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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Fredrikstad kommune for å utarbeide kommunedelplan 
med konsekvensutredning for ny bru over Glomma. Roy Henning Jakobsen er Fredrikstad 
kommunes kontaktperson for oppdraget. Olav Schou Knutsen er oppdragsleder for Asplan 
Viak. 

Arbeidet har vært organisert med en faggruppe som har hatt jevnlige møter under 
utarbeidelse av plangrunnlaget, en plangruppe (styringsgruppe) og en referansegruppe hvor 
arbeidet har vært presentert og drøftet underveis. I tillegg har det vært avholdt 
informasjonsmøter med representanter for lokalsamfunnene. 

Faggruppen har bestått av: 

 Roy Henning Jakobsen, Fredrikstad kommune 

 Helge Bollæren Hasvold, Fredrikstad kommune 

 Tore Brusevold, Fredrikstad kommune 

 Tom Arild Hodt, Fredrikstad kommune 

 Anna Auganes, Fredrikstad kommune 

 Siri Rolland, Statens vegvesen 

 May Bjerk, Statens vegvesen 

 Jan Tore Johannessen, Statens vegvesen 

 Christine Stene, Østfold fylkeskommune 

 Jostein Haug, Østfold fylkeskommune 

 Lars Erik Haug, Østfold kollektivtrafikk 

 Laila Vestby, Sarpsborg kommune 

Planarbeidet er basert på planprogram, godkjent av Fredrikstad kommune 12. mars 2015.  

Konsekvensutredningene skal danne grunnlaget for en beslutning for valg av alternativ som 
det skal utarbeides kommunedelplan for. 

 

Sandvika, 23.05.2016 

 

 

Olav Schou Knutsen Anne Merete Andersen 

Oppdragsleder Rapportansvarlig 
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0 SAMMENDRAG 

0.1 Grunnlag for prosjektet 

Konsekvensutredning for ny bru over Glomma i Fredrikstad er gjennomført i henhold til 
godkjent planprogram for kommunedelplan vedtatt av Fredrikstad kommune 12. mars 2015. 
Det skal utarbeides en kommunedelplan med konsekvensutredning for ny bru- og vegløsning 
over Glomma, men det skal først lages konsekvensutredning for flere alternativ og deretter 
planforslag for valgt alternativ. 

Ny bru over Glomma i Fredrikstad er et av tiltakene i Bypakke Nedre Glomma. 

I planprogrammet ble det fastsatt at det som minimum skulle vurderes ett alternativ i nord 
(Omberg/Valle – Torp Nordre/Moum), ett alternativ mellom Råbekken og Sandem og ett 
alternativ nær eksisterende bru i sør. I tillegg skal eksisterende bru, som alternativ 0 
vurderes som et reelt alternativ. 

De aktuelle traseene som er utredet ble fastlagt etter innledende fase med trasésøk. 

0.2 Tiltaket 

Etter en innledende fase i planarbeidet ble det konkludert med at følgende traseer 
videreutvikles og utredes videre: 

- 3 alternativer i nordre korridor (kalt 1.2, 1.3 og 1.5) 

- 2 alternativer i midtre korridor (kalt 2.4 og 2.5) 

- 2 alternativer i søndre korridor (kalt 3.3 og 3.5) 

Ny bru over Glomma skal utredes både med 2 og 4 felt (hvorav 2 kollektiv- eller 
sambruksfelt) samt med løsninger for gang- og sykkeltrafikk. Som grunnlag for 
konsekvensutredningene er alle alternativene tegnet ut som 4-feltsløsninger med ensidig 
sykkelveg med fortau. Alternativer med både 2 felt og 4 felt er vurdert i sammenheng med 
trafikkanalyse, kostnader og prissatte konsekvenser. 

Alternativene som er utredet er kort beskrevet i Tabell 0-1 og vist på kart i Figur 0-1. 

Tabell 0-1: Beskrivelse av traséalternativer som er utredet. 

Alt. Kort beskrivelse Total 
lengde 
(m) 

Bru 
(m) 

Tunnel 
(m) 

1.2 Dette alternativet tar av fra fv. 109 i kryss med 
Bjørnengveien, følger denne i ca. 900 meter fram til forbi 
godsterminalen på Valle. Traseen dreier så mot øst for å 
krysse over Glomma like nord for Ombergfjellet og 
boligbebyggelsen på Omberg. Det forutsettes kryss og 
tilknytning til sidevegene før vegen begynner å stige på 
bru for å komme over elva. På vestsiden av elva ligger 
traseen mellom næringsarealene i nord og 
boligbebyggelsen i sør. På østsiden av Glomma ligger 
trassen over dyrket mark og like syd for industriområdene 
på Torp. Traseen tilknyttes rv. 111 like syd for dagens 
innkjøring til industriområdet. 

1 855 910 0 
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1.3 Alternativet tar av fra fv. 109 i rundkjøringen i kryss med 
Bjørnengveien, følger Bjørnengveien for så å dreie ut på 
dyrket mark vest for bebyggelsen før den dreier mot øst 
igjen og krysser Glomma. Dette alternativet kommer 
nærmere bebyggelsen på Ombergfjellet enn alt. 1.2. I 
dette alternativet kan ny bru for kryssing av Glomma 
fundamenteres direkte til fjell på Ombergfjellet. På Torp vil 
ny bru også kunne fundamenteres til fjell i dagen. 
Alternativet legges mellom Torp Nordre og 
boligbebyggelsen på Torp øst for Glomma. Alternativet 
krysser over dyrket mark både vest for og øst for Glomma. 
 

1 970 570 0 

1.5 Løsningen ligger lengre nord enn de øvrige to 
alternativene i nord. Alternativet følger Bjørnengveien som 
de øvrige i ca. 500 m fram til godsterminalen, og dreier så 
mot øst, stiger opp på bru over næringsarealene øst for 
godsterminalen og krysser over atkomstvegen 
Vallehellene.  Øst for Glomma ligger traseen i 
naturområdene nord for industriområdene før alternativet 
tilknyttes rv. 111 ved Moum. 
 

1790 1020 0 

2.4 Alternativet tar av fra fv. 109 i kryss med Evjebekkveien, 
går i en ny trasé under jernbanen for så å stige rettlinjet og 
raskest mulig og med 6 % stigning over Glomma. 
Alternativet berører industriområdene mellom Tomteveien 
og Glomma.  Tilsvarende går den raskest mulig ned på 
østsiden over dyrket mark med en helning på 6 % og 
tilknyttes rv. 111 rett nord for Strykerveien. 
 

1625 1050 0 

2.5 Alternativet tar av fra fv. 109 i kryss med Evjebekkveien, 
går i en ny trase under jernbanen nord for Evjebekkveien 
og krysser over Glomma nord for utløpet av Evjebekken til 
Glomma. Traseen stiger med 6 % på begge sider av 
Glomma. Kryssing av Glomma skjer med en svakt buet 
bruløsning. Øst for Glomma krysser traseen over dyrket 
mark og tilknyttes rv. 111 i øst mellom Sandem og 
Kreutzgate. 
 

1670 950 0 

3.3 Alternativet tar av fra rundkjøringen i kryss mellom fv. 109 
og Wilbergjordet ved Trara, går inn i en tunnel under 
Lillebekk, krysser Mørkedalen i en kort dagsone, før den 
går inn i kort tunnel, eller stor fjellskjæring i Kjæråsen. 
Traseen krysser Kjæråsen midt i steintaket. Øst for 
Kjæråsen går alternativet ut på bru over Glomma. Videre 
krysser alternativet på bru over Glomma og ligger i 
grøntdraget mellom bebyggelsen på Huseby og på 
Nabbetorp. Traseen blir liggende i boligområdene før den 
tilknyttes rv. 111 ved Lundheim. 
 

2050 870 380 

3.5 Alternativet tar av fra rundkjøringen i kryss mellom fv. 109 
og Wilbergjordet ved Trara, går inn i en tunnel under 
Lillebekk, krysser mellom steintaket og bebyggelsen nord 
for Mørkedalen i en kort dagsone, før den går inn i en kort 
tunnel i Kjæråsen nord. Øst for Kjæråsen går alternativet 

2330 1060 540 
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ut på bru over Glomma.  På østsiden av Glomma legges 
traseen syd for vannet på Sorgenfri og nord for Huseby. 
Traseen ligger rett ved uteområdene til Sagabakken skole 
og krysser gjennom et mindre boligområde (hvor 3-4 
boliger må rives) før den tilknyttes rv. 111 i kryss med 
Wielsgaards vei. 
 

 

 

Figur 0-1: Traséalternativene som er utredet. 

0.3 Samfunnsøkonomisk analyse 

0.3.1 Transportanalyse 

Trafikale konsekvenser er utredet i henhold til planprogrammet. Transportanalysene gir 
grunnlag for å vurdere måloppnåelse og resultatene fra trafikkberegningene er benyttet som 
inngangsdata for beregning av prissatte konsekvenser og støyberegninger. 

Det er beregnet trafikk med modellen RTM DOM Østfold med 2030 som prognoseår. 
Modellen beregner fremtidig trafikk, blant annet basert på befolkningsprognoser fra SSB. 
Resultatet av denne beregningen er vist i Figur 0-2. Det er også beregnet trafikk i en 
situasjon med 0-vekst i personbiltrafikken og det er vurdert bru med både 2 og 4 felt (hvorav 
2 sambruks- eller kollektivfelt). 
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Figur 0-2: Beregnet ÅDT for de ulike vegalternativene i år 2030. 

0.3.2 Prissatte konsekvenser 

Det er beregnet kostnader og nyttevirkninger for konsekvenser som kan prissettes. I Statens 
vegvesens metodikk for analyse av prissatte konsekvenser beregnes kostnader og 
nyttevirkninger for fire hovedgrupper av aktører;  

 Trafikanter og transportbrukere 

 Operatører 

 Det offentlige 

 Samfunnet for øvrig 

Alle konsekvenser beregnes som endringer i forhold til 0-alternativet. 0-alternativet 
representerer situasjonen dersom ny Glommakryssing ikke realiseres. 

Analysene er basert på resultater fra beregninger med regional transportmodell (RTM DOM 
Østfold), med tilhørende trafikantnytte- og kollektivmoduler. Analysen av prissatte 
konsekvenser er gjennomført med Statens vegvesens modellverktøy EFFEKT versjon 6.60. 
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Med tofelts bruforbindelse er netto nytte beregnet til å bli positiv for alle alternativene i nordre 
og midtre korridor. For alternativene i søndre korridor er beregnet netto nytte negativ. Ved 
beregning med 4 felt har alternativ 1.3, 2.4 og 2.5 positiv netto nytte, mens de øvrige 
alternativene har negativ netto nytte. 

De prissatte konsekvensene er sammenstilt i Tabell 0-2. 

Tabell 0-2: Sammenstilling av prissatte konsekvenser, nåverdi i mill. kr, angitt som endring i forhold til 0-
alternativet (tall for både tofelts- og firefeltsbru er angitt). 

Alternativ/ 

Virkninger 

1.2 1.3 1.5 2.4 2.5 3.3 3.5 

Nordre korridor Midtre korridor Søndre korridor 

Trafikant- og 
transport-
brukernytte 

 2 065 2 065 2 065 3 201 3 201 1 246 1 246 

Operatørnytte  -198 -198 -198 -253 -253 -41 -41 

Budsjett-virkning 
for det offentlige 

2 felt -1 311 -958 -1 435 -1 621 -1 517 -1 406 -1 600 

4 felt -1 692 

 

-1 212 

 

-1 857 

 

-2 058 

 

-1 915 

 

-1 794 

 

-2 270 

 

Ulykker 2 felt -47 -47 -47 69 69 173 173 

4 felt -60 

 

-60 

 

-60 

 

58 

 

58 

 

157 

 

157 

 

Støy og luftforu-
rensning 

2 felt  35 38  35 45 46 31 30 

4 felt 29 

 

32 

 

28 

 

39 

 

40 

 

25 

 

24 

 

Skattekostnad 2 felt -262 -192 -287 -324 -303 -281 -320 

4 felt -338 

 

-242  

 

-371 

 

-412 

 

-383 

 

-359 

 

-454 

 

Netto nytte 2 felt 282 707 133 1 117 1 243 -278 -511 

4 felt -195 385 -394 575   748   -767        -1 339      

Netto nytte per 
budsjettkrone 

2 felt 0,22 0,74 0,09 0,69 0,82 -0,20 -0,32 

4 felt -0,12 0,32 -0,21 0,28  0,39 -0,43 -0,59 

Dersom det gjennomføres tiltak som gjør at en unngår vekst i biltrafikk vil nytten av en ny 
bruforbindelse bli redusert. 

0.3.3 Ikke prissatte konsekvenser 

Den samlede konsekvensen for hvert alternativ og hvert tema er sammenstilt i dette 
kapittelet. På grunnlag av resultatene fra delutredningene er det gjort en samlet vurdering for 
hvert alternativ. 

Tabell 0-3: Sammenstilling av ikke-prissatte temaer. 

Fagtema Alt 0 Alt 1.2 Alt 1.3 Alt 1.5 Alt 2.4 Alt 2.5 Alt 3.3 Alt 3.5 Referanse 

Landskapsbilde  -/-- -- -/-- --/--- --/--- -- -- Kap. 4.3.2 

Nærmiljø og friluftsliv  --/--- --/--- - -- -- --- ---/---- Kap. 4.3.3 

Naturmangfold  - - -/-- -/-- -- --/--- --- Kap. 4.3.4 

Kulturmiljø  - -- 0/- -/-- --/--- -- - Kap. 4.3.5 

Naturressurser  -/-- --- 0 - -/-- 0 0 Kap. 4.3.6 

Vassdrag og 
vassdragsmiljø 

 - - - -- -- -- -- Kap. 4.3.7 

Samlet vurdering  Negativt  Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt  

Rangering 1 3 5 2 4 8 6 7  

 
Røde farger angir negativ konsekvens fra liten (-) til meget stor (----) og blå farge angir positiv 
konsekvens fra liten (+) til meget stor (++++). 
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Et vegtiltak vil i de fleste tilfeller medføre negative konsekvenser for de fleste ikke-prissatte 
temaer. Dette prosjektet er ikke noe unntak i så måte, og alternativ 0, å beholde dagens 
situasjon, kommer best ut og rangeres derfor øverst som følge av at det ikke skjer endringer. 

Videre vurderes alternativ 1.5 til å være best av de nye brualternativene. Dette skyldes at 
alternativet har svært få negative konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, samt gir 
minimal beslagleggelse av jordbruksmark. Alternativ 1.5 er også vurdert som det klart beste 
alternativet for nærmiljø og friluftsliv, da ingen områder av høy verdi blir direkte berørt. 

Alternativ 1.2 vurderes som nest best av de nye brualternativene. Alternativet har få negative 
konsekvenser for naturmangfold, vassdragsmiljø og kulturmiljø. Alternativet er ut fra 
landskapsmessige vurderinger rangert høyest. 

Videre rangeres alternativ 2.4 og deretter 1.3. Alternativ 2.4 rangeres middels lavt for de 
fleste tema, men er det nest beste for nærmiljø og friluftsliv og samtidig rangeres det som det 
nest dårligste alternativet for landskapsbildet. Dette fordi tiltakene i midtre korridor ikke er 
forankret i landskapsformen, landskapsrommet blir brutt opp på en svært uheldig måte og 
tiltaket er mer synlig enn de andre alternativene. Alternativ 1.3 er rangert høyest når det 
gjelder naturmangfold og vassdragsmiljø, men er samtidig alternativet som gir størst beslag 
av dyrka mark og gir stor negativ påvirkning for nærmiljøet og friluftslivet på Omberg.  

Alternativ 3.3 rangeres lavt for de fleste temaer unntatt naturressurser, der alternativene i 
søndre korridor kommer godt ut da de ikke medfører beslagleggelse av jordbruksmark. 
Alternativet kommer spesielt dårlig ut mht. naturmangfold da tiltaket gir omfattende inngrep i 
naturtypelokaliteten Mørkedalen som er verdisatt som viktig, slik at det meste av lokaliteten 
vil bli ødelagt. Mht. nærmiljø og friluftsliv kommer også alternativet dårlig ut da tiltaket 
beslaglegger friluftsarealer som ikke kan erstattes i Mørkedalen og tiltaket vil på østre side 
påvirke direkte en viktig grønn ferdselsåre som skaper forbindelse mellom Glommastien og 
Østsidemarka. Dette området samt Lislebyfjellet og Mørkedalen vil også bli negativt påvirket 
av støy. 

Alternativ 3.5 rangeres også lavt og er rangert som det dårligste alternativet både mht. 
naturmangfold og nærmiljø og friluftsliv pga. inngrepene i Mørkedalen, at tiltaket tar store 
deler av uteområdene tilknyttet Sagabakken skole og at tiltaket går nær Sorgenfridammen 
som er et område med stor verdi for friluftslivet. 

Alternativet som rangeres som det dårligste er alternativ 2.5. Dette er rangert lavest både for 
landskapsbilde og kulturmiljø. Mht. landskap er alternativene i midtre korridor dårligst hvor 
alternativ 2.5 er dårligst i forhold til det store landskapsrommet. Plasseringen av tiltaket 
er på elveslettens bredeste og laveste punkt hvor det deler opp elverommet og er i konflikt 
med terrengformen og er dårlig forankret i landskapet. Mht. kulturmiljø gir tiltaket uheldig 
nærføring til helleristningsfeltet i Evjelia på vestsiden og til Sandem gård på østsiden hvor 
dagens kulturlandskap deles i to. Opplevelsen av kulturmiljøet i dette området på østsiden 
vil bli redusert og forringet av den høye brua over landskapet. 

0.4 Lokal og regional utvikling 

Konsekvenser med hensyn til lokal og regional utvikling er vurdert i forhold til følgende tema: 

 arealutvikling  

 bosettingsmønster  

 næringsutvikling  

 kollektivbetjening av regionen  

 endring av reisevaner  
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 nærhet til fritidsaktiviteter  

I tillegg er konsekvenser for byutvikling vurdert sett i lys av endret sentralitet som følge av de 
tre brukorridorene, og hvordan dette kan påvirke planlagt utbyggingsmønster, samt 
handelsmønsteret i og utenfor sentrum. 

De tre brukorridorene påvirker tilgjengeligheten på tvers av Glomma i ulik grad, og 
konsekvensen er størst for bebyggelsessonen på hver side av elva, mellom Fredrikstad 
sentrum i sør og grensen mot Sarpsborg kommune i nord. 

Både nordre og midtre brualternativ vurderes å ha relativt store negative lokale og regionale 
virkninger. Bruforbindelsene vil kunne gi relativt store endringer av tilgjengelighetsmønsteret i 
regionen, spesielt med hensyn til bil, og vil kunne føre til utbyggingspress ved bruhodene og 
videre forbindelser til det overordnede vegnettet på hver side av Glomma. Større utbygginger 
her vil kunne utfordre sentrums rolle i senterhierarkiet i Fredrikstad, både med hensyn til 
generell tilgjengelighet for alle trafikantgrupper, og politiske vedtak om å være kommunens 
viktigste satsningsområde for handel og bolig- og næringsutvikling. Brualternativ i midtre eller 
nordre korridor vil med stor sannsynlighet gjøre det enda lettere å kjøre bil i regionen enn i 
dag, samtidig som den overordnede gevinsten for kollektivreisende og syklister vurderes 
som relativt beskjeden. En slik utvikling er ikke i tråd med verken lokale, regionale eller 
nasjonale føringer og forventninger for transport. 

Søndre brualternativ vurderes også å ha noe negative lokale og regionale virkninger, men 
ikke i samme grad som de to andre alternativene. 

Trafikkreduserende tiltak som kan bidra til å øke andelen gående, syklende og 
kollektivreisende vil kunne bidra til å redusere de negative effektene av ny bro med hensyn til 
lokale og regionale virkninger.  

Det samme gjelder en streng arealplanleggingspolitikk som kan styre veksten til Fredrikstad 
sentrum og allerede etablerte boligområder og lokale senterområder, og som ikke åpner opp 
for ny nærings- og handelsetablering i områdene rundt en eventuell ny bru – spesielt på 
østsiden av Glomma. 

0.5 Andre konsekvenser 

0.5.1 Støy 

Det er utredet hvilke støymessige konsekvenser hvert traséalternativ vil ha. Det er talt opp 
antall støyfølsomme bygninger med fasade i gul og rød støysone for hvert alternativ, og det 
er talt opp antall støyfølsomme bygninger med uteoppholdsplass i gul og rød sone. Alternativ 
1.3 og 3.3 berører flest boliger. 

Tabell 0-4: Oppsummering av antall berørte støyfølsomme bygg for de ulike alternativene. Bygningene i beregnet 
støysone 1,5 meter over terreng inngår i antallet bygninger som ligger i beregnet støysone 4 meter over terreng.  

Beskrivelse Alt 1.2 Alt 1.3 Alt 1.5 Alt 2.4 Alt 2.5 Alt 3.3 Alt 3.5 

Totalt antall bygg i rød og gul 
støysone beregnet 4 meter over 
terreng. 

53 88 30 38 48 118 55 

Totalt antall bygg i rød og gul 
støysone beregnet 1,5 meter over 
terreng. 

42 50 25 22 26 55 31 

Avbøtende tiltak vil være langsgående skjermer langs ny veg og/eller ny bru. 
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0.5.2 Luftforurensning 

Det er utredet konsekvenser av tiltaket for luftforurensning. Når det innføres en ny 
forurensningskilde mellom to eksisterende forurensningskilder blir konsekvensen økt 
forurensning, spesielt inn mot og i kryssområdene der ny veg møter eksisterende veg. 

Hvilket alternativ som velges kan ha relativt stor betydning for enkeltbygninger, spesielt 
dersom det innføres en ny forurensningskilde i kort avstand til bebyggelse som er følsom for 
luftforurensning. Det er ikke utarbeidet kart som viser luftforurensningssonene. Tiltaket i seg 
selv vil ikke gi nok forurensning til at bygninger havner i rød eller gul sone. 

Traseene i søndre korridor forventes å gi en negativ innvirkning på forurensningssituasjonen 
for et større antall naboer, særlig alternativ 3.3.  

0.5.3 Risiko og sårbarhet 

Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for tiltaket der aktuelle uønskede hendelser 
framkom i et ROS-seminar. Det ble ikke avdekket hendelser som har vesentlig betydning for 
valg av alternativ. Behov for en rekke avbøtende tiltak ble identifisert. 

0.5.4 Sårbarhet i transportsystemet 

En av hensiktene med å bygge ny bruforbindelse i Fredrikstad er å redusere sårbarheten i 
transportsystemet ved at det etableres en alternativ bruforbindelse. Ved hendelser eller 
planlagte tiltak på Fredrikstad bru som gir redusert fremkommelighet eller stengt veg på 
dagens vegnett, vil nærmeste alternative krysningspunkt over Glomma være via E6 i 
Sarpsborg. På sikt vil det også måtte påregnes restriksjoner på trafikk pga. bæreevne på 
eksisterende bru, slik at det blir behov for alternativ kjøreveg for, i første omgang, tunge 
kjøretøy. 

Ved å bygge en ny bru reduseres sårbarheten ved at det tilbys alternative reiseveger og 
avlastning av Fredrikstad bru. Redusert framkommelighet og omkjøring er spesielt negativt 
for nyttetransport og kollektivtransport og kan være kritisk for nødetatene. En ny bru vil 
uansett bidra til redusert sårbarhet ved at det tilbys alternativ kjørerute nærmere Fredrikstad 
bru, men plasseringen av ny bru kan ha ulik betydning for f.eks. utrykningstid. 

Brualternativene i syd gir i trafikkberegninger størst avlastning av Fredrikstad bru og gir 
dermed best framkommelighet over eksisterende Fredrikstad bru og gir korteste 
omkjøringsveg ved eventuell stengt bru. De søndre alternativene er derfor best mht. 
reduksjon i sårbarhet generelt og mht. utrykningstid spesielt, da mange objekter som krever 
kort utrykningstid ligger i sør. De midtre brualternativene er nest best og de nordre 
brualternativene dårligst både mht. avlasting av Fredrikstad bru og omkjøringsveg mellom 
Fredrikstad sentrum og viktige målpunkter på østsiden. 

0.6 Samlet vurdering 

Resultatene av konsekvensutredningene sammen med vurdering av måloppnåelse og 
vurdering av andre konsekvenser danner grunnlag for valg av alternativ. Da det ikke er noen 
alternativ som klart peker seg ut som det beste ut fra en samlet faglig vurdering er det ikke 
gitt noen anbefaling for valg av alternativ. 

Konsulenten har gjort en oppsummerende vurdering der de enkelte alternativene er vurdert 
med hensyn til måloppnåelse, prissatte konsekvenser, ikke-prissatte konsekvenser og andre 
forhold som lokal og regional utvikling og støy.  
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1 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER FOR 
PLANARBEIDET 

1.1 Bakgrunn 

Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Østfold fylkeskommune vedtok i juni 2013 Bypakke 
Nedre Glomma. Ny bru over Glomma i Fredrikstad er et av tiltakene i Bypakka. Tiltaket 
inngår i en pakke av tiltak som ble utredet i konseptvalgutredningen (KVU) for 
transportsystemet i Nedre Glomma (2010). 

Formål med planarbeidet er i henhold til planprogrammet å: 

• Avklare trasé for ny bru- og vegløsning over Glomma i Fredrikstad og sikre arealer til 
ønsket løsning. 

• Avklare god og nødvendig kobling til fv. 109 og rv. 111, samt sikre arealer som 
ivaretar dette. 

• Avklare sikre og effektive løsninger for sykkel, gange og kollektivtransport, samt sikre 
arealer som ivaretar dette. 

• Gjøre nødvendige planavklaringer mht. framtidig dobbeltsporet jernbane på vestsiden 
av Glomma. 

• Bidra til at Bypakkas mål nås og at framdriften i Bypakka overholdes. 
 
Fredrikstad kommune har fått ansvar for å utarbeide kommunedelplan for den nye 
kryssingen av Glomma i Fredrikstad. 

Som grunnlag for kommunedelplanen foreligger det et planprogram som ble vedtatt av 
Fredrikstad kommune 12. mars 2015. 

Det skal utarbeides en kommunedelplan med konsekvensutredning for ny bru- og vegløsning 
over Glomma. Det skal først lages konsekvensutredning for flere alternativ og deretter 
planforslag for valgt alternativ. 

Planområdet definert i vedtatt planprogram for tiltaket er vist på Figur 1-1. Planområdet er 
avgrenset av fv. 109 i vest, rv. 111 i øst, eksisterende bru over Glomma i syd og syd for 
Vister Flo i nord.  
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Figur 1-1: Planområdet 

I planprogrammet ble det fastsatt at det som minimum skulle vurderes ett alternativ i nord 
(Omberg/Valle – Torp Nordre/Moum), ett alternativ mellom Råbekken og Sandem og ett 
alternativ nær eksisterende bru i sør. I tillegg skal eksisterende bru, som alternativ 0 
vurderes som et reelt alternativ. 

I en tidlig fase av prosjektet, i oktober 2015, ble det avholdt et idéseminar for søk etter 
aktuelle alternativer for ny bru- og vegløsning over Glomma. De ulike alternativene for trasé 
som er tatt med videre til konsekvensutredningen er beskrevet i kapittel 2. 

Det er gjennomført konsekvensutredning av alternativene i henhold til utredninger fastsatt i 
planprogrammet. Dette inkluderer også trafikkanalyse som gir grunnlag for å vurdere 
måloppnåelse. Den samfunnsøkonomiske analysen sammen med vurdering av 
måloppnåelse danner grunnlag for valg av hvilket alternativ det bør utarbeides 
kommunedelplan for. 

1.2 Mål for prosjektet 

Prosjektet Ny Glommakryssing er en del av prosjektpakken i Bypakke Nedre Glomma, og 
skal derfor bidra til at Bypakkas mål nås. 

Det er fra planprogrammet gitt at alternativene for ny bru over Glomma skal drøftes mht. 
måloppnåelse i forhold til prosjektets mål, Bypakkas mål og mål for ønsket byutvikling (mål i 
kommuneplanen). Det er under planarbeidet utarbeidet et eget målnotat der målene er 
drøftet og konkretisert for dette tiltaket. 

Ny bru over Glomma skal bidra til å dekke behovet for transport for befolkning og næringsliv 
på tvers av Glomma i Fredrikstad, sikre god og effektiv forbindelse som tilførselsvei til E6 og 
avlaste eksisterende bruer over Glomma. 
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Mål for prosjektet inkl. konkretiserte mål fra Bypakka: 

 Tiltaket skal gi økt mobilitet på tvers av Glomma og samtidig bidra til reduksjon i 
trafikkarbeidet med bil. 

 Tiltaket skal gi kortere og mer forutsigbar reisetid over Glomma i situasjoner med 
redusert fremkommelighet eller stengt kjørefelt over Fredrikstad bru. 

 Rutebussenes gjennomsnittshastighet i rushtiden skal øke. 

 Kjøretiden for godstransport mellom viktige terminaler og E6 skal være minst like 
god som i dag. 

 Forsinkelse i rush for personbil på hovedvegnettet skal ikke forverres. 

 Økt andel personreiser som foretas med andre transportmidler enn bil. 

Mål for ønsket byutvikling som prosjektet vurderes mot: 

 Kommunens utbyggingsmønster skal baseres på eksisterende sentre og 
infrastruktur. Fredrikstad byområde skal styrkes som naturlig senter og 
knutepunkt i kommunen. 

 Hovedtyngden av fremtidig vekst lokaliseres til Fredrikstad byområde. 

