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1.

BAKGRUNN
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Gudeberg skole gnr/bnr 303/705 samt
flytte Råkollen skole, - en grunnskole med ca. 50 elever med sammensatte lærevansker, fra Nabbetorp
til Gudeberg skole. Fra før består Gudeberg skole av 490 elever fordelt på 1.-10. klasse og 42 ansatte
(tall fra 2016). Skolens område er tidligere ikke regulert. I første omgang planlegges skolen utvidet
med en ny bygning på skoletomtens østside, men reguleringsplanen vil også legge til rette for andre
nye byggetiltak ved fremtidige behov. Utvidelsen vil blant annet erstatte midlertidige paviljonger som
har vært i bruk siden 2002. Den nye bygningen planlegges for Råkollen skole, men vil også inneholde
en felles hovedentre for begge skolene, nye administrasjonslokaler og lærerarbeidsplasser for
Gudeberg skole.
Skolens parkering planlegges etablert på to andre eiendommer, gnr/bnr 303/1417 og 303/1421. Dette
er i et område nordvest for selve skoletomta, og det vurderes å være positivt at det nå legges til rette
for å skille mye av biltrafikken fra skoleområdet.
Planforslaget konsekvensutredes og denne trafikkanalysen er en del av denne utredningen.
Forslaget inneholder to alternativer til utbygging, der forskjellene er kun bygningsmessige og påvirker
ikke reiser til/fra skolen. Dermed er de trafikale konsekvensene for begge alternativene ikke av
betydning for denne trafikkanalysen. Derfor vil alternativene ikke bli skilt på i rapporten.

Figur 1: Oversikt over plassering av parkering og ny bygning (sort firkant).

2.

DAGENS SITUASJON

2.1

Planområdet
Planområdet er på ca. 36,2 daa og omfatter selve skoletomten (gnr/bnr 303/705) og de to nevnte
eiendommene i nordvest (303/1421 og 303/1417), eksisterende volleyballbane i nord og ballbinge i
sør samt tilstøtende vegarealer. Det er også tatt med noe ekstra vegareal (506/23 og 303/1421) i
Nabbetorpveien og Prestelandet og boligeiendommer (303/715, 303/713 og 303/720, 303/872) for å
sikre nødvendige frisiktsoner.
Endelig planavgrensning vil bli avgjort i løpet av planarbeidet.

Figur 2: Planområdets beliggenhet fremhevet med blå sirkel, Råkollen skole med rød sirkel.

Figur 3: Planområdet er vist med sort stiplet linje og gult fyll. Eksisterende skolebebyggelse (inkl. brakker) er
vist med grått fyll.

Planområdet omfatter i hovedsak areal som enten allerede er bebygget, tatt i bruk eller avklart med
byggeformål i overordnet plan. I flyfotoet på Figur 4 vises bruken av de ulike arealene.

Figur 4: Flyfoto over planområdet. Planområdets avgrensning er vist med gul stiplet linje.

2.2

Fartsgrenser
Det er tatt ut informasjon om fartsgrenser i området fra NVDB (Nasjonal vegdatabank). Skolen ligger i
en 30-sone. Hele Nabbetorpveien er skiltet med 30 km/t unntatt en kortere strekning i nord, rett før
kryss med Fv.110. Fylkesveien har 60 km/t som fartsgrense. De fleste andre veiene i nærområdet har
50 km/t som fartsgrense. Boliggatene på Mineberget og i Gamlebyen ligger i 30-soner.

2.3

Trafikkmengder
I Nabbetorpveien er ÅDT 1 750 kjt/døgn, på Fv.110 er ÅDT 27 100. I Gamlebyveien er ÅDT 8 150
kjt/døgn nord for kryss med Nabbetorpveien og 7 350 kjt/døgn sør for krysset. ÅDT i delen av
Nabbetorpveien som svinger inn rett nord for skolen er på 100 kjt/døgn. Trafikkmengdene i området
er vist grafisk i figur 5.

Figur 5: Trafikkmengder i området samt år tallene gjelder. Bakgrunnskart: finn.no.

