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1 Bakgrunn 
 

Østsiden Handelsutvikling AS ønsker å legge til rette for utvikling av deler av 
Sorgenfri etter prinsipper fra overordnet reguleringsplan. Innenfor planområdet 
ønskes det etablert bebyggelse for forretning/tjenesteyting/kontor og torg, samt 
tilhørende fortau og grøntareal. 

I henhold til § 2.1, første punkt, i overordnet reguleringsplan for Sorgenfri stilles 
det krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan for alle delfelt før igangsetting av 
tiltak. Etter ny plan- og bygningslov (2008) forstås bebyggelsesplan som 
detaljreguleringsplan. 

Tiltakshaver er Østsiden Handels utvikling AS, og COWI AS er konsulent og 
forslagsstiller. 
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2 Trafikkbelastning dagens situasjon 

2.1 Årsdøgntrafikk 
Årsdøgntrafikk (ÅDT) for rv22 Sarpsborgveien er hentet fra norsk vegdatabank 
(NVDB) via tjenesten vegkart.no. For 2018 var det en ÅDT på nesten 13 000 
kjøretøy, og en andel tunge kjøretøy på 14 %. Det finnes ikke trafikktall for 
Sorgenfri Allé. 

2.2 Trafikktellinger 
Det ble gjennomført manuelle trafikktellinger med videoopptak tirsdag 8. 
oktober 2019 fra kl. 0700 til kl. 0900, og fra kl. 1500 til kl. 1700. Dette for å 
finne dimensjonerende timetrafikk (maks kvarter x 4) i rundkjøringen mellom 
Sarpsborgveien og Sorgenfri Allé. Figurene under viser resultatene fra 
trafikkregistreringene. 

2.2.1 Morgenrush 
Morgenrushet stod for en gjennomsnittlig belastning av rundkjøringen med 1170 
kjt/time. Tungtrafikkandelen var i denne perioden på 13,5 %.  

Gj.sn. timetrafikk morgen [kjt/t] Sarpsborgveien
602 497

Tidsrom
07.00 09.00

59 542 0 1

1
97 2 9

0 6
48 1169 0

72 2 4
22

Sorgenfri Allé Gjøaveien
1 36 447 3

571 487

Sarpsborgveien  

Figur 1: Gjennomsnittlig timetrafikk i morgenrushet 8. oktober 2019 

Trafikken fordeler seg på de forskjellige svingebevegelsene som vist i figuren 
under: 
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Svingebevegelser morgen [%] Sarpsborgveien
42 %

Tidsrom
07.00 09.00

10 % 90 % 0 % 0 %

11 %
8 % 22 %

0 % 67 %
67 % 0 %

2 % 0 %

31 %

Sorgenfri Allé Gjøaveien
0 % 7 % 92 % 1 %

49 %

Sarpsborgveien  

Figur 2: Fordeling svingebevegelser morgenrush 

 

 

Figur 3: Utviklingen i trafikkbelastningen i morgenrushet, over 5-minutters intervaller 

Fra figuren over kan man se at det mest belastede kvarteret i morgenrushet var 
fra kl. 07.35 til kl. 07.50. Dette gir en dimensjonerende timetrafikk på 1400 kjt/t 
i krysset om morgenen. 
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Dimensjonerende time [kjt/t] Sarpsborgveien
morgen 840 492

136 700 0 4

0
184 8 12

0 4
36 1400 0

56 0 0
20

Sorgenfri Allé Gjøaveien
0 40 452 0

724 492

Sarpsborgveien  

Figur 4: Dimensjonerende timetrafikk morgenrush 

 

2.2.2 Ettermiddagsrush 
Ettermiddagsrushet hadde en gjennomsnittlig belastning i rundkjøringen på 
1450 kjt/time. Tungtrafikkandelen var i denne perioden på ca. 7 %.  

