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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.
Planarbeidet er basert på planprogram, godkjent av Fredrikstad kommune 12. mars 2015.
Denne temautredningen er basert på godkjent arbeidsrapport etter siling av traséalternativer.
Temarapporten er utarbeidet som et selvstendig dokument. Sammen med øvrige utredninger
vil denne danne grunnlaget for en beslutning for valg av alternativ som det utarbeides
kommunedelplan for. Resultatene fra denne og andre temautredninger er sammenstilt i
hovedrapporten for konsekvensutredningene.
Rapporten er revidert etter tilbakemeldinger fra oppdragsgiver.

Sandvika, 23.05.2016

Øyvind Dalen

Faste Lynum
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SAMMENSTILLING OG SAMMENDRAG
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.
RTM-beregningene viser at det samlede transportarbeidet i regionen vil bli redusert med
nordre brualternativ. Dette skyldes blant annet mulighet for kortere reiser mellom
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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 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
mellom boligområdene i øst og arbeidsplasser og handel i området rundt Dikeveien i vest. På
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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.
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 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.
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1 TILTAKSBESKRIVELSE
1.1 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 1-1: Normalprofil ved 4-feltsbru med sykkelveg med fortau.

Figur 1-2: 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 Tkryss 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.

1.2 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.
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Figur 1-3: Oversikt over alternativene som utredes.
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1.3 Nærmere om utredningsalternativene
1.3.1 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.

1.3.2 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.
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Figur 1-4: Alternativ 1.2 (bilde fra VR-modell).

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 1-5: Alternativ 1.3 (bilde fra VR-modell).
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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.

Figur 1-6: Alternativ 1.5 (bilde fra VR-modell).

1.3.3 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.
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Figur 1-7: Alternativ 2.4 (bilde fra VR-modell).

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 1-8: Alternativ 2.5 (bilde fra VR-modell).
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1.3.4 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.

Figur 1-9: 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.
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Figur 1-10: Alternativ 3.5 (bilde fra VR-modell).
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2 OM TEMAUTREDNINGEN
2.1 Definisjon av temaet
Utredning av lokale og regionale virkninger handler om å synliggjøre hvordan
tilgjengelighetsforbedringer eller endrede forutsetninger for å utnytte arealer, kan gi nye
muligheter eller begrensninger for befolkning og næringsliv lokalt og/eller regionalt 1.
Investeringer i transportinfrastruktur påvirker lokal og regional utvikling i hovedsak gjennom å
endre forutsetningene for transport- og trafikkmønster. Endringer i transport- og
trafikkmønsteret er derfor utgangspunktet for analyse av lokal og regional utvikling 1.

2.2 Behandling av alternativer
I dette notatet behandles de ulike traséalternativene i hver enkelt korridor som ett alternativ.
Det vil si at alternativ 1.2, 1,3 og 1.5 behandles som nordre brualternativ, alternativ 2.4 og
2.5 som midtre brualternativ og alternativ 3.3 og 3.5 behandles som søndre brualternativ. De
lokale og regionale virkningene vil være tilnærmet de samme innenfor hver av de tre
korridorene.

2.3 Planprogrammet
Planprogram for KDP ny Glommakryssing i Fredrikstad, datert 12. mars 2015, har følgende
beskrivelse av utredningsbehov for lokal og regional utvikling:
Konsekvenser i fht lokal og regional utvikling skal utredes. Det skal blant annet drøftes
hvordan de ulike alternativene legger til rette for ønsket:
- arealutvikling
- bosettingsmønster
- næringsutvikling
- kollektivbetjening av regionen
- endring av reisevaner
- nærhet til fritidsaktiviteter
Det skal redegjøres for om alternativet er i samsvar eller i strid med gjeldende planer.
Herunder også forholdet til nasjonale og regionale mål og retningslinjer. Det skal lages en
egen temarapport med konsekvenser mht. regional og lokal utvikling.
Ved vurdering av alternativenes konsekvenser for byutvikling skal følgende tema belyses:

- «Ny» sentralitet: hvordan kan alternativene påvirke ny bebyggelse og
utbyggingsmønster? Hvordan kan alternativene påvirke handelsmønster i og utenfor
sentrum?
- Barriereeffekter: hvordan påvirker alternativene mulighetene for gående og
syklendes bevegelsesmønster?

1

Statens vegvesen Vegdirektoratets håndbok V712 Konsekvensanalyser, kapittel 8: Lokale og
regionale virkninger
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2.4 Planmessige føringer
2.4.1 NTP 2018-20292
Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er:


Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til
nullutslippssamfunnet.

NTP 2018-2029 har videre følgende tre hovedmål:




Fremkommelighet: Bedre fremkommelighet for personer og gods i hele landet
Transportsikkerhet: Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen
Klima og miljø: Reduserer klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et
lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser

Følgende vedtatte overordnede prioriteringer er av særlig relevans for denne utredningen:




Satsing på samordnet areal- og transportplanlegging, kollektivtrafikk og
sykkelekspressveier i de største byområdene for å nå nullvekstmålet, og for å bidra til
reduserte klimagassutslipp og bedre luftkvalitet
Økt samarbeid over forvaltningsnivåene og støtte til fylkeskommunale og kommunale
transportsystem

NTP 2018-2029 anbefaler følgende strategier for å redusere klimagassutslippene fra
transportsektoren:


Kollektivtrafikk, sykkel og gåing i byene. Nullvekstmålet i de store og mellomstore
byområdene skal nås. Det skal legges til rette for arealbruk som reduserer
transportbehovet samtidig som mobiliteten opprettholdes.

Nullvekstmålet for personbiltrafikk gjelder for de ni byområdene som er aktuelle for
bymiljøavtaler, herunder Nedre Glommaregionen. Nullvekstmålet gjelder hele byområdet sett
under ett, og for alle personreiser med bil, også lav- og nullutslippskjøretøy. Opprettholdelse
av mobilliten i byområdene tilsier at trafikken fremover i vesentlig større grad enn i dag må
avvikles med gåing, sykkel og kollektivtransport.
Kommuner, fylkeskommuner og stat må prioritere prosjekter i og gjennom byer som bygger
opp under nullvekstmålet for personbiltrafikk. Målet om nullvekst i personbiltrafikken
forutsetter en gjensidig forpliktelse mellom de tre forvaltningsnivåene. Gående, syklende og
kollektivtransport må prioriteres i utbyggingen av transportinfrastruktur i byområdene.
Vegprosjekter som øker kapasiteten for personbilene i byområdene vil kreve mottiltak for å
nå nullvekstmålet.
Transportetatene anbefaler at rammeverket for bymiljøavtalene endres slik at en del av
midlene i disse avtalene kan gå til investeringer i kollektiv-, gang- og sykkeltiltak langs både

2

Transportetatenes forslag. Revidert utgave 8. mars 2016
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riksveg, fylkesveg og kommunal veg. Dette vil sikre en mer helhetlig prioritering av prosjekter
som er viktige for å nå nullvekstmålet.
For å få en ønsket overgang fra bil til kollektivtransport er det nødvendig å utvikle et
kollektivtilbud som er konkurransedyktig med personbilen på reiser over tre km. Det
innebærer at kollektivtransporten må bli raskere og mer forutsigbar, den må gå oftere og den
må bli enklere. Dette vil kreve egne traséer i form av baneløsninger, bussveger og
kollektivfelt. På eksisterende vegnett må buss gis prioritet på strekninger og i kryss.