1.3 Om utvikling og siling av alternativer – forkastede løsninger 

1.3.1 Traséalternativer fra idéseminar 

Arbeidet med trasésøk tok utgangspunkt i de trasékorridorene som er gitt av 
planprogrammet: 

 Alternativ 1: Råbekken – Sandem 

 Alternativ 2: Omberg/Valle – Torp Nordre/Moum 

 Alternativ 3: Parallelt med dagens Fredrikstad bru 

I oktober 2015 ble det avholdt et idéseminar for søk etter aktuelle alternativer for ny bru- og 
vegløsning over Glomma. Traséforslagene som framkom ble tegnet opp og vurdert i en 
arbeidsrapport som ble lagt til grunn for valg av hvilke alternativer som er videreført i 
utredningen. Trasékorridorene er videre nummerert fra nord til syd med 1 til 3.  

Etter innledende fase konkluderte faggruppa med at totalt 7 alternativer skulle videreføres for 
utredning: 

- 3 alternativer i nordre korridor (kalt 1.2, 1.3 og 1.5) 

- 2 alternativer i midtre korridor (kalt 2.4 og 2.5) 

- 2 alternativer i søndre korridor (kalt 3.3 og 3.5) 

De videreførte alternativene er nærmere beskrevet i kapittel 3. 

Alternativene som er forkastet ble ikke anbefalt videreført bl.a. pga. stor konflikt med 
eksisterende eller planlagt bebyggelse, store inngrep i og oppdeling av dyrka mark eller 
kompliserte trafikale eller anleggsmessige forhold. 
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1.3.2 Andre vurderte og forkastede løsninger 

Tunnel under Glomma 

Fra planprogrammet er det gitt at det skal utredes en bru-løsning og ikke tunnel. Dette er 
bl.a. begrunnet med at en senketunnel vil bli vesentlig dyrere og gi kompliserte 
undervannsarbeider grunnet strømningsforhold. Fjelltunnel lar seg sannsynligvis ikke 
realisere da dybden til fjell er for stor, og andre tunnelløsninger vil bli svært kostbart, i 
størrelsesorden 2 – 3 milliarder kr. bare for konstruksjonen under Glomma. En tunnel vil i 
tillegg ikke kunne betjene gående og syklende og det antas at en bruløsning vil gi enklere 
tilknytninger til dagens vegnett. 

Lavbru/vippebru 

Det har også vært diskutert muligheter for en lavbru i prosessen. Den må pga. krav til 
frihøyde og båttrafikk i elva være bevegelig, og da som en vippebru. Det skal fortsatt være 
mulig å betjene kaianlegg opp mot Sarpsborg med båter. Det er allerede flere vippebruer i 
Fredrikstad og således ikke noe nytt. Det som er forskjell fra bruene til Kråkerøy er at 
kaianleggene nord i Glomma ikke har andre utløp fra elva, og vil være avhengig av at brua er 
åpen for at de skal kunne passere. I Fredrikstad for øvrig er trafikken i Glomma ikke helt 
avhengig av at bruene åpner seg. En annen utfordring er at brua må åpnes før båtene tar fra 
kai på innsiden. Når båtene er i bevegelse er det ikke bare å stoppe ved brua, bl.a. pga. 
strømningsholdene i elva. Dette innebærer at brua må holdes åpen får båttrafikken i en lang 
periode og biltrafikken vil være hindret fra å krysse over elva i denne perioden. En vippebru 
vil være sårbar dersom det skjer noe med det mekaniske i tilknytning til heve-/ 
senkemekanismen da det kan ta tid for å få dette reparert. Dette kan få store konsekvenser 
for transporten på Glomma. 

Bru parallelt med eksisterende bru 

En løsning der ny bru bygges parallelt med eksisterende bru ble vurdert i en tidlig fase av 
prosjektet da dette var gitt som et av alternativene som skulle utredes iht. planprogrammet. 
Det ble vurdert at dette ikke var noen god løsning bl.a. pga. nærføring og tilkopling til 
eksisterende bru og rundkjøring på østsiden som er fredet, konflikt med eksisterende 
bebyggelse med forholdsvis mange boliger på vestsiden av Glomma og manglende 
trafikkavlastning av sentrum da all trafikk ledes inn i eksisterende vegsystem ved St Croix. 

Andre alternativer i en søndre korridor ble vurdert å kunne dekke opp det vedtatt 
planprogram har gitt av føringer for ny bru nær eksisterende. 
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2 BESKRIVELSE AV DAGENS FORHOLD 

2.1 Generelt om planområdet 

Områdene er utbygd og består av 2 sentrale hovedveger, en på hver side av elva, fv. 109 på 
vestsiden og rv. 111 på østsiden. I Fredrikstad er det i dag bare én forbindelse over Glomma; 
rv. 110 over Fredrikstad bru. Disse vegene i Fredrikstad kommune er del av Glommaringen 
som også omfatter fv. 118 i Sarpsborg. 

På begge sider av Glomma er det en rekke tettsteder som ligger tett. Områdene på begge 
sider av elva er godt utbygd både med boliger, forretninger, næringsbygg og annen industri. I 
tillegg er det større områder der det drives aktivt jordbruk. Det er et stort antall 
arbeidsplasser innenfor området på begge sider av elva, men med hovedvekt på områdene 
ved Råbekken i Fredrikstad. 

Glomma er innenfor planområdet underlagt Borg havnestyre. Borg havn er i NTP definert 
som stamnetthavn. Langs Glomma helt inn til Sarpsborg er det kaier, både offentlige og 
private med aktivitet. Den største aktiviteten er imidlertid knyttet til havnene på Øra og Alvim. 

Nord i planområdet ligger godsterminalen for NSB på Valle. Pr. i dag er det relativt liten 
aktivitet her i forhold til kapasitet potensial for å kunne betjene den nærliggende industri og 
havneområder. 

2.2 Befolkning, arbeidsplasser og handel 

Pr 1. januar 2016 var det 132 351 innbyggere i Nedre Glommaregionen, fordelt på 78 159 i 
Fredrikstad og 54 192 i Sarpsborg (kilde Statistisk Sentralbyrå, Statistikkbanken). 27 % av 
innbyggerne i Fredrikstad kommune bor øst for Glomma, 62 % bor på vestsiden og 12 % på 
sørsiden (Kråkerøy). I Sarpsborg kommune bor 40 % øst for Glomma og 60 % på vestsiden.  

De største befolkningskonsentrasjonene langs Glomma i Fredrikstad er vist i Figur 2-1. På 
østsiden av Glomma ligger tettstedene Gamlebyen, Begby, Sellebakk og Torp med til 
sammen 12 500 bosatte. På vestsiden ligger Rolvsøy, Lisleby, Trosvik og Fredrikstad 
sentrum med til sammen 23 000 beboere. 
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Figur 2-1: Dagens befolkningsstruktur i planområdet. Kilde SSB (befolkning pr. 250). Bearbeidet av Asplan Viak. 

I 2015 var det drøyt 63 500 arbeidsplasser til sammen i de to kommunene, med henholdsvis 
34 770 i Fredrikstad og 28 750 i Sarpsborg (kilde Statistisk sentralbyrå, stedfestet 
bedriftsregister for 4. kvartal 2014). Det er da lagt til grunn av sykehuset er flyttet til Kalnes.  
21 % av arbeidsplassene i Fredrikstad ligger øst for Glomma, 66 % på vestsiden og 14 % på 
sørsiden (Kråkerøy). 20 % av arbeidsplassene i Sarpsborg ligger øst for Glomma, og 80 % 
ligger på vestsiden.  
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De største arbeidsplasskonsentrasjonene langs Glomma i Fredrikstad er vist i Figur 2-2. Øst 
for Glomma i Fredrikstad er det drøyt 7000 arbeidsplasser, relativt jevnt spredt utover. På 
vestsiden er det 13 000 arbeidsplasser i sentrum, 2900 på Grønli/Råbekken, og 2400 på 
Rolvsøy/Valle. 

 

Figur 2-2: Dagens arbeidsplasstruktur i planområdet. Kilde SSB, stedfestet bedriftsregister 2015. Bearbeidet av 
Asplan Viak. 

Hovedtyngden av handelstilbudet i Fredrikstad ligger vest for Glomma. På østsiden er det 
490 arbeidsplasser innen handel, mens det på vestsiden er 2650. På vestsiden er sentrum 
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med 1000 arbeidsplasser og Dikeveien med 875 de største konsentrasjonene. I Sarpsborg 
er det drøyt 2000 arbeidsplasser innenfor handel, hvorav sentrum med 635, og Tunejordet 
og Alvimområdet med drøyt 400 arbeidsplasser hver er de største konsentrasjonene. Se 
Figur 2-3.  

 

Figur 2-3: Handelskonsentrasjoner i Nedre Glommaregionen. Tallene viser antall ansatte pr delområde. Kilde: 
SSB, stedfestet bedriftsregister 2015. Bearbeidet av Asplan Viak. 
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2.3 Trafikale forhold 

2.3.1 Eksisterende vegnett og trafikkmengder 

Trafikkbelastningen på vegnettet innenfor planområdet er vist i Figur 2-4. 

 

Figur 2-4: Trafikkbelastning på vegnettet. Kilde NVDB 2016. Registreringene er datert 2012-2014. 
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Rv. 110 gjennom Fredrikstad sentrum har den største trafikkmengden i kommunen, og 
belastningen er spesielt høy på de tre rundkjøringene mellom St. Croix gate og 
Rakkestadsvingen på hver side av Fredrikstad bro. Trafikkmengden på fv. 109 på vestsiden 
av Glomma er nesten dobbelt så høy som på rv. 111 som går parallelt på østsiden. 

Rv. 111, rv. 110 og nordre del av fv. 109 er tofeltsveger. Den søndre delen av fv. 109 mellom 
Råbekken og sentrum er bygd ut til 4 felt. Skiltet hastighet er i hovedsak 60 km/t, med 70 
km/t på deler av rv. 111. 

Reisemiddelfordelingen i Fredrikstad i siste nasjonale reisevaneundersøkelse1 viste at det er 
en svært høy bilandel (bilfører + passasjer) med 70%. Andelen gange var på 17%, 
sykkelandelen 6 % og kollektivandelen 7 %. 

2.3.2 Kollektivtransport 

Planområdet betjenes av flere busslinjer, hvor Glommaringen, som betjener begge sider av 
Glomma, utgjør ruten med flest passasjerer. Glommaringen står for drøyt 40 % av antall 
kollektivreiser i regionen. Strekningen i planområdet med høyest frekvens av busser er fv. 
110 fra Bruhodet østsiden til fv. 109. 

Det er gjennomført flere tiltak i den senere tid for å bedre kollektivtilbudet med bl.a. dobling 
av frekvensen på Glommaringen i rushtid (avgang hvert 7,5 minutt), nytt busstilbud til 
sykehuset på Kalnes, rimeligere billetter mellom byene ved at Sarpsborg og Fredrikstad er 
slått sammen til én takstsone og innføring av Nedre Glommakortet til redusert pris. 

Det er også innført økt tilbud med byfergene i Fredrikstad. Byfergene er gratis. Disse frakter 
nærmere 1 mill. passasjerer pr. år. Innenfor planområdet går det ferge mellom Sellebakk og 
Lisleby som går kontinuerlig på hverdager 06.00 - 09.00 og 13.00 - 17.30 og ellers med 15. 
min frekvens. 

Framkommelighetsregistreringene fra 2011 viser at bussene forsinkes på flere delstrekninger 
i Nedre Glomma i rushtidene, bl.a. på strekningen mellom Fredrikstad bussterminal og fv. 
109, i rundkjøringene der fv. 109 møter Evjebekkveien, Dikeveien, Bjørnengveien, ved 
Rolvsøybrua og i rundkjøringene ved Amfi Borg, noe forsinkelser i Sarpsborg sentrum og 
betydelige forsinkelser gjennom Årumkrysset. På rv. 111 er forsinkelsene relativt små, men 
det er registrert noe forsinkelse ved Sellebakk/Begbyveien og ved Torp. Forsinkelsene på rv. 
110 mellom Rakkestadsvingen og St.Croix-krysset påvirker svært mange busslinjer. 

2.3.3 Tilbud til gående og syklende 

For kryssing av Glomma er det tosidig fortau (1,5 m) på Fredrikstad bru. Det er ikke eget 
tilbud til syklende. Brua er pr. 2016 under rehabilitering og dagens fortau vil bli erstattet med 
et ensidig tilbud til gående og syklende på bruas sørside. Neste mulige kryssing av Glomma 
nord for Fredrikstad bru er gang- og sykkelbrua under Sandesund bru. 

Det er tilbud til gående og syklende langs rv. 111 og fv. 109. Glommastien gir et tilbud til 
syklende og gående tett på elva.  

Byfergene i Fredrikstad inngår i kommunens sykkelvegnett, noe som gir god tilgjengelighet 
for syklister på tvers av elva. En eventuell ny bru vil pga. fergen Sellebakk - Lisleby ikke 
endre vesentlig på dagens muligheter til å krysse elva, annet enn å muliggjøre å krysse 
uavhengig av fergenes rutetider. 

                                                
1 Reisevaner i Sarpsborg og Fredrikstad 2013/14 (TØI rapport 1414/2015). 
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3 TILTAKSBESKRIVELSE 

3.1 Vegstandard 

I tilknytning til utredningen av ny bru over Glomma er det i planprogrammet beskrevet at det 
skal utredes følgende løsninger: 

- 2- eller 4-felts løsning for kryssing av Glomma 

- En- eller tosidig løsning for gående og syklende 

Tiltaket er vurdert både med 2 og 4 felt (hvorav 2 kollektiv- eller sambruksfelt). Som grunnlag 
for konsekvensutredningene er alle alternativene tegnet ut som 4-feltsløsninger. Alternativer 
med både 2 felt og 4 felt er vurdert i sammenheng med trafikkanalyse, kostnader og prissatte 
konsekvenser. 

Alle alternativene er også tegnet ut med løsning for gang- og sykkeltrafikk som ensidig 
sykkelveg med fortau. Utfra vurdering av trafikkgrunnlaget vil det ikke være behov for tosidig 
anlegg av kapasitetshensyn. Det er vurdert at nytten av å tilrettelegge for tilbud for syklende 
og gående på begge sider av vegen og brukonstruksjonen er begrenset i forhold til 
merkostnaden. Det må i videre arbeid tilrettelegges for at syklende og gående kommer trygt 
av/på sykkelvegen med fortau dersom de kommer fra motsatt side av vegen. 

Forslag til normalprofiler for 4-felts- og 2-felts-løsninger med ensidig sykkelveg med fortau er 
vist på figurene under. 

 

Figur 3-1: Normalprofil ved 4-feltsbru med sykkelveg med fortau. 

 

Figur 3-2: Normalprofil for 2-feltsbru med sykkelveg med fortau. 
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Kryssene med henholdsvis fv. 109 og rv. 111 utformes i utgangspunktet som rundkjøringer i 
plan. Fv. 109 er under regulering og krysstyper er ikke bestemt på strekningen. Det er ikke 
alltid at type kryss fastsettes i en kommunedelplan og i tilknytning til en konsekvensanalyse. 

På strekningene er det også vist forslag til nye kryss med sidevegene på vestsiden av 
Glomma. Kryssene er også her foreslått som rundkjøringer, men kan også foreslås som T-
kryss med høyresving av og høyresving på. Dette medfører behov for en krysning under ny 
forbindelse. Aktuelle tilknytninger kan bl.a. omfatte ny tilknytning med Dikeveien, 
Smørbøttaveien og Evjebekkveien samt inn mot Lislebyfjellet i sør. 

3.2 Generelt om tiltaket 

De to traseene som er vist i kommuneplanen for Fredrikstad kommune for ny bru over 
Glomma er lagt til grunn. I tillegg skal et alternativ nær dagens bru vurderes. Dette innebærer 
at i det er utredet alternativer innenfor følgende korridorer: 

- I nordre del av planområdet (Valle/Hauge – Torp) 

- I midtre del av planområdet, omtalt som sør (Råbekken – Sandem) 

- I søndre del, nær dagens bru. 

I tillegg skal 0-alternativet være et reelt alternativ. 

Konseptvalgutredningen for transportsystemet i Nedre Glomma forutsetter en bruløsning og 
ikke tunnel. Dette ble begrunnet i at en senketunnel vil bli vesentlig dyrere, med kompliserte 
undervannsarbeider grunnet strømningsforhold og grunnforhold og dybde til fjell. I et tidligere 
planarbeid ble det også konkludert med at det kun var ved Omberg i nordre del av 
planområdet at det kunne være aktuelt å vurdere en tunnelløsning. En tunnelløsning vil heller 
ikke kunne betjene gående og syklende. 

Etter de innledende fasene i planarbeidet ble det konkludert med at følgende traseer 
videreutvikles og utredes videre: 

- 3 alternativer i nordre korridor (kalt 1.2, 1.3 og 1.5) 

- 2 alternativer i midtre korridor (kalt 2.4 og 2.5) 

- 2 alternativer i søndre korridor (kalt 3.3 og 3.5) 

Alle alternativene er tegnet ut som 4-feltsløsninger med ensidig sykkelveg med fortau. 

I alle alternativene er det forutsatt at tilbudet for syklende og gående føres fram til og 
tilknyttes eksisterende sidevegnett/eksisterende gang- og sykkelveger straks tiltaket er på 
terrengnivå på begge sider av elva. For alternativene 3.3 og 3.5 vil løsninger for gående og 
syklende komme i konflikt med tunnelløsningene. De syklende og gående ledes til 
lokalvegnettet og får her ikke en direkte kobling mot fv. 109. 
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Figur 3-3: Oversikt over alternativene som utredes. 



 27 

 

Fredrikstad kommune Asplan Viak AS 

 

3.3 Nærmere om utredningsalternativene 

3.3.1 Alternativ 0 

0-alternativet er i planprogrammet for Ny Glommabru definert som dagens veg og hvordan 
forholdene på og langs eksisterende vegnett som fv. 109, rv. 110 og rv. 111 vil utvikle seg 
dersom Ny Glommabru ikke blir realisert (forventede endringer i området i analyseperioden). 

Det er lagt til grunn at følgende prosjekter vil bli gjennomført: 

- Rv.110 Ørebekk – Simo, 2 sambruksfelt og 2 allmenne kjørefelt. Er under utbygging. 

- Fv. 109 Alvim – Torsbekkdalen, 2 sambruks- eller kollektivfelt og 2 allmenne felt. 

Under regulering. 

- Fv. 109 Råbekken – Alvim, 2 sambruks- eller kollektivfelt og 2 allmenne felt. Under 

regulering. 

- Fv. 109 Råbekken – Grønli, 2 sambruksfelt og 2 allmenne felt. Iverksettes når 

utbyggingen av fv. 109 videre nordover er gjennomført. 

- Fv. 111 Fjeldstad - Rakkestadsvingen, forlengelse av sambruksfelt. 

- Ny bru over Glomma i Sarpsborg, utvides fra to til fire felt Sarpsborg sentrum - 

Dondern, 2 sambruks- eller kollektivfelt og 2 allmenne felt. Under regulering. 

- Rv. 111 Kollektivfelt Årum bru. Reguleringsplanarbeid under oppstart. 

3.3.2 Traseer i nordre korridor 

Alternativ 1.2 

Dette alternativet tar av fra fv. 109 i kryss med Bjørnengveien, følger denne i ca. 900 meter 
fram til forbi godsterminalen på Valle. Traseen dreier så mot øst for å krysse over Glomma 
like nord for Ombergfjellet og boligbebyggelsen på Omberg. Det forutsettes kryss og 
tilknytning til sidevegene før vegen begynner å stige på bru for å komme over elva. På 
vestsiden av elva ligger traseen mellom næringsarealene i nord og boligbebyggelsen i sør. 
På østsiden av Glomma ligger trassen over dyrket mark og like syd for industriområdene på 
Torp. Traseen tilknyttes rv. 111 like syd for dagens innkjøring til industriområdet. 

 

Figur 3-4: Alternativ 1.2 (bilde fra VR-modell). 
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Alternativ 1.3 

Alternativet tar av fra fv. 109 i rundkjøringen i kryss med Bjørnengveien, følger 
Bjørnengveien for så å dreie ut på dyrket mark vest for bebyggelsen før den dreier mot øst 
igjen og krysser Glomma. Dette alternativet kommer nærmere bebyggelsen på 
Ombergfjellet. I dette alternativet kan ny bru for kryssing av Glomma fundamenteres direkte 
til fjell på Ombergfjellet. På Torp vil ny bru også kunne fundamenteres til fjell i dagen.  

Alternativet legges mellom Torp Nordre og boligbebyggelsen på Torp øst for Glomma. 
Alternativet krysser over dyrket mark både vest for og øst for Glomma. 

 

Figur 3-5: Alternativ 1.3 (bilde fra VR-modell). 

Alternativ 1.5 

Løsningen ligger lengre nord enn de øvrige to alternativene. Alternativet følger 
Bjørnengveien som de øvrige i ca. 500 m fram til godsterminalen, og dreier så mot øst. 
Stiger opp på bru over næringsarealene øst for godsterminalen og krysser over 
atkomstvegen Vallehellene. Øst for Glomma ligger traseen i naturområdene nord for 
industriområdene før også dette alternativet tilknyttes rv. 111 ved Moum. 

Områdene øst for Glomma er mer utsatt for kvikkleire. I henhold til kjent informasjon ligger 
det ikke kvikkleire i selve traseen, men svært nær.  Alternativet er vurdert ved tidligere 
planarbeid, men ble da forkastet pga. nærhet til industriområdet og en eventuell utvikling av 
dette. 
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Figur 3-6: Alternativ 1.5 (bilde fra VR-modell). 

3.3.3 Traseer i midtre korridor 

For alternativene i dette området skal det overvinnes større høyde enn i nordre korridor, bl.a. 
fordi terrenget har mindre høydeforskjell i forhold til Glomma. 

Alternativ 2.4 

Alternativet tar av fra fv. 109 i kryss med Evjebekkveien, går i en ny trasé under jernbanen 
for så å stige rettlinjet og raskest mulig og med 6 % stigning over Glomma. Alternativet 
berører industriområdene mellom Tomteveien og Glomma. Tilsvarende går den raskest 
mulig ned på østsiden over dyrket mark med en helning på 6 % og tilknyttes rv. 111 rett nord 
for Strykerveien. 

 

Figur 3-7: Alternativ 2.4 (bilde fra VR-modell). 
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Alternativ 2.5 

Alternativet tar av fra fv. 109 i kryss med Evjebekkveien, går i en ny trase under jernbanen 
nord for Evjebekkveien og krysser over Glomma nord for utløpet av Evjebekken til Glomma. 
Traseen stiger med 6 % på begge sider av Glomma. Kryssing av Glomma skjer med en 
svakt buet bruløsning. Øst for Glomma krysser traseen over dyrket mark og tilknyttes rv. 111 
i øst mellom Sandem og Kreutzgate. 

 

Figur 3-8: Alternativ 2.5 (bilde fra VR-modell). 

3.3.4 Traseer i søndre korridor 

Alternativ 3.3 

Alternativ 3.3 tar av fra rundkjøringen i kryss mellom fv. 109 og Wilbergjordet ved Trara, går 
inn i en tunnel under Lillebekk, krysser Mørkedalen i en kort dagsone, før den går inn i kort 
tunnel, eller stor fjellskjæring i Kjæråsen. Traseen krysser Kjæråsen midt i steintaket. Øst for 
Kjæråsen går alternativet ut på bru over Glomma. 

Videre krysser alternativet på bru over Glomma og ligger i grøntdraget mellom bebyggelsen 
på Huseby og på Nabbetorp. Traseen blir liggende i boligområdene før den tilknyttes rv. 111 
ved Lundheim. 
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Figur 3-9: Alternativ 3.3 (bilde fra VR-modell). 

Alternativ 3.5 

Alternativ 3.5 tar av fra rundkjøringen i kryss mellom fv. 109 og Wilbergjordet ved Trara, som 
alternativ 3.3, går inn i en tunnel under Lillebekk, krysser mellom steintaket og bebyggelsen 
nord for Mørkedalen i en kort dagsone, før den går inn i en kort tunnel i Kjæråsen nord. Øst 
for Kjæråsen går alternativet ut på bru over Glomma.  

På østsiden av Glomma legges traseen syd for vannet på Sorgenfri og nord for Huseby. 
Traseen ligger rett ved uteområdene til Sagabakken skole og krysser gjennom et mindre 
boligområde (hvor 3-4 boliger må rives) før den tilknyttes rv. 111 i kryss med Wielsgaards 
vei. 

 

Figur 3-10: Alternativ 3.5 (bilde fra VR-modell). 
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4 SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE 

4.1 Transportanalyse 

Trafikale konsekvenser er utredet i henhold til planprogrammet. Transportanalysene gir 
grunnlag for å vurdere måloppnåelse og resultatene fra trafikkberegningene er benyttet som 
inngangsdata for beregning av prissatte konsekvenser og støyberegninger. 

4.1.1 Metode og forutsetninger 

Transportanalysen er gjennomført med trafikkberegningsmodellen Regional Transport 
Modell (RTM). De regionale transportmodellene er et dataverktøy utviklet av Statens 
vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor, sammen med Samferdselsdepartement og 
Fiskeri- og Kystdepartement for bruk til arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP). 
Modellen er i utgangspunktet opprettet for fem regioner i Norge, men den siste tiden har det 
blitt opprettet delområdemodeller (DOM) en rekke steder. Hensikten med 
delområdemodellene er å redusere beregningstiden på modellkjøringene. Transportmodellen 
DOM Østfold beregner trafikk på døgnnivå og dekker Østfold fylke samt Vestby og Aurskog-
Høland kommune i Akershus. 

Det er viktig å legge merke til at DOM er en transportmodell og er derfor en forenklet 
beskrivelse av virkeligheten. Ut fra arealbruk, vegnett og kollektivnett både beregner 
modellen hvor mye trafikk som genereres, og sannsynlig reisemiddelfordeling mellom bil, 
kollektiv, gange og sykkel. Videre vil den endre reisemønster for de reisende ut fra endring i 
kapasitet eller fremkommelighet i transportnettet. Trafikkberegningene er gjort med bakgrunn 
i år 2030 som prognoseår. Dette er i henhold til planprogrammet for prosjektet. 

Trafikktallene som er beregnet viser et avvik på 17 % sammenlignet med tall fra Nasjonal 
vegdatabank (NVDB) for år 2016. Dette avviket er benyttet til å justere ÅDT i år 2030 
tilsvarende ned, da det er antatt at modellen har samme feilmargin i fremtidig situasjon. 

I fremtidig situasjon er det i modellberegningene stor trafikkvekst i alle 
beregningsalternativer. Dette fører til at svært mange av kryssene blir sterkt overbelastet og 
dette medfører at en ikke får frem alle ulikhetene mellom alternativene. For å få et bedre 
bilde at virkningene av nye bruer, samt for å få et bilde av trafikksituasjonen dersom målene 
om 0-vekst nås, er det gjennomført en analyse ved 0-vekst i personbiltrafikken, dvs. et 
alternativ der økt reiseomfang som følge av befolkningsvekst tas ved alternative reisemidler 
til bil. Det legges da til grunn kun vekst i godstransport, reiser i arbeid og bilreiser som ikke 
kan erstattes med andre reisemidler. Dette alternativet er kalt liten trafikkvekst. 

4.1.2 Resultater 

Trafikktall – stor trafikkvekst 

Trafikktall for år 2030 viser at det er beregnet størst trafikkvekst over Fredrikstad bru i 0-
alternativet. Søndre bru fører til størst avlastning av Fredrikstad bru. Nordre bru fører til 
størst trafikkvekst på nordre del av rv. 111 mot Årumkrysset. Langs fv. 109 vil trafikken 
variere avhengig av brulokalisering, men i gjennomsnitt være på nivå med 0-alternativet. 

Det er vurdert trafikkavvikling med både 2 felt og 4 felt på bruene. Vegkapasitet for 2 felt og 4 
felt over ny bru gir ikke noen endringer i rutevalg og ÅDT ved modellberegningene. Dette 
skyldes at trafikkmengdene ikke overstiger den teoretiske kapasiteten for 2-feltsveger. 
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Figur 4-1: Kart med ÅDT for de ulike vegalternativene i år 2030 med stor trafikkvekst. 
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Trafikktall – liten trafikkvekst 

Beregninger for 2030 ved liten trafikkvekst er vist i Figur 4-2. Trafikktallene gjenspeiler 
alternativet med stor vekst med tanke på trafikkfordeling, men det er lavere trafikktall på 
vegnettet. 

 

Figur 4-2: Kart med ÅDT for de ulike vegalternativene i år 2030 med liten trafikkvekst. 

Resultater mht. måloppnåelse er nærmere beskrevet i kapittel 8.1. 

Konsekvenser av bruvalg mht. endring av reisevaner med ny kollektivbetjening og potensiale 
for sykkeltrafikk er også omtalt i kapittel 6. 
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4.2 Prissatte konsekvenser 

4.2.1 Metode og forutsetninger 

Denne delen av den samfunnsøkonomiske analysen omfatter konsekvenser som kan 
prissettes. I Statens vegvesens metodikk for analyse av prissatte konsekvenser beregnes 
kostnader og nyttevirkninger for fire hovedgrupper av aktører;  

 Trafikanter og transportbrukere 

 Operatører 

 Det offentlige 

 Samfunnet for øvrig 

Alle konsekvenser beregnes som endringer i forhold til 0-alternativet. 0-alternativet 
representerer situasjonen dersom ny Glommakryssing ikke realiseres. 

Analysene er basert på resultater fra beregninger med regional transportmodell (RTM DOM 
Østfold), med tilhørende trafikantnytte- og kollektivmoduler. Modellberegningene er 
dokumentert i en egen fagrapport. I modellen beregnes fremtidig trafikk, blant annet basert 
på befolkningsprognoser fra SSB. 

Analysen av prissatte konsekvenser er gjennomført med Statens vegvesens modellverktøy 
EFFEKT versjon 6.60. 

4.2.2 Trafikant- og transportbrukernytte 

Tabell 4-1 viser beregnet trafikant- og transportbrukernytte for utbyggingsalternativene. 

