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1 Innledning 

Glombo er en del av FMV-området, nord på Kråkerøy. Det er 1,5 km fra 

Stortorvet i Fredrikstad til Glombo. Dette notatet omhandler felt 5 og 6 på FMV, 

og benevnes som Glombo. FMV6 er under regulering. For FMV5 er det utarbeidet 

en mulighetsstudie.   

Mulighetsstudie for FMV5 er utarbeidet parallelt med reguleringsarbeidet for å 

kunne forutse behov og ta frem et samlet grep for mobilitet. Det tas 

utgangspunkt i planforslag på FMV6 og mulighetsstudien på FMV5. 

 

Figur 1-1 Prinsippskisse, som viser FMV5, FMV6 samt øvrig utbygging på FMV-

området. 

FMV utvikles som en sentrumsbydel, som en utvidelse av eksisterende sentrum i 

Fredrikstad. En viktig forutsetning for utviklingen er at det utvikles som en 

såkalt 10-minutters by hvor det aller meste av daglige reiser kan foretas med 

gange, sykkel og kollektiv. 
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Fylkesveien Selma Nygrens vei tangerer området i øst og er både tilkomst til 

FMV5 og gjennomfartsvei for trafikk til og fra Hvaler. FMV6 har atkomst via 

Glomboveien. 
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2 Eksisterende forhold 

2.1 Planområdet 

Området hvor FMV 5 skal etableres er i dag ubebygget, men det finnes en 

opplagsplass på en del av arealet. På fremtidig FMV6 har tidligere vært en 

stålgjenvinningsvirksomhet som er flyttet.  

2.2 Veier 

Selma Nygrens vei er en tofelts vei med fartsgrense på 60 km/t. 

Årsdøgntrafikken er ca. 5.700 kjøretøy jf. NVDB. På nord-/vestsiden av Selma 

Nygrens vei er en gs-vei til fotgjengere og syklister. 

Krysset Selma Nygrens vei x Glomboveien er et T-kryss med høyrevikeplikt. 

Glomboveien sør for planområdet er en tofeltsvei med fartsgrense 50 km/t. 

Ifølge NVDB er årsdøgntrafikken på knapp 900 kjøretøy. Det er fortau i 

nordsiden av veien umiddelbart nord for krysset med Selma Nygrens vei, frem 

til et busstopp. På resten av veien finnes ikke fasiliteter for myke trafikanter. 

Det er regulert, men ikke bygget, gang- og sykkelvei langs vestsiden av 

Glomboveien fram til krysset med Gamle Glombovei (17.11.2005).  

 

2.3 Trafikksikkerhet 

I perioden siden 1. januar 2011 er registrert 2 trafikkulykker ved FMV5/6. Begge 

ulykkene er skjedd i svingen nordøst for FMV5. Det vurderes ikke at 

ulykkesbildet gir anledning til særlige tiltak i veinettet. 
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2.4 Kollektiv trafikk 

Selma Nygrens vei og Glomboveien betjenes av buss 112, som kjører til 

Fredrikstad bussterminal. Ruten er en ringrute på Glomboveien, hvor det kjøres i 

vestlig retning. Bussen fortsetter mot sør og kjører heretter igjen mot nord til 

Selma Nygrens vei. Det er 12 avganger per dag på hverdager, 8 på lørdager og 

6 søndag.  

Østfold Kollektivtrafikk planlegger ikke økt betjening på ruten som følge av 

utbygging av FMV-området. 
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3 Sammenheng med øvrig utbygging på 

Kråkerøy 

Det planlegges vesentlig utbygging på Kråkerøy i de kommende årene. Utover 

FMV5/6 planlegges FMV-området mot nord utbygget med boliger, næring og 

kontor mv. Det planlegges også utbygging på områdene rundt Jens Wilhelmsens 

gate.  

Disse utbyggingene påvirker hverandre på bl.a. trafikkforhold. Når Kråkerøys 

nordlige del går mot å være en del av Fredrikstad sentrum over de kommende 

årene, vil transportmiddelvalg og transportbehov også endres. 

Transportmiddelvalget vil gå mot økt bruk av gange, sykling og kollektiv trafikk, 

mens bilbruken vil reduseres.  

Samtidig er det for Fredrikstad og Sarpsborg inngått en bypakke, som 

inneholder et nullvekstmål for biltrafikken. Bypakken har inngått som en del av 

grunnlaget for de trafikale analysene, som er utarbeidet for FMV-området. 

Det er tidligere i 2021 utarbeidet en trafikkanalyse1 og en mobilitetsveileder2 for 

FMV-området. Siden FMV-området til stor del har samme forutsetninger som 

FMV5 og FMV6, så gjenbrukes mange antakelser som er gjort i den analysen. 

Det gjelder eksempelvis for antakelser om transportmiddelfordeling og 

turgenerering.  

  

 
1 Trafikkanalyse FMV, COWI, februar 2021 
2 Mobilitetsveileder FMV Vest, COWI, februar 2021 
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4 Definisjoner 

I dette notatet anvendes flere begreper til beskrivelse av ulike elementer som 

inngår i mobilitetsplanleggingen av FMV5/6. De vesentligste definisjonene er 

beskrevet i Tabell 4-1. 

Tabell 4-1 Begrep som anvendes i dette notatet. 

Begrep Beskrivelse 

Overordnete veier og 

gater 

Veier og gater som forløper omkring FMV5/6, f.eks. Selma 

Nygrens vei og Glomboveien 

Busstrasé Vei- eller gatestrekning med bussbetjening. 

Internforbindelser for 

myke trafikanter, 

FMV5/6 

Forbindelser internt i FMV5/6. Internforbindelsene er 

reservert til myke trafikanter og er som utgangspunkt 

uten biltrafikk. Det er mulighet for å kjøre på en del av 

internforbindelsene med syketransport, redningskjøretøy 

mv. 

Tverraksen Internforbindelse som går tvers gjennom FMV5 og FMV6. 

Tverraksen får urban karakter i FMV5 og mer 

naturtilpasset og parkmessig karakter i FMV6. 

Diagonal Forbindelse på skrå gjennom FMV6 som et offentlig 

tilgjengelig parkdrag med lek og rekreasjon. Forbindelsen 

igjennom diagonalen er offentlig, men utformes som en 

del av parkdraget. Forbindelsen vil være tilrettelagt for 

fotgjengere samt syklister i lav fart. 

Promenade Kanalpromenade langs kanal på FMV5 og elvepromenade 

på FMV6. Promenadene brukes av fotgjengere, syklister 

og til opphold. Utforming av promenader håndteres i egen 

regi og behandles ikke i dette notatet. 

Turvei Forbindelse for myke trafikanter som er særlig rettet mot 

rekreative aktiviteter, men kan også anvendes til 

transportformål. Utforming av turveier håndteres i egen 

regi og behandles ikke i dette notatet. 

Drop off Lokalitet hvor biler kan stanse i kort tid for avsetting, 

f.eks. ved skole. 

Atkomstgate Gate, som forbindelser overordnete veier og gater med 

parkeringsmuligheter i planområdet. 

Atkomst gang/sykkel Forbindelse mellom overordnede veier/gater, som leder 

myke trafikanter inn i planområdet.  

Kryssingspunkter Lokasjon med særlige tiltak for å forbedre myke 

trafikanters kryssing av veier og gater, f.eks. gangfelt. 
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5 FMV5 

5.1 Utbygging 

For FMV5 tas utgangspunkt i mulighetsstudiet for området. Det tas dermed 

utgangspunkt i at det planlegges for rekkehus og leilighetsbygg i 2-7 etasjer. 

Gjennomsnittlig størrelse på rekkehus er 120 m², og på leiligheter 85 m². 

Gjennomsnittlig størrelse på alle boenheter er 90 m². Det er ikke avklart hvor 

mye næring som vil bli lagt til området, men det kan bli snakk om kafé, en 

mindre matbutikk og noe service som frisør, blomsterbutikk og apotek.  

BRA for næring er antatt til å ha samme forhold til antall boliger som tilsvarende 

FMV6.  

I tillegg planlegges det for skole og barnehage i prosjektområdet. Det vurderes 

å samlokalisere barnehage med skolen på FMV5 i stedet for på FMV6. Figur 5-1 

viser skisse med planlagt utbygging av området, og tabell 5-1 viser foreløpig 

antatt fordeling av areal og antall boliger/elever.  

Bilparkering håndteres i parkeringskjeller. Sykkelparkering er dels i 

parkeringskjeller og i terreng. 
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Figur 5-1 Skisse av alternativ utbygging av FMV5 (Ghilardi Hellsten, Griff). 

Tabell 5-1 Foreløpig antatt BRA og antall boliger. 

Antall BRA (m²) 

Boliger 960 boliger 86 392 

Næring - 823 

Skole 540 elever 7 048 

Barnehage 80 barn 550 

5.2 Atkomstgater 

Atkomst med bil til planområdet skjer via Selma Nygrens vei eller Glomboveien. 

Fotgjengere og syklister har atkomst til området via Selma Nygrens vei, 

Glomboveien, eller via gang- og sykkelveg nordøst for området. Se figur 5-2. 

ElisabethHaraldsethL
Notat
Accepted angitt av ElisabethHaraldsethL
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Figur 5-2 Atkomstveger til FMV5 og FMV6 (Ghilardi Hellsten, Griff). 
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6 FMV6 

6.1 Utbygging 

For FMV6 tas utgangspunkt opplysninger fra innsendt planforslag. På området 

planlegges det for leilighetsbygg, og et mindre lokale for næringsvirksomhet. 

Næringsvirksomhet som kan bli aktuell er kiosk, bevertning, utstyrsleie eller 

lignende. Henvendelse skal være mot offentlig nabolagstorg eller 

elvepromenaden. Figur 6-1 viser skisse med planlagt utbygging av området, og 

tabell 6-1 viser fordeling av areal og antall boliger/ansatte. 

