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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.

Sandvika, 23.05.2016

Rune Skeie og Ingvild Rønning Johansen
Temautredere
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Jannicken Throndsen
Kvalitetssikrer
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0 SAMMENDRAG
Avgrensning av tema og metode
Avgrensing av tema
Tema nærmiljø- og friluftsliv er utredet etter metodikk for konsekvensutredninger i Statens
vegvesens 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).
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 712.

Metode
Utredningen bygger iht. føringer i vedtatt planprogram på eksisterende dokumentasjon, herunder
tidligere utførte analyser og registreringer og planmessige føringer. Lokalsamfunnsrapporter 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.
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Prosess
Under vises sentrale faser i utredningsarbeidet. Eksisterende bru er markert med hvit sirkel.

Figur 0-1: 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 H 712
med utgangspunkt i blant annet syntesekartet og medvirkningsprosessen.
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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 næringsvirksomhet
bidratt til å nedbygge allmenninger, skape barrierer og begrense handlingsrom for nærmiljø- og
friluftsliv.
Utredningen ble gjennomført innenfor et område hvor det ble vurdert at de ulike trasealternativene
kunne 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.
For utfyllende beskrivelse av planområdet se kapittel 4.1.

Figur 0-2: 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 0-3).
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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 til vurdert til å ha lav
verdi. Boligområder 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.

Figur 0-3 viser verdivurdering med vurderte vegtraseer innenfor influensområdet.
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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 0-1: 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. Metodikken beskrives utfyllende i
kapittel 2.3.
Nærmiljø og friluftsliv
Delområder
Nordlig korridor
Glomma, Glommastien og
tilknyttede områder
2
Boligområde Valleveien med
fler
3
Leca industriområde
4
Valle
5
Dikeveien
6
Omberg
7
Omberg
8
Moum
9
Torp nordre
10 Torp
11 Evje / Råbekken
Midtre korridor
12 Torpelunden
13 Råbekken
14 Glemmen Østre
15 Råbekken-Nøkleby
16 Sandem
17 Kjølstad
18 Industri / næring Strykerveien
Sørlig korridor
19 Lisleby
20 Jordbruksareal øst for rv. 111
21 Boligområde vest fv. 109
22 Industri / næring øst for fv. 109
23 Boligområde, Lillebekk
24 Lisleby
25 Mørkedalen-Kjæråsen
26 Lislebyfjellet
27 Lislebyfjellet-Kjæråsen
(steinbrudd)
28 Kjæråsen
29 Sorgenfri
30 Sorgenfridammen /
grønnstruktur
31 Huseby / Sagabakken skole
32 Boligområde ved
Sarpsborgveien
33 Nabbetorp / byens marker
34 Haugesten
1

Verdi
Alt
1.2

Alt
1.3

Konsekvenser
Alt
Alt
Alt
1.5
2.4
2.5

Stor

--

---

-/--

Liten

-

-

-

--/-----

-----

---

----

Alt
3.3

Alt
3.5

Middels
Middels
Middels
Liten - middels
Stor
Middels-stor
Stor
Middels-stor
Middels-liten

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

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

Middels-stor
Middels-stor
Stor

----/----

-/-----/----

Stor
Middels

0
0

-----

Stor
Middels

-

0
0

--6

--- /---7

Liten
Liten
Liten
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels

--/---

Stor
Liten
Middels-liten
Liten
Middels
Middels-stor
Liten

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

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

Strider mot nasjonale mål
Samlet konsekvens
Rangering *)

--/--4

--/--5

1

-2

-3

*) 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.
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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.
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 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.

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).

Alternativ 1.5
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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.
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Figur 1-8: Alternativ 2.5 (bilde fra VR-modell).

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).
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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 1-10: Alternativ 3.5 (bilde fra VR-modell).
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2 OM TEMAUTREDNINGEN
2.1 Definisjon av temaet
Nærmiljø og friluftsliv inngår i den samfunnsøkonomiske analysen av ikke -prissatte temaer jf.
Statens vegvesens håndbok V712. Formålet med analysen av nærmiljø og friluftsliv er å styrke
kunnskapsgrunnlaget om hvordan verdiene tilknyttet nærmiljø og friluftsliv blir påvirket i forhold til
alternativer. Påvirkningene skal dokumenteres, og fremstilles etter hvilken negative og positive
effekter de får for beboeres muligheter til rekreasjon, friluftsliv, opphold og forhold til sine fysiske
omgivelser. Brukergruppene i influensområdet vil kunne ha ulik tilnærming til bruken av de fysiske
omgivelsen. Er det konflikter tilknyttet bruken, skal dette belyses for videre beslutningstakere. Barn
og unges bruk av de fysiske omgivelsen skal vektlegges i ethvert planarbeid.

2.2 Planprogrammet
Analysen for nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboere og brukerne av det
berørte området. Det skal vurderes om tiltaket svekker eller bedrer de fysiske forholdene for trivsel,
samvær og fysisk aktivitet i uteområdene. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø.
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse. Barn og unges muligheter for aktivitet ute, samt forhold for gående og syklende
skal vurderes under dette temaet. Barrierevirkninger og arealforbruk som følger av tiltaket skal
vurderes i forhold til bebyggelse og fritidsaktiviteter.

