med bil antagelig vil bli mye større.  

I denne trafikkrapporten er det vurdert tre alternativer: referansealternativ (0-

alternativ), planforslagets alternativ (alternativ 1) og et alternativ som bygger på en 

mulighetsstudie utarbeidet i forbindelse med kommunedelplanen fra 2010 med 

benevnelsen alternativ 2. 

I forbindelse med vurderingene er det lagt til grunn faktorer som er opplyst i de 

ulike alternativene, som for eksempel areal, parkeringsplasser, og antall leiligheter. 

Ettersom dette er mulighetsstudier, er det usikkerhet knyttet til disse 

opplysningene. I tillegg er det lagt til grunn trafikkrelaterte opplysninger fra kjente 

datasett som for eksempel kollektivtransport, avstander, trafikkulykker med mer. 

Ut fra vurderingen som er foretatt vil en fremtidig utnyttelse av området generere 

en viss trafikk. Alternativ 1 vil generere årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 2.200, mens 

alternativ 2 genererer ca. ÅDT 2.000. Begge alternativene genererer likevel 

betydelig lavere trafikkmengder enn Fredrikstad sykehus, da dette var i full drift. 

Trafikkbelastningen til/fra planområdet vil bli større enn i dagens situasjon (0-

alternativet), men trafikkvolumene vil uansett være såpass små at de neppe skaper 

nye avviklingsproblemer langs samlegatene eller i lokalveinettet ved planområdet. 

Trafikkmengden og avviklingsproblemene vil være mindre enn det sykehuset i sin 

tid (2014-2015) belastet veisystemet med.   

Gjennomføring av diverse tiltak i tråd med Bypakke Nedre Glomma kan bidra til 

en bedre avvikling også i St. Croix-krysset slik at situasjonen blir mer akseptabel 

også utenfor planområdet. 

Planområdet har, og vil selv etter en eventuell fremtidig flytting av Fredrikstad 

stasjon til Grønli ha et svært godt kollektivtilbud med korte gangavstander til 
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sentrale holdeplasser. Både alternativ 1 og 2 vil redusere mye av den 

barrierevirkningen som dagens bygningsmasse skaper (i alternativ 0).  

Det er gode og hensiktsmessige forbindelser for myke trafikanter som med mindre 

tiltak kan forbedres ytterligere. 
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2 Om temautredningen 

Utredningsprogrammet for konsekvensutredningen er basert på forslagsstillers 

vurderinger av viktige plantema, samt føringer fra planmyndighet. 

Gjennomføring av planforslaget berører en rekke problemstillinger og temaer som 

det vil være nødvendig å belyse gjennom kartlegging og analyse. 

Forslag til utredningstemaer er utarbeidet med utgangspunkt i forskrift om 

konsekvensutredninger Vedlegg III, samt supplert med egne tema. 

Følgende tema utredes i henhold til fastsatt planprogram: 

› Forhold til overordnede planer og mål 

› Kulturmiljø 

› Byutvikling, bebyggelse og bylandskap 

› Trafikk 

› Lokalklima og sol-/skyggeforhold 

Denne rapporten omhandler trafikk- og mobilitetsforhold. Temaet trafikkforhold er 

utvidet til også å omfatte mobilitet, for å oppfylle nye utredningskrav vedtatt av 

planutvalget 24.09.2020. Denne temarapporten, "Mobilitetsplan" fra COWI, 

erstatter tidligere temarapport "Trafikk" fra COWI. 

Avgrensning av fagområdet  

Konsekvensutredningen redegjør for hvilke virkninger tiltaket vil få for mobilitet, 

trafikksituasjonen og trafikkavviklingen, samt kollektivbetjening i området.  

Det redegjøres for konsekvenser for biltrafikk, gang- og sykkeltrafikk, 

kollektivtrafikk, parkering og adkomster, samt trafikksikkerhet. Det beskrives 

mulige tiltak som kan understøtte bruk av bærekraftige transportmidler som sykkel, 

gange og kollektivtrafikk. 
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Metode 

Konsekvensutredningen omfatter beregninger og tekstlig vurdering med 

redegjørelse for: 

› Dagens situasjon 

› Trafikk 

› Kollektiv trafikk 

› Forhold for myke trafikanter 

› Planer som påvirker den trafikale situasjonen i Fredrikstad 

› Framtidig situasjon når det gjelder  

› Nyskapt trafikk 

› Kollektivbetjening  

› Parkering og adkomster 

› Forhold for gående og syklende, herunder skolevei 

› Trafikksikkerhet før og etter gjennomføring av planen 

› Mobilitet og mobilitetstiltak 

Alternativene vurderes opp mot 0-alternativet. Eventuelle avbøtende tiltak 

beskrives. 

Datagrunnlag 

› Eksisterende trafikktall og ulykkesdata 

› Cicignon Park - Foreløpig notat trafikk (Rambøll, 03.07.15) 

› Illustrasjoner og 3D-modell av ny bebyggelse 

› Grunnlagsmateriale fra gjeldende kommunedelplan, HRTB sin 

mulighetsstudie fra 2010 
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2.1 Relevante forkortelser 

 

Forkortelse Betydning 

ÅDT Årsdøgntrafikk, dvs. hele årets trafikk 

fordelt jevnt på alle årets dager. 

VDT Virkedøgntrafikk – gjennomsnittlig 

trafikkmengde på virkedager 

Ktj/t Kjøretøy per time 

NVDB Nasjonal Vegdatabank 

SSB Statistisk Sentralbyrå 

DPS Distriktspsykiatrisk senter Fredrikstad 

Intercity (IC) Utbyggingsprosjekt for en rekke 

jernbanestrekninger i Norge med det 

formål å forkorte reisetider mv. 
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3 Dagens situasjon 

3.1 Veinett 

Vei- og gatenettet rundt det tidligere Fredrikstad sykehus har en viss grad av 

kvartalsstruktur (se kart under) med diverse lokale gater som slutter seg til 

omkringliggende samlegater og hovedveinettet.  

Sykehuset er ikke i bruk i dagens situasjon, og derfor er trafikkmengdene i området 

redusert i forhold til situasjonen hvor sykehuset var i bruk. 0-alternativet beskriver 

situasjonen uten sykehus. 

Hovedveinettet består av fv. 108 som starter i rundkjøringen med stamveien rv. 110 

(krysset kalles også St. Croix-krysset) og går sørvestover i retning Hvaler blant 

annet over Kråkerøybrua. Fv. 108 Kråkerøybrua er for øvrig stengt for tunge 

kjøretøy (buss unntatt). Rv. 110 går også østover via Fredrikstad bru til E6 sørover 

i retning Halden og Sverige. Nordover fra St. Croix-krysset går rv. 110 delvis 

parallelt med jernbanen i retning E6 nordover mot Moss og Oslo. 

Samlegatene rundt planområdet (vist med blå streker) består av Hans Jacob 

Nielsens gate som går østover fra rundkjøringen med fv. 108 (rett sør for St. Croix-

krysset) til Fredrikstad stasjon. Videre sørover går samlegaten Jernbanegata som 

ligger rett øst for planområdet fram til T-krysset med Ferjestedsveien som er 

samlegaten som ligger rett sør for planområdet. Ferjestedsveien strekker seg 

østover fram til krysset med blant annet J. N. Jacobsens gate. Herfra er samlegater 

på hver side av Kirkeparken mot fv. 108 i henholdsvis J. N. Jacobsens gate og 

Nygaardsgata. Planområdet knytter seg også til Fredrikstad sentrum via St. Croix 

gate eller via Tordenskiolds gate (under Kråkerøybrua). 
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Figur 1 Oversikt over veinettet rundt planområdet. Samlegatene i området er markert 

med blått. Svarte piler viser gater med enveisreguleringer. Ridehusgata er ikke 

skiltet ensrettet mellom Hans Jacob Nielsens gate og Dronningens gate. Det er 

bare mulig å kjøre mot nord inn i rundkjøringen ved Hans Jacob Nielsens gate, 

og derfor er gata angitt som enveisregulert. Kartgrunnlag finn.no. 

Welhavens gate er for øvrig skiltet som blindvei inn i planområde fra nord. 

Fartsgrensene på det omtalte veinettet er 50 km/t. Rv. 110 har imidlertid 60 km/t 

fartsgrense over Fredrikstad bru. Det er ingen signalanlegg på vei i nærområdet. 

3.2 Trafikkavvikling 

Avviklingsproblemene i dagens situasjon er spesielt knyttet til situasjonen i 
hovedveinettet i ettermiddagsrushet. Spesielt St. Croix-krysset er sterkt belastet. 
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Figur 2 Typisk trafikkflyt på en onsdag kl.16:00 i september 2019 ifølge 

www.google.no.  "Jo rødere farge, jo tregere avvikling". Korona-situasjonen i 

2020 kan ha endret trafikkmengder og trengsel i området så situasjonen angitt i 

Google Maps ikke er representativ for "vanlige" år. Derfor er situasjonen fra 

2019 brukt. 

Ifølge registreringer i Google så går det langsomt langs rv. 110 nordfra inn mot St. 