Figur 6-1 Skisse av utbygging av FMV6 iht. innsendt planforslag (Ghilardi Hellsten, 

Griff). 

I tabellen under er vist forutsatt utbygging i FMV6. 

Tabell 6-1 Forutsatt BRA og antall boliger/ansatte 

Antall BRA (m²) 

Boliger 350 boliger - 

Næring 1-5 ansatte 300 
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Bilparkering håndteres i parkeringskjeller. Sykkelparkering er dels i 

parkeringskjeller og i terreng. 

6.2 Atkomstgater 

Atkomst med bil til planområdet er fra Glomboveien. Det legges til rette for inntil 

to nedkjøringer fra Glomboveien til p-kjeller. Ellers kan planområdet nås for 

utryknings- og nyttekjøretøy. Det vil være mulig for utrykningskjøretøy å ferdes 

på internforbindelser gjennom området. Atkomstgater til FMV6 vises i figur 5-2. 
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7 Grunnlag for transportmiddelfordeling 

til analysen 

Det er som grunnlag for trafikkanalysen utarbeidet en vurdert transportmiddel-

fordeling for hhv. kort og lang sikt for FMV5 og FMV6. Lagt til grunn er 

transportmiddelfordelingen for FMV, fra analysen gjort i 2021. 

7.1 Kort sikt, ca. 5-10 år – Fase 1 

På kort sikt, ca. 5-7 år, antas en tredjedel av områdene være utbygget. I tillegg 

antas skole og barnehage som "worst case" være fullt utbygget. Området vil 

bestå av en blanding av boliger og næring, men tettheten vil være begrenset. 

Det forutsettes derfor at området på kort sikt vil være relativt bilbasert. 

Tabell 7-1 Modalsplit/reisemiddelfordeling i fase 1 for utbyggingsområdet 

Transportform Andel av reiser 

Sykkel 15 % 

Gange 20 % 

Kollektiv 20 % 

Bilfører 40 % 

Bilpassasjerer 5 % 

7.2 Lang sikt, full utbygging – Fase 2 

Tidspunktet for full utbygging av planområdet er usikkert. Et fullt utbygget 

planområde forutsettes å være mindre tett enn Fredrikstad sentrum, men 

tettere enn øvrige områder i utkanten av Fredrikstad. Turgenerering per 

funksjon vil være lavere enn på kort sikt. 

Tabell 7-2 Modalsplit/reisemiddelfordeling i fase 2 for utbyggingsområdet 

Transportform Andel av reiser 

Sykkel 15 % 

Gange 30 % 

Kollektiv 20 % 

Bilfører 30 % 

Bilpassasjerer 5 % 
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8 Turgenerering for ulike funksjoner 

Ved turgenerering av trafikk, gjenbrukes samme metode som er brukt ved 

analyse av FMV-området.  

Hvor mye bil- og lastebiltrafikk boliger og andre funksjoner genererer, avhenger 

av mange forskjellige faktorer, bl.a. tetthet av det konkrete området, antall 

personer som bor/arbeider på stedet, kollektivtilbudet, avstand mellom bolig og 

jobb mv. Generelt vil bilbruken være lavere jo tettere bebygd området er. Som 

grunnlag for turgenereringsvurderingene anvendes derfor ofte erfaringstall fra 

andre områder. Det finnes ulike vurderinger fra bl.a. Statens vegvesen og 

PROSAM. Også i disse erfaringstallene er det usikkerheter, bl.a. pga. et 

begrenset antall lokaliteter som danner grunnlag for erfaringstallene. I figuren 

under vises turgenerering for boliger i Oslo/Akershus fra PROSAM. Det fremgår 

at trafikkgenereringen kan variere ganske mye alt etter område og antall 

personer i husholdet. 

 

Figur 8-1 Genererte bilturer for boliger per virkedøgn. Analysen er gjennomført for 

Oslo-området, men det forutsettes at tallene i vidt omfang kan anvendes 

for Fredrikstad også. Angitt avstand fra Oslo sentrum i tabellen forutsettes 

dermed også å gjelde for avstand fra Fredrikstad sentrum. Kilde: PROSAM, 

Rapport 137, 2006 

8.1 Boliger 

Ved turgenerering fra boliger tas utgangspunkt i PROSAMs rapport 137, som er 

en analyse av turgenerering fra boliger i Oslo og Akershus. Vurderingen er at 
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analysens overordnede konklusjoner kan brukes også ved turgenerering i 

Fredrikstad.  

I Fredrikstad kommune bor det i dag (2021) jf. Statistisk Sentralbyrå 2,14 

personer per bolig. Som grunnlag for beregningene brukes derfor at det vil bo 2 

personer per husstand. Det planlegges som utgangspunkt etablert ulike typer 

boliger i FMV5 og FMV6, herunder rekkehus og leiligheter. Det vil sannsynligvis i 

gjennomsnitt bo flere personer enn 2 i gjennomsnitt i et rekkehus, men til 

gjengjeld kan det være færre enn 2 personer per leilighet. Det forutsettes derfor 

at gjennomsnittlig antall beboere per husstand for områdene vil svare til 

gjennomsnittet i kommunen. 

Planområdet ligger nært Fredrikstad sentrum, og det vurderes derfor at området 

svarer til middels tetthet med en turgenerering på 7 personturer per husstand. 

På kort sikt svarer dette til 2,8 bilturer per husstand og virkedøgn. På lang sikt 

reduseres turgenereringen til 2,1 bilturer. Turproduksjonen er dermed relativt 

lav i forhold til et typisk område med 2 personer per bolig jf. figur 8-1. 

8.2 Næring 

For handel brukes tall fra Statens Vegvesens håndbok v713. Foreslått verdi er 

90 personturer pr. 100 m², med et variasjonsområde på 30-150. 

For FMV5 antas en variasjon av bedrifter, der majoriteten genererer flere 

personturer per dag enn foreslått verdi. For FMV5 tas det utgangspunkt i 100 

personturer pr. 100 m².  

For FMV6 antas den næring som etableres å være av typen som genererer få 

personturer pr. dag. For FMV6 tas det utgangspunkt i 25 personturer pr. 100 

m².  

8.3 Skole  

Hvor mye biltrafikk en skole genererer vil avhenge av ulike forhold, herunder 

størrelse av skolekrets, beboertetthet, infrastruktur for myke trafikanter mv.  

Der vil gå 540 elever på skolen. Det er derfor tatt utgangspunkt i en dansk 

analyse for skoler i en forstad til København. Analysen angir en turgenerering på 

7,15 bilturer per 100 m² skole.  

8.4 Barnehage 

Det vil gå 80 barn i barnehagen. Det er derfor tatt utgangspunkt i Sintef og 

Asplan Viaks rapport Erfaringstall for turproduksjon (2013) for turproduksjon til 

barnehage. Rapporten angir en bilturgenerering på 123,3 personturer (alle 

transportformer, dvs. bil-, fotgjenger-, sykkel- og kollektivturer) per 100 m² 

inneareal barnehage. 



 

 

     

TRAFIKKANALYSE FMV5 OG FMV6  21  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A226812-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Mobilitet/Trafikkanalyse Glombo.DOCX  

8.5 Oppsummering 

Til beregningene benyttes turgenereringen som vist i tabell 8-1. I de ulike 

fasene tilpasses biltursgenereringen til det forutsatte transportmiddelvalget. 

Derfor vil det genereres forskjellige bilturer per 100 m² på kort og lang sikt. 

Tabell 8-1 Turgenerering som legges til grunn for trafikale beregninger 

Funksjon Turer pr. virkedøgn 

Boliger 7 personturer pr. husstand 

Næring FMV5 100 personturer pr. 100 m²  

Næring FMV6 25 personturer pr. 100 m²  

Skole 7,15 bilturer pr. 100 m²  

Barnehage 123,3 personturer pr. 100 m²  
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9 Trafikale konsekvenser 

Følgende kapitel beskriver de beregnede trafikale forutsetninger ved utbygning 

av prosjektområdet. 

9.1 Trafikkgenerering, FMV5 

Tabell 9-1 viser turgenerering per virkedøgn for FMV5 i de to forskjellige fasene. 

I fase 1 vil FMV5 generere omkring 1 800 bilturer pr. virkedøgn, og i fase 2 etter 

full utbygging 3 000. 

Tabell 9-1 Turgenerering for FMV5 

Funksjon Bilturer pr. virkedøgn 

Fase 1 Fase 2 

Boliger 896 2 016 

Næring 110 247 

Skole 504 504 

Barnehage 271 203 

SUM 1 781 2 970 

9.2 Trafikkgenerering, FMV6 

Tabell 9-2 viser turgenerering per virkedøgn for FMV6 i de to forskjellige fasene. 

I fase 1 vil FMV6 generere omkring 300 bilturer pr. virkedøgn, og i fase 2 etter 

full utbygging 800. 

Tabell 9-2 Turgenerering for FMV6 

Funksjon Bilturer pr. virkedøgn 

Fase 1 Fase 2 

Boliger 328 735 

Næring3 10 23 

SUM 338 758 

 

9.3 Trafikkgenerering, FMV5 og FMV6 

Tabell 9-3 viser summen av genererte bilturer fra FMV5 og FMV6. I fase 1 vil 

området generere omkring 2 100 biler pr. virkedøgn, og i fase 2 etter full 

utbygging 3 700. 