2.3 Metode og datagrunnlag
Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet for kommunedelplanen, som
ble fastsatt 12.03.15. Metodisk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesens håndbok
V712, Konsekvensutredninger. I følge håndbok V712 bygger en slik KU på følgende trinn:
1. Verdivurdering
2. Omfangsvurdering
3. Fastsettelse av konsekvens
I forbindelse med konsekvensutredningen for ny kommuneplan for ny bru over Glomma i
Fredrikstad, var det ønskelig å skaffe et oppdatert kunnskapsgrunnlag for utredning av temaene
nærmiljø og friluftsliv. Dette ved å gjennomføre et medvirkningsverksted, hvor planene for en ny bru
ble presentert, slik at man kunne danne et grunnlag for lokal medvirkning i en tidlig fase.
Formøte med to representanter fra hvert lokalsamfunnsutvalg ble avholdt 06.02.2016.
Representantene utformet lister med aktuelle deltakere som ble sendt til Roy Jakobsen, Fredrikstad
kommune.
For å få til en produktiv workshop (medvirkningsverksted), mottok samtlige inviterte en invitasjon
med kart og beskrivelse av hvordan arbeidet i workshopen skulle gjennomføres. Deltakerne skulle
forberede seg ved å definere elementer i lokalmiljøet som:
 «Jordbærstedet» (et sted hvor en opplever å trives)
 Snarveg
 Barrierer
 Landemerker
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Medvirkningsverkstedet ble holdt 9. februar for lokalsamfunnene øst for Glomma på Borge
ungdomsskole, og 10. februar for lokalsamfunnene vest for Glomma i kommunenes lokaler i
Tomteveien. Ansvarlig for innhold og opplegg på workshopen var Rune Skeie. Jannicken
Throndsen bidro ved gjennomføring og Olav Schou Knutsen presenterte de ulike brualternativene.
Workshopens agenda:
 Presentasjon av arbeidsopplegg
 Informasjon om bruprosjektet
 Spørsmål om bruprosjektet
 Informasjon om medvirkningsverksted og andre innspill til planarbeidet
 Arbeid i grupper, delt etter lokalsamfunn
 Presentasjon av gruppearbeid, diskusjon
Gruppene ble satt sammen etter lokalsamfunnstilhørighet. Flere hadde med seg kart fra den
organisasjonen de representerte, som grunnlag for gruppearbeidet på tvers av organisasjonene.
Hver gruppe tegnet opp sin konklusjon på store kart. Begrunnelsene for viktigheten ble notert og
fremvist muntlig i en presentasjon avslutningsvis i plenum. Resultatene fra verkstedene er satt
sammen i et SOSI kart og vil bli presentert som del av konsekvensutredningen for nærmiljø og
friluftsliv.

Figur 2-1: Bilder fra medvirkningsverkstedene som ble gjennomført 9 og 10 februar 2016. Bildene viser svært engasjerte
deltakere, med stor interesse for nærmiljø og friluftslivet i lokalmiljøet.
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2.3.1 Kriterier for verdi
Verdivurderingen tar utgangspunkt i føringer og kriterier for fastsetting av verdi gitt i håndbok 712. I
hovedsak er kriteriene knyttet til bruksintensitet og potensial for bruk. I vurderingen er det også rom
for skjønn, spesielt egnede eller viktige steder med lav bruksfrekvens kan derfor gis høy verdi.

Tabell 2-1: Kriterier for verdisetting, hentet fra Statens vegvesens håndbok V712.

Verdien for det enkelte delområdet blir fastsatt på en flytende skala fra liten til stor verdi.
Verdikriteriene for hvert delområdet er knyttet til intensiteten av dagens bruk og potensialet området
har for bruk.
Liten

Middels

Stor

|------------------|------------------|------------------|
▲
Figur 2-2: Skala for verdisetting, hentet fra Statens vegvesens håndbok V712.
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2.3.2 Kriterier for omfang
Omfangsvurderinger er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket
vil medføre for nærmiljø- og friluftsliv i det enkelte delområde. Tiltakets innvirkning på
bruksmuligheter, attraktivitet og opplevelseskvaliteter, tilgjengelighet og identitet for ulike
brukergrupper er sentrale vurderingskriterier.
Omfanget rangeres på en skala fra stort negativt til stort positivt. Omfanget vurderes i forhold til 0alternativet.

Figur 2-3: Skala for vurdering av omfang, hentet fra Statens vegvesens håndbok V712.
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2.3.3 Kriterier for konsekvens
Med utgangspunkt i verdi og omfang fastsettes konsekvensen for det enkelte delområdet ved hjelp
av konsekvensvifta i Statens vegvesens 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.

Tabell 2-2: Konsekvensvifta (Statens vegvesens håndbok V712)

Meget stor positiv konsekvens
Stor / meget stor positiv konsekvens
Stor positiv konsekvens
Middels / stor positiv konsekvens
Middels positiv konsekvens
Liten / middels positiv konsekvens
Liten positiv konsekvens
Ingen / liten positiv konsekvens

++++
+ + +/ + + + +
+++
+ + /+ + +
++

Ingen / liten negativ konsekvens
Liten negativ konsekvens
Liten / middels negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens
Middels / stor negativ konsekvens

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

+ / ++

Stor negativ konsekvens

---

+

Stor / meget stor negativ
konsekvens

- - -/ - - - -

0/+

Meget stor negativ konsekvens

----

Ikke relevant / det kartlagte
området blir ikke berørt
Tabell 2-3: Karakteristikker og fargekoder for konsekvens. (Statens vegvesens håndbok V712)
Ubetydelig konsekvens
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2.3.4 Influensområde
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 næringsvirksomhet
bidratt til å nedbygge allmenninger, skape barrierer og begrense handlingsrom for nærmiljø- og
friluftsliv.
Utredningen ble gjennomført innenfor et område hvor det ble vurdert at de ulike trasealternativene
kunne 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, veg -og stinett og identitetsskapende områder kartlagt.
Inndeling av influensområdet med utgangspunkt i lokalsamfunnsgrenser

Figur 2.4: Viser influensområdets beliggenhet som omfatter Glomma sør for Sarpsborg med tilgrensende nærområder.
Inndeling i delområder tok først utgangspunkt i lokalsamfunnene som grenser til Glomma og deres antatte
influensområder (små figurer høyre side). Underveis i analyseprosessen ble influensområdet innsnevret til å gjelde
området beskrevet i kapittel 4.3.
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2.3.5 Datagrunnlag
Utredningen bygger på følgende kilder:












Eksisterende dokumentasjon og registreringer
Kommuneplanene for Fredrikstad (Syntesekartet)
Reguleringsplaner
Bylandskapsanalysen for Fredrikstad
Håndbok V712
Lokalsamfunnsrapporter for Torp, Sellebakk, Nabbetorp, Lisleby, Hauge og Rekustad
Tidligere utarbeidet underlag for stedsanalysene/lokalsamfunnsrapportene
(barnetråkkregistreringer mm)
Beregninger av endring av støy og luftforurensning
Befaring og supplerende registreringer
Medvirkningsverksted
Egen GIS-database for prosjektet med grunnlagsdata fra kommunen samt oppkobling mot
ulike databaser via WMS.

2.3.6 Usikkerhet
Usikkerheter ved utredningen er tilknyttet den antatte bruken. Ved gjennomføring av befaring, ble
det opplyst at en større andel av lokalbefolkningen hadde innvandrerbakgrunn. På
medvirkningsverkstedet var det ingen deltakere med innvandrerbakgrunn som deltok. En kan
dermed ikke utelukke at medvirkningen ikke var representativ for en mangfoldig brukergruppe.