Tabell 4-1: Trafikant- og transportbrukernytte. nåverdi i mill.kr, endringer i forhold til 0-alternativet 

Alternativ/ 

Virkninger 

1.2 1.3 1.5 2.4 2.5 3.3 3.5 

Nordre korridor Midtre korridor Søndre korridor 

Trafikantnytte 2 065 2 065 2 065 3 201 3 201 1 246 1 246 

Det fremgår at alle alternativene gir en positiv nytte for trafikanter og transportbrukere, dvs. 
at kjøretiden og –kostnadene reduseres.  Trafikantnytten er størst for alternativene med ny 
bru i midtre korridor. Det er også i disse alternativene at beregnet trafikk på ny bru er størst, 
og beregnet trafikkarbeid lavest. Alternativene i nordre korridor gir noe høyere nytte enn 
alternativene i søndre korridor. 

57–61 % av den beregnede nytten er knyttet til fritidsreiser, 15–18 % til tjenestereiser, 17–19 
% til reiser til/fra arbeid, og 6–8 % til godstransport. 

4.2.3 Operatørnytte 

Operatører omfatter i denne sammenheng kollektivselskaper og bompengeselskaper. I 
beregningene er det ikke regnet med bompengeinnkreving i Fredrikstad og Sarpsborg. 

Tabell 4-2 viser at konsekvensene for operatørene er negative. Dette skyldes i all hovedsak 
reduserte inntekter til kollektivselskapene. I denne beregningen er det ikke tatt hensyn til ev. 
nye bussruter over ny bru. Uten en utbedring av kollektivtilbudet vil det bli noe færre 
kollektivreiser fordi reisetidsforholdet bil/kollektivtransport endres i favør av bil. Inntektene for 
kollektivselskapene vil derfor gå noe ned.  
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Tabell 4-2: Operatørnytte i mill. kr, endringer i forhold til 0-alternativet. 

Alternativ/ 

Virkninger 

1.2 1.3 1.5 2.4 2.5 3.3 3.5 

Nordre korridor Midtre korridor Søndre korridor 

Kostnader 0 0 0 0 0 0 0 

Inntekter -198 -198 -198 -253 -253 -41 -41 

Sum: -198 -198 -198 -253 -253 -41 -41 

4.2.4 Det offentlige 

Budsjettkostnaden for det offentlige er summen av alle endringer i inn- og utbetalinger over 
offentlige budsjetter. Disse vil bestå av bevilgninger til investering, drift og vedlikehold og 
endringer i overføringer og skatte- og avgiftsinntekter. 

Tabell 4-3: Beregnede investeringskostnader, prisnivå 2016, tall angitt i mill. kr 

Alternativ/ 

Virkninger 

1.2 1.3 1.5 2.4 2.5 3.3 3.5 

Nordre korridor Midtre korridor Søndre korridor 

Forventet 
kostnad, firefelts 
bru 

1 675 1 181 1 845 2 014 1 867 1 752 2 135 

Forventet 
kostnad, tofelts 
bru 

1 295 930 1 424 1 579 1 471 1 367 1 485 

Tabell 4-4 gir en oversikt over beregnede budsjettvirkninger for det offentlige. 
Budsjettvirkningene for det offentlige er samlet sett negative, i første rekke på grunn av 
investeringene, men også på grunn av økte kostnader til drift og vedlikehold og reduserte 
skatte- og avgiftsinntekter. 

Forskjellen mellom alternativene med laveste og høyeste investeringskostnad er i 
størrelsesorden 1 mrd. kr (for alternativer med firefelts Glommakryssing). Til sammenlikning 
varierer konsekvensene for drift og vedlikehold lite. 

Tabell 4-4: Budsjettvirkninger for det offentlige. nåverdi i mill. kr, endringer i forhold til 0-alternativet (tall for tofelts 
bru angitt i parentes). 

Alternativ/ 

Virkninger 

1.2 1.3 1.5 2.4 2.5 3.3 3.5 

Nordre korridor Midtre korridor Søndre korridor 

Investeringer -1 540 

(-1 191) 

-1 086 

(-855) 

-1 697 

(-1 310) 

-1 852 

(-1 452) 

-1 717 

(-1 353) 

-1 611 

(-1 257) 

-2 073 

(-1 442) 

Drift og vedlike-
hold 

-100 

(-65) 

-74 

(-49) 

-108 

(-71) 

-106 

(-68) 

-98 

(-63) 

-97 

(-61) 

-111 

(-70) 

Skatte- og avgifts-
inntekter 

-52 

(-55) 

-52 

(-55) 

-52 

(-55) 

-100 

(-100) 

-100 

(-100) 

-86 

(-88) 

-86 

(-88) 

Sum: -1 692 

(-1 311) 

-1 212 

(-958) 

-1 857 

(-1 435) 

-2 058 

(-1 621) 

-1 915 

(-1 517) 

-1 794 

(-1 406) 

-2 270 

(-1 600) 

 
Investeringskostnadene vist i Tabell 4-4 avviker fra de beregnede investeringskostnadene. 
Dette skyldes at kostnadene er angitt ekskl. mva. og med rentekostnader i byggeperioden. 
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Skatte- og avgiftsinntekter reduseres i alle alternativer, i stor grad på grunn av lavere 
drivstofforbruk. 

Alternativ 1.3 belaster de offentlige budsjettene minst. Alternativ 2.4 og 3.5 belaster de 
offentlige budsjettene mest. 

4.2.5 Samfunnet for øvrig 

Konsekvensene for samfunnet for øvrig omfatter: 

 Ulykkeskostnader 

 Luftforurensing  

 Skattekostnader 

Med den foreslåtte støyskjermingen er det ikke regnet med at tiltaket vi gi vesentlige 
støyulemper utover det en har i 0-alternativet. Ut fra dette er det ikke regnet med kostnader 
for endret støybelastning, men kostnader til tiltak for å begrense støy inngår i 
investeringskostnadene. Luftforurensing omfatter i denne sammenheng regionale og globale 
virkninger av utslipp av henholdsvis NOx og CO2-ekvivalenter. Den lokale luftforurensingen 
antas å være liten, og er ikke vurdert nærmere. 

For samfunnet for øvrig er de samlede beregnede kostnadene negative, i første rekke på 
grunn av skattekostnadene. Ulykkeskostnadene reduseres for alternativene i søndre og 
midtre korridor, men øker noe for alternativene i nordre korridor. Reduksjonen er størst for 
alternativene i søndre korridor, som også gir størst avlastning av Fredrikstad bru og 
Fredrikstad sentrum.  

Utslippene til luft reduseres noe for alle alternativ. Dette skyldes redusert transportarbeid og 
drivstofforbruk.  

Tabell 4-5: Nytte for samfunnet for øvrig, nåverdi i mill. kr. endringer i forhold til 0-alternativet (negativt fortegn 
angir økte kostnader eller redusert nytte sammenliknet med alternativ 0, tall for tofelts bru angitt i parentes). 

Alternativ/ 

Virkninger 

1.2 1.3 1.5 2.4 2.5 3.3 3.5 

Nordre korridor Midtre korridor Søndre korridor 

Ulykker -60 

(-47) 

-60 

(-47) 

-60 

(-47) 

58 

(69) 

58 

(69) 

157 

(173) 

157 

(173) 

Luftforurensning 29 

(35) 

32 

(38) 

28 

(35) 

39 

(45) 

40 

(46) 

25 

(31) 

24 

(30) 

Skattekostnader -338 

(-262) 

-242 

(-192) 

-371 

(-287) 

 

-412 

(-324) 

-383 

(-303) 

-359 

(-281) 

-454 

(-320) 

Sum: -370 

(-274) 

 

-271 

(-202) 

-404 

(-300) 

 

-315 

(-210) 

-285 

(-189) 

-177 

(-77) 

-274 

(-117) 
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4.2.6 Sammenstilling av prissatte konsekvenser 

De prissatte konsekvensene er sammenstilt i Tabell 4-6. Det framgår at de samlede prissatte 
konsekvensene er positive for alternativene i midtre korridor, både for tofelts og firefelts 
Glommakryssing. I nordre korridor er de samlede prissatte konsekvensene positive for alle 
alternativer med tofelts kryssing, men kun for alternativ 1.3 med en firefelts kryssing. For 
alternativene i søndre korridor er de samlede prissatte konsekvensene negative for alle 
alternativer. 

Alternativene i midtre korridor har høyest trafikant- og transportbrukernytte, og denne nytten 
er vesentlig høyere enn investeringskostnadene. Redusert kjøretid og kortere kjørevei for 
trafikantene er derfor hovedårsaken til at netto nytte blir positiv. Nyttevirkningene for øvrig er 
til sammenlikning relativt små. Alternativ 2.5 har noe lavere investeringskostnader enn 
alternativ 2.4, og dermed høyest netto nytte og høyest netto nytte per budsjettkrone.  

I nordre korridor er det kun alternativ 1.3 som kommer ut med positiv netto nytte ved fire felt. 
Sammenliknet med alternativene i midtre korridor er nytte for trafikantene lavere. Det er 
derfor kun alternativ 1.3, som har de laveste investeringskostnadene, som får positiv netto 
nytte ved fire felt. 

Trafikantnytten er også betydelig for alternativene i søndre korridor, men ikke stor nok til å 
forsvare investeringskostnadene. Alternativene i søndre korridor gir størst reduksjon i 
ulykkeskostnad, men denne nyttevirkningen er relativt liten sammenliknet med 
trafikantnytten. 

Dersom ny Glommakryssing etableres med to felt vil investeringskostnadene bli vesentlig 
lavere. Ut fra transportmodellberegningene vil en løsning med to felt på brua heller ikke gi 
vesentlig dårligere trafikkavvikling. Beregnet trafikant- og transportbrukernytte blir derfor på 
samme nivå som i alternativene med fire felt på brua. Med tofelts bruforbindelse er netto 
nytte beregnet til å bli positiv for alle alternativene i nordre og midtre korridor, men for 
alternativene i søndre korridor er beregnet netto nytte fortsatt negativ. En reduksjon fra fire til 
to felt vil ut fra dette slå svært positivt ut for de prissatte konsekvensene. Det bør samtidig 
presiseres at en firefelts bruforbindelse vil være mer robust dersom transportbehovet på sikt 
blir høyere enn prognosene fra modellen, enten dette er økt biltrafikk, eller økt behov for et 
busstilbud over brua. 
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Tabell 4-6: Sammenstilling av prissatte konsekvenser, nåverdi i mill. kr, angitt som endring i forhold til 0-
alternativet, vist for henholdsvis to- og firefelts bru (negativt fortegn angir økte kostnader eller redusert nytte 
sammenliknet med alternativ 0). 

Alternativ/ 

Virkninger 

1.2 1.3 1.5 2.4 2.5 3.3 3.5 

Nordre korridor Midtre korridor Søndre korridor 

Trafikant- 
og 
transport-
brukernytte 

 2 065 2 065 2 065 3 201 3 201 1 246 1 246 

Operatør-
nytte 

 -198 -198 -198 -253 -253 -41 -41 

Budsjett-
virkning for 
det 
offentlige 

2 felt -1 311 -958 -1 435 -1 621 -1 517 -1 406 -1 600 

4 felt -1 692 -1 212 -1 857 -2 058 -1 915 -1 794 -2 270 

Ulykker 2 felt -47 -47 -47 69 69 173 173 

4 felt -60 -60 -60 58 58 157 157 

Støy og 
luftforu-
rensning 

2 felt 35 38  35 45 46 31 30 

4 felt 29 32 28 39 40 25 24 

Skatte-
kostnad 

2 felt -262 -192 -287 -324 -303 -281 -320 

4 felt -338 -242  -371 -412 -383 -359 -454 

Netto nytte 2 felt 282 707 133 1 117 1 243 -278 -511 

4 felt -195 385 -394 575   748   -767        -1 339      

Netto nytte 
per 
budsjett-
krone 

2 felt 0,22 0,74  0,09 0,69 0,82 -0,20 -0,32 

4 felt -0,12 0,32 -0,21 0,28  0,39 -0,43 -0,59 

Dersom det gjennomføres tiltak som gjør at en unngår vekst i biltrafikk vil nytten av en ny 
bruforbindelse bli redusert. 

Dersom investeringskostnadene øker med 25 % vil de samme tre alternativene fortsatt ha en 
positiv netto nåverdi, men netto nytte per budsjettkrone vil bli vesentlig lavere, i 
størrelsesorden 0,01-0,10. 
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4.3 Ikke prissatte konsekvenser 

4.3.1 Metode 

Konsekvensutredningene er gjennomført i henhold til planprogrammet for 
kommunedelplanen, som ble fastsatt 12.03.15. Metodisk bygger konsekvensutredningen på 
Statens vegvesens håndbok V712, Konsekvensutredninger (videre kalt håndbok V712). I 
følge håndbok V712 bygger en slik KU på følgende trinn: 

1. Verdivurdering 
2. Omfangsvurdering 
3. Fastsettelse av konsekvens 

Verdi 

Verdien for det enkelte delområdet blir fastsatt på en flytende skala fra liten til stor verdi. 

 

       Liten              Middels            Stor 

|------------------|------------------|------------------|  

       ▲ 

Omfang 

Omfangsvurderinger er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle 
tiltaket vil medføre for det enkelte delområde. Omfanget rangeres på en skala fra stort 
negativt til stort positivt.  

 

Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet.  

Konsekvenser 

Med utgangspunkt i verdi og omfang fastsettes konsekvensen for det enkelte delområdet ved 
hjelp av konsekvensvifta i håndbok V712 (se under). Konsekvensen angis på en skala fra 
svært negativ til svært positiv konsekvens. 

Med utgangspunkt i fastsatt konsekvens for de enkelte delområdene fastsettes en samlet 
konsekvens av tiltaket. 
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Figur 4-3: Konsekvensvifta (Statens vegvesens håndbok V712). 

Meget stor positiv konsekvens  + + + + Ingen / liten negativ konsekvens 0/- 

Stor / meget stor positiv konsekvens + + +/ + + + + Liten negativ konsekvens - 

Stor positiv konsekvens + + + Liten / middels negativ konsekvens -/-- 

Middels / stor positiv konsekvens + + /+ + + Middels negativ konsekvens - - 

Middels positiv konsekvens ++ Middels / stor negativ konsekvens - -/- - - 

Liten / middels positiv konsekvens +/++ Stor negativ konsekvens - - - 

Liten positiv konsekvens + Stor / meget stor negativ 

konsekvens 

- - -/- - - - 

Ingen / liten positiv konsekvens 0/+ Meget stor negativ konsekvens - - - - 

Ubetydelig konsekvens  0 Ikke relevant / det kartlagte 

området blir ikke berørt 

 

Figur 4-4: Karakteristikker og fargekoder for konsekvens. 
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4.3.2 Landskapsbilde 

Avgrensning av tema og metode 

Avgrensning av tema 
Begrepet landskap er definert i Den Europeiske landskapskonvensjonen (ELK) og lyder slik: 
«Landskap betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning 
fra, og samspill mellom, naturlige og/eller menneskelige faktorer». Definisjonen av landskap 
er svært vid og inneholder flere perspektiver. I følge Statens vegvesens håndbok V712 
omhandler temaet landskapsbilde det visuelle bildet av landskapet, mens folks bruk av 
landskapet inngår i temaet nærmiljø/friluftsliv. Vegetasjon og naturgrunnlag er behandlet 
under temaet naturmangfold og temaet kulturmiljø tar for seg de kulturhistoriske sporene i 
landskapet.  
 
I veileder fra Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning, nå Miljødirektoratet; Metode 
for landskapsanalyse i kommuneplan (2011), blir et områdes særpreg definert som et 
konsentrert uttrykk for samspillet mellom et landskapsområdes naturgrunnlag, arealbruk, 
historiske og kulturelle innhold, og romlige og andre sansbare forhold. Slike 
landskapskomponenter inngår kun som grunnlag for en visuell vurdering av landskapet slik 
at man unngår dobbeltvekting. 
 
Metode 
Konsekvensutredningen er bygd opp omkring en tre trinns prosedyre som håndbok V712. 
Temaet Landskapsbilde/bybilde går inn under ikke-prissatte temaer. I følge håndbok V712 
bygger en slik KU på følgende trinn: 
 
Trinn 1: Beskrivelse og vurdering av landskapets status og verdi innenfor influensområdet 

Trinn 2: En vurdering av omfanget (positivt eller negativt) det planlagte tiltaket medfører 

Trinn 3: Vurdering av konsekvens basert på verdi og omfang av de temaspesifikke verdiene 

Temaet landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan 
disse endres som følge av de ulike alternative vegtiltakene. Temaet tar for seg hvordan 
tiltakene er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra 
vegen. 

Overordnet beskrivelse av influensområdet og verdier 

Influensområdet 
Influensområdet strekker seg fra Greåker i nord til Gudeberg i sør, fra området langs fv. 109 i 
vest og i øst til daldraget øst for rv.111   
 
Influensområdet omfatter både arealene i nærheten av de tre korridorene for ny bru med 
tilførselsveg og det store landskapet rundt hvorfra man kan se den nye bruen. Bruens høyde 
på minimum 40 m fra underkant brukonstruksjon til vannflaten medfører at selv uten 
hengekonstruksjoner over brulegemet vil den være synlig fra et stort omland. Det er 
utarbeidet eksponeringskart som viser at selv innenfor hver korridor har de ulike 
alternativene ulik eksponering. Det er derfor valgt å analysere hele området som vises på 
eksponeringskartene. 
 
Verdier 
Glomma renner her gjennom et klart definert elverom, bestående av elven med elveslettene i 
bunnen, avgrenset i øst og vest av åsryggene, og i nord og sør av hhv. elvemøte ved 
Visterflo og delta ved Isegran. Elverommet er et storskala åpent landskap omringet av 
mindre landskapsrom. De menneskeskapte landskapselementene som leiregroper, 
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ballastøyer, bygninger, veger, brygger/kaier og bruer har løst opp noen av linjene og 
forsterket andre.  

Det store landskapsrommet har stor lokal verdi, men kan ikke sies å være unikt i nasjonal 
sammenheng. Stedvis gir landskap og bebyggelse et unikt total inntrykk, men enkelte av 
industrianleggene er så dominerende og jobber så mye mot landskapet at dette trekker 
helheten ned. 

Verdivurdering: 

       Liten              Middels            Stor 

|------------------|------------▲---|------------------|  

Elverommet må sees som en helhet, men for å forenkle arbeidet med analysen deles det 

opp i tre delområder knyttet til de tre brualternativene. Delområdene legges på tvers av 

elven da elverommet er en svært viktig del av dette landskapet og vurderingen av ny bru. 

Fordi de ulike delområdene er svært uensartede, områder av stor verdi ligger side om side 

med områder med liten verdi, er det valgt å definere enhetlige områder innenfor hvert 

delområde. For kartfesting av områdene se Figur 4-5. 
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Figur 4-5: Kart som viser verdivurdering av landskapsbildet, med traseer for ny tverrforbindelse mellom fv.109 og 
rv.111. 
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Figur 4-6: Foto av elvebredden med industribyggene på Valle til venstre (vest) og Torp industriområde med Leca 
til høyre (øst). 

 

  

Figur 4-7: Foto av elvebredden med Torp/Torpeberget venstre (øst) Ombergfjellet til høyre (vest). 

 

Tabell 4-7: Tabell med verdisetting av områder innenfor delområde A. 

Nr. Navn/sted   Verdi  Faglig begrunnelse  

A1 Glomma og 
Visterflo med 
elvebredder 
 

 
    Liten     Middels     Stor 
|-----------|--------▲|-----------|  

 

I dette området gjøres kun en overordnet vurdering av 
eksponering da det ligger utenfor arealet hvor det er 
aktuelt med tiltak. Områdets utsyn mot sør preges i dag 
av lave bygg og natur, det åpne landskapet danner en 
tydelig grense mellom tettstedet Greåker og landskapet 
utenfor. (Type: Spredtbygd strøk) 
 

A2 Valleveien mm     Liten     Middels     Stor 
|-----------|----▲-----|-----------|  

 

Bolig og jordbruksområdet har visuelle kvaliteter som er 
ganske typiske for området og har middels verdi. Deler 
av området er i transformasjon til næringsareal.  
(Type: Tettbygd strøk) 
 

A3 Myrsnipeveien 
mm 

    Liten     Middels     Stor 
|-------- ▲|------------|-----------|  

 

Bolig og jordbruksområdet har visuelle kvaliteter som er 
ganske typiske for området og har middels verdi, men 
er i transformasjon - regulert til næring og trafikkformål 
slik at det settes til liten til middels verdi. (Type: 
Tettbygd strøk) 
 

A4 Valle      Liten     Middels     Stor 
|---- ▲----|------------|-----------|  

 

Industri og terminalområdet preges av store platekledte 
lagerbygg og industri, dette gir et mindre godt 
totalinntrykk. (Type: Tettbygd strøk) 
 

A5 Glomma med 
elvebredder 

    Liten     Middels     Stor 
|-----------|----▲-----|-----------|  

 

Glomma mellom industriområdene har naturområder 
ned til vannet, og må til tross for industrien kunne sies å 
ha visuelle kvaliteter som er typiske for området. (Type: 
Tettbygd strøk) 
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Nr. Navn/sted   Verdi  Faglig begrunnelse  

A6 Nord for Leca     Liten     Middels     Stor 
|-------- ▲|------------|-----------|  

 

Leiruttakene på østsiden strekker seg mer eller mindre 
frem til rv. 111 med skog og markvegetasjon mellom 
uttakene. Dette området er en viktig del av det åpne 
landskapet ved elvemøtet og daldraget som kommer ut 
ved Moum bekken, og kan enkelt restaureres. Vurdert 
til l liten til middels verdi fordi det er avsatt til industri i 
kommuneplanen. (Type: Spredtbygd strøk) 
 

A7 Leca industrier     Liten     Middels     Stor 
|---- ▲----|------------|-----------|  

 

Området preges av leiruttak og industri ned mot elven, 
bygg og anlegg fremstår som rotete og gir et mindre 
godt totalinntrykk. (Type: Spredtbygd strøk) 
 

A8 Torp og 
Torpeberget 
tettsted 

    Liten     Middels     Stor 
|-----------|-----▲-----|-----------|  
 

 

Boligområder med vanlige gode visuelle kvaliteter. 
(Type: Tettbygd strøk) 

A9 Torp - 
jordbruksareal 

    Liten     Middels     Stor 
|-----------|--------▲|-----------|  
 

 

Åpent jordbruksareal med trær ned mot Glomma, 
danner en fin helhet med Ombergfjellet på motsatt side 
av elven. (Type: Spredtbygd strøk) 

A10 Glomma mellom 
Torpeberget og 
Ombergfjellet 

    Liten     Middels     Stor 
|-----------|--------▲|-----------|  
 

 

Området har ganske blankskurte berg på begge sider 
av elven, noen som er unikt i denne delen av Glomma. 
(Type: Tettbygd strøk) 

A11 Ombergfjellet     Liten     Middels     Stor 
|-----------|-----------|----▲----|  
 

 

På dette punktet faller fjellet bratt ned på begge sider 
av elva (det eneste stedet på strekningen mellom 
Sarpsborg og Fredrikstad). Utsiktspunkt og 
landemerke. (Type: Tettbygd strøk) 

A12 Omberg      Liten     Middels     Stor 
|-----------|----▲-----|-----------|  

 

Et stort åpent landskapsrom med vel definerte grenser 
mot jernbane og bebyggelse. Bolig og jordbruks-
området har visuelle kvaliteter som er ganske typiske 
for området. (Type: Spredtbygd strøk) 
 

A13 Dikeveien     Liten     Middels     Stor 
|---- ▲----|------------|-----------|  

 

Storvarehandel og lager med bygg som ikke er i skala 
med omgivelsene rundt, må sies å ha negativ verdi for 
landskapet. I sør er byggene noe mindre, men gir er 
relativt rotete inntrykk. (Type: Tettbygd strøk) 
 

A14 Omberg gropa     Liten     Middels     Stor 
|-----------|---------▲|-----------|  

 

Tett svartor skog, uberørt område langs elven. (Type: 
Tettbygd strøk) 

A15 Råkollen/ 
Boligområde på 
Rekustad 

    Liten     Middels     Stor 
|-----------|----▲-----|-----------|  

 

Boligområder langs fv. 109 med vanlige gode visuelle 
kvaliteter. (Type: Tettbygd strøk) 

 

  

Figur 4-8: Foto av elvebredden med Torp bruk til venstre (øst) og den eldre arbeiderbebyggelsen på Hauge til 
høyre (vest). 
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Figur 4-9: Foto av elvebredden med Sandem til venstre (øst) og Evje/Nøkleby til høyre (vest). 

 

 

Figur 4-10: Foto av Glomma sett nordover med Lisleby til venstre (vest) og Sellebakk til høyre (øst). 

 

Tabell 4-8: Tabell med verdisetting av områder innenfor delområde B. 

Nr. Navn/sted   Verdi  Faglig begrunnelse  

B1 Glomma med 
elvebredder 

    Liten     Middels     Stor 
|-----------|----▲-----|-----------|  

 

Elvebreddene på denne strekningen har et svært 
blandet preg som varierer mellom næringsbebyggelse, 
tettsteder og natur. Elven har vanlig gode visuelle 
kvaliteter (Type: Spredtbygd strøk) 
 

B2 Torp bruk     Liten     Middels     Stor 
|-------- ▲|------------|-----------| 

Den tidligere papirfabrikken Torp bruk, hvor tårnet et lite 
påaktet landemerke, men som også forteller en del av 
områdets industrihistorie (Type: Spredtbygd strøk) 
 

B3 Sandem     Liten     Middels     Stor 
|-----------|--------▲|-----------|  

Sandems historie og bebyggelse/jordbrukslandskap har 
middels til stor verdi. (Type: Spredtbygd strøk) 
 

B4 Glomma med 
elvebredder 

    Liten     Middels     Stor 
|-----------|----▲-----|----------|  

Elvebreddene på denne strekningen har et svært 
blandet preg som varierer mellom næringsbebyggelse, 
tettsteder og natur. Utsikten fra et tettsted til motsatt 
side av elva er viktig. (Type: Tettbygd strøk) 
 

B5 Hauge     Liten     Middels     Stor 
|-----------|--------▲|-----------|  

Et tettsted bestående av gammel arbeiderbebyggelse 
med høy verdi, lagerbygg ned mot Glomma. (Type: 
Tettbygd strøk) 
 

B6 Evje     Liten     Middels     Stor 
|-----------|----▲-----|----------|  

Evjebekken er et tverrgående element som 
understreker det brede landskapsrommet Bolig og 
jordbruksområdet har visuelle kvaliteter som er ganske 
typiske for området og har middels verdi. (Type: 
Tettbygd strøk) 
 

B7 Glemmen østre      Liten     Middels     Stor 
|-------- ▲-|------------|-----------
| 

Åpent landskapsrom / grønt område. Regulert til 
Næring og forretning noe som gir området liten verdi 
som åpent areal. (Type: Tettbygd strøk) 
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Nr. Navn/sted   Verdi  Faglig begrunnelse  

B8 Nøkleby 
Industriområde 

    Liten     Middels     Stor 
|----▲----|-----------|-----------|  

 

Bebyggelsens høyde og tetthet bryter med 
landskapsrommet på en lite heldig måte, noe som gir 
liten landskapsverdi. (Type: Tettbygd strøk) 
 

B9 Lisleby 
 

    Liten     Middels     Stor 
|-----------|----▲------|-----------|  

 

Dette er et stort område med gammel arbeider-
bebyggelse og nyere boliger. Områdets utsyn mot nord 
variere fra industri til jordbrukslandskap, mot sør ser 
man fra enkelte steder Fredrikstad bru og Nabbetorp. 
De viktigste siktelinjene er her på tvers av elven mellom 
Sellebakk og Lisleby/Nøkleby. (Type: Tettbygd strøk) 
 

B10 Lisleby bruk/ 
Kampenveien 

    Liten     Middels     Stor 
|-------- ▲-|------------|-----------
| 

Bebyggelsens høyde og tetthet bryter med 
landskapsrommet på en lite heldig måte, noe som gir 
liten landskapsverdi. (Type: Tettbygd strøk) 
 

B11 Sellebakk     Liten     Middels     Stor 
|-----------|--------▲|-----------|  

Område med bypreg (bygd opp etter brannen i 1914) 
og rester av arbeiderbebyggelse fra 1860-årene. 
Områdets utsyn mot nord preges i dag av 
industrianlegg, mot sør ser man toppen av buen på 
Fredrikstad bru og Lislebyfjellet/Kjæråsen. (Type: 
Tettbygd strøk) 
 

B12 Kjølberg mm     Liten     Middels     Stor 
|-----------|----▲-----|-----------|  

 

Nærings, bolig og jordbruksområdet har visuelle 
kvaliteter som er ganske typiske for området og har 
middels verdi. (Type: Tettbygd strøk) 
 

B13 Daldraget i øst     Liten     Middels     Stor 
|-----------|----▲-----|----------|  

Viktig daldrag i terrengets lengderetning med visuelle 
kvaliteter som er ganske typiske for området og har 
middels verdi. I dette området gjøres kun en overordnet 
vurdering av eksponering da det ligger utenfor arealet 
hvor det er aktuelt med tiltak. (Type: Spredtbygd strøk) 

 
B14 Rådalen     Liten     Middels     Stor 

|-----------|----▲-----|----------|  
Åpent daldrag / landskapsrom. Jordbruksområdet har 
visuelle kvaliteter som er ganske typiske for området og 
har middels verdi. (Type: Tettbygd strøk) 
Sammenheng gårdstun-dyrket mark (utenfor 
influensområdet).  

B15 Råbekken 
industri 

    Liten     Middels     Stor 
|-------▲-|-----------|-----------|  
 

Bebyggelsen er ryddig og gir et greit inntrykk, men 
høyde og tetthet bryter med landskapsrommet, noe 
som gir liten landskapsverdi. (Type: Tettbygd strøk) 
 

 

 

Figur 4-11: Foto av Kjæråsen (vest) sett fra Glommastien ved Narnte/ Sorgenfri (øst). 
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Tabell 4-9: Tabell med verdisetting av områder innenfor delområde C. 