Croix i ettermiddagsrushet. På den 0,5 km lange strekningen fra rundkjøringen med 

fv. 109 forsinkes trafikken opp ca. to minutter på denne strekningen (ca. tre 

minutters kjøretid). Det er også noen mindre forsinkelser langs St. Croix gate inn 

mot St. Croix i dag. Østfra langs rv. 110 skjer forsinkelsene primært øst for 

Fredrikstad bru. Langs fv. 108 fra Kråkerøybrua og inn mot St. Croix er det 

derimot små forsinkelser. 

3.3 Parkering 

Det er i alt ca. 490 private parkeringsplasser i selve planområdet og arealet mot 

Jernbanegata (info fra Europark). Det finnes i tillegg mange offentlige 

parkeringsplasser i nærheten. Mange av parkeringsplassene er gateparkering langs 

kantstein i lokalgatene rundt det gamle sykehuset. En god del av disse er reservert 

som Beboerparkering med P-kort. Andre parkeringsplasser er allment tilgjengelige 

parkeringsplasser. Planområdet ligger i grønn-sone (det vil si avgiftsparkering 

kl.08-18 på virkedager og kl.08-15 på lørdager med en timepris på kr 24,-. 

Parkering for elbiler er gratis. 

http://www.google.no/
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St. Croix parkeringshus ved St. Croix-rundkjøringen er det nærmeste større 

offentlige tilgjengelige parkeringshuset med ca. 173 parkeringsplasser fordelt over 

tre etasjer med takst som grønn sone. 

 

 

Figur 3 Offentlige parkeringsplasser nær planområdet (blå viser beboerparkering, 

oransje viser parkering for forflytningshemmede, gul, rød og grønn viser 

avgiftsparkering). 

For øvrig er det mange private parkeringsplasser blant annet ved Fredrikstad 

stasjon. Ifølge Konkretisering av Jernbaneverkets parkeringsstrategi for Moss - 

Halden, Østfoldbanen fra april 2016 så har Fredrikstad stasjon ca. 283 

parkeringsplasser som i stor grad er utnyttet ("sprengt"). 

Ved Fredrikstad stasjon og ved Cicignon barne- og ungdomsskole er det etablert 

mange sykkelparkeringsplasser. I tillegg er det sykkelverksted (Pedalen) ved 

sykkelstallen på stasjonen. 

3.4 Trafikkmengder 

Trafikken er stor på hovedveinettet, mens lokalveinettet har mer beskjeden trafikk. 

Ifølge Nasjonal vegdatabank (NVDB) har rv. 110 en ÅDT på ca. 27 000 over 

Fredrikstad bru, mens på rv. 110 nord for St. Croix er ÅDT ca. 22 500. Disse 

trafikkmengdene tilfredsstiller begge kriterier for en 4-felts utforming. Fv. 108 har 

på sin side en ÅDT på ca. 11 000 mellom St. Croix og Kråkerøybrua. 

Tungtrafikkandelen på hovedveinettet er omtrent seks til åtte prosent.  
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Ifølge NVDB har samlegatene rundt planområdet en trafikk som varierer mellom 

ÅDT 1 000 - 3 500. Det vurderes at det er stor usikkerhet knyttet til disse tallene 

fordi sykehuset nå har flyttet vekk fra området. 

3.4.1 Trafikkvolumer generert i området 

Planområdet Innenfor selve planområdet er det bare noen få boenheter i dag, 11, leiligheter 

(Dronningens gate 5). Erfaringsmessig så bor det ca. 2,7 personer per enebolig i 

Fredrikstad og ca. 1,4 personer per leilighet i blokk. Med 11 leiligheter så kan det 

bo ca. 15 personer innenfor planområdet. Trafikken disse skaper anslås grovt til ca. 

ÅDT 25. 

I planområdet er det etablert mange parkeringsplasser (490) som nå er i begrenset 

bruk. Hvis halvparten av disse parkeringsplassene leies ut og brukes én gang per 

dag så kan det genereres en døgntrafikk på ca. 4-500 til/fra disse 

parkeringsplassene. Totalt kan det genereres i størrelsesorden ÅDT 5-600 til/fra 

området i dagens situasjon litt avhengig av hvordan man utnytter den ledige 

parkeringskapasiteten. Alternativ 0 er i prinsippet lik dagens situasjon. 

De tidligere sykehusbyggene står i hovedsak tomme (ca. 35 000 m²) etter at 

sykehuset Østfold flyttet til nytt sykehusbygg (85 500 m²) på Kalnes i Sarpsborg 

høsten 2015. Ifølge data fra 2014 jobbet det tidligere nærmere 3 600 personer 

innenfor grunnkrets 1303 Cicignon nord. Grunnkretsen omfatter området mellom 

jernbanen, Fredrikstad bru, Glomma, Ferjestedsveien, J. N. Jacobsens gate og St. 

Croix gate.  

De fleste ansatte i grunnkretsen arbeidet på sykehuset og de fleste av disse 

arbeidsplassene med tilhørende trafikk er nå borte fra området. Det anslås at det 

forsvant ca. 3 000 arbeidsplasser fra Cicignon nord som følge av at sykehuset ble 

flyttet. Erfaringsmessig så genereres det i størrelsesorden ÅDT 1,5-2 per 

sykehusansatt (inkludert pasienttransporter med mer), det vil si at ca. ÅDT 4 500-6 

000 kan ha forsvunnet fra planområdet som følge av flytting av sykehuset.  

Utenfor planområdet Innenfor grunnkretsen (1303) bodde det ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) 

per 1.1.2016 totalt 618 personer (i 2014 var tallet bare 484) inkludert de som bor i 

planområdet. Disse bosatte antas å generere samlet sett ca. ÅDT 1 000 i området 

(ca. ÅDT 1,6 per bosatt). 

Distriktspsykiatrisk senter Fredrikstad (DPS) holder til i det historiske bygget St. 

Josephs, som ble skilt ut som en egen enhet etter at det gamle sykehuset i 

Fredrikstad ble avviklet i 2015. Her holder både poliklinikken og døgnenheten til.  

Antall døgnplasser ved DPS Fredrikstad utgjør 18. Antall ansatte utgjør ca. 50-100. 

Det anslås ca. 20 000-25 000 polikliniske besøk per år. Trafikken til/fra denne 

virksomheten antas å utgjøre ca. ÅDT 200. Det er usikkerhet knyttet til 

trafikktallene.  

For øvrig genereres det en del biltrafikk knyttet til Fredrikstad stasjon. Stasjonen 

har imidlertid parkering og adkomstmuligheter på begge sider av stasjonen slik at 

ikke all trafikk belaster Hans Jacob Nilsens gate/Jernbanegata. Det anslås at 
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trafikken på denne siden utgjør ca. ÅDT 700. En del av denne trafikken skyldes at 

stasjonen har over 200 bussavganger/-ankomster per virkedag. Dette gjør at 

tungtrafikkandelen er betydelig i Hans Jacob Nilsens gate.  

Langs Hans Jacob Nilsens gate er det også et parkeringshus (173 

parkeringsplasser) og en bensinstasjon nær St. Croix-krysset. Trafikken her anslås 

til ca. ÅDT 1 000. 

Syd for stasjonen ligger Cicignon skole. Skolen (1-10 trinn) har i dag ca. 500 

elever og ca. 65 ansatte. Det vurderes at skolen samlet sett genererer i 

størrelsesorden ÅDT 2-300. Enda lenger øst langs Riverside er det en stor 

parkeringsplass med ca. 150 parkeringsplasser. Torsdag 5. desember 2013 kl. 14.30 

ble det talt 143 biler parkert her. Dette tyder på at parkeringsplassen var høyt 

belastet i 2013 mens sykehuset stadig var i bruk. 

 
Figur 4 Statistiske grunnkretser i området rundt det gamle sykehuset i Fredrikstad. De 

lilla strekene indikerer grunnkretsgrensene. 

Foruten de nevnte arbeidsplassene så er det etablert noe næringsvirksomhet langs 

Hans Jacob Nilsens gate rundt brannstasjonen. Denne virksomheten har liten 

betydning for trafikksituasjonen i gatenettet rundt det gamle sykehuset. 

I "kvadraturen" vest for sykehuset er det etablert en katolsk kirke (St. Birgitta 

menigheten) med tilhørende virksomhet (i St. Josephs gate). I den gamle St. 

Birgitta kirken i Ridehusgaten 26 holder Sjømannsforeningen til. For øvrig har 

Fredrikstad Sanitetsforening lokaler i J. N. Jacobsens gate 20. Det finnes trolig mer 

næringsvirksomhet (blant annet ved Ferjestedet) som ikke er listet opp her. Det 

finnes ca. 50 offentlig tilgjengelige gateparkeringsplasser i "kvadraturen". 

I grunnkretsen sør for planområdet (1301) er det ca. 406 bosatte og ca. 64 

arbeidsplasser (i 2014). Hvis hver bosatt genererer ÅDT 1,6 og hver arbeidsplass 

genererer ÅDT 5 så blir det generert ca. ÅDT 1 000 i dette området. I tillegg er det 

etablert ca. 100 offentlige p-plasser langs Glomma (Tollboden, Strandpromenaden 

og Phønixbrygga) som også kan ha noe trafikk i tillegg. 
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Trafikk i gater I følge NVDB så har fv. 108 Hans Jacob Nilsen gate vest for Ridehusgata en ÅDT 

på ca. 11 500 (andel tunge 5%). Videre så har J. N. Jacobsens gate en ÅDT på ca. 3 

500. For øvrige gater så er ÅDT-trafikken skjønnsmessig anslått. En usikkerhet er 

knyttet til veivalgene i en kvadraturstruktur med flere likeverdige kjøreruter. For 

øvrig kan man med kvadraturstruktur få kjøring rundt de ulike kvartalene i 

forbindelse med leting etter parkeringsplasser eller returreiser. 