2.4

Ulykkessituasjonen
I figur 6 er politiregistrerte ulykker med personskade i området markert (kilde: NVDB). Ulykkene i
området har kun ført til lettere personskade. De aller fleste ulykkene i området er skjedd på Fv.110,
og da spesielt i rundkjøringen der fylkesveien møter Gamlebyveien. Disse ulykkene involverer i all
hovedsak kun biler, med noen få MC-ulykker, og ingen sykkel- eller fotgjengerulykker.
I tabell 1 beskrives ulykkene nærmest planområdet som anses som mest relevante i forhold til
tiltaket. Disse er markert med tilsvarende tall i figur 6. Fire av de sju ulykkene er sykkelulykker hvor
de fleste inkluderte venstresving foran kjørende i motsatt retning. To av disse ulykkene skjedde i
krysset Nabbetorpveien x Prestelandet. Dette krysset er tatt med i planområdet.

Tabell 1: Beskrivelse av trafikkulykker i nærområdet. Kilde: NVDB.

Ulykke
1
2

Dato
2007-06-04
2006-04-08

Type ulykke
Sykkelulykke
Bilulykke

3

2008-05-27

Sykkelulykke

4

2010-11-16

Sykkelulykke

5

2009-09-28

Sykkelulykke

6

2014-07-30

MC-ulykke

7

2012-06-06

Bilulykke

Beskrivelse
Hull i veien.
Påkjøring av parkert
kjøretøy på høyre side.
Avsvinging til venstre foran
kjørende i motsatt retning
fra fortau eller G/S-vei.
Venstresving foran kjørende
i motsatt retning.
Venstresving foran kjørende
i motsatt retning.
Enslig kjøretøy veltet i
kjørebanen.
Påkjøring bakfra.

Alvorlighetsgrad
Lettere skadd
Lettere skadd
Lettere skadd

Lettere skadd
Lettere skadd
Lettere skadd
Lettere skadd

Figur 6: Politiregistrerte ulykker i området. Gudeberg skole markert med stiplet rød sirkel. Kilde: NVDB.

2.5

Kollektivtrafikktilbud
Det er tre bussholdeplasser innenfor en 400 m radius fra planområdet (se figur 7) som i dagens
situasjon er i bruk, Prestelandet, Brohodet østsiden og Finnstad. Videre er det en til bussholdeplass,
Kongstenhallen, som ligger rett utenfor denne radiusen. Holdeplassene Gudeberg skole og
Heibergkrysset er blitt lagt ned.

Figur 7: Kollektivtrafikktilbud i området. Planområdet markert med rød sirkel. En radius på 400 m fra
planområdet markert med stiplet lilla sirkel. Bakgrunnskart: finn.no.

Holdeplassene Prestelandet og Finnstad (i nordlig retning) betjenes av busslinje 358 og 361. Disse
linjene har frekvens i henhold til tabellen nedenfor.
Tabell 2: Frekvens for linjene som betjener Prestelandet og Finnstad (i nordlig retning).

Linje
358
361

Rute
Fredrikstad – Lundheim - Kjølbergskogen
Fredrikstad - Moum

Frekvens
1 avg/time mellom 06 - 17
1 avg/time mellom 07 - 20

Kongstenhallen og Finnstad (i sørlig retning) betjenes av linje 350, 353, 362 og 2480.

Brohodet øst betjenes av busslinje 100, 200, 350, 353, 357, 358, 359, 361, 362 og 2480.
Mange av busslinjene i området er tilpasset skolens skjema, med flere avganger på morgenen og
ettermiddagen.
2.6

Atkomst og parkering
Skolen har i dag atkomst via Nabbetorpveien, som har avkjørsler både i sørøst og nord for skolen.
Avkjørselen i sørøst er blokkert for biltrafikk så denne adkomsten er primært benyttet til av- og
påstigning av skoleelever, som benytter vegen som gangveg. Dette er i henhold til skolens reglement
forbudt, men mange gjør det likevel. Ved nordlige avkjørsel er det laget en Kiss & Ride-løsning, hvor
bilene snur og slipper av skoleelevene på høyre side mot skolegården. Et bilde av Kiss & Rideløsningen er vist i figur 8. Figur 8 viser også skolens parkering, som går langs med Nabbetorpveien.
Her er det plass til ca. 30 biler.