2.4.2 Fylkesplan Østfold mot 2050
Planen har definert tre prioriterte oppfølgingsområder. «Fortetting, byutvikling og vern» er et
av disse. Her fremheves blant annet:
«Østfold inngår i Østlandsområdet og har sluttet seg til Osloregionens strategi for samordnet
areal- og transportplanlegging. Denne legges til grunn for utviklingen i Østfold. Her står
prinsippet med en flerkjernet by- og tettstedsutvikling sentralt. I dette inngår at byene skal
være viktige motorer i utviklingen av fylket, og at det utvikles konsepter for byutvikling med
god funksjonalitet. Andre tettsteder med muligheter for god kollektivbetjening skal styrkes
som steder for vekst i bosetting, arbeidsplasser og lokal service. I spredtbygde strøk kan
bosettingsmønsteret opprettholdes. Nedre Glomma utvikles som storby og viktig
tyngdepunkt.

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

19

Figur 2-1: Utsnitt av regionkart for Nedre Glomma, fra fylkesplan Østfold mot 2050.

2.4.3 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 er vedtatt i Fredrikstad kommunestyre 10.
februar 2011. Planen har følgende mål for infrastruktur og arealstrategi:
Mål:





Befolkningen og næringslivet har en fungerende infrastruktur og arealer som sikrer
nødvendig grunnlag for videre vekst og utvikling.
Vi har fortettet bysentrum og gjennom dette tilført byen nye innbyggere og ny aktivitet
som bidrar til et mangfoldig nærings- og kulturliv
Naturressurser og det biologiske mangfoldet sikres. Det er økt tilgjengelighet og
kvalitet i våre naturområder.
Vi har en god arealpolitikk som gir bedre vern om gjenværende dyrket mark og tar
vare på våre kulturminner og kulturmiljøer.
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Strategier:







Gjennom overordnet arealplanlegging tilrettelegger vi for et bærekraftig
utbyggingsmønster hvor arealforbruk og transportbehov reduseres i tråd med
nasjonale føringer.
Lokalsamfunnsordningen videreføres.
Vi utnytter fordelene av regional samhandling og felles styrke.
Vi legger til rette for mer kunnskapsbasert næringsutvikling, særlig i tilknytning til
høyskolemiljøet.
Vi bygger gode og effektive tilførselsveier til E6, nordover, sørover og langs Glomma.
Vi jobber aktivt for videreføring av to-spors jernbane, i samarbeid med de andre
Østfoldbyene.

2.4.4 Kommuneplanens arealdel 2011-2023
Kommuneplanens arealdel 2011-2023 er vedtatt i Fredrikstad kommunestyre 6. desember
2012. For å følge opp målene i kommuneplanens samfunnsdel er det gitt følgende føringer
innen temaet samordnet areal- og transportplanlegging, utbyggingsmønster og effektiv
arealutnyttelse:
Transporteffektivitet er en førende arealstrategi for fylkesplan for Østfold mot 2050. Således
bygger denne planen opp under denne strategien gjennom å videreføre i denne planen at
ikke mer enn 1,5 % av total boligbygging skal skje som spredt bebyggelse (utenfor
lokalsentrene), ikke mer enn 10% i lokalsentrene og så mye som 90% av total boligbygging
innenfor tettstedet (jf Fylkesplanen). Vi ønsker imidlertid å forsterke byen som vekstområde
ved å legge opp til 50% av de 90 til byområdet3. Dette er en forsterking av den trenden vi
allerede ser og vil være med på å bygge opp under byen som motor for framtidig utvikling.
Om boligbygging står det følgende:
Ut fra forventet befolkningsvekst legges det opp til å etablere omtrent 350-400 nye boliger pr.
år og disse søkes fordelt som følger:
- 50 % i byområdet
- 40 % i øvrig tettsted
- 10 % i lokalsentra/omland
Om næring står det følgende:
- Fremtidige næringsområder søkes lokalisert I samsvar med føringene i fylkesplan
for Østfold.
- Bidra til tiltak for bedre arealeffektivisering innenfor næringsområder
- Prioritere transportintensiv næring lagt til områder med god tilgjengelighet. Områder
i bybåndet, spesielt øst for Glomma utvikles.
- Utviklingen av byeksterne handelsområder begrenses til plasskrevende varegrupper
i samsvar med ny kjøpesenterbestemmelse.

3

«Byområdet» er definert av kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023.
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Figur 2-2: Kommuneplan for Fredrikstad, utsnitt.
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2.4.5 Kommunedelplan for Fredrikstad byområde
Kommunedelplanen legger til grunn at en stor del av framtidig arealbehov mht. bolig og
næring skal dekkes innenfor byområdet. Dette er i tråd med fylkesplan Østfold mot 2050,
som har transporteffektivitet som en førende arealstrategi.
I byområdet skal det legges til rette for et miljøvennlig og variert boligtilbud som synliggjør
mangfoldet og styrker grunnlaget for næringsutvikling og et variert kulturtilbud. Kommunen
ønsker å prioritere boligbygging innenfor byområdet, i tråd med fylkesplanen, og som strategi
for økt aktivitet i byområdet. Boligbyggeprogrammet, som inngår i kommunens arealplan, vil
gi føringer for andel boliger som skal bygges innenfor planområdet.
De fleste nye arbeidsplasser i kommunen forventes å komme innenfor kategorien
bynæringer. I KDP for Fredrikstad byområde legges det til grunn at 2/3 av arbeidsplassene
kan etableres i byområdet.
KDP for Fredrikstad byområde har som et hovedgrep å utvikle et kompakt handelssentrum
med akseptable gangavstander, og at sentrum skal ta mesteparten av handelsveksten i
kommunen. For å unngå uønsket spredning av handelsfunksjonene er det definert
bestemmelser med blant annet krav til dokumentasjon om i hvilken grad tiltak bidrar til å
styrke sentrum.

Figur 2-3: Kommunedelplan for Fredrikstad byområde.
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3 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON
3.1 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 3-1. 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.
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.
De største arbeidsplasskonsentrasjonene langs Glomma i Fredrikstad er vist i Figur 3-2 og
Figur 3-3. 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.
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
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 3-4 og Figur 3-5.