Nr. Navn/sted   Verdi  Faglig begrunnelse  

C1 Glomma mellom 
Lislebyfjellet og 
Sorgenfri 

    Liten     Middels     Stor 
|-----------|--------▲|-----------| 

Elvebreddene på denne strekningen er består av tett 
løvskog og sumpmarker som gjør preget meget frodig. 
Bidrar til å skape variasjon i elveløpet. (Type: Tettbygd 
strøk) 
 

C2 Sorgenfri      Liten     Middels     Stor 
|-----------|--------▲|-----------| 

Ubebygd område som skiller mellom tettstedene 
Lundheim og Sellebakk. Sorgenfridammen 
(menneskeskapt) / åpent vann. Regulert til bolig og 
grøntområder. (Type: Tettbygd strøk) 
 

C3 Nabbetorp/ 
Lundheim 

    Liten     Middels     Stor 
|-----------|----▲-----|----------| 

Boligområde med vanlig utforming for regionen. (Type: 
Tettbygd strøk) 
 

C4 Nabbetorp, 
dammene og 
Byens marker 

    Liten     Middels     Stor 
|-----------|------------|----▲---| 

Nabbetorp er en lav, bebygd fjellkolle, hvor den tette, 
selvgrodde bebyggelsen påkaller oppmerksomhet sett 
fra Fredrikstad bru. Byens marker er et åpent flatt 
område som er historisk viktig som del av 
infrastrukturen knyttet til Gamlebyen, sammen med 
Nabbetorpdammene (menneskeskapt) er dette området 
svært viktig for utsikten fra Fredrikstad bru. Deler av det 
ubebygde området er delvis avsatt til byggeområde på 
Byplanen. (Type: Tettbygd strøk) 
 

C5 Glomma rett 
nord for 
Fredrikstadbrua 

    Liten     Middels     Stor 
|-----------|----▲-----|----------| 

Elvebreddene på denne strekningen er viktige ettersom 
disse utgjør mye av utsikten fra Fredrikstad bru, består i 
stor grad av næringsbebyggelse. (Type: Tettbygd strøk) 
 

C6 Europris, 
Hjalmar Bjørges 
vei 

    Liten     Middels     Stor 
|----▲----|-----------|-----------| 

Industri og lager ned mot Glomma. (Type: Tettbygd 
strøk) 
 

C7 Billett      Liten     Middels     Stor 
|-----------|--------▲|-----------| 

Selvgrodd arbeiderbebyggelse på fremskutt fjellnabbe 
mot elva. Godt synlig fra Fredrikstad bru. (Type: Tett 
bygdstrøk) 
 

C8 Lislebyfjellet, 
Kjæråsen, 
Mørkedalen 

    Liten     Middels     Stor 
|-----------|------------|----▲---| 

Blankskurt åsrygg (ubebygd). Pukkverk deler åsen i to, 
men den oppfattes likevel som ett massiv. Forsterker 
Glomma som bevegelseslinje, og framtrer som et 
markant element fra Fredrikstad bru. Mørkedalen er en 
v-dal vest for Kjæråsen, et smalt ubebygd daldrag som 
knytter sammen Bydalen og Lisleby . (Type: Tettbygd 
strøk) 
 

C9 Trara     Liten     Middels     Stor 
|-----------|----▲------|-----------|  

 

Stort boligområde med vanlig utforming. (Type: 
Tettbygd strøk) 
 

C10 Leie/Høkeli      Liten     Middels     Stor 
|-----------|--------▲|-----------| 

Daldrag som knytter Fredrikstad sentrum og Råbekken 
sammen; forsterkes av Rolvsøyveien (rv. 111). 
Fungerer som et grønt pusterom og skaper en grense 
mellom byen og omlandet. Ny randbebyggelse bidrar til 
å svekke følelsen av en slik grense. (Type: Tettbygd 
strøk) 
 

C11 Bydalen, 
Cicignon 

    Liten     Middels     Stor 
|-----------|----▲------|-----------|  

 

Byområde med godt total inntrykk. (Type: Tettbygd 
strøk) 

C12 Gudeberg 
(Influensområde) 

    Liten     Middels     Stor 
|-----------|----▲------|-----------|  

 

Boligområde med lave bygg som understreker 
landskapet, enkelte større næringsbygg, eksponert fra 
Fredrikstadbru (Type: Tettbygd strøk). 
 

C13 Glomma med 
bredder sør for 
brua 
(Influensområde) 

    Liten     Middels     Stor 
|-----------|------------|----▲---| 

Lokaliteten grenser til eksisterende bru fra sør. 
Elvedele. Isegran er skapt som et delta. 
Vollene/elveskråningene, bygningene og de store 
trærne skaper vegger i elverommet. Fredrikstadbru er 
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Nr. Navn/sted   Verdi  Faglig begrunnelse  

et viktig landemerke i dette landskapsrommet. (Type: 
Tettbygd strøk) 
 

Konsekvensutredning 

Eksponeringskartene viser at selv innenfor hver korridor har de ulike alternativene ulik 
eksponering. Det er derfor valgt å analysere hele området som vises på 
eksponeringskartene, men for arealene hvor ny bru vil utgjøre en liten del av synsfeltet har 
naturlig nok tiltakenes omfang blitt vurdert til relativt lite og konsekvensene tilsvarende små. 
 

Sammenstilling og rangering av alternativene, landskapsbildet  

Under sammenstilles og rangeres alternativene fra best til dårligst for temaet landskapsbilde. 
Rangering og vurdering er basert på en bru med samme høyde i alle alternativene. 
 
1. Alternativ 1.2 er vurdert som det beste alternativet for landskapsbildet. Brua ligger i en flat 
u-kurve på Omberg og langs landbruksarealet på Torp, med et rett strekk over elven. Dette 
gir en bedre forankring i landskapet enn de andre alternativene. Dimensjonen kan ikke sies å 
harmonere med landskapet, men brua kan på avstand fremstå som et landemerke som 
markerer Ombergfjellet og overgangen mellom bykommunene. Tiltaket er vurdert til å ha liten 
til middels negativ konsekvens fordi plasseringen er på et sted hvor landskapet på grunn av 
elvens innsnevring har et naturlig skille ved Ombergfjellet og Torpeberget og ingen områder 
av stor verdi blir direkte berørt, det er nærføring til områder med middels stor og stor verdi. 
Tilførsel til brua er lagt i skille mellom jordbrukslandskap og industri på begge sider av elven 
og kan bidra positivt til å strukturere området.  

2. Nest beste alternativ er 1.5 som ligger lengst nord i området. Det at brua ligger på det 
bredeste i denne delen av elven skaper en visuell konflikt med formålet om å krysse elven i 
dette området, og landskapsrommet ved elvemøtet blir delt opp. Høyden og linjeføringen 
harmonerer ikke med landskapet, men brua kan på avstand fremstå som et landemerke som 
markerer elvemøtet og overgangen mellom bykommunene. Tiltaket er vurdert til å ha liten til 
middels negativ konsekvens fordi dette er en overgangssone i landskapsrommet og ingen 
områder av stor verdi blir direkte berørt. Alternativet får en dårligere forankring i landskapet 
ved elvemøtet enn 1.2, og krysser over den karakteristiske flomskogen i øst.  

3. Deretter følger 1.3 som går fra selve Ombergfjellet. Bruen ligger i rett linje over elven fra 
Ombergfjellet og frem til rv. 111. Dette gir en god forankring i landskapet, men store fyllinger 
på Omberg og uheldig oppdeling på Torp. Dimensjonen kan ikke sies å harmonere med 
landskapet, men på avstand kan brua fremstå som et landemerke som markerer 
Ombergfjellet og overgangen mellom bykommunene. Tiltaket er vurdert til å ha middels 
negativ konsekvens fordi plasseringen er på et sted hvor landskapet på grunn av elvens 
innsnevring har et naturlig skille, men områder av middels og stor verdi blir direkte berørt. 
 
4-5. De nest dårligste alternativene ligger helt i sør. I dette området vil en ny bru gå ut fra 
terrenget på vestsiden av elven, slik at brua på denne siden er godt forankret i terrenget. 
Områdene på hver side av elven har stor verdi i seg selv, i tillegg er samspillet mellom de to 
landskapskarakterene viktig, brua kan bidra til å svekke dette. Terrenget i vest og nærheten 
til dagens bru medfører at det overordnede landskapet ikke blir delt opp på samme måte 
som ved alternativene lenger nord. Eksponeringen av brua er mindre enn i de nordligere 
traseene, men for områdene i nord blir den liggende i siktelinjene mot dagens bru. En ny bru 
vil være svært eksponert fra toppen av den eksisterende, og forstyrre utsikten hvor et viktig 
opplevelseselement er den svakt slyngende elva som omgis av svartorskoger på de gamle 
sagbruks- og teglverkstomtene. Tiltakene er vurdert til å ha middels negativ konsekvens for 
landskapsbildet fordi brua er forankret i terrenget i vest og landskapsrommet har en 
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innsnevring og grense ved dagens bru. Alternativ 3.3. nærmest dagens bru er vurdert til noe 
mindre negativ enn alternativ 3.5 fordi den har mindre påvirkning på områder av stor verdi. 
 
6-7. De dårligste alternativene for landskapsbildet er alternativene i midtre korridor. Det er 
vanskelig å skille konsekvensene av de to midtre alternativene, men alt. 2.5 er muligens litt 
mindre negativt enn alt. 2.4 i forhold til det store landskapsrommet. Plasseringen av tiltaket 
er her på elveslettens bredeste og laveste punkt, dette deler opp elverommet og er i konflikt 
med terrengformen. Den høye brua som strekkes over terreng og bebyggelse gir en dårlig 
forankring i landskapet. Plasseringen gjør at selv med en god utforming kan dette vanskelig 
bli et godt landemerke. Tiltakene er vurdert til å ha middels til stor negativ konsekvens fordi 
det ikke er forankret i landskapsformen, landskapsrommet blir brutt opp på en svært uheldig 
måte samtidig som tiltaket er mer synlig enn de andre alternativene. 
 

Tabell 4-10: Sammenstilling av verdi og konsekvens for enhetlige områder og samlet konsekvens av 
alternativene. Omfang er vurdert som del av konsekvens, men ikke satt inn i tabellen som egen kolonne. 

Landskapsbildet Verdi Konsekvenser 

Områder 

Rene influensområder (IF) 

 Alt 
1.2 

Alt 
1.3 

Alt 
1.5 

Alt 
2.4 

Alt 
2.5 

Alt 
3.3 

Alt 
3.5 

Overordnet landskap Middels-Stor -/-- -- -- --- --- -- -- 

Delområde A, Nordlig korridor         

A1 Glomma og Visterflo med 
elvebredder (IF) 

Middels-Stor --/--- -- --- -/-- -/--   

A2 Boligområde Valleveien mfl Middels - - -   0 0 

A3 Myrsnipeveien/Dikeveien  Liten-Middels - - - 0/- 0/- 0 0 

A4 Valle  Liten 0/- 0 -     

A5 Glomma med elvebredder Middels - - -- 0/- 0/-   

A6 Nord for Leca Liten-Middels - - -/-- 0 0 0 0 

A7 Leca/Torp industri område Liten - 0/- - 0 0   

A8 Torp/Torpeberget (IF)  Middels - -- -/-- - - 0 0 

A9 Torp - jordbruksareal Middels-Stor -- --- -/-- 0 0   

A10 Glomma mellom 
Torpeberget og Omberg 

Middels-Stor --/--- --- --/--- - - 0 0 

A11 Ombergfjellet Stor --/--- ---- -/-- 0/- - 0/- 0/- 

A12 Omberg Middels --/--- --- -/-- 0/- - 0 0 

A13 Dikeveien (IF) Liten 0/- 0/- 0/- 0 0 0 0 

A14 Omberg gropa (IF) Middels-Stor -/-- -- - - -/--   

A15 Råkollen (IF)  Middels 0 0 0 0 0/- 0 0 

Delområde B, Midtre korridor         

B1 Glomma med elvebredder Middels -- -- -- -- -- - - 

B2 Torp bruk (IF) Liten-Middels - - - 0/- - 0/- 0/- 

B3 Sandem Middels - - - --/--- --- 0/- 0/- 

B4 Glomma med elvebredder Middels - - - -- -- - - 

B5 Hauge (IF) Middels-Stor 0/- 0/- 0/- -- --/--- 0/- 0/- 

B6 Evje Middels  0 0 --/--- --- 0/- 0/- 

B7 Glemmen østre  Liten-Middels 0 0 0 - - 0 0 

B8 Nøkleby industriområde Liten 0 0 0 - 0/- 0 0 

B9 Lisleby (IF) Middels 0/+ 0 0/+ -- -/-- 0 0/- 

B10 Lisleby bruk/Kampenv (IF) Liten-Middels 0 0/- 0 - 0/- 0/- 0/- 

B11 Sellebakk (IF) Middels-Stor 0 0/- 0 --/--- -- 0/- 0/- 

B12 Kjølberg mm (IF) Middels 0 0 0 -/-- -/-- - - 

B13 Daldraget i øst (IF) Middels 0 0  0/- 0/- - - 

B14 Rådalen Middels    0/- 0/- 0/- 0/- 

B15 Råbekken industri (IF) Liten 0 0 0 0/- 0/-   

Delområde C, Sørlig korridor         

C1 Glomma mellom 
Lislebyfjellet og Sorgenfri 

Middels-Stor 0/+ 0/+ 0/+ - 0/- -- --- 

C2 Sorgenfri Middels-Stor 0 0 0 0/- 0/- -- --- 

C3 Nabbetorp/Lundheim Middels 0/+ 0/+ 0/+ 0/- 0/- --- -- 

C4 Nabbetorp, dammene og 
Byens marker (IF) 

Stor 0 0 0 0/- 0/- -- - 
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C5 Glomma nord for bruen Middels 0 0 0 0 0 -- -/-- 

C6 Europris, H Bjørges vei (IF) Liten  0 0 0 0 0 0/- 

C7 Billett (IF) Middels-Stor 0/+ 0 0/+ 0/- 0/- - -/-- 

C8 Lislebyfjellet, Kjæråsen, 
Mørkedalen 

Stor 0 0 0 0/- 0/- --- ---- 

C9 Trara Middels      -- -- 

C10 Leie/Høkeli (IF) Middels-Stor    0 0   

C11 Bydalen, Cicignon (IF) Middels      - 0/- 

C12 Gudeberg (IF) Middels    0 0 -/-- - 

C13 Glomma sør for bruen (IF) Stor      0 0 

         

Samlet konsekvens  -/-- -- -/-- --/--- --/--- -- -- 
Rangering *)  1 3 2 6 7 4 5 

*) Rangeringen er gjort ut fra faglige vurderinger, og resultatet er vurdert ut fra en totalvurdering av verdien av 
overordnet landskap og tiltakets konsekvens for landskapet i de ulike områdene både som nærområder til 
alternativer i det enkelte område og som influensområder for de øvrige alternativene.  

Sammenstilling og rangering av alternativene, reiseopplevelse  

Dagens situasjon 
Reiseopplevelse defineres som den reisendes opplevelse sett fra vegen. En veg med god 
reiseopplevelse skal by på variasjon og bidra til at bilføreren beholder konsentrasjonen. 
Transportetappen som utredes begrenser seg til kryssing av Glomma og tilknytning til hhv. 
rv. 111 og fv. 109. Dette medfører at dagens situasjon er definert som reise over 
eksisterende Fredrikstad bru til hhv rv. 111 i øst og fv. 109 i vest.  

Landskapet på de to sidene av elven er svært ulikt, noe som også er forsterket av 
bebyggelsen, slik at det i dag fra øst mot vest blir en reise fra en åpen slette med bygg et 
stykke fra vegen over bruen til et mer kupert terreng med bystruktur, jernbane og noe 
kaotiske kjøremønstre på kryss og tvers. Gående og syklende er det dårlig plass til langs 
disse vegene, men det er et lite fortau på hver side over Fredrikstad bru. Det er planlagt en 
form for gang/sykkelveg langs dagens bru. Utryggheten ved biler som stryker tett forbi kan ta 
bort noe av den positive opplevelsen utsikten gir. 

Fremtidig situasjon 
Alle alternativene går mellom rv. 111 og fv. 109, selv om de starter på ulike steder på de to 
hovedvegene er ikke oppgradering eller kjøring på disse to vegene tatt med i vurderingen da 
de ikke kan sies å påvirke rangeringen mellom alternativene. Alle traseene har den fordelen 
sammenlignet med dagens bru at man unngår den kaotiske trafikksituasjonen i St. Croix. 
 
Alt. 1.2 gir et ryddig og oversiktlig trafikkmønster på begge sider av elven. I øst vil ny bru gå 
fra rv. 111 i grensen mellom industriområdet med leiruttak og landbruksareal, i vest ligger 
vegen i grensen mellom industribebyggelsen på Valle og landbruksarealet på Omberg. Dette 
vil gi en positiv reiseopplevelse ved at man kan observere de skiftene årstidene på 
jordbruksarealet og samtidig se vegen som et skille mellom storskala anlegg og åpent 
landskap. Gang/ sykkelveg på siden mot jordbruksareal gir en god reiseopplevelse.  

Alt. 1.3 gir et ryddig og oversiktlig trafikkmønster øst for elven, litt mer uklart når man 
kommer over på vestsiden hvor vegen svinger uten at det er noen vegg/grense for 
landskapsrommet slik at dette er lite lesbart for den som kjører. I øst vil ny bru gå fra rv. 111 
over et jordbruksareal, i vest vil vegen treffe på Ombergfjellet. Gang/ sykkelveg på siden mot 
jordbruksareal gir en god reiseopplevelse. 

Disse alternativene vurderes til å være en positiv reiseopplevelse sammenlignet med dagens 
fordi man får en variert reiseopplevelse i tillegg en bedre trafikksituasjon. 

Alt. 1.5 gir et ryddig og oversiktlig trafikkmønster på begge sider av elven. I øst vil ny bru gå 
fra rv. 111 over leiruttaket ved Leca, i vest over industribebyggelsen på Valle. Den visuelle 
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opplevelsen vil bli lite spennende, og spesielt gående/syklende vil finne strekningen lang 
fordi den går gjennom områder som er lite innbydende og preget av industri.  

Alternativet vurderes til å være en negativ reiseopplevelse sammenlignet med dagens på 
grunn av de ensformige omgivelsene som gir lite positivt inntrykk på den reisende, spesielt 
dårlig for gående og syklende. 

Alt. 2.4 gir et svært ryddig og oversiktlig trafikkmønster på begge sider av elven. I øst vil ny 
bru gå fra rv. 111 over jordbruksareal på Sandem, i vest vil bruen gå over Evjebekken og 
industrien på Nøkleby før vegen krysser Dikeveien og møter fv. 109. De to midtre 
brualternativene har brattere stigning enn de andre, dette vil spesielt gående/syklende 
merke, samtidig som bebyggelsen på Nøkleby, Råbekken og i Dikeveien har en skala dårlig 
tilpasset myke trafikanter. 

Alternativet vurderes til å være en jevngod reiseopplevelse sammenlignet med dagenes 
reiseopplevelse, for selv om man får en bedre trafikksituasjon og en god utsikt over 
elverommet så er strekket kjedelig over industrien og lagerbyggene og gir en spesielt dårlig 
opplevelse for gående/syklende på vestsiden av elven. 
 
Alt. 2.5 gir et svært ryddig og oversiktlig trafikkmønster på begge sider av elven. I øst vil ny 
bru gå fra rv. 111 over jordbruksareal på Sandem, i vest vil bruen gå over Evjebekken 
mellom jordbruksareal på Evje og industrien på Nøkleby før vegen krysser Dikeveien og 
møter fv. 109.  
 
Alternativet vurderes til å være en svakt positiv reiseopplevelse sammenlignet med dagens 
reiseopplevelse, for selv om man får en bedre trafikksituasjon og en god utsikt over 
elverommet så trekker reiseopplevelsen for gående og syklende ned. 

Alt. 3.3 gir et ryddig og oversiktlig trafikkmønster øst for elven, i vest går alternativet på bru 
over Mørkedalen og gjennom tunell til fv. 109. I øst vil ny bru gå fra rv. 111 over boligområde 
Lundheim og Nabbetorp. Fra bruen vil man få fin utsikt til dagens bru, byen og områdene 
oppover Glomma. Gående/syklende får en egen trasé utenom tunellen. 
 
Reiseopplevelse sammenlignet med dagens reiseopplevelse vil være noe negativ selv om 
man får en bedre trafikksituasjon og fin utsikt, dette fordi traseen går gjennom en tunell. For 
gående/syklende kan traseen bli bedre enn dagens situasjon, traseen går gjennom 
boligområder og fra bruen får de en fin utsikt til dagens bru. Reiseopplevelsen vurderes til 
jevngod sammenlignet med dagens situasjon. 
 
Alt. 3.5 gir et ryddig og oversiktlig trafikkmønster øst for elven, i vest går alternativet gjennom 
tunell og på bru/fylling gjennom Mørkedalen. I øst vil ny bru gå fra rv. 111 over boligområde 
og naturområder ved Sorgenfri. Fra brua vil man få fin utsikt til dagens bru, byen og 
områdene oppover Glomma. Gående/syklende får en egen trasé utenom tunellen. 
 
Reiseopplevelse sammenlignet med dagens reiseopplevelse vurderes til negativ selv om 
man får en bedre trafikksituasjon, en god utsikt over elverommet og til eksisterende bru, fordi 
traseen går gjennom to tuneller. For gående/syklende kan traseen bli bedre enn dagens 
situasjon, men anlegget på langs av Mørkedalen trekker ned.  
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Tabell 4-11: Sammenstilling av vurdering av reiseopplevelse sammenlignet med dagens situasjon. 

Alt. 1.2 positiv 

Alt. 1.3 positiv 

Alt. 1.5 lite/intet 

Alt. 2.4 lite/intet 

Alt. 2.5 lite/intet til positiv 

Alt. 3.3 lite/intet 

Alt. 3.5 negativ 

Avbøtende tiltak 

 Justere den valgte traseen slik at den ligger bedre i terrenget og skaper et naturlig 
skille mellom ulike enhetlige områder. 

o Alt. 1.2 Justere den valgte traseen slik at den ligger bedre i terrenget og 
skaper et naturlig skille mellom ulike enhetlige områder og slik at den blir 
liggende som en bakgrunn for gården på Omberg istedenfor at denne må 
rives. 

 Utforming av brua: 
o Alt. 1.5: Legge vekt på å få en god og identitetsskapende utforming av brua, 

den vil bli et landemerke som markerer elvemøtet og skillet mellom Greåker 
og lokalsamfunnene langs Glomma mot Fredrikstad. 

o Alt. 1.2 og 1.3: Legge vekt på å få en god og identitetsskapende utforming av 
brua, den vil bli et landemerke som markerer Ombergfjellet og skillet mellom 
Greåker og lokalsamfunnene langs Glomma mot Fredrikstad.  

o Alt. 2.4 og 2.5: Legge vekt på utforming av brua, vurdere om den kan 
understreke landskapets tverrgående retning uten å bli et fremmedelement.  

o Alt. 3.3 og 3-5: Legge spesielt vekt på å vurdere utforming av brua i forhold til 
eksisterende bru.  

 Støyskjerming bør utføres i glass for å opprettholde siktlinjer og et lett preg.  

 Høy kvalitet på materialer i bru og veganlegg. 

 Redusere strekning på fylling i åpent terreng. 

4.3.3 Nærmiljø og friluftsliv 

Avgrensning av tema og metode 

Avgrensing av tema 

Tema nærmiljø og friluftsliv er utredet etter metodikk for konsekvensutredninger håndbok 

V712 med spesiell vekt på brukermedvirkning. I håndboka defineres temaene på følgende 

måte:  

 
Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer 
som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor (Klima- og miljødepartementet 2013) og 
områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller på sykkel. 
 
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse. I dette kan regnes både naturterreng og rekreasjonsareal 
i tettsteder (St. melding nr. 39 2000-2001). Nærturterreng er definert som store naturområder 
(større enn 200 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker og de fleste 
idrettsanlegg er også inkludert. Rekreasjonsareal er definert som naturområder av en viss 
størrelse (minst 5 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker, turveger og de 
fleste idrettsanlegg er også inkludert (SSB 2012). 
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Samlet beskriver definisjonene opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og 
arbeidsplass – og tettstednære uteområder, byrom, parker og friluftsområder. Motoriserte 
aktiviteter inngår ikke i temaet nærmiljø og friluftsliv. Brukernes landskap inngår i temaet, 
mens andre tilgrensende tema som kulturmiljø, landskapsbildet og biologisk 
mangfold/naturmiljø utredes i egne rapporter. Nærmere avgrensning mot andre fagtema er 
beskrevet i håndbok V712. 
 
Metode 
Utredningen bygger iht. føringer i vedtatt planprogram på eksisterende dokumentasjon, 
herunder tidligere utførte analyser og registreringer og planmessige føringer. Lokalsamfunns-
rapporter for Torp, Sellebakk, Nabbetorp, Lisleby, Hauge og Rekustad samt Fredrikstad 
kommunens syntesekart har vært et spesielt verdifullt grunnlag. GIS har blitt brukt aktivt 
under hele prosessen. 

Det har vært gjennomført to større befaringer. Landområdene ble befart 15.10.2015, 
Glomma og influensområde langs elven ble befart med kajakk 17.11.2015. 

Medvirkning har vært spesielt vektlagt, og det har blitt gjennomført en bred 
medvirkningsprosess hvor lokalsamfunnslag, organisasjoner og ulike brukere har bidratt 
aktivt i prosessen. Viktige områder for nærmiljø og friluftsliv ble kartlagt av brukerne og 
presentert av brukene selv på to medvirkningsverksteder. Den brede medvirkningsprosessen 
har gitt et verdifullt kunnskapstilfang som er spesielt vektlagt i utredningen. 

 

Prosess 

Under vises sentrale faser i utredningsarbeidet. Eksisterende bru er markert med hvit sirkel. 

 

 
Figur 4-12: 1. Syntesekart med temaet rekreasjon fra Fredrikstad kommune dannet et viktig grunnlag for 
utredningen, 2. Resultatet fra den brede medvirkningsprosessen bidro med ny og verdifull kunnskap, 3. Faglig 
verdivurdering etter håndbok V712 med utgangspunkt i blant annet syntesekartet og medvirkningsprosessen. 

Overordnet beskrivelse av influensområdet og verdier 

Overordnet beskrivelse av influensområdet 
Området befinner seg i en elvedal hvor Glomma som ferdselsåre har vært sentral i den 
historiske utviklingen. Tettsteder, industri og næring henvendte seg opprinnelig mot elven. 
Nyere tids infrastruktur i form av veg og jernbane har sammen med utstrakt industri- og 
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næringsvirksomhet bidratt til å nedbygge allmenninger, skape barrierer og begrense 
handlingsrom for nærmiljø og friluftsliv. 
 
Utredningen er gjennomført innenfor et område hvor det er vurdert at de ulike 
traséalternativene kan påvirke nærmiljø og friluftsliv. Plan- og influensområde ble først 
inndelt i seks ulike delområder som samsvarer med antatt influensområde for de ulike 
lokalsamfunnene. Influensområdet ble gradvis innsnevret og tydeligere definert under 
analyseprosessen. Innenfor influensområde ble aktuelle tema som boligfelt og boligområder, 
øvrige bebygde områder, allmenninger, friluftsområder, veger, stinett og identitetsskapende 
områder kartlagt. 

 

Figur 4-13: 1. Viser influensområdets beliggenhet. Influensområdet omfatter Glomma sør for Sarpsborg med 
tilgrensende nærområder.  2. Inndeling i delområder tok først utgangspunkt i lokalsamfunnene som grenser til 
Glomma. Etter funn i overordnede analyser, medvirkningsverksteder og vurdering av de ulike traseene er 
influensområdet innsnevret til å omfatte områder som vises i verdikartet (Figur 4-14). 

Verdier 
I utredningen fremkommer det at Glomma, Glommastien med nærområder og 
forbindelsesårer har spesielt høy verdi. Videre anses grøntområder, fotballbaner og andre 
fellesarenaer som verdifulle for nærmiljø og friluftsliv. Industri og næringsområder er med 
enkelte unntak vurdert til å ha lav verdi. Boligområder er i hovedsak vurdert til å ha middels 
verdi. Jordbruksareal er også vurdert til å ha middels verdi, bakgrunnen for dette er at 
arealene kan være attraktive områder for nærmiljø og friluftsliv utenom dyrkningssesong, 
men forandres til barrierer i dyrkningssesongen. Fem områder ble vurdert til å ha middels til 
stor verdi, syv områder ble vurdert til å ha stor verdi for nærmiljø og friluftsliv. 
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Figur 4-14: Verdivurdering med vurderte vegtraseer innenfor influensområdet. 

Tabell 4-12: Verdivurdering av delområder. 

Nr. Navn/sted   Verdi  Faglig begrunnelse  

1 Glomma og 
Glommastien og 
tilknyttede 
områder 

    Liten    Middels     Stor 

|-----------|----------- |---------▲|  

Glomma med nærområder inkludert 
Glommastien har svært store verdier knyttet til 
nærmiljø og friluftsliv som også fremheves 
deltakerne på medvirkningsverkstedene. 
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Nr. Navn/sted   Verdi  Faglig begrunnelse  

2 Valleveien med 
fler 

      Liten     Middels     Stor 

|--------▲|------------|-----------|  

Boligområde med forholdsvis lav tetthet, 
reduserte kvaliteter pga. nærhet til industri, veg 
og jernbane. 

3 Leca 
industriområde 

     Liten     Middels     Stor 

|-----▲---|------------|-----------|  

Industri / næringsområde med få sosiale 
funksjoner. 