 

Figur 5 Anslått ÅDT i gatenettet ved planområdet i dagens situasjon. Det understrekes 

at trafikktallene er beheftet med stor usikkerhet. Ifølge NVDB er ÅDT i 

Ferjestedsveien på 1 600 kjøretøy. Det er vurdert at dette gjelder for den 

vestlige delen av veien. Kartgrunnlag finn.no. 
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3.5 Gang- og sykkelveiforbindelser 

Planområdet ligger svært sentralt i forhold til Fredrikstad sentrum og områdene 

rundt (se kartet under). 

 

Figur 6 Området som kan nås innenfor 10 (mørkegrønn) og 20 minutters (lysegrønn) 

gange fra krysset Kongens gate X Cicignongata forutsatt gjennomsnittsfart på 5 

km/t (http://sykledit.route360.net/). 

Både samlegatene og lokalgatene rundt planområdet har alle tosidig fortau, med 

unntak av Welhavens gate ved planområdet som kun delvis har ensidig fortau. 

Langs hovedveinettet og samlegatene er det etablert diverse gangfelt, mens ellers i 

området er det ikke oppmerket gangfelt. 

Over Glomma sør for planområdet går Gamlebyferga mellom Cicignon og 

Gamlebyen. Denne passasjerferga er gratis, og den går kontinuerlig i rush mellom 

kl. 06.30 – 08.30 og kl. 14.30 – 17.00 mandag til fredag. Utenom rush på lørdag, 

søndag og andre helligdager går ferga hvert 15. minutt. Denne og andre 

passasjerferge-strekninger i Fredrikstad (Byferga Gamlebyen-Gresvik og ferga 

Sellebakk-Lisleby) regnes som en del av sykkelveinettet i Fredrikstad.  

I 2015 hadde ca. en tredel av fergepassasjerene med seg sykkel. Gamlebyferga 

hadde i 2015 et passasjertall på ca. 626 000 passasjerer (ÅDT 1 720 i snitt per dag). 

Passasjertallet på Gamlebyferga gikk for øvrig ned med ca. 10 % fra 2014, noe som 

blant annet kan skyldes flytting av sykehuset i løpet av 2015. Samtidig har 

http://sykledit.route360.net/
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passasjertrafikken på de øvrige to fergestrekningene økt noe mer enn nedgangen på 

Gamlebyferga. 

 

Figur 7 Gang-/sykkelveisystemet i området rundt planområdet. Kartet viser 

blant annet gang-/sykkelveier, sykkelfelt og gangfelt. Fortau langs gatene er 

ikke vist. 

Bruk av Gamlebyferga er et trafikksikkert alternativ med langt mindre 

høydeforskjell enn å sykle over Fredrikstad bru. I løpet av sommeren 2016 ble det 

for øvrig merket opp et smalt sykkelfelt i Ferjestedsveien sør for planområdet. 

Sykkelfeltet går fra Cicignon fergeleie (Gamlebyferga) og opp Ferjestedsveien. 

Sykkelfeltet er smalt (en meter bredt) og går kun på én side av bilveien. 

For øvrig er Glommastien et tilrettelagt alternativ for å sykle eller gå nordover fra 

Cicignon fergeleie mot Lisleby (under Fredrikstad bru), og videre mot Sarpsborg 

langs vestsiden av Glomma (Glommastien går også på motsatt side av Glomma). 

Det er også mulig å slutte seg til Glommastien via veien Riverside fra Fredrikstad 

stasjon og østover. 

Nord for planområdet er både jernbanen og rv. 110 barrierer. Det er mulig for 

gående å krysse jernbanesporene gjennom fotgjengerundergangen ved selve 

stasjonen og gå videre under rv. 110 i retning Lisleby langs Lislebyveien eller i 

retning Bydalen langs Bydalsveien. Ellers så kan gang-/sykkelundergangene ved 

St. Croix og/eller undergangen for rv. 110 og gang-/sykkelbrua på nordsiden av 

jernbanesporene benyttes i retning Dammyr/Glemmen.  

Fra undergangene ved St. Croix er det også mulig å følge gang-/sykkelveien 

parallelt på vestsiden av rv. 110 nordover mot Bryggeriveien enten mot nordre del 

av sentrum eller videre nordover eller langs fv. 109. Alternativt kan man også fra 
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undergangen følge St. Croix gate inn mot sentrum. I St. Croix gate og i Gunnar 

Nilsens gate er det for øvrig etablert en tosidig sykkelfeltløsning fra J. N. Jacobsens 

gate (vest for brannstasjonen) og helt fram til krysset med Bryggeriveien. 

Vest for planområdet kan man sykle i blandet trafikk i relativt lavt trafikkerte gater 

eller gjennom f.eks. Kirkeparken. I retning sentrum er fv. 108 mot Kråkerøy en 

barriere som må krysses i plan, f.eks. ved gangkryssingene ved Fredrikstad 

domkirke. Følger man Nygaardsgata kommer man direkte inn i gågata i Fredrikstad 

ved Fredrikstad rådhus.  

Alternativt kan man krysse under fv. 108 Kråkerøybrua i Tordenskiolds gate 

nærmere Vesterelva. Alternativt er det fint å gå langs bryggene ved Cicignon 

fergeleie (Gamlebyferga) langs Glomma vestover og videre langs Vesterelva 

nordover mot sentrum. Hverken Kråkerøybrua eller Fredrikstadbrua (ikke 

sykkelfelt som tidligere) er spesielt tilrettelagt sykkeltrafikk. 

3.6 Kollektivtilbudet 

Planområdet ligger sentralt i forhold til dagens kollektivsystem i Fredrikstad. 

Fredrikstad stasjon ligger bare 1-200 m fra planområdet. Fra stasjonen er det 

togforbindelser i retning Oslo (kjøretid ca. 75 minutter) og i motsatt retning til 

Sarpsborg og Halden (stort sett hver time i begge retninger). Enkelte av disse 

togavgangene fortsetter også til Gøteborg. I rushene går det i tillegg ekstra 

togavganger i retning Oslo tidlig om morgenen og fra Oslo i ettermiddagsrushet. I 

2010 hadde Fredrikstad stasjon ca. 660 000 passasjerer (Wikipedia). Dette tallet 

har antagelig økt noe fram til i dag. I forbindelse med planene for utbygging av 

InterCity (IC) langs Østfoldbanen så planlegges det også å flytte Fredrikstad 

stasjon til Grønli-området rett nord for sentrum. Også den nye stasjonen på Grønli 

vil ligge relativt nært planområdet (ca. 1 km fra). Det vurderes at en eventuell 

flytting først vil kunne skje med en ganske lang tidshorisont utover 20 år. 

Mot Oslo og Kråkerøy er det også mulig å bruke TIMEkspressens linje 6. Denne 

bussen kjører langs fv. 108 og over Kråkerøybroa via Fredrikstad bussterminal og 

til E6 videre mot Oslo. Nærmeste holdeplass til planområdet er Domkirken langs 

fv. 108 ca. 3-400 m fra planområdet. TIMEkspressen bruker ca. 1 time og 25 

minutter til Oslo, mens toget bruker noe kortere tid. Fredrikstad stasjon er også 

endepunkt for busslinjer i retning boligområdene nord for Fredrikstad sentrum 

(Oredalen, Ambjørnrød, Veum) og vest for Fredrikstad sentrum (Gressvik osv.). I 

tillegg går det busser i retning Sarpsborg og det nye sykehuset på Kalnes fra 

stasjonen. Alle disse bussene går via sentrum og Fredrikstad bussterminal. 

Kollektivtrafikktilbudet langs vestsiden av Glomma (Lisleby, Rolvsøy) og østsiden 

(Sellebakk, Torp) dekkes i stor grad av Glommaringen. Denne har 7 ½-

minuttsfrekvens i rushtid og kvartersfrekvens på dagtid frem til ca. kl.18. 

Glommaringen passerer holdeplassen St. Croixundergangen ca. 3-400 m fra 

planområdet. Fra holdeplassen ved St. Croixundergangen går det også lokalbusser 

til Lisleby og busslinjer over Fredrikstad bru (i retning Begby, Halden og så 

videre). 
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Lokalt er det bare 2-300 m å gå til Gamlebyferga som er en høyfrekvent og gratis 

ferge over elva, og gjennom dette tilbudet er det kort gangavstand til Gamlebyen 

og nærområdene på østsiden av Glomma. Gamlebyen har dessuten gratis 

fergeforbindelse vestover videre til blant annet Kråkerøysiden, sentrum, Værste og 

Gressvik. 

Gjennom Kvadraturen går det dessuten lokale busslinjer (118 og 185). Stambusser 

har stopp i St. Croix gate og bussene til Kråkerøy har stopp i Riddervollsgate. 