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

24

Figur 3-1: Dagens befolkningsstruktur i planområdet. Kilde SSB (befolkning pr. 250). Bearbeidet av Asplan Viak.
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Figur 3-2: Dagens arbeidsplasstruktur i planområdet. Kilde SSB, stedfestet bedriftsregister 2015. Bearbeidet av
Asplan Viak.
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Figur 3-3: Fordeling av arbeidsplasser i Nedre Glommaregionen. Ansatte ved Østfold sentralsykehus i Fredrikstad
er flyttet til Kalnes. Kilde: SSB, stedfestet bedriftsregister 2015. Bearbeidet av Asplan Viak.
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Figur 3-4: Handelskonsentrasjoner i Nedre Glommaregionen. Tallene viser antall ansatte pr delområde. Kilde:
SSB, stedfestet bedriftsregister 2015. Bearbeidet av Asplan Viak.
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Figur 3-5: Fordeling av handel i Nedre Glommaregionen. Kilde: SSB, stedfestet bedriftsregister 2015. Bearbeidet
av Asplan Viak.
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3.2 Trafikktall
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 (kilde Nasjonal vegdatabank, NVDB
2016). Trafikkmengden på fv. 109 på vestsiden av Glomma er nesten dobbelt så høy som på
rv. 111 som går parallelt på østsiden. Se Figur 3-6.
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Figur 3-6: Trafikkbelastning på vegnettet. Kilde NVDB 2016. Registreringene er datert 2012-2014.
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Figur 3-7: Tungtrafikk på vegnettet. Kilde NVDB 2016. Registreringene er datert 2012-2014.
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3.3 Tilgjengelighet med ulike transportmidler
3.3.1 Bakgrunn
Det er beregnet tilgjengelighet for hhv. bil, kollektivtransport og sykkel for dagens situasjon
og de tre brualternativene. Beregningene er gjort med ATP-modellen4 og er basert på
dagens befolkningsstruktur i Nedre Glommaregionen. Det er drøyt 130 000 bosatte i
beregningsgrunnlaget, som omfatter Fredrikstad og Sarpsborg kommuner.
For bil er det i ATP-modellen benyttet skiltet hastighet med opp mot 10 % reduksjon for å
beregne reisetid. Reduksjonen avhenger av fartsgrensen (ingen reduksjon av 100 km/t og 10
% for 30-50 km/t), for å ta hensyn til mindre forsinkelser grunnet kø, trafikkavvikling og
lignende. Det er lagt til grunn 60 km/t på de tre brualternativene, og i modellen er det er
etablert et vegnett som muliggjør effektiv trafikkavvikling på hver side av Glomma.
For kollektivtransport er det benyttet en kollektivmodell utarbeidet av Asplan Viak i 2012.
Reisetiden er gitt av gangavstand til/fra holdeplass, ventetid på holdeplass og kjøretid gitt av
rutetabell. Dette innebærer blant annet 10 min frekvens på Glommaringen, og at ruter til
Kalnes sykehusområde ikke inngår i modellen. Det er allikevel antatt at modellen er god nok
for formålet, da det er endringer som følge av de enkelte brualternativene som skal vurderes.
For nordre og midtre brualternativ er det lagt innen en ny kollektivlenke med 10 min. frekvens
som knytter samme østre og vestre side sammen via Dikeveien/Østfoldhallen og ny bru. Det
vil være flere varianter for hvordan dette kan løses i praksis. Mulige løsninger kan være en
«indre ringrute» mellom sentrum og Dikeveien på hver side av Glomma, eller en pendelrute
mellom Dikeveien og sentrum via Sellebakk mm. på østre side av Glomma, i kombinasjon
med en pendelrute mellom Fredrikstad sentrum og Sarpsborg sentrum langs fv. 109. Se
mulige prinsippløsninger i Figur 3-8. For søndre brualternativ vil det være mindre aktuelt å
etablere en ny bussrute da bruen ikke vil knytte sammen målpunkt som ikke allerede er
betjent med dagens tilbud. Strekningen blir også for lang for en sentrumsring. Det er således
ikke gjort beregninger av nye kollektivruter over søndre brualternativ.
For sykkel varierer hastigheten med stigningsforholdene, fra 5 km/t i motbakke til opp mot 40
km/t nedover. På flat mark er hastigheten 16 km/t. Modellen tar ikke hensyn til kvaliteten på
sykkelvegnettet. For de tre brualternativene er det brukt samme høyde som for dagens bru.
Tilgjengelighetskartene for kollektivtransport og sykkel viser hvor mange bosatte som kan nå
et hvert område i kartet i løpet av hhv. 30 min med kollektivtransport og 20 min med sykkel.
For bil viser tilgjengelighetskartene hvor mange personer som kan nå ulike deler av regionen
innenfor ulike reisetider.

4

ATP-modellen er et GIS-basert analyse- og presentasjonsverktøy til bruk i samordnet areal- og
transportplanlegging, utviklet av Asplan Viak. ATP-modellen er særlig egnet til å studere sammenhenger mellom
arealbruk og transport, herunder endret tilgjengelighet som følge av infrastrukturtiltak eller omlegging av
transportsystemet (for eksempel endret rutestruktur for buss).
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Figur 3-8: Mulige prinsippløsninger for kollektivbetjening via ny bro. For nordre og midtre brualternativ kan det ev.
etableres en ny ringrute mellom sentrum og Dikeveien på hver side av Glomma. For midtre alternativ kan det
også tenkes en pendelrute mellom Dikeveien og sentrum via Sellebakk, i kombinasjon med en pendelrute mellom
Fredrikstad sentrum og Sarpsborg sentrum langs fv. 109. For søndre brualternativ vil det være mindre aktuelt å
etablere en ny bussrute da bruen ikke vil knytte sammen målpunkt som ikke allerede er betjent med dagens
tilbud.
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3.3.2 Bil
Dagens situasjon
Fredrikstad sentrum, samt området mellom Rakkestadsvingen og Sellebakk har den beste
biltilgjengeligheten i Nedre Glommaregionen i dag, se Figur 3-9. Den gode
biltilgjengeligheten til områder øst for Glomma skyldes i første rekke rask adkomst for
bosatte i Sarpsborg via E6 og rv. 111. Kartet viser også god tilgjengelighet til områder langs
Vardeveien og fv. 110 Haldenveien, men dette må ses i sammenheng med hvordan
hastigheten på vegnettet er kodet i ATP-modellen, da det er mindre sannsynlig at bilister vil
velge å kjøre langs Vardeveien. For de drøyt 130 000 bosatte i Nedre Glomma-regionen er
det i gjennomsnitt mindre enn 15 min. reisetid med bil utenom rush til hele det tettbebygde
området på begge sider at Glomma i Fredrikstad. Hele dette området kan således sies å ha
god biltilgjengelighet, beregnet med utgangspunkt i dagens infrastruktur og
befolkningsmønster.

Figur 3-9: Dagens biltilgjengelighet i Nedre Glommaregionen. Beregningen er basert på befolkningsstrukturen i
Fredrikstad og Sarpsborg og kjøretider ved normal fremkommelighet på vegnettet.
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Nordre brualternativ
Ved eventuell etablering av nordre brualternativ utvides den mest tilgjengelige sonen i
regionen til også å omfatte Dikeveien/Østfoldhallen vest for Glomma, samt strekningen
mellom Sellebakk og Årum/E6 øst for Glomma. Nordre brualternativ gir også bedre
tilgjengelighet til Valle/Rolvsøy og Greåker i Sarpsborg. For øvrige deler av kommunen er det
ingen merkbare endringer i biltilgjengeligheten som følge av ev. ny bru i denne korridoren.
Se Figur 3-10. Nordre brualternativ kan medføre en flytting av det mest tilgjengelige området
i Fredrikstad, fra sentrum til nordre del av kommunen, på hver side av Glomma
(Dikeveien/Østfoldhallen/Valle og Sellebakk/Torp).

