
 
 

Delrapport samferdsel / 
Bypakke Nedre Glomma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fredrikstad kommune 
 

 



 

 

Innhold 
1 Introduksjon av tema .......................................................................................................... 3 

2 Karakteristikk/status/problembeskrivelse ............................................................................ 4 

2.1 Gjeldende planer og føringer (eller under arbeid) ......................................................... 4 

2.2 Bypakke Nedre Glomma .............................................................................................10 

2.3 Vei/biltrafikk ................................................................................................................12 

2.4 Jernbane .....................................................................................................................16 

2.5 Sykkel .........................................................................................................................19 

2.6 Gange .........................................................................................................................21 

2.7 Buss ............................................................................................................................22 

2.8 Ferge ..........................................................................................................................23 

2.9 Parkering ....................................................................................................................24 

2.10 Havn .........................................................................................................................26 

3 Målbeskrivelse ...................................................................................................................26 

3.1 Overordnede føringer/mål ...........................................................................................26 

3.2 Egne mål.....................................................................................................................27 

4 TILTAK NEDFELT I KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2023 ..................................27 

4.1 Tiltak som vises på plankartet ........................................................................................27 

4.2 Bestemmelser og retningslinjer ...................................................................................28 

 

 

 

 

 

 

  



 

1 Introduksjon av tema 
Samferdsel og arealbruk henger tett sammen. Transportplanleggingen og 
arealplanleggingen må bygge opp under hverandre, ikke trekke i motsatt retning for å få 
privatpersoner og bedrifter til å ta mer miljøvennlige transportvalg. Gode og langsiktige 
planer er viktig, men i praksis ser man gjerne at transportvaner er vanskelige å endre, selv 
med bruk av både gulrot og pisk.  
 
Undersøkelser av reisevanene til bosatte i Fredrikstad viser at en større andel av reisene 
gjøres med privatbil enn i landet generelt og spesielt sammenlignet med andre byer. Dette 
går på bekostning av andelene for gange og kollektivtransport. Sykkelandelen er noe bedre 
enn landsgjennomsnittet, men lavere enn i flere andre byer. 
 
Dette innebærer imidlertid at det er et stort potensial for å få innbyggerne i Fredrikstad til å ta 
mer miljøvennlige transportmiddelvalg i hverdagen. Sykkelforholdene er gode med relativt 
flatt terreng i kommunen, og sammenlignet med mye av landet er det lite nedbør og korte og 
milde vintre. Kommunens satsning på gratis ferge har resultert i en mangedobling av 
passasjertallet siden 2012, og viser at kollektivtransport kan bli et naturlig og foretrukket valg 
i hverdagen om tilbudet gjøres rimelig og enkelt nok.  
 
Elvene og sjøområdene i og nær de sentrale delene av byen tilfører mange kvaliteter, men i 
et samferdselsperspektiv har det også noen uheldige sider. Et begrenset antall bruer betyr at 
mye trafikk nødvendigvis må sluses gjennom disse krysningspunktene. Transportnettverket 
er sårbart for helt eller delvis stengte bruer, enten dette skyldes planlagt vedlikeholdsarbeid 
eller uforutsette hendelser og trafikkulykker. Dette rammer ikke bare privatbilister, men også 
kollektivtrafikken, næringstrafikken og samfunnsberedskapen.  
 
Med bypakkeprosjektene, InterCity-prosjektet og trolig en byvekstavtale vil det bli stor 
samferdselsmessig utvikling i Fredrikstad og Nedre Glomma-regionen de kommende tiårene. 
Det er imidlertid usikkerhet om når prosjektene kan forventes å være ferdig utbygget, noe 
som er uheldig av flere grunner. Det mest opplagte er naturligvis at de positive effektene av 
utbyggingene utsettes, men kanskje vel så viktig er de negative konsekvensene for de som 
berøres av planleggingsarbeid som trekker ut i tid eller får utsatt oppstart. I sentrale deler av 
Fredrikstad blir også store områder båndlagt i påvente av ny stasjon og kollektivknutepunkt 
på Grønli, noe som setter en midlertidig stopper for byutviklingen i disse områdene.   
 
Statusbeskrivelsene i denne temarapporten bygger på eksisterende kunnskap og 
tallgrunnlag. Hovedsakelig fra følgende rapporter og utredninger:  

 Lokal reisevaneundersøkelse for Sarpsborg og Fredrikstad 2013/2014 (utarbeidet av 
Transportøkonomisk institutt som et tilleggsutvalg til den nasjonale undersøkelsen) 

 Årsrapport for belønningsordningen 2017 og sluttrapport for belønningsordningen for 
perioden 2014-2017 (utarbeidet av Bypakke Nedre Glomma) 

 Utredning om felles parkeringspolitikk i Sarpsborg og Fredrikstad (2017) (utarbeidet 
av Via Trafik på bestilling fra Bypakke Nedre Glomma) 

 Byutredning Nedre Glomma, rapport trinn 1 (2017) (utarbeidet av Statens vegvesen) 

 Tellesykkel – rapport om sykling i Nedre Glomma (2017) (utarbeidet av 
Transportøkonomisk institutt)  

 



2 Karakteristikk/status/problembeskrivelse 

2.1 Gjeldende planer og føringer (eller under arbeid) 
I det følgende vises det til sentrale planer og føringer innenfor samferdselsdelen av 

arealplanleggingen. Mål og strategier som har direkte tilknytning til temaet samferdsel er tatt 

med. 

 

 

2.1.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 

Kommuneplanens samfunnsdel er plassert helt i toppen i hierarkiet av kommunale planer, og 

legger føringer for all kommunal planlegging og virksomhet. I den nye kommuneplanens 

samfunnsdel, vedtatt i Bystyret 26.04.2018, opereres det med tre innsatsområder: å leve i 

Fredrikstad (sosial bærekraft), å skape i Fredrikstad (økonomisk bærekraft), å møte 

framtiden i Fredrikstad (miljømessig bærekraft). 

 

Hvert innsatsområde har et hovedmål, som har flere delmål ("slik vil vi ha det"), og disse har 

igjen flere strategier ("slik gjør vi det") knyttet til seg. Under er alle tre hovedmålene tatt med, 

samt delmålene (kulepunktnivå to) og strategiene (kulepunktnivå tre) som har med 

samferdsel å gjøre: 

 Å leve i Fredrikstad: Fredrikstad er et godt sted å leve, hvor alle kan ta gode valg og 

oppleve mestring. 

o Alle opplever trygghet, mestrer hverdagen og har flere aktive leveår med god 

helse og trivsel. 

 Legge til rette for at folk tar sunne valg. 

 Forebygge skader, vold og ulykker i hjem, skole, fritid og i trafikken.  

o Alle bor godt i rause og aktive lokalsamfunn. 

 Overløpstrafikk1 inn i bo-områdene skal reduseres. 

 Sikre arealer og planlegge for gode grøntområder, friluftsområder, 

møteplasser og infrastruktur, gjennom blant annet universell utforming, 

som er tilgjengelig for alle.  

 Å skape i Fredrikstad: Fredrikstad og Nedre Glomma er en foretrukket 

næringsdestinasjon i Osloregionen, hvor verdiskaping og arbeidsplasser prioriteres. 

Sysselsettingsveksten skal være større enn befolkningsveksten. 

o Det er attraktivt å drive næringsvirksomhet, og eksisterende bedrifter finner 

rom for vekst. 

 Legge til rette for infrastruktur med god kapasitet, som vei, havn, 

jernbane, tilgang til flyplass, vann og avløp og Internet of Things.  

o Næringslivet og offentlig sektor har tilgang til relevant kompetanse for 

morgendagens utfordringer. 

 Utvikle et transportsystem som gjør det lett å komme seg til og fra 

arbeidsplasser i Nedre Glomma. 

 Å møte framtiden i Fredrikstad: Fredrikstad er en grønn by som møter lokale og 

globale miljø- og klimautfordringer med bærekraftige løsninger. 

o Fredrikstad er en kompakt by der klimavennlig transport, og nye og 

eksisterende bygg bidrar til å løse klimautfordringene. 

 Utvikle en by der de funksjoner innbyggerne trenger i hverdagen ligger 

i gang- og sykkelavstand.  

 Prioritere fossilfrie og effektive transportløsninger.  

                                                
1 Overløpstrafikk er når bilister velger å kjøre småveier gjennom boområder, i stedet for hovedveier, 
for å unngå kø. 



 Det utvikles analysegrunnlag for transportsystemet slik at de 

beslutninger som tas sikrer god måloppnåelse. 

 Utvikle et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og 

bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.  

 

Med denne samfunnsdelen til kommuneplanen har Fredrikstad for første gang en 

arealstrategi. Arealstrategien skal gi en tydeligere kobling mellom samfunnsdelen og 

arealdelen av kommuneplanen, gjennom en viss konkretisering av hvilke følger satsningen 

på de tre innsatsområdene vil få for arealplanleggingen og -bruken. Av de overordnede 

strategiene som skal gjelde for all arealplanlegging i kommunen, er de følgende direkte 

relatert til samferdsel: 

 Oppnå mål om nullvekst i personbiltrafikken gjennom bolig, areal- og 

transportplanlegging. 

o Legge til rette for at veksten i persontransport tas gjennom gode gang-, 

sykkel- og kollektivløsninger. 

 Ha en aktiv parkeringspolitikk, med mål om å redusere antallet overflateparkeringer i 

sentrum. 

 

 

2.1.2 Gjeldende kommunale arealplaner 
Temaet samferdsel er tatt opp i alle de tre planene som utgjør kommunens arealplan i dag, 

men på forskjellig vis og i ulik grad. Her følger en opplisting av samferdselsrelaterte mål og 

tiltak i de tre planene. 

 

Kommuneplanens arealdel 2011-2023 

Hovedmålene for samferdsel: 

 Redusert vekst i biltrafikken. 

 Økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport. 

 Legge til rette for et transportsystem som er effektivt og sikkert for alle grupper 

reisende og for transport og distribusjon av gods og varer. 

 Område på Grønli utvikles til et moderne stasjonsområde for persontransport. 

 Det skal legges til rette for å videreutvikle en moderne og konkurransedyktig havn på 

Øra. 

 Ved valg av nye traseer og lokalisering av installasjoner tas nødvendige miljømessige 

og estetiske hensyn. 

 

Samferdselstiltak nedfelt i planen: 

 Det legges en hensynssone langs framtidig jernbane, som muliggjør en framtidig 

dobbeltsporløsning og en stasjon på Grønli.  

 Framtidig trasé for fv. 109, utvidelse av rv. 111 og alternative Glommakrysninger 

vises i plankartet. 

 Farleden vises i plankartet. 

 Sykkelhovedruter fastlagt i sykkelhovedplanen vises i plankartet. 

 Utenfor byområdet fastsettes det parkeringsbestemmelser i tråd med gjeldende 

kommunale vedtekter. Innenfor byområdet legges parkeringsbestemmelsene i 

kommunedelplan for Fredrikstad byområde til grunn.  

 

Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 

Målbeskrivelse for temaet samferdsel generelt: 



 Transportsystemet i Fredrikstad byområde skal være slik at det bygger oppunder 

byomformingsstrategien, bidrar til endret reisemiddelbruk, redusert klimagassutslipp 

og økt bruk av sentrum. 

 Det skal etableres en indre sentrumsring, som gir bedre framkommelighet for 

biltrafikken enn dagens sentrumsgater og som muliggjør alternativ bruk av 

bygatenettet. 

 Parkeringspolitikken skal være slik at den ikke bare bidrar til tilgjengelighet til 

bysentrum, men også bygger oppunder økt bruk av bysentrum. 

 Fredrikstad sentrum skal være tilrettelagt for alle etter prinsippene om universell 

utforming og tilrettelegging. 

 Det skal legges til rette for syklende inn til sentrum og gjennom sentrum. 