Gj.sn. timetrafikk ettermiddag [kjt/t] Sarpsborgveien
662 647

Tidsrom
15.00 17.00

101 560 1 0

2
175 2 8

0 5
82 1453 0

138 6 17
51

Sorgenfri Allé Gjøaveien
0 72 564 10

615 645

Sarpsborgveien  

Figur 5: Gjennomsnittlig timetrafikk i ettermiddagsrushet 8. oktober 2019 

Trafikken fordelte seg på de forskjellige svingebevegelsene som vist i figuren 
under: 
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Svingebevegelser ettermiddag [%] Sarpsborgveien
45 %

Tidsrom
15.00 17.00

15 % 85 % 0 % 0 %

19 %
12 % 25 %

0 % 56 %
59 % 0 %

4 % 1 %

37 %

Sorgenfri Allé Gjøaveien
0 % 11 % 87 % 2 %

42 %

Sarpsborgveien  

Figur 6: Fordeling svingebevegelser ettermiddagsrush. 

 

 

Figur 7: Utviklingen i trafikkbelastningen i ettermiddagsrushet, over 5-minutters intervaller 

Det mest belastede kvarteret i ettermiddagsrushet var fra kl. 15.00 til kl. 15.15. 
Dette gir en dimensjonerende timetrafikk på 1780 kjt/t i krysset. 
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Dimensjonerende time [kjt/t] Sarpsborgveien
ettermiddag 820 836

96 720 4 0

0
160 4 8

0 4
96 1780 0

148 16 24
36

Sorgenfri Allé Gjøaveien
0 60 740 4

760 804

Sarpsborgveien  

Figur 8: Dimensjonerende timetrafikk ettermiddagsrush 

Det er stor forskjell på trafikkmengden i morgen- og ettermiddagsrushet, og det 
kommer tydelig frem at det er ettermiddagen som blir dimensjonerende. Det 
flyter greit i rundkjøringen i dagens situasjon, og det er god restkapasitet. 

I den dimensjonerende timen er trafikkmengden på Sarpsborgveien om lag 1650 
kjt/t nord for rundtkjøringen, og 1560 kjt/t sør for rundkjøringen. En slik 
tofeltsvei vil ha en praktisk kapasitet på rundt 1800 kjt/t ved normale vær- og 
føreforhold, så vi vurderer at det fortsatt er lokal restkapasitet i vegnettet. 

De registrerte trafikkmengdene ser ut til å stemme godt overens med ÅDT-en 
hentet fra vegdatabanken. Dimensjonerende time beregnet ut fra tellingene 
utgjør 12-13 % av ÅDT fra vegdatabanken. Dimensjonerende timetrafikk utgjør 
dermed en normal og forventet andel av døgntrafikken. 

Når dimensjonerende timetrafikk utgjør ca. 13 % av døgntrafikken viser det som 
oftest at vegnettet ikke er overbelastet i rushet. Ved overbelastning av 
vegnettet registreres oftest fallende rushtidsandeler i området fra 13 %, 
ekstremt ned mot 9 %. Andel av døgntrafikken minker til større overbelastning, 
samtidig som en opplever lengre rushperioder. 



     
DETALJREGULERINGSPLAN FOR SORGENFRI, FELT F/K/O  13  

C:\Windows\TEMP\PdfConverter\757adb31-e83c-45b5-aea5-7f9208de384d\5097520_c9a441ea-541b-4a49-99ac-8198639c1c8c.DOCX  

3 Planforslaget 
 
Utsnittet av fylkesplanens arealdel viser plasseringen av planområdet og at 
Sorgenfri-planen inngår i tettbebyggelse (Figur 9). 
 

 

Figur 9: Utsnitt av fylkesplan, plassering av planområdet i rød sirkel 

Figur 10 på neste side viser situasjonsplanen for planområdet. 

Det legges opp til gode utenomhusarealer, hvor det er særskilt fokus på gående 
og syklende. Dette gjelder både internt i planområdet og i tilknytning til 
overordnet gang- og sykkelvegnett. Det skal etableres direkte forbindelse for 
myke trafikanter fra hovedvei mot hovedinnganger. Mellom de to framtidige 
bygningsenhetene er det planlagt bygd et torg, «Vaggærtorget». Dette skal 
inspirere til lek og uteoppholdsaktivteter for de minste, og til et avbrekk for de 
som benytter dagligvaren eller har sin kontorplass på stedet. Det planlegges 
bygd blant annet lekeplass med pergola og sittebenker. Det skal legges vekt på 
god estetisk kvalitet også for torgarealet. 