Figur 3-10: Biltilgjengelighet ved nordre brualternativ. Beregningen er basert på befolkningsstrukturen i
Fredrikstad og Sarpsborg og kjøretider ved normal fremkommelighet på vegnettet.
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Midtre brualternativ
Ved eventuell etablering av midtre brualternativ utvides den mest tilgjengelige sonen i
regionen til også å omfatte Dikeveien/Østfoldhallen vest for Glomma, samt strekningen
mellom Sellebakk og Årum/E6 øst for Glomma. Midtre brualternativ gir også noe bedre
tilgjengelighet til Rolvsøy og deler av Greåker i Sarpsborg enn for dagens situasjon. På
østsiden av Glomma er tilgjengelighetsmønsteret relativt likt for midtre og nordre
brualternativ, mens nordre brualternativ gir noe bedre tilgjengelighet til Valle og nordre del av
Rolvsøy vest for elva. For øvrige deler av kommunen er det ingen merkbare endringer i
biltilgjengeligheten som følge av ev. ny bru i denne korridoren. Se Figur 3-11. Midtre
brualternativ kan medføre en flytting av det mest tilgjengelige området i Fredrikstad nordover,
fra sentrum til Dikeveien/Østfoldhallen vest for Glomma og Sellebakk/Torp på østsiden.

Figur 3-11: Biltilgjengelighet ved midtre brualternativ. Beregningen er basert på befolkningsstrukturen i
Fredrikstad og Sarpsborg og kjøretider ved normal fremkommelighet på vegnettet.
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Søndre brualternativ
Ved eventuell etablering av søndre brualternativ utvider den mest tilgjengelige sonen i
regionen til også å omfatte deler av Dikeveien/Østfoldhallen vest for Glomma, samt
strekningen mellom Sellebakk og Årum/E6 øst for Glomma sammenlignet med dagens
situasjon. På østsiden av Glomma er tilgjengelighetsmønsteret relativt likt for de tre
alternativene, mens søndre brualternativ ikke gir sammen tilgjengelighet til områdene nord
og øst for Dikeveien som de to andre alternativene på vestsiden av elva. For øvrige deler av
kommunen er det ingen merkbare endringer i biltilgjengeligheten som følge av ev. ny bru i
denne korridoren. Se Figur 3-12. Det samme gjelder områder i Sarpsborg. Søndre
brualternativ kan medføre en flytting av det mest tilgjengelige området i Fredrikstad nordover,
fra sentrum til Dikeveien vest for Glomma og Sellebakk/Torp på østsiden.

Figur 3-12: Biltilgjengelighet ved søndre brualternativ. Beregningen er basert på befolkningsstrukturen i
Fredrikstad og Sarpsborg og kjøretider ved normal fremkommelighet på vegnettet.
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3.3.3 Kollektivtransport
Dagens situasjon
Fredrikstad sentrum har den beste kollektivtilgjengeligheten i Nedre Glommaregionen i dag.
Nesten 40 000 kan nå Fredrikstad sentrum innenfor 30 min. reisetid med buss (inkl. gangtid
og ventetid på holdeplass). Se Figur 3-13. Dette er vesentlig flere enn øvrige deler av
regionen, inkludert Sarpsborg sentrum. 20-30 000 kan nå øvrige områder langs
Glommaringen på vestsiden av elva innenfor 30 min reisetid med buss. Det samme gjelder
området mellom Rakkestadsvingen og nedre del av Sellebakk på østsiden. Øvrige deler av
regionen kan sies å ha relativt dårlig kollektivtilgjengelighet, beregnet med dagens
befolkningsmønster og kollektivtilbud i 2012.

Figur 3-13: Dagens kollektivtilgjengelighet i Nedre Glommaregionen. Beregningen er basert på
befolkningsstrukturen i Fredrikstad og Sarpsborg og modell av kollektivsystemet fra 2012.
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Nordre brualternativ
Ved å etablere en ny bussrute via nordre brualternativ, enten som ringrute eller pendelrute
(se kap. 3.3.1) utvides området med best kollektivtilgjengelighet i regionen til å omfatte
Dikeveien/Østfoldhallen og Torp i tillegg til Fredrikstad sentrum. En ringrute kan forslagsvis
betjene strekningen sentrum- Dikeveien-Valle-Torp-Sellebakk-sentrum, og gå langs fv. 109
eller Lislebyveien på vestsiden og rv. 111 på østsiden av Glomma. En pendelrute kan for
eksempel gå mellom Dikeveien og sentrum via Torp på østre side av Glomma, i kombinasjon
med en pendelrute mellom Fredrikstad sentrum og Sarpsborg sentrum langs fv. 109.
Nærmere 40 000 bosatte kan nå de mest tilgjengelige områdene i regionen innenfor 30 min.
reisetid med buss (inkl. gangtid og ventetid på holdeplass). Se Figur 3-14. En ny bussrute via
nordre brualternativ vil også gi bedre kollektivtilgjengelighet til området mellom Sellebakk og
Torp øst for Glomma, samt mellom sentrum og Leie (Leiegata) på vestsiden. For øvrige deler
av regionen er det ingen merkbare endringer i kollektivtilgjengeligheten som følge av ev. ny
bru og bussrute.

Midtre brualternativ
Ved å etablere en ny bussrute midtre brualternativ (se kap. 3.3.1) utvides området med best
kollektivtilgjengelighet i regionen til å omfatte Dikeveien/Østfoldhallen i tillegg til Fredrikstad
sentrum. Busstilbudet kan forslagsvis etableres som en ringrute for strekningen sentrumDikeveien-Sellebakk-sentrum, og gå langs fv. 109 eller Lislebyveien på vestsiden og rv. 111
på østsiden av Glomma. Det å legge ruten via Dikeveien/Østfoldhallen medfører en omveg
for reiser i retning i sentrum, og det kan således stilles spørsmålstegn om en slik rute vil
kunne fungere i praksis. Alternativt kan det vurderes en pendelrute mellom Dikeveien og
sentrum via Sellebakk på østre side av Glomma, i kombinasjon med en pendelrute mellom
Fredrikstad sentrum og Sarpsborg sentrum langs fv. 109.
Nærmere 40 000 bosatte kan nå de mest tilgjengelige områdene i regionen innenfor 30 min.
reisetid med buss (inkl. gangtid og ventetid på holdeplass). Se Figur 3-15. En ny bussrute via
midtre brualternativ vil også kunne medføre bedre kollektivtilgjengelighet til Sellebakk øst for
Glomma, samt mellom sentrum og Leie, samt Lisleby og Råbekken på vestsiden. For øvrige
deler av regionen er det ingen merkbare endringer i kollektivtilgjengeligheten som følge av
ev. ny bru og bussrute.

Søndre brualternativ
For søndre brualternativ vil det være mindre aktuelt å etablere en ny bussrute da bruen ikke
vil knytte sammen målpunkt som ikke allerede er betjent med dagens tilbud. Strekningen blir
også for lang for en sentrumsring. Det er således ikke gjort ytterligere vurderinger av ev. nye
kollektivruter over søndre brualternativ.
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Figur 3-14: Kollektivtilgjengelighet i Nedre Glommaregionen ved etablering av ny bussforbindelse via nordre
brualternativ med samme frekvens som Glommaringen. Modell av kollektivsystemet for øvrig er fra 2012.
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Figur 3-15: Kollektivtilgjengelighet i Nedre Glommaregionen ved etablering av ny bussrute via midtre brualternativ
og Østfoldhallen med samme frekvens som Glommaringen. Modell av kollektivsystemet for øvrig er fra 2012.

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

42

3.3.4 Sykkel
Byfergene del av sykkelvegnettet
Byfergene i Fredrikstad inngår i kommunens sykkelvegnett, noe som gir god tilgjengelighet
for syklister på tvers av elva. En eventuell ny bru vil således ikke endre vesentlig på dagens
muligheter til å krysse elva, annet enn å muliggjøre å krysse uavhengig av fergenes rutetider.
Midtre brualternativ ligger nær fergen mellom Sellebakk og Lisleby som går kontinuerlig i
rush og med 15 min. frekvens utenom. Rutekart for byfergene i Fredrikstad er vist i Figur
3-16.