 

Figur 8 Illustrasjon av dagens busstilbud ved planområdet. Blå linje viser grove 

forbindelser mellom stoppene på busslinjene. Med rød sirkel er busstopp for 

stamlinjene markert. Blå sirkel viser busstopp for busser til og fra Kråkerøy. 

Evt. fremtidig stasjon på Grønli ligger utenfor kartskissen. Kart fra Østfold 

Kollektivtrafikk. 

3.7 Trafikksikkerhet 

De registrerte personskadeulykkene fra 10-årsperioden 2009-20191 er vist i figuren 

under.  

 

 

 
1 Fra 1.1.2009. Hentet fra NVDB, desember 2020. 
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Figur 9 Registrerte trafikkulykker med personskade for 10-årsperioden 2009-2019 

(hentet fra NVDB). Kartgrunnlag Openstreetmap. 

Det er registrert fem ulykker i J. N. Jacobsens gate i denne perioden hvor tre av 

disse involverer myke trafikanter, hvorav to er fotgjengere. Anbefalinger til tiltak 

på denne strekningen beskrives sist i denne rapporten.  

I krysset Kongens gate x Ridehusgata er det registrert én sykkelulykke.   

I Dronningens gate x Cicignongata er det registrert to ulykker, begge mellom 

trafikanter i kryssende retninger. I et av uhellene var en sykkel involvert. 

I rundkjøringen Ridehusgata x Hans Jacob Nielsens gata er det registrert tre 

personskadeulykker. To involverer fotgjengere – i ett tilfelle ble fotgjengeren 

påkjørt av en ryggende bil. 

Der er registrert en ulykke i utkjørselen fra St. Croix bilparkering. Begge involverte 

er biler. 

Det er registrert åtte ulykker i St. Croix-rundkjøringen i denne perioden. Disse 

analyseres ikke. 
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4 Kort beskrivelse av relevante planer 

4.1 Plan for hovedsykkelveier i Nedre Glomma 

Planen for hovedsykkelveier i Nedre Glomma fra 2017 setter rammene for 

fremtidens tilbud til syklister. Formålet med planen er å understøtte målet om å 

utvikle miljøvennlige byområder. Sykkelen ønskes å bli et vanlig og praktisk 

transportmiddel i området.  

Ifølge planen foreslås det etablert eget anlegg for sykkel i Ferjestedsveien som går 

rett forbi planområdet. Også i Jernbanegata og Hans Jacob Nielsens gate 

planlegges det etablert eget anlegg for syklister. Dette vil vesentlig forbedre 

servicen for syklister som skal til og fra planområdet og medvirke til en bedre 

forbindelse mellom Cicignon-området og Fredrikstad sentrum. 

 

Figur 10 Hovedsykkelnett i Fredrikstad sentrum. Planen for hovedsykkelveier i Nedre 

Glomma. 
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4.2 Utredning av kollektivtilbudet i Nedre 

Glomma 

Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma2 fra 2017 danner grunnlag for 

utformingen av fremtidens kollektivnett i Nedre Glomma. 

Blant annet ønskes et enklere og raskere bussnett enn det eksisterende. Det er 

utarbeidet et forslag til nye stambusslinjer i Fredrikstad sentrum, som vist i figuren 

under.  

 

Figur 11 Forslag til fremtidige stamlinjer i Fredrikstad 

Endelig linjeforløp og plassering av fremtidig stasjon skal avklares nærmere, men 

dersom de viste linjene etableres i St. Croix gate vil Cicignon-området ha en god 

kollektivbetjening i fremtiden. Det vurderes at en eventuell flytting av stasjonen 

ikke vil skje de første 20 årene. 

 

 

 

 
2 Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma, Urbanet Analyse / Asplan Viak, 2017. 
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5 Vurdering av alternativer 

Referansealternativ 0-alternativ 

0-alternativet (referansealternativet) defineres som forventet utvikling 10 år fram i 

tid dersom tiltaket ikke gjennomføres. En situasjon i tråd med gjeldende 

reguleringsplaner legges til grunn for 0-alternativet. 

I denne vurderingen legges det også vekt på hvordan området ble benyttet tidligere 

ettersom dette viser hvordan området kan utnyttes.  

Ved beskrivelse av konsekvensene sammenlignes alternativene med 

referansealternativet.  

Alternativ 1: Forslagsstillers alternativ 

Alternativ 1 innbefatter i tillegg til en utbygging av planområdet også en endring 

av gatenettet. I forhold til alternativ 0 foreslås Cicignongata å gjøres 

gjennomkjørbar mellom Kongens gate og St. Josephs gate.  

Alternativ 2:  

I forbindelse med kommunedelplanen, ble det utarbeidet en mulighetsstudie for ny 

bebyggelse, HRTB april 2010. Mulighetsstudiet defineres som alternativ 2. 

Alternativ 2 innbefatter de samme endringene av gatenettet som i alternativ 1. I 

tillegg forlenges Kongens gate østover fra Cicignongata og helt fram til 

Jernbanegata, samt at Ths. W. Schwartz gate forlenges sørover til den forlengede 

Kongens gate og eventuelt litt sørover. 

5.1 Trafikkgenerering 

 

Nyskapt biltrafikk Det foreligger to utbyggingsalternativer i tillegg til 0-alternativet.  Alternativene er 

som følger: 

Tabell 1 Grunnlag for beregning av trafikkgenerering fra planområdet. 

Arealformål Enhet Alt. 0
3
 Alt. 1 Alt.2 

Boliger (antall) Antall 11 730 400 

Skole Barn 0 0 360 

Handel/kontor m²  0 3.000 m²  5.000 m²  

Barnehage barn 0 0 80 

Parkeringsplasser antall - 300 400 

 

Arealene i 0-alternativet står i stor grad ubenyttet noe som gjør at trafikkmengdene 

i prinsippet er lik dagens situasjon. Hvis disse arealene av en eller annen grunn i 

større grad blir utnyttet så kan trafikken til/fra planområdet i 0-alternativet bli 

 

 

 
3 Eksisterende i planområdet. 
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større og mer lik de øvrige to alternativene (alternativ 1 og 2). Området rundt 

hospitalsbygget vurderes generelt ikke brukt til gjennomgangstrafikk. Herutover er 

det i Fredrikstad et nullvekstmål for biltrafikken, hvorfor trafikkmengder ikke 

framskrives. 

Trafikkgenerering Det er lagt til grunn en trafikkgenerering for boliger beregnet med basis i 

gjennomsnitt 1 bosatt per 50 m² BRA bolig (uavhengig av størrelsen på boligene) 

og ÅDT 1,6 per bosatt. Dette gir en faktor på ÅDT 3,2 per 100 m² boligareal. Valg 

av den lave ÅDT-faktoren for bolig er vurdert ut fra områdets sentrale beliggenhet 

i forhold til gang-/sykkelavstander og dagens kollektivtilbud. Idet trafikkmengder 

for planområdet og veierne rundt planområdet er beregnet på bakgrunn av 

funksjoner som boliger mv. framskrives trafikken ikke.  

Når det gjelder andre funksjoner så kan trafikken variere avhengig av hvilke typer 

virksomhet som blir etablert. Handel, og spesielt dagligvarehandel, kan potensielt 

generere svært mye biltrafikk per m². Andre typer funksjoner som kontor og 

service kan generere en god del mindre biltrafikk. 

Kommuneplanens arealdel anviser at nytt arealformål for området skal være 

«framtidig kombinert bebyggelse og anleggsformål». Det er spesifisert at 

høyblokkene skal transformeres til boligformål, men ellers ikke spesifisert hva som 

inngår i det kombinerte formålet. Det er bolig som er hovedformål i 

reguleringsforslaget for Cicignon Park. Det er ikke detaljert avklart hva som skal 

etableres av andre formål, så det er derfor valgt å legge til grunn en faktor på ÅDT 

15 per 100 m² BRA for andre funksjoner. 

Tabell 2 Forutsatt turgenerering per enhet for funksjonene i planområdet. 

 Bilturer (ÅDT) Per. enhet 

Bolig 3,2 100 m² bolig 

Bolig 2,3 bolig 

Næring 15 100 m² BRA 

Skole4 0,75 elev 

Barnehage5 1,5 barn 

 

Begge alternativene representerer en trafikkvekst i forhold til alternativ 0, men 

biltrafikken er allikevel antagelig betydelig lavere (kanskje halvparten) enn da 

 

 

 
4 Turgenerering for skoler avhenger av mange forhold – funksjoner og tetthet i 

skolekretsen, gang- og sykkelruter mv. Det foreligger begrensede erfaringstall. Det er tatt 

utgangspunkt i en analyse av en skole i Rygge kommune, hvor 260 elever genererte VDT 

på ca. 300 kjøretøy, tilsvarende en VDT på ca. 1,15 turer per elev og en ÅDT på ca. 1 tur 

per elev. Cicignon-området er tettere bebygd enn området i Rygge kommune, og 

turgenereringen er derfor justert ned. 
5 Det er vurdert at flere barnehagebarn enn skoleelever kjøres. Noen barn vil kunne bringes 

eksempelvis av foreldre på sykkel. Derfor vurderes turgenereringen til 1,5 bilturer per barn 

i ÅDT.  
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Fredrikstad sykehus var i full drift. Trafikkmengdene vil være størst i 

ettermiddagsrush som også er den kapasitetskritiske perioden i Fredrikstad. 

