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1 Innledning 

1.1 Generelt 
COWI AS skal på oppdrag for Værste utvikling AS konsekvensutrede bl.a. trafikk som følge av 
utbyggingsplanene på Åsgård på Kråkerøysiden av Fredrikstad sentrum. 

 

Figur 1 Plassering av planområdet (rød elipse) i Fredrikstad. 

1.2 Planprogrammet 
I planarbeidet vil endret utnyttelsesgrad og veiløsning bli vurdert. Dette kan medføre økt 
trafikkmengde, endret kjøremønster og påvirke framkommelighet og sikkerhet for både myke 
og harde trafikanter. 

Konsekvensutredningen skal redegjøre for utbyggingsalternativenes påvirkning av 
trafikksituasjonen og trafikkavviklingen lokalt i området og på tilstøtende veisystem, inkludert 
indre ring. 

Grunnlag: 

› Trafikktall og ulykkesdata 
› Innledende utredninger knyttet til ny rundkjøring/veianlegg, inkl. krav/innspill fra 

veimyndighet og beredskapsmyndighet. 



 
KONSEKVENSUTREDNING TRAFIKK 4/34

› Illustrasjoner og 3D-modell av eksisterende og planlagt bebyggelse/anlegg. 

Metode: 

› Konsekvensutredningen skal omfatte beregninger og vurdering med redegjørelse for 
› Nåværende og framtidig trafikkvolumer, trafikkløsning, framkommelighet og 

sikkerhet for biltrafikk, (privatbil-, kollektiv-, vare-/næring og beredskap), og for 
gående, syklende, parkering og adkomster. 

› Influensområde fastsettes. 
› Forslagsstillers alternativ vurderes opp mot 0-alternativet. 
› Alternative løsninger/variasjoner som er relevante skal drøftes for å belyse fordeler og 

ulemper ved forslagsstillers alternativ. 
› Eventuelle avbøtende tiltak beskrives. 

1.3 Alternativene 
I konsekvensutredningen utredes følgende to alternativ: 

› Hovedalternativ 1; Forslagsstillers alternativ med bysenter/kjøpesenter på sydside av Jens 
Wilhelmsens gate og ny gatestruktur med ny rundkjøring. 

› Nullalternativet - alternativ 0; Utbygging basert på dagens veisystem. 

1.3.1 Alternativ 1: Forslagsstillers alternativ 
          Veisystem Alternativ 1 innebærer en omlegging av veisystemet med ny rundkjøring like vest for 

Bjølstadtunnelen, med sideveier i forlengelsen av Verkstedveien og Rødsveien. Ny rundkjøring 
og veiføring gjør det mulig å separere biladkomst og varelevering fra gangbroaksen, samtidig 
som Værstetorvet, Åsgårdjordet og Bjølstad kan knyttes tettere sammen funksjonsmessig.  

 

Figur 2 Illustrasjon: Alternativ 1 – Forslagsstillers alternativ. 

Alternativ 1 er vist med nye gangfelt over Jens Wilhelmsens gate bl.a. rett vest for COWI-
bygget og i forlengelsen av Gamle Beddingvei/gangbrua over Vesterelva. For øvrig er det 
forutsatt lagt til grunn en reduksjon fra dagens 50 km/t til 40 km/t for Jens Wilhelmsens gate, 
Rødsveien og G.A. Stouslands gate. 
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          Arealer Arealoppsett - Alternativ 1, Forslagsstillers alternativ: 

› Ca. 26 800 m² salgsareal handel (BRA) fordelt med ca. 5 100 m² på nordsiden og 21 700 
m² på sydsiden av Jens Wilhelmsens gate (fylkesvei 108). 

› Ca. 64 boliger (ca. 6 400 m² BTA) nord for fylkesveien og ca. 190 boliger (ca 19 000 m² 
BTA) sør for fylkesveien. 

› Ca. 12 700 m² BTA næring/kontor nord for fylkesveien. 

         Øst for COWI I tillegg planlegges det et nytt kontorbygg mellom Værstetorvet og COWI-bygget 
(Kobberslagerstredet 2). Dette bygget vil være ca. 6500 m² BTA og har ca. 45 p-plasser i p-
kjeller. Disse p-plassene vil delvis gå på bekostning av eksisterende p-plasser (ca. 30-40 p-
plasser) mellom de nevnte byggene. Både parkeringskjelleren til Værstetorvet mm. og det nye 
bygget er planlagt å få sin adkomst via Kobberslagerstredet mellom COWI-bygget og bygg for 
Høgskolen i Østfold.  

          COWI-bygget For øvrig er det også ønskelig å regulere for en etasje til i eksisterende COWI-bygg. I 
forbindelse med denne utvidelsen planlegges det ingen utvidelse av parkeringskapasiteten. 

          Parkering I planene er det skissert ca. 170 p-plasser (168) nord for Jens Wilhelmsens gate, hvorav ca. 30 
på gateplan og 140 i P-kjeller. Av p-plassene vil ca. 100 disponeres av næring (50 for handel og 
50 for kontor) og resten av boligene (68 p-plasser). Alle disse p-plassene vil ha adkomst fra den 
nordlige armen av den nye rundkjøringen i Jens Wilhelmsens gate. 

 

Figur 3 Skisse til antall bilparkeringsplasser nord for Jens Wilhelmsens gate. 

På sydsiden vil boligene disponere ca. 220 p-plasser (221) i P-hus over terreng, mens handel vil 
disponere ca. 420 i P-kjeller. I tillegg er det skissert ca. 30 (29) gateparkeringsplasser på 
østsiden G. A. Stouslands vei og ca. 40 (38) p-plasser på gatenivå langs den nye Rødveiens 
forlengelse. Disse korttidsplassene vil delvis kunne disponeres av omkringliggende arealer 
(studentboliger) av kjøpesenteret og av boligene. 
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Figur 4 Skisse til antall bilparkeringsplasser syd for Fv 108 Jens Wilhelmsens gate. 

I tillegg kommer sykkelparkering. Det antas at det etableres et antall sykkelparkeringsplasser i 
tråd med kommunens parkeringsnorm. Ansatte p-plasser bør fortrinnsvis etableres under tak. I 
tillegg etableres et tilstrekkelig antall sykkelparkeringsplasser for boligene og for besøkende. 

1.3.2 Alternativ 0: Utbygging basert på dagens planstatus 
          Veisystem Alternativ 0 er basert på gjeldende formålsgrenser, gjeldende formålsdefinisjoner og 

eksisterende veisystem i byområdeplanen. Alternativ 0 har ca. 35 000 m2 BTA bebyggelse. Til 
forskjell fra alternativ 1 så beholdes dagens veiløsning med to T-kryss langs Fv 108 Jens 
Wilhelmsens gate og ny rundkjøring realiseres ikke. 
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          Arealer Arealoppsett - 0-alternativet: 

› Formål knyttet til handel er plassert med ca. 7500 m² BRA på nordside av Jens 
Wilhelmsens gate, mens det på sydsiden av Jens Wilhelmsens gate etableres ca. 2500 m² 
BRA handel. 

› Formål knyttet til tjenesteyting/kontor er plassert med ca. 4600 m² på nordside av Jens 
Wilhelmsens gate, mens det på sydsiden av Jens Wilhelmsens gate etableres 2400 m². 

› All boligbebyggelse er plassert på sydsiden av Jens Wilhelmsens gate. Det planlegges ca. 
180 boliger tilsvarende ca. 18 000 m² BTA. 

I likhet med alternativ 1 er det forutsatt etablert et nytt kontorbygg beliggende mellom 
Værstetorvet og COWI-bygget (Kobberslagerstredet 2). Arealene for dette bygget er inkludert i 
tallene over. I tillegg kommer de samme trafikkendringene som følge av andre planer i området. 

 

Figur 5 Illustrasjon: Alternativ 0 – Utbygging basert på dagens planer og veisystem. 