Figur 3-16: Rutekart for byfergene i Fredrikstad. Byfergene inngår i kommunens sykkelvegnett. Kilde Fredrikstad
kommune.
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Dagens situasjon
Fredrikstad sentrum har den beste sykkeltilgjengeligheten i Nedre Glommaregionen i dag.
Nesten 45 000 kan nå Fredrikstad sentrum innenfor 20 min. med sykkel. Se Figur 3-17. Det
er også god sykkeltilgjengelighet til store deler av nærområdet til Fredrikstad sentrum,
mellom nordre del av Kråkerøy, Trosvik, Kongsten og Glemmen, samt Sarpsborg sentrum og
omegn (mellom E6 og fv.118). 30-40 000 innbyggere kan nå disse områdene innen 20 min
med sykkel. I Fredrikstad er det generelt bedre sykkeltilgjengelighet vest for Glomma enn
øst. Se Figur 3-13.

Figur 3-17: Dagens sykkeltilgjengelighet i Nedre Glommaregionen. Beregningen er basert på
befolkningsstrukturen i Fredrikstad og Sarpsborg. Sykkelhastigheten varierer med terrenget, og det er lagt til
grunn at en kan sykle på alle veger unntatt E6 og tunnelene i Fredrikstad.
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Nordre brualternativ
Ved eventuell etablering av nordre brualternativ blir det noe bedre sykkeltilgjengelighet i
nordre del av Fredrikstad, fortrinnsvis i området rundt Dikeveien/Østfoldhallen og Valle på
vestsiden av Glomma. Nordre brualternativ endrer ikke den generelle sykkeltilgjengeligheten
til Fredrikstad sentrum og øvrige deler av kommunen. Brualternativet påvirker ikke den
generelle sykkeltilgjengeligheten i Sarpsborg. Se Figur 3-18.

Figur 3-18: Sykkeltilgjengelighet i Nedre Glommaregionen ved nordre brualternativ. Beregningen er basert på
befolkningsstrukturen i Fredrikstad og Sarpsborg. Sykkelhastigheten varierer med terrenget, og det er lagt til
grunn at en kan sykle på alle veger unntatt E6 og tunnelene i Fredrikstad.
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Midtre brualternativ
Ved eventuell etablering av midtre brualternativ øker sykkeltilgjengelighet i området rundt
Dikeveien/Østfoldhallen og Lisleby på vestsiden av Glomma, og Sellebakk og Torp på
østsiden. Midtre brualternativ endrer ikke den generelle sykkeltilgjengeligheten til Fredrikstad
sentrum og øvrige deler av kommunen. Brualternativet påvirker ikke den generelle
sykkeltilgjengeligheten i Sarpsborg. Se Figur 3-19.

Figur 3-19: Sykkeltilgjengelighet i Nedre Glommaregionen ved midtre brualternativ. Beregningen er basert på
befolkningsstrukturen i Fredrikstad og Sarpsborg. Sykkelhastigheten varierer med terrenget, og det er lagt til
grunn at en kan sykle på alle veger unntatt E6 og tunnelene i Fredrikstad.
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Søndre brualternativ
Ved eventuell etablering av søndre brualternativ utvides området med best
sykkeltilgjengelighet i regionen til også omfatte Glemmen, nord for sentrum. Søndre
brualternativ vil også gi økt sykkeltilgjengelighet til Nabbetorp og Sellebakk på østsiden av
Glomma. For øvrige deler av kommunen endres ikke den generelle sykkeltilgjengeligheten i
nevneverdig grad. Brualternativet påvirker ikke den generelle sykkeltilgjengeligheten i
Sarpsborg. Se Figur 3-20.