Tabell 3 Beregnet årsdøgntrafikk fra ulike funksjoner i planområdet. 

Årsdøgntrafikk Alt. 0 Alt. 1 Alt.2 

Boliger
6
 25 1.679 920 

Skole - - 270 

Handel/kontor - 450 750 

Barnehage - - 120 

Andre funksjoner - - - 

Turer i alt (ÅDT) 25 2.129 2.060 

 

Da tallene er forbundet med usikkerheter, avrundes tallene til nærmeste 100 turer. 

Trafikkmengdene i null-alternativet er ganske små i forhold til de generelle 

usikkerhetene og behandles derfor ikke videre. 

Tabell 4 Årsdøgntrafikk generert av boliger og andre funksjoner i planområdet, 

avrundet. 

Årsdøgntrafikk Alt. 0 Alt. 1 Alt.2 

Boliger 0 1.700 900 

Andre funksjoner - 500 1.100 

Turer i alt (ÅDT) 0 2.200 2.000 

 

Utenfor planområdet  I tillegg til endringene i planområdet så er det planlagt utbygging av ca. 170 nye 

boliger i tilknytning til boligprosjektet B3 Jernbanebrygga (Rom Eiendom). Dette 

prosjektet er beregnet å øke trafikken langs Hans Jacob Nilsens gate med en 

størrelsesorden på 220 nye bilbevegelser per dag. Et økt elevtall på Cicignon skole 

kan også øke biltrafikken noe. På en annen side så vurderes det å flytte Fredrikstad 

stasjon til Grønli i forbindelse med utbygging av nye dobbeltspor langs 

Østfoldbanen. Dessuten forventes i fremtiden vesentlig fokus på overholdelse av 

nullvekstmålet for biltrafikk i Fredrikstad. Dette kan innebære en reduksjon av 

trafikken langs Hans Jacob Nilsens gate slik at det ikke er sikkert biltrafikken 

samlet sett endrer seg langs Jacob Nilsens gate i 0-alternativet. Derfor er det 

forutsatt at øvrig trafikk i området er uendret i forhold til dagens trafikk. 

5.2 Trafikkmengder etter utbygging 

5.2.1 Forutsetninger for trafikkens fordeling 

Fordeling av trafikk til og fra et større utbyggingsområde som Cicignon er 

kompleks. Det er flere avkjørsler til parkeringskjelleren, og det er også mulig å 

kjøre i gatene rundt planområdet. Dagens gateparkering vil trolig bli fjernet helt 

 

 

 
6 Beregnet på bakgrunn av turgerering på 2,3 bilturer per bolig (ÅDT). 
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eller delvis for å gi bedre plass til gående og syklende. Derfor må det vurderes 

hvordan trafikken fordeler seg7. 

Parkeringsløsningen for området vil i hovedsak ligge under terreng. Det planlegges 

etablert ca. 300 parkeringsplasser i alternativ 1, svarende til egen p-plass til ca. 

40% av boligene. I forhold til 0-alternativet vil dette gi en noe mer ryddig og 

samlet parkeringsløsning enn i dag hvor parkeringen er noe mer spredt. I alle 

scenarier er det flere atkomster til parkeringskjellerne, og det er som utgangspunkt 

ikke helt enkelt å vurdere hvordan trafikken vil fordele seg.  

Det er ikke tilstrekkelig å se på antall parkeringsplasser tilknyttet en nedkjørsel, 

også typen av funksjon som parkeringsarealene betjener. En parkeringsplass 

tilknyttet næring vil typisk ha større utskifting enn en plass tilknyttet en bolig, men 

hvor stor utskiftingen er vil være avhengig av hvilken type næring med videre. En 

beregning vil derfor være ganske kompleks, og fortsatt være tilknyttet store 

usikkerheter. Derfor er det valgt å legge til grunn en grov vurdering for 

beregningene. 

Hovedadkomsten vil komme fra fv. 108 (søndre rundkjøring på St. Croix) inn i 

Hans Jacob Nielsens gate som også tidligere var skiltet som hovedadkomst til 

sykehuset.  

Planområdets plassering i Fredrikstad medfører at det er to overordnede retninger 

som trafikken fordeles på. Den ene er mot nord til St. Croix-krysset, hvorfra det er 

forbindelse til E6, til øvrig sentrum mv.  

Den andre overordnede retningen, mot vest, er forbindelsen til Kråkerøy, hvorfra 

det er mulig å kjøre via fv. 108, som er et alternativ til fv. 110 mot nordvest. Mot 

vest er det også forbindelse til sentrumsområdene som ligger nær ved Glomma. 

Det vurderes at hovedparten av trafikken vil kjøre til og fra St. Croix-krysset, 

hvorfra det er best forbindelse til andre vesentlige funksjoner. Samlet er det vurdert 

at 75% av den genererte trafikken kjører til og fra St. Croix-krysset, mens 25% 

kjører mot vest. 

Det er vurdert at 60% av trafikken vil kjøre til/fra Cicignongata, som åpnes for 

trafikk på hele strekningen i alle alternativer. 40% av trafikken vurderes å kjøre 

til/fra Welhavens gate. Samlet fordeles trafikken som vist i figuren under. 

 

 

 
7 Vedtak i planutvalget 24.09.2020, sak 92/20, jf. vedlegg datert 04.09.20 side 

2 punkt 19 
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Figur 12 Forutsatt fordeling av trafikken til og fra planområdet i alle alternativer. 

Kartgrunnlag Openstreetmap. 

Dette betyr ikke at det ikke skjer endringer i trafikkmengder på andre veier i 

området rundt planområdet. Det er vesentlig å bemerke at det er usikkerheter ved 

vurderingene, og det tas ikke hensyn til andre rutevalg. Eksempelvis kan en 

trafikant fra planområdet velge å kjøre mot nord via Ridehusgata i stedet for 

Cicignongata. Beregningene viser prinsippene for forventet trafikkøkning i 

området.  

Antall interne turer i Kvadraturen til og fra planområdet vurderes ganske begrenset. 

På bakgrunn av de generelle usikkerhetene i beregning av eksisterende og 

fremtidig trafikk er det derfor valgt å fokusere på de vesentligste reiserutene. 

Både alternativ 1 og 2 legger opp til å åpne Cicignongata gjennomgående for lokal 

biltrafikk. 

Åpning av Cicignongata for gjennomkjøring gjennom dagens sykehusområde kan 

potensielt øke gjennomkjøringstrafikken mellom Ferjestedsveien og Hans Jacob 

Nilsens gate. Det vurderes at trafikken som kan endre sitt veivalg til å kjøre 

igjennom "kvadraturen" kan ha et potensial på ÅDT 300 hvis "friksjonen" i 

gatenettet blir for liten. Dette antas å være uønsket gjennomkjøringstrafikk som det 

gjennom avbøtende tiltak er mulig å gjøre noe med og som derfor ikke inngår i 

ÅDT-kartet under. I tillegg kan noe trafikk (ÅDT 1-200) som oppstår langs 

Cicignongata sør for det gamle sykehuset få endret sitt veivalg ved en åpning av 

Cicignongata.  

I alternativ 2 åpnes i tillegg Kongens gate for gjennomkjøring. Denne åpningen 

vurderes å ha begrenset betydning for øvrig trafikk i området. Det er kun noe 

lokaltrafikk som vil ha nytte av en slik åpning. 
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På grunn av Bypakke Nedre Glommas målsetning om nullvekst i 

personbiltrafikken samt tiltakene i pakken er det valgt ikke å framskrive 

trafikkmengdene rundt planområdet. 

5.2.2 Trafikale konsekvenser, Alternativ 1 

I alternativ 1 økes trafikkmengdene særlig på Welhavens gate, Hans Jacob Nielsens 

gate og Cicignongata. Også St. Croix-rundkjøring får økt trafikkmengde. I den 

sørlige delen av kvadraturen økes trafikkmengden prosentvis mye, men de samlede 

trafikkmengdene vil fortsatt være lave. 

 

 

Figur 13 Anslått ÅDT i gatenettet etter utbygging av alternativ 1 samt trafikkøkning i 

forhold til 0-alternativ. Det understrekes at trafikktallene er beheftet med stor 

usikkerhet. Kartgrunnlag Openstreetmap. 
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5.2.3 Trafikale konsekvenser, Alternativ 2 

Trafikkmengdene generert i alternativ 2 er mindre enn i alternativ 1, men større enn 

i nullalternativet. Dette henger sammen med at det er færre boliger og mindre 

næring i forhold til alternativ 1. Det er de samme gatene som i alternativ 1 som får 

størst trafikktilvekst. 

 

 

Figur 14 Anslått ÅDT i gatenettet etter utbygging av alternativ 2 samt trafikkøkning i 

forhold til 0-alternativ. Det understrekes at trafikktallene er beheftet med stor 

usikkerhet. Kartgrunnlag Openstreetmap. 

5.2.4 Trafikkavvikling 

 Avviklingsproblemene er primært knyttet til hovedveinettet – særlig kryss og 

rundkjøringer – i ettermiddagsrush og ikke lokalveinettet rundt planområdet. Hvis 

det legges til grunn at makstimen i ettermiddagsrushet utgjør 12 % av ÅDT for 

boligtrafikk og 15 % av øvrig trafikk, så vil timetrafikken til/fra planområdet i 

alternativ 1 være ca. 280 kjt/t høyere enn i 0-alternativet og kun marginalt høyere 

enn alternativ 2. Alternativ 2 har ca. 275 kjt/t større belastning enn 0-alternativet. 