4 Valle      Liten     Middels     Stor 

|---- ▲----|------------|-----------|  

Industri / næringsområde med få kvaliteter for 
nærmiljø- og friluftsliv. 

5 Dikeveien      Liten     Middels     Stor 

|---- ▲----|------------|-----------|  

Industri / næringsområde med få kvaliteter for 
nærmiljø- og friluftsliv. 

6  Omberg     Liten     Middels     Stor 

|-----------|-------▲--|-----------|  

Jordbruksareal med gode kvaliteter for nærmiljø 
og friluftsliv utenom dyrkningssesong. 

7 Omberg     Liten     Middels     Stor 

|-----------|-------▲--|-----------|  

Boligområde av vanlig god kvalitet. 

8 Moum     Liten     Middels     Stor 

|-----------|-----▲----|-----------|  

Jordbruksareal med gode kvaliteter for nærmiljø 
og friluftsliv utenom dyrkningssesong. 

9 Torp     Liten     Middels     Stor 

|-----------|-----▲----|-----------| 

Jordbruksareal med gode kvaliteter for nærmiljø 
og friluftsliv utenom dyrkningssesong. 

10 Torp     Liten     Middels     Stor 

|-----------|-------▲--|-----------| 

Tettsted av vanlig god kvalitet. Innehar områder 
av høy verdi, men disse påvirkes ikke av noen av 
alternativene. 

11 Evje / Råbekken     Liten     Middels     Stor 

|-----------|-------▲--|-----------| 

Blågrønnstruktur som også er viktig ferdselsåre. 
Reduserte kvaliteter pga. nærhet til infrastruktur 
og industri / næring. 

12 Torplunden     Liten    Middels     Stor 

|-----------|----------- |---------▲|  

Grønnstruktur som er svært viktig for 
lokalsamfunnene. 

13 Råbekken      Liten     Middels     Stor 

|---- ▲----|------------|-----------|  

Industri / næringsområde med få kvaliteter for 
nærmiljø- og friluftsliv. 

14 Glemmen Østre    Liten     Middels     Stor 

|--------▲|------------|-----------| 

Område med blandet bebyggelse. Potensial, i 
utgangspunktet vurdert til middels verdi men 
planstatus reduserer områdets verdi. 

15 Råbekken / 
Nøkleby 

     Liten     Middels     Stor 

|---- ▲----|------------|-----------|  

Industri / næringsområde med få kvaliteter for 
nærmiljø- og friluftsliv. 

16 Sandem     Liten     Middels     Stor 

|-----------|-----▲----|-----------| 

Jordbruksareal med gode kvaliteter for nærmiljø 
og friluftsliv utenom dyrkningssesong. 

17 Kjølstad    Liten     Middels     Stor 

|-----------|---------▲|-----------| 

Blandet bebyggelse med forholdsvis høy tetthet, 
Kjølstad prestegård og Borge sykehjem (skole) 

18 Industri / næring 
Strykerveien 

     Liten     Middels     Stor Industri / næringsområde med få kvaliteter for 
nærmiljø- og friluftsliv. 
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Nr. Navn/sted   Verdi  Faglig begrunnelse  

|---- ▲----|------------|-----------|   

19 Lisleby    Liten     Middels     Stor 

|-----------|-------▲--|-----------| 

Gammelt arbeiderboligstrøk med vanlige til 
spesielt gode kvaliteter. 

20 Jordbruksareal 
øst for rv. 111 

    Liten     Middels     Stor 

|-----------|-----▲----|-----------| 

Jordbruksareal med gode kvaliteter for nærmiljø 
og friluftsliv utenom dyrkningssesong. 

21 Boligområde vest 
for fv. 109 

    Liten     Middels     Stor 

|-----------|-----▲----|-----------| 

Boligområde av vanlig god kvalitet. 

22 Industri/næring 
øst for fv. 109 

     Liten     Middels     Stor 

|--------▲|------------|-----------| 

Industri / næringsområde med begrensede 
kvaliteter for nærmiljø- og friluftsliv. 

23 Boligområde 
Lillebekk 

    Liten    Middels     Stor 

|-----------|----------- |--▲-------|  

Boligområde av vanlig god kvalitet. Høy 
utnyttelsesgrad/boligtetthet gir stor verdi. 

24 Lisleby    Liten     Middels     Stor 

|-----------|---------▲|-----------| 

Boligområde av vanlig til høy kvalitet på grunn av 
eldre verdifull bebyggelse. 

25 Mørkedalen - 
Kjæråsen 

   Liten    Middels     Stor 

|-----------|----------- |-------▲--| 

Område av høy verdi som brukes ofte av ulike 
brukergrupper til friluftsliv og rekreasjon. 

26 Lislebyfjellet    Liten     Middels     Stor 

|-----------|---------▲|-----------| 

Område som brukes av ulike brukergrupper til 
friluftsliv og rekreasjon. 

27 Lislebyfjellet –
Kjæråsen 
(steinbrudd) 

     Liten     Middels     Stor 

|--------▲|------------|-----------| 

Steinbrudd med utviklingspotensial for friluftsliv 
og rekreasjon. 

28 Kjæråsen    Liten     Middels     Stor 

|-----------|---------▲|-----------| 

Område som brukes av ulike brukergrupper til 
friluftsliv og rekreasjon. 

29 Sorgenfri    Liten     Middels     Stor 

|-----------|---------▲|-----------| 

Område med ulike funksjoner av middels- høy 
verdi. 

30 Sorgenfridammen 
med 
grønnstruktur   
(iht. regulering) 

    Liten    Middels     Stor 

|-----------|----------- |---------▲|  

Område som brukes ofte av ulike brukergrupper 
til friluftsliv og rekreasjon. Fremheves som 
spesielt viktig på medvirkningsverkstedene. 

31 Huseby / 
Sagabakken 
skole 

Liten    Middels     Stor 

|-----------|----------- |-------▲--| 

Skole med høy bruksintensitet, nye bygg og 
utearealer med bra kvalitet 

32 Boligområde ved 
Sarpsborgveien 

    Liten     Middels     Stor 

|-----------|-----▲----|-----------| 

Boligområde av vanlig god kvalitet 

33 Nabbetorp / 
byens marker 

    Liten    Middels     Stor 

|-----------|----------- |---------▲|  

Område som brukes ofte av ulike brukergrupper 
til friluftsliv og rekreasjon. Fremheves som 
spesielt viktig på medvirkningsverkstedene. 

34 Haugesten     Liten     Middels     Stor 

|-----------|-------▲--|-----------| 

Forholdsvis tettbygd boligområde av vanlig til høy 
kvalitet. 
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Figur 4-15: Glommastien og Glomma har spesielt høy verdi for nærmiljø og friluftsliv. 

Konsekvensutredning 

Sammenstilling og rangering av alternativene.  

Under sammenstilles og rangeres alternativene fra best til dårligst for temaet nærmiljø og 

friluftsliv. 

Alternativ 1.5 er vurdert som det klart beste alternativet for nærmiljø og friluftsliv. Tiltaket er 

vurdert til å ha liten negativ konsekvens fordi ingen områder av høy verdi blir direkte berørt. 

Nest beste alternativ er 2.4, fulgt av 2.5. Begge alternativene er vurdert til å ha middels 
negativ konsekvens pga. påvirkning av friluftsområder langs Råbekken, jordbruksareal ved 
Sandem, samt bomiljø og institusjoner ved Kjølstad. Alternativ 2.4 vurderes som det beste av 
alternativene fordi det ikke påvirker områder langs Glomma og Råbekken i like stor negativ 
grad som alternativ 2.5, 
 
De nest dårligste alternativene er 1.2 fulgt av 1.3. Tiltakene er vurdert til å ha middels-stor 
negativ konsekvens pga. nærføring til Glommastien og stor negativ påvirkning for 
nærmiljøet- og friluftslivet på Omberg. 1.3 er rangert etter 1.2 pga. tiltak i områder av høy 
verdi, samt større negativ påvirkning av lokalsamfunnet på Omberg. 
 
De dårligste alternativene er alternativ 3.3 som er vurdert til å ha stor negativ konsekvens, 
fulgt av alternativ 3.5 som er vurdert til å ha stor-meget stor negativ konsekvens.  
Begge alternativene vil ha store negative konsekvenser for nærmiljø og friluftsområder på 
begge sider av elven. Alternativ 3.5 kommer klart dårligst ut fordi alternativet vil gi størst 
negative konsekvenser for områdene Mørkedalen / Kjæråsen, Sorgenfri og Sagabakken 
skole. 
 

En generell positiv konsekvens av tiltaket er bedret tilgjengelighet for syklende og gående på 
tvers av Glomma. 
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Tabell 4-13: Sammenstilling av verdi og konsekvens for delområder og samlet konsekvens av alternativene. 
Konsekvens er beregnet ut fra tiltakets omfang og områdets vurderte verdi for nærmiljø og friluftsliv. 

Nærmiljø og friluftsliv Verdi Konsekvenser 

Delområder  Alt 
1.2 

Alt 
1.3 

Alt 
1.5 

Alt 
2.4 

Alt 
2.5 

Alt 
3.3 

Alt 
3.5 

Nordlig korridor         

1 Glomma, Glommastien og 
tilknyttede områder  

Stor -- --- -/--     

2 Boligområde Valleveien med 
fler  

Liten - - -     

3 Leca industriområde  Liten   -     

4 Valle  Liten - - -     

5 Dikeveien  Liten - - -     

6 Omberg Middels --/--- --- -     

7 Omberg Middels --- --- -     

8 Moum Middels   -     

9 Torp nordre Middels --- --- -     

10 Torp Middels - -- -     

11 Evje / Råbekken Middels    --/--- --/---   

Midtre korridor         

12 Torpelunden Stor     -   

13 Råbekken Liten    0 0   

14 Glemmen Østre  Middels-liten    - -   

15 Råbekken-Nøkleby Liten    0/- 0/-   

16 Sandem Middels    --/--- --/---   

17 Kjølstad Middels-stor    --/--- --/---   

18 Industri / næring Strykerveien Liten    0    

Sørlig korridor         

19 Lisleby Middels       -- 

20 Jordbruksareal øst for rv. 111 Middels      0/- 0/- 

21 Boligområde vest fv. 109 Middels      -- -- 

22 Industri / næring øst for fv. 109 Liten - middels      -/-- -/-- 

23 Boligområde, Lillebekk Stor      --- --- 

24 Lisleby Middels-stor      --/--- --/--- 

25 Mørkedalen-Kjæråsen Stor      ---- ---- 

26 Lislebyfjellet Middels-stor      --- ---- 

27 Lislebyfjellet-Kjæråsen 
(steinbrudd) 

Middels-liten      -- -/-- 

28 Kjæråsen Middels-stor      -- -/-- 

29 Sorgenfri Middels-stor      ---/---- -- 

30 Sorgenfridammen / 
grønnstruktur 

Stor      - ---/---- 

31 Huseby / Sagabakken skole Stor      0 ---- 

32 Boligområde ved 
Sarpsborgveien 

Middels      0 -- 

33 Nabbetorp / byens marker Stor      - 0 

34 Haugesten Middels      - 0 

          

Strider mot nasjonale mål 
 

        

Samlet konsekvens  --/--- --/--- - -- -- --- --- /---- 

Rangering *)  4 5 1 2 3 6 7 

*) Rangeringen er gjort ut fra faglige vurderinger, og resultatet er vurdert ut fra en totalvurdering av verdien av 
områder for nærmiljø- og friluftsliv og tiltakets konsekvens for disse. Konflikter i verdifulle områder er 
utslagsgivende i vurderingen. 
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Avbøtende tiltak  

Under presenteres avbøtende tiltak i anleggsperioden og for anlegget. 

Tiltak for å redusere negative konsekvenser i anleggsperioden 

Under anleggsperioden vil blant annet sprengning, massetransport, uoversiktlig trafikkbilde 
og temporære omkjøringer medføre negative påkjenninger. Det er derfor avgjørende å: 

 Prioritere trafikksikkerhet  

 Unngå unødig transport 

 Unngå unødig støy 

 Unngå unødvendige barrierevirkninger 

 Unngå unødige tiltak i verdifulle områder for friluftsliv og rekreasjon 

 Unngå tilslamming av elven 

 Legge spesielt vekt på tilrettelegging for bevegelseshemmede, barn og unge 

 Samarbeide med berørte Lokalsamfunnsutvalg om midlertidige løsninger 
 

Tiltak for å redusere negative konsekvenser av tiltaket 
 
I anleggets fysiske utforming er det avgjørende å: 

 Sikre trygg transport for myke trafikanter 

 Sikre sammenhenger langs Glomma og i nærmiljøet 

 Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesområder eller friområder 
som er i bruk eller egnet til lek, skal det skaffes fullgod erstatning. 

 Optimalisere støyreduserende tiltak 

 Unngå unødvendige barrierevirkninger 

 Unngå unødige tiltak i verdifulle områder for friluftsliv og rekreasjon 

 Tilrettelegge for alle brukergrupper 
 
Kompenserende tiltak 

 I tilfeller hvor bortfall av verdifulle områder for nærmiljø og friluftsliv ikke er mulig å 
unngå kan kompenserende tiltak som erstatningsareal i form av områder med 
tilsvarende kvalitet være en løsning. 

4.3.4 Naturmangfold 

Avgrensning av tema og metode 

Temaet omhandler naturmangfold som etter naturmangfoldloven defineres som biologisk og 
geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. 
Fagtema naturmiljø grenser på visse områder mot fagtema vannmiljø. Vannmiljøets verdi som 
leveområder for vannlevende herunder spesielt forvaltningsmessig viktige arter (som 
rødlistearter), områder (som naturtypelokaliteter i vann) og organismer, hører i utgangspunktet 
til under naturmiljøtemaet. Da planprogrammet skiller seg noe fra metodikken i håndbok V712, 
er alt som omhandler vannforekomster skilt ut fra temautredning naturmiljø og er omhandlet i 
temautredning vannmiljø.  

Overordnet beskrivelse av influensområdet og verdier 

Planområdet er temmelig tung dominert av menneskelig utbygging, men det finnes fortsatt 
viktige naturområder hvorav enkelte av disse er avgrenset som naturtypelokaliteter. Ofte er 
det klare skiller mellom verdifulle areal (naturtypelokaliteter) og areal som mangler spesielle 
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naturverdier (utbygd areal). Noe spesielt for planområdet er at det finnes menneskeskapt areal 
i form av for eksempel dammer og industriområder (gammelt kalkverk) som også har 
naturverdier. Dette er såkalt erstatningsmark, med andre ord areal som fysisk sett i liten grad 
skiller seg fra opprinnelig natur, eller at de har noe av de samme kvalitetene som gjør at de 
blir benyttet av interessante arter. Videre finnes det også natur som ikke har spesielle kvaliteter 
som gjør at de ikke er avgrenset som naturtypelokaliteter. Dette er såkalt «hverdagsnatur», og 
det meste av naturen i Norge befinner seg i denne kategorien.  
 
De tre delområdene har alle blitt verdisatt til å ha stor verdi. Verdiene er knyttet til 
naturtypelokaliteter og enkelte av disse sine viltverdier.  

Delområde A - traseer i nordre korridor 
Innenfor influensområdet til tiltaket finnes to naturtypelokaliteter med B-verdi. Disse er vist i 
tabellen under. «Torp V» har relativt begrensa verdier, og jf. beskrivelse på naturbase og 
erfaring gjennom nytt utført feltarbeid, vurderes det at den ligger i det lavere sjiktet av B-
lokaliteter. «Moum» har høyere verdier enn førstnevnte i kraft av en del funn av rødlistede 
fugle- og sommerfuglarter som karminspinner (sterkt truet-EN), sothøne (sårbar-VU), 
dvergdykker (VU), horndykker (VU), dverglo (nær truet-NT) og rapphøne (utryddet i fra Norge-
RE).  

Tabell 4-14: Naturtypelokaliteter innenfor influensområdet til delområde A. 

Nr. i 
verdikartet 

Nr. i 
natur-
base 

Lokalitet Naturtypekategori Verdi 
DN-
2007 

Verdi KU V712 

1 BN00068015 Moum Dam B-viktig Stor 

2 BN00068221 Torp V Naturbeitemark B-viktig Stor 

 

Figur 4-16: Tresatt beitemark ved naturtypelokalitet Torp V. 

Delområde B - traseer i midtre korridor 
To naturtypelokaliteter med verdi B-viktig og én med verdi A-svært viktig ligger innenfor 
influensområdet og disse er vist i tabellen under.  

«Sandem» (B-verdi) er et parklandskap med et stort antall eldre halvgrove edelløvtrær av ulike 
treslag. I en særstilling står lokaliteten «Torp bruk» som er en av landets viktigste 
sopplokaliteter med hensyn til antall arter ny for landet og også med nye arter for vitenskapen. 
Kombinasjonen av kalkrikt slam og gamle edelløvtrær medfører at man her finner en rekke 
sjeldne sopparter. 
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Tabell 4-15: Naturtypelokaliteter i delområde B. 

Nr. i 
verdikartet 

Nr. i 
natur-
base 

Lokalitet Naturtypekategori Verdi 
DN-
2007 

Verdi KU 
V712 

3 BN00068151 Råbekken/Stordiket Viktig bekkedrag C-lokalt 
viktig 

Middels 

4 BN00067984 Torp Bruk Skrotemark A-Svært 
viktig 

Stor 

5 BN00068233 Sandem Parklandskap B-viktig Stor 

 

Figur 4-17: Bildet viser eksempel på spesielle naturverdier i planområder, her i form av en allé med styva asketrær. 
Fra naturtypelokalitet Torp bruk.  

 
Delområde C - traseer i søndre korridor 
Tre naturtypelokaliteter med verdi A-svært viktig og én med verdi B-viktig ligger innenfor 
influensområdet og disse er vist i tabellen under.  

Lisleby III (A-verdi) er et parklandskap som har et sjeldent høyt antall gamle bøketrær. Narnte 
som også har A-verdi, er et av de største gjenværende skogområdene i kantsonen ved 
Glomma og har gammelskogspreg. Sorgenfrigropa (A-verdi) er en gammel masseuttaksdam 
som ikke har spesielle botaniske verdier men har verdi for fugler, inkludert rødlistede arter som 
toppdykker (nær truet-NT), sothøne (sårbar-VU), sivhøne (VU), myrrikse (sterkt truet-EN), 
vannrikse (VU), dverglo (NT). Parentesene er artenes status på den norske rødlista for arter 
(artsdatabanken.no). Lokalitet Mørkedalen på vestsiden av Glomma har noe lavere verdier 
enn overnevnte og er verdi satt som viktig-B. 
 
Tabell 4-16: Naturtypelokaliteter i delområde C. 

Nr. i 
verdikartet 

Nr. i 
natur-
base 

Lokalitet Naturtypekategori Verdi 
DN-
2007 

Verdi KU 
V712 

6 BN00068243 Mørkedalen Rik blandingsskog i 
lavlandet 

B-viktig Stor 

7 BN00068242 Lisleby III Gammel bøkeskog A-svært 
viktig 

Stor 

8 BN00067964 Narnte Gråor-heggeskog A-svært 
viktig 

Stor 

9 BN00067963 Sorgenfrigropa Dam A-svært 
viktig 

Stor 
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Figur 4-18: Verdiområder innenfor influensområdet for delområde A-C. Det finnes andre lokaliteter som ikke ligger 
innenfor influensområdet. Disse er ikke nummerert. 
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Konsekvensutredning 

Det direkte beslaget av naturtypelokaliteter er generelt liten, hvor «Mørkedalen» er eneste 
som sterkt blir berørt. De andre berørte lokalitetene blir i begrensa grad berørt av direkte 
arealbeslag, og konsekvensene knytter seg her først og fremst til forstyrrelse på rødlistede 
fugl, og rødlistede sommerfuglarters respons på byggeaktiviteten. Det er visse usikkerheter 
knyttet til begge disse forhold. 

Basert på vurderingene som er gjort, er det større konflikter i forhold til naturmiljø ved evt. å 
velge ett av de sørlige alternativene enn ett av de nordre. De midtre kommer i en 
mellomstilling hvor alt. 2.5. er vurdert å være det med størst negativ konsekvens av disse. 

Alt.1.3. er vurdert litt bedre enn alt. 1.2. da avstanden til lokalitet «Moum» er større for alt. 
1.3. Alt.1.5. og 2.4 vurderes likt. 

Tabell 4-17: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens for delområder og samlet konsekvens av 
alternativene. Alternativene er rangert hvor 1 er best og 7 er det dårligste alternativet. 

Naturmiljø  Verdi Konsekvenser 

Delområde  Alt 1.2 Alt 1.3 Alt 1.5 Alt 2.4 Alt 2.5 Alt 3.3 Alt 3.5 
A Nordre kryssing Stor - - -/- -     

B Midtre kryssing Stor    -/- - - -   

C Søndre kryssing Stor      - -/- - - - - - 

Samlet konsekvens  - - -/ - - -/- - - - - -/- - - - - - 

Rangering  2 1 4 4 5 6 7 

 

Avbøtende tiltak 

God gjennomføring av avbøtende tiltak er viktig for å kompensere for tiltakets negative 
påvirkning på naturmiljøet. Følgende tiltak anbefales:  

Hindre unødvendig inngrep på naturtypelokaliteter: Det er svært viktig at grensene til 
naturtypelokaliteter som ligger nær tiltaket merkes opp i terrenget med sperrebånd slik at man 
unngår unødvendige inngrep på lokaliteter i anleggsperioden. Videre er det viktig å ta i bruk 
så små arealer som mulig der naturtypelokaliteter direkte blir påvirket av tiltaket. Slike vilkår 
bør også inngå i kontrakter med entreprenører. Enkelte av naturtypelokalitetene ligger nær 
tiltaket og særlig naturtypelokaliteter med stor gamle trær og mindre dammer vil kunne være 
utsatte for utilsiktede inngrep. Plassering av riggplasser må ikke legges i eller nær 
naturtypelokalitetene. 

Ivareta kantsoner mot innsjøer og bekker: Det er viktig at man minimerer unødvendige 
hogster og inngrep i kantsoner mot bekker og vann både fordi kantsoner er et viktig livsmiljø 
for mange arter, viktige spredningskorridorer for mange arter og kantsoner bufrer 
forurensninger. Det er viktig å opptre så arealminimerende som mulig ved inngrep ved og nær 
vann og vassdrag. Kantsoner bør også restaureres etter anleggsfasen. Det vises i denne 
sammenheng også til vannressurslovens §11. 

Mellomlagring av masser/deponi: Det er viktig at anleggelse av permanente deponi eller 
mellomlagring av masser legges utenom naturtypelokaliteter. 

Unngå spredning av fremmede arter: Det er en stor utfordring å hindre spredning av 
fremmede arter, og det er spesielt fremmede plantearter som er aktuelle i denne plansaken. 
Tilkjørte masser kan være forurenset av frø og plantedeler fra fremmede arter. På samme 
måte er det viktig at eventuell flytting av masser fra området som inneholder fremmede arter 
ikke medfører at slike arter spres til nye områder. Fare for spredning vil særlig være aktuelt 
om det føres inn masser i planområdet som vil danne nye overflater med blotta mineraljord. 
Slik vil ev. frø av fremmede arter kunne spre seg til planområdet. Om forurensede masser 
dekkes over av tykke mengder med rene masser, vil dette forhindre at frø spirer.  
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Flytting av forurensa masser innenfor planområdet kan medføre at fremmede arter flyttes til 
nye områder. På den annen side finnes det i dag allerede bestander av flere slike arter, og 
artenes gode spredningsevne vil medføre at blotta mineralmasser kan få spiring av fremmede 
arter. Det vil derfor være viktig å være oppmerksom på om de mest aggressive artene dukker 
opp eller sprer seg, og særlig om slike kan invadere sårbare naturtypelokaliteter.  

4.3.5 Kulturmiljø 

Avgrensning av tema og metode 

Tema kulturminner og kulturmiljøer er utredet i henhold til metodikk for 
konsekvensutredninger i håndbok V712. Retningslinjer i Riksantikvarens veileder (rapport nr. 
31-2003) om «Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar», har vært veiledende i 
vurderingene. 

Denne utredningen er en sammenfatning av de opplysninger det er offentlig tilgang på i 
forhold til kjente kulturminner og -miljø i planområdet. Det er foretatt befaring i området, men 
ikke nyregistreringer, og det er gjort en vurdering av potensialet for nye funn av automatiske 
fredete kulturminner. Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet.  

Plan- og influensområde er delt inn i til sammen seks kulturmiljø, som er vurdert hver for seg 
ut fra verdi. Videre er omfang (tiltakets virkning) og konsekvens vurdert. Kriterier for 
utvelgelse av kulturmiljøene følger Riksantikvarens anbefalinger om at kulturminner har 
størst verdi i en større helhet. Kulturmiljøene er vist på temakart for kulturminner og 
kulturmiljø i Figur 4-22. Det er et stort antall SEFRAK-registrerte bygninger innenfor plan- og 
influensområdet. Temakartet viser hele omfanget av SEFRAK-registreringene. Omfanget av 
kartfestede og beskrevne kulturminner og kulturmiljøer er vurdert ut fra det som anses som 
planområdets influensområde.  

Overordnet beskrivelse av influensområdet og verdier 

For ca. 10 000 år siden var Østfold isfritt. De første bosetningene var basert på jakt og fiske, 
og de aller første sporene etter menneskene er små leirsteder og boplasser. Rolvsøy ble 
trolig bosatt for ca. 7000 år siden. Den gang var det bare høydene som stakk opp av sjøen 
som øyer og små skjær. 

  

Figur 4-19: Hauges største helleristningsfelt finnes på Evje. Kilde: Fredrikstad kommune, lokalsamfunnsprosjekt 
Hauge. 

Tiden fra ca. 4000 til 1800 f.Kr. var en brytningstid mellom jakt, fangst og jordbruk. Fra å 
være en hovednæringskilde, ble jakt og fangst etter hvert mer og mer et tillegg til jordbruks-
næringen. Overgangen til jordbruket førte til at folk ble mer bofaste. I Glemmen er det funnet 
spor etter boplasser fra steinalder som ligger ca. 30 - 70 moh.  
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Bronsealderen i Norge tidfestes fra ca. 1800 f.Kr. til ca. 500 f.Kr. I motsetning til andre steder 
i landet er det i Østfold funnet relativt mange gjenstandsfunn som kan knyttes til denne 
perioden. Det er funnet flere bronseladergraver i Glemmen på Rolvsøy. Dette er store 
kampesteinsrøyser (varder) på åsryggen. De viktigste kildene til bronsealderens bosetnings-
historie er helleristningene. I Østfold er det flere helleristninger enn noe annet sted i Norge. 
Helleristningene viser ulike figurer risset inn i berget. Skip var et meget vanlig motiv, men 
også forskjellige former for solhjul, hester, kuer, fotsåler og mennesker har vært motiv. Hva 
de enkle skålgropene betyr er uklart, men kan ha sammenheng med fruktbarhet. I senere tid 
er de benyttet til offerskåler. Det er særlig mange bergkunstlokaliteter i området Evje, Hauge 
og Rå.  

Rundt år 500 f.Kr. ble jernet tatt i bruk som bruksmetall, og perioden fra 500 f.Kr. til 1030 
e.Kr. blir kalt jernalderen. Med jernvinnen ble det nye metallet allment tilgjengelig i Norge. 
Folk flest fikk rikelig tilgang på jern og lagde våpen og redskaper inspirert av romerske 
former. I denne tiden var det gode vilkår for å drive med jernfremstilling. Der sumpmark og 
myrer hadde bredt seg etter klimaskiftet var det myrmalm å finne. I jernalderen oppsto en 
nær sammenheng mellom fast gårdsbosetning og gravhauger. Nå ble gravhaugen det 
vanligste gravminnet, men enkeltbegravelser ble erstattet med at gravene ble samlet på 
felles gravplasser i sammenheng med gård og bosetting. Hver gård hadde sin egen 
gravplass. Gravfelt som sogner til flere gårder er mer sjeldent. Det største og et av de fineste 
gravfeltene langs Glomma ligger oppe ved Ula på Rolvsøya.  

Vikingtiden (ca. 800-1000 e.Kr.) er preget av nyskapinger og omveltninger innenfor 
samfunnslivet. Folketallet økte og ga støtet til nyrydding av gårder og en utstrakt oppdeling 
av de eldre ættegårdene. Bakgrunnen for utviklingen var en voksende velstand innenfor det 
norske bondesamfunnet. Bedre og tørrere værlaget var en viktig årsak til velstanden. I 
forhold til Vestfold er yngre jernalder i Østfold (ca. 550-1030) forholdsvis lite synlig. 
Tuneskipet fra rundt år 900 e.Kr. som ble utgravd i 1867, sammen med andre rike funn fra 
gårdene Haugen og Rostad i Rolvsøy, er av de mest sentrale funn fra norsk vikingtid. 

De eldste vegene stammer fra denne tidsepoken. De ble lagt langs ryggene i terrenget, og 
gikk gjennom mange av gårdene som lå der. På de samme stedene ble også gravminnene 
lagt, nær gårdene og nær ferdselen.  

Innføringen av kristendommen markerer overgangen til en ny tidsepoke, middelalderen. 
Kristningen av Østfold skjedde i løpet av slutten av 900-tallet og inn på 1000-tallet. Gjennom 
hele middelalderen var det tekniske nivået i jordbruket svakt og produktiviteten liten. 
Bosetningen spredte seg utover det som i dag er dyrka mark i bygdene. Skogen gav viktige 
produkter som tømmer til hus og bygningsmateriale til båter, og man brukte skogen til 
produksjon av kull, til utvinning av jern fra myrmalm og til å utvinne tjære. Frem til 
Svartedauden i 1349/50 var det en jevn befolkningsvekst og ekspansjon av gårdene. Som 
følge av Svartedauden ble opp til 2/3 av alle gårdsbruk i landet lagt øde. Det tok flere hundre 
år før folketallet var oppe på samme nivå som før pesten. 