 

3 Etter utarbeidelse av trafikknotatet er det i bestemmelsene gitt mulighet for næringsareal på 600 m², 

i stedet for 300 m² som forutsatt i trafikkanalysen. Dvs. at det til beregningen er tatt utgangspunkt i 

300 m² næring. Dersom næringsarealet økes til 600 m² kan generert trafikk forutsatt økt til 46 bilturer 

per virkedøgn. Dog er det usikkerheter knyttet til turproduksjonen fordi det ikke er fastlagt presis 

hvilken type næring som etableres. Da trafikkmengden bare økes med 23 kjøretøyer ved økning av 

næringsarealet, svarende til 3% økt trafikkmengde, legges trafikkgenereringen for 300 m² næring til 

grunn for videre vurderinger. 
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Tabell 9-3 Turgenerering for FMV5 og FMV6 som legges til grunn for trafikale 

beregninger 

Funksjon Bilturer pr. virkedøgn 

Fase 1 Fase 2 

Boliger 1 224 2 751 

Næring 120 269 

Skole 504 504 

Barnehage 271 203 

SUM 2 118 3 728 

9.4 Kapasitetsberegning og trafikkavvikling 

Kapasitetsberegningene for de fire atkomstgatene til FMV5 og FMV6 er beregnet 

på bakgrunn av følgende: 

› Kapasitetsberegninger er foretatt for morgen- og ettermiddagsmakstimen i 

fase 2. 

› Årsdøgntrafikken i dagens situasjon på Selma Nygrens Vei er 5.700 

kjøretøy og 900 på Glomboveien. 

› All biltrafik til FMV5 skjer via kryssene Selma Nygrens Vei/parkeringskjeller, 

Selma Nygrens Vei/parkeringsområde og Glomboveien/parkeringsområde. 

› Trafikken til FMV5 fordeles likt mellom de tre kryssene. 

› Ekstra trafik fra område FMV1-4 på Selma Nygrens Vei baseres på 

Trafikkanalyse – FMV vest, COWI, 2021. Retningsfordeling av trafikken 

følger også dette notatet. 

› All trafik til FMV6 kjører via krysset mellom Glomboveien og 

parkeringskjeller. 

› Modellberegningen av kryssene er utført i simuleringsverktøyet SIDRA. 

Vurdering av kapasitet i kryss er utført på bakgrunn av LOS-begrepet (Level 

of Service) og belastningsgraden i krysset.  

Til vurdering av trafikkavvikling brukes bl.a. definisjon av servicenivå/Level of 
Service (LOS) i vikepliktsregulert kryss, som er vist i tabell 9-4. 
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Tabell 9-4 Definisjon av LOS for vikepliktsregulert kryss (HCM 2010) 

LOS Beskrivelse Middelforsinkelse 

[sek.] 

Vikeplikt 

A Nesten ingen forsinkelse <10 

B Begynnende forsinkelse 10-15 

C Liten forsinkelse 15-25 

D Noe forsinkelse 25-35 

E Stor forsinkelse 35-50 

F Meget stor forsinkelse >50 

 

I kapasitetsberegningene beregnes også belastningsgraden B. 

Belastningsgraden B er forholdstallet mellom trafikkvolum og kapasitet 

(belastningsgrad B=trafikkvolum/kapasitet). En belastningsgrad på B=1,0 

innebærer at 100 % av kapasiteten teoretisk sett er utnyttet med tilhørende 

dårlig trafikkavvikling. I praksis regner man at B < 0,7 betegnes som lavt 

belastet. B=0,7 - 0,8 (70 % - 80 % kapasitetsutnyttelse) og opp mot B=0,85 gir 

en akseptabel trafikkavvikling, mens belastningsgrader over 0,85 betegnes som 

sterkt/meget sterkt belastet. 

I resultatene av kapasitetsberegningene fremgår om kølengder begrepet 95% 

fraktil. Denne kølengden er den maksimale som oppleves i 95% av tiden i 

makstimen ettermiddag. 

Kapasitetsberegningene viser at trafikken i alle fire kryss avvikles 

hensiktsmessig og uten forsinkelser i T-kryss. Dermed kan kryssene etableres 

som vikepliktsregulerte T-kryss. Resultatene fra kapasitetsberegningene er vist i 

tabellene på de følgende sider. 
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Tabell 9-5 Kapasitetsberegninger av vikepliktsregulert T-kryss mellom Selma Nygrens 

Vei og parkeringskjeller. 

Vikeplikts 

regulert T-

kryss 

Belastnings

-grad 

Gjennomsnittlig 

ventetid per 

trafikant 

Service-

nivå 

Lengste 

kølengde 

(95 % 

fraktil) 

Morgen 0,2 0,8 sek A 0,4 m 

Ettermiddag 0,3 0,8 sek A 0,2 m 

 

 

Figur 9-1 Prinsippskisse av vikepliktsregulert T-kryss mellom Selma Nygrens Vei og 

parkeringskjeller. 



 

 

     
 26  TRAFIKKANALYSE FMV5 OG FMV6 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A226812-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Mobilitet/Trafikkanalyse Glombo.DOCX 

 

 

Tabell 9-6 Kapasitetsberegninger av vikepliktsregulert T-kryss mellom Selma Nygrens 

Vei og parkeringsområde. 

Vikeplikts 

regulert T-

kryss 

Belastnings

-grad 

Gjennomsnittlig 

ventetid per 

trafikant 

Service-

nivå 

Lengste 

kølengde 

(95 % 

fraktil) 

Morgen 0,2 0,8 sek A 0,4 m 

Ettermiddag 0,3 0,8 sek A 0,2 m 

 

 

Figur 9-2 Prinsippskisse av vikepliktsregulert T-kryss mellom Selma Nygrens Vei og 

parkeringsområde. 
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Tabell 9-7 Kapasitetsberegninger av vikepliktsregulert T-kryss mellom Glomboveien 

og parkeringsområde. 

Vikeplikts 

regulert T-

kryss 

Belastnings

-grad 

Gjennomsnittlig 

ventetid per 

trafikant 

Service-

nivå 

Lengste 

kølengde 

(95 % 

fraktil) 

Morgen 0,1 2,1 sek A 0,2 m 

Ettermiddag 0,1 2,0 sek A 0,1 m 

 

 

Figur 9-3 Prinsippskisse av vikepliktsregulert T-kryss mellom Glomboveien og 

parkeringsområde. 
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Tabell 9-8 Kapasitetsberegninger av vikepliktsregulert T-kryss mellom Glomboveien 

og parkeringskjeller. 

Vikeplikts 

regulert T-

kryss 

Belastnings

-grad 

Gjennomsnittlig 

ventetid per 

trafikant 

Service-

nivå 

Lengste 

kølengde 

(95 % 

fraktil) 

Morgen < 0,1 1,9 sek A 0,2 m 

Ettermiddag 0,1 1,9 sek A 0,1 m 

 

 

Figur 9-4 Prinsippskisse av vikeplikts regulert T-kryss mellom Glomboveien og 

parkeringskjeller. 
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10 Myke trafikanter 

På bakgrunn av turproduksjon og transportmiddelfordeling kan grovt beregnes 

hvor mange fotgjengere, syklister og kollektivreisende som kan forventes i 

området med full utbygging. Det anbefales å etablere forbindelser for myke 

trafikanter som er dimensjonert til full utbygging av området og en framtidig 

miljøvennlig og bymessig reisemiddelfordeling.  

10.1 FMV5 

Beregningsgrunnlaget for antall myke trafikanter generert av FMV5 er vist i 

tabellen under. 

Tabell 10-1 Grunnlag for beregning av antall myke trafikanter i FMV5. 

 Antall BRA (m²) 

Boliger 960 boliger 86 392  

Næring - 823 

Skole 540 elever 7 048 

Barnehage 80 barn 550 

 

Jf. turproduksjonstallene i kapittel 8 kan antall myke trafikanter beregnes, se 

tabell 10-2. Det forutsettes for boliger 7 personturer per husstand.  

Tabell 10-2 Antall turer (bilpassasjer 5% er ikke med i turgenereringen) 

Transportform Andel av reiser Antall 

Sykkel 15 % 1 485 

Gange 30 % 2 970 

Kollektiv 20 % 1 980 

Bilfører 30 % 2 970 

 

I fremtiden kan forventes at andre typer av mobilitet får større betydning. Dette 

kan f.eks. være mikromobilitet i form av el-sparkesykkel eller selvkjørende 

kjøretøy mv. Det er begrenset viten om hvilken effekt disse typer mobilitet vil 

få, tidspunktet hvor effekten vil være vesentlig samt omfanget av bruken av 

alternativ mobilitet. Derfor tas i vurderingene utgangspunkt i transportformene 

vist i tabellen over. 

Kollektivreisende vil i FMV5 også være fotgjengere eller syklister på vei til og fra 

busstopp eller fergestopp. Det vurderes dermed at FMV5 fullt utbygget vil 

generere ca. 1 500 sykkelturer og ca. 5 000 gangturer per virkedøgn. 

Tabell 10-3 Antall turer generert av FMV5. 

Transportform Antall 

Sykkel 1 485 

Gange 4 950 

Bilfører 2 970 
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Bemerk, at ikke alle myke trafikanter vil ferdes samme steder, men tallene kan 

gi en indikasjon av de største antall myke trafikanter som kan forventes å bruke 

gang- og sykkelveinettet. 

10.2 FMV6 

På samme vis beregnes turtallet fra FMV6 med forutsetningene vist i tabell 10-4. 

Tabell 10-4 Grunnlag for beregning av antall myke trafikanter i FMV6. 

 Antall BRA (m²) 

Boliger 350 boliger  

Næring 1-5 ansatte 300 

 

Antall syklister og fotgjengere (inkl. kollektivreisende) generert av FMV6 er vist i 

tabell 10-5. 

Tabell 10-5 Antall turer generert av FMV6. 