2.3.7 Mulige feilkilder
Det tas forbehold om eventuelle feil i datagrunnlaget. Det vil også kunne være enkelte
uoverensstemmelser mellom kartdataene, flyfotoene og dagens situasjon, spesielt i områder med
mye byggeaktivitet. Feiltolking av data ved visuell analyse er en annen mulig feilkilde.
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3 TIDLIGERE UTFØRTE ANALYSER
Fredrikstad kommunes syntesekart ligger til grunn for videre analyser av rekreasjon tilknyttet
friluftsliv og nærmiljø. Syntesekartet basere seg på stedsanalysene og lokalsamfunnsrapportene
utarbeidet av Fredrikstad kommune i perioden 1995-2003. Den faglige vurderingen av
verdisettingen tar funnene i syntesekartet med i vurderingen. Stedsanalysene og
lokalsamfunnsrapportene som beskriver historikk, landskapet, kulturminner m.m. for de
representative delområdene har også bidratt med verdifullt kunnskapstilfang.
Syntesekart for rekreasjon har delt graden av sårbarhet i tre kategorier: sårbart område, Middels
sårbart område og svært sårbart område.

Figur 3-1: Fredrikstad kommunes syntesekart for rekreasjon.
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4 BESKRIVELSE OG VERDI
4.1 Overordnet beskrivelse
Planområdet ligger nord-øst for Fredrikstad sentrum, i Østfold kommune. Opprinnelig
influensområde avgrenses i nordøst av Glomma ved Greåker, i sør av gamlebyen, i øst av store
landbruksarealer og tettstedet Begby og i vest av Fredrikstadmarka. Landskapet er preget av lavt
terreng, med lave åser og småkoller, samt sletteland. Glomma er en sentral landform som strekker
seg gjennom planområdet fra Rekustad og Torp i nordøst til Nabbetorp og Cicignon i sørvest.
Innenfor planområdet er det begrenset med naturlig vegetasjon av typen skog og grøntarealer.
Vegetasjonsdekket er i større grad påvirket av menneskelig aktivitet. Arealer lokalisert nær
vassdraget er dominert av bebyggelse og infrastruktur. Mot utkanten av bebyggelsen (vestover og
østover innenfor planområdets avgrensing), er vegetasjonsdekket preget av jordbruksarealer med
dyrket mark. Innenfor planområdet er det flere grøntarealer av ulik karakterer. Lekeplasser, mindre
parker, plener samt private hager er grøntarealer som er tilknyttet tettbebyggelsen. Grønnstrukturen
er fragmentert, uten tilknytting med hverandre. Viktige naturstrukturer i landskapet er Glommastien,
lokalisert langs med vassdraget. Stien er svært viktig for lokalbefolkningen og tilreisende.
Utbyggingsmønsteret innenfor planområdet variere fra tett bebyggelse til spredt bebyggelse. Bolig
og næringsbebyggelsen strekker seg langs veger og jernbane, parallelt med Glomma. Sørvestre del
av planområdet mot Fredrikstad har en utbyggingsstruktur som er mer kompakt enn de øvrige
områdene. Planområdets østre del er mer preget av landbruk og mindre tettbebygde lokal sentre
som Torp, Sellebakk og Nabbetorp. Riksveg 111 og fylkesvegene 109 og 113 strekker seg gjennom
planområdet og skaper gode forbindelser med Sarpsborg, Halden og Moss. Jernbanen krysser
delområdet på vestre side av Glomma.
Verdiene i influensområdet
Verdiene i influensområdet er sterkt knyttet til nærmiljø- og friluftsliv langs Glomma. Foruten
områder ved elven, er det flere grønne lunger tilknyttet bebyggelsen med store rekreasjonsverdi.
Hvilket rom gir dette for friluftsliv- og rekreasjon?
Det er flere likhetstrekk i handlingsrommet for friluftsliv og rekreasjon i området som hovedsakelig
konsentrert langs elven. Lokalbefolkningen bruker elven til båtliv og fisking. Glommastien skiller seg
ut som et element i landskapet som danner en sammenhengende grønnkorridor for ferdsel i
naturlige omgivelser og binder sammen områdene langs elven. Andre rom i landskapet for friluftsliv
og rekreasjon er grønne lunger, som avgrenses av bebyggelse og jordbruksarealer.
Grønnstrukturen er hovedsakelig tilknyttet boligbebyggelsen. Det vil ikke bli gitt en beskrivelse av
rom for friluftsliv og rekreasjon for hvert delområdet. Kun spesielle særtrekk vil bli trukket frem.
Særpreg for friluftsliv- og nærmiljøkvalitetene i området
Glommastien åpner for aktiviteter som turgåing, sykling og treningsaktiviteter. Det er opparbeidet
flere rasteplasser/oppholdsarealer langs med stien, som blir aktivt blir brukt av lokalbefolkningen.
Det er mangel på rekreasjonsområder i planområdet som medfører at mye av friluftslivet er
bilbasert. Handlingsrommet for nærmiljø- og friluftsliv er begrenset til grønne lunger tilknyttet
nærmiljøet og friluftsarealer tilknyttet Glommastien. Lokalbefolkningen har et bevegelsesmønster
som viser at de beveger seg ned mot elven, til sidene og ikke bakover (vest- og østover).
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Influensområdet regionalt
Ved å se på influensområdet i en et regionalt perspektiv, ser en klart hvordan bebyggelsen og
aktivitet er vendt mot Glomma som er en viktig ferdselsåre mot sjøen. Hovedveger og jernbane er
med på å skape begrensinger for en sammenhengende grønnstruktur, og mobilitet.

Figur 4-1: Kart over det influensområdet i et en regionalt kontekst.
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Funn fra brukerverkstedet
Kartgrunnlaget på brukerverkstedene gjennomført 9 og 10 februar 2016 var fokusert på et lokalt
nivå. På et lokalt nivå ser en klart bebyggelsen som er vendt mot elven og de mange sørvestnordøstgående ferdselsårene. Ved å se influensområdet i et lokalt perspektiv ser en
sammenhengen mellom handlingsrommet for nærmiljø og friluftsliv og brukernes landskap.