 Nytt kollektivknutepunkt på Grønli skal etableres.  

 Det skal legges til rette for økt bruk av elva som transportåre. 

 

Samferdselstiltak nedfelt i planen: 

 Plankart: 

o Overordnet veinett: Det defineres hensynssone med særlig krav til 

infrastruktur ved Grønli, langs rv. 110 mellom Grønli og St. Croix, og langs rv. 

110 fra Ørebekk til St. Hansfjellet.  

o Parkering: De største eksisterende parkeringshusene vises som 

parkeringsplasser. Framtidig parkeringshus på Kråkerøy vises.  

o Sykkel: Sykkelturene vises som "hovednett for sykkel". 

o Elvemetro: Fergeleiene vises som kollektivknutepunkt. 

o Kollektiv – jernbane, buss og taxi: Eksisterende jernbane og framtidig 

jernbanetrasé vises. Eksisterende bussterminal og jernbanestasjon vises som 

kollektivknutepunkt. Det defineres en hensynssone med særlig krav til 

infrastruktur ved Grønli langs rv. 110 mellom Grønli og St. Croix, og langs rv. 

110 fra Ørebekk til St. Hansfjellet.  

 Bestemmelser: 

o Krav til antall parkeringsplasser for bil og sykkel, frikjøp. 

 Retningslinjer: 

o Det knyttes retningslinjer til parkering. 

 

 

 

 

 

Byområdeplanen har også samferdselsrelaterte mål og/eller tiltak for bestemte deler av 

byområdet: 

 FMV-området: 

o Mål: Det skal legges til rette for et finmasket gangnett, og for gode 

sykkelforbindelser. 

 Grønli og Dammyr: 

o Mål: Området på Grønli utvikles til et moderne stasjonsområde for 

persontransport, med jernbanestasjon og bussterminal som en godt integrert 

del av bysentrum, i god tilknytning til sykkelhovednettet og det overordnede 

veinettet, og med tilstrekkelig parkeringsdekning.  

o Tiltak:  

 Nåværende jernbane og framtidig dobbeltspor vises på kartet. 



 Hensynssoner for eksisterende og framtidig jernbanetrasé/rv. 110 og 

stasjonsområde. Bestemmelsene for hensynssonene tillater ikke 

arbeid og tiltak som kan være til hinder for gjennomføring av eller 

medfører økte kostnader for framtidig vei- og baneløsninger. Det stilles 

også rekkefølgekrav. 

 Gamlebyen: 

o Tiltak: Gamlebyen omfattes av endrede parkeringsbestemmelser i ny plan.  

 

Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 

Denne kommunedelplanen har ingen mål innenfor samferdsel, men har noen tiltak nedfelt i 

planen: 

 To mindre, nye parkeringsplasser ved Flåtavika og Risholmen. 

 Engelsviken og Vikerkilen får status som flerbrukshavner. 

 

 

2.1.3 Planprogram for kommuneplanens arealdel 2019-2031 
Planprogrammet opererer med fem kategorier problemstillinger som skal drøftes og utredes i 

planarbeidet. Samferdselsrelaterte stikkord som nevnes under hver kategori er tatt med: 

 Miljø og klima 

o Regionalt samarbeid – Bypakke Nedre Glomma 

o Byvekstavtale og byutredning 

 Byutvikling og fortetting 

o InterCity-utbygging og nytt kollektivknutepunkt på Grønli 

 Verdiskaping og næringsliv 

o Ny bru over Glomma og hvordan dette vil påvirke arealbruken 

 Boliger og sosial infrastruktur 

 Delprosjekter 

o Fortettingsstrategi 

 Kollektivtransport og knutepunkter 

o FMV-vest 

 

 

2.1.4 Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 

Ny trafikksikkerhetsplan er under arbeid, men denne er gjeldende inntil ny er vedtatt. I tillegg 

til å ha en analysedel og en handlingsdel, har planen en strategidel med mål og visjoner for 

trafikksikkerhetsarbeidet, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. For de regionale 

henvises det til kap. 2.1.5 om regionale planer. 

 

Nasjonale visjoner og mål 

Nullvisjonen er et av de tre hovedmålene i gjeldende Nasjonal transportplan (2018-2029). 

Det går ut på at antallet drepte og hardt skadde på sikt skal reduseres til null, gjennom 

gradvise delmål. 

 

Visjoner og mål i Fredrikstad 

Basert på nullvisjonen, er Fredrikstads visjon for trafikksikkerhet følgende:  

Fredrikstad skal være et samfunn uten drepte eller hardt skadde i trafikken.  

 

Målene på veien mot nullvisjonen er: 

 Antall drepte eller hardt skadde i trafikken skal halveres innen 2024. 

 På det kommunale veinettet ingen drepte eller hardt skadde. 



Delmål: 

 Alle barneskoler og barnehager blir trafikksikre 

 Fredrikstad kommune blir en trafikksikker kommune 

 

Basert på visjon, mål og delmål fokuserer trafikksikkerhetsplanen spesielt på: 

 Redusere risikoen for gående og syklende. Vi har et særlig ansvar på de kommunale 

veiene. 

 Holdningsskapende arbeid i skolen rettet mot både barn og foreldre.  

 

God fysisk tilrettelegging for gående og syklende trekkes fram som viktig for å bedre 

sikkerheten for disse trafikantgruppene. 

 

 

2.1.5 Regionale planer 
Regional transportplan – for Østfold mot 2050 (vedtatt i 2012) 

Gjeldende regional transportplan har følgende hovedmål, som bygger på nasjonale og 

regionale planer og føringer: 

 Samfunnsmål: Et transportsystem som fremmer helse, miljø og verdiskaping og 

bidrar til en bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og bygder i Østfold. 

 Resultatmål: Et effektivt, trafikksikkert, miljøvennlig og tilgjengelig transportsystem 

som møter befolkningens og næringslivets behov for lokale, regionale, nasjonale og 

internasjonale transporter.  

 

Under disse sorterer fire delmål, som hver har sine målindikatorer (ikke tatt med her): 

 Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke 

konkurransekraften i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i 

bosetningsmønsteret. 

 En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 

transportsektoren. 

 Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt 

bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på 

miljøområdet.  

 Transportsystemet skal være universelt utformet. 

 

 

 

 

Regional transportplan for Østfold mot 2060 (på høring våren 2018, trolig vedtatt høsten 

2018) 

Høringsutkastet til ny regional transportplan (RTP) har følgende hovedmål, som er noe 

utvidet sammenlignet med gjeldende RTP. 

 Samfunnsmål: Østfold skal ha et transportsystem som fremmer helse, miljø, kultur og 

verdiskaping. Transportsystemet skal bidra til positiv regional utvikling med attraktive 

byer og bygder i Østfold. 

o Med dette menes: I Østfold skal vi ha et effektiv, trafikksikkert, miljøvennlig og 

tilgjengelig transportsystem som møter befolkningens og nøringslivets behov 

for lokale, regionale, nasjonale og internasjonale transporter. 

Persontransportveksten tas med kollektivtransport, sykling og gåing.  

 

I tillegg har planutkastet tematiske delmål: 



 Mål gående: I Østfold skal det være attraktivt å gå for alle, og flere skal gå mer. 

 Mål syklende: I Østfold skal det være attraktivt å velge sykkel som transportmiddel og 

andelen syklende skal øke minimum tilsvarende nasjonale mål. Sykkeltilbudet skal 

være trafikksikkert og tiltak skal være tilpasser potensialet for økt sykkelbruk. 

 Mål kollektiv (inkl. jernbane): Kollektivtransport skal være et attraktivt valg i 

hverdagen, og bruken av kollektivtransport skal øke. De ulike 

kollektivtransportformene skal sess i sammenheng, og bytter mellom de miljøvennlige 

transportformene skal være effektive.  

 Mål offentlige veier i Østfold: De offentlige veiene i Østfold gis en fremkommelighet, 

kapasitet og utforming som er basert på trafikksikkerhet og veiens funksjon for 

person- og næringstransport, samt tar hensyn til trafikkmengder, omgivelser og 

tilrettelegging for miljøvennlige transportformer.  

 Mål trafikksikkerhet: Østfold skal ha et transportsystem hvor trafikksikkerhet har høy 

prioritet. Det langsiktige målet er ingen drepte eller hardt skadde i trafikken i Østfold. 

Antall drepte og hardt skadde skal reduseres med 1/3 frem mot 2030.  

 Mål godstransport (inkl. havn): Godstransporten i og gjennom Østfold skal være 

effektiv, miljøvennlig og trafikksikker, og den skal bidra til forutsigbarhet for 

næringslivet. Potensialet for mer miljøvennlige transportløsninger skal utnyttes, 

herunder redusert karbonavtrykk fra veitransporten og bedre arbeidsdeling mellom 

godstransport på vei, sjø og bane.  

 Mål fly: Østfold skal jobbe sammen for at Rygge flyplass kan reetableres som en sivil 

lufthavn med konkurransedyktige rammevilkår. Lufthavnen vurderes i et nasjonalt 

perspektiv.  

 

 

2.1.6 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015-2019) 

Hvert fjerde år utarbeider regjeringen et sett med forventninger som skal legges til grunn for 

regional og kommunal planlegging. De gjeldende forventningene er sortert i tre 

hovedkategorier: gode og effektive planprosesser, bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

og attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder. Forventningene som angår 

samferdsel direkte finnes under de to sistnevnte: 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

o Fylkeskommunene og kommunene legger vekt på reduksjon av 

klimagassutslippene, energiomlegging og energieffektivisering gjennom 

planlegging og lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og 

tjenester.  

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

o Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, 

senterstruktur og hovedtrekkene i transportsystemet, herunder knutepunkter 

for kollektivtrafikken. 

o Kommunene sikrer høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, tilrettelegger 

for økt bruk av sykkel og gange i dagliglivet, og sikrer sammenhengende 

gang- og sykkelforbindelser av høy kvalitet. 

o Fylkeskommunene og kommunene bidrar aktivt i arbeidet med 

konseptvalgutredninger og statlige planer for store samferdselstiltak. 

Kommunene tilrettelegger for effektive prosesser og rask behandling av 

kommunedelplaner og reguleringsplaner for samferdselstiltak. 

o Kommunene bidrar i samarbeid med statlige fagmyndigheter til at 

godsterminaler og havner prioriteres i planleggingen, og at disse utvikles som 

effektive logistikknutepunkter.  



o Fylkeskommunene og kommunene i storbyområdene legger til grunn at 

transportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og følger 

aktivt opp bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler med staten.  

 

2.1.7 Nullvekstmålet for persontransport med bil i byområdene 

Dette målet går ut på at "veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange". Målet gjør ikke unntak for lav-/nullutslippsbiler. 

Gjennomgangstrafikk, transport knyttet til offentlig og privat tjenesteyting og vare-

/godstransport holdes derimot utenfor.  

 

Nullvekstmålet ble lansert i 2012 i forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023, og 

har siden blitt forankret i flere sentrale stortingsmeldinger, både innenfor samferdsel og 

klima. Målet ble tatt med i NTP 2014-2023 og er videreført i gjeldende NTP (2018-2029). Det 

er også tatt med i Meld. St. 21 (2011-2012), kjent som Klimameldingen, og Meld. St. 41 

(2016-2017), "Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid".   

 

Nedre Glomma (Fredrikstad og Sarpsborg) er den femte mest folkerike byregionen i Norge, 

og er blant storbyområdene som omfattes av nullvekstmålet. 

 

 

2.2 Bypakke Nedre Glomma 
2.2.1 Hva er Bypakke Nedre Glomma? 
Bypakke Nedre Glomma er et "langsiktig samarbeid om en felles areal- og transportutvikling i 

Nedre Glomma som skal sikre en bære- og konkurransekraftig utvikling i regionen"2. 