Trafikkbelastningen til/fra planområdet vil bli større enn i dagens situasjon (0-

alternativet), men trafikkvolumene vil uansett være såpass små at de neppe skaper 

nye avviklingsproblemer langs samlegatene eller i lokalveinettet ved planområdet. 

En god del av trafikken til/fra planområdet vil også belaste hovedveinettet og St. 

Croix-krysset og således øke avviklingsproblemene i dette krysset. 

Trafikkmengden vil imidlertid med vesentlig sannsynlighet være mindre enn den 

var da Fredrikstad sykehus var lokalisert her og trafikkforholdene vil derfor bli 

bedre enn da, men ikke så god som 0-alternativet. Det er ikke gjennomført 
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kapasitetsberegninger for rundkjøringen, men en slik analyse kan avklare 

påvirkningen på trafikkavviklingen. 

5.2.5 Varelevering 

Løsninger for varelevering i reguleringsplanen er relativt fleksible. Derfor kan 

varelevering skje fra gatene, fra gatetun og fra torg. I bestemmelsene for torg og 

gatetun fremgår at varelevering her må tilrettelegges slik at det gir minst mulig 

konflikt med myke trafikanter. 

Alle kvartaler i planområdet reguleres til blandet formål, og varelevering kan 

derfor være relevant til alle kvartaler. Størst omfang vurderes å være ved kvartal C 

og E (BKB3 og BKB5) hvor det åpnes for inntil 3000 m² BRA til annet enn bolig i 

hvert kvartal. Vareleveringskjøretøy vil derfor anvende samme veier og gater som 

øvrig trafikk. 

Det vil muligens etableres dagligvareforretning i kvartal E, med varelevering ved 

hjørnet Dronningens gate / Welhavens gate.  

Det anbefales generelt at det unngås at vareleveringskjøretøy rygger over fortau 

eller på arealer hvor mange myke trafikanter ferdes. Evt. vareleveringsrampe og 

bør derfor etableres lastebiler kan rygge til den uten å krysse naturlige forbindelser 

for myke trafikanter.  

Dersom det kan anvendes en tralle mellom lastebil og vareleveringsdør, vil det 

være mest hensiktsmessig for trafikksikkerheten om varelevering kan skje fra 

gater. Dermed unngås det at lastebiler og myke trafikanter ferdes på samme arealer.  

5.2.6 Bypakke og bompenger 

Tiltakene knyttet til Bypakke Nedre Glomma med blant annet nye bomstasjoner, 

diverse tiltak i veinettet, satsing på kollektivtrafikk og gang-/sykkeltrafikk 

forventes å bidra til at avviklingen kan bli bedre enn slik det er i dag. Det 

planlegges blant annet utvidelse av rv. 110 både nord for St. Croix og over 

Fredrikstad bru. Trafikksituasjonen i lokalveinettet rundt planområdet vurderes i 

liten grad til å ville bli påvirket av de planlagte endringene langs rv. 110. 

Det er i 2019 åpnet en ny bomring i Nedre Glomma. Rundt planområdet er det 

blant annet etablert bomstasjoner ved Kråkerøybru og Fredrikstadbrua. Beboere i 

planområdet som jobber utenfor Fredrikstad by må derfor betale bompenger 

dersom de ønsker å kjøre bil til og fra jobb. Dette kan medføre at boligene i 

planområdet i noen grad tiltrekker folk som ikke har behov for å kjøre ut av 

Fredrikstad i forbindelse med pendling. Dette kan igjen medføre at trafikkmengden 

generert av planområdet reduseres. 
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5.3 Vurdering av forhold for gående, herunder 

skolevei 

Planområdet bør tilrettelegges slik at det er gode forhold for gående. Dette er i tråd 

med målene fra Bypakken for Nedre Glomma og vil medvirke til å redusere antall 

bilturer fra planområdet. En del av gatene rundt planområdet er skoleveier. 

Tilretteleggingen av fotgjengerforbindelser bør ta utgangspunkt i helheten, og 

derfor behandles skoleveien sammen med forholdene for øvrige fotgjengere. 

Det er gjennomført en grov vurdering av vesentlige mål i området rundt 

planområdet og av hvilke ruter som er mest hensiktsmessige for fotgjengerne 

mellom planområde og mål. Samtidig er det grovt vurdert hvordan en åpning av 

forbindelser internt i planområdet kan påvirke eksisterende ruter. 

Det er i dagens situasjon etablert gangfelt på en vesentlig del av de 

gangforbindelsene som er identifisert. Det legges i alternativene opp til at det 

etableres nye gang- og sykkelforbindelser på tvers av planområdet, hvilket åpner 

for nye gangruter. Disse nye forbindelsene er ikke gransket, men det er tatt 

utgangspunkt i overordnede prinsipper for nye forbindelser. Prinsippene kan 

heretter justeres slik at de konkrete løsningene er tilpasset endelig utforming av 

planområdet. 
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Figur 15 Vesentligste gangruter til og fra planområdet, samt eksisterende 

kryssingsmuligheter og forslag til nye gangfelter. Kartgrunnlag 

Openstreetmap. 

Det foreslås at det suppleres med gangfelter på tvers av henholdsvis Cicignongata 

(som forutsettes åpnet) og Ridehusgata hvor disse krysser Kongens Gate. Dette er 

en sentral forbindelse mellom planområdet og sentrumsområdet. Samtidig vil 

omdannelsen av planområdet kunne medføre at skolebarn som bor vest for 

planområdet kan gå gjennom planområdet til og fra skole. De øvrige øst-

vestgående gater på vestsiden av planområdet vil også være vesentlige gangruter. 

Det vurderes akseptabelt at de fotgjengerne, eksempelvis skolebarn, som har behov 

for gangfelt ved kryssing av en vei, samles i én vei.  

På østsiden av planområdet anbefales også at det etableres sikrede 

kryssingspunkter på tvers av Welhavens gate. Det anbefales at det etableres 

gangfelt ved krysset med Ferjestedsveien, da det i fremtiden forventes mer trafikk 

fra Welhavens gate. Det anbefales også at det etableres et gangfelt på tvers av 

Welhavens gate ved kryssingen til parken nord for Jernbanegaten barnehage. 

Internt i planområdet kan det etableres et relativt skjermet gjennomgående gang-

/sykkelveinett både i alternativ 1 og 2. Det bør tilrettelegges for et tilstrekkelig 

antall, riktig utformet og plasserte sykkelparkeringsplasser innenfor området. 



   
34 TRAFIKK 

https://cowi.sharepoint.com/sites/A072212-project/Shared Documents/03 Prosjektdokumenter/3.1 Arealplan/3.3.5 Plandokumenter/Endringer 2020/04 Revidert planforslag 

høst 2020/Temarapporter KU mobilitet jan 2021.docx 

5.4 Vurdering av forhold for syklister 

Syklistene i området vil som utgangspunkt ha samme mål som fotgjengerne 

innenfor området som vurderes. I forhold til fotgjengernes rutevalg vil syklistene 

som oftest velge ruter som har mest mulig direkte forbindelse og med færrest 

mulige stopp. Det vil si at de ofte vil velge de overordnede veiene, med mindre 

trafikkmengden er så stor at det er utrygt å sykle her. Valg av rute avhenger også 

av syklisttypen. Et ungt skolebarn vil sannsynligvis holde seg til mindre trafikkerte 

gater og kanskje kjøre på fortauet. En pendlersyklist vil kunne holde høy fart og 

derfor føle seg trygg på de større veier hvor hastigheten kan være høy over lengre 

strekk. 

Det planlegges etablert et fremtidig hovedsykkelnett i Nedre Glomma. Forslag til 

forbindelser rundt planområdet er vist i figuren under. 

 

Figur 16 Utsnitt av plan fra Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad, Bypakke 

Nedre Glomma, 2017. Planområdet er markert med sort sirkel. 

Det planlegges etablert eget anlegg til sykkel i Ferjestedsveien og Hans Jacob 

Nielsens gate. På Strandpromenaden planlegges sykkelforbindelse i blandet trafikk. 

Det foreslåtte sykkelnettet vurderes hensiktsmessig i forhold til planområdet. Det 

er på de overordnede forbindelsene det etableres eget anlegg til sykkel. Derfor 

etableres det forbindelse mot sentrum samt til områdene nord for St. Croix gate. I 
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de øvrige gatene i kvadraturen er det begrenset trafikk og hastigheten er generelt 

lav.  

I V122 Sykkelhåndboka fra Statens vegvesen er blant annet følgende beskrevet om 

sykkelløsninger: 

Ved små trafikkmengder, lav fart og liten andel tunge kjøretøy kan sykkeltrafikk og 

motorkjøretøyer benytte samme kjørefelt. 

I gater med fartsgrense 50 km/t eller lavere kan det være sykkelfelt. Sykkelfelt 

anbefales når ÅDT > 4 000 i gater med fartsgrense 30 eller 40 km/t. I gater med 

fartsgrense 50 km/t bør det være sykkelfelt uavhengig av ÅDT. På hovednettet for 

sykkel er det krav til sykkelfelt i disse gatene. 