Transportform Antall 

Sykkel 379 

Gange 1 263 

Bilfører 758 

 

10.3 FMV 5 og 6 

Samlet vil FMV5/6 generere ca. 1 900 sykkelturer og ca. 6 200 gangturer per 

virkedøgn.  

Tabell 10-6 Avrundet antall turer generert av FMV5/6. 

Transportform Antall 

Sykkel 1 850 

Gange 6 200 

 

Hertil vil det være noen sykkel- og fotgjengertrafikk som ikke genereres av 

FMV5/6, men som krysser gjennom området. Det er f.eks. myke trafikanter fra 

området sør for Glomboveien eller fra fergen.  

Fergen har en kapasitet på ca. 50 passasjerer og antatt avgang hvert 15. min. I 

en makstime kan fergen dermed - teoretisk – medføre en trafikk på ca. 400 

personer (i alt for begge retninger) i FMV5/6. En del av disse vil være generert 

av FMV5/6. Det vurderes ikke å være realistisk at så mange utenom beboere vil 

bruke fergen til Glombo, som er et mellomstopp på fergeruten. I dagens 

situasjon har fergen følgende stoppesteder: Gamlebyen - Smertu - Sentrum - 

Værste - Gressvik – Ålekilene. Fergen vil antagelig stoppe ved Glombo før 

Ålekilene.  
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Men i det videre anvendes en ekstra turgenerering på 400 personer i makstimen 

idet det også vil være myke trafikanter generert av området sør for 

Glomboveien. Det vurderes, at dette vil være en robust forutsetning. 

Forutsettes at makstimen utgjør 10% av døgnets trafikk4, vil det dermed 

genereres ca. 4 000 personturer per døgn utover turene generert av FMV5/6. 

Forutsettes ca. samme fordeling av disse myke trafikantene som for FMV5/6, fås 

en grov vurdering av antall av fotgjengere og syklister som vist i Tabell 10-7. 

Tabell 10-7 Samlet antall sykkel- og gangeturer per døgn, som genereres ved FMV5/6 

(tallene avrundes grundet generelle usikkerheter i beregningene). 

Transportform Antall 

Sykkel 3 000 

Gange 10 000 

 

Forutsettes makstimen å utgjøre 10-12%5 av døgnets antall myke trafikanter vil 

det være ca. 300 – 360 syklister og 1 000 – 1 200 fotgjengere i makstimen. 

Disse syklistene og fotgjengerne vil være fordelt i hele FMV5/6-området, med 

flest på de vesentlige gjennomgående forbindelser. Dvs. at det neppe vil være 

strekninger hvor det vil være opp mot 350 syklister på en time. 100 syklister på 

en strekning på en time svarer til ca. 1 syklist i hver retning i minuttet, 400 

syklister til ca. 3 syklister i hver retning i minuttet. 

10.4 Fordeling av myke trafikanter 

Fra et mobilitetssynspunkt er det mest vesentlige, at det er en hensiktsmessig 

kopling mellom boliger, skolen i området mv. og de overordnede sykkelveiene, 

busstopp og ferge.  

10.4.1 Arbeid, handel, servicefunksjoner og lange reiser 

Hovedparten av trafikken fra FMV5 og 6 vurderes å gå mot Fredrikstad sentrum, 

dvs. mot nordøst. Trafikken er her rettet mot arbeidsplasser, handelsmuligheter, 

togstasjon, servicefunksjoner mv. 

 
4 Jf. Trafikkanalyse FMV, COWI, februar 2021. 
5 Det tas utgangspunkt i en makstimeandel på 10%. 12% anvendes for å vise et 

usikkerhetsintervall for beregningene. En makstimeandel på 10-12% av ÅDT 

eller HVDT er standardverdier. 
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Figur 10-1 Figuren viser FMV5/6, øvrig FMV-område samt sentrum med togstasjon. 

Alle er vesentlige målpunkter for beboere på FMV5 og FMV6. Mulig 

fremtidig fergebetjening samt planlagt bussbetjening er også vist. 

Kartgrunnlag finn.no. 

Det er arbeidsplasser på Ålekilene og Gressvik, men i noe mindre omfang enn i 

Fredrikstad sentrum. Derfor vil transportbehovet mellom FMV5/6 og vestsiden 

av elven være mindre enn til sentrum.  

Det vil være noe ferdsel mellom FMV5/6 og Glombo mot sør. Dette vil f.eks. 

være beboere fra Glombo som drar til næring eller barnehage mv. i FMV-

området. Ferdsel fra FMV5/6 mot sør vil i hovedsak være til arbeidsplasser på 

Kråkerøy sør for FMV og Hvaler. Dessuten vil det være noen ferdsel til 

fritidsformål på Kråkøerøy. 

Det vil også være intern trafikk mellom boliger og næring mv. Sannsynligvis vil 

langt størstedelen av den interne trafikken foregå til fots.  

Dermed er det vesentlig å forbinde FMV5 og 6 med GS-veien langs Selma 

Nygrens vei, hvorfra det er forbindelser videre mod Fredrikstad sentrum. I 

Selma Nygrens vei forventes også å være busstopp, hvorfra det er mulig å kjøre 

mot Fredrikstad sentrum. 

10.4.2 Skole/barnehage 

Det vil være en del intern ferdsel mellom boligene og skole/barnehage i FMV5 og 

FMV6. Denne ferdselen vurderes i hovedsak å foregå til fots.  

Det vil også være ferdsel fra den nordlige delen av Kråkerøy, herunder FMV 

Vest, til skole og barnehage i FMV5. Ferdselen til skolen vurderes i stor grad å 

foregå til fots eller på sykkel, mens trafikken til barnehagen i større grad vil 

foregå med bil. 

Boligområdene sør for Glomboveien forutsettes også i fremtiden å tilhøre 

skolekretsen for Rød Skole, som er plassert mot sør i Glombo. Dermed vurderes 

det å være ganske begrenset skoleferdsel på tvers av Glomboveien.  
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I en periode i starten av utbyggingen av FMV6 er det mulig at skolen i FMV5 

ennå ikke er etablert. Derfor kan det være behov for at skolebarn fra FMV drar 

mot sør til Rød Skole. 

10.4.3 Ferge 

Et mulig fremtidig fergestopp ved FMV6 kan forbinde området både med 

Ålekilene mot vest og med sentrum mot nord. Mot vest er fergen raskeste 

reisemulighet, mens fergen mot sentrum vurderes å ville være noe 

langsommere enn buss eller sykkel. Til gjengjeld vil fergen kunne oppfattes som 

en hyggelig og avslappende transportform, som i tillegg er gratis. Særlig i 

forbindelse med fritidsturer kan fergen derfor være et alternativ til buss og 

sykkel, også for reiser til sentrum. 

Stort sett er hele FMV5/6 innenfor en radius på maksimalt 500 m fra 

fergestoppet, forutsatt planlagt plassering. Dette svarer til en maksimal gangtid 

på ca. 5-6 minutter. På fergene er det mulighet for å ta med sykkel, og fergene 

gir den raskeste forbindelsen mellom FMV5/6 og Ålekilene. Dermed vil gang- og 

sykkelvilligheten til fergen sannsynligvis være større enn til bussene. Det 

vurderes derfor at det vil være en god betjening av området med ferge, dersom 

det etableres et fergestopp ved Glombo Brygge. Generelt vil beboere med lengst 

avstand til fergestoppet bruke det minst og i stedet velge buss eller sykkel. 

 

Figur 10-2 Figuren viser med rød farge en avstand fra planlagt fergestopp på ca. 500 

m. Nesten hele FMV5 og hele FMV6 vil være innenfor en avstand på 500 m 

fra fergestoppet. Kartgrunnlag finn.no. 
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10.4.4 Buss 

Planområdet betjenes i dagens situasjon av busslinje 112. Det forutsettes at 

bussen i fremtiden vil få stopp på Selma Nygrens vei både i retning nord og sør. 

På Glomboveien er betjening i vestlig retning, idet busslinje 112 på denne 

strekningen kjører som ringrute via Fjellveien og Langøyveien tilbake til Selma 

Nygrens vei. 

Det planlegges at det etableres en ny busslinje til Glombo når FMV-området 

utbygges. Denne busslinjen vil sannsynligvis få høyere frekvens enn busslinje 

112 og dermed være mere attraktiv som transport til sentrum enn linje 112. 

Den nye busslinjen forventes å stoppe på Selma Nygrens vei og Glomboveien 

mot sør, men ikke Glomboveiens øst-vestgående forbindelse på sørsiden av 

FMV5/6. 

I Figur 10-3 til Figur 10-5 er vist arealet som ligger i en avstand på maksimalt 

250 m fra busstoppene. Denne avstanden svarer til en gangavstand på 2-3 

minutter. Det vurderes bl.a. at villigheten til å sykle til et busstopp vil være 

ganske lav, da de som sykler også kan sykle til Fredrikstad sentrum på kort tid 

og derfor ikke nødvendigvis oppnår fordeler ved å vente på bussen. 

 

 

Figur 10-3 Arealet som er innenfor en radius på ca. 250 m fra forutsatt busstopp på 

Selma Nygrens vei. Kartgrunnlag finn.no. 

Nesten hele FMV5 er maksimalt 250 m fra busstoppet på Selma Nygrens vei. 

FMV6 er mellom ca. 250 og 500 m fra stoppet, svarende til en gangavstand på 2 

– 6 minutter. Stoppet forventes å bli betjent av ny busslinje. Derfor vil stoppet 

på Selma Nygrens vei sannsynligvis tiltrekke brukere fra både FMV5 og FMV6. 
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Figur 10-4 Arealet som er innenfor en radius på ca. 250 m fra nytt regulert busstopp 

på Glomboveien. Kartgrunnlag finn.no. 