Oppfølging av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale mål er en sentral del av 

samarbeidet. Satsningen på framtidens transportsystem skal gjøre det mer attraktivt å gå, 

sykle og reise kollektivt i Nedre Glomma, som i denne sammenhengen utgjør Fredrikstad og 

Sarpsborg kommuner. For transportpolitikken er det operative målet nullvekst i 

personbiltrafikken, med slutten av 2013 som referansetidspunkt.  

 

 

2.2.2 Hvordan er samarbeidet organisert? 

Partene i samarbeidet er Fredrikstad og Sarpsborg kommuner, Østfold fylkeskommune, 

Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Et slikt samarbeid i Nedre Glomma-regionen ble 

først formalisert i 2011, og det ble i 2016 undertegnet en ny samarbeidsavtale som gjelder 

fram til sommeren 2021.  

 

For å sikre et godt fundament for samarbeidet, har Bypakke Nedre Glomma en fast 

prosjektadministrasjon (ansatt i fylkeskommunen) og partene møtes jevnlig i flere organer. I 

disse møtene er kommunene representert ved administrasjonen, med unntak av det øverste 

organet, styringsgruppa, hvor kommunenes politiske ledelse stiller.  

 

 

2.2.3 Hvilke tiltak er med i Bypakke Nedre Glomma? 
Bypakke Nedre Glomma refererer ikke bare til prosjektadministrasjonen og organene, men 

også pakken med utvalgte tiltak som skal finansieres gjennom statlige, fylkeskommunale og 

kommunale midler samt bompenger. Denne pakken er delt opp i faser, og foreløpig er kun 

                                                
2 Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2016 - 30.06.2021 



utbygging og finansiering av fase 1 vedtatt av Stortinget3.  Rv. 110 Ørebekk - Simo er 

hovedprosjektet i fase 1, men det er også tiltak knyttet til kollektivtrafikk, gående og syklende. 

Tiltakene i fase 1 har en kostnadsramme på ca. 1,2 milliarder kr, hvorav om lag halvparten 

skal finansieres gjennom bompengeinnkreving.  

 

De større prosjektene i Bypakke Nedre Glomma utover fase 1 er for Fredrikstads del fv. 109 

Råbekken - Torsbekkdalen, rv. 110 Simo - St. Croix og ny bru over Glomma mellom Torp og 

Omberg.   

 

I det videre arbeidet med Bypakke Nedre Glomma ønsker man imidlertid å gå vekk fra 

faseinndelingen og heller operere med en helhetlig pakke hvor tiltakene prioriteres etter en 

helhetlig vurdering (porteføljestyring). Når dette skrives i september 2018 jobbes det med 

nye lokale vedtak om bypakka, noe som er et krav fra staten for å kunne forhandle om 

byvekstavtale, jf. kap. 2.2.5. Et slikt vedtak vil både dreie seg om hvilke tiltak som skal inngå i 

bypakka, hvordan prioriteringen mellom dem skal være og hvordan de skal finansieres. 

Tiltakspakken i Bypakke Nedre Glomma kan derfor se annerledes ut når ny arealdel til 

kommuneplanen vedtas. 

 

 

2.2.4 Statlige belønningstilskudd 
I tillegg til prosjektene nevnt i kap. 2.2.3, har Bypakke Nedre Glomma-organisasjonen fått 

belønningstilskudd fra Samferdselsdepartementet. I perioden 2014-2017 ble det overført 250 

millioner kr for å få flere i Nedre Glomma til å velge kollektiv, sykkel og gange framfor 

privatbil. Styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma har fordelt disse midlene. 16,4 % av 

midlene gikk til bilrestriktive tiltak, 44 % til kollektivtransporttiltak, 32 % til tiltak for gående og 

syklende samt 7,6 % til kommunikasjon og prosjektledelse.  

 

Partene i Bypakke Nedre Glomma har hatt et gjentagende problem med å bruke opp de 

årlige overføringene av belønningsmidler. I perioden 2014-2018 har mellom 28 og 58 

millioner kr i ubenyttede midler blitt overført fra ett år til det neste. Dette skyldes ofte at 

utbyggingstiltak etter plan- og bygningsloven har tatt lenger tid enn antatt, og at det har vært 

vanskelig å finne en rask og god utnyttelse av de midlene som dermed ikke blir brukt som 

tiltenkt. 

 

I ny belønningsavtale har Nedre Glomma for perioden 2018-2019 blitt tildelt 116 millioner kr, 

fordelt på 61 millioner kr i 2018 og 55 millioner kr i 2019. Hvis det blir inngått en 

byvekstavtale for Nedre Glomma, jf. kap. 2.2.5, vil belønningsmidlene bli videreført i en slik 

avtale.   

 

 

2.2.5 Byvekstavtale og byutredningen for Nedre Glomma 
Gjennom de siste årene har staten inngått flere ulike avtaler med de ni største byområdene 

for å samordne areal- og transportpolitikken og få flere til å velge kollektivtransport, sykkel og 

gange foran personbil: bymiljøavtaler, byutviklingsavtaler og avtaler om belønningsordning. 

Nedre Glomma har kun hatt sistnevnte.  

 

Framover ønsker staten å erstatte disse avtaletypene med byvekstavtaler. Bergen og Nord-

Jæren inngikk byvekstavtaler høsten 2017, og Oslo/Akershus og Trondheimsområdet er de 

to neste byregionene som skal forhandle om en slik avtale. Først deretter vil Nedre Glomma 

                                                
3 Prop. 50 S (2014-2015) – Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold 



og de andre fire byregionene kunne forhandle, men noen nærmere tidsangivelse er ikke gitt. 

En annen forutsetning for å kunne starte forhandlinger, er at Fredrikstad kommune, 

Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune gjør nye bypakkevedtak 

("bompengevedtak"), da de som ble gjort i 2013 anses å være utdaterte. Dette skyldes nye 

og større kostnadsoverslag, forsinkede prosjekter m.m. 

 

En byvekstavtale vil inneholde en rekke tiltak og virkemidler, både innenfor samferdsel og 

arealbruk, og hvordan dette skal finansieres. Partene forplikter seg til å bidra med 

finansiering og tiltak på sine ansvarsområder. Kommunene og fylkeskommunene forplikter 

seg også til å følge opp med en arealbruk i byområdene som gjør det enklere å velge 

kollektivtransport, sykkel og gange.  

 

I løpet av 2018 er det gjort en grundig jobb med forberedelser til byvekstforhandlingene. Et 

sentralt kunnskapsgrunnlag har vært byutredningen i Nedre Glomma, som Statens vegvesen 

har utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Kommunene, fylkeskommunen og 

Jernbanedirektoratet har også bidratt i arbeidet. Arbeidet med byutredningen er todelt: trinn 1 

skal være et kunnskapsgrunnlag for byvekstforhandlingene, mens trinn 2 skal være et bidrag 

til arbeidet med neste revisjon av Nasjonal transportplan. Rapporten for trinn 1 av 

utredningen forelå i desember 2017, og den utreder ulike pakker av tiltak både innenfor 

samferdsel og areal og i hvilken grad disse pakkene bidrar til å oppfylle nullvekstmålet. 

Rapporten konkluderer med at Nedre Glomma kan oppnå nullvekstmålet uten for omfattende 

tiltak. Både restriktive tiltak og incitamenter må til.   

 

 

2.3 Vei/biltrafikk 
2.3.1 Status 
Reisevaneundersøkelsen 2013-2014 for Nedre Glomma viser at bilbruk og bilhold er mer 

utbredt i Fredrikstad enn i landet forøvrig. I Fredrikstad foretas 70 % av alle reiser som 

bilfører eller bilpassasjer, mot 63 % på landsbasis. 74 % av arbeidsreisene som foretas av 

bosatte i Fredrikstad gjøres som bilfører eller bilpassasjer, mens tallet er 65 % for Norge som 

helhet. Andelen husholdninger uten bil ligger på 8 % i Fredrikstad, mot 12 % på landsbasis. 

Over 25 % av reisene som foretas som bilfører er under 3 km lange. 

 



 
Figur 1: Kartet viser ÅDT-tall  fra 2016-2017 for utvalgte veier/veistrekninger i og rundt Fredrikstad sentrum. 
Tykkere strek indikerer mer trafikk. 

 

2.3.2 Større pågående veiprosjekter 
De større veiprosjektene i Fredrikstad er del av tiltakspakken i Bypakke Nedre Glomma, 

sammen med tiltak i Sarpsborg kommune.  

 

Rv. 110 Ørebekk - Simo 

Den 1,4 km lange strekningen mellom Mascot-rundkjøringen og Simo-rundkjøringen utvides 

fra to til fire felt. Det legges også vekt på å bedre forholdene for kollektivtrafikken og for myke 

trafikanter. Det tilrettelegges for gående og syklende på begge sider av veien.  

 

I det lokale vedtaket av Bypakke Nedre Glomma i 2013 (og den påfølgende 

Stortingsmeldingen) lå dette veiprosjektet inne med ferdigstilling i 2016. Reguleringsplanen 

ble vedtatt i 2012 og anleggsarbeidene har pågått lenge. Prosjektet har imidlertid blitt 

rammet av flere utsettelser, hovedsakelig på grunn av krevende grunnforhold i Seutelva. 

Siste melding fra Statens vegvesen er at veiåpning vil skje sommeren 2019.  

 

Ettersom dette veiprosjektet er bompengeutløsende prosjekt for bomringen rundt 

Fredrikstad, utsettes også åpningen av den første bomringen i Bypakke Nedre Glomma. Det 

lokale bypakkevedtaket presiserer at bompengeinnkrevingen ikke skal starte før ny vei 

mellom Simo og Ørebekk er åpnet. 

 

Rv. 110 Simo – St. Croix 

Denne strekningen er et viktig prosjekt i Bypakke Nedre Glomma, men på grunn av 

nærheten til InterCity-utbyggingen er de to prosjektene tatt inn i samme planarbeid. For 

informasjon om framdrift på dette planarbeidet, henvises det til kap. 2.4.2. 

 



Det skal bygges firefelts vei på strekningen. Det utredes flere mulige traseer for veien. To 

følger i grove trekk dagens trasé med noe endrede kryssløsninger i området rundt Grønli, 

mens et tredje alternativ er å legge ny vei i tunnel under Bratliparken.   

 

Fv. 109 Råbekken Rolvsøysund 

Planprogram for fv. 109 for hele strekningen Råbekken – Alvim ble vedtatt i september 2015, 

og forslag til reguleringsplan for delstrekningen Råbekken - Rolvsøysund legges etter planen 

ut på høring høsten 2018. Prosjektet innebærer en utvidelse fra to til fire felt, som sørfra 

følger dagens trasé, før den ved jordene ved Nes legger seg vest/nord for dagens fv. 109 

fram til Rolvsøysund. Alle kryss på strekningen skal være rundkjøringer. På én side av veien 

skal det være høystandard sykkelvei med fortau, for å skille gående og syklende, mens den 

andre siden av veien får gang- og sykkelvei. Statens vegvesen varsler at byggestart for ny fv. 

109 tidligst vil være i 2021. 

 

Ny bru over Glomma 

Planprogram for kommunedelplan for ny bru over Glomma i Fredrikstad ble vedtatt i 2015. I 

løpet av planprosessen har en rekke ulike krysningspunkter mellom Fredrikstadbrua i sør og 

Visterflo i nord blitt utredet. Kryssing mellom Omberg og Torp er vurdert å ha høyest 

samfunnsnytte, og i forslag til kommunedelplan som var på høring våren 2018, og etter 

planen skal være vedtatt før jul 2018, vises brukorridor der. Bruas design, om den skal ha to 

eller fire felt og nøyaktig hvor traseen skal gå innenfor korridoren, avgjøres i 

reguleringsplanen. Spesielt øst for Glomma er planavgrensningen/korridoren vid, slik at man 

har et større område å regulere veitraseen innenfor.   