Skisseprosjektet viser to bygg i fem- og tre etasjer, bygg A og bygg B. 

Planområdet har ikke permanent atkomst i dag, og det skal etableres ny 
atkomstveg langs planområdet mot vest (ikke inkludert i planforslaget). 
Majoriteten av parkeringsarealet lokaliseres i P-kjeller. Noe parkering er også 
planlagt på bakkenivå, på Vaggærtorget og i bakkant av bygg B mot sør. 

Rv22 går langs planområdets østside. Sorgenfri Allé går langs planområdets 
nordside. Den tar av vestover fra en rundkjøring på rv22. Langs planområdets 
vestside går Vaggærgata som foreløpig bare er en anleggsvei. 
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Figur 10: Situasjonsplan over planområdet. Rød strek tilsvarer planavgrensningen. (Kilde: 
Griff Arkitekter, 2019) 

Planområdet har god kollektivdekning. Nærmeste holdeplass er Vestby rv22, 
som ligger like sør for bygg B, langs Sarpsborgveien. Herfra er det åtte 
avganger i timen i hver retning, i rushperiodene.  

Gang- og sykkelveinettet er også godt utbygd i området, med egne gs-veier 
både langs Sorgenfri allé og langs Sarpsborgveien (rv22). 

 

  

SORGENFRI ALLÉ

VAGGÆ
RGATA

BYGG B

BYGG A

R
v22, S

arpsborgveien
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Bygg A 
Bygg A vil få et totalt areal på 5593 m² BTA. Arealet vil bli fordelt på fire etasjer 
tiltenkt kontor. Under bakkeplan er det planlagt en P-kjeller som vil inneholde 
ca. 45 p-plasser, fordelt på et areal på 901 m² BTA.  
 
Bygget har atkomst fra Vaggærgata (varelevering og kjellerparkering), i tillegg 
til fra det interne gang- og sykkelvegnettet. Hovedinngangen er fra 
Vaggærtorvet som har kjøreatkomst fra Sorgenfri Allé. Det settes av areal til ca. 
126 sykkelplasser. 
 

 

Figur 11 - Illustrasjonen over viser plassering og innhold i Bygg A (Kilde: Griff Arkitekter 
AS, 2019). 

 

Figur 12 - Snitt av planområdet langs Sorgenfri Allé (kilde: Griff Arkitekter, 2019) 

 

Bygg B 
Bygg B har et totalt areal på 2752 m² BTA. Arealet er fordelt på tre etasjer, 
hvorav første etasje er tiltenkt dagligvare/forretning.  Bygget har atkomst via 
Vaggærgata, i tillegg til fra det interne gang- og sykkelvegnettet. 
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Figur 13 - Illustrasjonen over viser plassering og innhold i Bygg B (Kilde: Griff Arkitekter 
AS, 2019). 

Det settes av plass til ca. 81 sykkelplasser, ca. 40 parkeringsplasser på 
Vaggærtorvet og 17 parkeringsplasser i dagen syd for bygget (med atkomst fra 
Vaggærgata). 

 

Figur 14 - Snitt av planområdet langs rv22 (kilde: Griff Arkitekter, 2019) 

Det antas at parkeringstilbudet i planområdet ikke blir avgiftsbelagt. 

3.1 Turproduksjon 

3.1.1 Turproduksjon butikk 
Det er satt av 1600 m² bruksareal til en dagligvarebutikk i bygg B. Til bygget er 
det også satt av 51 parkeringsplasser for bil, og 81 sykkelplasser på torvet. Av 
disse p-plassene er det forutsatt at ca. 40 plasser blir tilgjengelig for 
butikkunder, mens resten skal brukes av ansatte i kontorene. Det forutsettes at 
om lag 1200 m² av bruksarealet utgjør salgsarealet. Makstimen utgjør ca. 15 % 
av døgntrafikken, og det forutsettes å kjøre like mange biler inn som ut. 