          Parkering Det er ikke spesifisert en parkeringsdekning for alternativ 0. Derfor er det foreløpig valgt å 
legge til grunn omtrent den samme relative parkeringsdekningen for ulike formål som for 
alternativ 1. Dette medfører at man i stor grad har benyttet de samme 
trafikkgenereringsfaktorene for trafikk som for alternativ 1. 

2 Dagens trafikksituasjon 

2.1 Trafikkmengder 
          Timetrafikk I 2015 ble det i forbindelse med prosjektet gjennomført manuelle trafikktellinger i 

ettermiddagsrushet (kl.15-17) i de 3 T-kryssene: 

› Jens Wilhelmsens gt X Fredrikstad stadion (torsdag 26. februar 2015, uke 9) 
› Jens Wilhelmsens gt X G.A. Stouslands vei (onsdag 4. mars 2015, uke 10) 
› Jens Wilhelmsens gt X Gamle Beddingvei (onsdag 11. mars 2015, uke 11) 

Basert på tellingene er det laget et dimensjonerende timetrafikkgrunnlag for T-kryssene fra 
makstimen som er kl.15-16 (se under): 
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Figur 6 Telt timetrafikk i ettermiddagsrush kl.15-16 (øverst). 

Trafikken er større fra sideveiene enn til disse i denne timen. Trafikken er relativt jevnt fordelt 
mot øst og vest med marginalt litt større trafikk mot vest i time kl.15-16. 

I tillegg er det hentet inn data fra maskinelle tellinger for Fv 108 Kråkerøybrua og Fv 108 
Værstebrua for å ha kontroll på om de ulike telledagene har normalt trafikknivå. De maskinelle 
trafikktellingene over Vesterelva bekrefter at timen kl.15-16 har størst trafikk. Trafikken er også 
stor mellom kl.7-8 over Værstebrua, men ikke så stor som mellom kl.15-16 på ettermiddagen. 

Det foreligger også noen "gamle" maskinelle tellinger fra Bjølstadtunnelen fra 2013. Disse viser 
også at timen mellom kl.15-16 har størst trafikk. Timetallene fra Bjølstadtunnelen fra 2013 er 
for øvrig en del lavere enn det som er telt nå (kl.15-16) i begynnelsen av 2015, slik at det har 
vært en mindre trafikkvekst mellom 2013 og 2015. 

          Værstetorvet Etter at trafikktellingen ble gjennomført i februar/mars 2015 ble Værstetorvet åpnet i juni 2015 
(ca. 34 p-plasser i kjeller + ca. 14 p-plasser som gateparkering i forkant av bygget). Dette 
forventes å ha økt biltrafikken noe i Gamle Beddingvei i forhold til tellingen fra 2015. 
Værstetorvet er grovt vurdert å ha medført en trafikkvekst tilsvarende en timetrafikk i 
ettermiddagsrush på ca. 40 kjt/t (fordelt med 10 kjt/t til og 30 kjt/t fra bygget). 

          ÅDT I følge NVDB 123 (nasjonal vegdatabank) så er ÅDT (gjennomsnittlig døgntrafikk i løpet av et 
år, sum begge retninger) på Fv 108 Jens Wilhelmsens gate/Bjølstadtunnelen mellom ny og 
gammel Kråkerøybru ca. ÅDT 7200 (per juni 2017). ÅDT-tallene for G.A. Stouslands vei i 
NVDB er utdaterte (fra før Bjølstadtunnelen åpnet i 2011). Et estimat basert på gjennomførte 
manuelle tellinger fra 2015 indikerer en trafikk på ca. ÅDT 3000 (+/-) for G.A. Stouslands vei 
rett sør for Fv 108 Jens Wilhelmsens gate. 

2.1 Trafikkulykker 
I følge registreringene på www.vegkart.no har det skjedd 7 trafikkulykker med personskade nær 
Fv 108 Jens Wilhelmsens gate ved planområdet i perioden fra 2011 og fram til i dag. Totalt 4 av 
disse ulykkene har vært MC-ulykker, 2 har vært sykkelulykker og 1 har vært fotgjengerulykke. I 
alt 6 av ulykkene har lettere skade, mens en av MC-ulykkene hadde alvorlig skade. 
Ulykkestallene i planområdet viser ingen klare trafikksikkerhetsutfordringer i dagens veinett. 
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2.2 Framkommelighet 
Det foreligger ingen egne registreringer av framkommeligheten ved planområdet. Google traffic 
sine registreringer i Fredrikstad indikerer at avviklingsproblemene i hovedsak er forbundet med 
situasjonen i ettermiddagsrushet. Disse problemene er særlig konsentrert i områdene rundt St. 
Croix- krysset og i forbindelse Rv 110 Mosseveien. Ved planområdet synes trafikkavviklingen å 
være realtivt god (grønn og orasje farge, se figur under). 

 

Figur 7 Googles framstilling av en typisk trafikksituasjon kl.15:00 en onsdag ettermiddag i området 

rundt Fredrikstad sentrum. Grønn farge indikerer rask trafikk, mens rød farge indikerer 
langsom trafikk. Veier uten farge har for få registreringer. Rød elipse indikerer planområdet. 

2.3 Kollektivtrafikk 
Planområdet ligger sentralt i Fredrikstad og har kort gangavstand til resten av sentrum og til 
kollektivtransport (buss, byfergen mm). Det er også bussholdeplasser lokalt langs Fv 108 Jens 
Wilhelmsens gate vis a vis COWI-bygget. 

Framtidig flytting av Fredrikstad stasjon til Grønli vil medføre at gangavstanden til togtilbudet 
blir mindre enn 1 km (ca. 0,3-0,4 km kortere enn i dag). Det foregår for øvrig et planarbeid med 
å effektivisere dagens busstilbud i Nedre Glomma. Bakgrunnen er at det i dag er det for mange 
bussholdeplasser langs rutetraseene og tilbudet er generelt for lite samordnet og for komplisert å 
forholde seg til. Det er bl.a. foreslått en ny stamlinje 6 (Langøyåsen-Langøyveien-Rødsveien-
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Værste-Fredrikstad bussterminal) gjennom planområdet, med bedre frekvens i rush enn dagens 
linje (364). Den foreslåtte linjen vil følge samme rutetrase i begge retninger. 

2.4 Gang-/sykkelveinett 

 

Figur 8 Framtidig standard på hovedsykkelveinettet, Fredrikstad sentrum. Rød farge viser eget anlegg 
sykkel, grønn farge viser blandet sykkel/fotgjenger og blå farge viser blandet sykkel/bil. 

Hovednettet for sykkeltrafikken i området består i dag bl.a. av følgende lenker (se kartet over): 

› Gang-/sykkelbrua over Vesterelva med videreføring sørover på gang-/sykkelveien langs 
østsiden av Gamle Beddingvei fram til Fv 108 Jens Wilhelmsens gate. 

› Fortau og separat sykkelvei på nordsiden av Fv 108 Jens Wilhelmsens gate fra Gamle 
Beddingvei og vestover til Værstebrua X Selma Nygrens vei. Samt gang-/sykkevei 
nordsiden av Jens Wilhelmsens gate fra Gamle Beddingvei og østover til Bjølstadveien 

› Tosidig gang-/sykkelvei over Værstebrua og langs Selma Nygrens vei rett sør for 
rundkjøringen med Fv 108 Jens Wilhelmsens gate.  

› Sykkeltrafikk går blandet med biltrafikk i Bjølstadveien sørover fram til Vennelystveien 
(fortau for gangtrafikk). I Bjølstadveien sør for Vennelystveien og fram til Rødsveien går 
både gang- og sykkeltrafikken blandet med biltrafikken. 

› For øvrig er gratis byferger viktige for både sykkeltrafikk, gangtrafikk og som en del av 
kollektivtilbudet i Fredrikstad. Holdeplassene Værste og Stortorget (på byfergelinjen 
Gamlebyen - Gressvik) ligger begge i nærheten av planområdet. 