 

 

2.3.3 Bomstasjoner 
Som del av finansieringen av tiltakene i Bypakke Nedre Glomma vedtok bystyrene i 

Fredrikstad og Sarpsborg i 2013 at det skal settes opp bomstasjoner i Nedre Glomma. I 

forbindelse med forhandling om byvekstavtale forutsetter imidlertid staten at det gjøres nye 

lokale bypakkevedtak (inkl. finansieringsløsning). Dette skal til behandling høsten 2018 og 

blant annet på grunn av utsettelser og endrede kostnadsanslag for bypakkeprosjektene, er 

det sannsynlig med endringer fra hva som ble vedtatt i 2013. I det følgende vil det imidlertid 

bli vist til hva som ble vedtatt i gjeldende bypakkevedtak. 

 

Totalt skal det være 23 bomstasjoner i Nedre Glomma, inkludert de to som allerede er i drift 

på Værstebrua og Kråkerøybrua. Bompengevedtaket fra 2013 sier at bomstasjonene skal 

være enveis og at en passering for personbil skal koste 23 kr (i 2013-kroner). 

Nedbetalingstiden settes til 15 år. 

 

Bomstasjonene settes i drift i to omganger. Først åpner bomringen rundt Fredrikstad by. 

Denne består av åtte bomstasjoner som til sammen vil skape en ring som dekker alle veier 

inn til byen. De to eksisterende bomstasjonene på Kråkerøy innlemmes i denne bomringen. 

Rv. 110 Ørebekk - Simo er "bompengeutløsende prosjekt". Det vil si at bomringen først 

åpner når denne veistrekningen åpner for trafikk. Dette skulle i henhold til opprinnelig 

framdriftsplan skjedd i 2017, men flere forsinkelser under anleggsarbeidene har ført til at 

Statens vegvesen nå tar sikte på åpning sommeren 2019. 

 



 
Figur 2: Plasseringen av bomstasjoner i Nedre Glomma. De røde bommene utgjør bomringen som åpner når rv. 
110 Ørebekk - Simo står klar. De blå bommene åpner i neste fase av bompengeinnkrevingen. 

 

Den neste fasen av bompengeinnkrevingen er i hovedsak konsentrert rundt Sarpsborg, men 

det er også noen bomstasjoner nord og øst i Fredrikstad kommune. I bypakkevedtaket i 2013 

er fv. 109 Torsbekkdalen – Tindlund angitt som bompengeutløsende prosjekt. Åpningen av 

denne strekningen skulle ifølge opprinnelig framdriftsplan skje i 2019, men dette vil bli 

betydelig utsatt. I forslag til nytt bompengevedtak ligger imidlertid fv. 109 Nye Tindlundvei - 

Torsbekkdalen og rv. 111 Hafslund - Dondern inne som bompengeutløsende prosjekter, men 

med innkrevingsstart når anleggsarbeidene begynner, ikke ved ferdigstilling. 



 

2.4 Jernbane 
2.4.1 Status 
Østfoldbanens vestre linje går gjennom Fredrikstad og NSBs linje R20 gir Fredrikstad direkte 

jernbaneforbindelse til Oslo og Halden/Göteborg. På hverdager utenom sommersesongen 

går togene med timesfrekvens og med halvtimesfrekvens i rushtiden (i "rushretningen"). I 

helger og i sommersesongen er frekvensen lavere og mer ujevn. 1-3 avganger per døgn 

starter/ender i Göteborg framfor Halden. Reisetiden Fredrikstad - Oslo S er ca. 1 time og 10 

minutter, mens reisetiden fra Fredrikstad til Göteborg er ca. 2 timer og 40-50 minutter. 

 

I 2017 reiste 2 503 050 passasjerer med NSB regiontog på strekningen Halden - Oslo. Dette 

er en nedgang på 6,2 % fra 2016. Til sammenligning hadde NSBs region- og lokaltog i landet 

som helhet en vekst på 6,3 % i passasjertallet i samme periode. 

 

 

2.4.2 InterCity-prosjektet – dobbeltspor og hensettingsanlegg 
Som del av InterCity-prosjektet skal hele strekningen fra Oslo til Halden planlegges og 

bygges ut med dobbeltspor. I dag er det kun dobbeltspor fra Oslo til nord for Moss og en kort 

strekning sør for Moss (Såstad - Haug).  Dobbeltsporet skal gå innom alle byene og 

tettstedene som dagens vestre linje av Østfoldbanen går innom, og de nye 

jernbanestasjonene skal fortsatt ligge sentralt. I Fredrikstad planlegges det ny stasjon og 

kollektivknutepunkt ved Grønli, ca. én kilometer nord/nordvest for dagens stasjon. Når 

utbyggingen er ferdig vil det gå to tog i timen i grunnrute og fire tog i timen i rushtiden. 

Reisetiden mellom Fredrikstad og Oslo vil kuttes med ca. 20 minutter. 

 

Det er stor usikkerhet rundt når dobbeltsporet med ny stasjon vil stå klart. I Nasjonal 

transportplan (NTP) 2014-2023 og 2018-2029 er det besluttet at hele strekningen fra Oslo til 

Seut skal være ferdig utbygd med dobbeltspor i 2024 og at strekningen videre gjennom 

Fredrikstad til Sarpsborg og over Sarpsfossen skal stå klar i 2026. I arbeidet med å 

konkretisere NTP innenfor de ulike transportsektorene, har imidlertid både Bane NOR og 

Jernbanedirektoratet varslet at ferdigstillingen vil forsinkes pga. betydelige økninger i 

kostnadsanslag sammenlignet med hva som lå i NTP 2014-2023. Bane NOR foreslo i sitt 

faglige innspill til Jernbanesektorens handlingsprogram utsettelse til 2027 og 2029 for 

henholdsvis strekningen fram til Seut og strekningen videre over Sarpsfossen. I 

Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029, som Jernbanedirektoratet står bak, er 

imidlertid forventet ferdigstilling for hele strekningen fra Haug i Råde til Sarpsborg kun anslått 

til "andre periode", dvs. 2024-2029.  

 

Utsettelser medfører ikke bare at det tar lengre tid før forbedringene i togtilbudet innføres, 

men kan også føre til at båndleggingsperioder forlenges og at beboere langs ny trasé må 

leve lenger i usikkerhet om hva som vil skje med egen bolig og nærområde. InterCity-

utsettelser kan også medføre utsettelser for bypakkeprosjekter som ligger så nær 

jernbanetraseen at planlegging og anleggsgjennomføring bør ses i sammenheng. InterCity 

har hittil vært bygget ut etter prinsippet "innenfra og ut", med Oslo i sentrum, men nå 

vurderer Bane NOR om utbygging av delstrekningene som gir størst effekt på togtilbudet bør 

prioriteres først i stedet.  

 

Innenfor kommunegrensene pågår det for tiden flere InterCity-prosjekter, som er på 

forskjellige stadier i planleggingsprosessen. Tross usikkerheten rundt ferdigstilling av 

InterCity, varsler Bane NOR at planleggingsarbeidet går videre som planlagt.  



 

Haug - Seut 

Strekningen nærmest Oslo, Haug (i Råde) - Seut, er den som er kommet lengst i 

planleggingen. Her pågår arbeid med detaljregulering. I mai 2018 varslet imidlertid Bane 

NOR at de ser behov for å utrede traseer utenfor korridoren i planprogrammet, vedtatt i mai 

2017. Etter grundige grunnundersøkelser viser det seg at traséalternativene innenfor 

korridoren vil bli betydelig dyrere enn antatt. Derfor har Bane NOR fra media 2018 iverksatt 

nye grunnundersøkelser vest for korridoren i planprogrammet.  

 

Seut - Klavestad 

Strekningen Seut – Klavestad (i Sarpsborg) er på kommunedelplannivå. Opprinnelig 

planprogram for kommunedelplanen ble vedtatt i desember 2016/mars 2017 i de to 

kommunene, og oppdatert planprogram med justert planavgrensning ble vedtatt i mai/juni 

2018. Planarbeidet omfatter dobbeltspor på strekningen, og flere korridorer utredes. Flere 

veistrekninger er også tatt med i planarbeidet for å sikre en helhetlig planlegging. For 

Fredrikstads del gjelder dette rv. 110 Simo - St. Croix.   

 

Planprogrammet åpner for at strekningen kan bli delt opp i flere kommunedelplaner hvis det 

anses hensiktsmessig, noe Bane NOR nå har kommet fram til. Dette skyldes både at det 

varierer hvem som er tiltakshaver og hvem som er planmyndighet på de ulike 

delstrekningene, men også at utredningsarbeidet rundt Sarpsfossen har vært særlig 

tidkrevende og derfor ligger noen måneder etter Fredrikstad-delen av planarbeidet. Skillet 

mellom de to planene vil gå på Rolvsøy, mellom Østfoldhallen og godsterminalen på Valle. 

Planforslaget for Seut – Rolvsøy skal etter planen ut på høring og offentlig ettersyn 

sommeren 2019 og vedtas sommeren 2020. Tilsvarende milepæler for Rolvsøy – Klavestad 

er satt til senhøsten 2019 og senhøsten 2020.   

 



 
Figur 3: Kartet viser den reviderte planavgrensningen for kommunedelplanene for InterCity. Den svarte streken på 
Rolvsøy markerer skillet mellom de to kommunedelplanene. Ved vedtak av kommunedelplanene vil man velge én 
korridor som båndlegges for regulering i neste planfase. 

 

De to kommunedelplanene er begge delt opp i to delstrekninger, og innenfor delstrekningene 

er det flere banealternativer/kombinasjoner av bane og vei som utredes. Alle de ulike 

alternativene/kombinasjonene kan kombineres med hverandre.  

 

På delstrekningen Seut - Kiæråsen skal det bygges dobbeltspor, ny 

stasjon/kollektivknutepunkt på Grønli og ny rv. 110 Simo - St. Croix. Fire ulike kombinasjoner 

av vei- og banealternativer utredes. De to banealternativene er relativt like. De går begge i 

tunnel gjennom Sankthansfjellet og går etter stasjonen inn i tunnel i Grønlifjellet som 

fortsetter videre under Kiæråsen. Forskjellen er at det ene alternativet ligger noe lengre nord 

og lavere i terrenget enn det andre. I begge alternativene ligger imidlertid stasjonen lavere 

enn dagens terreng. Det er større variasjon mellom de tre veialternativene. To alternativer 

går parallelt med jernbanen i tunnel gjennom Sankthansfjellet, men det ene alternativet ligger 

lavere enn det andre. Det betyr at det ene alternativet kommer tidligere opp i dagen øst for 

Sankthansfjellet enn det andre, som går i en lengre kulvert. Det tredje alternativet har en 

annen trasé. Litt øst for Veumveien skiller den lag med jernbanen og går i tunnel under 

Knipleveien og Bratliparken. Deretter kommer veien ut i friluft igjen i Fremskridt nord for 

Glemmen VGS.  

 

Neste delstrekning, Kiæråsen – Rolvsøy, omfatter kun dobbeltspor. To banealternativer 

utredes. De to tunnelene skiller lag under Kiæråsen. Det ene alternativet kommer ut i friluft 

ved Lislebyveien nord for Gamle Glemmen kirke. Deretter går den over på bru som krysser 

over Dikeveien før den kommer ned på bakkenivå og inn på nåværende jernbanetrasé 

omtrent ved Hans Nilsen Hauges vei. I det andre alternativet kommer tunnelen ut i friluft 



omtrent ved Idrettsveien på Lisleby og kommer inn på nåværende jernbanetrasé omtrent ved 

Hjørgunn gård.  

 

I Fredrikstad-delen av den andre kommunedelplanen, Rolvsøy – Klavestad, utredes to 

banealternativer. Det ene alternativet går noe øst for dagens trasé fram mot Rolvsøysund og 

krysser over Visterflo sør for og delvis over dagens jernbanebru. Det andre alternativet går 

vest for dagens trasé, krysser over Nes og fv. 109. Kryssingen av Visterflo går i land ved 

Moa på Greåkersiden.  