Figur 4-2: Kart over influensområdet på et lokalt nivå.

Figur 4-3: Kart over influensområdet med digitalisering av
resultatene fra medvirkningsverkstedene gjennomført 9 og
10 februar 2016.

Resultater fra medvirkningsverkstedet
Deltakerne på medvirkningsverkstedet vektla Glommastien som et av de viktigste
landskapselementene for friluftsliv og rekreasjon. Det ble vist et sterkt engasjement for fremtidig
bevaring av stien. Representanter fra lokalsamfunnet har engasjert seg i oppgradering av stien,
inkludert etablering av grillplasser og friluftsarealer for store og små.
Deltakerne hadde en felles interesse om å bevare de grønne lungene som befinner seg i
planområdet. Det ble trukket frem grøntarealer tilknyttet bebyggelsen, som lekeplasser, løkker og
idrettsbaner. Fire steder ble pekt ut som viktig på tvers av gruppene. Torpelunden,
Hausmannskogen, Ombergsfjellet og idrettsanlegget ved Hauge.
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4.2 Kartlagte verdier innenfor lokalsamfunnene
I dette kapittelet presenteres tidligere kartlagte verdier innenfor lokalsamfunnene, samt nye funn fra
medvirkningsverkstedet.
En bred medvirkningsprosess (beskrevet i kapittel 2.3) har bidratt til oppdatering av tidligere funn
innenfor de ulike lokalsamfunnene og deres influensområde. Funnene danner et faglig grunnlag for
verdivurderingen i kapittel 4.3 og danner også et verdifullt kunnskapstilgang for fremtidige
planprosesser.

4.2.1 Rekustad og Hauge
Rekustad og Hauge er lokalisert nordvest i planområdet. Området er avgrenset i nord og øst av
Glomma, i vest av et større skogområde, og i sør av Liegata som videre mot Glomma blir Dr.
Opsands vei. Arealbruken innenfor delområdet er dominert av menneskelig aktivitet, gjennom
bebygde arealer til bolig og næring, samt jordbruksarealer. Det er begrenset med skog og
grøntarealer. Vest innenfor delområdet (Rådalen) er det et større skogareal. Øst i delområdet finnes
noen grøntarealer som er knyttet til Glomma og Glommastien. Viktige naturstrukturer er
Glommastien, Gropa naturområdet og Ombergfjellet. Utbyggingsmønsteret er preget av spredt
bebyggelse av boliger og næringsarealer. Formålene innenfor delområdet er hovedsakelig
bebyggelse, samferdsel og jordbruk, med unntak av noen skog arealer. Fylkesveg 109 strekker seg
igjennom delområdet, og skaper gode forbindelser med Fredrikstad sentrum og Sarpsborg.
Jernbanen strekker seg i likhet med fylkesveg 109 igjennom delområdet fra Greåker i nord-øst til
Lisleby i sør-vest. Jernbanen og fylkesveg 109 skaper barriere for direkte kontakt imellom
bebyggelse og skogarealer i vest.

Figur 4.4: Utvalgte fotografier fra nærområdet tatt på befaring.
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Tidligere analyser viser
Lokalsamfunnsanalyse for Rekustad (2003) beskriver et gammel kulturlandskap med store
landskapsverdier. På 1800-tallet var Rekustad et sted hvor befolkningen levde av gårdsdrift.
Befolkningen på denne tiden besto av bønder, husmenn og tjenestefolk. Rolvsøysund lokalisert
nord i Rekustad har fungert som et viktig overfartssted for redsel i lang tid. Mot slutten av 1800-tallet
og begynnelsen av 1900- tallet var det stor vekst i flere norske byer. Veksten medførte stor
etterspørsel av tre, tegl og sten. Rekustad hadde store forekomster av lerjord som gav grunnlag for
dannelsen av ny næring. På Valle utviklet det seg et stort leirtak. Det ble også etablert steinbrudd
ved Hatten, Borgerli, Vallefjellet, Rostadåsen og Valleåsen. Glomma fikk en sentral rolle for den nye
næringen som transportåre. Industrien ble gradvis lagt ned utover 1920- tallet. På samme tid blir
Rolvsøyveien etablert med en ny bru ved Rolvsøysundet. Byggingen av Bjørnengveien i 1986, gav
muligheter for bygging av ny industri ved det gammel leirtaket på Valle. Rolvsøy kirke er et kjent
landemerke. Kirkegården er en grønn lunge i landskapet som fungere som en viktig møteplass for
lokalbefolkningen.
Lokalsamfunnsanalysen for Hauge (1998) beskriver Hauge som et lokalsenter i Fredrikstad. Hauge
har et rikt tilbud av næring og forretninger. Identiteten til Hauge er sterkt knyttet sagbruk, teglverk og
Hans Nilsens Hauge. Hauge området har en lang historie. Det er registrert områder med
helleristninger, som kan dateres tilbake til bronsealderen. På 1800-tallet var Hauge et sted hvor
befolkningen drev med gårdsdrift. Området hadde i likhet med Rekustad store forekomster av
leirjord, som dannet grunnlaget for ny næring rundt 1900. Det ble etablert fem teglverk, et sagbruk
og et prambyggeri på Evje, Omberg og Hauge. Ved Haugeåsen ble det etablert et steinbrudd. Når
teglverkene ble lagt ned i 1925, mistet Glomma sin betydning. Ny bebyggelse ble konsentrert rundt
vegene, hovedsakelig Rolvsøyveien. Gropa og naturområdene langs med Råbekken blir trukket
frem som områder som er viktig for friluftsliv for nærområdet.
Syntesekartet på Fredrikstad kommunes hjemmeside har markert gropa ved Hauge som et svært
sårbart område. Andre svært sårbare områder er Fredrikstadmarka og grøntarealer tilknyttet
boligstruktur ved Henrik Jamissens vei. Hauges minde, Hauge bruk, Råbekken og Glomma med sin
elvebredder blir kategorisert som middels sårbare områder.
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Resultater fra medvirkningsverkstedet
På medvirkningsverkstedet var delområdet Rekustad og Haug delt i to grupper. Oppmøtet fra
Rekustad var relativt lavt, men de fremmøtet pekte ut flere viktige steder i eget lokalsamfunn og
lengre syd. Rekustad gruppen vektla Glommastien som en utrolig viktig struktur i landskapet.
Teglverksområdet og Haugegropa ses på som områder som er aktuelle for vern. På grensen
mellom Rekustad lokalsamfunnshus og Hauge er det lokalisert en ile som anses som et
landemerke. Gruppen trekker også frem en ballplass/ lekeplass lokalisert ved Nesveien. Viktige
kvaliteter knyttet til opplevelsen av friluftsliv er dyretrekkområdene mellom Ombergveien og
Fredrikstadmarka i vest. Her har det blitt observert både elg og rådyr.
Deltakerne på Hauge gruppen konsentrerte seg om Omberg. Gruppen mente hele området mellom
jernbanen og elven var et stort jordbærsted, og ønsket ikke å prioritere. Viktige steder innenfor
området var konsentrert langs med elvebredden og tilknyttet jordbruksarealene ved Omberg.
Gruppen trakk frem vikingefunn langs med Glommastien. I likhet med Rekustad trekkes ilen,
lokalisert langs med Glommastien, som et sted med lang lokalhistorie. «Bergemannshøla» er et
landemerke og et godt kjent sted for lokalbefolkningen. Stedet har fungert som lekeareal for barn i
flere generasjoner. Ombergsfjellet trekkes frem som et viktig landemerke. Fjellet og området rundt
har stor rekreasjonsverdi for lokalbefolkningen. Blant annet blir området aktivt brukt av barnehager.
På toppen har en god utsikt til Sarpsborg kirke, Greåker dalen og i sør kan en se fredrikstadbrua.
Sør for Ombergsfjellet er «Gropen» lokalisert. Gropen er et fuglereservat hvor det er registrert 80 til
90 fugler per i dag. Stedet er viktig i forhold til opplevelsen av friluftsliv og et rikt dyreliv i
nærområdet. Hauge bruk, blir trukket frem et viktig samlingssted for lokalbefolkningen, med kafe og
lokaler til utleie. I tillegg ble Hans Hauges Minne nevnt som viktig (vil mest sannsynlig ikke bli
påvirket). Andre steder som ble trukket frem var fortballplassen Rolvsøy, Trippe brygga og
Saxegaard. Barriere i landskapet som ble trukket frem var jernbanen.
Kartfestede funn fra medvirkningsverkstedene