I tillegg har gangtrafikken fortau langs mange av veiene i området. For øvrig går turveien 
Kyststien langs sørsiden av Vesterelva forbi planområdet. Denne krysser planskilt under Fv 108 
Værstebrua ved Dokka. Det er også etablert en planskilt gang-/sykkelkryssing under Fv 108 
Værstebrua rett nord for Jens Wilhelmsens gate (ca. 180 m sør for førstnevnte kryssing). 
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3 Framtidig trafikksituasjon 

3.1 Andre planer 
Det foreligger diverse planer for utbygging vest for planområdet. Figuren under viser 
prosjektene som er vurdert i denne utredningen. 

 

Figur 9 Oversikt over konkrete utbyggingsprosjekter vest for planområdet (markert med rødt). 

          Værste Brygge Det er under ferdigstillelse 3 nye boliglameller langs Vesterelva (Værste Brygge) med totalt ca. 
100 leiligheter. Legges det til grunn en faktor på 0,5 kjt/t per leilighet (antatt ca. 100 m² i snitt), 
så medfører dette ca. 50 kjt/t i makstimen i ettermiddagsrush.  

Trafikken til/fra disse leilighetene antas i hovedsak å ha sin adkomst via Stadion vest for 
COWI-bygget. 
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Figur 10 Skisse som viser Værste Brygge (kilde Værste AS). 

          Stadion Nord Stadion Nord prosjektet omfatter tomten mellom de 2 fløyene nord for Fredrikstad Stadion 
inklusiv fløyen nærmest Værstebroen (rives/gjenoppføres). Det er planlagt et samlet 
næringsareal på ca. 10 000 m² og ca. 32 boliger. Prosjektet er basert på bruk av eksisterende p-
hus under stadion. Fløyen som rives og gjenoppføres er på ca. 1500 m² grunnflate. 

I tillegg vil området mellom fløyene som i dag benyttes som p-plasser bortfalle ved 
prosjektrealiseringen. Parkeringsplassen som forsvinner rommer anslagsvis 100 p-plasser. 
Adkomst til planområdet vil enten gå via adkomsten Stadion til Jens Wilhelmsens gate eller via 
rundkjøringen – Dokka – under broen og inn. 

 

Figur 11 Stadion Nord prosjektet omfatter tomten mellom de to fløyene nord for Fredrikstad stadion. 

          Stadion P-hus Stadion parkeringshus har 345 avgiftsbelagte parkeringsplasser, hvorav to plasser er reservert 
for forflytningshemmede. Parkeringshuset er åpent 24/7 og er gratis etter kl.14 på hverdagene, 
etter kl.9 på lørdager og hele søndagen. Kartleggingen i Utredning om felles parkeringspolitikk, 
Sarpsborg og Fredrikstad i forbindelse med Bypakke Nedre Glomma i 2017 viser at Stadion 
parkeringshus har et parkeringsbelegg som er under 50 % hele dagen. Det samme gjelder 
parkeringsplassene ute på sør- og vestsiden av stadion. Parkeringsplassen på tomten mellom 
fløyene er i følge utredningen vurdert til å være utnyttet 90-100 % mellom kl.8-10. 
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Det antas at det er god kapasitet på parkeringsplassene under stadion, men disse p-plassene er 
avgiftsbelagt. Næringsarealene forutsettes i hovedsak utnyttet til kontorformål. Disse kan gi rom 
for ca. 400 kontorarbeidsplasser (forutsatt ca. 25 m² per arbeidsplass). Med bruk av samme 
genereringsfaktor som for kontorer i alternativ 1 vil næringsarealene ha en timetrafikk på ca. 70 
kjt/t til/fra arbeidsplassene. I tillegg kommer noe trafikk til/fra de 32 boligene, anslagsvis 10 
kjt/t i makstimen i ettermiddagsrushet (totalt ca. 80 kjt/t). I fratrekk kommer trafikk til/fra 
eksisterende arealer og evt. som følge av at p-plassen på tomta forsvinner. Det anslås grovt et 
nettotillegg i trafikken på ca. 40 kjt/t via Stadion som følge av planene. 

          Helsehuset2  Det er også planer for et nytt bygg (Helsehuset 2) på motsatt side av Jens Wilhelmsens gate vis 
a vis COWI-bygget (dvs. på østsiden av dagens Helsehuset). Planene innebærer ingen vesentlig 
økning i antall parkeringsplasser i området. I prinsippet vil dagens parkeringsplasser på 
bakkeplan øst for Helsehuset (i underkant av 50 p-plasser) flyttes ned i en P-kjeller under 
bygget som vil ha adkomst via parkeringshuset som allerede er bygget under eksisterende 
Helsehus. Helsehuset2-bygget blir ca. 10 000 m2 over 6 etasjer. 

 

Figur 12 Parkeringsplassen på østsiden av Helsehuset i juli 2016 (kilde: google.streetview). 

Planene vil innebærer at mesteparten av trafikken til/fra parkeringen på østsiden av Helsehuset i 
framtiden i større grad vil ledes via Selma Nygrens vei på vestsiden av Helsehuset. Helsehuset 
Fredrikstad er døgnåpent og har trafikk hele døgnet, men i rushperioden kl.15-16 er trafikken 
noe lavere enn midt på dagen. P-huset har for øvrig innkjøringer både til/fra Selma Nygrens vei 
og K. Meldahls vei. Det anslås grovt at Helsehusplanene på tross flere m² at dette ikke medfører 
en vesentlig endringer i trafikkmengden i G.A.Stouslands vei i forhold til situasjonen før 
utbyggingen. Dette forutsetter at parkeringskapasiteten beholdes omtrent på dagens nivå. 

3.2 Øvrig generell trafikkvekst 
          Nullvekstmålet I tråd med Bypakke Nedre Glomma og regionens avtale om Belønningsmidler, er det forutsatt at 

persontrafikkveksten i Nedre Glomma-området skal tas ved gange, sykling og med kollektive 
reisemidler, dvs at personbiltrafikken ikke skal øke. Dette vil innebære at eventuell lokal 
biltrafikkvekst i og ved planområdet kompenseres med tilsvarende trafikknedgang andre steder 
slik at trafikknivået i byområdet totalt sett ikke øker. For øvrig er det noe uvisst hva effekten av 
de 6 nye bomstasjonene som kommer i 2018 faktisk vil bli. 

Det er derfor valgt å ikke legge til grunn en generell trafikkvekst i tillegg for veiene ved 
planområdet, utenom konsekvensen av prosjektene som er vurdert spesielt i kapittelet over. Det 
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understrekes for øvrig at det er usikkerhet knyttet til fremtidig trafikkgrunnlag, men at 
usikkerheten påvirker i liten grad forskjellene mellom alternativ 1 og 0. 

3.3 Endringer av veinett 
          Sentrumsring Det er tatt høyde for en situasjon der en ny sentrumsring i Fredrikstad er etablert. Det foreligger 

tidligere CONTRAM-beregninger (2013-nivå) som viser at trafikken forbi planområdet kan øke 
med opp til ca. 140 kjt/t i makstimen i ettermiddagsrush langs Fv 108 Jens Wilhelmsens gate 
gjennom planområdet forutsatt vedtatte veiprosjekter og ny sentrumsring.  

Den gjennomgående trafikken i makstimen langs Fv 108 Jens Wilhelmsens gate er derfor 
vurdert økt med 80 kjt/t i retning sørøst og 60 kjt/t i retning nordøst i timen kl.15-16. Det 
understrekes at det er usikkerhet knyttet til hvorvidt sentrumsringen faktisk vil bli realisert. 

          Ny Fv 451 Det er ikke tatt høyde for en eventuell ny tunnel for Fv 451 mellom Selma Nygrens vei og 
Rødsveien. Dette fordi planene er utsatt i tid. Ny Fv 541 er regulert og kan potensielt avlaste 
Rødsveien ved planområdet. I tillegg kan også Fv 108 Bjølstadtunnelen bli avlastet for trafikk 
til/fra Hvaler særlig hvis hastigheten langs Jens Wilhelmsens gate reduseres. 