Figur 8: Kiss & Ride-løsning i nordlige avkjørsel til skolen, og parkeringsplass. Kartkilde: Finn.no.

2.7

Gående og syklende
Det er etablert gang- og sykkelveg langs med Nabbetorpveien som går mellom nord og sør. I tillegg
benytter skoleelevene gangvegene langs Vollene i grøntområdet ut mot Glomma. Gang- og
sykkelvegen flyter sammen med kjørebanen i en kort strekning rett ved den sørlige atkomsten, se
figur 9. Dette var tidligere en busslomme for den nedlagte holdeplassen Gudeberg skole. Uavhengig
av planforslaget bør det anlegges et skille mellom gang- og sykkelarealene og kjørebanen, enten det
er en fortsetting av grøntarealene eller kantstein.

Figur 9: Kort strekning der gang- og sykkelveien overgår i et asfaltert område som flyter sammen med
kjørebanen. Her var tidligere Gudeberg skole bussholdeplass.

Heibergs gate er ansett som trafikkfarlig av flere foreldre som velger å la barna benytte gangvegene
langs Vollane til skolen, fremfor Heibergs gate som har stor trafikkmengde. Det er også skolebarn som
ankommer med buss. Disse går av i Gamlebyeveien, i krysset med Nabbetorpveien og benytter gangog sykkelvegen langs vegen til skolen. Disse skoleelevene må også krysse Gamlebyveien da
busstoppet i nordlig retning er på motsatt side i forhold til skolen. I tillegg er det tre opphøyde
gangfelt i Nabbetorpveien som ligger i nærheten av skolen. Det er et ved den sørlige atkomsten, et
ved den nordlige, og et rett sør for kryss med Prestelandet.
I 2003 ble det gjennomført en undersøkelse av skolebarns reisevei til Gudeberg skole. En oversikt
over hvor elevene går og sykler, samt en indikasjon over antall, er vist i figuren under.

Figur 10: Oversikt over gang- og sykkelruter for skoleelever på Gudeberg skole i 2003.

2.8

Generert trafikk fra planområdet i dag
For beregning av dagens trafikk fra planområdet legges en undersøkelse av trafikkmønsteret for
skolebarn til Gudeberg skole til grunn. Undersøkelsen ble gjennomført i 2003 hvor det ble undersøkt
hvor og hvordan skolebarna kom seg til og fra skolen. Registreringene ble gjort i mai/juni.
Undersøkelsen viste at ca. 9 % av elevene tar buss, 26 % blir kjørt og resten av elevene går eller
sykler til skolen. Av de elevene som går eller sykler er det 98 % som gjør det hele eller deler av
skoleåret. Disse fordelingene antas fremdeles som relevante.
Skolen har i dag 490 elever samt 42 ansatte. Det antas at de ansatte benytter bil til skolen i større
grad enn elevene. Reisemiddelundersøkelsen fra 2014 viser at 69 % av de reisende i mindre byer
(mindre enn de seks største) benytter bil til daglige reiser enten som sjåfør, passasjer eller med MC.
Med forutsetningene ovenfor får vi en reisemiddelfordeling i dag, som vist i tabellen under.
Tabell 3: Reisemiddelfordeling hos skolebarn og ansatte i dagens situasjon.

Skolebarn
Ansatte
Totalt:

Antall
490
42
532

Gang- og sykkel
319
11
330

Kollektiv
44
2
42

Bil
127
29
154

Makstimetrafikken antas å være ved skolestart eller skoleslutt, men ikke alle elever antas å slutte eller
starte samtidig på skolen. I tillegg vil de ansatte starte noe tidligere og slutte senere enn
skoleelevene. I tillegg må det også tas hensyn til foreldre som slipper av eller henter barna sine
(kjører både inn og ut). Makstimen er antatt å være i intervallet 07:30 – 08:30 med bakgrunn i at
skolestart gjerne er mer lik mellom ulike klasser og trinn enn skoleslutt. Videre kan det antas at 90 %
av elevene begynner til denne tiden. I tillegg kan man anta at de ansatte begynner innenfor samme
time, selv om de kommer noe tidligere enn skoleelevene. Makstimetrafikken vil da være i
størrelsesorden 29 + (0,9*127)*2 (foresatte kjører til og fra skolen) = 258 kjøreturer i makstimen.
Total trafikkgenerering fra biltrafikk vurderes til å være 127*2*2 + 29*2 = 566 kjøretøy + 15 % for
tilstelninger etter skoletid, varelevering og renovasjon = 651 kjøretøy per døgn.