Fartsgrensen i kvadraturen er i dagens situasjon 50 km/t. Det kan derfor være 

hensiktsmessig å etablere en 30 km/t-sone i området, slik at trafikksikkerheten for 

myke trafikanter forbedres.  

I forbindelse med etablering av sykkelinfrastruktur i Hans Jacob Nielsens gate kan 

muligheten for en bedre sykkelforbindelse til Ths. W. Schwartz gate vurderes 

nærmere. Denne gaten forbinder planområdet direkte med Hans Jacob Nielsens 

gate for myke trafikanter, men forbindelsen mellom gatene er i dagens situasjon 

ikke hensiktsmessig for syklister. 

5.5 Vurdering av trafikkulykker 

5.5.1 Dronningens gate x Cicignongata 

I krysset mellom Dronningens gate og Cicignongata er det registrert to ulykker 

mellom trafikanter på kryssende vei. Det bør undersøkes om parkerte biler opp mot 

krysset eventuelt kan forringe frisikten i det uregulerte krysset.  

5.5.2 J. N. Jacobsens gate 

Krysset Ferjestedsveien x J. N. Jacobsens gate har en ganske uvanlig utforming. En 

omdannelse av dette krysset til en vanlig kryssutforming vil kunne forbedre 

frisiktsforholdene og gjøre krysset mer oversiktlig. Dette gjelder uansett om 

Cicignon-området utbygges eller ikke og beskrives ikke nærmere. Det er registrert 

en fotgjengerulykke i gangfeltet i krysset J. N. Jacobsens gate x Kongens gate. 

Dette gangfeltet vil sannsynligvis bli mer brukt etter utbygging av planområdet. 

For å forbedre trafikksikkerheten kan gangfeltet omdannes til et opphøyd gangfelt. 

5.5.3 Rundkjøringen Hans Jacob Nielsens gate x 
Ridehusgata x avkjørsel ved St. Croix bilparkering  

Det er registrert tre ulykker med personskade i rundkjøringen. En av dem er i 

forbindelse med rygging i gangfeltet øst for rundkjøringen. Formålet med 

ryggingen er uklar. Det er også registrert en ulykke mellom en bil og en sykkel i 
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gangfeltet på tvers av Ridehusgata. Syklisten har i prinsippet vikeplikt for bilen i 

denne situasjonen. I tillegg er det registrert en ulykke ved avkjørselen fra St. Croix 

bil parkering, hvor en høyresvingende bil kjører rett ut foran en kjørende i samme 

retning. 

Rundkjøringen er utformet relativt "dynamisk", slik at bilene kan kjøre med relativt 

høy fart gjennom rundkjøringen. Etablering av opphøyde gangfelt i stedet for de 

eksisterende gangfeltene i både inn- og utfart kan medvirke til en reduksjon av 

farten og minske risikoen for påkjøring av fotgjengere. Tiltaket kan være 

hensiktsmessig uansett om Cicignon-området utbygges eller ikke. 

5.5.4 Andre lokaliteter 

Det er registrert personskadeulykker på andre lokaliteter i området i perioden siden 

2009. Ulykkesbildet er blandet og det er ikke andre lokaliteter enn ovennevnte hvor 

det er registret mer enn én ulykke i perioden. Derfor foreslås ikke fysiske tiltak. 

5.6 Øvrige trafikksikkerhetstiltak 

Trafikkmengden i Jacob Nielsens gate vil økes vesentlig som følge av utbyggingen 

av planområdet. Selv om trafikkmengden også etter utbygging vil være lav i 

absolutte tall, vil det være en merkbar trafikkøkning. Et hensiktsmessig tiltak vil 

derfor være å etablere opphøyde gangfelter på denne strekningen. Dermed 

reduseres bilenes hastighet, hvilket reduserer risikoen for ulykker og gjør 

kryssingen mer trygg for fotgjengerne. 

Figuren under viser forslag til opphøyde gangfelt i Jacobs Nielsens gate, supplert 

med forslag om opphøyde gangfelter på andre lokaliteter. 
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Figur 17 Forslag til plassering av opphøyde gangfelter i Kvadraturen. Kartgrunnlag 

Openstreetmap. 

Av hensyn til trafikksikkerheten for særlig de myke trafikantene i området kan det 

være en mulighet å etablere en 30-km/t-sone i kvadraturen. Det vurderes at 

trafikantenes hastighet i dagens situasjon er lavere enn de tillatte 50 km/t, blant 

annet på grunn av de relativt tettliggende uregulerte kryssene. Etablering av 

hastighetssonen kan redusere hastigheten på de bilistene som kjører raskest i 

dagens situasjon og dermed minske risikoen for ulykker, særlig i kryss. Tiltaket har 

også god sammenheng med løsningen for syklister, se avsnitt 5.4. 
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Figur 18 Forslag til 30 km/t sone. Kartgrunnlag Openstreetmap. 

Som figuren under viser, er kriteriene for bruk av 30 km/t i gatene (veier/gater med 

fortau i sentrums- / boligområde) i kvadraturen oppfylt. Gatene fungerer også som 

skolevei. Eventuelt kan samlegatene i området skiltes med 40 km/t.  

 

Figur 19 Kriterier for bruk av fartsgrense 30 – 40 – 50 km/t. NA-rundskriv 2018/10 

Fartsgrensekriterier, Statens vegvesen. 

5.7 Vurdering av kollektivbetjening 

En høy utnyttelse av planområdet gir også et grunnlag for å ha et fortsatt godt 

kollektivtilbud blant annet til/fra Fredrikstad stasjon. Som beskrevet i Utredning av 

kollektivtilbudet i Nedre Glomma er det foreslått et nytt stamlinjenett i området, 

som blant annet medfører at det vil være svært god betjening av St. Croix gate nær 

planområdet.  
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Figur 20 Forslag til fremtidige stamlinjer i Fredrikstad, Utredning av kollektivtilbudet i 

Nedre Glomma. 

Det er en maksimal gangavstand mellom planområdets sørlige deler og St. Croix 

gate på ca. 300 – 500 m, alt etter plasseringen av busstopp. Dette vurderes som en 

akseptabel gangavstand til en stambuss med hyppige avganger.  

Stasjonen kan i dagens situasjon nås på få minutter til fots. En eventuell fremtidig 

flytting av stasjonen på lengre sikt vil medføre at den kommer lengre vekk fra 

planområdet enn i dagens situasjon, men det vil fortsatt være mulig å sykle eller ta 

bussen til stasjonen med kort reisetid. Samtidig viser Utredningen av kollektiv 

trafikk i Nedre Glomma at 90% av alle kollektivturer i Nedre Glomma foretas 

innenfor Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Dermed utgjør de lange reisene en 

relativt liten andel av de samlede kollektivreiser, og sammen med planlagte gode 

bussforbindelser vil flyttingen av stasjonen bare ha begrenset negativ effekt på 

transportmiddelvalget i Cicignon-området. 

I dagens situasjon kjører buss 118 ca. hver halv time mellom bussterminalen, 

stasjonen og Cicignon ferjeleie. Bussen er for planområdet særlig relevant som 

forbindelse til bussterminalen, da både stasjon og ferjeleie kan nås raskere til fots 

enn med bussen. Når/såfremt stasjonen flyttes vil buss 118 eller 185 kunne gi 

forbindelse mellom planområdet og stasjon for de som ikke ønsker å gå eller sykle. 

Det bør sikres at det fortsatt er gode kollektivforbindelser også etter eventuell 

flytting av stasjonen. 

Samlet vurderes det at planområdet også på lengre sikt vil ha svært god 

kollektivbetjening sett i forhold til plasseringen i en by av Fredrikstads størrelse. 
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Derfor anbefales ikke tiltak vedrørende kollektivtrafikk ut over fastholdelse av buss 

118 også etter eventuell flytting av stasjonen.  

5.8 Tiltak til reduksjon av biltrafikk 

Med Bypakke for Nedre Glomma, herunder planen for hovedsykkelveier i 

Sarpsborg og Fredrikstad og utredning av kollektivtrafikken, er det igangsatt en 

rekke tiltak i Fredrikstad som understøtter økt bruk av gange, sykling og 

kollektivtrafikk. Konkret kan det gjennomføres andre tiltak i og rundt planområdet 

som kan understøtte innsatsene i bypakken. 

5.8.1 Gjennomgangstrafikk ved åpning av Cicignongata og 
Welhavens gate 

Når Cicignongata og Welhavens gate åpnes for biltrafikk er det mulig at noen 

gjennomkjørende trafikanter vil velge disse veiene i stedet for Jernbanegata eller J. 

N. Jacobsens gate. Det er uhensiktsmessig med gjennomgangstrafikken på 

strekningene forbi planområdet hvor det er mange myke trafikanter. Derfor 

anbefales gatene utformet så de innbyr til lav hastighet og dermed blir mindre 

interessante for gjennomgangstrafikken. Konkret foreslås at det etableres 

fartshumper i Cicignongata og Welhavens gate. Dersom det etableres en 

fartsgrense på 30 km/t, skal disse plasseres med ca. 75 m avstand.  

 

 

Figur 21 Prinsippskisse av fartshump. Statens vegvesen Håndbok V128. 