 

Hensettingsanlegg Nedre Glomma 

For å få realisert frekvensøkningen som dobbeltsporet åpner for, er nytt hensettingsanlegg i 

Nedre Glomma en forutsetning. Tog må kunne hensettes ("parkeres") et sted om nettene og 

på tider av døgnet hvor det kjøres færre avganger. På et hensettingsanlegg vil det også 

foregå enkel service og vedlikehold av togene.  

 

Planleggingen av hensettingsanlegg gjøres i en egen prosess, som først startet opp vinteren 

2018. Planprogram for kommunedelplan forventes å komme på høring og offentlig ettersyn 

rundt overgangen 2018/2019. Bane NOR har som målsetning at hensettingsanlegg skal stå 

klart i 2024.  

 

Gjennom en forstudie har Bane NOR foretatt en grovsiling av alternativer. I Fredrikstad 

kommune er det kun Valle som peker seg ut som en aktuell beliggenhet for et 

hensettingsanlegg. I Nedre Glomma er det behov for hensettingsareal for inntil 30 togsett. 

Fra Bane NORs side er det ønskelig med ett samlet anlegg, men det kan også være aktuelt 

med to adskilte. Arealbeslaget er beregnet å bli opptil 75 daa. 

 

 

2.5 Sykkel 
2.5.1 Status 
Sykkelandeler og sykkeltellinger 

Sammenlignet med resten av landet ligger sykkelbruken noe høyere i Fredrikstad, ifølge den 

lokale reisevaneundersøkelsen fra 2013-2014. 80 % av bosatte i Fredrikstad disponerer 

sykkel, mot 75 % i landet som helhet. I Fredrikstad brukes sykkel på 6 % av alle reiser, noe 

som er over den nasjonale andelen på 5 %. Byer som Trondheim og Stavanger har imidlertid 

andeler på henholdsvis 9 og 8 %. Bosatte i Fredrikstad bruker sykkel på 7 % av 

arbeidsreiser, som er lik andelen i landet som helhet.  

 

I Fredrikstad er det flere tellesløyfer (i bakken, uten display) og tellesøyler (med display) som 

teller passerende syklister. Statens vegvesen har også gjennomført flere manuelle tellinger. 

Felles for de ulike tellingene er at de viser at antallet syklister i 2017 er omtrent på samme 

nivå eller lavere enn da tellingene på de enkelte punktene startet opp i 2013/2014/2015. 

Nøyaktigheten for disse tallene er imidlertid ikke den beste, da syklister ofte kan velge 

mellom flere ulike steder å passere et tellepunkt og hvor ikke alle registreres. Normalt kan 

manuelle tellinger rette opp i dette, men de manuelle tellingene som er blitt gjort i Fredrikstad 

har blitt gjennomført på ulike måter og er derfor ikke sammenlignbare fra år til år. På fergene 

registreres det imidlertid et økende antall syklister blant de reisende, med samme 

prosentvise økning som for fergepassasjerer generelt. At mange tar med sykkelen på ferga 

kan påvirke sykkelruta på land og enkelte tellepunkter, som Mosseveien og Nygaardsgata, 

kan dermed få en nedgang. 

 



Fredrikstad som sykkelby 

På spørsmål om hvor godt fornøyd man er med byen sin som sykkelby, gir respondenter i en 

spørreundersøkelse om sykkelbruk i Nedre Glomma i gjennomsnitt 4,25 på en skala fra 1 

(svært misfornøyd) til 7 (svært fornøyd)4. Dette ligger over snittet blant alle byene som har 

blitt undersøkt (4,03). Mange føler seg imidlertid lite trygg som syklist, med et gjennomsnitt 

på 2,26 på en skala fra 1 til 7. Dette er imidlertid omtrent på nivå med gjennomsnittet for alle 

byene (2,30).  

 

I samme undersøkelse ble respondentene spurt om hvilke områder eller punkter som 

oppleves som problematiske, hvor utrygge man føler seg der og i hvilken grad man prøver å 

unngå disse punktene. Det er i stor grad området rundt Glemmen, særlig punkter i Brochs 

gate og Rolvsøyveien som trekkes fram. Respondentene peker på mange biler og dårlig 

tilrettelegging for syklister i området.  

 

 

2.5.2 Planen "Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad" 
I juni 2017 ble hovedsykkelplanen vedtatt i Fredrikstad Bystyre, Sarpsborg Bystyre og 

Fylkesutvalget. Den bygger på separate planer fra de to kommunene vedtatt i 2009. 

Utarbeidelsen av ny plan er gjort av Fredrikstad og Sarpsborg kommuner i samarbeid med 

Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen. Planen inneholder en strategidel, som viser 

ambisjoner for sykkelsatsingen og prinsipper for hovedsykkelveinettet, samt en handlingsdel, 

som konkretiserer tiltaksbehovet og prioriteringen mellom rutene. 

 

Målet for framtidig sykkelbruk i Nedre Glomma er at 12 % av alle reiser i Nedre Glomma skal 

gjøres med sykkel. Dette bygger opp under det nasjonale målet fra Nasjonale sykkelstrategi 

(2012) på 8 %, som forutsetter en andel på 10-20 % i byene. Skal det lokale målet nås i 

2030, betyr det at ca. 50 000 reiser må gjennomføres på sykkel daglig, sammenlignet med 

16-18 000 i dag.  

 

Målet for hovedsykkelveinettet i Nedre Glomma er at det skal "invitere" til sykling, både for 

transportsyklisten og hverdagssyklisten. Der skoleveier sammenfaller med 

hovedsykkelveinettet, må de fungere som trygge skoleveier. Videre nevnes at 

hovedsykkelveinettet skal: 

 Være sammenhengende og gi mulighet for gjennomgående trafikk. 

 Ha god fremkommelighet, trygghet, sikkerhet, komfort. 

 Ha få og logisk utformede systemskifter. 

 Redusere reisetid med sykkel. Hovedsykkelveinettet skal være utformet og utbygd 

slik at sykkelen blir et raskt og praktisk transportmiddel for flere. 

 Skille mer mellom ulike trafikantgrupper. 

 Være slik innrettet at lokale sykkelveier kobles på. 

 Være godt skiltet. 

 Driftes og vedlikeholdes slik at det til enhver tid er fremkommelig med sykkel. 

 Det skal være rikelig med sykkelparkeringsplasser med muligheter for å låse fast 

sykkelen. 

                                                
4 Tellesykkel – Nedre Glomma, TØI-rapport 1603/2017 
Som del av Sykkeltelledugnaden har Transportøkonomisk institutt gjennomført spørreundersøkelser 
for å kartlegge sykkelbruken i utvalgte byer og byregioner, deriblant Nedre Glomma. I motsetning til 
den lokale reisevaneundersøkelsen har denne spørreundersøkelsen først og fremst nådd ut til 
syklister og den er derfor ikke representativ for befolkningen som helhet. De andre byene som har blitt 
undersøkt er Tromsø, Bodø, Trondheim, Moss og Buskerudbyen. 



 Være tilrettelagt for alle typer sykler, herunder elsykler og lastesykler. 

 I tillegg til fysisk tilrettelegging skal det stimuleres til økt sykkelbruk og mindre bilbruk 

gjennom kampanjer og holdningsskapende arbeid. 

 

Planen har satt opp tiltak i tre prioriteringsnivåer: 

1. Finansierte tiltak 

2. Høyt prioriterte tiltak for gjennomføring 

3. Prioriterte tiltak som gjennomføres senere 

Strekningene som ligger i eller går inn til sentrum og strekninger/ruter med størst potensial 

for sykkeltrafikk er prioritert høyest. Skoleveier og strekninger hvor det kun mangler korte 

lenker for å bli sammenhengende, er også gitt høy prioritering. 

 

Tiltakene i planen ligger både langs kommunal, fylkeskommunal og statlig vei. 

Hovedprinsippet er at veieieren har ansvar for å finansiere planlegging og utbygging av 

sykkeltiltak, samt drifte og vedlikeholde anleggene. Med utgangspunkt i prioriteringene som 

er avklart i sykkelplanen, vurderer Bypakke Nedre Glomma hvilke tiltak som skal 

gjennomføres for å oppnå ønskede mål.  

 

Noen av tiltakene i planen er gjennomført, noen er under gjennomføring eller planlegging, 

mens andre ligger langt fram i tid. Flere av tiltakene er også bakt inn i større 

samferdselsprosjekter eller bør utsettes til mer er avklart rundt disse (f.eks. fv. 109 og 

InterCity).  

 

 

2.6 Gange 
2.6.1 Status 
Fredrikstads innbyggere velger å ta beina fatt på 17 % av reisene de foretar seg, noe som er 

litt under landsgjennomsnittet på 21 %. For arbeidsreiser er andelen 9% i Fredrikstad, mot 11 

% på landsbasis. Man kan imidlertid se en økning på 50 % fra de lokale 

reisevaneundersøkelsene i 2009/2010 og i 2013/2014 (fra 6 til 9 %).  

 

Fredrikstad kommune har hatt planer om å gjennomføre en lokal gåstrategi, gjerne i 

samarbeid med Sarpsborg kommune/Bypakke Nedre Glomma, men dette har blitt satt på 

vent. Det er derfor ingen lokale, overordnede planer eller strategidokumenter som direkte 

omhandler gange. Hovedsykkelplanen inneholder imidlertid mange tiltak for nye gang- og 

sykkelveier, som også gående vil nyte godt av. 

 

Ønsket om en lokal gåstrategi bunner blant annet i den nasjonale gåstrategien utarbeidet av 

Statens vegvesen i 2012. Et tiltak som trekkes fram i den nasjonale strategien er: "bidra til å 

få utarbeidet lokale gåstrategier med mål om økt gange og strategier for hvordan kommuner, 

fylkeskommuner, stat og private aktører skal samarbeide for å nå disse". Strategiens to 

hovedmål er: 

 Det skal være attraktivt å gå for alle 

 Flere skal gå mer 

Innsatsområdene som trekkes fram er: 

 Ansvar og samarbeid 

 Utforming av fysiske omgivelser 

 Drift og vedlikehold 

 Samspill i trafikken 

 Aktiv gåkultur 



 Kunnskap og formidling 

 

 

2.7 Buss 
2.7.1 Status 
Kollektivreiser utgjør 7 % av alle reiser bosatte i Fredrikstad foretar seg. Til sammenligning er 

tallet på landsbasis 10 %. Når det gjelder arbeidsreiser, foretas 10 % av reisene med 

kollektivtransport, mot 16 % i landet som helhet. De lokale reisevaneundersøkelsene viser 

imidlertid at kollektivandelen på arbeidsreisene til Fredrikstads befolkning har økt fra 7 til 10 

% fra 2009/2010 til 2013/2014.   

 

Gjennomsnittlig årlig antall kollektivreiser per innbygger i Nedre Glomma ligger på 34. Oslo 

topper listen med 126, mens mer sammenlignbare byer som Kristiansand og Drammen 

ligger på henholdsvis 81 og 59 kollektivreiser i året. 

 

Før omlegging til nytt rutetilbud sommeren 2018, var ringruten Glommaringen, som gikk 

langs fv. 109 og rv. 111 mellom Fredrikstad og Sarpsborg, den klart mest brukte ruten. Den 

hadde nesten 1,4 millioner passasjerer i 2017 av totalt 3,8 millioner busspassasjerer i Nedre 

Glomma (ikke medregnet skoleskyss).  

 

Antallet busspassasjerer har økt de siste årene. Fra 2013 til 2017 har det vært en vekst på 

14,6 % for alle bussrutene i Nedre Glomma, og for Glommaringen har veksten vært 27,2 %. 