Figur 3-20: Sykkeltilgjengelighet i Nedre Glommaregionen ved søndre brualternativ. Beregningen er basert på
befolkningsstrukturen i Fredrikstad og Sarpsborg. Sykkelhastigheten varierer med terrenget, og det er lagt til
grunn at en kan sykle på alle veger unntatt E6 og tunnelene i Fredrikstad.
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3.3.5 Gods
Ved hjelp av ATP-modellen er det sett på potensielle reiseruter fra Borg Havn i retning E6 og
videre vestover mot Oslo (representert ved et punkt på E6 ved Jonstentoppen). Se Figur
3-21. Beregningene er basert på normal fremkommelighet på vegnettet, og tar ikke hensyn til
eventuelle forsinkelser i rush. Det er antatt at mye av godstrafikken kan velge å kjøre utenom
rushtid.
Det er relativt små forskjeller i reisetid mellom de ulike alternativene, men noe større forskjell
i reiseavstand.
Reiseruteberegningene viser at bruk av dagens Fredrikstad bru og rv. 110 gir både kortest
reiselengde og reisetid. Denne ruten vil ventelig bli benyttet for godstrafikk i retning Oslo,
uavhengig av hvilket brualternativ som velges, med mindre det innføres restriksjoner for å
lede trafikken utenom sentrum og dagens Fredrikstad bru. I praksis vil det være vanskelig å
skille godstransport som skal i retning Oslo fra den som har sentrum som målpunkt.
Nordre brualternativ gir den nest korteste reisetiden, dersom ruten legges via fv. 112 mellom
fv. 109 og E6. Eventuell bruk av fv. 112 vil kreve omlegging av krysset mellom fv. 109 og fv.
112 på Rolvsøy.
Søndre brualternativ gir den nest korteste reiseavstanden, men vil ventelig føre godstrafikken
inn mot, og gjennom Fredrikstad sentrum fra nord, da det er dette som blir korteste/raskeste
veg i retning Oslo.
Midtre brualternativ gir noe lengre reisetid og reiseavstand sammenlignet med de to andre
aktuelle alternativene. Fv. 112 vil ventelig bli benyttet for dette brualternativet, og vil muligens
kreve omlegging av krysset mellom fv. 109 og fv. 112 på Rolvsøy for å kunne håndtere en
større andel tungtrafikk.
En rute fra Borg Havn til E6 via rv. 111 vil ha omtrent samme reisetid som en vil få ved å
benytte brua i de tre brualternativene, men noe lengre reiselengde.
Det er usikkert hvor mye av godset som ankommer Borg Havn som ikke har Nedre
Glommaregionen som målpunkt, og således hva den reelle effekten av en ny bru eventuelt
blir med hensyn til redusert godstransport inn mot og gjennom Fredrikstad sentrum.
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Figur 3-21: Reisetid mellom Borg Havn og E6 ved Jonstentoppen for ulike brualternativer over Glomma.
Beregningene er basert på kjøretider ved normal fremkommelighet på vegnettet. Det er ikke tatt hensyn til
eventuelle utbedringsbehov på vegnettet utover tilkobling for de tre brualternativene.
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3.4 Arbeidsreiser på vegnettet
Bakgrunn
Ved bruk av ATP-modellen og arbeidsreisestatistikk på grunnkretsnivå for Nedre
Glommaregionen er det sett på mulig fordeling av arbeidsreiser på vegnettet med hhv. bil og
sykkel for dagens situasjon og de tre brualternativene. Arbeidsreisestatistikken er levert av
Statens vegvesen og er fra 3. kvartal 2015. Datagrunnlaget er aggregert til overordnet
grunnkretsnivå tilpasset hovedvegsystemet i regionen. Det er kun sett på arbeidsreiser med
bil da det er dette som er mest relevant med hensyn til trafikkfordeling mellom dagens og
eventuell ny bru.
I ATP-modellen forutsettes det at trafikantene velger raskeste veg med hensyn til reisetid, gitt
av skiltet hastighet og normal fremkommelighet på vegnettet (dvs. uten eventuelle
rushtidsforsinkelser eller trafikkavvisning som følge av trafikantbetaling, osv.). For enkelthets
skyld er det lagt til grunn at alle arbeidstakere som inngår i datagrunnlaget møter på jobb
hver dag. For bilkartene er det lagt grunn at alle kjører bil, mens for sykkelkartene er
trafikkpotensialet basert på reisemiddelfordeling fra RVU (sykkelandel pr. reiselengde).
Flytting til Sykehuset Østfold Kalnes foregikk i perioden mai-oktober 2015. Fordeling av
arbeidsreiser til hhv. det fraflyttede sykehuset i Fredrikstad sentrum og den nye
lokaliseringen på Kalnes er en mulig feilkilde i grunnlaget som kan gi for mange arbeidsreiser
til Fredrikstad sentrum på bekostning av Kalnes. Sykehuset Østfold Kalnes utgjør en relativt
liten andel av samlet sysselsetning i Nedre Glommaregionen, drøyt 5 %, men
arbeidsplassene er konsentrert til et relativt lite område. I en overgangsperiode etter
flyttingen vil antall arbeidsreiser til Fredrikstad sentrum gå noe ned, men omfanget vil
sannsynligvis begynne å stige igjen etter hvert som det fraflyttende sykehusområdet utvikles
til nye virksomheter.
Dagens situasjon
For dagens situasjon viser ATP-modellen nærmere 14.000 passeringer over Fredrikstad bru i
løpet av dagen (tur/retur-reiser), den høyeste trafikkbelastningen av vegstrekningene som
inngår i modellen. Andre vegstrekninger med høyt trafikkvolum er fv. 109 mellom Fredrikstad
sentrum og Sarpsborg sentrum, som ligger på 10-12.000 passeringer (i modellen er trafikken
fordelt på to parallelle veglenker på firefeltsstrekningen mellom Fredrikstad sentrum og
Dikeveien, og fremstår dermed i kartet som å ha bare halvparten av trafikkmengden på
tofeltstrekningene). Trafikkmengden på fv. 109 er tilnærmet dobbelt så høy som for rv. 111
og Vardeveien sett under ett på østsiden av Glomma. Se Figur 3-22.
Nordre brualternativ
ATP-modelleringen viser at nordre brualternativ kan redusere arbeidsreiseomfanget på
dagens Fredrikstad bru, inkl. Rakkestadsvingen, med 10 %. Antall passeringer på den nye
brua ligger i modellen på drøyt 3000. Nordre brualternativ reduserer også antall passeringer
på fv. 109 mellom Fredrikstad sentrum og Sarpsborg sentrum med 10-15 %, mens E6strekningen mellom Alvim og Årum får en reduksjon på 20 %. Det nordlige brualternativet gir