Da Sarpsborg ble brent av svenskene i 1567 ble det bestemt at byen ikke skulle bygges opp 
igjen, men flyttes ut mot Glommas utløp. Fredriksstad ble grunnlagt 12. september 1567 av 
kong Fredrik II på østsiden av Glomma, hvor Gamlebyen fremdeles ligger. Trelasthandel 
med utlandet på 1500- og 1600- tallet dannet grunnlaget for sagbrukene, og dermed for 
lokaliseringen av ladesteder og fremveksten av tettsteder og bydannelser ved utløpet av 
Glomma. Byens innbyggere livnærte seg av jordbruk, handel og skipsfart, og flere av 
borgerne deltok allerede fra slutten av 1500-tallet i den alt da viktigere trelasthandelen.   

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/1567
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Fredrik_II
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Gamlebyen_i_Fredrikstad
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Figur 4-20: Kart fra 1794, med utsnitt som viser gårdene Sandem og Kjølberg samt plassene «Sællebakken», 
«Lurbakken» og «Rumpa». 

Det store skillet i byens historie de første hundreårene kom midt på 1600-tallet med 
anleggelsen av Fredrikstad festning. Byen ble med det omgjort til en festningsby med voller 
og vollgraver rundt den sivile bebyggelsen. Byen ble brent ned to ganger under syvårskrigen 
(1563-70). Også i 1624 brant størstedelen av byen ned. Byen ble bygget opp igjen og 
befestet fra midten på 1600-tallet. 

Selv om det hadde foregått en viss vekst på 1700-tallet, i kjølvannet av oppgangstidene i 
handels- og sjøfartsnæringen, hemmet festningen og det militære nærværet en større 
utvikling av byen. Etterhvert ble byens sentrum flyttet fra østsiden til vestsiden av Glomma. 
Bebyggelsen på vestsiden av elva hadde begynt å vokse opp allerede tidlig på 1700-tallet, 
og fra 1735 fikk den forstadsprivilegier.  

I 1860 opphørte sagbruksprivilegiene. Det førte til Fredrikstads kraftigste og viktigste 
vekstperiode. Beliggenhet og havneforhold ga mulighet for fløting og tilgang på tømmer fra 
store områder, og for skipstransport ut av landet. Til å begynne med var det hovedsakelig 
tømmer som ble eksportert, men fra 1860-tallet ble mer og mer av tømmeret tilvirket i byen 
og distriktet. Mesteparten av eksporten var skåret og høvlet plank, og byen fikk navnet 
«Plankebyen». På relativt kort tid ble den lille handels- og sjøfartsbyen forvandlet til en av 
landets betydelige industribyer med sagbruksindustri og teglverksindustri. Sør for 
Rolvsøysund ble det mellom 1860 og 1900 anlagt til sammen 32 sagbruk (14) og teglverk 
(18), kun 4 i perioden mellom 1849-1859.  

Byens folketall ble mangedoblet i løpet av 1800-tallet, og som følge av det økte behovet for 
arbeiderboliger. Fra 1860-årene skjedde byveksten hovedsakelig på Vestsiden, og et lokalt 
lite Klondyke varte til begynnelsen av nittenhundretallet. Samtidig spredte bymessig 
bebyggelse seg til tilgrensende strøk i nabokommunene. Tømmerhandelen ga grunnlag for 
fast bosetting, og det vokste fram mange nye små tettsteder med bebyggelse av tre. 
Knubbhusene, bygd av biter og rester av trelast murt med halm-magret leire, er 
karakteristiske arbeiderboliger knyttet til sagbrukene. 

Fra 1860-årene skjer byveksten hovedsakelig på Vestsiden. Byens infrastruktur ble 
videreutviklet gjennom etablering av jernbanen som sto ferdig i 1879.  

Bygdesamfunnet bestod av en rekke småsamfunn der gårdsbruket utgjorde kjernen. Etter 
hvert som befolkningen økte ble det press på eksisterende gårder. En del av ødegårdene ble 
tatt opp igjen, i tillegg til at nye gårder ble tatt opp og etablering av husmannsplasser gav 
livsgrunnlag for en stadig økende befolking. I siste halvdel av 1800-tallet gjennomgikk 
jordbruket store endringer.  

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Fredrikstad_festning
https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Glomma
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Sagbruksindustri&action=edit&redlink=1
https://lokalhistoriewiki.no/index.php?title=Teglverksindustri&action=edit&redlink=1
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De første vegfarene anlagt for hest og kjerre strakte seg mellom kirkestedene. På 1600- og 
1700-tallet satset Kongen i København på en storstilt vegutbygging. Kart fra 1770 viser at det 
gikk ferdselsveier på begge sider av Glomma. På østsiden gikk den gamle bygdeveien langs 
landskapsryggen. Denne eksisterer ennå, i dag som Roald Amundsens vei.  

Da den første verdenskrigen nærmet seg, ble konkurransen så hard at det måtte finnes nye 
leveveier. Småindustrien ble nedlagt. I stedet sørget kjemisk industri, skipsverft og 
produksjon av sko og tekstiler for arbeid til mange i distriktet fram til 1960-tallet da den 
internasjonale konkurransen bidro til at sko- og tekstilfabrikkene måtte legges ned. Det 
samme skjedde med skipsverftene på 1980-tallet. Rundt 1960 var industrien ennå 
Fredrikstads viktigste næring og vekstmotor, men mot 1990-tallet ble industrien passert av 
tjenesteytende næringer i sysselsettingsevne. 1970- og 80-tallet førte med seg en generell 
nedgang i industrien.  

Glemmen kommune ble slått sammen med Fredrikstad kommune i 1964. Dette ga byen 
større rom for vekst på Vestsiden. Riksvei 111 mellom Sarpsborg og Fredrikstad ble etablert 
tidlig på 1960-tallet. Fylkesvei 109 (Rolvsøyveien) ble etablert langs med jernbanetraseen på 
slutten av 1970-tallet. 

 

Figur 4-21: Fredrikstad bru 

Fredrikstad bru og rundkjøringen Fredrikstad øst (del av rv. 110) ble bygget i 1957. 
Fredrikstad bru ble forskriftsfredet etter kulturminneloven i 2008, og har derav stor nasjonal 
og kulturhistorisk verdi.  
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Figur 4-22: Kulturminner og kulturmiljø med verdivurdering av kulturmiljøer. 
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Konsekvensutredning 

Nedenfor er alternativene sammenstilt og rangert.  

Alternativ 1.5 medfører svært få konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø og er det beste 
alternativet for kulturminner og kulturmiljø, tett fulgt av alternativ 1.2 og 3.5. De dårligste 
alternativene er alternativ 3.3 og 2.5. Begge gir sterk nærføring til verdifulle kulturminner og 
bidrar til en fragmentering av helhetlige kulturmiljø. 

Tabell 4-18: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens for delområder og samlet konsekvens av 
alternativene. 

Kulturminner 
og kulturmiljø 

Verdi Konsekvenser 
 

Kulturmiljø  Alt 1.2 Alt 1.3 Alt 1.5 Alt 2.4 Alt 2.5 Alt 3.3 Alt 3.5 
1 Omberg Liten- 

middels 
- -- 0     

2 Torp Middels - -- 0/-     

3 Hauge  Stor    - --/---   

4 Sandem  Stor    -- --   

5 Lislebystranda Middels      -- - 

6 Nabbetorp og 
Sorgenfri 

Middels til 
stor 

     -- - 

 Samlet 
konsekvens 

 - -- 0/- -/-- --/--- -- - 

 Rangering *)  2 5 1 4 7 6 3 

*) Rangeringen avspeiler en prioritering gjort ut fra faglige vurderinger, og resultatet er vurdert ut fra en 
totalvurdering av verdien av de ulike kulturmiljøene og tiltakets konsekvens for disse. Dette tilsier at konflikter i 
verdifulle kulturmiljø er utslagsgivende for konfliktnivået, og derav rangeringen.  

I vurderingene er det gjort faglige vurderinger av i hvor stor grad positive konsekvenser kan 
oppveie negative konsekvenser. I noen tilfeller vil konsekvensen for et kulturmiljø være 
avgjørende for den samlede vurderingen av alternativet. Dette henger sammen med verdien 
av de ulike kulturmiljøene, og en sammenligning av viktigheten av disse innbyrdes. I så måte 
er kulturmiljøet ved Sandem vurdert til å være viktigere enn kulturmiljøet ved Torp. 
Fredrikstad bru og rundkjøring Id 110562 ligger i planens visuelle influensområde, og er 
vurdert som del av kulturmiljøene 5 Lislebystranda og 6 Nabbetorp og Sorgenfri. Ny bru må 
gis en god utforming som står i respekt til den fredete brua. 

Avbøtende tiltak (kortversjon) 

 Redusere negative konsekvenser med god tilpasning kultur- og bylandskap. En bør 
søke å justere traseene for å unngå konflikt med de kulturminnene som er mest 
uberørt og har høyest verdi i området. Gjelder de fleste av alternativene.  

 Ved nærføring av vei mot verneverdig og fredet bebyggelse bør det gjøres 
nødvendige tilpassinger som kan opprettholde og ivareta det opprinnelige visuelle 
inntrykket det aktuelle kulturminnet eller kulturmiljøet har hatt i sin opprinnelige 
situasjon. Nye store støyskjermer, skilt, og lysinstallasjoner i nær sammenheng med 
fredete kulturmiljøer bør unngås så langt dette er mulig. Gjelder spesielt Omberg 
nordre og Torp nordre. 

 Dispensasjon fra kulturminneloven, jf § 8, 4. ledd. Dersom dispensasjon blir gitt av 
Riksantikvaren, vil det normalt bli satt vilkår om arkeologiske utgravinger.  

 Eventuelle undersøkelser i forbindelse med dispensasjon fra kulturminneloven for 
berørte lokaliteter kan formidles i tråd med en skjøtsels- og tilretteleggingsplan.   

 I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger kan planmyndighet bestemme at det 
skal utarbeides et eget Miljøoppfølgingsprogram (MOP) med sikte på å overvåke og 
avbøte vesentlige negative virkninger av prosjektet. Prosjektets plan for Ytre miljø 
(YM-plan) skal ivareta dette behovet. Kulturminner og kulturmiljø bør være et eget 
tema i miljøoppfølgingsplanen i byggefasen.  
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 Eldre verneverdige bygninger som skal rives må dokumenteres før riving. En 
eventuell dokumentasjon må skje i samråd med byantikvaren i Fredrikstad kommune. 
Byantikvaren må ved behov drøfte dette med Fylkeskonservatoren i Østfold 
fylkeskommune.  

 Ny bru må gis en god utforming, der den nye brua og den fredete Fredrikstad bru kan 
stå i et respektfullt forhold til hverandre.  

4.3.6 Naturressurser 

Avgrensning av tema og metode 

Iht. planprogrammet skal kartlegging og vurdering av ikke-prissatte konsekvenser baseres på 
Statens vegvesens Håndbok V712 hvor det vurderes verdi, omfang og konsekvens for 
deltema.  

Temaet naturressurser defineres i Hb V712 som ressurser fra jord, skog og andre 
utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser 
(berggrunn og mineraler). Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, 
berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv. Det er temaene jordbruk, skogbruk og 
georessurser som omtales i utredningen av naturressurser i dette prosjektet. Vannressurser 
og fiskeressurser er omtalt i egen utredning av vassdrag og vassdragsressurser. De 
resterende tema som reindrift og havbruk er ikke relevante.  

Overordnet beskrivelse av influensområdet og verdier 

Influensområdet er avgrenset til planområdet og korridorer for de forskjellige alternativene, 
da direkte arealbeslag av jord-, skog, og georessurser blir viktig i vurderingen. I tillegg til 
direkte arealbeslag vil også restarealene og fragmenteringen av disse ha betydning for 
vurderingen. 

Delområde A omfatter alternativ 1.2, 1.3 og 1.5. Delområde B omfatter alternativ 2.4 og 2.5. 
Delområde C omfatter alternativ 3.3 og 3.5.  

Kriteriene for vurdering av delområdenes verdi for tema naturressurser er gjort med 
utgangspunkt i tabellen under samt vurdering av områdenes kvalitet under befaring. Alle 
verdisatte områder er beskrevet og verdivurderingen er begrunnet.   

Tabell 4-19. Kriterier for verdisetting av naturressurser etter V712 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Jordbruksområder Innmarksbeite eller 

overflatedyrket jord som 

ikke er dyrkbart  

Fulldyrket/overflatedyrket/ 

innmarksbeite som er dyrkbart 

men som har mindre god 

jordkvalitet eller liten størrelse 

(≤15 daa) 

Fulldyrket 

jord/overflatedyrket/innmarksb

eite som er dyrkbart og har god 

til svært god jordkvalitet og er 

≥ 15 daa 

Skogbruksområder Skogarealer med lav 

bonitet og skogarealer 

med middels bonitet og 

vanskelig driftsforhold 

Skogarealer med middels bonitet 

og gode driftsforhold og 

skogarealer med høy bonitet og 

vanlige driftsforhold 

Skogarealer med høy bonitet og 

gode driftsforhold 

Områder med 

bergarter/malmer og 

løsmasser 

Små forekomster av 

egnede bergarter/malmer 

og nyttbare løsmasser 

som er vanlig 

forekommende, større 

forekomster av løsmasser 

av dårlig kvalitet. 

Større forekomster av 

bergarter/malmer og løsmasser 

som er vanlig forekommende og 

godt egnet til mineralutnyttelse 

(bergarter) eller meget godt egnet 

til byggeråstoff (løsmasser). 

Store/rike forekomster av 

bergarter/malmer og løsmasser 

som er av nasjonal interesse 
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Områdene har fått følgende verdi – hvor jordbruksressurser har vært den viktigste 
enkeltfaktoren: 

 Område A: Middels-stor 

 Område B: Middels 

 Område C: Liten-middels 

  

Figur 4-23: Det er jordbruksområder på både vestsiden og østsiden av Glomma i nordre og midtre korridor.  
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Figur 4-24: Verdivurdering for jordbruk og skogbruksressurser. 
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Konsekvensutredning 

Konsekvensgrad henger sammen med andel jordbruksareal som blir beslaglagt for de 
forskjellige alternativene – dvs. høyest negativ konsekvensgrad har høyest beslaglagt 
jordbruksareal. Det er hovedsakelig jord som er karakterisert å ha svært god kvalitet i 
området, og spesielt kryssingene i område A og B har en del større sammenhengende 
jordbruksareal.  

Når det gjelder skogbruksressurser, består disse hovedsakelig av løvskog/blandingsskog av 
varierende bonitet, og disse er i hovedsak neppe drivverdig. Innenfor georessurser er det 
kun et nedlagt pukkverk innenfor planområdet. 

Tabell 4-20: Oversikt over beslaglagte jordbruks- og skogbruksarealer for de forskjellige alternative kryssingene 
over Glomma. Beslaglagte arealer inkluderer korridor for hvert alternativ minus område under bru.  

 Areal (daa) ved hvert alternativ 

Arealtype Alt 1.2 Alt 1.3 Alt 1.5 Alt 2.4 Alt 2.5 Alt 3.3 Alt 3.5 

Fulldyrka jord 21,0 42,8 1,2 13,4 25,9 0,0 0,0 

Innmarksbeite 2,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skog 7,0 4,8 6,4 4,7 4,7 22,0 47,7 

 

Tabell 4-21: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens for delområder og samlet konsekvens av 
alternativene. 

Naturressurser  Verdi Konsekvenser 

Delområde  Alt 1.2 Alt 1.3 Alt 1.5 Alt 2.4 Alt 2.5 Alt 3.3 Alt 3.5 
A Nordre kryssing Middels-

stor 
-/-- --- 0     

B Midtre kryssing Middels    - -/- -   

C Søndre kryssing Liten-
middels 

     0 0 

Samlet konsekvens  -/-- --- 0 - -/- - 0 0 

Rangering  6 7 1 4 6 1 1 

Avbøtende tiltak i anleggsperioden og i videre detaljering av prosjektet 

For jordbruksområder er dette et område med svært høy jordkvalitet. Matjorda bør derfor tas 
av og benyttes på sidearealer eller områder som reetableres etter at tiltaket er gjennomført. 
Matjorda bør benyttes innenfor samme eiendom for å unngå evt. spredning av sykdommer 
og uønskede arter. Bevaring av matjorda vil være i tråd med uttalte nasjonale føringer.  
Evt. flytting av matjorda må håndteres så skånsomt som mulig for å sikre at strukturen i 
massene blir best mulig bevart. Komprimeringsskader som følge av kjøring med 
anleggsmaskiner er erfaringsmessig den viktigste årsaken til at en ikke oppnår det 
forventede avlingsnivå etter flytting eller midlertidige beslaglagte arealer som skal 
tilbakeføres til jordbruksdrift. En bør av den grunn ha så robuste planer at en ikke er tvunget 
til å kjøre under våte forhold. Faste kjøreveger og evt. jordløsning med gravemaskin etter 
fjerning av kjøreveiene, er mulige tiltak på områder der det er oppstått komprimeringsskader. 
For jordbruksarealer bør matjorda tas av før anleggsveger anlegges.  

Drensystem må plugges og legges om før anleggsstart, slik at anlegget ikke skaper 
vannproblemer for arealer oppstrøms anlegget. Drenssystem som ødelegges av anlegget, 
etableres på nytt etter anleggsgjennomføring.  

Det må sørges for at adkomst til jordbruksarealene opprettholdes under anleggsperioden.  

For skogsområder er det viktig at beslaget av skogsområder i anleggsperioden for bygging 
av ny kryssing av Glomma ikke blir større enn nødvendig. I tillegg bør det hensyntas 
tidspunkt for avskoging av områdene, slik at kjøreskader i skog som skal tas vare på ikke blir 
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større enn nødvendig. Avskoging av områdene i perioder med tele i jorda er å foretrekke. 
Dette for å hindre strukturskader /pakkingsskader/kjøreskader, se råd om tidspunkt for 
masseflytting over. Dette gjelder særlig i skogsområder som også har andre funksjoner – 
f.eks. er viktige ifb. friluftsformål. 

Inneværende fase er en oversiktsplan hvor kunnskapsstatus må være god nok til å sikre 
beslutningsgrunnlag for valg av korridor. Etter at korridorvalg er avgjort vil det være 
nødvendig med videre miljøoppfølging, bl.a. ved at datagrunnlaget i konsekvensutredningen 
forsterkes for den valgte traséen. Følgende forhold vil være særlig viktig i det videre arbeidet 
med naturressurser på reguleringsplannivå: 

 «Stramme opp» vegfyllinger slik at minst mulig jordbruksareal (og skogbruksareal) går 
tapt.  

 Vurdere muligheten for mindre omlegging av vegen slik at ikke jordbruksarealer blir 
delt i to. Tilstrebe at vegen legges i ytterkant av dyrket mark. 

 Hvis behov for varige massedeponi – vurdere muligheten for oppdyrking av deponiet i 
etterkant.  

 Sikre nødvendige kryssingsveger/driftsveger for jord- og skogbruk.  

4.3.7 Vassdrag og vassdragsmiljø 

Avgrensning av tema og metode 

Kartlegging og vurdering av ikke-prissatte konsekvenser skal iht. vedtatt planprogram 
baseres på Statens vegvesens Håndbok V712 hvor det vurderes verdi, omfang og 
konsekvens for deltema.  

Tema «Vassdrag og vassdragsmiljø» finnes ikke som et eget tema i V712, men er vanligvis 
en del av temautredningen for naturmiljø og naturressurs, hvor vannmiljø/vassdragsmiljø 
under naturmiljø tar for seg krav i Vannforskriften og vannressurs/vassdrag under tema 
naturressurs tar for seg krav i Vannressursloven. 

Vannmiljø/vassdrag og vannressurser er dermed samlet i denne utredningen. Bruk av fisk 
som ressurs er også inkludert, det samme er viktige vannlevende organismer innenfor 
planområdet (fisk).  

Bruk av vassdraget til fiske og friluftsliv og vassdraget som element i landskapsbildet er 
inkludert i hhv. tema Nærmiljø og friluftsliv og Landskapsbilde. 

Overordnet beskrivelse av influensområdet og verdier 

For vannmiljø er influensområdet hovedsakelig vassdraget nedstrøms tiltaket. Når det gjelder 
influensområdet for vannressurser og da spesielt mulig påvirkninger på private 
grunnvannsbrønner eller potensielle grunnvannskilder, er influensområdet satt lik 
planområdet og området utenfor som kan tenkes å bli påvirket av tiltaket. Det samme gjelder 
for fisk som naturtype/ressurs.  

Verdivurderingen er delt inn i 3 områder; område A som er de nordligste 
kryssingsalternativene over Glomma, område B som er de to midtre kryssingsalternativene 
og område C som er de to sydligste kryssingsalternativene. Det er liten forskjell i 
verdivurderingen for de forskjellige områdene. Følgende faktorer har vært bakgrunn for 
verdivurderingen: 
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 Glomma har moderat økologisk tilstand, Evjebekken har svært dårlig økologisk 
tilstand. Begge i risiko for ikke å nå målsettingen om god økologisk tilstand innenfor 
fristen i Vannforskriften – fått utsatt frist. Enkelte dammer med ukjent vannkvalitet 
innenfor planområdet. Glomma som stor resipient tillagt størst verdi.  

 Enkelte forurensa grunn lokaliteter innenfor planområdet. 

 Oppgang av laks, ørret og ål i Glomma. Antas ikke gytestrekning innenfor 
planområdet. I tillegg en del ferskvannsfisk (hovedsakelig sportsfiske).  

 Ingen grunnvannsressurser av betydning innenfor planområder. Enkelte 
energibrønner.   

Område A, B og C har fått verdi middels. 

  

Figur 4-25: Evjebekken (til venstre) og Sorgenfridammen (til høyre) hvor det er påbegynt utbygging i kantsonen. 

Konsekvensutredning 

Det er svært høy ÅDT for alle kryssingsalternativene (beregnet ÅDT 15-18 000) – i tillegg vil 
det bli høy ÅDT over eksisterende Fredrikstad bru (ÅDT 25-37 000). Det forventes en viss 
akkumulering (over tid) av forurensende stoffer fra vegen i sedimenter nedstrøms 
planområdet (influensområde) - på tross av stor vannføring og fortynning i Glomma. Ved en 
ÅDT totalt sett på over 20 000 anbefales det rensing av overvannet fra vegen. Unntaket på 
særdeles robuste resipienter er sjelden og dette vil kreve god dokumentasjon og 
undersøkelser.  

Dette er hovedgrunnen til at alle alternativ har fått noe negativ konsekvens. I tillegg har 
enkelte alternativer fått høyere negativt omfang pga. kryssing/beslagleggelse/utbygging i 
eller ved bekkeløp/dammer (alt. 2.4, 2.5 og 3.5), samt avrenning fra tunnel hvor det ved 
vasking blir høy avrenning av tungmetaller/organiske stoffer/såpestoffer (alt. 3.3 og 3.5). Alt 
tunnelvaskevann anbefales å renses før utslipp. 

Det er ingen nevneverdig forskjell i vurderingen for vannressurs eller fisk som ressurs/ 
naturtype for de forskjellige alternativene.     

Tabell 4-22: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens for delområder og samlet konsekvens av 
alternativene. 

Vassdrag og 
vassdragsmiljø  

Verdi Konsekvenser 

Delområde  Alt 1.2 Alt 1.3 Alt 1.5 Alt 2.4 Alt 2.5 Alt 3.3 Alt 3.5 
A Nordre kryssing Middels - - -     

B Midtre kryssing Middels    -- --   

C Søndre kryssing Middels      -- -- 

Samlet konsekvens  - - - -- -- -- -- 

Rangering  1 1 3 4 7 7 7 
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Avbøtende tiltak i driftsfasen 

Da det er høy ÅDT for alle kryssingsalternativ, bør det gjennomføres avbøtende tiltak i 
driftsfasen for å redusere avrenningen av forurensende stoffer fra vegvannet til resipient. 
Lokalisering og vurdering av type tiltak bør detaljeres i neste fase av prosjektet. Det 
anbefales åpne rensesystemer som også kan få en positiv landskapsmessig effekt. 
Avbøtende tiltak bør omfatte alt overvann fra bru og veg. Hvis renseanlegget dimensjoneres 
riktig og det driftes godt, vil negativ konsekvens av denne utbyggingen kunne reduseres.  

I tillegg bør det etableres egne renseanlegg for vaskevannet fra tunnel – hvis alternativ 3.3 
eller 3.5 blir valgt.  

Det bør også vurderes om vegtraseen kan legges om noe slik at den ikke går ut i bekkeløpet 
til Evjebekken (gjelder alternativ 2.4 og 2.5) og/eller at traseene legges om slik at 
kantsonen/nærføring til dammer i alternativ 1.5 og 3.5 ikke ødelegges.   

Avbøtende tiltak i anleggsfasen 

De potensielt mest negative konsekvensene i anleggsperioden for vassdrag og 
vassdragsmiljø er knyttet til:  

 Partikkelavrenning som følge av tunneldriving, knusing av steinmasser, avrenning fra 
fyllinger og deponier, gravearbeid og erosjon. Skadepotensial avhenger av bergart og 
sedimentasjon og grad av nedslamming. 

 Avrenning av nitrogen fra sprengstoff ved sprengningsarbeid, fra tunnelvann og fra 
deponier. 

 Høy pH i avrenningsvann fra betongarbeid. Dette i kombinasjon av sprengstoffrester 
som foreligger som ammonium, kan føre til dannelse av ammoniakk, som er akutt giftig 
for fisk.  

Avbøtende tiltak må detaljeres nærmere i reguleringsplan når alternativ er valgt. Avbøtende 
tiltak kan være: 

 Generelle tiltak mot avrenning og tilførelsen av finpartikler under både anleggsperioden 
og driftsperioden. 

 Tiltak mot avrenning av partikler fra gravearbeid og massedeponi. 

 Drivstoffspill/spill fra andre kjemikalier: Etablere egnede plasser for påfyll som ikke 
drenerer til sårbare resipienter.  

 Tiltak mot avrenning av ammonium/skarpkanta partikler ifb. Sprengningsarbeid. 
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5 SAMMENSTILLING 

5.1 Prissatte konsekvenser 

De prissatte konsekvensene ved henholdsvis 4 felt og 2 felt er sammenstilt i Tabell 5-1. 

Tabell 5-1: Sammenstilling av prissatte konsekvenser, nåverdi i mill. kr, angitt som endring i forhold til 0-
alternativet. 

Komponenter Alt 1.2 Alt 1.3 Alt 1.5 Alt 2.4 Alt 2.5 Alt 3.3 Alt 3.5 Referanse 

Trafikant- og 
transportbrukernytte 

 2 065 2 065 2 065 3 201 3 201 1 246 1 246 Tabell 4-1 

Operatørnytte  -198 -198 -198 -253 -253 -41 -41 Tabell 4-2 

Budsjettvirkning 2 felt -1 311 -958 -1 435 -1 621 -1 517 -1 406 -1 600 Tabell 4-4 
4 felt -1 692 -1 212 -1 857 -2 058 -1 915 -1 794 -2 270 

Ulykker 2 felt -47 -47 -47 69 69 173 173 Tabell 4-5 
4 felt -60 -60 -60 58 58 157 157 

Støy og 
luftforurensning 

2 felt  35 38  35 45 46 31 30 Tabell 4-5 
4 felt 29 32 28 39 40 25 24 

Skattekostnad 2 felt -262 -192 -287 -324 -303 -281 -320 Tabell 4-5 
4 felt -338 -242  -371 -412 -383 -359 -454 

Netto nytte 2 felt 282 707 133 1 117 1 243 -278 -511  
4 felt -195 385 -394 575   748   -767        -1 339      

Netto nytte pr. 
budsjettkrone 

2 felt 0,22 0,74 0,09 0,69 0,82 -0,20 -0,32  
4 felt -0,12 0,32 -0,21 0,28  0,39 -0,43 -0,59 

 

Det framgår at de samlede prissatte konsekvensene ved en 4-felts løsning er positive for 
alternativene i midtre korridor (2.4 og 2.5) og for alternativ 1.3 i nordre korridor. For de øvrige 
alternativene er de samlede prissatte konsekvensene negative. 

Ved en 2-felts løsning blir netto nytte beregnet til å bli positiv for alle alternativene i nordre og 
midtre korridor, mens for alternativene i søndre korridor er beregnet netto nytte fortsatt 
negativ. 

5.2 Ikke prissatte konsekvenser 

En sammenstilling av resultater fra de ulike delutredningene er presentert for hvert tema i 
kapittel 4. Den samlede konsekvensen for hvert alternativ og hvert tema er sammenstilt i 
dette kapittelet. På grunnlag av resultatene fra delutredningene er det gjort en samlet 
vurdering for hvert alternativ. Valg av 2 eller 4 felt vil ikke gi vesentlig endring av omfanget og 
vurderingen av de ikke-prissatte konsekvensene. 

Tabell 5-2: Sammenstilling av ikke-prissatte temaer. 

Fagtema Alt 0 Alt 1.2 Alt 1.3 Alt 1.5 Alt 2.4 Alt 2.5 Alt 3.3 Alt 3.5 Referanse 

Landskapsbilde  -/-- -- -/-- --/--- --/--- -- -- Kap. 4.3.2 

Nærmiljø og friluftsliv  --/--- --/--- - -- -- --- ---/---- Kap. 4.3.3 

Naturmangfold  - - -/-- -/-- -- --/--- --- Kap. 4.3.4 

Kulturmiljø  - -- 0/- -/-- --/--- -- - Kap. 4.3.5 

Naturressurser  -/-- --- 0 - -/-- 0 0 Kap. 4.3.6 

Vassdrag og 
vassdragsmiljø 

 - - - -- -- -- -- Kap. 4.3.7 

Samlet vurdering  Negativt  Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt  

Rangering 1 3 5 2 4 8 6 7  
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Røde farger angir negativ konsekvens fra liten (-) til meget stor (----) og blå farge angir positiv 
konsekvens fra liten (+) til meget stor (++++). Se for øvrig Figur 4-4. 