Figur 4.5: Kart som viser delområdet Rekustad og Hauge med lokalgrenser (lys grønn) og digitalisering av resultatene fra
medvirkningsverkstedet, markert med oransje.
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4.2.2 Lisleby, Trara og Cicignon
Delområdet Lisleby, Trara og Cicignon er lokalisert sør-vest i planområdet. Området avgrenses av
Glomma i sør og øst. Avgrensingen i vest går langs med Traraveien og videre nord-øst mot
Rådalen. Landskapet er preget av lavt terreng, mellomstor koller og mindre arealer med sletteland.
Vegetasjonen innenfor delområdet er dominert av menneskelig aktivitet, gjennom bebygde arealer
til bolig og næring. Delområdet har noe vegetasjon som karakteriseres som jordbruksareal. Det er
begrenset med naturlig vegetasjon som skog og grøntarealer som kan benyttes til friluftsliv.
Grønnstrukturen er dominert av private hager, plener, mindre parkarealer og lekeplasser. Viktige
naturstrukturer i delområdet er Glommastien (og områdene rundt), området rundt Evjebekken og
Mørkeskogen og naturområdet rundt Bringedammen. Utbyggingsmønsteret er dominert av
tettbebyggelse men innslag av næring/industri arealer. Delområdet har innslag av jordbruksarealer i
nord-vest mot Fredrikstadmaka samt nord-øst mot Glomma. Formålene innenfor delområdet er for
det meste bebyggelse og anlegg. Fylkesveg 109 strekker seg igjennom delområdet, og skaper gode
forbindelser med Fredrikstad sentrum og Sarpsborg. Vegen skaper også en barriere for god
forbindelse med Fredrikstadmarka, lokalisert nordvest i delområdet. Jernbanen strekker seg fra
Hauge i nord-øst innenfor delområdet og lags med Glomma til Fredrikstad jernbanestasjon lokalisert
i Cicignon.

Figur 4.6: Utvalgte fotografier fra nærområdet tatt på befaring.
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Tidligere analyser viser
Lokalsamfunnsanalyse for Lisleby beskriver området som et område med en lang historie tilknyttet
industri. Lisleby med Trara og Cicignon har en historie som kan dateres tilbake i yngre steinalder og
bronsealder. Helleristninger har blitt registrert ved høydedragene ved Glemmen og Leie. På 1100tallet ble Gamle Glemmen kirke etablert. Dette er den eldste bygningen i Fredrikstad. Samfunnet på
Lisleby ble bygget opp i forbindelse med etablering av teglverks-, sagbruks- og steinindustrien rundt
1860-og 70- tallet. I 1862 startet Wiese et dampsagbruk som året etter ble omdannet til et
damphøvleri. Lisleby hadde to teglverk og flere steinbrudd på Kiæråsen. Teglverkene ble lagt ned
på 1950- og 60-tallet. Det store tilstrømmingen av industriarbeidere på 1800-tallet medførte et sterkt
behov for nye boliger. Mye av den nye bebyggelsen ble konsentrert rundt Lislebystranden og
Nøklebystranden. Lislebystranden har i dag en identitetsskapende funksjon for utviklingen av
Lisleby. Områder med stor landskaps- og naturverdier er Kirkeberget, Gamle Glemmen kirke med
naturområder, Lislebyfjellet og Mørkedalen. Viktige lekearealer for barn og unge er Lisleby
sentralidrettsanlegg og områdene rundt Nøkleby skole. Leke- og ballplassen ved Humleveien i
Flachåsen og to lekeplasser ved Lillegaard blir trukket frem som de mest attraktive lekearealene.
Syntesekartet på Fredrikstad kommunes hjemmeside har markert et større kulturlandskap med
helleristningsfelt ved Evje, Glomma med sine bredder, Fredriksstadmarka, parkområdene i Cicignon
og Brattliparken som svært sårbare områder. Glemmen østre, Hjørgunn, Lislebyfjellet, Kiæråsen,
Bydalen og Kringsjå blir karakterisert som sårbare områder. Gamle Glemmen kirke, Bingedammen,
Roselund, Leie og Glemmen kirkegård blir karakterisert som middels sårbare områder.