Det hentes erfaringstall fra Prosamrapport 121, tabell 0-3. Tabell 1 viser 
beregnet turproduksjon etter Prosamrapport 121 for dagligvare. 
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Tabell 1: Beregning av turproduksjon for dagligvare 

Turproduksjon, 
dagligvære  
(PROSAM 121) 

Bilturer per 
virkedøgn 

Bilturer i 
makstime 
ettermiddag 

Bilturer per P-
plass per time 

Minimum 768 115 2,3 

Maksimum 1584 238 4,7 

Gjennomsnitt 1308 196 3,8 

 

På grunn av begrenset parkeringskapasitet for bil, gode parkeringsforhold for 
sykkel, andre dagligvareforretninger i nærheten og at en stor andel potensielle 
kunder arbeider i samme bygg (kontor) vurderes det at bilturproduksjonen vil 
havne nær minimumsverdi. Turproduksjonen for dagligvarebutikken beregnes 
derfor til ca. 120 bilturer i makstimen.  

3.1.2 Turproduksjon kontor 
Det forutsettes 4420 m² BTA til kontor i Bygg A, og 1152 m² BTA til kontor i 
Bygg B. Til sammen 5572 m² BTA til kontor i planområdet. 

Det hentes erfaringstall fra PROSAM-rapport 103. viser beregnet turproduksjon 
etter Prosamrapport 121 for dagligvare. Følgende forutsetninger legges til grunn 
for turproduksjonsberegningene:  

› Ca. 30 m² per ansatt  186 ansatte. Rundt 3 reiser/virkedøgn og ansatt. 
51 p-plasser til kontorvirksomheten i bygg A, som tilsvarer ca. 27 % 
dekningsgrad. I tillegg finnes en del p-plasser som deles mellom 
handel/dagligvare og kontorlokalene i bygg B. 

› 22 % av bilturene gjennom døgnet ankommer i største time (SVV HB V713 
Trafikkberegninger). Retningsfordeling i rushet 90 % ut fra området og 10 
% inn til området (pga. samkjøring og sene kundebesøk).  

› De fleste parkeringsplassene i kontorsammenheng er belagt gjennom hele 
arbeidsdagen. Hver P-plass genererer i snitt 2 bevegelser (inn/ut) ila dagen 
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› PROSAM 103: Områdetype tilsvarende Oslo utenfor senter/Akershus 
kommunesenter. Kollektivt servicenivå A(-B) i rushtid og 25-50 % 
dekningsgrad ansatte gratis parkering. 

Tabell 2: Beregning av turproduksjon for kontor 

Turproduksjons-
parametere 

 Reiser per 
virkedøgn 
per ansatt 
- bilturer 

Antall 
bilturer 
per 
virkedøgn 

Bilturer 
per P-
plass per 
time 

Områdetype Akershus – 
kommunesenter 

Oslo utenfor 
sentrum 

1,69 

 

1,83 

314 

 

340 

6,2 

 

6,7 

Kollektivt 
servicenivå 

A – best 1,30 241 4,7 

Andel med 
tilgang til gratis 
parkering 

25-50 % 1,40 260 5,1 

Gjennomsnitt  1,46-1,51 272-280 5,3-5,5 

 

Dette gir en beregnet turproduksjon på ca. 275 bilturer per virkedøgn, eller 60 
bilturer (bevegelser) i løpet av makstimen. Bare en liten del av disse turene vil 
være inn til området i ettermiddagsrushet. Det vil være samkjøring der ansatte 
blir sluppet av eller hentet, og turer som er tilknyttet kundebesøk. Majoriteten 
av disse bilturene er ansatte som kjører til og fra jobb. Planforslaget har ikke 
parkeringskapasitet til dette. 