          Trafikkfordeling Det er generelt forutsatt at nyskapt trafikk til/fra planområdet er fordelt med 40 % i vestgående 
retning langs Fv 108, 40 % i østgående retning langs Fv 108 og 20 % i sydgående retning langs 
Fv 451 Rødsveien (alternativt via Selma Nygrens vei). 

For nyskapt og eventuelt omlagt trafikk via Stadion er det forutsatt at den sydgående trafikken 
deles med 10 % i vestgående retning (i tillegg til de 40 % for øvrig) og 10 % i østgående retning 
(i tillegg til de 40 % for øvrig). Sistnevnte 10 % forutsettes å kjøre via Fv 451 
Rødsveien/Stouslands vei.  

For nyskapt og omlagt trafikk via Gamle Beddingvei er det forutsatt at den sydgående trafikken 
(20 %) går i vestgående retning sammen med den øvrige vestgående trafikken (40 %) for 
deretter å kjøre til/fra via Fv 451 Rødsveien/Stouslands vei, mens resterende 40 % går via Fv 
108 vestover.  

3.4 Redusert trafikk 
          Eksisterende Utbyggingsplanene vil gå på bekostning av eksisterende arealbruk. Planområdet sør for Fv 108 

er i dag bl.a. en stor parkeringsplass for ca. 650 biler (i følge planprogrammmet) som bl.a. 
brukes av studenter og ansatte ved Høyskolen i Østfold. I tillegg drives det et bilverksted og et 
gatekjøkken i næringsbygget lengst sør (tidligere en Shell stasjon). 

Uten å kjenne til detaljert bruk av p-plassene (belegningsgrad etc) på sørsiden av Fv 108 antas 
det at disse parkeringsplassene har en mindre intensiv bruk enn det eventuelt nye p-plasser vil 
ha (bl.a. for handel). Dette skyldes bl.a. at på universiteter og høgskoler er fleksibiliteten stor, i 
forhold til obligatorisk oppmøte til fastlagte tider. 
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Figur 13 Google streetviewbilde fra april 2010 som viser bruk av p-plass på sørsiden av Fv 108. 

Det er lagt til grunn en trafikk til/fra p-plassene (inklusiv næring) på ca. 350 kjt/t i makstimen i 
ettermiddagsrush i dagens situasjon med en retningsfordeling på ca. 20/80, dvs. et potensielt 
fratrekk på 70 kjt/t til p-plassene og ca. 280 kjt/t fra dette området i makstimen i 
ettermiddagsrush. Denne trafikken vil komme i fratrekk fra volumene i G.A. Stouslands vei. Det 
antas at 80 % av denne trafikken går nordover til/fra Jens Wilhelmsens gate med en 50/50 
fordeling øst/vest og 20 % er forutsatt å gå sørover i retning Rødsveien og således ikke belaster 
Fv 108 Jens Wilhelmsens gate i dagens situasjon. 

Også nord for Jens Wilhelmsens gate er det arealer som brukes til parkering. Heller ikke her vet 
man helt hvordan bruken normalt er. I utredningen av felles parkeringspolitikk Sarpsborg og 
Fredrikstad i forbindelse bypakken har man anslått at p-plassen har en utnyttelse på 50-75 % på 
dagtid kl.10-12. Det er valgt å legge til grunn en timetrafikk på ca. 40 kjt/t i makstimen hvor 
100 % kommer i fratrekk (32 kjt/t fra og 8 kjt/t til) for denne p-plassen. 

 

Figur 14 Google streetviewbilde fra juli 2016 som viser p-plass på nordsiden av Fv 108. 

3.5 Nyskapt trafikk - Alternativ 1 

3.5.1 Forutsetninger 
          Boliger For boliger vurderes 3,5 bilturer per virkedøgn (VDT) per 100 m² bolig som en rimelig 

trafikkgenereringfaktor. Erfaringer fra Oslo/Akershus viser for øvrig at boliger i nærhet av 
kjøpesentre og sentrumsområder har en lavere bilturproduksjon enn det mer fjerntliggende 
områder har. Dette innebærer at det samlet genereres ca. VDT 890 til/fra boligene (ÅDT 800) 
fordelt med henholdsvis VDT 220 nord for og VDT 670 sør for Jens Wilhelmsens gate. Det er 
forutsatt at ÅDT utgjør ca. 90 % av VDT for boliger.  I makstimen i ettermiddagsrush legges det 
til grunn en andel på 12 % av VDT. 
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          Handel Det legges til grunn at parkeringsplassene som er forbeholdt kjøpesenteret på sydsiden av Jens 
Wilhelmsens gate brukes en gang i timen (i makstimen). Med 420 p-plasser så vil dette gi 840 
kjt/t sum til og fra p-plassene. Hvis andelen trafikk i makstimen i ettermiddagsrush utgjør ca. 15 
%, så vil VDT være ca. 5600 til/fra denne delen av handelen (ca. ÅDT 4800). Det er forutsatt at 
ÅDT utgjør ca. 86 % av VDT for handel. Det er også enkelte parkeringsplasser på gateplan på 
sydsiden som også kan utnyttes av handlende. Det antas imildertid at ansatte og besøkende til 
boliger etc. i praksis vil oppta en andel av parkeringskapasiteten, slik at dette i praksis ikke gir 
en betydelig økning i trafikken. 

På nordsiden av Jens Wilhelmsens gate forutsettes parkeringsplassene for handel brukt noe 
oftere enn på sydsiden. Med 50 p-plasser her så vil dette gi 200 kjt/t, tilsvarende VDT 1330 
(forutsatt 15 % i makstimen) (ca. ÅDT 1140). Dette tilsvarer den samme genereringsfaktoren 
per 100 m² som på sydsiden av Jens Wilhelmsens gate. 

          Kontor Næringsarealene på nordsiden utenom handel forutsettes i hovedsak utnyttet til kontorformål. 
Disse kan gi rom for ca. 500 kontorarbeidsplasser (forutsatt ca. 25 m² per arbeidsplass). Med ca. 
50 p-plasser gir dette en parkeringsdekning for ca. 10 % av de ansatte. 

Erfaringstall fra Oslo/Akershus indikerer ca. 0,8 bilturer per ansatt ved ca. 10 % p-dekning. 
Hvis dette tallet løftes noe til 0,9 (fordi vi er i Fredrikstad og ikke Oslo/Akershus) og antall 
ansatte er 4 per 100 m² så får vi en faktor på ca. 3,6 kjøretøy per døgn per 100 m². Med ca. 500 
arbeidsplasser vil dette kunne tilsi ca. VDT 450 (ÅDT ca. 280). Med ca. 20 % av trafikken i 
makstimen gir dette totalt ca. 90 kjt/t til/fra kontorarbeidsplassene i ettermiddagsrush. 

 

Figur 15 Antall bilturer (bilfører) per virkedag per kontoransatt i Oslo/Akershus (rød verdier viser 

klassifisering langs y-akse) avhengig av andel ansatte med tilgang til gratis parkering (kilde 
Prosam-rapport nr 103). 

I tillegg vil planene for et nytt kontorbygg mellom Værstetorvet og COWI-bygget samt 
utvidelsen av COWI-bygget medføre en liten trafikkøkning via Stadion. Pga. begrensninger i 
parkeringsdekning for disse prosjektene antas det en begrenset trafikkøkning på ca. 50 kjt/t via 
Stadion. Planene vil også medføre en overføring av trafikk til/fra Værstetorvet via Stadion i 
stedet for via Gamle Beddingvei. For enkelhets skyld er det også forutsatt at all trafikk til/fra 
Værstetorvet i tillegg flyttes til via Stadion. 