Resultater fra medvirkningsverkstedet
Deltakerne på gruppen Lisleby, Trara og Cicignon la spesielt vekt på de grøntområdene og viktige
bygg som befant seg innenfor eget område. Mørkedalen og Bingedammen danner sammen et viktig
natur/grønt område for lokalbefolkningen. Grøntområdet er opparbeidet med turstier, samt et
trekkområde for elg. Gamle Glemmen kirke med kirkegården trekkes frem som et viktig sted som
må bevares. I likhet med de andre delområdene blir steder og grønt drag tilknyttet Glomma trukket
frem som viktige områder for friluftsliv og rekreasjon. Glommastien, Lislebystranden og båthavnen
ble her nevnt. (Ettersom Glommastien nylig har blitt oppgrader, ble det påpekt at den nå kunne
brukes også på kveldstid). Andre grøntområder som ble trukket frem var naturområdet med
naturstien langs Råbekken/Evjebekken. Som viktige steder for barn og unge ble Hjørgunn gård med
grøntområder trukket frem som spesielt viktig, samt en løkke ved Østgårdsfeltet. Andre bygg og
steder som ble trukket frem som viktige var området nord for St. Croix gate, Rolfsøy idrettsarena
(«Evjebanen»), bedehuset som tilhører menigheten og samfunnshuset for Lisleby.
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Kartfestede funn fra medvirkningsverkstedene

Figur 4.7: Kart som viser delområdet Lisleby, Trara og Cicignon med lokalgrenser (lys grønn) og digitalisering av
resultatene fra medvirkningsverkstedet, markert med oransje.
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4.2.3 Torp
Delområdet Torp er lokalisert nord-øst i planområdet. Delområdet avgrenses i nord og i vest av
Glomma. I øst avgrenses delområdet av store jordbruksarealer og i sør av Borgeveien (fv 113).
Landskapet innenfor delområdet er preget av lavt terreng og slettelandskap. Glomma er lokalisert
nordvest for området. Vegetasjonen er preget av menneskelig aktivitet tilknyttet bolig og
næringsarealene lokalisert rundt riksveg 111. Nordøst innenfor området er det større
jordbruksarealer og mer små skogdekkede arealer. Utbyggingsmønsteret for boliger er konsentrert
rundt Rv 111. Næringsarealene er lokalisert nær Glomma og lengst nord i delområdet. Formålene
innenfor delområdet er bebyggelse og anlegg, næringsvirksomhet og LNF-områder. Viktige
naturstrukturer i delområdet er Glommastien, Hausmannskogen med toppen, Tarzan skogen og
Torpelund. Rv 111 er en dominerende infrastruktur innenfor delområdet. Vegen strekker seg fra
Moum i nord-øst til Borgveien sørvest i delområdet. Rv 111 fungere som en barriere i
landskapsrommet for forbindelser mellom de grønne lungene vest og øst i delområdet.

Figur 4.8: Utvalgte fotografier fra nærområdet tatt på befaring
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Tidligere analyser viser
Lokalsamfunnsanalyse for Torp (1995) beskriver et landbruksområde med en rik historie tilknyttet
forretninger og håndverksliv. Historien til Torp frem til 1860, var preget av landbruk.
Sagbruksprivilegiene ble opphevet i 1859, noe som gav Torp muligheten til å oppføre dampsager.
Flere dampsager ble etablert langs Glomma. Området hadde rikelig med leirforekomster, som
gjorde det mulig å starte opp teglproduksjon. Teglverk og sagbruk var i drift fram til 1909. I 1910 sto
papirfabrikken ferdig. I 1972 ble Torp Bruk lagt ned. På 1800- tallet ble boligbebyggelsen
konsentrert langs de gamle vegene samt Torpeberget. Bevaring av kulturlandskapet knyttet til
jordbruk og skogbruk er viktig for Torp.
Syntesekartet på Fredrikstad kommunes hjemmeside har markert Glomma med sine bredder, og
Torpeberget som svært sårbare områder. Roald Amundsens vei og Stenrøysa karakteriseres som
sårbare områder. Moumbekken, Torpelunden, Balterødskogen og Lilleborge er området som
karakteriseres som middels sårbare områder.

Resultater fra medvirkningsverkstedet
Deltakerne på gruppen Torp vist et stort engasjement for eldre bygninger, grøntområder for barn og
voksne samt båtliv. Torp idrettsforening blir fremhevet som en viktig institusjon med en sentral rolle
for lokalsamfunnet på Torp. Anlegget i regi av Torp idrettsforening samler barn og unge til trening og
lek flere ganger i uken. Gruppen anser dette anlegget som vanskelig å erstatte, det får dermed en
høy prioritet. Båthavna på Torp (Fællæ), blir i likhet med idrettsanlegget gitt en høy prioritet for
bevaring. Båthavnen er et resultat av flere generasjoners dugnadsarbeid, dette gir stedet en sterk
lokalhistorisk forankring. Havna er en naturlig rasteplass for turgåere langs med Glommastien, med
opparbeidet grill og rasteplass. Om vinteren er området populært for barn og unge til aking.
Hausmannskogen med «grillplassen» blir trukket frem som et viktig turområde, med muligheter for
skigåing i vinterhalvåret (skogen ligger delvis utenfor avgrensingen av delområdet). Et landemerke
ble spesielt trukket frem som «logoer for Torp», var meieriet som ble etablert i 1902. Nå har det blitt
etablert et torg med noen sitteplasser og en oppslagstavle på stedet. Torpelunden ble spesielt
uthevet som viktig. Området har registrert gravhauger fra jernalderen og blir i dag brukt som område
for friluftsliv og rekreasjon (viste seg å også være viktig for naboene i syd, Sellebakk). Et annet sted
som blir opplistet som mindre prioritet, men som har stor verdi for barn og unge, er Snøren
lekeplass med grøntareal (skøytebane på vinteren). Torp gamle skole blir nevnt som en gammelt
bygg med mye historie. Glommastien blir i likhet med de andre delområdene fremhevet som en
viktig struktur i landskapet. Stien blir brukt som turbelte, treningsareal og ferdselsåre for syklister.
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Kartfestede funn fra medvirkningsverkstedene