Et vegtiltak vil i de fleste tilfeller medføre negative konsekvenser for de fleste ikke-prissatte 
temaer. Dette prosjektet er ikke noe unntak i så måte, og alternativ 0, å beholde dagens 
situasjon, kommer best ut og rangeres derfor øverst. 

Videre vurderes alternativ 1.5 til å være best av de nye brualternativene. Dette skyldes at 
alternativet har svært få negative konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, samt gir 
minimal beslagleggelse av jordbruksmark. Alternativ 1.5 er også vurdert som det klart beste 
alternativet for nærmiljø og friluftsliv, da ingen områder av høy verdi blir direkte berørt. 

Alternativ 1.2 vurderes som nest best av de nye brualternativene. Alternativet har få negative 
konsekvenser for naturmangfold, vassdragsmiljø og kulturmiljø. Alternativet er ut fra 
landskapsmessige vurderinger rangert høyest. 

Videre rangeres alternativ 2.4 og deretter 1.3. Alternativ 2.4 rangeres middels lavt for de 
fleste tema, men er det nest beste for nærmiljø og friluftsliv og samtidig rangeres det som det 
nest dårligste alternativet for landskapsbildet. Dette fordi tiltakene i midtre korridor ikke er 
forankret i landskapsformen, landskapsrommet blir brutt opp på en svært uheldig måte og 
tiltaket er mer synlig enn de andre alternativene. Alternativ 1.3 er rangert høyest når det 
gjelder naturmangfold og vassdragsmiljø, men er samtidig alternativet som gir størst beslag 
av dyrka mark og gir stor negativ påvirkning for nærmiljøet og friluftslivet på Omberg.  

Alternativ 3.3 rangeres lavt for de fleste temaer unntatt naturressurser, der alternativene i 
søndre korridor kommer godt ut da de ikke medfører beslagleggelse av jordbruksmark. 
Alternativet kommer spesielt dårlig ut mht. naturmangfold da tiltaket gir omfattende inngrep i 
naturtypelokaliteten Mørkedalen som er verdisatt som viktig, slik at det meste av lokaliteten 
vil bli ødelagt. Mht. nærmiljø og friluftsliv kommer også alternativet dårlig ut da tiltaket 
beslaglegger friluftsarealer som ikke kan erstattes i Mørkedalen og tiltaket vil på østre side 
påvirke direkte en viktig grønn ferdselsåre som skaper forbindelse mellom Glommastien og 
Østsidemarka. Dette området samt Lislebyfjellet og Mørkedalen vil også bli negativt påvirket 
av støy. 

Alternativ 3.5 rangeres også lavt og er rangert som det dårligste alternativet både mht. 
naturmangfold og nærmiljø og friluftsliv pga. inngrepene i Mørkedalen, at tiltaket tar store 
deler av uteområdene tilknyttet Sagabakken skole og at tiltaket går nær Sorgenfridammen 
som er et området med stor verdi for friluftslivet. 

Alternativet som rangeres som det dårligste er alternativ 2.5. Dette er rangert lavest både for 
landskapsbilde og kulturmiljø. Mht. landskap er alternativene i midtre korridor dårligst hvor 
alternativ 2.5 er dårligst i forhold til det store landskapsrommet. Plasseringen av tiltaket 
er på elveslettens bredeste og laveste punkt hvor det deler opp elverommet og er i konflikt 
med terrengformen og er dårlig forankret i landskapet. Mht. kulturmiljø gir tiltaket uheldig 
nærføring til helleristningsfeltet i Evjelia på vestsiden og til Sandem gård på østsiden hvor 
dagens kulturlandskap deles i to. Opplevelsen av kulturmiljøet i dette området på østsiden 
vil bli redusert og forringet av den høye brua over landskapet.  

5.3 Samlet analyse 

Sammenstillingen er en systematisk sammenlikning og vurdering av fordeler og ulemper ved 
de ulike alternativene. Hensikten er å få en oversikt over hvilket alternativ som samlet sett er 
det beste alternativet når man tar hensyn til både prissatte og ikke prissatte vurderinger. 
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Det er her tatt utgangspunkt i metoden for samfunnsøkonomisk vurdering beskrevet i Statens 
vegvesens håndbok V712. Sammenstillingen er en kvalitativ analyse som bygger på faglig 
skjønn og som vanligvis ikke vil kunne gi absolutte svar. 

Det presiseres at det er kun temaer som er behandlet under ikke-prissatte temaer i henhold 
til håndbok V712 som inngår i vurderingen. Andre tema som vektlegges i anbefalingen er tatt 
inn i kapittel 8. 

Tabell 5-3 sammenstiller de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene av 
utbyggingsalternativene ved 4 felt. 

Tabell 5-3: Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse ved 4 felt. 

Alternativ Alt 0 Alt 1.2 Alt 1.3 Alt 1.5 Alt 2.4 Alt 2.5 Alt 3.3 Alt 3.5 

Prissatte konsekvenser 

Trafikant- og 
transportbrukernytte 

 2 065 2 065 2 065 3 201 3 201 1 246 1 246 

Operatørnytte  -198 -198 -198 -253 -253 -41 -41 

Budsjettvirkning  -1 692 -1 212 -1 857 -2 058 -1 915 -1 794 -2 270 

Ulykker  -60 -60 -60 58 58 157 157 

Støy og luftforurensning  29 32 28 39 40 25 24 

Skattekostnad  -338 -242 -371 -412 -383 -359 -454 

Netto nytte  -195 385 -394 575 748 -767 -1 339 

Netto nytte pr. 
budsjettkrone 

0 -0,12 0,32 -0,21 0,28 0,39 -0,43 -0,59 

I. Rangering prissatte 
konsekvenser 

4 5 2 6 3 1 7 8 

Ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde  -/-- -- -/-- --/--- --/--- -- -- 

Nærmiljø og friluftsliv  --/--- --/--- - -- -- --- ---/---- 

Naturmangfold  - - -/-- -/-- -- --/--- --- 

Kulturmiljø  - -- 0/- -/-- --/--- -- - 

Naturressurser  -/-- --- 0 - -/-- 0 0 

Vassdrag og 
vassdragsmiljø 

 - - - -- -- -- -- 

Samlet vurdering ikke-
prissatte konsekvenser 

 Negativt  Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt 

II. Rangering ikke-
prissatte konsekvenser 

1 3 5 2 4 8 6 7 

Samlet 
samfunnsøkonomisk 
vurdering (prissatte og 
ikke-prissatte 
konsekvenser) 

0 Negativ Usikker 
avveining, 
heller mot 

negativ 

Negativ Usikker 
avveining, 
heller mot 

negativ 

Usikker 
avveining, 
heller mot 

negativ 

Negativ Negativ 

Rangering etter samlet 
vurdering av I og II 

1 5 3 4 2 6 7 8 

 

Alternativ 1.2, 1.5, 3.3 og 3.5 kan ut fra tabellen ikke anbefales ut fra en samfunnsøkonomisk 
vurdering da de har både negativ nytte og samlet vurdering av ikke-prissatte konsekvenser 
er vurdert som negativ. 

Tabell 5-3 viser sammenstillingen av samfunnsøkonomiske analyse ved en 4-felts løsning. 
Tabell 5-4 viser tilsvarende sammenstilling ved 2 felt. Dersom en velger en 2-felts-løsning blir 
netto nytte høyere for alle alternativ, og alternativ 1.2 og 1.5 får også positiv nytte. 
Rangeringen mellom alternativene vil være den samme mht. prissatte konsekvenser, bortsett 
fra at 0-alternativet rangeres lavere. 
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Tabell 5-4: Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse ved 2 felt. 

Alternativ Alt 0 Alt 1.2 Alt 1.3 Alt 1.5 Alt 2.4 Alt 2.5 Alt 3.3 Alt 3.5 

Prissatte konsekvenser 

Trafikant- og 
transportbrukernytte 

 2 065 2 065 2 065 3 201 3 201 1 246 1 246 

Operatørnytte  -198 -198 -198 -253 -253 -41 -41 

Budsjettvirkning  -1 311 -958 -1 435 -1 621 -1 517 -1 406 -1 600 

Ulykker  -47 -47 -47 69 69 173 173 

Støy og luftforurensning  35 38 35 45 46 31 30 

Skattekostnad   -262  -192  -287  -324  -303  -281  -320 

Netto nytte   282  707  133  1 117  1 243  -278  -511 

Netto nytte pr. 
budsjettkrone 

0 0,22  0,74  0,09  0,69  0,82 -0,20 -0,32 

I. Rangering prissatte 
konsekvenser 

6 4 2 5 3 1 7 8 

Ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde  -/-- -- -/-- --/--- --/--- -- -- 

Nærmiljø og friluftsliv  --/--- --/--- - -- -- --- ---/---- 

Naturmangfold  - - -/-- -/-- -- --/--- --- 

Kulturmiljø  - -- 0/- -/-- --/--- -- - 

Naturressurser  -/-- --- 0 - -/-- 0 0 

Vassdrag og 
vassdragsmiljø 

 - - - -- -- -- -- 

Samlet vurdering ikke-
prissatte konsekvenser 

 Negativt  Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt Negativt 

II. Rangering ikke-
prissatte konsekvenser 

1 3 5 2 4 8 6 7 

Samlet 
samfunnsøkonomisk 
vurdering (prissatte og 
ikke-prissatte 
konsekvenser) 

0 Usikker 
avveining, 
heller mot 

negativ 

Usikker 
avveining, 
heller mot 

negativ 

Usikker 
avveining, 
heller mot 

negativ 

Usikker 
avveining, 
heller mot 

negativ 

Usikker 
avveining, 
heller mot 

negativ 

Negativ Negativ 

Rangering etter samlet 
vurdering av I og II 

1 5 3 4 2 6 7 8 

 

0-alternativet, som alle alternativene skal vurderes opp mot, rangeres her høyest da dette pr. 
definisjon har konsekvens 0 for ikke-prissatte konsekvenser og rangeres middels i forhold til 
nytte da noen av alternativene har positiv nytte og noen negativ og 0-alternativet har 
konsekvens 0. 

Deretter rangeres alternativ 2.4 og 1.3 da disse har positiv netto nytte både ved 4 og 2 felt. 
De negative konsekvensene er vurdert som noe større ved alt. 1.3 enn alt. 2.4. Alternativ 2.4 
rangeres derfor høyest av de nye brualternativene. 

Videre rangeres alternativ 1.5 da dette alternativet har minst negative konsekvenser for ikke 
prissatte temaer. Alternativ 1.2 rangeres deretter da dette har en del mer negative 
konsekvenser, spesielt for naturressurser og nærmiljø og friluftsliv. 

Alternativ 2.5 har størst positiv nytte, men dette alternativet er samtidig rangert lavest mht. 
ikke prissatte konsekvenser. Alternativet er derfor samlet rangert lavt. Optimalisering og 
avbøtende tiltak kan imidlertid gjøre at enkelte konsekvenser kan vurderes mindre negativt. 
Negative konsekvenser for landskap og kulturmiljø er imidlertid vanskelig å avbøte. 

Alternativ 3.3. og 3.5 vurderes i begge tilfeller samlet sett negativt i den 
samfunnsøkonomiske analysen og alternativ 3.5 rangeres lavest. 

Det er et potensiale for videre utvikling av alle alternativer slik at de negative konsekvensene 
kan bli redusert. Dette gjelder for alle alternativ, slik at forholdet mellom alternativene vil 
være relativt likt. Det kan for alle alternativene som har positiv netto nytte vurderes om netto 
nytte oppveier for de negative konsekvensene. Det er her vurdert at den positive nytten ikke 
oppveier de negative konsekvensene. 
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6 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING 

Avgrensning av tema og metode 

Konsekvenser med hensyn til lokal og regional utvikling er vurdert i forhold til følgende tema: 

 arealutvikling  

 bosettingsmønster  

 næringsutvikling  

 kollektivbetjening av regionen  

 endring av reisevaner  

 nærhet til fritidsaktiviteter  

I tillegg er konsekvenser for byutvikling vurdert sett i lys av endret sentralitet som følge av de 
tre brukorridorene, og hvordan dette kan påvirke planlagt utbyggingsmønster, samt 
handelsmønsteret i og utenfor sentrum. 

Det er også gjort vurderinger av barriereeffekter av alternativene for gående og syklende. 

Konsekvensvurderingene er basert på GIS-kartlegging av dagens utbyggingsmønster (bolig, 
næring, handel) i Nedre Glommaregionen og tilgjengelighetsanalyser for ulike 
transportmidler gjort med ATP-modellen, og det er gjort vurderinger i forhold til nasjonale og 
regionale mål og planer nedfelt i blant annet fylkesplanen, kommuneplanen og 
sentrumsplanen.  

De lokale og regionale virkningene vil være tilnærmet de samme innenfor hver av de tre 
korridorene, og det brukes således følgende betegnelse på de tre aktuelle korridorene i 
konsekvensvurderingen: nordre brualternativ, midtre brualternativ og søndre brualternativ. 

Overordnet beskrivelse av influensområdet og verdier 

De tre brukorridorene påvirker tilgjengeligheten på tvers av Glomma i ulik grad, og 
konsekvensen er størst for bebyggelsessonen på hver side av elva, mellom Fredrikstad 
sentrum i sør og grensen mot Sarpsborg kommune i nord. De ulike alternativene påvirker i 
liten grad tilgjengelighetssituasjonen i Sarpsborg kommune, selv om en bru i en av de to 
nordligste korridorene kan gi noe avlastning av E6 og fv. 118 gjennom Sarpsborg i 
forbindelse med arbeidsreiser. 

Konsekvensutredning 

Nordre brualternativ vil kunne gi relativt store endringer av tilgjengelighetsmønsteret i 
regionen, spesielt med hensyn til bil, og vil kunne føre til utbyggingspress ved bruhodene og 
videre forbindelser til det overordnede vegnettet på hver side av Glomma. Større utbygginger 
her vil kunne utfordre sentrums rolle i senterhierarkiet i Fredrikstad, både med hensyn til 
generell tilgjengelighet for alle trafikantgrupper, og politiske vedtak om å være kommunens 
viktigste satsningsområde for handel og bolig- og næringsutvikling.  

Nordre brualternativ vurderes samtidig å gi relativt beskjeden avlastning av trafikkomfanget 
på dagens bru med hensyn til arbeidsreiser i rushtid. Nordre brualternativ gir en vesentlig 
forbedring av biltilgjengeligheten i nordre del av kommunen. Selv om brua muliggjør en ny 
bussforbindelse som kan gi økt kollektivtilgjengelighet til Dikeveien, Torp, Sellebakk mm. vil 
biltilgjengeligheten til disse områdene allikevel være vesentlig bedre. Brua gir ingen 
vesentlige forbedringer i den regionale sykkeltilgjengeligheten. 
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RTM-beregningene viser at det samlede transportarbeidet i regionen vil bli redusert med 
nordre brualternativ. Dette skyldes blant annet mulighet for kortere reiser mellom 
boligområder på østsiden og arbeidsplasser og handel i området rundt Dikeveien – en 
reduksjon på i størrelsesorden +10 km i dag og ned mot 5-6 km med ny bru. Nordre 
brualternativ vil med stor sannsynlighet gjøre det enda lettere å kjøre bil i regionen enn i dag, 
samtidig som at den overordnede gevinsten for kollektivreisende og syklister vurderes som 
relativt beskjeden. En slik utvikling er ikke i tråd med verken lokale, regionale eller nasjonale 
føringer og forventninger for transport.  

Nordre brualternativ vurderes således som å ha relativt store negative lokale og regionale 
virkninger. 

Midtre brualternativ vil kunne gi relativt store endringer av tilgjengelighetsmønsteret i 
regionen, spesielt med hensyn til bil, og vil kunne føre til utbyggingspress ved bruhodene og 
videre forbindelser til det overordnede vegnettet på hver side av Glomma. Større utbygginger 
her vil kunne utfordre sentrums rolle i senterhierarkiet i Fredrikstad, både med hensyn til 
generell tilgjengelighet for alle trafikantgrupper, og politiske vedtak om å være kommunens 
viktigste satsningsområde for handel og bolig- og næringsutvikling.  

Midtre brualternativ vurderes samtidig å kunne gi en viss avlastning av trafikkomfanget på 
dagens bru med hensyn til arbeidsreiser i rushtid. Midtre brualternativ gir en vesentlig 
forbedring av biltilgjengeligheten i nordre del av kommunen. Brua muliggjør en ny 
bussforbindelse, fortrinnsvis som pendelrute, som kan gi økt kollektivtilgjengelighet til 
Dikeveien, Torp, Sellebakk mm. Selv om brua muliggjør en ny bussforbindelse vil 
biltilgjengeligheten til disse områdene allikevel være vesentlig bedre. Brua gir en viss bedring 
av den regionale sykkeltilgjengeligheten, effekten er høyere enn for det nordlige 
brualternativet, og sykkeltrafikkpotensialet er høyere og tiltaket kan bidra til en viss 
sykkelbruk på reiser mellom boliger og arbeidsplasser på tvers av elva i områdene rundt 
Sellebakk og Råbekken. 

RTM-beregningene viser at det samlede transportarbeidet i regionen vil bli redusert med 
midtre brualternativ. Dette skyldes blant annet mulighet for kortere reiser mellom 
boligområder på østsiden og arbeidsplasser og handel i området rundt Dikeveien – en 
reduksjon på i størrelsesorden +10 km i dag og ned mot 2-3 km med ny bru. Midtre 
brualternativ vil med stor sannsynlighet gjøre det enda lettere å kjøre bil i regionen enn i dag, 
samtidig som at den overordnede gevinsten for kollektivreisende og syklister vurderes som 
relativt beskjeden. En slik utvikling er ikke i tråd med verken lokale, regionale eller nasjonale 
føringer og forventninger for transport.  

Midtre brualternativ vurderes således som å ha relativt store negative lokale og regionale 
virkninger.  

Søndre brualternativ vil kunne gi en viss endring av tilgjengelighetsmønsteret i regionen, 
spesielt med hensyn til bil, men i mindre grad enn de to andre alternativene. Brua vil ventelig 
heller ikke gi de samme utfordringer for sentrum og rollefordeling som de to andre 
alternativene.  

Søndre brualternativ vurderes også å ha en reell effekt med hensyn til å gi en avlastning av 
trafikkomfanget på dagens bru, spesielt med hensyn til arbeidsreiser i rushtid. Brua vil 
samtidig kunne bidra til økt trafikk på fv. 109 inn mot sentrum. 

Søndre brualternativ vurderes å ha minimal effekt med hensyn til mulighet for å etablere nye 
kollektivruter, men vil kunne bidra til økt fremkommelighet for buss på dagens bru. Effekten 
for økt sykkelbruk vurderes som relativt liten.  

RTM-beregningene viser kun en mindre reduksjon i det samlede transportarbeidet i regionen 
som følge av søndre brualternativ. Dette skyldes trolig kun mindre endringer i reiseavstand 
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mellom boligområdene i øst og arbeidsplasser og handel i området rundt Dikeveien i vest. På 
en annen siden vil brua med stor sannsynlighet gjøre det lettere å kjøre bil i regionen enn i 
dag, samtidig som at den overordnede gevinsten for andre trafikantgrupper vurderes som 
beskjeden. En slik utvikling er ikke i tråd med verken lokale, regionale eller nasjonale føringer 
og forventninger for transport.  

Søndre brualternativ forventes å gi mindre utbyggingspress på uønskede områder enn de to 
nordligere alternativene, men bidrar samtidig i liten grad til å endre reisemiddelfordelingen i 
regionen.  

Søndre brualternativ vurderes som å ha noe negative lokale og regionale virkninger, men 
ikke i samme grad som de to andre alternativene. 

Dersom en skal ta føringene 0-vekst fra transportetatenes forslag til NTP 2018-2029 på alvor 
må det gjennomføres tiltak som favoriserer gange, sykkel og kollektivtrafikk på bekostning av 
privatbil. Flere bruer over Glomma vil i første rekke favorisere bil, og tiltaket kan isolert sett 
således ikke sies å være i tråd med nullvekstmålet. 

Tilgjengelighet med bil til området er vist for dagens situasjon og alternativer i nordre korridor 
i Figur 6-1 og for alternativer i midtre og søndre korridor i Figur 6-2. 

 

Figur 6-1: Tilgjengelighet til områder i dagens situasjon og ved bru i nordre korridor. 
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Figur 6-2: Tilgjengelighet til områder ved bru i midtre korridor og ved bru i søndre korridor. 

Avbøtende tiltak 

Trafikkreduserende tiltak som kan til å øke andelen gående, syklende og kollektivreisende vil 
kunne bidra til å redusere de negative effektene av ny bru med hensyn til lokale og regionale 
virkninger.  

Det samme gjelder en streng arealplanleggingspolitikk som kan styre veksten til Fredrikstad 
sentrum og allerede etablerte boligområder og lokale senterområder, og som ikke åpner opp 
for ny nærings- og handelsetablering i områdene rundt en eventuell ny bru – spesielt på 
østsiden av Glomma. 
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7 ANDRE KONSEKVENSER 

7.1 Støy 

Det er utredet hvilke støymessige konsekvenser hvert traséalternativ vil ha. For vurdering av 
støy fra planlagt ny veg legges Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging» T-1442/2012 til grunn med tilhørende «Veileder til retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging», M-128-2014, utarbeidet av Miljødirektoratet. 
Retningslinjen angir anbefalt støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med 
støyfølsom bruk. 

Det er talt opp antall støyfølsomme bygninger med fasade i gul og rød støysone for hvert 
alternativ, og det er talt opp antall støyfølsomme bygninger med uteoppholdsplass i gul og 
rød sone. Det er også presentert oversikt over antall boliger med forventet støynivå over 30 
dBA innendørs. Resultatene er sammenstilt for sammenligning av de ulike alternativene, se 
Tabell 7-1. Beregnet støy er avgrenset til kun ny trasé for sammenligning av de ulike 
traséalternativene, og det er benyttet trafikktall med stor trafikkvekst for prognoseåret 2030. 

I trafikkberegningene er det også beregnet trafikk i en situasjon med 0-vekst i 
personbiltransporten framover, noe som resulterer i en ÅDT som er ca. 2.000 kjøretøy/døgn 
lavere på bruene. Denne forskjellen utgjør en støyreduksjon fra trafikken over bruene i 
størrelsesorden 0,5-1 dB, slik at støysoner beregnet med liten trafikkvekst vil bli tilnærmet 
like som for alternativet med stor trafikkvekst.  

Tabell 7-1: Oppsummering av antall berørte støyfølsomme bygg for de ulike alternativene. Antall bygninger i 
beregnet støysone 1,5 meter over terreng inngår i antallet bygninger som ligger i beregnet støysone 4 meter over 
terreng. Det er ingen bygg med utredningens forutsetninger som her vil ha støy over grenseverdi på bakkeplan, 
men som ikke har støy over grenseverdi i fasade. 

Beskrivelse Alt 1.2 Alt 1.3 Alt 1.5 Alt 2.4 Alt 2.5 Alt 3.3 Alt 3.5 

 
Estimert antall boliger med støy 
over Lp,A,24h 30 dB inne 

30 43 21 8 17 62 33 

 
Antall støyfølsomme bygg i gul sone, 
LDEN 55-65 dB (i beregningshøyde 4 
meter over terreng). 

46 79 23 34 44 94 42 

 
Antall støyfølsomme bygg i rød sone, 
LDEN ≥ 65 dB (i beregningshøyde 4 
meter over terreng). 

7 9 7 4 4 24 13 

 
Totalt antall bygg i støysone 
beregnet 4 meter over terreng. 

53 88 30 38 48 118 55 

 
Antall støyfølsomme bygg med 
uteplass i gul sone, LDEN 55-65 dB (i 
beregningshøyde 1,5 meter over 
terreng). 

39 49 21 21 25 43 22 

 
Antall støyfølsomme bygg med 
uteplass i rød sone, LDEN ≥ 65 dB (i 
beregningshøyde 1,5 meter over 
terreng). 

3 1 4 1 1 12 9 

 
Totalt antall bygg i støysone 
beregnet 1,5 meter over terreng. 

42 50 25 22 26 55 31 
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Oppføring av en ny bru over Glomma vil også medføre en endring i trafikken for tilstøtende 
veger. Endring i støynivå som følge av trafikkendringen på tilførselsveger er relativt liten, og 
subjektivt medfører dette trolig en lite merkbar endring i støynivå for eksisterende boliger 
langs fv. 109, rv. 110, rv. 111 og andre veger som kan kobles på traseen. Det må til en 
betydelig endring i trafikkmengde før det gir seg utslag i en merkbar endring av støynivået. 
Dobbelt så stor trafikk gir 3 dB økning av støynivå, noe som vil være merkbart. 

Avbøtende tiltak kan være langsgående skjermer langs ny veg og/eller ny bru. Plassering og 
utstrekning av skjermer som vil kunne ha god virkning er kommentert for hvert alternativ i 
temautredningen. De avbøtende tiltakene vil utredes videre som del av videre planarbeid for 
valgt alternativ i kommunedelplanen og senere i reguleringsplan. Lokale tiltak konkretiseres 
ofte først i tilknytning til byggeplan. 

7.2 Luftforurensning 

Det er utredet konsekvenser av tiltaket for luftforurensning. «Retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging» T-1520 kommer til anvendelse ved etablering eller utvidelse av 
virksomhet som kan påvirke luftkvaliteten, eksempelvis ved etablering av ny veg. Formålet 
med retningslinjen er å sikre og legge til rette for en langsiktig arealplanlegging som 
forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer.  

Når det innføres en ny forurensningskilde mellom to eksisterende forurensningskilder blir 
konsekvensen økt forurensning, spesielt inn mot og i kryssområdene der ny veg møter 
eksisterende veg. Konsekvensene ved oppføring av ny bru vil følgelig kunne være en 
forverring av forurensningssituasjonen for allerede utsatte beboere, avhengig av hvilken 
linjeføring som velges.  

Hvilket alternativ som velges kan ha relativt stor betydning for enkeltbygninger, spesielt 
dersom det innføres en ny forurensningskilde i kort avstand til bebyggelse som er følsom for 
luftforurensning. Generelt anbefales en linjeføring som i størst mulig grad begrenser 
forurensningsnivåene hos utsatte naboer. 

Alternativ 2.4 og 2.5 i midtre korridor har en linjeføring som forventes å påvirke 
luftforurensningssituasjonen hos omkringliggende naboer i liten grad. Til sammenligning 
forventes søndre korridor med alternativ 3.3 og 3.5 å gi en negativ innvirkning på 
forurensningssituasjonen for et større antall naboer. Særlig alternativ 3.3 som ligger tett på 
boligområder øst for Glomma. Begge alternativene i søndre korridor ligger også tett på 
boliger i området der ny veg møter fv. 111. Begge alternativene innebærer tunnel som vil gi 
et økt forurensningsbidrag ved munningen i dette området.  

Oppføring av en ny bru over Glomma forventes å medføre relativt liten endring i 
trafikkmengdene på de tilstøtende hovedvegene. Følgelig forventes en tilsvarende 
forurensningssituasjon langs disse vegene ved sammenligning av situasjon uten og med ny 
bru. 

I forbindelse med konsekvensutredningen er det ikke blitt utarbeidet kart som viser 
luftforurensningssonene. En nærmere vurdering av luftkvaliteten kan gjøres i neste planfase 
når endelig forslag til trasévalg og lokalisering av bru med tilhørende kryssløsninger er 
fastsatt.  

7.3 Risiko og sårbarhet 

For å avdekke hendelser og forhold det er knyttet risiko til ved de ulike alternativene for trasé 
og løsning er det gjennomført et ROS-seminar 01.04.2016 med deltakelse fra Fredrikstad 
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kommune, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Østfold og Asplan Viak. På samlingen ble 
uønskede hendelser knyttet til de ulike alternativene i kommunedelplanen gjennomgått, både 
for anleggs- og driftsfasen. Det er utarbeidet en egen temarapport for ROS-analysen. 

I arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen er det identifisert risiko knyttet til hendelser som 
må følges opp i det videre planarbeidet. 

Det ble identifisert risiko knyttet til grunnforhold og flom i Glomma, samt 
ekstremvær/klimaendringer. Grunnforhold og flom må hensyntas i det videre planarbeidet og 
drenering må dimensjoneres for økte nedbørsmengder.  

Det ble identifisert risiko for at tiltaket medfører inngrep i naturverdier, kulturminner, viktige 
landbruksområder og friområder. Tiltaket kan medføre inngrep i og avrenning til og 
nedslamming av vassdrag. Spredning av fremmede arter under anleggsarbeidet må 
forebygges.  

Videre kan det være risiko for skader på jernbanelinjen og selve brukonstruksjonen både 
under anlegg og i drift ved påseiling samt brukollaps, dog med lav sannsynlighet.  

Det ble også identifisert risiko knyttet til støy, støv, sprengningsulykke, avrenning til 
vassdrag, dambrudd og forurenset grunn.  

Det er påpekt en generell risiko for trafikkulykker for kjørende og gående, både i anleggs- og 
driftsperioden. Risikoen for ulykker er redusert gjennom at veganlegg og kryss utformes iht. 
vegnormalen. Det ble også identifisert risiko knyttet til trafikkavvikling i anleggsperioden mht. 
tilgjengelighet og mulig redusert fremkommelighet for utrykningsetater i anleggsperioden. 

Risiko og sårbarhet ved nullalternativet der det ikke bygges ny bru er ikke nærmere vurdert i 
ROS-analysen, men er beskrevet i neste kapittel. 