Dersom antall P-plasser som det er skissert opprettholdes, og det ikke finnes 
andre parkeringsmuligheter i nærheten, vurderes det derfor at 
bilturproduksjonen til kontorvirksomhetene vil bli i størrelsesorden 150 turer per 
virkedag, eller 33 bilturer i makstimen. 
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4 Fremtidig trafikksituasjon 
Trafikksituasjonen i 2030 vil være sum av dagens trafikkmengder fremskrevet 
med forventet trafikkvekst, tillagt nyskapt trafikk som følge av planforslaget. Vi 
ser på dimensjonerende timetrafikk i ettermiddagsrushet. 

4.1 Trafikkprognose 
Prognoser for gjennomsnittlig årlig trafikkvekst i Østfold er hentet fra Effekt 
(NTP prognose), og er vist i Tabell 3 under. 

Tabell 3: Trafikkprognose for Østfold 

Årlig vekst tom. År Lette Tunge 

2018 1,9 % 2,6 % 

2030 1,4 % 2,8 % 

2133 0,7 % 1,9 % 

 
Planhorisont settes til år 2030. For perioden 2019 til 2030 (11 år) tilsier 
prognosen en vekst for lette kjøretøy på 16,5 %, og for tunge kjøretøy en vekst 
på 35,5 %. 

Nedre Glomma har inngått en bymiljøavtale som medfører bomringer rundt 
Fredrikstad og Sarpsborg. En del av hensikten med bomringene er å redusere 
trafikkveksten for å nå klimamålene. Ønsket er å oppnå nullvekst for privatbil. 
Prognosene for Østfold fylke er dermed ikke representative for forventet vekst 
inn mot Fredrikstad by. 

Rapporten Byutredning Nedre Glomma (Statens vegvesen, des. 2017), definerer 
nullvekstmålet for Nedre Glomma: "Nullvekstmålet er oppnådd dersom 
trafikkarbeidet for personbil i 2030 er på samme nivå som i 2016, eksklusiv 
unntakstrafikken (gjennomgangstrafikk, næringstransport: tunge kjøretøy og 
mobile tjenesteytere)" Videre står det at mobile tjenesteytere (varetransport, 
service, etc) er satt til å utgjøre 11 % av trafikkarbeidet med personbil. 
Trafikkarbeid måles i kjøretøykilometer, og er ikke direkte overførbart til antall 
kjøretøy, men det forutsettes videre at mobile tjenesteytere vil utgjøre 11 % av 
lette kjøretøy. 

Følgende forutsetninger legges derfor til grunn for beregning av trafikkveksten i 
ettermiddagsrushet i 2030: 
› Veksten for privatbiler (89 % av lette kjt) settes lik null 
› Veksten for mobile tjenesteytere (11 % av lette kjt) følger prognosene på 

16,5 % vekst frem til 2030 
› Veksten for tunge kjøretøy følger prognosene fra Effekt med en total vekst 

på 35,5 % frem til år 2030. Tungtrafikkandelen forutsettes å være på 
samme nivå som i dagens ettermiddagsrush, på 7 % 
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Samlet gir dette en total trafikkvekst frem til 2030 på 4,2 % for 
dimensjonerende timetrafikk (ettermiddag). 

4.2 Fremskrevet trafikk 
En total trafikkvekst på 4,2 % frem til 2030 gir følgende trafikkmengder i 
dimensjonerende time: 

Dimensjonerende time [kjt/t] Sarpsborgveien
ettermiddag 2030 854 871

100 750 4 0

0
167 4 8

0 4
100 1854 0

154 17 25
38

Sorgenfri Allé Gjøaveien
0 63 771 4

792 838

Sarpsborgveien  

Figur 15: Dimensjonerende time ettermiddag, fremskrevet til år 2030 (uten utbygging) 

I 2030 forventes trafikkmengden i dimensjonerende time på Sarpsborgveien å 
være rundt 1725 kjt/t og 1630 kjt/t henholdsvis nord og sør for rundkjøringen.  