3.

KONSEKVENSER AV UTBYGGINGEN

3.1

Fremtidig trafikksituasjon uten utbygging
Videre i analysen er det valgt et fremtidig referanseår for å kunne sammenligne fremtidig situasjon
med og uten utbygging. Referanseåret som er valgt er 2037, som ligger 20 år frem i tid. For å
beregne fremtidig trafikk er det benyttet NTP prognoser for korte reiser, i Østfold.
Beregningene viser at fremtidig trafikk i Nabbetorpveien i 2037, uten utbygging av skolen, blir 2 180
kjøretøy i døgnet.

3.2

Trafikkgenerering som følge av tiltaket
I en fremtidig situasjon vil Gudeberg og Råkollen skoler være plassert på samme sted. I tillegg vil
dagens midlertidige paviljonger fjernes og erstattes av lokaler i den nye skolebygningen. Utover dette
er det ikke planlagt noen endringer og det er derfor ikke noe grunnlag for at antall elever eller lærere
skal øke, og trafikkmengden vurderes å være den samme, som i dag, etter realisering av prosjektet.
Men total trafikk til Gudeberg skole vil da inkludere dagens trafikk til Råkollen skole. Da Råkollen skole
er en skole for barn med spesielle behov antas det at samtlige elever blir kjørt til skolen, mens de
ansatte antas å ha samme reisemiddelfordeling som ved Gudeberg skole. Trafikkmengdene blir da
som vist i tabell 4.
Tabell 4: Beregnete trafikkmengder.

Skolebarn
Ansatte
Skolebarn fra
råkollen
Ansatte fra
Råkollen
Totalt:

Antall
490
42
50

Gang- og sykkel
319
11

Kollektiv
44
2

Bil
127
29
50

50

13

2

35

632

343

48

241

Makstimetrafikken antas fremdeles å være ved skolestart i intervallet 07:30 – 08:30 med bakgrunn i
at skolestart gjerne er mer lik mellom ulike klasser og trinn enn skoleslutt. Videre antas det at 90 %
av elevene begynner til denne tiden. I tillegg kan man anta at de ansatte begynner innenfor samme
time, selv om de kommer noe tidligere enn skoleelevene. Makstimetrafikken vil da være i
størrelsesorden 29 + 35 + (0,9*127)*2 + (0,9*50)*2 = 383 kjøreturer i makstimen.
Total trafikkgenerering fra biltrafikk vurderes til å være 127*2*2 + 29*2 + 35*2 + 50*2*2= 836
kjøretøy + 15 % for tilstelninger etter skoletid, varelevering og renovasjon = 961 kjøretøy per døgn.
Det økte tallet kommer ikke av økt trafikk, men flytting av trafikk fra dagens Råkollen skole til
Gudeberg.
Råkollen skole ligger i dag ca. 1,2 km unna Gudeberg skole (luftlinje), på andre siden av Fv. 110. En
slik flytting av trafikk til og fra skolen vil endre trafikkbildet noe, men hvor stor denne endringen vil
være kommer an på hvor trafikken kommer fra og hvilke svingebevegelser som gjøres. Endringen i
trafikkbildet vurderes å være størst i, men ikke utelukket til, rundkjøringen Fv. 110 x Gamlebyveien
og kryssene Nabbetorpveien x Spinneriveien og Gamlebyveien x Nabbetorpveien..