Det reguleres et nytt busstopp på Glomboveien, midt på FMV. Hele FMV6 er 

mindre enn 250 m fra busstoppet på Glomboveien. Dette stoppet betjenes kun i 

retning mot vest/sør, da linje 112 her er en ringrute. Dermed vil turen fra FMV6 

mot sentrum være noe forlenget i forhold til en direkte tur. Sannsynligvis vil 

mange beboere fra FMV6 gå til busstoppet på Selma Nygrens vei, når de skal 

mot sentrum, men bruke stoppet på Glomboveien når de kommer hjem. Samlet 

vurderes bussbetjeningen for FMV6 å være hensiktsmessig. 

Det er også et busstopp på Glomboveien nord for krysset med Selma Nygrens 

vei, som betjenes i retning mot vest. Dette stoppet vil være relevant for 

skolebarn i forbindelse med ankomst til området, samt for beboere i sørdelen av 

FMV5. Kollektivreisende som skal mot nord, vil sannsynligvis bruke stoppet på 

Selma Nygrens vei. 
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Figur 10-5 Arealet som er innenfor en radius på ca. 250 m fra busstopp på 

Glomboveien. Kartgrunnlag finn.no. 

10.4.5 Turveier 

Det vil genereres ferdsel i forbindelse med rekreative turer, bl.a. gjennom 

Ballastparken til fergestoppet og til turveien. Rekreativ ferdsel skjer i hovedsak 

utenfor rushperioder og særlig i helgene. Dermed vil det ikke være vesentlig 

rekreativ ferdsel samtidig med ferdselen i rushperiodene, og dermed vurderes 

rekreativ ferdsel ikke å få betydning for utforming av internforbindelser mv. 
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11 Internforbindelser, samlet vurdering 

Utforming av de interne områdene i FMV 5 og 6 vil påvirke opplevelsen av, hvor 

attraktivt det er å oppholde seg i områdene, men kan også medvirke til å 

påvirke transportmiddelvalget for de som bor, arbeider i eller krysser områdene. 

Gode forbindelser for myke trafikanter mellom boliger, torg, butikker, GS-veier 

og kollektiv trafikk kan understøtte bruk av sykkel, gange og kollektivtrafikken. 

I planleggingen av FMV 5 og 6 arbeides med to mulige utforminger av en 

diagonalforbindelse i FMV6 – en diagonal fra nordvest mot sørøst, som i 

planprosessen vurderes speilvendt. Diagonalen er et offentlig tilgjengelig 

parkdrag for rekreasjon og lek.  

I vurderingen av plassering av atkomstgatene tas utgangspunkt i løsningene vist 

i figur 11-1. Det arbeides med ulike utforminger av internforbindelser. 

Atkomstgateløsningene kan anvendes uansett hvilken overordnet planlegging av 

internveier som velges. 

 

Figur 11-1 Atkomstgater til og internveier i FMV5 og FMV6 (Ghilardi Hellsten, Griff). 

Det vurderes at hovedparten av fotgjengere og syklister som ferdes i FMV5/6 vil 

ha start eller mål i området, f.eks. bolig eller skole. Det vil også være noen 

gjennomgående fotgjengere og syklister, f.eks. mellom ferge og buss eller 

mellom bolig sør fra Glomboveien i retning mot Fredrikstad sentrum. 

11.1 Opprinnelig diagonal 

En mulig løsning er vist i Figur 11-2. Mot vest i området finnes fergen, og mot 

øst på Selma Nygrens vei planlegges etablert busstopp. 
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Det forutsettes at innkjøring til parkeringskjellere vil være i randsonen av 

områdene. Dette medfører at det som utgangspunkt ikke vil være biltrafikk 

internt i områdene, bortsett fra ganske få kjøretøy, f.eks. nyttekjøretøy mv.  

Diagonalen skal som utgangspunkt særlig brukes av fotgjengere og 

langsomkjørende syklister. Den går igjennom et sammenhengende parkdrag og 

lekeområde. Diagonalen skal forbinde rekreative formål i området, f.eks. leke- 

og oppholdsområder med boliger mv. og vil bli innrettet til fotgjengere og 

opphold. Dvs. at pendlersyklister eller gjennomgående syklister ledes til 

internforbindelser i området. 

 

Figur 11-2 Mulig løsning for forbindelser til overordnet veinett og internforbindelser.  

Løsningen vil føre fotgjengere og syklister fra fergen via internforbindelsene på 

tvers av boligområdene inn i FMV6. Som diagonalen er plassert i denne 

utformingen vil den få begrenset effekt på mobiliteten, idet den ikke forbinder 

de vesentligste målpunktene i FMV5/6.   

11.2 Utforming med speilvendt diagonal 

I planprosessen vurderes en løsning med en speilvendt diagonal fra sørvest til 

nordøst i FMV6. Utover diagonalen forutsettes internforbindelsene å være de 

samme som i opprinnelig forslag med diagonal. 
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Figur 11-3 Utforming med speilvendt diagonal. 

Diagonalen, som strekker seg gjennom park- og lekeområde, skal i hovedsak 

brukes av fotgjengere og syklister med lav hastighet, mens raskere syklister må 

bruke øvrige internforbindelser. Med speilvendt diagonal oppnås en 

hensiktsmessig sammenkopling av tyngdepunkter i FMV5 og FMV6, herunder 

fergestopp, nabolagstorg (FMV5/6), skole og busstopp. Dermed vil diagonalen 

tiltrekke fotgjengere, hvilket medvirker til økt liv i diagonalen på funksjonene 

tilknyttet denne. 
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Figur 11-4 Skisse over FMV6 med speilvendt diagonal. 

11.3 Anbefaling 

Med utgangspunkt i forutsetningene over vurderes løsningen med en diagonal 

fra sørvest til nordøst som mest hensiktsmessig. Diagonalen leder fotgjengere 

ganske direkte mellom ferge, boliger, lekeplasser/torg, busstopp og GS-veien 

langs Selma Nygrens vei, samt forbi skolen, som er et vesentlig tyngdepunkt i 

FMV5/6.  

Også fotgjengere fra f.eks. Ballastveien sør for FMV6 vil med fordel kunne gå 

gjennom FMV5/6. Løsningen flytter dermed myke trafikanter fra Glomboveien 

inn i FMV-området idet dette blir en mere naturlig vei. 

Løsningen med diagonal fra nordvest til sørøst gir ikke samme direkte 

forbindelse mellom tyngdepunktene i området.  

Selv om diagonalen tillater ferdsel igjennom området vil elvepromenaden være 

en bra alternativ, særlig dersom en naturskjønn trasé ønskes. 

Fra et mobilitetssynspunkt vurderes løsningen med diagonal fra sørvest mot 

nordøst å være mest hensiktsmessig. Denne løsningen gir en direkte forbindelse 

mellom ferge og busstopp og boliger/skoler. Den medvirker også best til å 

trekke flere myke trafikanter inn i området, hvilket gir liv i området. 
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11.4 Vurdering av antall fotgjengere og syklister  

FMV6 er i planprosess, mens planene for FMV5 er i en innledende del av 

prosessen. Derfor fokuseres i vurdering av utforming av forbindelsene særlig på 

FMV6. Det legges til grunn for vurderingene at FMV6 etableres med anbefalt 

diagonal fra sørvest til nordøst (speilvendt). For FMV5 beskrives overordnet 

forslag til utforming av internforbindelser. 

Det er grovt beregnet at FMV6 vil generere ca. 400 sykkelturer i døgnet og ca. 1 

300 fotgjengerturer i døgnet. Oppregnes med ekstern trafikk grovt på samme 

vis som i avsnitt 11.4, vil det samlet kunne genereres ca. 650 sykkelturer og 2 

200 fotgjengerturer gjennom FMV6 per døgn.  

Tabell 11-1 Grov beregning av genererte turer. 

 Interne Eksterne 

Fotgjengere 1 250 800 

Syklister 400 250 

 

Fotgjengerne som har start/slutt i FMV6 (eller som går gjennom FMV6 for å 

komme til FMV5) vil sannsynligvis bruke diagonalen og den relevante 

internforbindelsen, da diagonalen generelt leder mot tyngdepunktene. Syklistene 

vil kjøre via internforbindelsene mellom ferge, internveier i Glombo sør, 

skole/FMV5 og turvei. Hvilken internforbindelse som velges, avhenger av 

konkret målpunkt. 

 

Figur 11-5 Figuren viser opplagte forbindelser for myke trafikanter gjennom FMV-

området mellom ferge og busstopp med rød farge. Tverraksen er markert 

med A, internforbindelse med regulert bredde på 6 m med B. Diagonalen 

og turveier utformes etter særskilte krav og ønsker, og utforming/bredde 

behandles ikke i dette notatet (Ghilardi Hellsten, Griff). 

Det vil være ganske komplekst å vurdere nærmere, hvor mange fotgjengere og 

syklister, som vil ferdes i hver internforbindelse. Dette avhenger også av, 
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hvordan konkrete atkomstforhold utformes, f.eks. hvor det er mulig å gå eller 

sykle inn i området med skole, servicefunksjoner mv.  

Grov vurdering av antall fotgjengere og syklister 

Det er foretatt en grov vurdering av maksimale antall fotgjengere og syklister. 

Det forutsettes følgende: 

› 50% av eksterne fotgjengere anvender alene diagonalen 

› Resten av fotgjengerne fordeles likt på internforbindelsene, tverrakse og 

promenader 

› 20% av eksterne syklister anvender alene diagonalen 

› Resten av syklistene fordeles likt på internforbindelsene 

Med disse forutsetningene vurderes, at hver internforbindelse vil få ca. 400 - 

450 fotgjengere i døgnet og ca. 150 syklister i døgnet, svarende til ca. 40 - 45 

fotgjengere og ca. 15 syklister i en makstime. 