 

 

2.7.2 Omlegging til nytt busstilbud sommeren 2018 
I 2015 vedtok Fylkestinget i Østfold en økt satsning på kollektivtrafikk. Som en del av denne 

satsningen ble det i 2017 gjennomført en kollektivutredning for Nedre Glomma, og med 

denne som hovedgrunnlag er det blitt utarbeidet et nytt busstilbud som ble iverksatt 25. juni 

2018 (sommerruter) og med ordinær drift fra 20. august 2018. Hensikten med omleggingen 

har vært å få et mer effektivt og kundetilpasset kollektivtilbud. Det gamle busstilbudet hadde 

stor flatedekning, men lav frekvens og lav fremføringshastighet og det var i stor grad rettet 

mot alle målgrupper, uten å ta hensyn til at ulike grupper har ulike behov og krav til 

busstilbudet. 

 

Det nye kollektivtilbudet er beregnet å ha omtrent samme budsjett og det skal kjøres ca. like 

mange rutekilometer som tidligere, men ressursene skal brukes mer effektivt ved å fokusere 

på arbeids- og skolereiser der det er større reisestrømmer og høyt befolkningsgrunnlag. 

Rutetabellene skal også være enklere å forholde seg til ved å ha faste traseer og færre 

endringer i frekvens i løpet av dagen og uka. Antallet ruter er betydelig redusert.  

 

Etter omleggingen består kollektivtilbudet i Nedre Glomma av 11 hovedbusslinjer, hvorav fire 

går i Fredrikstad og tre går mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Disse har høyest frekvens og 

går der det er best kundegrunnlag. I tillegg vil det være 18 lokalbusslinjer, hvorav åtte går i 

Fredrikstad og tre mellom de to byene. Det er også en rekke skoleruter, som også kan 

brukes av andre passasjerer enn skoleelever. Bestillingstilbudet Flexx har blitt utvidet med 

flere ruter, og fylkespolitikerne har vedtatt å gjøre Flexx gratis i ett år fram til mai 2019 som 

en prøveordning.  

 

 



 
Figur 4: Rutekart for nytt busstilbud i Fredrikstad, innført sommeren 2018. Kartet viser ikke regionruter, 

ekspressruter, skoleruter og bestillingstilbud (Flexx). 

 

2.8 Ferge 
2.8.1 Status 
I Fredrikstad er det passasjerferge på tre strekninger: 

 Cicignon – Gamlebyen 

 Lisleby – Sellebakk 

 Gressvik – Gamlebyen 

 

De to førstnevnte er korte strekninger på tvers av Glomma med en overfartstid på ca. ett 

minutt. De går kontinuerlig i rushtiden og med avganger hvert kvarter ellers. Driftsdøgnet til 

Lisleby/Sellebakk-ferga er kl. 06-21 på hverdager, 08-19 på lørdager og 09-18 på søndager 

og helligdager. Cicignon/Gamlebyen-ferga kjører hele døgnet. Dette ble innført 01.03.2016 

da Fredrikstadbrua i forbindelse med et større rehabiliteringsarbeid ble stengt for gående og 

syklende. Det er uvisst om nattilbudet på ferga vil opprettholdes etter at brua åpner for myke 

trafikanter.   

 

Gressvik/Gamlebyen-ferga betjener fergeleiene Gressvik, Værste, Sentrum, Smertu, 

Isegran, Gamlebyen. Turen tar 20-30 minutter og går med tre avganger i timen i hver retning 

på dagtid på hverdager og lørdager, to avganger i timen på søndager og timesavganger på 

kveldene. Driftsdøgnet er kl. 06-20.30 på hverdager, 08.10-20.30 på lørdager og 09.00-18.30 

på søndager og helligdager. Om vinteren kjøres det færre avganger pga. behov for 

vedlikehold på fergene. 

 

Fergetilbudet driftes av kommunen, og fra 01.01.2013 har det vært gratis å benytte seg av 

fergene. Det er også gratis å ta med seg sykkel ombord. Tellinger viser stor passasjervekst. I 

2012, da man måtte betale for en tur med ferga, var antallet passasjerer 375 000, noe som 



økte til 825 000 påfølgende år da det var blitt et gratistilbud. Dette tilsvarer en vekst på hele 

120 %. Veksten har fortsatt, opp til 1 336 346 passasjerer i 2017. Dette gir en vekst på 62 % 

i løpet av perioden fergetilbudet har vært gratis. I løpet av denne perioden har også tilbudet 

blitt forbedret med flere avganger.  

 

 

2.9 Parkering 
2.9.1 Status 
En kartlegging av parkeringsforholdene i Fredrikstad i 2016, viser at det er ca. 6750 

parkeringsplasser i Fredrikstad sentrum (ikke inkludert privat boligparkering). Av disse er: 

 Ca. 5000 kommunalt eid 

 Ca. 3700 avgiftsbelagt 

 Ca. 5750 plasser i parkeringshus og overflateparkeringsplasser, resten i gatene 

 

Utenfor sentrumsområdet er det store parkeringsarealer ved handelsområdene i Dikeveien 

og på Råbekken. Det store flertallet av disse parkeringsplassene er privat eid og uten 

parkeringsavgift. 

 

Per dags dato er sentrum delt inn i tre parkeringssoner (rød, gul og grønn) med ulike takster 

og tidsbegrensing. I rød sone er det tidsbegrenset parkering med maksimalt 2 timer og 

progressive takster (dyrere for hver time). I gul sone er et ingen tidsbegrensning eller 

progressive takster, men fortsatt relativt dyrt å stå parkert, da det er tett på sentrum. I grønn 

sone er det relativt lav pris og ingen tidsbegrensning. Det er også pekt ut enkelte 

parkeringsplasser (Trossvikstranda og Steffensjordet) som er tilrettelagt for 

langtidsparkering/arbeidsparkering med en lav dagspris. Utvalgte parkeringshus rundt 

sentrum har en egen ordning med gratis parkering mellom 14.00 og 00.00 på hverdager, og 

gratis fra kl. 09.00 på lørdager, søndager og helligdager, som et tiltak for å stimulere til bruk 

av byen. Det er også opprettet ni boligsoner/beboerparkering rundt/i sentrum for å unngå at 

arbeidsreisende parkerer i boligområder. Parkeringsutredningen for Nedre Glomma viser at i 

gjennomsnitt blir kun i underkant av 50 % av plassene i sentrum brukt til enhver tid i løpet av 

dagen (kartlegging gjort på en hverdag og en lørdag).  

 

Parkeringsnormene i kommunens nåværende areal- og byområdeplan ble i 

parkeringsutredningen for Nedre Glomma beskrevet som for liberale, og vedtaket i 

parkeringsstrategien slo fast at parkeringsnormene må endres i det kommende 

rulleringsarbeidet. Under følger gjeldende normer i dagens planer.  

 

Parkeringsbestemmelser i arealplan Fredrikstad (2011-2023) 
For plass til avkjørsel og parkering av biler, motorsykler og sykler, kreves avsatt plass på 

egen tomt etter følgende norm, dersom ikke annet er bestemt i reguleringsplan eller 

bebyggelsesplan: 

 

Type bygg Antall plasser Tilleggsopplysninger 

Forretning med tilhørende 
lager 

3 pr. 100 kvm bruksareal 
(BRA). 

Lasteareal for vare- og 
lastebiler kommer i tillegg. 

Kontor 1,5 pr. 100 kvm BRA  

Restaurantlokaler 2 pr. 100 kvm BRA  

Forsamlingslokaler 5 pr. 100 kvm BRA  

Boliger over 80 kvm BRA Min. 2 biloppstillingsplasser 
pr. boenhet. 

 



Boliger større enn 40 kvm og 
inntil 80 kvm BRA: 

Min. 1,5 biloppstillingsplasser 
pr. boenhet. 

 

Boliger inntil 40 kvm BRA Min. 1 biloppstillingsplass pr. 
boenhet. 

 

Institusjoner, hoteller, 
bensinstasjoner, teatre, 
kinoer, skoler, idrettsanlegg, 
sykehus, industri, lager og 
andre bygningsanlegg hvor 
spesielle forhold gjør seg 
gjeldende 

Oppstillingsplass for biler og 
tilfredsstillende ut- og 
innkjøringsforhold etter 
særskilt vurdering (i 
reguleringsplan ?) 

Dersom det etter 
kommunens skjønn er 
nødvendig, kan det 
kreves avsatt, og 
opparbeidet, snuplass for 
biler på egen grunn. 

Motorsykler Oppstillingsplass etter 
særskilt vurdering 

For næringslokaler skal 
det avsettes plass til 30 
sykler pr. 1000 kvm. 

Sykler 1-4 sykler per boenhet i 
flerbolighus 

 

Plasser for 
bevegelseshemmede 

Minimum 10 % av antallet 
biloppstillingsplasser.  

 

 

 

Parkeringsbestemmelser i byområdeplan Fredrikstad (2011-2023) 

 

Krav til minimumsparkering pr 100 kvm BRA: 

Type bygg Sentrumsområde Byområde Gamlebyen 

Forretning med 
tilhørende lager 

1,5 2 0 

Kontor 1 1,5 0,5 

Restaurant 1,5 2 1 

Bolig over 80 kvm 
(leilighetsprosjekt) 

1 1,5 1 

Bolig mellom 40 og 
80 kvm 

0,8 1 0,8 

Bolig under 40 kvm 0,5 0,5 0,5 

Enebolig 1 1 1 

 

Som et resultat av parkeringsutredningen for Nedre Glomma ble det laget en felles sak i 

Fredrikstad, Sarpsborg og Østfold fylkeskommune med en parkeringsstrategi for Nedre 

Glomma. Den ble vedtatt av Bystyret 17.11.17. Vedtaket følger under: 

 

1.  Følgende prinsipper legges til grunn i en felles parkeringspolitikk for Nedre Glomma: 

a. Avgiftssone i bykjernen for handlende og besøkende i sentrum med korte besøk. 

Pris- og tidsreguleringer skal sikre gjennomtrekk på brukere av 

parkeringsplassene. Avgrensingene skal komme frem i de neste reviderte 

sentrumsplanene. 

b. Parkeringshus/-kjellere for handlende og besøkende i sentrum med lengre besøk. 

Etableres mellom boligsone og langtidsparkering. Avgrensingene skal komme 

frem i de neste reviderte sentrumsplanene. 

c. Boligsone utenfor avgiftssonen. Denne sonen er forbeholdt beboere fra kl.08.00- 

16.00 mot beboerlisens. Avgrensingene skal komme frem i de neste reviderte 

sentrumsplanene 

d. Langtidsparkering i utkanten av sentrum for arbeidsparkering. Gratis/lav 

parkeringsavgift. Langtidsparkeringsplassene skal komme frem i de neste 



reviderte sentrumsplanene. 

e. Prioritere viktige byutviklingsformål framfor flateparkering. Dette vurderes i 

sentrumsplanarbeidene 

f. Sikre bestemmelser som forbyr midlertidige parkeringsplasser i sentrum. 

Bestemmelsene innarbeides/videreføres i sentrumsplanene 

g. Felles pris og tidsregulering i Sarpsborg og Fredrikstad sentrum. Gjeldende 

parkeringsregime i Fredrikstad brukes som modell. I Sarpsborg vil det være 

behov for å vente noe med å avgiftsbelegge lantidsparkeringsplassene ved 

innfartsårene på grunn av manglende arbeidsplassetablering i sentrum. 