4.3 Nyskapt trafikk 
Den nyskapte trafikken fra planområdet fullt utbygget vil gi et bidrag på ca. 150 
bilturer i makstimen i tillegg til prognostisert vekst: 

Tabell 4: Nyskapt trafikk, makstime ettermiddag (kjt/t) 

Nyskapt trafikk Makstime 
ettermiddag 

Dagligvarebutikk 120 

Kontorer 33 

Totalt 153 

 
Forutsetninger som er lagt til grunn for trafikkutleggingen av "nyskapt trafikk" 
fra planområdet (worst case): 

› All trafikk til/fra planområdet går i Vaggærgata mot nord til Sorgenfri Allé 
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› All trafikken fordeler seg videre med 90 % til/fra rv22, og 10 % vestover på 
Sorgenfri Allé  

› All trafikk fra Vaggærtorvet er relatert til dagligvarebutikken, mens all 
trafikk på Vaggærgata er relatert til kontorvirksomheten 

› Vaggærtorvet: Trafikken fordeler seg 50-50 inn/ut 
› Vaggærgata: Trafikken fra kontorvirksomheten fordeler seg 10 % inn og 

90 % ut i ettermiddagsrush. 
› Den nyskapte trafikken fordeler seg som dagens trafikk i rundkjøringen på 

rv22 (samme forhold mellom svingebevegelsene som registrert) 
 
 

 

Figur 16: Nyskapt trafikk, retningsfordeling 
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Svingebevegelser ettermiddag [%] Sarpsborgveien

Tidsrom
15.00 17.00

60 %

2,5 %
0 %

59 %
4 %

37 %

Sorgenfri Allé Gjøaveien
37,5 %

Sarpsborgveien  

Figur 17: Fordeling på svingebevegelsene i rundkjøringen 

Basert på forutsetningene vil den nyskapte trafikken i rundkjøringen fordele seg 
som vist i figuren under. 

Nyskapt trafikk, dim. time Sarpsborgveien
ettermiddag 2030 34 48

34 0 0 0

0
57 1 1

0 0
48 138 0

81 3 3
30

Sorgenfri Allé Gjøaveien
0 21 0 0

30 21

Sarpsborgveien  

Figur 18: Nyskapt trafikk i rundkjøringen, svingebevegelser [kjt/t] 

 

4.4 Trafikkmengder i dimensjonerende time, år 
2030 

4.4.1 Atkomst fra Vaggærgata 
Vaggærgata vil få en trafikkbelastning på 33 kjt/t inn mot Sorgenfri Allé. Ned 
mot atkomsten til dagparkeringen vil trafikkbelastningen bli 10 kjt/t. Det vil ikke 
være avviklingsproblem i gaten eller ved de to atkomstene til planområdet. 
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4.4.2 Kryss Sorgenfri Allé/Vaggærgata 
Dimensjonerende trafikkbelastningen i krysset er beregnet til 366 kjt/t. 90 % av 
nyskapt trafikk er forutsatt å kjøre ut på Sorgenfri Allé, mens 10 % kjører inn 
Vaggærgata. Det vil ikke være avviklingsproblemer i dette krysset fordi 
trafikkbelastningen vil bli relativt lav. 

 

Figur 19: Bevegelser i dim.time, Sorgenfri allé x Vaggærgata [kjt/t] 

4.4.3 Kryss Vaggærtorvet/Sorgenfri Allé 
Dimensjonerende trafikkbelastning i krysset er beregnet til 471 kjt/t. Det vil ikke 
være avviklingsproblemer i dette krysset fordi trafikkbelastningen vil bli relativt 
lav. Den nyskapte trafikken til/fra torget er 120 kjøretøy/time, som tilsvarer 2 
kjt ekstra i minuttet. 

 

Figur 20: Bevegelser i krysset Vaggærtorvet x Sorgenfri Allé [kjt/t] 
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4.4.4 Rundkjøring Sorgenfri Allé x Sarpsborgveien 
Dimensjonerende trafikkbelastning for rundkjøringen er beregnet til 1992 kjt/t.  