 

For å gi trafikantene de beste mulighetene for å velge rett forbindelse, vurderes 

det ikke hensiktsmessig at forbindelsene endrer utforming andre steder enn i 

naturlige kryss med andre forbindelser. Derfor vurderes heller ikke nærmere på 

hvordan antallet av trafikanter vil endre seg langs den enkelte 

internforbindelsen. 

FMV5 vil med forutsatt utbygging pga. utbyggingsomfang og skolen generere 

flere myke trafikanter enn FMV6. Hovedparten av disse vil reise i retning mot 

Fredrikstad sentrum eller til busstoppet på Selma Nygrens vei. Samtidig 

forventes det at det etableres en tverrakse gjennom FMV5 som vist i figur 11-5. 

Tverraksen i FMV5 vil dermed få en større mengde syklister og fotgjengere enn i 

FMV6. 
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12 Utforming av internforbindelser, gater 

og veier 

I dette avsnittet beskrives forslag til utforming av gater og forbindelser for myke 

trafikanter. Det tas utgangspunkt i veinormalen for Fredrikstad kommune, og da 

det er stort fokus på myke trafikanter tas også utgangspunkt i løsninger fra 

gatenormalen for Oslo kommune, som viser eksempler på mulige løsninger for 

de myke trafikantene. I Oslo kommunes gatenormal er det særlig fokus på 

løsninger for myke trafikanter, som også vurderes å være hensiktsmessige i 

Fredrikstad. Også håndbøker fra Statens vegvesen anvendes som grunnlag. Det 

tas også utgangspunkt i mobilitetsveilederen for FMV-området6, som også 

beskriver overordnede løsningsmuligheter og tiltak for FMV-området, basert på 

lokale forhold og vei- og gatenormaler. 

12.1 Skoleveier 

Som en del av vurderingene av hvordan gaterommene i FMV5/6 bør utformes er 

det vesentlig å se på hvordan skolebarn enklest kan komme til og fra skolen. 

Som utgangspunkt er det mest hensiktsmessig å skille skolebarna fra biltrafikk, 

enten på GS-veier langs veier eller ved å muliggjøre bruk av de interne 

forbindelsene i området.  

Ifølge Oslo kommunes gatenormal etableres ikke sambruksareal hvor biler, 

fotgjengere og syklister ferdes på samme areal, på gater i nærheten av skoler. 

I figuren under er vist mulige skoleveier fra boligene internt i FMV5/6 og fra 

boliger utenom området. Som figuren viser, er det gode muligheter for at 

skolebarna kan unngå atkomstgatene til biler på vei til og fra skolen. Det 

vurderes at hovedparten av skolebarna vil komme til området fra nord, da det 

vil komme en rekke nye boliger på FMV 

 
6 Mobilitetsveileder FMV Vest, COWI, februar 2021 
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Figur 12-1 Grov skisse av skoleveier. Sannsynligvis vil skolebarn ikke komme fra 

området sør for Glomboveien (Ghilardi Hellsten, Griff). 

Det er ikke mulig å være helt sikker på at skolebarna aldri vil ferdes i 

atkomstgatene. Men dersom det tilrettelegges alternativer for myke trafikanter 

og særlig skolebarn i form av GS-veier eller andre forbindelser for myke 

trafikanter, vurderes det akseptabel at atkomstgatene ikke utformes med særlig 

henblikk på skolebarn. 

12.2 Diagonal, promenader og turvei 

Bredde og utforming av internforbindelser gjennom diagonal, langs promenade 

og mellom FMV5 og FMV6 behandles ikke i dette notatet. Dette skyldes at disse 

forbindelsene utformes med andre formål enn alene transport og mobilitet. 

Derfor vil andre forhold som opplevelser, rekreative formål mv. få betydning for 

utformingen. Nord-sør-gående internforbindelse mellom FMV5 og FMV6 er 

regulert til en bredde på 6 m og behandles ikke nærmere. 

12.3 Internforbindelser for myke trafikanter i FMV6 

Internforbindelsene i øst-vestlig retning og tverraksen i FMV6 planlegges 

utformet som GS-veier, hvor syklister og fotgjengere ferdes på samme areal. 

Ifølge veinormen for Fredrikstad kommune skal GS-veier utformes som 

beskrevet i Håndbok V122, sykkelhåndboka, fra Statens vegvesen.  

I håndboka finnes tabellen under, som angir bredder på GS-veier ved ulike 

antall fotgjengere og syklister. 
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Figur 12-2 Bredder på gang- og sykkelvei/sykkelvei avhengig av antall myke 

trafikanter (Statens vegvesen håndbok V122). 

Det forventes ca. 15 syklister og 40 - 45 fotgjengere i en makstime på disse 

internforbindelsene. Ifølge sykkelhåndboka bør GS-veiene dermed etableres i en 

bredde på 3 m. Det er i planleggingen av FMV6 valgt å etablere 

internforbindelsene i en bredde på 3,5 m slik at utrykningskjøretøy kan kjøre i 

internforbindelsene. 

 

Figur 12-3 Prinsippskisse for 3,5 m bred GS-vei i internforbindelsene i FMV6 

(streetmix.net). 

12.4 Internforbindelser for myke trafikanter i FMV5 

Planleggingen av FMV5 er i en innledende fase, og forslag til interne forbindelser 

behandles derfor overordnet.  
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I FMV5 forutsettes, at det vil være en tverrakse nord for skolen, se figur 12-4. 

Mens tverraksen i FMV5 er en hovedforbindelse, vil den i FMV6 være likeverdig 

de andre internforbindelsene. Denne tverraksen i FMV5 vurderes å få en stor 

mengde fotgjengere og syklister, da forbindelsen dels betjener skole og 

servicefunksjoner og dels skal brukes av gjennomgående syklister og 

fotgjengere som kommer fra de øvrige internforbindelsene. 

 

Figur 12-4 Med 'A' er vist tverrakse gjennom FMV5. 

Pga. det forventede større antall fotgjengere og syklister vurderes det 

hensiktsmessig at tverraksen i FMV5 mellom diagonalen i FMV6 og Selma 

Nygrens vei etableres som en sykkelvei med fortau. Hermed skilles fotgjengere 

og syklister, og risikoen for konflikter mellom trafikanttypene reduseres. Figur 

12-5 viser en prinsippskisse for en sykkelvei med fortau. Bredden av 

elementene kan avklares nærmere i den videre planlegging av FMV5, herunder 

behov for fortau på begge sider av sykkelveien. 
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Figur 12-5 Prinsippskisse for sykkelvei med fortau. Breddene bør avklares i videre 

planlegging. Løsningen er vist med kantstein mellom sykkelvei og fortau 

iflg. gatenormal for Oslo kommune (streetmix.net). 

Øvrige forbindelser i FMV5 vurderes som utgangspunkt å kunne etableres som 

GS-veier, som beskrevet i avsnitt 12.3 om forbindelser i FMV6. 

12.5 Atkomstgater 

Det er fire atkomster til planområdet for biltrafikk. Ved to av atkomstgatene 

føres biltrafikken direkte til parkeringskjellere, mens de ved de to øvrige 

atkomstgatene utgjøres av lengere strekninger. 

Det forutsettes at fartsgrense på gater i FMV-området vil være 30 km/t. 

 

Figur 12-6 Veibredder ved ulike trafikkmengder og fartsgrense (Oslo kommune 

gatenormal). 
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12.5.1 Vestlig atkomst fra Glomboveien 

Den vestlige atkomsten er i utgangspunktet kun atkomstgate til p-kjeller og 

fungerer ikke som skolevei. Årsdøgntrafikken vurderes å være under 2 000 

kjøretøy, og dermed kan atkomstgaten etableres med sykling i blandet trafikk. 

Syklister som ønsker å parkere i kjelleren kan bruke atkomstgaten sammen med 

biltrafikk til og fra p-kjelleren. 

 

Figur 12-7 Vestlig atkomst til FMV6 fra Glomboveien. 

Det kan i utformingen av atkomstgaten tas utgangspunkt i en gate med en 

kjørefeltbredde på 2,75 m jf. Oslo kommune gatenormal.  

 

Figur 12-8 Prinsippskisse for atkomstgate til p-kjeller fra Glomboveien vest 

(streetmix.net). 

12.5.2 Østlig atkomst fra Glomboveien 

Denne atkomsten ligger mellom et boligområde i vest og skolen i øst. Forslaget 

til utforming av atkomsten er i tidlig fase. Dette notatet gir anbefalinger til 

videre utvikling i reguleringsfase. 
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Figur 12-9 Østlig atkomst fra Glomboveien. 

Gaten skal betjene myke trafikanter til boligene vest for gaten og gi forbindelse 

til den øst-vestgående sykkelveien internt i området. Det vurderes i 

utgangspunktet at gaten ikke vil være vesentlig skolevei, jf. avsnitt 12.1. 

Dvs. at syklister må kjøre via sykkelveien vest for boligene eller direkte inn på 

skolens område via drop-off-arealet. Dermed fjernes behovet for å skille 

biltrafikk og syklister på atkomstgaten. Fortauet dimensjoneres med 3 m 

bredde, slik at det er dimensjonert for beregnet trafikkmengde for gående og 

syklende på lik linje med internforbindelser uten utrykning. Selv om raske 

syklister velger kjørebanen er det sannsynlig at barn på sykkel vil velge 

fortauet. Fortauets bredde er dimensjonert for dette. 

 

Figur 12-10 Prinsippskisse for atkomstgate med blandet trafikk og fortau i vestsiden 

(streetmix.net). 