Reguleringen justeres i forbindelse med kommunenes årlige budsjett- og 

handlingsplanarbeid. 

h. Felles parkeringsnorm i sentrum og i kommunene for øvrig. Felles 

parkeringsnorm drøftes i rullering av fylkesplanen. I fylkesplanens retningslinjer 

innarbeides en overordnet retningslinje som detaljeres ut i de neste arealplanene 

i kommunene. 

i. Sikre tilstrekkelig andel kommunalt eide parkeringsplasser. I Sarpsborg skal det 

innen utgangen av 2017 iverksettes en utredning som ser på muligheter og 

kostnader knyttet til kommunalt erverv/leie av parkeringsplasser. 

j. Sykkelparkering prioriteres foran bilparkering i tilknytning til sentrale målpunkt, og 

bilparkeringsplasser fjernes i gater med høyfrekvente bussruter og 

hovedsykkelruter i sentrum. 

k. Sikre at parkeringspolitikken legger til rette for at det er attraktivt å velge fossilfrie 

kjøretøy fremfor fossile kjøretøy. 

l. Etablering av parkeringshenvisning. 

2.  Partene i Bypakke Nedre Glomma innfører avgifter på parkeringsplasser for egne 

ansatte i sentrum innen utgangen av 2018. 

3  Det foreligger en felles "mal" for mobilitsarbeidet til bruk i dialog med næringslivet og 

mobilitetsplanlegging i løpet av 2018. 

4.  Innen utgangen av 2018 skal det foreligge en samlet vurdering for trinnvis avvikling av 

overflateparkering og gateparkering til fordel for byutviklingsprosjekter og sykkel-/ 

kollektivfelt. Disse skal brukes som underlag for sentrumsplanene. 

5.  Det skal prøves ut innfartsparkering ved innfartsårene til sentraene i Nedre Glomma. 

Det etableres 1-3 innfartsparkeringsplasser i løpet av 2018. Ordningen evalueres 

etter 3-5 år. 

 

Dette vedtaket skal følges opp i alle etterfølgende planer.  

 

 

2.10 Havn 
2.10.1 Status 

Havnen på Øra er en av 32 stamnetthavner i Norge. Den eies og driftes av Borg havn, et 

interkommunalt selskap eid av Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Til Borg havn hører 

også havneanlegget på Alvim i Sarpsborg.  

 

3 Målbeskrivelse 

3.1 Overordnede føringer/mål 
 Nullvekstmålet 

 Bypakke Nedre Glomma 



 Fylkesplanen og regional transportplan 

 

 

3.2 Egne mål 
 

 

4 TILTAK NEDFELT I KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

2019-2023  
 

4.1 Tiltak som vises på plankartet 
 

4.1.1 Båndlagte områder og/eller traseer for samferdselstiltak i plankartet 
I plankartet legges følgende formål inn ev. oppdateres om det er endringer fra det som lå 

inne i forrige plankart: 

 

KDP IC dobbeltspor Seut – Sarpsborg og rv. 110 Simo - St. Croix 

KDP IC hensetting 

KDP Ny bru over Glomma 

RP fv. 109 Råbekken - Rolvsøysund 

RP rv. 110 Ørebekk - Simo  

RP G/S-vei Begby - Borge skole med omlegging av rv. 110 ved gravlunden. 

Tunnel under Åsgårdsfjellet 

m.m. 

 

4.1.2 Fergeleier i plankartet – eksisterende og mulige framtidige 
Eksisterende fergeleier for byfergene legges inn som kollektivknutepunkt: Sellebakk, Lisleby, 

Cicignon, Gamlebyen, Isegran, Smertu, Sentrum, Værste og Gressvik. 

 

Det legges inn fem lokaliteter for mulige fremtidige fergeleier. Det må utredes nærmere 

hvilke som bør realiseres. De fem lokalitetene er Krossnes, Glombo, ytterst på FMV-odden, 

Arena Fredrikstad og den kommunale eiendommen gnr./bnr. 422/348 mellom Verkstedveien 

4 og 6.   

 

4.1.3 Kollektivknutepunkt 
Eksisterende jernbanestasjon og bussterminalen legges inn som kollektivknutepunkt. Grønli 

markeres som framtidig kollektivknutepunkt.  

 

Busstopp som betjenes av mange hovedbusslinjer og eventuelt regionale linjer, markeres 

også som kollektivknutepunkt. Disse er: Brohodet øst, St. Croix-undergangen, Østfoldhallen 

og Ørebekk.  

 

4.1.4 Hovedsykkelveinettet i plankartet 
Hovedsykkelveinettet legges inn, som eksisterende/framtidig avhengig av om planlagt 

standard er realisert eller ikke. 

 

4.1.5 Arealer for innfartsparkering 
 



 

 

4.2 Bestemmelser og retningslinjer 
 

Leseregler 
 

Bestemmelser er skrevet med vanlig tekst. Retningslinjer er skrevet i kursiv.  

 

Teksten i hvert avsnitt danner en helhet der setninger ikke kan tas ut av sammenhengen i avsnittet.  

 

2 Plankrav 
jf. pbl § 11-9 nr. 1 

 

2.1 Plankrav 

I områder for bebyggelse og anlegg, områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og 

områder for bruk og vern av sjø og vassdrag, kan arbeid og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 

a), b), d), e), k), l) og m) ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan.  

 

 
3 Rekkefølgekrav 
jf. pbl § 11-9 nr. 4 

 

3.1 Teknisk infrastruktur og grønn infrastruktur 

Rekkefølgekrav for å sikre etablering av teknisk infrastruktur (veier, gangveier, sykkelfelt, 

elvepromenade, parkeringsplasser, torg, overvann mm) og grønn infrastruktur (uteoppholdsareal, 

lekeplasser, parker mm) skal fastsettes i reguleringsplan. 

 

 
4 Utbyggingsavtale 
jf. pbl § 11-9 nr. 2 
 

Forholdet til utbyggingsavtale skal avklares i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan. 

Innholdet i utbyggingsavtalene skal til enhver tid følge gjeldende vedtak i bystyret om 

utbyggingsavtaler. 

 

7 Infrastruktursoner  
jf. pbl § 11-8 bokstav b) 

 

7.1 Krav om infrastruktur H410 

a. Holmegata/Veumbekken 

Innenfor hensynssonen tillates det ikke arbeid og tiltak som kan være til hinder for fremtidig åpning 

av Veumbekken, eller medfører økte kostnader for en fremtidig åpning av bekken. 

 

b. Fjell over Parkeringshus i Apenesfjellet 

Det er fra overflatenivå ikke tillatt med tiltak som fører til svekkelse av installert sikring. Det er ikke 

tillatt å oppføre ytterligere byggverk, tekniske installasjoner eller tilleggslaster, som vil føre til en 



endring av lastfordelingen på fjellgrunnen. Det er heller ikke tillatt å utføre arbeid med sprengning, 

pelramming, brønn og hullboring i og mot fjell uten spesiell tillatelse fra kommunen. 

 

c. Fjellhall ved Vikane 

Det tillates etablert fjellhall for parkering og båtopplag med trafikktilknytning til Vikaneveien. 

 

d. Parkeringskjeller i dokka på FMV vest 

Det tillates etablert parkeringskjeller under småbåthavn og park i dokka.  

 

e. Tofteberg 

Tre forskjellige traséer for adkomst til Tofteberg skal vurderes forbindelse med regulering området. 

 

 

9 Båndleggingssoner 
jf. pbl § 11-8 bokstav d) 
 

9.1 Båndlagt til samferdselsanlegg etter plan og bygningsloven H710 

a. Hensynssonen omfatter areal båndlagt til Intercity (IC), ny Fv 109 og ny bro over Glomma etter pbl 

§ 11-7, pkt. 2.  

 

b. Innenfor båndleggingssonen skal det ikke settes i gang tiltak som er i strid med, eller kan 

hindre/vanskeliggjøre planlegging og utbygging av IC-banen.  

 

c. Energibrønner og andre brønner tillates ikke uten at det foreligger uttalelse fra BaneNOR.  

 

d. Inntil reguleringsplan for IC-strekningen er vedtatt, skal søknader om tiltak som ligger innenfor 

båndleggingssonen forelegges BaneNOR for uttalelse før vedtak fattes. Mindre tiltak unntas fra 

bestemmelsen. Dette gjelder også normale drifts- og vedlikeholdstiltak på og langs riks-, fylkes-, og 

det kommunale vegnettet.  

 

e. Tiltak som fremmer byutvikling rundt knutepunkt Grønli skal vurderes spesielt med sikte på å finne 

løsninger som kan gjennomføres før endelig reguleringsplan for dobbeltspor er vedtatt. 

 

 

10 Felles planlegging 
jf. pbl § 11-8 bokstav e) 

 

10.1 Krav om felles planlegging H810 

Følgende områder har krav om felles planlegging i reguleringsplan:  

 

Trosvikstranda 

Grønli 

FMV 1 - Arena Fredrikstad 

FMV 2 - Dokka nord 

FMV 3 - Dokka sør 

FMV 4 - Odden 

FMV 5 . Glombo øst 



FMV 6 - Glombo vest 

Torp bruk 

Cicignon park 

Kiæråsen 

Gudebergjordet 

Gretnes 

Dammyr 

Stjernehallen 

Måkeveien 

Hankøsund 

 

10.2 Grønli 

For Grønli omfatter kravet om felles planlegging ikke reguleringsplan for vei og bane med tilhørende 

anlegg. 

 

13 Føringer for FMV vest 
jf. pbl § 11-9 nr. 5, 6 og 8 
 

13.1 Gaterom 

a. Plankartet viser hovedstruktur for gatenettet. Gatebredder i plankartet er veiledende bredder. 

 

b. Gatene i områder skal utformes som urbane gater, ikke som veier.  

 

c. Parkering, både for korttid og langtid, og andre samferdselsfunksjoner, må løses inne på 

utbyggingsområdene og tillates ikke plassert på torg og i gaterom som er vist i plankartet. Unntatt er 

parkeringsplasser for funksjonshemmede, parkeringsplasser for sykkel og bussholdeplasser.   

 

d. Sammenhengende byromsforbindelser, forbindelser til elvepromenade samt gang- og 

sykkelforbindelser skal vises i reguleringsplan.  

 

e. Hovedsykkelveier skal utformes med sykkelfelt separert fra kjørevei og gangvei.   

 

f. Gangforbindelse mot sentrum skal sikres langs elva og til Jens Wilhelmsens gate. Mulighet for 

gangforbindelse mot sentrum via KG Meldahls vei skal utredes i forbindelse med reguleringsplan for 

Dokka Sør.  

 

g. Det skal etableres gangforbindelse til Åsgårdsvarden fra nord og fra vest. Dette vil kreve 

tilrettelegging for sti/trappe. Stienes plassering i plankartet er retningsgivende.  

 

h. Parkgata skal utformes som en grønn gate med minst dobbel trerekke i hele sin lengde. Parkgata 

skal utformes med to kjørefelt, separate sykkelfelt og fortau. Fotgjengere skal kunne krysse Parkgata 

på brede gangfelt i veiens plan. Vest for Sagparken skal Parkgata gis et parkpreg med rom for 

aktiviteter og opphold i minst 18 m bredde.  

 

i. Fra Parkgata skal det etableres to grønne strøk til elvepromenaden mot nord på Odden, to grønne 

strøk mot sør på Odden og et grønt strøk ved området for tjenesteyting/idrett. De grønne strøkene 

skal ha en parkmessig utforming og være i gjennomsnitt minst 25 m brede, og ha minste bredde 15 

m. De grønne strøkene skal ivareta siktlinjer, opphold, adkomst og myke trafikanter. Områdene vil 



kunne tilrettelegges med lekeplasser, parsellhager og sitteplasser samtidig som de skal fungere som 

flomvei.  

 

j. Det skal etableres en bygate med kjøring for varelevering og annen nyttekjøring fra Parkgata over 

Solplassen til Selma Nygrens gate. Bygata skal ha dobbel trerekke.  

 

k. Hovedsykkelnettet skal ha en forbindelse som krysser Dokka på bro. Endelig plassering fastsettes i 

reguleringsplan. Gatene som leder rett frem til broen skal fungere som hovedsykkelvei.  

 

 

13.2 Blågrønn struktur 

a. Parker skal ha tilknytning til offentlig gate eller gang- og sykkelvei. Parker og gater skal brukes som 

flomveier.  