7.4 Sårbarhet i transportsystemet 

En av hensiktene med å bygge ny bruforbindelse i Fredrikstad er å redusere sårbarheten i 
transportsystemet ved at det etableres en alternativ bruforbindelse. 

Vegnettet er med sin struktur og kapasitet svært sårbart med kun én bru over Glomma i 
Fredrikstad. Køsituasjoner oppleves ofte. Ved hendelser eller planlagte tiltak på Fredrikstad 
bru som gir redusert fremkommelighet eller stengt veg, vil nærmeste alternative 
krysningspunkt over Glomma være via E6 i Sarpsborg. 

Ved å bygge en ny bru reduseres sårbarheten ved at det tilbys alternative reiseveger og 
avlastning av Fredrikstad bru. Redusert framkommelighet og omkjøring er spesielt negativt 
for nyttetransport og kollektivtransport og kan være kritisk for nødetatene. 

En ny bru vil uansett bidra til redusert sårbarhet ved at det tilbys alternativ kjørerute nærmere 
Fredrikstad bru, men plasseringen av ny bru kan ha ulik betydning for f.eks. utrykningstid. 

Mht. utrykningstid for nødetatene er det behov for generelt god fremkommelighet overalt, 
men for brannvesenet er det konkrete objekter som det er spesielt kritisk å komme raskt fram 
til. 

Det er 3 aktuelle objekter brannvesenet i henhold til dimensjoneringsforskriften har krav om 
maks 10 min. utrykningstid til: 
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 Torsnes sykehjem (Aldershjemsveien 2) 

 Østsiden eldresenter og omsorgsboliger (Borgarveien 1 og 3) 

 Borge sykehjem (Roald Amundsens vei 70) 

I tillegg til disse er hele industriområdet på Øra og Gamlebyen svært viktige punkter å ha 
rask utrykning til. 

Alle disse objektene ligger på østsiden av Glomma, de fleste langt syd, mens brannstasjonen 
ligger i sentrum på vestsiden av Glomma. 

Brualternativene i syd gir i trafikkberegninger størst avlastning av Fredrikstad bru og gir 
dermed best framkommelighet over eksisterende Fredrikstad bru og gir korteste 
omkjøringsveg ved eventuell stengt bru. De søndre alternativene er derfor best mht. 
reduksjon i sårbarhet generelt og mht. utrykningstid spesielt. De midtre brualternativene er 
nest best og de nordre brualternativene dårligst både mht. avlasting av Fredrikstad bru og 
omkjøringsveg mellom Fredrikstad sentrum og viktige målpunkter på østsiden. 

Et annet moment å vurdere i sammenheng med sårbarhet i transportsystemet er 
eksisterende Fredrikstad brus levetid. På sikt (50 år?) vil brua nå sin tekniske levetid og det 
vil etter hvert bli nødvendig å sette begrensninger på bruken av brua mht. bæreevne. 
Fredrikstad bru er vernet og kan således i utgangspunktet ikke rives for å bygge en ny bru 
samme sted. Dette kan være et argument for å bygge ny bru nær eksisterende bru for å ta 
hensyn til at dagens bru kan måtte stenges eller få begrensinger i bruken pga. bæreevnen. 
For å kunne avvikle trafikken i en slik situasjon vil en eventuell ny bru med kun 2 felt medføre 
et langt mer sårbart transportnett. 
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8 GRUNNLAG FOR ANBEFALING 

8.1 Måloppnåelse 

For grundigere vurdering av måloppnåelsen knyttet til utredninger av trafikale konsekvenser 
vises det til eget notat om trafikkanalyser. 

Måloppnåelsen er vurdert for de tre korridorene sammenliknet med 0-alternativet og ikke for 
de enkelte traséalternativene innenfor hver korridor. 

Ved vurdering av måloppnåelse med en situasjon der man når målet om 0-vekst i 
personbiltrafikken, medfører dette ikke noen vesentlig forskjell i forhold til situasjonen med en 
generell trafikkvekst. 

Måloppnåelsen er i tabellene videre inndelt i tre kategorier: 

Rød = Dårlig måloppnåelse 

Gul = Middels/noe måloppnåelse 

Grønn = God måloppnåelse 

8.1.1 Måloppnåelse med hensyn til prosjektets mål 

Ved å anlegge en ny bru vil mobiliteten på tvers av Glomma øke. Alle brualternativene får 
dermed god måloppnåelse for dette. Ny bru vil også bidra til noe nedgang i trafikkarbeidet i 
modellområdet i forhold til 0-alternativet. Trafikkarbeidet blir minst ved alternativet med 
midtre bru. Det er også kortest gjennomsnittlig reiselengde i dette alternativet. 

Ved å bygge en ny bru reduseres sårbarheten ved at det tilbys alternative reiseveger og 
avlastning av Fredrikstad bru. Redusert framkommelighet og omkjøring er spesielt negativt 
for nyttetransport og kollektivtransport og kan være kritisk for nødetatene. En ny bru vil 
uansett bidra til redusert sårbarhet ved at det tilbys alternativ kjørerute nærmere Fredrikstad 
bru enn E6. Søndre bru gir i trafikkberegningene størst avlastning av Fredrikstad bru og den 
gir korteste omkjøringsveg, og er derfor det alternativet som gir best måloppnåelse mht. 
reduksjon i sårbarhet generelt og mht. utrykning spesielt. Midtre bru gir nest best 
måloppnåelse og nordre bru dårligst måloppnåelse, både mht. avlasting av Fredrikstad bru 
og omkjøringsveg mellom Fredrikstad sentrum og andre viktige målpunkter på østsiden. 

Tabell 8-1: Vurdering av måloppnåelse prosjektets mål. 

Mål Alt 0 Alt Syd Alt Midt Alt Nord Kommentar 

Tiltaket skal gi økt 
mobilitet på tvers av 
Glomma og samtidig 
bidra til reduksjon i 
trafikkarbeidet med bil. 

Gir ingen 
kapasitets-
økning. 

Gir kapasitets-
økning med 2-
4 felt (likt i alle 
alternativ). Gir 
en liten 
reduksjon i 
trafikk-
arbeidet. 

Gir kapasitets-
økning med 2-
4 felt (likt i alle 
alternativ). Gir 
en liten, men 
størst 
reduksjon i 
trafikkarbeidet 

Gir kapasitets-
økning med 2-
4 felt (likt i alle 
alternativ). Gir 
en liten 
reduksjon i 
trafikkarbeidet. 

Alle alternativer gir 
en liten reduksjon i 
transportarbeidet. 

Tiltaket skal gi kortere og 
mer forutsigbar reisetid 
over Glomma i 
situasjoner med redusert 
fremkommelighet eller 
stengt kjørefelt over 
Fredrikstad bru.  

Gir ingen 
reduksjon i 
sårbarhet. 

Gir alternative 
kjøreruter og 
størst 
avlastning av 
Fredrikstad 
bru. 

Gir alternative 
kjøreruter og 
avlastning av 
Fredrikstad 
bru. 

Gir alternative 
kjøreruter og 
avlastning av 
Fredrikstad 
bru. 

Søndre alternativ 
gir størst 
avlastning av 
Fredrikstad bru og 
gir korteste 
omkjøringsveg og 
er derfor 
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alternativet som 
gir best 
måloppnåelse 
mht. reduksjon i 
sårbarhet generelt 
og mht. utrykning 
spesielt (viktige 
målpunkt på 
østsiden ligger i 
syd). 

8.1.2 Måloppnåelse med hensyn til Bypakkas mål 

Sammenliknet med 0-alternativet, avlaster alle brualternativene Fredrikstad bru slik at 
busshastigheten kan øke på Fredrikstad bru i forhold til i dag. I alternativ 0 vil det bli vesentlig 
økt forsinkelse sammenliknet med i dag, slik at ingen alternativ gir økt busshastighet i forhold 
til i dag på strekningen Rakkestadsvingen – St. Croix-krysset som her er vurdert. 
Forsinkelser for buss på denne strekningen er brukt som indikator for måloppnåelse for målet 
om økt busshastighet. I hvilken grad busshastigheten på strekningene øker i forhold til 0-
alternativet sammenfaller med i hvilken grad brualternativene avlaster Fredrikstad bru; 
alternativene i syd gir best måloppnåelse, deretter midtre og nordre. 

Måleindikator for endring i kjøretid for godstransporten er knyttet til kjøretid på konkrete 
strekninger i rushtid. I dag er kjøretiden i normal trafikk mellom Øra og Jonstenkrysset 28 
minutter via rv. 110 og 30 minutter via rv. 111. Med ny bru over Glomma åpner det seg nye 
reisemuligheter. For en bru i syd vil raskeste vei fortsatt være å benytte rv. 110, men via ny 
bru blir kjøretiden 30 minutter. Kjører en via en bru i midtre og nordre korridor vil det være 
raskest å benytte fv. 112 mot E6, med henholdsvis 31 og 29 minutter til Jonstenkrysset. 
Ingen av alternativene medfører at kjøretiden blir kortere enn i dag utenom rushtid. Siden det 
blir økt kjøretid i rushtid vil ikke dagens rute gjennom sentrum lenger være raskest. Alle 
brualternativene avlaster og gir alternative kjøreruter. Alternativ nord gir kortest kjøretid og vil 
være best på en kjøreruta fra Øra mot Jonsten, fordi en unngår flere belastede kryss på fv. 
109. Kjørerute via rv. 111 og Årumkrysset vil være raskest i rushtid da denne får svært lite 
forsinkelser. 

Personbiltrafikken vil i alle alternativer få større forsinkelser på vegnettet enn i dagens 
situasjon. Dette skyldes trafikkvekst på vegnettet. Hovedsakelig vil det være vesentlige 
forsinkelser på vestsiden av Glomma på rv. 110 og fv. 109. 0-alternativet vil innebære de 
største kryssforsinkelsene og bidra til dårligst måloppnåelse. 

For å vurdere effekten av en ny bru på reisemiddelfordelingen er det undersøkt hvordan en 
ny bru med en ny bussrute endrer antallet som kjører i personbil i forhold til buss 
(sammenliknet med 0-alternativet). En ny bussrute er bare lagt på for midtre og nordre 
korridor, da det antas at det ikke er aktuelt å etablere en ny bussrute på en bru i syd. 
Modellberegningene viser at det er svært små utslag på reisemiddelvalg av en ny bru. Antall 
kollektivreiser i modellområdet øker i modellberegningene med i størrelsesorden 400 turer 
pr. dag for bru i nordre og midtre korridor, mens det for søndre korridor blir en liten nedgang i 
antall kollektivturer. For alle brualternativene reduseres antall gangturer og sykkelturer. Det 
er stor usikkerhet ved grunnlaget og beregningene som ligger til grunn for disse resultatene 
da transportmodellen som er benyttet ikke er så egnet til modellering av endring av 
reisevaner. 
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Tabell 8-2: Vurdering av måloppnåelse med hensyn til mål fra Bypakka. 

Mål Alt 0 Alt Syd Alt Midt Alt Nord Kommentar 

Rutebussenes 
gjennomsnittshastighet i 
rushtiden skal øke. 

Økte 
forsinkelser. 
Negativ mål-
oppnåelse. 

Best 
måloppnåelse, 
men en økning 
i forsinkelsene 
i forhold til 
dagens 
situasjon. 

Nest best 
måloppnåelse. 

Dårligst 
måloppnåelse 
av brualterna-
tivene. 

Alle alternativer gir 
økte forsinkelser 
og dermed lavere 
hastighet enn i 
dag. Alternativet i 
syd gir best 
måloppnåelse, 
deretter midtre og 
nordre. 

Kjøretiden for 
godstransport mellom 
viktige terminaler og E6 
skal være minst like god 
som i dag. 

Negativ 
måloppnåelse. 

Nest best 
måloppnåelse. 

Nest best 
måloppnåelse. 

Best 
måloppnåelse. 

Det blir økt kjøretid 
i rush da dagens 
rute gjennom 
sentrum ikke 
lenger er raskest. 
Alle brualternativ-
ene avlaster og gir 
alternative 
kjøreruter. 
Alternativ nord gir 
kortest kjøretid. 
Kjørerute via rv. 
111 og 
Årumkrysset vil 
være raskest. 

Forsinkelse i rush for 
personbil på 
hovedvegnettet skal ikke 
forverres. 

Negativ 
måloppnåelse 

Negativ 
måloppnåelse. 

Negativ 
måloppnåelse.  

Negativ 
måloppnåelse.  

Det blir økte 
kjøretider i rush. 

Økt andel personreiser 
som foretas med andre 
transportmidler enn bil 

Bilandelen 
øker i forhold 
til i dag. 

Bilandelen 
øker i forhold 
til i dag 

Bilandelen 
øker i forhold 
til i dag. 

Bilandelen 
øker i forhold 
til i dag. 

Ingen av 
alternativene gir 
merkbar endring i 
reismiddelvalg i 
forhold til 0-
alternativet. 

Måloppnåelsen er også vurdert med trafikkberegninger der 0-vekst i personbiltrafikken er lagt 
til grunn. Forsinkelser og kjøretid i 0-alternativet blir da omtrent som i dag og forsinkelsene 
blir mindre enn i alternativene beregnet med full vekst. 0-vekst forutsetter endringer i 
reisemiddelfordelingen og vil kreve målrettede tiltak for å oppnå dette. 

8.1.3 Måloppnåelse med hensyn til ønsket byutvikling 

Mål for ønsket byutvikling er gitt av fylkesplan for Østfold mot 2050, kommuneplan for 
Fredrikstad 2011-2023 og kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023. 

Relevante mål og strategier i disse planene er konkretisert i tabellen nedenfor, som grunnlag 
for å vurdere i hvilken grad de ulike brualternativene vil kunne bidra til å nå mål om ønsket 
byutvikling.  

Ny bru over Glomma vurderes ikke å være et byutviklingstiltak i seg selv, men de enkelte 
alternativene vil i ulik grad endre på tilgjengelighetsmønsteret i regionen, og således kunne 
føre til økt utbyggingspress i andre deler av kommunen enn det er planlagt for i dag.  

Ved vurdering av måloppnåelse er det sett på i hvilken grad endring i tilgjengelighet som 
følge av de ulike alternativene aktualiserer nye utviklingsområder, og om eventuell åpning for 
utbygging på disse områdene bidrar til å nå vedtatte mål for ønsket byutvikling. Det vil være 
opp til kommunen som planmyndighet å avgjøre i hvilken grad det skal åpnes for utbygging 
på nye områder som følge av endret tilgjengelighet.  
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Tabell 8-3: Vurdering av måloppnåelse med hensyn til mål for byutvikling. 

Mål Alt Syd Alt Midt Alt Nord 

Kommunens 
utbyggingsmønster skal 
baseres på eksisterende 
sentre og infrastruktur. 
Fredrikstad byområde 
skal styrkes som naturlig 
senter og knutepunkt i 
kommunen. 

Søndre brualternativ vil 
kunne gi en viss endring 
av tilgjengelighets-
mønsteret i regionen, 
spesielt med hensyn til 
bil, men i mindre grad 
enn de to andre 
alternativene. Brua vil 
ventelig heller ikke gi de 
samme utfordringer for 
sentrum og rollefordeling 
som de to andre 
alternativene.  

Midtre brualternativ vil 
kunne gi relativt store 
endringer av tilgjengelig-
hetsmønsteret i regionen, 
spesielt med hensyn til 
bil, og vil kunne føre til 
utbyggingspress ved 
bruhodene og videre 
forbindelser til det 
overordnede vegnettet 
på hver side av Glomma. 
Større utbygginger her vil 
kunne utfordre sentrums 
rolle i senterhierarkiet i 
Fredrikstad, både med 
hensyn til generell 
tilgjengelighet for alle 
trafikantgrupper, og 
politiske vedtak om å 
være kommunens 
viktigste satsnings-
område for handel og 
bolig- og 
næringsutvikling. 

Nordre brualternativ vil 
kunne gi relativt store 
endringer av tilgjengelig-
hetsmønsteret i regionen, 
spesielt med hensyn til 
bil, og vil kunne føre til 
utbyggingspress ved 
bruhodene og videre 
forbindelser til det 
overordnede vegnettet 
på hver side av Glomma. 
Større utbygginger her vil 
kunne utfordre sentrums 
rolle i senterhierarkiet i 
Fredrikstad, både med 
hensyn til generell 
tilgjengelighet for alle 
trafikantgrupper, og 
politiske vedtak om å 
være kommunens 
viktigste satsnings-
område for handel og 
bolig- og 
næringsutvikling. 
 

Hovedtyngden av 
fremtidig vekst 
lokaliseres til Fredrikstad 
byområde 

a. 50 % av 
boligveksten skal 
over tid lokaliseres til 
Fredrikstad 
byområde, mens 40 
% lokaliseres 
innenfor øvrig del av 
tettstedet, jf. 
avgrensning i 
Fylkesplanen. 

b. 2/3 av fremtidige 
arbeidsplasser skal 
etableres innenfor 
Fredrikstad 
byområde 

c. Handel tilpasses 
lokalt kundegrunnlag 

8.1.4 Samlet vurdering av måloppnåelse 

Mht. måloppnåelse vil alle brualternativene gi økt transportkapasitet og dermed mobilitet og 
redusert sårbarhet mht. hendelser på Fredrikstad bru, noe som ikke oppnås ved 0-
alternativet. Søndre alternativ anses som best mht. redusert sårbarhet.  Beregningene viser 
også at brualternativene gir noe redusert transportarbeid sammenliknet med 0-alternativet, 
hvor midtre alternativ gir best måloppnåelse. 

Ingen av alternativene medfører økt busshastighet i forhold til i dag, men søndre alternativ gir 
minst økning i forsinkelsene. 

Ingen av alternativene gir reduksjon i kjøretid for gods eller for forsinkelser for personbil i 
rushtid i forhold til i dag pga. økte forsinkelser i rushtid i alle alternativ. Søndre alternativ gir 
størst avlastning av dagens bru, mens nordre alternativ gir best mulighet for en noe kortere 
rute med relativt lite forsinkelser fra Øra i retning Oslo. I rushtid vil likevel en kjørerute via rv. 
111 og Årumkrysset være raskest fra Øra. 

Ingen av alternativene gir noen merkbar endring i reisemiddelfordelingen selv om det legges 
inn en ny busslinje som benytter den nye brua i både midtre og nordre brualternativ i 
modellberegningene. 

Ingen av alternativene kan sies å bygge opp under målene for byutvikling som er vurdert her. 
Søndre alternativ er i noe mindre grad negativt for ønsket byutvikling enn midtre og nordre 
alternativ. 
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8.2 Oppsummering 

8.2.1 Sammenstilling vurdering samfunnsøkonomisk analyse og måloppnåelse 

For samlet oversikt er resultatene ved vurdering av alternativene sammenstilt i tabellen 
nedenfor både mht. samfunnsøkonomisk analyse og måloppnåelse. 

Tabell 8-4: Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse og måloppnåelse ved 2 og 4 felt. 

Alternativ Alt 0 Alt 1.2 Alt 1.3 Alt 1.5 Alt 2.4 Alt 2.5 Alt 3.3 Alt 3.5 

Prissatte konsekvenser 

Netto nytte ved 2 felt  282 707 133 1 117 1 243 -278 -511 

Netto nytte pr. 
budsjettkrone ved 2 felt 

0 0,22 0,74 0,09 0,69 0,82 -0,20 -0,32 

I. Rangering prissatte 
konsekvenser ved 2 felt 

6 4 2 5 3 1 7 8 

Netto nytte ved 4 felt  -195 385 -394 575 748 -767 -1 339 

Netto nytte pr. 
budsjettkrone ved 4 felt 

0 -0,12 0,32 -0,21 0,28 0,39 -0,43 -0,59 

I. Rangering prissatte 
konsekvenser ved 4 felt 

4 5 2 6 3 1 7 8 

Ikke-prissatte konsekvenser 

Landskapsbilde  -/-- -- -/-- --/--- --/--- -- -- 

Nærmiljø og friluftsliv  --/--- --/--- - -- -- --- ---/---- 

Naturmangfold  - - -/-- -/-- -- --/--- --- 

Kulturmiljø  - -- 0/- -/-- --/--- -- - 

Naturressurser  -/-- --- 0 - -/-- 0 0 

Vassdrag og 
vassdragsmiljø 

 - - - -- -- -- -- 

II. Rangering ikke-
prissatte konsekvenser 

1 3 5 2 4 8 6 7 

Rangering etter samlet 
vurdering av I og II 

1 5 3 4 2 6 7 8 

Måloppnåelse 

Reduksjon trafikkarbeidet         

Redusert sårbarhet         

Økt hastighet buss         

Kjøretid godstransport         

Forsinkelse personbil         

Reisemiddelfordeling         

Byutvikling 1)         

Byutvikling 2)         

1) Byutviklingsmål 1 omhandler at utbyggingsmønsteret skal baseres på eksisterende sentre og infrastruktur og 
at Fredrikstad byområde skal styrkes som senter og knutepunkt. 

2) Byutviklingsmål 2 omhandler at hovedtyngden av fremtidig vekst skal lokaliseres til Fredrikstad byområde. 

8.2.2 Oppsummering av grunnlag for valg av alternativ 

I det følgende presenteres de viktigste argumentene for og mot de ulike alternativene. 

Alternativ 0 

For: 

 Alternativ 0 kommer best ut av samfunnsøkonomisk analyse (sammenstilling 
prissatte og ikke-prissatte) 
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Mot: 

 Alternativet vil ikke gi en bedret beredskap og redusert sårbarhet da det ikke 
etableres alternativ kjøreveg over Glomma. 

 Alternativet er sårbart i forhold til framtidige restriksjoner på bruk av Fredrikstad bru. 

 Alternativet vil gi dårlig framkommelighet pga. trafikkveksten. 

Alternativ 1.2 

For: 

 Alternativ 1.2 er vurdert som det beste alternativet for landskapsbildet. 

 Alternativ i nordre korridor gir best måloppnåelse mht. kjøretid/forsinkelser for 
transport mellom Øra og E6 mot Oslo. 

 Alternativ i nordre korridor gir mulighet til å etablere nye busslinjer som kan gi en god 
kollektivbetjening av begge sider av Glomma. 

Mot: 

 Alternativ 1.2 har negativ nytte ved beregning av prissatte konsekvenser (ved 4 felt). 

 Alternativ 1.2. har middels-stor negativ konsekvens for nærmiljø og friluftsliv pga. 
nærføring til Glommastien og påvirkning på Omberg. 

 Alternativ 1.2 er negativt (liten-middels negativ konsekvens) for naturressurser pga. 
beslag av jordbruksområder. 

Alternativ 1.3 

For: 

 Alternativet har den laveste investeringskostnaden. 

 Alternativ 1.3 har positiv nytte ved beregning av prissatte konsekvenser både ved 2 
og 4 felt. 

 Alternativ 1.3 er vurdert som det beste alternativet for naturmangfold. 

 Alternativ i nordre korridor gir best måloppnåelse mht. kjøretid/forsinkelser for 
transport mellom Øra og E6 mot Oslo. 

 Alternativ i nordre korridor gir mulighet til å etablere nye busslinjer som kan gi en god 
kollektivbetjening av begge sider av Glomma. 

Mot: 

 Alternativ 1.3 er mest negativt for naturressurser (stor konsekvens) pga. størst beslag 
av jordbruksområder. 

 Alternativ 1.3 har middels-stor negativ konsekvens for nærmiljø og friluftsliv pga. 
nærføring til Glommastien og påvirkning på Omberg. 

Alternativ 1.5 

For: 

 Alternativ 1.5 er vurdert som det klart beste alternativet for nærmiljø og friluftsliv. 

 Alternativ 1.5 er det beste alternativet for kulturminner og kulturmiljø. 

 Alternativ i nordre korridor gir best måloppnåelse mht. kjøretid/forsinkelser for 
transport mellom Øra og E6 mot Oslo. 

 Alternativ i nordre korridor gir mulighet til å etablere nye busslinjer som kan gi en god 
kollektivbetjening av begge sider av Glomma. 
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Mot: 

 Alternativ 1.5 har negativ nytte ved beregning av prissatte konsekvenser (ved 4 felt). 

Alternativ 2.4 

For: 

 Alternativ 2.4 har positiv nytte ved beregning av prissatte konsekvenser. 

 Alternativ i midtre korridor gir størst reduksjon i trafikkarbeidet. 

 Alternativ i midtre korridor gir mulighet til å etablere nye busslinjer som kan gi en god 
kollektivbetjening av begge sider av Glomma. 

Mot: 

 Alternativ i midtre korridor er mest negative mht. landskapsbildet (middels-stor 
konsekvens). 

Alternativ 2.5 

For: 

 Alternativ 2.5 har høyest nytte ved beregning av prissatte konsekvenser.  

 Alternativ i midtre korridor gir størst reduksjon i trafikkarbeidet. 

 Alternativ i midtre korridor gir mulighet til å etablere nye busslinjer som kan gi en god 
kollektivbetjening av begge sider av Glomma. 

Mot: 

 Alternativ i midtre korridor er mest negative mht. landskapsbildet (middels-stor 
konsekvens). 

 Alternativ 2.5 er dårligst for kulturminner og kulturmiljø da det gir sterk nærføring til 
verdifulle kulturminner og bidrar til en fragmentering av helhetlige kulturmiljø 
(middels-stor negativ konsekvens). 

Alternativ 3.3 

For: 

 Alternativ i søndre korridor gir størst avlastning av Fredrikstad bru mht. 
framkommelighet på denne. 

 Alternativ i søndre korridor gir kortest omkjøringsveg mht. beredskap og 
trafikkavvikling ved stengt bru/redusert fremkommelighet. 

 Alternativ i søndre korridor vurderes som minst negativt mht. ønsket byutvikling. 

Mot: 

 Alternativ 3.3 har negativ nytte ved beregning av prissatte konsekvenser. 

 Alternativet har tunnel som gir økte investerings- og driftskostnader. 

 Alternativ 3.3 vil ha store negative konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. 

 Alternativet er negativt for naturmangfold pga. inngrepene i Mørkedalen (middels-stor 
negativ konsekvens). 

 Alternativ 3.3 er dårlig for kulturminner og kulturmiljø da det gir sterk nærføring til 
verdifulle kulturminner og bidrar til en fragmentering av helhetlige kulturmiljø (middels 
negativ konsekvens). 

 Alternativet berører flest bygninger mht. støy, men skjermingstiltak vil kunne hjelpe. 

 Alternativet er mest negativt mht. luftforurensning da det i størst grad ligger tett på 
boligområder. 
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Alternativ 3.5 

For: 

 Alternativ i søndre korridor gir størst avlastning av Fredrikstad bru mht. 
framkommelighet på denne. 

 Alternativ i søndre korridor gir kortest omkjøringsveg mht. beredskap og 
trafikkavvikling ved stengt bru/redusert fremkommelighet. 

 Alternativ i søndre korridor vurderes som minst negativt mht. ønsket byutvikling. 

Mot: 

 Alternativ 3.5 har negativ nytte ved beregning av prissatte konsekvenser. 

 Alternativet har høyest investeringskostnad. Har også tunneler som gir økte 
investerings- og driftskostnader. 

 Alternativ 3.5 er mest negativt for nærmiljø og friluftsliv og er vurdert til å ha stor-
meget stor negativ konsekvens. Alternativ 3.5 kommer klart dårligst ut fordi 
alternativet vil gi størst negative konsekvenser for områdene Mørkedalen / Kjæråsen, 
Sorgenfri og Sagabakken skole. 

 Alternativet er mest negativt for naturmangfold pga. inngrepene i Mørkedalen (stor 
negativ konsekvens). 

 Alternativet vil være negativt for lokal luftforurensning da det ligger tett på 
boligområder. 

8.2.3 Konsulentens samlede vurdering  

Følgende vurderinger er gjort: 

a) I forhold til prissatte konsekvenser: 

 Vurderes anleggskostnader som svært viktig er alternativ 1.3 alternativet med lavest 
anleggskostnad. 

 Best nytte pr. budsjettkrone har alternativene i midtre korridor pga. størst reduksjon i 
trafikkarbeidet og at disse får størst trafikk. Alternativ 1.3 får også positiv nytte pga. 
lavest byggekostnad. 
 

b) I forhold til ikke prissatte konsekvenser: 

 Generelt gir alternativ 1.5 minst negative konsekvenser for alle temaene samlet 

 Alternativ 1.3 gir størst inngrep i dyrket mark, ca. 40 daa mot ca. 20 daa for 
alternativet med nest størst inngrep. Alternativ i søndre korridor og alternativ 1.5 
medfører ingen inngrep i dyrket mark. 

 I forhold til kulturminner så er alternativ 2.5 vurdert til å ha størst konflikt slik den er 
presentert, mens alternativene 1.2, 1.5 og 3.5 er vurdert å ha minst konfliktpotensial. 

 Alle alternativene er vurdert å ha store konflikter i forhold til nærmiljø og friluftsliv med 
unntak av alternativ 1.5. Alternativ 3.5 er vurdert som svært negativt.  

 I forhold til naturmangfold vil alternativene i søndre korridor være svært negative pga. 
inngrep i Mørkedalen. 

 I forhold til landskap vil alternativene i midtre korridor ha størst konflikt pga. flatt 
terreng på begge sider av elva. 
  

c) Andre forhold: 

 Ingen av alternativene er positive mht. til ønsket byutvikling. 

 Alle alternativene er positive i forhold til å redusere sårbarheten i transportsystemet 
og vil gi noe reduksjon i samlet trafikkarbeid.    
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 Alternativene i søndre korridor gir best avlastning av trafikk på eksisterende bru som 
medfører best framkommelighet for buss. 

 Alternativene i nord vurderes som de beste for godstrafikken med mest forutsigbar 
kjøretid. 

Fra et faglig ståsted er det ikke ett alternativ som peker seg ut som det beste. Ingen av 
alternativene har god måloppnåelse for alle fastsatte mål, heller ikke 0-alternativet.  

Det er derfor ikke gitt noen entydig anbefaling for valg av alternativ. 

 