I den nordlige delen av atkomstgaten forbindes fortauet videre mot nord inn mot 

den øst-vestgående forbindelsen for myke trafikanter.  
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12.5.3 Sørøstlig atkomst fra Selma Nygrens vei 

Atkomsten etableres som en sløyfe med enveiskjørt biltrafikk. Nærmest Selma 

Nygrens vei er det en kort strekning med biltrafikk i begge retninger. Selv om 

gaten er enveiskjørt vurderes det at syklistene sannsynligvis vil kjøre i begge 

retninger, alt etter hvilken retning som er kortest/raskest. Jf. avsnitt 12.1 

vurderes det, at gaten ikke vil være relevant som skolevei. 

 

Figur 12-11 Sørøstlig atkomst fra Selma Nygrens vei. 

Det vurderes at årsdøgntrafikken er under 2 000 kjøretøy. Jf. gatenormalen for 

Oslo kommune kan på strekninger med ÅDT under 2 000 kjøretøy og trafikk i 

begge retninger sykles blandet med biltrafikken. Til gjengjeld bør det på 

enveiskjørte gater som minimum være oppmerket sykkelfelt mot 

kjøreretningen, og oppmerket sykkelfelt i begge retninger kan vurderes. 

For å tydeliggjøre for bilistene at det kommer syklister i begge retninger på 

gaten, anbefales det å oppmerke sykkelfelt i begge veisider. Gaten får da et 

profil som vist i figur 12-12. 

 

Figur 12-12 Prinsippskisse for enveiskjørt gate med oppmerket sykkelfelt i begge sider 

(streetmix.net). 
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12.5.4 Nordlig atkomst fra Selma Nygrens vei 

Denne atkomstgaten betjener to parkeringskjellere på hhv. nord- og sørsiden av 

gaten. Vest for nedkjøringen til p-kjellerne endres gaten til å være en GS-vei. 

Det vurderes jf. avsnitt 12.1 at gaten ikke vil fungere som skolevei. 

 

Figur 12-13 Nordlig atkomst fra Selma Nygrens vei. 

Det anbefales å etablere strekningen med biltrafikk så det er sykling blandet 

med øvrig trafikk. Denne løsningen legger opp til lav fart og at syklister 

prioriteres høyere enn biler. Løsningen med sykling i blandet trafikk gir en 

naturlig overgang til en GS-vei. 

 

Figur 12-14 Prinsippskisse for løsning med sykling i blandet trafikk og fortau i begge 

veisider (streetmix.net). 

Det må sikres at det er tilstrekkelig frisikt for trafikantene som kjører ut fra 

parkeringskjellerne.  

12.6 Glomboveien 

Veibredde 

Glomboveien har i dagens situasjon en ÅDT på ca. 900 kjøretøy, og etter 

utbygging av FMV5/6 vil ÅDT økes til ca. 1 700 kjøretøy på den vestlige delen av 

Glomboveien og opptil ca. 2 700 øst for skole og rekkehus. Det vurderes at det 
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ikke vil være vekst i biltrafikken utover den nye trafikken fra FMV, da 

Glomboveien er en mindre vei som i hovedsak betjener boliger. 

Glomboveien har dermed en lav ÅDT, men en fartsgrense på 50 km/t. 

 

Figur 12-15 Vei- og gatebredder ved ulike trafikkmengder og fartsgrenser (Oslo 

kommunes gatenormal). 

Det vurderes at gaten i forbindelse med utbygging av FMV-området kan få 

lavere fartsgrense på 30 km/t. Dette svarer godt med at gaten får en mere 

bymessig karakter etter etablering av FMV5/6. Gaten vil være en del av et 

sammenhengende boligområde på Glombo. Samtidig går gaten forbi en skole og 

en barnehage, og en lavere fartsgrense vil vesentlig forbedre trafikksikkerhet og 

trygghet for barn som ferdes på tvers av og langs Glomboveien. Med en 

årsdøgntrafikk på under 4 000 kjøretøy kan gaten utformes i 5,5 m bredde i 

kjørebanen jf. figur 12-15.  

Fredrikstad kommune stiller krav til at det arbeides videre med en gateløsning 

på 6,5 m kjørebanebredde, svarende til en løsning for samlevei med mer enn 

250 boenheter (Sa2), som beskrevet i Fredrikstad kommunes veinorm. 

Behov for tosidig gang og sykkelvei eller fortau må vurderes ved tosidig 

bebyggelse og når ÅDT>2 000, hvilket gjelder for den østlige delen av 

Glomboveien – se avsnitt med vurdering under.  

På sørsiden av Glomboveien etableres et areal med totalbredde på 1,5 m til 

snøopplag. 

Gående og syklende på vestlig del av gaten 

På strekningen vest for rekkehusene vil fotgjengere ferdes på et 3 m bredt 

opphevet fortau uten rabatt i nordsiden av Glomboveien. På sørsiden av 

Glomboveien er det ikke atkomst til boliger eller andre funksjoner, og derfor 

vurderes det, at det er tilstrekkelig med fortau i gaten nordside mot FMV-

området.  

Syklister vil som utgangspunkt kjøre blandet med øvrig trafikk på strekningen 

vest for rekkehusene. Syklister, som ikke ønsker å sykle sammen med 

biltrafikken, kan sykle på fortauet. 



 

 

     

TRAFIKKANALYSE FMV5 OG FMV6  53  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A226812-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Mobilitet/Trafikkanalyse Glombo.DOCX  

 

Figur 12-16 Prinsippskisse for Glomboveien mot vest. Det er 6,5 m kjørebane og fortau 

i veien nordside. På sørsiden er det et vedlikeholdsareal som består av 

0,25 m skulder i freseasfalt og 1,25 m grøft jf. Sa2 veinorm, totalt 1,5 m. 

Arealet kan brukes til snøopplag. 

Gående og syklende på østlig del av gaten 

På strekningen øst for rekkehusene vil fotgjengere ferdes på det 3 m brede 

fortauet i nordsiden av Glomboveien. Fortau etableres som opphevet fortau uten 

rabatt. 

Syklistene har som på den vestlige delen av Glomboveien mulighet for å kjøre 

blandet med øvrig trafikk. Syklister, som kjører sakte, og som ikke ønsker å 

kjøre blandet med øvrig trafikk, kan sykle på fortauet i nordsiden av gaten. 

Dette kan bl.a. være relevant for skolebarna, som evt. ferdes langs 

Glomboveien. 

Det er regulert en GS-vei i sørsiden av Glomboveien mellom Gl. Glombovei og 

Selma Nygrens vei, se figur 12-17. Denne GS-veien kan brukes av syklister, 

som ikke ønsker å sykle i blandet trafikk, og som sykler for fort til å bruke 

fortau. Fotgjengere, som skal mot sør, kan også bruke GS-veien. 

Kryssingspunkter mellom GS-veien og FMV5 er vurdert i avsnitt 12.8. 
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Figur 12-17 Skisse med regulert GS-vei i sørsiden av Glomboveien mellom Gamle 

Glombovei og Selma Nygrens vei.  

12.7 Selma Nygrens vei 

Med bakgrunn i tidligere analyser er det vurdert at Selma Nygrens vei vil få en 

ÅDT på rundt 8 - 10 000 kjøretøy etter utbygging av FMV-området (også FMV1-

4). Samtidig er fartsgrensen i dagen situasjon 60 km/t. Dermed bør veien ifølge 

gatenormen for Oslo kommune for nye gater utformes med en bredde på 7 m. I 

dagens situasjon er veibredden 6,5 m. Som utgangspunkt vurderes denne 

bredde tilstrekkelig, idet veien i fremtiden får et bymessig preg. 

Det kan overveies å redusere fartsgrensen til 50 km/t, når FMV-området 

utbygges. Dette endrer ikke krav til veibredden. 

Ifølge gatenormen for Oslo kommune bør det på en slik vei etableres opphøyd 

sykkelfelt i begge veisider. For Selma Nygrens vei anbefales å fastholde 

sykkelveien i vestsiden av veien. Dels vil dette gi mest hensiktsmessig 

forbindelse mot resten av FMV-området og Fredrikstad sentrum mot nord. Dels 

vil det også fjerne behovet for at syklister må krysse veien for å sykle nordover. 

På østsiden av Selma Nygrens vei er det forbi FMV5/6 ikke bebyggelse, og det er 

dermed kun behov for kryssing av veien ved busstopp. 

Prinsippskissen herunder viser forslag til utforming av veien hvor det ikke er 

busstopp. På lokasjoner med busstopp bør det etableres fortau/venteareal på 

østsiden av veien også. 
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Figur 12-18 Prinsippskisse for Selma Nygrens vei på lokasjoner uten busstopp, retning 

mot nord (streetmix.net). Selma Nygrens vei vist med eksisterende bredde 

på 6,5 m. 

12.8 Kryssingsmuligheter 

Også i fremtiden forutsettes at det på vestsiden av Selma Nygrens vei vil være 

GS-vei. Det er generelt ikke kryssingsbehov på denne strekningen, da østsiden 

av Selma Nygrens vei, i dette området, ikke er bebygget. Kryssingspunkt for 

myke trafikanter bør derfor være ved busstoppet og ved en forbindelse mot en 

turvei opp på Åsgårdsfjellet. Utforming av kryssingen til turveien avklares i 

videre prosess. 

På Glomboveien er regulert GS-vei i sørsiden av veien mellom Selma Nygrens 

vei og Gamle Glomboveien. Det forutsettes etablert fortau på nordsiden av 

veien.  

Det anbefales at det etableres en kryssing for myke trafikanter på tvers av 

Glomboveien ved Fjellvegen. Denne kryssing skal forbinde FMV5/6 med området 

sør for Glomboveien samt fergen med området sør for Glomboveien. Pga. 

svingen i Glomboveien ved fergestoppet samt ny atkomst til FMV6 må konkret 

plassering av kryssingen avklares nærmere. 

Det anbefales også å etablere en kryssing ved Gamle Glombovei. Denne veien 

betjener myke trafikanter fra en større del av boligområdet sør for Glomboveien, 

og regulert GS-vei vil slutte her.  