Dimensjonerende time [kjt/t] Sarpsborgveien
ettermiddag 2030 888 919

134 750 4 0

0
224 6 10

0 4
148 1992 0

235 20 28
67

Sorgenfri Allé Gjøaveien
0 84 771 4

821 859

Sarpsborgveien  

Figur 21: Dimensjonerende timetrafikk i ettermiddagsrush 2030, med prosjekt utbygd 

 

Trafikkbelastningen i Sorgenfri Allé vil bli 459 kjt/t, i rv22 fra nord 1807 kjt/t og 
i rv22 fra syd 1680 kjt/t. 

Det er gjort trafikkberegninger for dette krysset som viser at det ikke vil oppstå 
nevneverdig kø i krysset. Dette innebærer blant annet at det ikke vil oppstå kø 
tilbake i Sorgenfri Allé som vil hindre innkjøring til - og utkjøring fra 
Vaggærtorvet. Dimensjonerende kø (p=5 %) i Sorgenfri Allé vil være 2,3 kjt. 
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5 Konklusjon 
Prosjektet vil bidra til en begrenset trafikkvekst i området (lokalt), beregnet til 
en økning på 150 kjøretøy/time i ettermiddagsrushet. Dette tilsvarer en økning 
på 2,5 kjøretøy per minutt. Lavt antall parkeringsplasser, hyppige bussavganger 
og gode forhold for gående og syklende antas å bidra til å holde 
bilturproduksjonen nede. 

De nye kryssene mellom Sorgenfri allé og planområdet vil ikke ha 
avviklingsproblemer. Trafikkbelastningen på Sorgenfri Allé blir relativt lav.  

Rundkjøringen mellom Sorgenfri Allé og Sarpsborgveien (rv22) vil heller ikke ha 
avviklingsproblemer. Den kan lett avvikle over 3000 kjøretøy i timen uten videre 
tiltak. En fremtidig trafikkmengde på nesten 2000 kjøretøy i dimensjonerende 
time vil tilsvare at kun 2/3 av rundkjøringens kapasitet er i bruk. 

De trafikale utfordringene ved planhorisont knytter seg til strekningen på rv22 
nord for rundkjøringen. Strekningen har i dag en dimensjonerende timetrafikk i 
ettermiddagsrushet på 1656 kjt/t, og denne vil stige til 1725 kjt/t i 2030 
forutsatt at nullvekstmålet overholdes. 

Ved full utbygging av planområdet, vil dimensjonerende timetrafikk nord og syd 
for rundkjøringen på rv22 stige til henholdsvis 1807 kjt/t og 1680 kjt/t i 2030. 
Dette gir en trafikkbelastning lik strekningskapasiteten nord for krysset, mens 
belastningen syd for krysset blir akseptabel. Dimensjonerende timetrafikk 
(4x største kvarter) er noe større enn makstimetrafikken. Det bør derfor bare 
være over kortere perioder at man opplever å overskride kapasiteten på 
veistrekningen nord for rundkjøringen. Over døgnet og i rushtiden for øvrig vil 
kapasiteten trolig være tilstrekkelig. 

Fredrikstad bru har i flere år satt en effektiv stopper for videre trafikkvekst i 
området, da kapasiteten her er tilnærmet oppbrukt i rushene. Når det ikke blir 
plass til mer trafikk over Fredrikstad bru, vil dette også begrense trafikkveksten 
på omliggende veinett. Dette kan bety at dimensjonerende timetrafikk i 2030 vil 
være nærmere dagens dimensjonerende timetrafikk (lavere enn beregnet her), 
og at rushtidsperioden om ettermiddagen isteden varer noe lenger. 

I kapitel 4.1 ble det forutsatt at trafikkarbeid og trafikkmengde var likestilt. Det 
er rimelig å anta at mobile tjenesteytere i snitt kjører lengre per biltur enn 
privatbilistene, og at mengden mobile tjenesteytende kjøretøy er mindre enn 
prosentandelen av trafikkarbeidet. Dette betyr at trafikkveksten også vil bli noe 
mindre enn beregnet. 