også en reduksjon på nesten 10 % for Sarpsbrua (fv. 118). Trafikkreduksjonen på fv. 109 gir
10 % økning på rv. 111 øst for elva. Se Figur 3-23.
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Nordre brualternativ har relativt lavt potensial for sykkeltrafikk ifm. arbeidsreiser. Se Figur
3-27.
Midtre brualternativ
ATP-modelleringen viser at midtre brualternativ kan redusere arbeidsreiseomfanget på
dagens Fredrikstad bru, inkl. Rakkestadsvingen, med drøyt 20 %. Antall passeringer på den
nye brua ligger i modellen på i overkant av 4000. Ved midtre brualternativ reduseres også
antall passeringer på fv. 109 mellom Fredrikstad sentrum og Sarpsborg sentrum med 10-15
%, mens E6-strekningen mellom Alvim og Årum får en reduksjon på drøyt 15 %. Det nordlige
brualternativet gir også en reduksjon på nesten 10 % for Sarpsbrua (fv. 118).
Trafikkreduksjonen på fv. 109 gir 10 % økning på rv. 111 øst for elva. Se Figur 3-24.
Midtre brualternativ har et visst potensial for sykkeltrafikk ifm. arbeidsreiser. Omfanget er
omtrent halvparten av sykkeltrafikkpotensialet på dagens bru. Sykkelandelen på dagens
ferge på strekningen kan brukes som kontroll og referanse. Se Figur 3-28.
Søndre brualternativ
ATP-modelleringen viser at søndre brualternativ kan redusere arbeidsreiseomfanget på
dagens Fredrikstad bru, inkl. Rakkestadsvingen, med drøyt 35 %. Antall passeringer på den
nye brua ligger i modellen på i overkant av 5000. Søndre brualternativ gir en trafikkøkning på
5-10 % på fv. 109 mellom Fredrikstad sentrum og Dikeveien, og drøyt 5 % reduksjon på
strekningen videre mellom Dikeveien og Sarpsborg sentrum. Videre gir modellen en
trafikkøkning på opp mot 10 % på rv. 111 øst for Glomma. Det søndre brualternativet gir i
liten grad endringer i trafikkomfanget på vegnettet i Sarpsborg kommune. Se Figur 3-25.
Søndre brualternativ har et visst potensial for sykkeltrafikk ifm. arbeidsreiser. Omfanget er
omtrent halvparten av sykkeltrafikkpotensialet på dagens bru. Se Figur 3-29.
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Figur 3-22: Antall passeringer på vegnettet for arbeidsreiser i Nedre Glommaregionen for dagens situasjon,
beregnet med ATP-modellen. Kartet viser sum tur retur.
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Figur 3-23: Antall passeringer på vegnettet for arbeidsreiser i Nedre Glommaregionen ved nordre brualternativ,
beregnet med ATP-modellen. Kartet viser sum tur retur.
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Figur 3-24: Antall passeringer på vegnettet for arbeidsreiser i Nedre Glommaregionen ved midtre brualternativ,
beregnet med ATP-modellen. Kartet viser sum tur retur.
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Figur 3-25: Antall passeringer på vegnettet for arbeidsreiser i Nedre Glommaregionen ved søndre brualternativ,
beregnet med ATP-modellen. Kartet viser sum tur retur.
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Figur 3-26: Antall passeringer på vegnettet for arbeidsreiser med sykkel i Nedre Glommaregionen for dagens
situasjon, beregnet med ATP-modellen. Kartet viser sum tur retur.
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Figur 3-27: Antall passeringer på vegnettet for arbeidsreiser med sykkel i Nedre Glommaregionen ved nordre
brualternativ, beregnet med ATP-modellen. Kartet viser sum tur retur.
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Figur 3-28: Antall passeringer på vegnettet for arbeidsreiser med sykkel i Nedre Glommaregionen for midtre
brualternativ, beregnet med ATP-modellen. Kartet viser sum tur retur.
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Figur 3-29: Antall passeringer på vegnettet for arbeidsreiser med sykkel i Nedre Glommaregionen for midtre
brualternativ, beregnet med ATP-modellen. Kartet viser sum tur retur.
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4 LOKALE OG REGIONALE VIRKNINGER
4.1 Endret tilgjengelighetsmønster ved alle brualternativer
Tilgjengelighetskartene viser at alle de tre brualternativene vil endre på dagens
tilgjengelighetsmønster i regionen i større eller mindre grad. Basert på beregningene i ATPmodellen vil potensielle endringer som følge av ny bruforbindelse bli størst for biltrafikk og
minst for sykkel. Nordre og midtre brualternativ muliggjør etablering av en ny ring- eller
pendelbuss-løsning, som vil kunne gi bedre kollektivtilgjengelighet i nordre deler av
Fredrikstad.
Vest for Glomma er det områdene mellom Råbekken/Dikeveien og videre opp mot Valle/
Rolvsøy og inn mot Greåker i Sarpsborg som kan tenkes å få forbedret tilgjengelighet. I øst
er det særlig strekningen Sellebakk-Årum som vil kunne få en endring.
Reisetidsberegninger i ATP-modellen viser at dagens bru over Glomma fortsatt vil være det
korteste og raskeste alternativet mellom Borg Havn og E6 for reiser i retning Oslo.
For å lede godstrafikken til en eventuell ny bru må det sannsynligvis innføres restriksjoner på
tungtrafikk inn mot Fredrikstad sentrum. I så henseende vil det være utfordrende å utforme et
system for å skille gjennomfartstrafikk fra trafikk med Fredrikstad sentrum som målpunkt.
Reisetidsmessig er det ikke så stor forskjell mellom brualternativene for reiser mellom Borg
Havn og E6, men alle alternativene vil ventelig kreve utbedring av krysset mellom fv. 109 og
fv. 112 på Rolvsøy dersom fv. 112 skal kunne håndtere en større andel tungtransport.
Analyser av arbeidsreiser med ATP-modellen viser at søndre brualternativ vil kunne gi størst
avlastning av dagens bru, og nordre alternativ minst. Nordre og midtre brualternativ gir på
den annen side en viss trafikkavlastning på vegnettet i Sarpsborg kommune (E6 og fv. 118
gjennom Sarpsborg sentrum). Det er visst sykkeltrafikkpotensial på arbeidsreiser ved midtre
brualternativ (her går det gratisferge som del av sykkelvegnettet i dag) og søndre
brualternativ. For nordre alternativ er potensialet beskjedent.