For at få direkte atkomst til skolen fra sør anbefales også etablering av et 

kryssingspunkt på tvers av Glomboveien ved skolen. 

På Glomboveien sør for krysset med Selma Nygrens vei er det GS-vei/fortau i 

Glomboveiens vestside. Det kan etableres en kryssingsmulighet for myke 

trafikanter i krysset, slik at GS-veiene forbindes bedre. 
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Figur 12-19 Prinsippskisse med forslag til kryssingspunkter (tykke sorte streker) for 

myke trafikanter. 

12.8.1 Utforming av kryssingspunkter 

I figuren under vises anbefalinger for etablering av nye gangfelt. Det anbefales 

ikke å etablere gangfelt på veier med 60 km/t fartsgrense. Derfor bør 

fartsgrensen på Selma Nygrens vei reduseres til 50 km/t, slik at det kan 

etableres et gangfelt på tvers av Selma Nygrens vei ved busstoppet. Alternativ 

må gangfeltet signalreguleres. 
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Figur 12-20 Anbefalinger for nye og eksisterende gangfelt, Staten vegvesen håndbok 

V127. 

Såfremt fartsgrensen reduseres til 50 km/t kan gangfelt etableres med 

fartsdempende tiltak som sikrer at akseptabelt fartsnivå på 45 km/t overholdes. 

Planskilt kryssing vil være bedre trafikksikkerhetsmessig, men det vurderes å 

være problematisk å etablere undergang pga. terrengforhold og det urbane 

preget som området vil få. 

På Glomboveien kan gangfelt etableres, gjerne som opphøyd gangfelt, slik at 

akseptabelt fartsnivå overholdes. Håndbok V127 anbefaler en minimumsavstand 

mellom gangfelter i tettbebygde strøk på 50 m. Dette overholdes med 

forslagene til kryssingspunkter vist i Figur 12-19. 

12.9 Kryss 

Kapasitetsberegninger viser at trafikken kan avvikles i forbindelseskryssene 

utformet som T-kryss. Det forutsettes at kryssene prosjekteres og etableres slik 

at de overholder krav og anbefalinger i relevante håndbøker for kryssutforming, 

herunder bl.a. i forhold til svingefelter og frisikt. 

Alle atkomstgater til FMV5/6 forventes å skulle krysse et fortau eller en GS-vei. I 

figur 12-21 er vist prinsippskisse fra Fredrikstad kommunes veinorm for hvordan 

GS-veier føres gjennom kryss. Det anbefales at denne løsningen anvendes til 



 

 

     
 58  TRAFIKKANALYSE FMV5 OG FMV6 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A226812-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Mobilitet/Trafikkanalyse Glombo.DOCX 

utforming av atkomstkryssene til FMV5. På FMV6 forventes atkomstgater å 

krysse fortau, hvorfor figuren ikke er relevant for FMV6. 

 

Figur 12-21 Prinsippskisse for GS-veier gjennom kryss (Fredrikstad kommunes 

veinorm). 
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13 Kollektiv trafikk 

13.1 Buss 

I dagens situasjon er det bussbetjening i Selma Nygrens vei og Glomboveien 

med busslinje 112. Når det utbygges på Kråkerøy i fremtiden med mange tusen 

boliger, med kontor og butikker vil grunnlaget for bussbetjening bli vesentlig 

økt. Dermed vil det sannsynligvis være grunnlag for å koble FMV-områdene 

sammen med hovedbusslinjene i Fredrikstad. Disse busslinjene er kjennetegnet 

ved vesentlig flere avganger enn den eksisterende busslinjen forbi planområdet, 

busslinje 112. Busslinje 112 planlegges opprettholdt uendret som sekundærrute. 

Det planlegges en ny busslinje i Selma Nygrens vei med økt bussbetjening som 

vil medvirke til å gjøre det mere attraktivt å bruke kollektiv trafikk og dermed 

redusere bilbruk. Busstoppet på Selma Nygrens vei vil sannsynligvis være det 

mest brukte for beboere i FMV5 og FMV6. 

Den fremtidige bussbetjeningen er ikke fastlagt p.t. FMV5/6 vil være innenfor en 

avstand på maksimalt ca. 500 m fra planlagt busstopp på Selma Nygrens vei, og 

hele området er innenfor 250 m fra et busstopp (evt. med betjening i én 

retning). Dermed vil området få god bussbetjening. 

13.2 Ferge 

Det planlegges i fremtiden å etablere et fergestopp rett sørvest for FMV6-

området, som skal kobles på eksisterende fergerute mellom Ålekilen, sentrum 

og Gamlebyen. FMV5 og FMV6 vil være innenfor en maksimal avstand på ca. 

500 m fra fergestoppet, svarende til 5-6 minutters gange. Dette vurderes å 

være en hensiktsmessig betjening av området. 

Det er ikke fastlagt hvor ofte det vil være avganger med fergen, men det 

forutsettes å være opp mot 4 avganger i timen i hver retning. Fergen vil dermed 

være et godt tilbud til beboere i FMV5/6 som skal til Gressvik/Ålekilen vest for 

Kjerringholmsundet eller til Gamlebyen. På turer til sentrum vil bussen eller 

sykkelen være raskere.  

Fergen vil også dekke Glombofjellet, hvor det er boliger med noen avstand til 

busstopp. Fergen vil også være relevant for rekreative brukere av 

elvepromenade og kyststi. 

Fergen vurderes ikke å være et krav for å etablere en hensiktsmessig kollektiv 

betjening av FMV5/6. Bussbetjeningen med en ny busslinje med stopp i Selma 

Nygrens vei samt eksisterende busslinje 112 vil gi en god betjening og effektivt 

forbinde FMV5/6 med Fredrikstad sentrum. Fra sentrum vil det være forbindelse 

med ferge eller andre kollektivtilbud til Gressvik mv. Men fergen vil være et 

hensiktsmessig supplement til bussbetjeningen, som kan understøtte økt bruk 

av kollektivtrafikk i Glombo. 
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14 Oppsummering 

Trafikkavvikling 

Trafikkanalysen viser at trafikken generert av FMV5 og FMV6 vil kunne avvikles i 

vikepliktsregulerte T-kryss uten problemer ved full utbygging. Dette gjelder også 

dersom de nordlige FMV-områdene er utbygget. 

Internforbindelser for myke trafikanter 

Det vurderes at en utforming med en diagonal gjennom FMV6 fra sørvest til 

nordøst er mest hensiktsmessig. 

Internforbindelsene gjennom FMV6 for myke trafikanter etableres som GS-veier 

i en bredde på 3,5 m hvor det er behov for tilgang for utrykningskjøretøy. 

Øvrige GS-veier kan være 3 m, som er tilstrekkelig i forhold til antall syklister og 

fotgjengere. Dette gjelder bl.a. diagonalen gjennom FMV6, som ikke skal 

anvendes til utrykning. 

I FMV5 bør tverraksen etableres som en sykkelvei med fortau. Konkret 

utforming av sykkelveien bør fastlegges i videre prosess. Øvrige 

internforbindelser vurderes å kunne etableres som GS-veier, sannsynligvis med 

en bredde på 3,5 m. Konkret utforming av forbindelsene bør vurderes i videre 

planlegging av området. 

Atkomstgater 

Atkomstgatene til planområdet forutsettes utformet som 5,5 m brede gater med 

en fartsgrense på 30 km/t. Som utgangspunkt vil sykling i gatene være blandet 

med øvrig trafikk, idet syklister og skolebarn kan bruke andre muligheter i form 

av internforbindelser som GS-veier. Det etableres fortau i 2,5 - 3 m bredde 

ensidig eller dobbeltsidig. 

En av atkomstgatene planlegges som en enveiskjørt sløyfe. Her anbefales 

etablert oppmerket sykkelfelt i 2,2 m bredde i begge veisidene. 

Glomboveien 

Fredrikstad kommune stiller krav om at Glomboveien jf. Fredrikstad kommunes 

veinorm etableres med en kjørebanebredde på 6,5 m. Fartsgrense på 

strekningen kan avklares i neste fase.  

Sykling kan foregå på kjørebane i blandet trafikk eller på 3 m bredt fortau, som 

anbefales etablert i nordsiden av veien. Fortauet brukes også fotgjengere. Det er 

regulert en GS-vei i sørsiden av den østlige delen av Glomboveien, men denne 

er ikke etablert. GS-veien vil være et tilbud til syklistene på den østlige delen av 

Glomboveien, som ikke ønsker å sykle i blandet trafikk eller på fortau. 

Selma Nygrens vei 

Veien kan bibeholdes som en 6,5 m bred vei med fartsgrense på 50 eller 60 

km/t. På vestsiden anbefales en 3,5 m bred sykkelvei og 2,5 m bredt fortau. Det 

er ikke kryssingsbehov langs Selma Nygrens vei, bortsett fra ved et busstopp. 
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Derfor er det mest hensiktsmessig at de myke trafikantene kan ferdes på veiens 

vestside, slik at de slipper krysse veien.  

Kryssingsmuligheter 

På Selma Nygrens vei anbefales etablert et gangfelt busstoppet. Dette vil kreve 

fartsreduserende tiltak for at akseptabelt fartsnivå kan oppnås. 

Det anbefales også etablert et gangfelt på tvers av Glomboveien i krysset med 

Selma Nygrens vei.  

Derutover anbefales gangfelt på tvers av Glomboveien ved atkomsten for myke 

trafikanter til skolen, ved Gamle Glomboveien og på en hensiktsmessig 

plassering nær svingen ved Fjellveien. Sistnevnt vil gi en god forbindelse mellom 

Glombo, FMV6 og fremtidig fergestopp. 

 