          Totalt Totalt kan planene i alternativ 1 generere en døgntrafikk på ca. VDT 8500 (ÅDT 7200) 
tilsvarende ca. 1290 kjt/t i makstimen (se tabell under). 
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Figur 16 Beregnet nyskapt trafikk på døgnnivå (VDT og ÅDT) og i makstimen ettermiddag i alt.1. 

3.5.2 Samlet timetrafikk - alternativ 1 
I alternativ 1 er Fv 108-kryssene med Gamle Beddingvei og G.A. Stouslands vei i prinsippet 
erstattet med en ny 4-armet rundkjøring i Rødsveiens forlengelse. For øvrig er det fortsatt 
forutsatt et T-kryss med G.A. Stouslands vei, men kun med høyre av og på langs Fv 108 i 
øsgående retning pga. midtdeler langs Fv 108 (uten ordinære venstresvingebevegelser i dette 
krysset). Oppsummert er trafikkgrunnlaget basert på følgende forutsetninger: 

› Telt timetrafikk kl.15-16 for ettermiddagsrush fra februar 2015 er lagt til grunn. 
› Supplert med 40 kjt/t (30 fra og 10 til) via Stadion pga. Værstetorvet som åpnet i juni 2015. 
› Supplert med 140 kjt/t (85 fra og 55 til) via Stadion pga. utvidet COWI-bygg + Stadion 

nord + nytt bygg øst for COWI og boliger (Værste brygge). 
› Fratrukket 350 kjt/t (280 fra og 70 til) via G.A. Stouslands vei på sørsiden av Fv 108 

hvorav 80 % belaster Fv 108. Pga. at eks. 650 p-plasser og servicesenter mm. forsvinner. 
› Fratrukket 40 kjt/t (32 fra og 8 til) via Gamle Beddingvei på nordsiden av Fv 108 pga. at 

parkeringen her forsvinner. 
› Supplert med 140 kjt/t langs Fv 108 (80 sørøstover 60 nordvestover) pga. evt. framtidig 

sentrumsring. 

› Trafikken (resterende etter korreksjon) via Gamle Beddingvei er flyttet til nordlig arm i den 
nye rundkjøringen (det er forutsatt at 1/3 av trafikk i Gamle Beddingvei til/fra Fv 108 
vestover kjører rett fram i rundkjøringen, mens resterende 2/3 kjører til/fra Fv 108 vest). 
All trafikk som kjørte til/fra Fv 108 øst kjører fortsatt til/fra øst i rundkjøringen. 

› Trafikken (resterende etter korreksjon) via G.A. Stouslands vei er flyttet på følgende vis: 
› Ca. 25 % av høyresvingende trafikk langs Fv 108 i østgående retning er flyttet til den 

nye rundkjøringen, resterende 75 % beholdes via G.A. Stouslands vei. 
› Ca. 75 % av venstresvingende trafikk langs Fv 108 i vestgående retning i G.A. 

Stouslands vei er flyttet til den nye rundkjøringen (venstresving opp Rødsveiens 
forlengelser), resterende 25 % går rett fram langs Fv 108 mot Selma Nygrens vei. 

› Ca. 75 % av høyresvingende trafikk ut fra G.A. Stouslands vei er flyttet ut via den nye 
rundkjøringen, mens resterende 25 % av trafikken går fortsatt via høyresvingen. 

› Ca. 75 % av venstresvingende trafikk ut fra G.A. Stouslands vei er flyttet ut via den 
nye rundkjøringen, mens resterende 25 % av trafikken (antatt Helsehuset) går via 
Selma Nygrens vei utenfor planområdet. 

› Trafikken er deretter supplert med 320 kjt/t (178 fra og 142 til) via nordlig arm i ny 
rundkjøring pga. planene i alternativ 1. 

› Til slutt er det supplert med 920 kjt/t (448 fra og 472 til) hvorav 80 % går via sørlig arm i 
ny rundkjøring og via G.A. Stouslands vei (ca. 25 % av trafikk til området fra Fv 108 vest 
og ca. 15 % av trafikken fra området til Fv 108 øst) pga. planene i alternativ 1. 
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Dette gir samlet følgende timetrafikkgrunnlag for alternativ 1 i planområdet: 

 

Figur 17 Dimensjonerende timetrafikkgrunnlag i ettermiddagsrush (kl.15-16) for de vestligste kryssene 
i planområdet (Stadion og G.A. Stouslands vei) langs Fv 108 i alternativ 1. 

 

Figur 18  Dimensjonerende timetrafikkgrunnlag i ettermiddagsrush (kl.15-16) for den ny rundkjøringen 

vest for Fv 108 Bjølstadtunnelen i alternativ 1. 

3.5.3 ÅDT - Alternativ 1 
ÅDT-tall er bl.a. basert på en oppskalering av dagens ÅDT langs Fv 108 fra juni 2017. I 
Rødsveien rett sør for Vennelystveien (sør for planområdet) er ÅDT ca. 3000. 

 

Figur 19  Estimat ÅDT i alternativ 1 ved Fv 108 Jens Wilhelmsens gate. 
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3.6 Nyskapt trafikk - Alternativ 0 

3.6.1 Forutsetninger 
          Boliger Med samme genereringsfaktorer som for alternativ 1 så vil de 180 boligene i alternativ 0 samlet 

generere ca. VDT 630 til/fra boligene (ÅDT 570) sør for Jens Wilhelmsens gate. 

          Handel Det legges til grunn samme trafikkskapning per m² handel som for alternativ 1 både på nord og 
sydsiden av Fv 108. Dette innebærer at ca. 7 500 m² på nordside av Jens Wilhelmsens gate 
(fylkesvei 108) vil generere ca.VDT 1 940 (ca. ÅDT 1700).  På sydsiden av Jens Wilhelmsens 
gate gir ca. 2 500 m² handel ca. VDT 650 (ca. ÅDT 560). 

          Kontor Næringsarealene på nordsiden utenom handel forutsettes i hovedsak utnyttet til kontorformål. 
Disse kan gi rom for ca. 180 kontorarbeidsplasser (forutsatt ca. 25 m² per arbeidsplass). Med de 
samme genereringsfaktorerene som for alternativ 1 gir dette VDT 170 (ÅDT 110). På sydsiden 
av Jens Wilhelmsens gate gir arealene rom for ca. 100 kontorarbeidsplasser, noe som gir ca. 
VDT 90 (ÅDT 60). Kontor inkludere også hjørnebygget mellom COWI-bygget og Værstetorvet 
som i alternativ 0 i likhet med Værstetorvet har sin adkomst via Gamle Beddingvei. 

          Totalt Totalt kan alternativ 0 generere en døgntrafikk på ca. VDT 3500 (ÅDT 3000) tilsvarende ca. 
520 kjt/t i makstimen. Dette tilsvarer ca. 40-42 % av biltrafikken beregnet for alternativ 1. 

 

Figur 20  Beregnet nyskapt trafikk på døgnnivå (VDT og ÅDT) og i makstimen ettermiddag alternativ 0. 

Det understrekes at det vil være usikkerhet knyttet til trafikkgenereringstallene, spesielt i 
forhold til handel hvis parkeringsdekningen for kundene blir bedre enn det som er lagt til grunn 
(gjelder både alternativ 0 og 1). 

3.6.2 Samlet timetrafikk - alternativ 0 
I alternativ 0 er dagens veinett lagt til grunn. Oppsummert er trafikkgrunnlaget basert på 
følgende forutsetninger: 

› Telt timetrafikk kl.15-16 for ettermiddagsrush fra februar 2015 er lagt til grunn. 
› Supplert med 40 kjt/t (30 fra og 10 til) via Gamle Beddingvei pga. Værstetorvet som åpnet 

i juni 2015. 
› Supplert med 90 kjt/t (48 fra og 42 til) via Stadion pga. Stadion nord og boliger (Værste 

brygge). 
› Fratrukket 350 kjt/t (280 fra og 70 til) via G.A. Stouslands vei på sørsiden av Fv 108 

hvorav 80 % belaster Fv 108. Pga. at eks. 650 p-plasser og servicesenter mm. forsvinner. 
› Fratrukket 40 kjt/t (32 fra og 8 til) via Gamle Beddingvei på nordsiden av Fv 108 pga. at 

parkeringen her forsvinner. 
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› Supplert med 140 kjt/t langs Fv 108 (80 sørøstover 60 nordvestover) pga. evt. framtidig 
sentrumsring. 