3.3

Atkomst og parkering
I henhold til gjeldende parkeringsnormer i Fredrikstad kommune skal antallet oppstillingsplasser for
biler ved skoler planlegges etter særskilt vurdering. Det samme gjelder antallet
sykkelparkeringsplasser.
Det er planlagt 101 parkeringsplasser i parkeringsområdet som skal anlegges nordvest for skolen.
Videre vil det være åtte gjesteparkeringer, tre HC-parkeringer og en drop-off sone med plass til ca. 11
biler i den nordlige avkjørselen til Nabbetorpveien, rett nord for skolen (der dagens Kiss & Rideløsning finnes). Det er også planlagt to HC-plasser og drop-off sone i den sørlige avkjørselen til
Nabbetorpveien. I kommuneplanens arealdel står det at minimum 10 % av parkeringsarealet skal
avsettes til bevegelseshemmede. Dette krav er ikke oppfylt. Det er planlagt totalt 114
parkeringsplasser. Dette tilsvarer ca. 12 parkeringsplasser/10 årsverk.
Det er planlagt 320 sykkelparkeringsplasser fordelt på de forskjellige atkomstpunktene for syklister.
Dette tilsvarer ca. 35 plasser/10 årsverk og ca. 0,6 plasser per elev.
Tiltaket innebærer at det totale antallet parkeringsplasser for Gudeberg skole og Råkollen skole vil
øke. En økning på tilgang på parkeringsplasser vil vanligvis føre til økt bilbruk. Parkeringsområdet vil
brukes som besøksparkering til Gamlebyen i helgene.

3.4

Konsekvenser for kollektivtrafikken
Tiltaket antas ikke å føre til behov for utvidet kollektivtrafikktilbud. Elever på Råkollen skole blir kjørt i
bil. Denne orden vil fortsette etter tiltaket.

3.5

Konsekvenser for gående og syklende
Ved å legge til rette for lite parkering rett ved skolen og for hoveddelen av parkeringen i nordvest med
atkomst i Prestelandet flyttes en del av biltrafikken bort fra atkomstene for gående og syklende. Dette
er gunstig ut fra et sikkerhets- og trygghetsperspektiv.
Det blir anlagt en ny drop-off sone i form av en snuplass i den sørlige atkomsten. Denne bør utformes
på en slik måte at gående og syklende kan ta seg fra gang- og sykkelveien inn til skolen uten å måtte
gå i kjørearealet. Drop-off sonen er vist i figur 11.

Figur 11: Planlagt drop-off sone i den sørlige atkomsten.

4.

OPPSUMMERING
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Gudeberg skole gnr/bnr 303/705 samt
flytte Råkollen skole, - en grunnskole med ca. 50 elever med sammensatte lærevansker, fra Nabbetorp
til Gudeberg skole. Fra før består Gudeberg skole av 490 elever fordelt på 1.-10. klasse og 42 ansatte
(tall fra 2016). Fra Råkollen skole vil 50 elever og 50 ansatte flyttes til Gudeberg skole ifølge tiltaket.
Det er ikke antydet at antallet elever og lærere vil øke, derfor vil endringene i trafikkmengder som
følge tiltaket være svært lokale.
Skolens parkering planlegges etablert på to nærliggende eiendommer, gnr/bnr 303/1417 og
303/1421. Dette er i et område nordvest for selve skoletomta, og det vurderes å være positivt at det
nå legges til rette for å skille mye av biltrafikken fra skoleområdet.
Det er planlagt 101 parkeringsplasser i parkeringsområdet som skal anlegges nordvest for skolen.
Videre er det åtte gjesteparkeringer, tre HC-parkeringer og en drop-off sone med plass til ca. 11 biler i
den nordlige avkjørselen til Nabbetorpveien, rett nord for skolen (der dagens Kiss & Ride-løsning
finnes). Det er også planlagt to HC-plasser og drop-off sone i den sørlige avkjørselen til
Nabbetorpveien. Parkeringsnormene for Fredrikstad kommune tilsier at minimum 10 % av
parkeringsplassene skal være tilpasset bevegelseshemmete. Dette krav er ikke oppfyllet.
Det er viktig å sikre gode gangforbindelser i ny drop-off sone i den sørlige atkomsten. Uavhengig av
planforslaget bør området der bussholdeplassen Gudeberg skole tidligere var utformes for gående ved
å anlegge et skille mellom gang- og sykkelarealene og kjørebanen, enten det er en fortsetting av
grøntarealene eller kantstein.