4.2 Forhold til nullvekstmålet
Dersom en skal ta føringene fra NTP 2018-2029 på alvor må det gjennomføres tiltak som
favoriserer gange, sykkel og kollektivtrafikk på bekostning av privatbil. Dette bør være en
kombinasjon av restriktive tiltak mot privatbil, for eksempel trafikantbetaling i form av
bompenger og parkeringsregulering, og positive virkemidler som et bedre busstilbud
(fremkommelighet og frekvens) og flere veger tilrettelagt for gående og syklende. Det at
privatbiler står i kø bør således kunne aksepteres, dersom det samtidig gjøres
prioriteringstiltak som gjør at bussen ikke trenger å stå i samme kø. Aktuelle tiltak kan være
kollektivfelt, prioritering i lyskryss og holdeplassutforming (for eksempel slik at biler ikke kan
passer buss på holdeplass).
Flere bruer over Glomma vil i første rekke favoriseres bil, og tiltaket kan isolert sett således
ikke sies å være i tråd med nullvekstmålet.
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4.3 Nordre brualternativ
Nordre brualternativ gir økt tilgjengelighet til nordre deler av Fredrikstad, på begge sider av
elva. Områdene på vestsiden av Glomma inngår i dagens tettstedstruktur, men dette gjelder i
mindre grad områdene nord for Torp på østsiden av elva.
Arealutvikling, bosettingsmønster og næringsutvikling
Etablering av nordre brualternativ vil ventelig føre til utbyggingspress i nordre del av
Fredrikstad, på begge sider av Glomma. En eventuell større utbygging i området mellom
Torp og Årum øst for Glomma vil være i konflikt med gjeldende kommuneplan, både med
hensyn til lokalisering og vedtatt fordelingsnøkkel mellom sentrum, tettbebyggelsen og øvrige
deler av kommunen. Dette gjelder både boligbygging og næringsutvikling.
Eventuell utbygging på Rolvsøy, Valle mm. er innenfor dagens tettstedsstruktur og således
mer i tråd med gjeldende planer for bolig og næringsutvikling dersom omfanget holdes
innenfor vedtatt fordelingsnøkkel.
Sentralitet
Nordre brualternativ vil føre til at Dikeveien handelspark blir like tilgjengelig med bil som
Fredrikstad sentrum for befolkningen i regionen, og kan således bidra til en ytterligere
svekkelse av sentrums rolle i senterhierarkiet. Eventuell tilrettelegging for mer handel i
området rundt Dikeveien vil utfordre Fredrikstad sentrums rolle som kommunens viktigste
handelssenter.
Kollektivbetjening
Nordre brualternativ kan gi grunnlag for å etablere en ny bussforbindelse som kan knytte
sammen sentrum og Dikeveien med boligområdene på hver side av Glomma (Sellebakk,
Torp, Rolvsøy, Lisleby, Glemmen, mm.) på en bedre måte enn i dag. En bussrute på tvers av
Glomma vurderes å ha et visst passasjerpotensial, spesielt i kombinasjon med eventuelle
bilrestriktive tiltak.
Endring av reisevaner
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. Med mindre det innføres relativt strenge bilrestriktive tiltak
vil nordre brualternativ ventelig føre til en økning i bilbruken i regionen.
Nærhet til fritidsaktiviteter
Nordre brualternativ muliggjør kortere reiser mellom øst- og vestsiden av kommunen i nord.
Brua kan med fordel kombineres med den 35 km lange gang- og sykkelvegen
«Glommastien» som går mellom de to bysentrene, og således legge til rette for et kortere
alternativ for dem som ikke vil følge dagens rute helt rundt. En kortere variant av
Glommastien vil ventelig ha et visst brukspotensial, og kan bidra til å øke bruken av sykkel til
fritidsreiser. Brua vil også muliggjøre kortere reiseavstand mellom boligområdene på
østsiden og fritidstilbudene i området rundt Østfoldfoldhallen (bowling, klatrehall mm.)
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Barriereeffekter
Nordre brualternativ vil ventelig ikke gi så stor avlastning av dagens Fredrikstad bro, slik at
det fortsatt kan ventes relativt mye trafikk langs rv. 110 gjennom sentrum, noe som vil
opprettholde den barriereeffekten denne vegen har i dag. Dersom godstransport fra Borg
Havn i retning E6 og Oslo benytter den nye brua vil dette kunne gi en avlastning av
tungtransport gjennom sentrum og på fv. 109 mellom sentrum og eventuell ny bru, under
forutsetning om at mye av godset som ankommer havna skal videre ut av regionen. Dette vil
samtidig føre til økt godstransport på rv. 111, nordre deler av fv. 109 samt fv. 112.
Oppsummert
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. Områdene fra Torp og
nordover inngår ikke i kommunens tettstedsstruktur.
Nordre brualternativ vurderes samtidig å gi relativt beskjeden avlastning av trafikkomfanget
på dagens bru med hensyn til arbeidsreiser i rushtid.
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.
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4.4 Midtre brualternativ
Midtre brualternativ gir økt tilgjengelighet til nordre deler av Fredrikstad på østsiden av elva,
samt området rundt Dikeveien (inkl. Råbekken og deler av Lisleby) på vestsiden. Områdene
på vestsiden av Glomma inngår i dagens tettstedsstruktur, men dette gjelder i mindre grad
for områdene nord for Torp på østsiden av elva.
Arealutvikling, bosettingsmønster og næringsutvikling
Midtre brualternativ vil ventelig føre til utbyggingspress i nordre del av Fredrikstad, på begge
sider av Glomma. En eventuell større utbygging i området mellom Torp og Årum øst for
Glomma vil være i konflikt med gjeldende kommuneplan, både med hensyn til lokalisering og
vedtatt fordelingsnøkkel mellom sentrum, tettbebyggelsen og øvrige deler av kommunen.
Dette gjelder både boligbygging og næringsutvikling.
Eventuell utbygging i området rundt Dikeveien er innenfor dagens tettstedsstruktur og
således mer i tråd med gjeldende planer for bolig og næringsutvikling dersom omfanget
holdes innenfor vedtatt fordelingsnøkkel.
Sentralitet
Midtre brualternativ vil føre til at Dikeveien handelspark blir like tilgjengelig med bil som
Fredrikstad sentrum for befolkningen i regionen, og kan således bidra til en ytterligere
svekkelse av sentrums rolle i senterhierarkiet. Eventuell tilrettelegging for mer handel i
området rundt Dikeveien vil utfordre Fredrikstad sentrums rolle som kommunens viktigste
handelssenter.
Kollektivbetjening
Midtre brualternativ kan gi grunnlag for å etablere en bussforbindelse som kan knytte
sammen sentrum og Dikeveien med boligområdene på hver side av Glomma (Sellebakk,
Torp, Rolvsøy, Lisleby, Glemmen, mm.). En pendelrute mellom Dikeveien og sentrum via
Sellebakk, i kombinasjon med en pendelrute mellom Fredrikstad og Sarpsborg sentrum
langs fv. 109 vurderes som mest aktuelt. Konsekvens blir i så fall et dårlige busstilbud enn i
dag fra Sellebakk og nordover mot Sarpsborg på Glommas østre side. En bussrute på tvers
av Glomma vurderes å ha et visst passasjerpotensial, spesielt i kombinasjon med eventuelle
bilrestriktive tiltak.
Endring av reisevaner
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 som kan gi økt kollektivtilgjengelighet til Dikeveien, Torp, Sellebakk mm. 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. Men, med mindre det innføres relativt
strenge bilrestriktive tiltak vil midtre brualternativ ventelig føre til en økning i bilbruken i
regionen.
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Nærhet til fritidsaktiviteter
Midtre brualternativ muliggjør kortere reiser mellom Råbekken på vestsiden og Sellebakk på
østsiden. Brua kan med fordel kombineres med den 35 km lange gang- og sykkelvegen
«Glommastien» som går mellom de to bysentrene, og således legge til rette for et kortere
alternativ for dem som ikke vil følge dagens rute helt rundt. En kortere variant av
Glommastien vil ventelig ha et visst brukspotensial og kan bidra til å øke bruken av sykkel til
fritidsreiser. Brua vil også muliggjøre kortere reiseavstand mellom boligområdene på
østsiden og fritidstilbudene i området rundt Østfoldfoldhallen (bowling, klatrehall mm.)
Barriereeffekter
Midtre brualternativ vil ventelig gi en viss avlastning av trafikkmengden på dagens
Fredrikstad bro, og således kunne bidra til å redusere trafikken langs rv. 110 gjennom
sentrum noe, og dermed også barriereeffekten denne vegen har i dag. Dersom
godstransport fra Borg Havn i retning E6 og Oslo benytter den nye brua vil dette kunne gi en
avlastning av tungtransport gjennom sentrum og på fv. 109 mellom sentrum og eventuell ny
bru, under forutsetning om at mye av godset som ankommer havna skal videre ut av
regionen. Dette vil samtidig føre til økt godstransport på rv. 111, nordre deler av fv. 109 samt
fv. 112.
Oppsummert
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 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.
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4.5 Søndre brualternativ
Søndre brualternativ gir økt tilgjengelighet til nordre deler av Fredrikstad på østsiden av elva,
samt i området rundt Dikeveien (inkl. Råbekken og deler av Lisleby) på vestsiden. Områdene
på vestsiden av Glomma inngår i dagens tettstedstruktur, mens dette gjelder i mindre grad
for områdene nord for Torp på østsiden av elva.
Arealutvikling, bosettingsmønster og næringsutvikling
Søndre brualternativ vil ventelig føre til mindre utbyggingspress på østsiden av Glomma enn
i de to andre brualternativene. Eventuell utbygging i området rundt Dikeveien er innenfor
dagens tettstedsstruktur og således mer i tråd med gjeldende planer for bolig- og
næringsutvikling dersom omfanget holdes innenfor vedtatt fordelingsnøkkel.
Sentralitet
Søndre brualternativ vil føre til at Dikeveien handelspark kan bli tilnærmet like tilgjengelig
med bil som Fredrikstad sentrum for befolkningen i regionen, og kan således bidra til en
ytterligere svekkelse av sentrums rolle i senterhierarkiet. Eventuell tilrettelegging for mer
handel i området rundt Dikeveien vil utfordre Fredrikstad sentrums rolle som kommunens
viktigste handelssenter.
Kollektivbetjening
Det vurderes som mindre aktuelt å etablere en eventuell ringrute for buss via søndre
brualternativ. En slik rute ikke vil kunne fange opp nye reisekombinasjoner som ikke allerede
er innenfor dagens kollektivsystem. Mindre biltrafikk på Fredrikstad bro vil samtidig kunne
bidra til økt fremkommelighet for dagens bussruter på strekningen.
Endring av reisevaner
Søndre brualternativ gir en vesentlig forbedring av biltilgjengeligheten i nordre deler av
kommunen øst for elva, samt til området rundt Dikeveien på vestsiden. En eventuell ringrute
for buss langs søndre brualternativ vurderes som lite aktuelt, og brua har også relativt
beskjeden innvirkning på sykkeltilgjengeligheten i regionen. Med mindre det innføres relativt
strenge bilrestriktive tiltak vil søndre brualternativ ventelig føre til en økning i bilbruken i
regionen.
Nærhet til fritidsaktiviteter
Søndre brualternativ kommer så nær dagens bru at den vurderes ikke å føre til noen
påviselige endringer i dagens tilgjengelighet til fritidsaktiviteter på tvers av elva.
Barriereeffekter
Søndre bru er det alternativet som ventelig vil gi den største avlastning av trafikk på dagens
Fredrikstad bro, og således kunne bidra til å redusere en viss andel av trafikken langs rv. 110
gjennom sentrum, noe som vil kunne redusere den barriereeffekten denne vegen har i dag.
Trafikkberegningene viser samtidig at brua vil kunne bidra til mer trafikk inn mot sentrum
langs fv. 109. Godstransport fra Borg Havn i retning E6 og Oslo vil ventelig velge å kjøre inn
mot og gjennom sentrum via fv. 109.
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Oppsummert
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
mellom boligområdene i øst og arbeidsplasser og handel i området rundt Dikeveien i vest. På
en annen side 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, og vurderes således som å ha noe negative lokale og regionale virkninger, men
ikke i samme grad som de to andre alternativene.
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