› Trafikken er deretter supplert med 320 kjt/t (168 fra og 152 til) via Gamle Beddingvei pga. 
planene på nordsiden av Fv 108 Jens Wilhelmsens gate i alternativ 0. 

› Til slutt er det supplert med 200 kjt/t (93 fra og 107 til) via G.A. Stouslands vei på sørsiden 
av Fv 108 hvorav 80 % belaster Fv 108 pga. alternativ 0. 

Dette gir samlet følgende timetrafikkgrunnlag for alternativ 0 i planområdet: 

           

Figur 21 Dimensjonerende timetrafikkgrunnlag i ettermiddagsrush (kl.15-16) for kryss langs Fv 108 i 

alternativ 0. 

3.6.3 ÅDT - Alternativ 0 
I Rødsveien rett sør for Vennelystveien (sør for planområdet) er ÅDT ca. 2200. 

 

Figur 22 Estimat ÅDT i alternativ 0 ved Fv 108 Jens Wilhelmsens gate. 

3.7 Influensområde 

3.7.1 Vurdering 
          Vurdering Forskjellen i trafikkmengde mellom alternativ 1 og 0 er beregnet til ca.VDT 5000 (ÅDT 4200) 

eller ca. 770 kjt/t i makstimen i ettermiddagsrush. Det er forutsatt at nyskapt trafikk fordeler seg 
med ca. 40 % østover og 40 % vestover langs Fv 108 og ca. 20 % sørover. Med disse 
forutsetningene vil trafikken langs Fv 108 være ca. ÅDT 1700 større i alternativ 1 enn i 
alternativ 0 både øst og vest for planområdet. Det er sett spesielt på trafikkavviklingen i T-
kryssene langs Jens Wilhelmsens gate som ble telt i februar/mars 2015, da det er disse kryssene 
som antas å være mest berørt. 



 
KONSEKVENSUTREDNING TRAFIKK 21/34

Reell trafikkøkning pga. planene i alternativ 1 kan bli noe mindre enn beregnet (spesielt i 
ettermiddagsrush) da en god del av handelstrafikken erfaringmessig er avledet trafikk som 
allerede kjører i området (det er ikke tatt høyde for dette i de manuelle beregningene). En god 
del av kundegrunnlaget til handelen kan også bli hentet fra bosatte på Kråkerøy (ca. 9500 
bosatte pr 1.1.2017) eller Hvaler kommune (ca. 4500 bosatte pr 1.1.2017). For øvrig pendler 
flertallet av Hvalers sysselsatte ut av kommunen og derfor kjører allerede i dag mange av disse 
daglig i nærheten av planområdet. 

Hvaler kommune hadde for øvrig ca. 4500 hytter i 2014, mens Kråkerøy hadde ca. 850 hytter. 
Dette innebærer at om sommeren kan befolkningsgrunnlaget øke for planlagt handel. Hvaler og 
Kråkerøy har for øvrig et begrenset utvalg av vareutsalg slik at et nytt senter vil kunne dekke 
mye av disses behov uten at de må krysse dagens bomstasjoner over Vesterelva.  

Fredrikstad har i dag en betydelig handelslekkasje til Sverige og et nytt senter kan evt. være 
med å demme opp for noe av denne lekkasjen. Senteret vil også kunne konkurrere mot annen 
handel i Fredrikstad. Planområdet ligger relativt sentralt i Fredrikstad og har relativt kort 
gangavstand til resten av sentrum og til kollektivtransport. Handelsanalysen for Fredrikstad 
viser for øvrig at ny handel på Værste vil kunne bidra til å øke antall handelsreiser til sentrum. 
Dette kan bl.a. bidra til redusere markedsandelen som handelsområdene ved Rolvsøy midt i 
mellom Fredrikstad og Sarpsborg har fått de senere årene på bekostning av sentrum (se under). 

 

Figur 23 Utvikling i årlig omsetning (i 100 000 kr) for detaljvarehandel i Sarpsborg og Fredrikstad 

(datakilde: omsetningsstatistikk SSB/Asplan VIAK 2013). Fra TØI-presentasjon Byutvikling og 
bytransport, Siste nytt fra forskninga. TØI-seminar 7. november 2017. 
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3.7.2 Følsomhetsberegning vha RTM 
          Følsomhet For å kontrollere den antatte forutsetningen om en begrenset influensområdet er det gjennomført 

en følsomhetsberegning med den regionale transportmodellen (RTM) som bl.a. dekker hele 
Østfold. Beregningen er gjennomført kapasitetsuavhengig med dagens veinett (2016). 
Beregningen er gjennomført legge til en antatt forskjell i antall bosatte og arbeidsplasser mellom 
alternativ 1 og 0 i basisscenariet, mens samtidig øvrige forutsetninger er like i RTM-modellen. 

Konkret er det lagt til 300 flere handelsarbeidsplasser (antatt 56 m² per ansatt) med samme 
fordeling på ulike varehandelskategorier som sentrumssonen/grunnkretsen hvor Torvbyen 
ligger. Videre er det lagt til ca. 230 flere kontorarbeidsplasser med samme fordeling av som 
nabosonen der bl.a. COWI-kontoret ligger. Til sist er det lagt til ca. 150 bosatte med samme 
aldersfordeling som i eksisterende sone i planområdet. Det er ikke gjort fratrekk i antall bosatte 
eller sysselsatte i andre soner. Det er heller ikke gjort endringer av veinettet i modellen. 

Beregningen viser en ÅDT-forskjell (i forhold til basisscenariet) i trafikkskapning til/fra sonen 
på ca. ÅDT 2900, dvs. noe mindre (ca. 70 %) enn det de manuelle beregningene indikerer. Bare 
ca. 32 % av den beregnede trafikkveksten i RTM skjer over Vesterelva. Dette indikerer at mye 
av trafikkveksten kan bli lokal på Kråkerøy. Derfor vil de trafikale konsekvensene primært skje 
langs Fv 108 Jens Wilhelmsens gate og i mindre grad berøre resten av sentrumsveinettet. Se for 
øvrig forskjellsplottet i vedlegget. 

4 Trafikale konsekvenser 

4.1 Trafikkavvikling biltrafikk 

4.1.1 Metode 
Det er gjennomført en kapasitetsberegning av rundkjøring og T-kryss i henhold til metode fra 
Håndbok 127, Kapasitet i kryss, beregningsmetoder for ikke-signalregulerte kryss (Statens 
vegvesen, 1985). I kapasitetsberegningen beregnes bl.a. belastningsgraden B, som er 
forholdstallet mellom trafikkvolum og kapasitet (belastningsgrad B = trafikkvolum / kapasitet). 

En belastningsgrad på B = 1,0 innebærer at 100 % av teoretisk kapasitet er utnyttet med 
tilhørende dårlig trafikkavvikling. I praksis regner en med at opp mot B = 0,80 - 0,85 (80 - 85 % 
kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling. For belastninger nær kapasitetsgrensen 
vil det være usikkerhet knyttet til tall for kødannelser, osv. Små endringer i etterspørsel eller 
atferd gir store utslag i avviklingskvalitet når man ligger i nærheten av kapasitetsgrensen. 

          T-kryss Metoden for T-kryss beregner kun situasjonen for de vikepliktige trafikkstrømmene i T-krysset, 
dvs. trafikk fra sidevei og venstresving av hovedvei. For de forkjørsrettige trafikkstrømmene er 
det satt inn sjablongmessig kapasitetsverdier (det er stor usikkerhet knyttet til disse). 