 

b. Barnehager og skole skal plasseres i direkte tilknytning til park. Ved bilfri adkomst til parkarealene 

kan det vurderes å redusere utearealene til 80 % av gjeldende norm for barnehager.  

 

c. Der elvepromenaden er vist med grønnstrukturformål skal den utformes med helning ned mot 

møtet med vannet. Gangareal skal ha ikke ha tredekke.  

 

d. Der elvepromenaden er vist med samferdselsformål skal den utformes med kaikant med fast 

dekke. Gangareal skal ikke ha tredekke. Nedtrapping av kaikanten tillates i vannarealet utenfor 

kaikanten.  

 

 

13.3 Generelt om utbyggingsområder 

a. Fasader som vender mot nabolagstorg skal utformes som åpne fasader med innganger og 

publikumsrettet virksomhet. Nærhandel og bevertning skal plasseres i sentrumsformål eller med 

fasade mot nabolagstorg.  

 

b. I sentrumsformål skal bebyggelsen legges med byggelinje mot gatene for å skape definerte 

gaterom. I tillegg til f. eks. handel, service og bevertning tillates i første etasje felles sykkelløsninger, 

andre deleordninger, minigjenbruksstasjon, felles gjesterom, samlingslokale, ungdomsklubb, 

barnehage.  

 

c. Mot Selma Nygrens vei skal det etableres høy andel næring som f.eks. kontorer, småverksteder og 

tjenesteyting.  

 

d. Kjøpesenter tillates ikke, heller ikke i sentrumsformål. 

 

13.3 Arena Fredrikstad 

Området skal brukes til idrettsanlegg og skole.  

 

13.4 Dokka nord 

a. Innenfor området skal det etableres sambruksgater og et mest mulig bilfritt område. Dersom 

sambruksgata er vist i plankartet med minst 16 m bredde skal gata ha enkel trerekke. Adkomst til 

parkering under Dokka skal ikke være via sambruksgate.  



Sveiseparken skal programmeres med en større lekeplass tilpasset alle aldre, sittemuligheter, 

utetreningselementer og grillplass.  

 

b. Hensynssone kulturmiljø markerer sveisedekket av betong og jern som bør bevares som en del av 

Solplassen dersom området ikke bebygges.  

 

13.5 Dokka Sør 

a. Innenfor området skal det etableres sambruksgater og et mest mulig bilfritt område. Dersom 

sambruksgata er vist i plankartet med minst 16 m bredde skal gata ha enkel trerekke. Adkomst til 

parkering under Dokka skal ikke være via sambruksgate.  

 

b. Deler av beddingen skal bevares som historisk spor. Kontakten med vannet og lune 

oppholdsplasser skal prioriteres ved utforming av plassen ytterst.  

Solparken skal programmeres med soner for opphold og lek, uteservering og vegetasjon.  

Sveiseplassen skal ha uteservering, kunstlekeplass, plass for kunstutstillinger og andre 

kulturarrangementer.  

Minst to av kranene skal bevares, en amerikansk og en norsk. De skal plasseres mest mulig synlig, 

fortrinnsvis som fondmotiv i gaterom, ved Solplassen eller lenger ut ved gangbroa eller beddingen.  

Det skal reguleres adkomst til tursti til Åsgårdsfjellet.  

 

c. Hensynssone Båndlegging Infrastruktur gir mulighet for etablering av parkering under vannflaten 

og parken i dokka.  

 

d.  Kulturmiljø: Kulturmiljøet omfatter Dokka, Sveisehall 1, kranbaner i bygulvet, to kraner og 

Beddingen.  

Autensitet i materialbruk og utførelse skal vektlegges. På Solplassen bør sveisedekket av betong og 

jern bevares.  

 

13.6 Odden 

a. Småbåthavnen skal etableres uten krav til parkeringsplasser, men med krav om at båtplasser 

knyttes til eiendommer i nærområdet.  

 

b. Oddenparken skal tilrettelegges som en aktivitetspark med soner for sport, rekreasjon og kultur. 

Parken skal ha levegetasjon i flere sjikt samt av variert tetthet og åpenhet for å dempe vind.  

 

13.7 Glombo Øst 

Innenfor området skal det etableres skole med tilhørende nærmiljøpark. Det skal reguleres adkomst 

til tursti til Åsgårdsfjellet. 

 

13.8 Glombo Vest 

Innenfor området for bebyggelse og anlegg skal det etableres nærmiljøpark. Ballastparken vernes 

som biotop samtidig som området skal tilrettelegges for ferdsel og opphold på naturens premisser. 

Det skal vurderes etablert en kanal for overvann og friluftsliv i grensen mot Glombo øst. Evt 

konsekvenser for Ballastparkens naturverdier ved etablering av kanal skal utredes.  

 

 

22 Universell utforming 
jf. pbl § 11-9 nr. 5 



22.2 Publikumsbygg 

Ved oppføring av nye publikumsbygg skal det utover krav til universell utforming etter teknisk 

forskrift tas hensyn til hvordan bygningen er knyttet til kollektivtrafikk og etablerte gangsoner i 

omgivelsene.  

 
22.3 Dagligvarebutikker 

Dagligvarebutikker skal ha gangadkomst fra omgivelsene og fra parkeringsplass til butikkens 
inngangsparti. Gangadkomsten skal ha visuell og taktil avgrensning, være trinnfri og ha belysning. 
Gangadkomst fra parkeringsplass for bevegelseshemmede skal være trinnfri. Det skal finnes 
sitteplass langs gangadkomsten. 
 
 

23 Transport 
jf. pbl § 11-9 nr. 3 og nr. 8 

 

23.1 Sykkel og gange 

Korte og trafikksikre gang- og sykkelforbindelser til viktige målpunkt, herunder lokale tjenestetilbud 

og kollektivholdeplass skal ivaretas i all arealplanlegging. 

 

Nye utbyggingsområder skal tilrettelegges med effektive sykkelforbindelser til hovedsykkelveinettet.  

 

Ved regulering og opparbeiding av eksisterende og nye gater/veier som omfatter sykkelhovedruter 

skal sykkel separeres fra øvrige trafikantgrupper. 

 

23.2 Mobilitetsplan 

Ved regulering av utbyggingsprosjekter større enn 1.000 kvm BRA eller som beregnes å gi mer enn 50 

arbeidsplasser, skal det utarbeides mobilitetsplan. Mobilitetsplanen skal analysere muligheter for 

minst bilavhengighet. Mobilitetsplanen skal i tekst og tegning vise løsninger for gange, sykkel, 

kollektivtrafikk, bil og varetransport og hvordan disse danner sammenhengende ruter. 

 

 

24 Parkering for bil 
jf. pbl. § 11-9 nr. 3, nr. 4, nr. 5 og nr. 6 

 

24.1 Midlertidige parkeringsplasser 

Midlertidig parkeringsplass på rivningstomter eller andre ubenyttede tomter tillates ikke. 

 

24.2 Parkeringsplasser for bil 

Det skal avsettes parkeringsplasser for bil i henhold til følgende bestemmelser. Byområdet defineres 

som bestemmelsesområde # 2 i plankartet. Parkeringsdekning for andre formål enn det som er nevnt 

i tabellene løses gjennom reguleringsplan: 

 

Ordinære bilplasser Min per boenhet Maks per boenhet 

Leiligheter, rekkehus Utenfor byområdet: min 0,5  1,2 

Eneboliger Utenfor byområdet: min 1 2 

Omsorgsboliger 0,2 0,5 

Hotell - 0,25 

 Min per 100 kvm BRA Maks per 100 kvm BRA 



Forretning  2 

Kjøpesenter  1 

Kontor/administrasjon  2 

Forsamlingslokaler  5 

 min maks 

Barnehage 0,1 per barn 0,2 per ansatt 
0,25 per barn 

Grunnskole - 0,2 per ansatt 

VGS - 0,2 per ansatt 
0,2 mopedplasser per elev 

 

Bilparkering for bevegelseshemmede Min per boenhet 

Leiligheter, rekkehus 0,2 

Omsorgsboliger 0,05 

hotell 0,05 

 Min per 100 kvm BRA 

Forretning 0,3 

Kjøpesenter 0,3 

Kontor/administrasjon 0,15 

Forsamlingslokaler 0,5 

 min 

Barnehage 0,1 per ansatt 

Grunnskole 0,1 per ansatt 

VGS 0,1 per ansatt 

 

 

24.3 Utforming av parkeringsplasser 

a. Parkering skal ved større byggeprosjekter etableres i parkeringskjeller. Der parkering etableres 

under bakken, kan maksimumsnorm avvikes.  

 

b. Ved avkjørsel til samlevei, kan det kreves opparbeidet, snuplass for biler på egen grunn.  

 

c. Krav til ladeinfrastruktur for ladbare biler 

I boligbygg med felles parkeringsanlegg skal minst 50% av alle p-plassen i hvert parkeringsanlegg ha 

fremlagt infrastruktur for lading. I andre bygg og anlegg med felles eller offentlig parkering skal minst 

30% av parkeringsplassene ha fremlagt infrastruktur for lading, der minst 10% skal ha ladepunkt før 

det gis brukstillatelse. 

 

Standarden på ladepunktene skal være i samsvar med kravspesifikasjonen i kommunens strategi for 

ladeinfrastruktur. 

 

d. Parkeringsanlegg under terreng skal være vist på plankart. Nedkjøringsramper bør fortrinnsvis 

plasseres inne i bygning. 

 

24.4 Parkering småbåthavn 

Landareal avsatt til parkeringsformål i tilknytning til småbåthavn, kan nyttes både til båtopplag og til 

parkering. Det stilles krav om at det etableres mellom 0,2 og 0,3 parkeringsplasser til bil per båtplass. 

Ved binding av tilhørighet til området for båtplassene i reguleringsplan kan antallet parkeringsplasser 

reduseres tilsvarende. 



 

 

25 Parkering for sykkel 
jf. pbl. § 11-9 nr. 5 

 

25.1 Parkeringsplasser for sykkel 

 

Sykkelparkering Min per boenhet 

Leiligheter, rekkehus < 50 kvm BRA 1 

Leiligheter/rekkehus > 50 kvm BRA 2 

Eneboliger 2 

Omsorgsboliger 0,5 

 Min per 100 kvm BRA 

Kjøpesenter 2 

Forretning 2 

Kontor/administrasjon 3 

Tjenesteyting 3 

 min 

Barnehage 1 per ansatt 
0,1 per barn 

Grunnskole 0,7 per elev 

VGS 0,5 per elev 

 

25.2 Krav til utforming 

Minst 25% av sykkelplassene skal ha overbygg. Ved sykkelparkeringsplass i tilknytning til offentlige 

bygg skal det være mulighet for lading av elektriske sykler. Sykkelparkering skal plasseres på terreng, 

i førsteetasje eller i parkeringskjeller. Minst 10 % av sykkelparkeringsplassene skal være tilrettelagt 

for lastesykkel/sykkel med vogn.  

 

25.3 Krav til plassering 

Virksomheter skal ha lett tilgjengelige sykkelplasser for besøkende nær inngangsparti.  

 

 

36 Næring 
jf. pbl. § 11-10 nr. 2 

 

36.1 Fortetting 

I næringsområder og områder der næring inngår som formål skal reguleringsplaner vise hvordan 

areal til næring kan brukes mer intensivt.  

 

36.2 ABC-prinsippet 

All lokalisering av næring skal skje etter ABC-prinsippet. 

 

 

42 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
Jf. pbl § 11-11 nr 3 

 



42.2 Formål farled i tettstedet 

I formål farled i tettstedet tillates ikke etablert brygger, kun longside fortøyning langs kaifront. 

Mellom Kråkerøybroa og Værstebroa skal kaifrontene være tilgjengelig som gjestebrygge.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