Ved gangfeltene på tvers av gatene ved Kongens gate kan opphøyd gangfelt 

suppleres med innsnevring. Prinsippet er vist i figuren under. Tiltaket vil 
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tydeliggjøre gangfeltet og det vil medvirke til å redusere hastigheten på 

biltrafikken. Tiltaket vil også medvirke til å redusere gjennomgangstrafikken. 

 

Figur 22 Prinsippskisse av veiinnsnevring. Statens vegvesen Håndbok V128. 

5.8.2 Parkering 

Ved å justere antall parkeringsplasser kan bilbruk i et nytt område påvirkes. I 

alternativ 1 planlegges etablert ca. 300 parkeringsplasser (inkl. HC-parkering som 

utgjør 10%) til 730 boliger samt øvrige funksjoner. I alternativ 2 med forventet 400 

boliger vil det derfor være flere parkeringsplasser i planområdet per bolig, hvilket 

kan medføre større bilbruk enn i alternativ 1.  

Gjeldende parkeringsnorm for Cicignon Park angir at det maksimalt etableres 1,2 

bilparkeringsplasser per bolig. Med en etablering av ca. 300 plasser vil antall 

parkeringsplasser være vesentlig under det maksimalt tillatte. Det forventes at 

bilparkering i gatene rundt planområdet fjernes. Derfor kan det lave antall p-plasser 

medvirke til at noen beboere kanskje fravelger bil eller medvirke til å tiltrekke 

beboere som ikke har behov for bil. Maksimalt tillatte antall p-plasser for 

forretning mv. er 2 plasser per 100 m² BRA. I planforslaget er tatt utgangspunkt i 

1,5 plasser per 100 m² BRA. 

Reguleringsplanen for Cicignon Park beskriver krav til ladeinfrastruktur ved 

parkeringsplasser: I boligbygg med felles parkeringsanlegg skal alle p-plassene i 

hvert parkeringsanlegg ha framlagt felles infrastruktur for lading. I andre bygg og 

anlegg med felles eller offentlig parkering skal minst 30 prosent av 

parkeringsplassene ha framlagt infrastruktur for lading, der minst 10 prosent skal 

ha ladepunkt før det gis brukstillatelse. 

For boligene tilrettelegges derfor til at det i fremtiden kan være lademulighet på 

100% av parkeringsplassene, hvilket legger til rette for høy andel av fossilfri 

kjøretøy. I andre anlegg kan det også overveies om andel parkeringsplasser med 
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framlagt infrastruktur skal økes slik at parkeringsplassene er forberedt for økt antall 

ladepladser.  

Reservasjon av de "beste" plassene i parkeringskjelleren til delebilsordninger kan i 

et mindre omfang også redusere bilbruken. Når det er enkel tilgang til en delebil 

når beboeren trenger det, fravelges bileierskap kanskje. Effekten av dette tiltaket 

vurderes begrenset. Effekten kan muligens økes dersom antall parkeringsplasser for 

boliger kan reduseres ved å øke andelen av plasser reservert til delebiler. 

5.8.3 Sykkelparkering og -forbindelser 

En god tilretteleggelse av sykkelparkering og sykkelforbindelser i planområdet er 

viktig. Det planlegges etablert sykkelparkering i parkeringskjelleren i alternativ 1, 

hvilket er en hensiktsmessig løsning, hvor beboere kan parkere sykkelen trygt og 

tørt. Det er vesentlig at sykkelparkeringen etableres så nær reisemålene i 

planområdet som mulig, eksempelvis nær innganger til boliger og næring. Samtidig 

bør det etableres gode og direkte forbindelser for syklister mellom veinettet og 

sykkelparkeringen. For å sikre at beboerne vil bruke sykkelparkeringen vil det være 

hensiktsmessig å etablere sykkelparkering som kan låses av beboerne slik at 

syklene sikres ytterligere mot tyveri.  

Gjeldende minimumsnormer for sykkelparkering for Cicignon Park angir at det må 

etableres minst 1 plass per bolig < 50 m² og 2 plasser per bolig > 50 m². I 

planforslaget er tatt utgangspunkt i 2 plasser for alle boliger. For forretning skal det 

etableres minst 2 plasser per 100 m² BRA, hvilket også er utgangspunktet i 

planforslaget. Samlet er antall sykkelparkeringsplasser i planområder større enn 

minimumskravet. 

5.8.4 Forbedret bussbetjening 

Som beskrevet i avsnitt 5.7 vurderes planområdet også etter flytting av stasjonen 

og endring av stambusslinjene å ha god kollektivbetjening, særlig dersom buss 118 

fastholdes.  

Dersom en eller flere av stambusslinjene føres rundt Cicignon-området vil 

bussbetjeningen forbedres enda mer, og dette kan føre til mindre biltrafikk. Det er 

en utfordring med denne løsningen da bussen fra St. Croix-rundkjøringen må kjøre 

runde gjennom kvadraturen og tilbake til St. Croix-rundkjøringen. Dette medfører 

en omvei og lengre reisetid for alle øvrige passasjerer og er motsatt grunntanken 

med stambusslinjer. Derfor vurderes denne løsningen ikke hensiktsmessig ut fra en 

helhetsvurdering av bussbetjening i Fredrikstad. 

5.8.5 Andre forhold 

Utbygger kan inngå avtale om at det stilles elsykkel eller elsparkesykkel til 

rådighet for beboerne i planområdet. Dermed kan antall bilturer reduseres idet 

beboerne får enkel tilgang til alternative reisemidler, særlig til korte turer. 
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Utbygger kan i forbindelse med salg av boligene vektlegge planområdets sentrale 

beliggenhet med gode muligheter for å gå eller sykle til sentrum, til stasjon mv. 

Dermed kan det tiltrekkes beboerne som er interessert i å kunne gå og sykle, og 

derved kan bilbruk kanskje reduseres. 

Et annet tiltak er å enten redusere omfanget av andre arealformål enn bolig eller å 

legge føringer på arealbruken slik at man unngår at arealene brukes til formål med 

betydelig publikumstilstrømning (for eksempel handel) eller hvis det legges til rette 

for slike formål at arealene avstemmes i forhold til et rent lokalt behov. 

For øvrig så er det fra et transportmessig ståsted riktig å satse tungt i et sentralt 

område i Fredrikstad, med de aller fleste funksjoner innenfor kort gangavstand. 

Dette framfor at boligarealer utvikles mer perifert i Fredrikstad, hvor generert 

trafikkarbeid med bil antagelig vil bli mye større. Av den grunn kan alternativ 1 

være å foretrekke framfor alternativ 2 (og alternativ 0). 

Trafikken bør primært ledes inn i parkeringsanleggene ved nordre del av 

Welhavens gate for å skjerme kvartalsstrukturen for det meste av biltrafikken, slik 

det foreslås i alternativ 1. Andre funksjoner bør også lokaliseres i denne delen av 

planområdet. 

Av hensyn til skolevei bør minst mulig trafikk til/fra planområdet trekkes på 

overflaten lengre sør enn Kongens gate. Dette kan gjøre at Kongens gate kan bli en 

relativt skjermet gang-/sykkelakse mellom planområdet og Cicignon barne- og 

ungdomsskole. Alternativ 1 ser ut til å kunne bygge opp mest rundt dette 

prinsippet. I alternativ 2 synes biltrafikken å bli trukket noe lenger sør enn i 

alternativ 1. 
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6 Oppsummering og anbefaling 

Alle alternativer vil generere ny trafikk, bortsett fra 0-alternativet og mest i 

alternativ 1 (2 200 ÅDT). Alternativ 2 vurderes å generere ca. 2 000 ny ÅDT. 

Trafikkøkningen vil ikke medføre problemer med trafikkavviklingen i området 

rundt planområdet, men vil belaste St. Croix-rundkjøringen hvor det i dagens 

situasjon er forsinkelser i noen perioder. Trafikkøkningen vurderes å være mindre 

enn den trafikken som er forsvunnet i forbindelse med flyttingen av det gamle 

sykehuset. 

Det er i dagens situasjon gode forbindelser for myke trafikanter og brukere av 

kollektiv trafikk. Planområdet er i gangavstand fra sentrum og stasjonen via gode 

og trygge forbindelser. Dermed understøttes bærekraftig mobilitet i planområdet. 

Det er begrenset parkeringsmulighet for boligene, hvilket ytterligere kan medvirke 

til redusert bilbruk – og parkeringsplassene til boliger er forberedt til 

ladeinfrastruktur. 

Det kan anbefales at det gjennomføres mindre tiltak i veinettet rundt planområdet 

for ytterligere å understøtte bærekraftig mobilitet. Det dreier seg om etablering av 

opphøyde gangfelt samt fartshumper på Cicignongata og Welhavens gate. Det 

anbefales også å vurdere mulighetene for å etablere en 30-km/t sone i kvadraturen. 

Med disse tiltakene forbedres forholdene for myke trafikanter i forhold til dagens 

allerede gode situasjon, og det legges dermed til rette for økt bruk av gange og 

sykling. 

 

 

Figur 23 Samlet oversikt over foreslåtte tiltak. Tiltak som en del av hovedsykkelnett og 

vedrørende kollektivtrafikk er ikke vist. Kartgrunnlag Openstreetmap. 

 