For de vikepliktige T-kryssene er det forutsatt dagens utforming i alternativ 0. Dette innebærer 
separate venstresvingfelt langs Fv 108. I sideveien fra Stadion er det forutsatt 2 felter slik at 
kjøretøy til høyre og venstre ut mot Fv 108 kan stille seg opp uavhengig av hverandre. I praksis 
kan det samme skje med to personbiler inn fra G.A.Stouslands vei og Gamle Beddingvei hvis 
bilene ikke legger seg midt i tilfarten, men i kapasitetsberegningen er det forutsatt at disse 
bevegelsene deler et felt inn mot Fv 108.  
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          Rundkjøring Det er forutsatt 2 felter inn i rundkjøringen fra 3 av armene. I tilfarten fra Bjølstadtunnelen er 
det forutsatt en utvidelse fra 1 til 2 felt med ca. 15 m lengde (ca. 3 % stigning) inn mot 
rundkjøringen. I tilfarten fra Rødsveien fra sør (Åsgård sør) er det forutsatt en utvidelse fra 1 til 
2 felt med ca. 15 m lengde (ca. -1 % fall). I armen fra Jens Wilhemsens gate er det forutsatt en 
utvidelse fra 1 til 2 felt med ca. 22 m lengde (ca. -3 % fall). I tilfarten fra Åsgård nord er det i 
praksis ingen utvidelse. Det er forutsatt en effektiv kjørefeltbredde på 3,25 m i alle tilfarter. 

4.1.2 Alternativ 0 
Med det forutsatte trafikkgrunnlaget for alternativ 0 og dagens kryssutforming er det beregnet 
god trafikkavvikling (B<=0,6) i sideveiene både i T-kryssene med Stadion, G.A. Stouslands vei 
og Gamle Beddingvei. Høyest belastning ville det ha blitt om tilfarten fra Stadion ikke hadde 
hatt 2 felter inn mot Jens Wilhemsens gate (1 felt gir B=0,6). 

           

         Figur 24 Belastningsgrad (B) i dagens T-kryss langs Fv 108 i ettermiddagsrush i alternativ 0. 

4.1.3 Alternativ 1 
          Trafikkavvikling Med det forutsatte trafikkgrunnlaget for alternativ 1 og dagens kryssutforming i T-krysset med 

Stadion, et forenklet T-kryss i krysset med G.A. Stouslands vei og en ny 4-armet rundkjøring i 
krysset mellom Fv 108 Jens Wilhelmsens gate og Rødveiens forlengelse, er det beregnet en 
akseptabel belastningsgrad (B<=0,8) i alle de vurderte kryssene langs Fv 108.  

Høyest belastningsgrad er det i T-krysset ved Stadion (B=0,8), men her har deler av trafikken 
(Rema1000/Europris) en alternativ kjørerute via Dokka under den nye Kråkerøybrua noe som 
kan avlaste krysset i de mest belastede periodene. Dette forutsetter at Stadion har 2 felter inn 
mot Jens Wilhemsens gate (1 felt gir overbelastning B=1,1). Den venstresvingende trafikken 
kan også velge å kjøre til høyre for å snu i rundkjøringen lenger vest. 

           

Figur 25 Belastningsgrad (B) i kryss langs Fv 108 i ettermiddagsrush i alternativ 1. 
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Den nye rundkjøringen er beregnet med en belastninggrad på B=0,7. I praksis må man forvente 
en viss skjevdeling av trafikken i tilfartene til rundkjøringen noe som i praksis kan gi noe 
høyere belastning i rundkjøringen, men fortsatt med en akseptabel belastningsgrad. 

          Beredskap G.A. Stouslands vei vil være en omkjøringsmulighet i østgående retning i forbindelse stengning 
av Bjølstadtunnelen. I tillegg vil den nye rundkjøringen kunne representere en ny snumulighet 
nær tunnelen i tilfelle stengning. Dette blir på mange måter nokså likt løsningen på østsiden av 
Bjølstadtunnelen hvor det også er en rundkjøring (med Kråkerøyveien) ved tunnelmunningen. 

          Adkomster Alternativ 0 er ikke detaljert i forhold til adkomster og lokalisering av parkering og er derfor 
noe vanskelig å ha som et sammenligningsgrunnlag.  Alternativ 1 vil ha hovedadkomst til 
parkering for den mest trafikktunge virksomheten via Rødsveiens forlengelse både nord og sør 
for Jens Wilhelmsens gate. Boligdelen vil på sin side ha adkomst via G.A. Stouslands vei. 
Antall kryss langs Jens Wilhelmsens gate øker ikke i alternativ 1 i forhold til dagens veinett. 

Varelevering til planområdet nord for Jens Wilhelmsens gate vil i alternativ 1 kunne skje 
uavhengig av gang-/sykkelaksen i Gamle Beddingvei, mens i alternativ 0 skjer adkomsten via 
Gamle Beddingvei. Sør for Jens Wilhelmsens gate er det noe mer uklart i alternativ 0 hva 
løsningen blir, men omfanget av vare- og godstransport vil være betydelig større i alternativ 1 
enn i alternativ 0. 

          Kollektivtrafikk I forhold til alternativ 0 må busstrafikken fra Rødsveien og til Jens Wilhelmsens gate, legges om 
via rundkjøringen i Rødsveiens forlengelse. Dette pga. midtdeler i krysset med G.A.Stouslands 
vei. Framkommelighetsmessig vil denne omleggingen gi en noe lengre kjøretrase (ca. +70 m) 
for bussen. I tillegg kan redusert fartgrense og eventuelle opphøyde gangfelt redusere 
bussframkommeligheten. Men dette vil kunne kompenseres med mindre kryssforsinkelse ved 
venstresving inn i Jens Wilhelmsens gate. I motsatt retning kan busstrafikken evt. fortsatt gå i 
G.A.Stouslands vei fra Jens Wilhelmsens gate og her vil det være relativt liten forskjell mellom 
alternativene. 

4.2 Myke trafikanter 
I alternativ 1 er det foreslått nye gangfelt over Fv 108 Jens Wilhelmsens gate. Dette vil bedre 
tilgjengeligheten for gående på tvers av Fv 108. Gangfelt er primært et fremkommelighetstiltak 
for myke trafikanter og i mindre grad et trafikksikkerhetstiltak. For å sikre kryssende bedre kan 
man eventuelt oppheve gangfeltene og således sikre lavere hastighet i kryssingspunktene. Den 
nye rundkjøringen vil også kunne bidra til å redusere fartsnivået langs Jens Wilhelmsens gate. 
Dette vil være i tråd med ønsket om 40 km/t fartsgrense i alternativ 1 langs bl.a. Jens 
Wilhelmsens gate. 

Det vil også være mulig å etablere nye gangfelt i alternativ 0, men her kan hastighetsnivået bli 
noe større enn alternativ 1 pga. dagens fartsregulering og veinett. Kryssingsbehovet over Fv 108 
vil antagelig være mindre i alternativ 0 pga. mindre utbyggingsvolum. I tillegg vil 
trafikkvolumet langs Fv 108 Jens Wilhelmsens gate også være noe mindre enn i alternativ 1. 

I alternativ 1 er det foreslått etablert en diagonal gang-/sykkelforbindelse mellom Gamle 
Beddingvei i retning Bjølstadveien. Dette vil gjøre det lettere for gang-/sykkeltrafikken å krysse 
Fv 108 Jens Wilhelmsens gate planskilt på relasjonen mellom Rødsveien/Vennelystveien og 
gangbrua over Vesterelva. Denne forbindelsen vil imidlertid også måtte krysse den relativt 
trafikkerte nordlige armen i den nye rundkjøringen. Men også i alternativ 0 vil man måtte krysse 
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omtrent samme trafikkmengde som i rundkjøringsarmen pga. nokså lik trafikkgenerering i 
planområdet nord for Jens Wilhelmsens gate. 