Figur 4.9: Kart som viser delområdet Torp med lokalgrenser (lys grønn) og digitalisering av resultatene fra
medvirkningsverkstedet, markert med oransje.
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4.2.4 Sellebakk
Delområdet Sellebakk er lokalisert nord-øst i planområdet. Delområdet avgrenses i nord av
Torpebergveien og i øst av Glomma. I vest avgrenses delområdet av store jordbruksarealer og et
større boligfelt. Landskapet innenfor området er flatt terreng og åpent elvelandskap. Glomma er en
naturlig struktur i landskapet som åpner for rekreasjon og friluftsliv. Elven er et synlig
landskapselement desto nærmere en befinner seg elvekanten. Vegetasjonen er i større grad preget
av menneskelig aktivitet, som bolig og næringsbebyggelse, samt landbruk. Imellom bebyggelse og
landbruk brytes landskapet opp av mindre skogkledde arealer. Utbyggingsmønsteret er domineres
av tettbebyggelse/eneboliger som hovedsakelig er lokalisert langs med riksveg 111 og Borgeveien.
Formålene innenfor delområdet er hovedsakelig bolig og anlegg og LNF- områder. Viktige
naturstrukturer Glommastien, Hausmannskogen samt flere grønne lommer spredt innenfor
delområdet. Rv 111 er en dominerende infrastruktur innenfor delområdet.

Figur 4.10: viser utvalgte fotografier fra nærområdet tatt på befaring
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Tidligere analyser viser
Lokalsamfunnsanalyse for Sellebakk (2003) beskriver delområdet som et tidligere industrisamfunn
med særegne urbane strukturer. Lokaliseringen av Sellebakk gjør at delområdet i likhet med de
andre delområdene har en rik kulturhistorie. Det er funnet spor etter bosetting i området helt tilbake
til jernalderen. Kulturminnene innenfor området er hovedsakelig tilknyttet bosetting og tidligere
næringsvirksomhet. Tettstedet Sellebakk ble bygget ut rundt 1860- tallet, i takt med etableringen av
sagbruk og teglverk. Før industriens storhetstid på slutten av 1800-tallet, var området preget av
jordbruksdrift. Analyser av grønnstrukturen i delområdet Sellebakk karakteriserer områdets
grønnstruktur som tilknyttet boligstrukturen. Lekeplasser, løkker og idrettsanlegg blir trukket frem
som viktige elementer for friluftsliv i nærmiljøet. Åkerholmene er viktig for dyre- og fugleliv, samt
karakteristisk for kulturlandskapet. Glommastien er en viktig struktur i landskapet for friluftslivet til
lokalbefolkningen. Foruten om Glomma er Oldenborgbekken et blått element i delområdet.
Syntesekartet på Fredrikstad kommunes hjemmeside har markert Narnteskogen og Glommas
elvebredder som svært sårbare områder. Roald Amundsens vei, Øvre Tomtegate, Stenrøysa og
Heleberget karakteriseres som sårbare områder. Sorgenfridammen og Kjølstad/Sandem blir
karakterisert som middels sårbare områder.

Resultater fra medvirkningsverkstedet
Deltakerne på gruppen Sellebakk vektla i sin presentasjon viktige steder for nærmiljøet som
etablerte lekeplasser og grønne lommer. Gruppen hadde fokus på barn og unges muligheter for lek
i nærmiljøet. Lekeplasser som ble trukket frem som viktige var lekeplassen ved Borg skole,
lekeplassen ved Sion, og Nordby hvor det var en lekeplass og skøytebane i gamle dager.
Glommastien blir trukket frem som en viktig trase som burde bli bevart. Torpelund (i Torp), ble
fremhevet som et spennende sted i forhold til lokalhistorie. I likhet med gruppen Torp, ble dette
området klassifisert som viktig å bevare.
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Kartfestede funn fra medvirkningsverkstedene

Figur 4.11: Kart som viser delområdet Sellebakk, med lokalgrenser (lys grønn) og digitalisering av resultatene fra
medvirkningsverkstedet, markert med oransje.
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4.2.5 Nabbetorp
Delområdet Nabbetorp er lokalisert sørøst i planområdet. Delområdet avgrenses av fylkesveg 110 i
sør, og Glomma i vest. I nord avgrenses området av Lundheimveien og i øst av større grøntarealer
ved Begby. Landskapet innenfor delområdet er preget av flatt terreng med små åser og sletteland.
Glomma ligger i vest innenfor delområdet, og er et sentralt landskapselment. Vegetasjonen er en
blanding av arealer sterkt påvirket av menneskelig aktivitet og mer små og mellomstore skogkledde
arealer. Viktige naturstrukturer er restene av Magistratløkka, Narnteskogen, Sorgenfridammen og
Gravene. Utbyggingsmønsteret for boliger er spredt rundt riksveg 111, fylkesveg 110 og
Nabbetorpveien. Formålene er hovedsakelig bolig og anlegg, offentlig og privat tjenesteyting og
LNF-områder. Rv 111 er en dominerende infrastruktur innenfor delområdet.

Figur 4.12: Viser utvalgte fotografier fra nærområdet.
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Tidligere analyser viser
Lokalsamfunnsanalyse for Nabbetorp (1997) beskriver et arbeiderstrøk, med strek tilknytting til
tidligere industri. Nabbetorp fikk sitt første teglverk i 1737. Kongens teglverk ble etablert ettersom
festningen skulle utvides. Utover 1800- tallet ble det etablert flere teglverk i området, samt oppføring
av flere dampsager. Området hadde også annen type industri tilknyttet mekanisk produksjon og
produksjon av sagflis (Nabbetorp mekaniske verksted og Fredrikstad Træmelfabrikk). Idrettslag og
foreninger trekkes frem som viktige bidragsytere til sosiale- og friluftsaktiviteter på Nabbetorp.
Landformer som Åkerholmene ved Gudeberg, Haugsten samt trerekker ved Narnte er med på å
definere landskapsbildet i området. Bebyggelses innenfor delområdet har hovedsakelig vært utviklet
langs med gamle ferdselsårer.
Syntesekartet på Fredrikstad kommunes hjemmeside har markert sumpskogen Narnte ved Glomma
og Glomma med sine bredder som svært sårbare områder. Sorgenfridammen, fjellkollene ved
Gudeberg, Nabbetorpdammen, fjellkolle ved Haugsten og grøntaksen fra Sverre Pedersens byplan
fra 1929 blir karakterisert som middels sårbare områder.