Øst-vest langs Fv 108 Jens Wilhelmsens gate vil gang-/sykkeltrafikken på nordsiden har 
tilnærmet like forhold. I alternativ 0 må Gamle Beddingvei krysses, mens i alternativ 1 må den 
nordlige armen til rundkjøringen krysses. På sørsiden av Fv 108 er situasjonen noe mer uviss da 
alternativ 0 i liten grad er detaljert. Imidlertid er trafikkmengden i alternativ 1 i Rødsveiens 
forlengelse betydelig større enn i G.A. Stouslands vei i alternativ 0 og vil derfor være en større 
barriere.  

I tillegg synes bebyggelsen sør for Jens Wilhelmsens gate generelt å være noe mer åpen i 
alternativ 0 slik at dette gir mulighet for å tilrettelegge for mer ferdsel for myke trafikanter på 
kryss og tvers her. 

4.3 Trafikksikkerhet 
          Alternativ 0 I alternativ 0 øker sideveistrafikken i alle av dagens T-kryss langs Fv 108 i forhold til dagens 

situasjon. Spesielt stor er økningen i sideveistrafikk i T-krysset med Gamle Beddingvei. 
Generelt kan en økning av andel sideveistrafikk i T-kryssene øke ulykkesrisikoen noe (se figur 
under) i forhold til dagens situasjon. 

 

Figur 26 Normal ulykkesfrekvens i vikepliktsregulerte T-kryss 50 km/t (med god standard) og avhengig 
av andel trafikk på sideveg. Kilde: Håndbok 115 Analyse av ulykkessteder, Vedleggsdel, 
Statens vegvesen 2007. 

Dagens veinett har ikke etablert gangkryssinger over Fv 108 øst for G.A.Stouslands vei. I 
alternativ 0 er imidlertid hovedtyngden av de publikumsattraktive arealene og dermed 
trafikkmengdene lokalisert på nordsiden av Fv 108. Dette bidrar til å redusere kryssingsbehovet 
for gående over Fv 108 noe. 

          Alternativ 1 I alternativ 1 er det etablert en rundkjøring i det mest belastede krysset med Fv 108. Normalt er 
rundkjøringer den sikreste krysstypen og det vil være positivt for trafikksikkerheten i forhold til 
sideveinettet til Fv 108. Ny rundkjøring og veiføring til Åsgård nord gjør det dessuten mulig å 
separere biladkomst fra gangbroaksen noe som vurderes å være positivt trafikksikkerhetsmessig. 

I forhold til en situasjon med en eventuell stengning av Bjølstadtunnelen så vurderes 
rundkjøringen å være positivt i forhold til omkjøring av trafikk, på samme måte som det er på 
motsatt side av tunnelen ved Kråkerøyveien. I tillegg vil det også være mulig for trafikken å 
kjøre via G.A.Stouslands vei. For øvrig vil en løsning med 40 km/t i Fv 108 Jens Wilhelmsgate 
og G.A.Stouslands vei være generelt positivt for trafikksikkerheten. 
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4.4 Drøfting av alternative løsninger 
          Lokalisering TØI har på oppdrag for Statsbygg undersøkt (TØI rapport 1576/2017, Statlig lokalisering – 

hvor og hvorfor?) hvor statlige, sivile virksomheter som flyttet eller ble etablert i perioden 
2005-2016 har blitt lokalisert, og i hvilken grad lokaliseringene er i tråd med statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. I den forbindelse har 
TØI definert såkalte A-områder i bl.a. Fredrikstad (følger grunnkretsgrenser). A-områder er 
områder som forventes å generere minst biltrafikk per ansatt og per besøkende, fordi de har best 
tilgjengelighet med kollektivtrafikk og har flest mennesker boende i gang- og sykkelavstand.  

Planområdet ligger godt innenfor det området som TØI har definert som et A-området i 
Fredrikstad og kan derfor betegnes som rett sted for å lokalisere virksomheter med relativt høy 
brukerintensitet, sammenlignet med steder utenfor dette området.  

I forhold til nullvekst-målsettingen vil en lokalisering av virksomhet med mange arbeidsplasser 
og besøkende i planområdet være riktig i forhold til andre steder i Fredrikstad utenfor dette A-
området. Dette gir generelt et bedre grunnlag for mer gang-/sykkeltrafikk og kollektivtrafikk. 

 

Figur 27 Definert A-område i Fredrikstad på grunnkretsnivå. Grunnkretsene følger ikke alltid naturlig 

med sentrumsavgrensingen (kilde: TØI rapport 1576/2017). 

Prosjektet vil generere mer biltrafikk, men antagelig ikke like mye som tilsvarende prosjekt 
etablert på et mer usentralt sted. En eventuell reduksjon av utbyggingsvolumet i planområdet, 
kan innebære at et tilsvarende areal etableres andre steder, men da med ikke like gode forhold til 
målsettingen om nullvekst i biltrafikken og bruk av alternative reisemidler enn bil. 

          Veisystem Det har tidligere vært gjennomført en arkitektkonkurranse som grunnlag for forslag til utvikling 
av bydelen. Med basis i dette arbeidet ble det foreslått å etablere et nytt veisystem med en ny 4-
armet rundkjøring med Fv 108 Jens Wilhelmsens gate i forlengelsen av Rødsveien. Denne 
rundkjøringen vil kunne håndtere mye av biltrafikken som følge av foreslått utbyggingsvolum 
både nord og sør for Fv 108 Jens Wilhelmsens gate. Bruk av eksisterende T-kryss ville ikke 
kunne håndtere den nyskapte trafikken. Samtidig vil T-krysset med G.A.Stouslands vei få en 
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redusert betydning, men krysset vil fortsatt være åpen som bl.a. en beredskapsvei i forbindelse 
med eventuelle tunnelstengninger. T-krysset med Gamle Beddingvei vil imidlertid bli stengt 
mot Fv 108 Jens Wilhelmsens gate, men det vil etableres en ny viktig gangkryssing over Fv 108 
Jens Wilhelmsens gate i forlengelsen av Gamle Beddingvei. 

4.5 Avbøtende tiltak 

4.5.1 Alternativ 0 
Et mulig avbøtende tiltak i alternativ 0 kan være å etablere en ny gangkryssing over Fv 108 på 
østsiden av krysset ved Gamle Beddingvei for å redusere omfang av ukontrollerte 
gangkryssinger over Fv 108. Kryssingen bør utformes som et opphøyd gangfelt. I tillegg kan 
man etablere "ledegjerder" for å sikre at man ikke får uønskede gangkryssinger utenom de 
tilrettelagte gangfeltene. 

4.5.2 Alternativ 1 
Et evt. nytt gangfelt vest for COWI-bygget bør legges inntil avkjørselen ved Stadion. Både 
gangfeltet over Fv 108 og over Stadion ved Fv 108 bør dessuten oppheves for å redusere 
fartsnivået og øke fokus på kryssende myke trafikanter. I tillegg kan det vurderes å stramme opp 
avkjørselen ved Stadion noe. 

Bredden på det foreslåtte gangfeltet i gangaksen fra gangbrua bør snevres inn til maksimalt 5 m 
bredde (noe som er omtrent like bredt som gangbrua på det bredeste). I tillegg bør også dette 
gangfeltet opphøyes. På lengre sikt kan man eventuelt vurdere å signalregulere gangkryssingen. 
Det kan vurderes å etablere "ledegjerder" for å sikre at man ikke får uønskede gangkryssinger 
utenom de tilrettelagte gangfeltene. 
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5 Vedlegg - kapasitetsberegninger 
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6 Vedlegg - Forskjellsplott alt1-alt0 (ÅDT)-RTM 

           
På grunn av hvordan sonen (grunnkretsen) som representerer planområdet er kodet, så vil 
trafikkøkningen (+tall) pga. alternativ 1 i større grad belaste Kråkerøybrua enn Værstebrua. I 
tillegg har det betydning at det er gjort en såkalt kapasitetsuavhengig veiutlegging. 