Resultater fra medvirkningsverkstedet
Deltakerne fra gruppen Nabbetorp vektla naturmangfold, friluftsliv, båtliv og fugletrekk. Søndre og
nordre grav trekkes frem som et viktig sted for friluftsliv, fugleliv og rekreasjon. Brohodet fjellkolle
vektlegges som et viktig landemerket på dette stedet. Byens marker som i tidligere tider var
parsellhager på Magistratløkka, anses som et sted som burde bli fredet. Nedre Glommas eneste øy,
en ballastøy, er et viktig sted for det lokale fuglelivet. Skakkeløkka lokalisert ved Glommastien, er et
sted som lokalsamfunnsutvalget satser stort på når det gjelder å tilrettelegge for flerbruk av arealer.
På Skakkeløkke er det etablert sittegrupper og grillplasser, til sommeren planlegger
lokalsamfunnsutvalget å utvide med en fiskebrygge. Stedet har som funksjon å skape en interesse
for friluftsliv og livet i Glomma. Gruppen var spesielt opptatt av naturopplevelser (naturmangfold
utredes i egen rapport) og fremholdt Narnteskogen som et viktig sted for friluftsliv og naturmangfold.
Skogen er karakterisert som regnskogsbiotop, og et viktig sted for biologisk mangfold.
Sorgenfridammen blir trukket frem som Østlandets viktigste fuglebiotop, med 188 observerte
fuglearter. Rundkjøringen ved Gudeberg (fredet av Riksantikvaren 2008) anses som en barriere i
landskapet. En økt kapasitet på denne vegen er ikke ønskelig. Et landskapsområdet som fungerer
som et landemerke er Haugsten, hvor det er lokalisert flere eiketrær.

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

45

Kartfestede funn fra medvirkningsverkstedene

Figur 4.13: Kart som viser delområdet Nabbetorp, med lokalgrenser (lys grønn) og digitalisering av resultatene fra
medvirkningsverkstedet, markert med oransje.
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4.3 Sammenfatning verdivurdering
Verdisettingen er basert på funn i tidligere analyser, utdypende beskrevet i kapittel 4.1 og 4.2.
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 og jordbruksareal er i hovedsak vurdert til å ha middels verdi. Fem områder ble
vurdert til å ha middels til stor verdi, syv områder ble vurdert til å ha stor verdi for nærmiljø og
friluftsliv.
I dette kapittelet følger en kort visualisering og beskrivelse av verdier innenfor influensområdet.

Figur 4.14: Verdikart.
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Tabell delområder:
Nr.

Navn/sted

Verdi

1

Glomma og
Glommastien og
tilknyttede
områder

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

2

Valleveien med
fler

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

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

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

Boligområde med forholdsvis lav tetthet,
reduserte kvaliteter pga. nærhet til industri, veg
og jernbane.
Industri / næringsområde med få sosiale
funksjoner.

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

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

3

Leca
industriområde

4

Valle

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.

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

Boligområde av vanlig god kvalitet.

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

Jordbruksareal med gode kvaliteter for nærmiljø
og friluftsliv utenom dyrkningssesong.

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

Jordbruksareal med gode kvaliteter for nærmiljø
og friluftsliv utenom dyrkningssesong.

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

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

Tettsted av vanlig god kvalitet. Innehar områder
av høy verdi, men disse påvirkes ikke av noen av
alternativene.
Blågrønnstruktur som også er viktig ferdselsåre.
Reduserte kvaliteter pga. nærhet til infrastruktur
og industri / næring.
Grønnstruktur som er svært viktig for
lokalsamfunnene.

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

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

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

Område med blandet bebyggelse. Potensial, i
utgangspunktet vurdert til middels verdi men
planstatus reduserer områdets verdi.
Industri / næringsområde med få kvaliteter for
nærmiljø- og friluftsliv.

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

Jordbruksareal med gode kvaliteter for nærmiljø
og friluftsliv utenom dyrkningssesong.

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

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

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

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

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

Gammelt arbeiderboligstrøk med vanlige til
spesielt gode kvaliteter.

7
8
9
10

11

12

Omberg
Moum
Torp
Torp

Evje / Råbekken

Torplunden

13

Råbekken

14

Glemmen Østre

15

Råbekken /
Nøkleby

16

Sandem

17

Kjølstad

18

Industri / næring
Strykerveien

19

Lisleby

Fredrikstad kommune

Liten Middels Stor
|-----------|-------▲--|-----------|
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20

Jordbruksareal
øst for rv. 111

21

Boligområde vest
for fv. 109

22

Industri/næring
øst for fv. 109

23

Boligområde
Lillebekk

24

Lisleby

25

Mørkedalen Kjæråsen

26

Lislebyfjellet

27

Lislebyfjellet –
Kjæråsen
(steinbrudd)

28
29

Kjæråsen
Sorgenfri

30

Sorgenfridammen
med
grønnstruktur
(iht. regulering)

31

Huseby /
Sagabakken
skole

32

Boligområde ved
Sarpsborgveien

33

Nabbetorp /
byens marker

34

Haugesten

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

Jordbruksareal med gode kvaliteter for nærmiljø
og friluftsliv utenom dyrkningssesong.

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

Boligområde av vanlig god kvalitet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Område som brukes av ulike brukergrupper til
friluftsliv og rekreasjon.

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

Steinbrudd med utviklingspotensial for friluftsliv
og rekreasjon.

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

Område som brukes av ulike brukergrupper til
friluftsliv og rekreasjon.

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

Område med ulike funksjoner av middels- høy
verdi.

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

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

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

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

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

Boligområde av vanlig god kvalitet

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

Område som brukes ofte av ulike brukergrupper
til friluftsliv og rekreasjon. Fremheves som
spesielt viktig på medvirkningsverkstedene.
Forholdsvis tettbygd boligområde av vanlig til høy
kvalitet.

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

Tabell 4.1: verdivurdering av delområder.
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5 OMFANG OG KONSEKVENS
I dette kapittelet vurderes omfang og konsekvens for brualternativene for de tre korridorene.
Alternativene er beskrevet nordfra og sydover (ikke i numerisk rekkefølge).

Figur 5-1 viser kartlagte verdier innenfor influensområdet sammenstilt med tiltaket.
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5.1 Nordlig korridor
Alternativ 1.5

Figur 5-2: viser alternativ 1.5.

Alternativet innebærer at vegen følger Bjørnengveien i ca. 500 m, men dreier mot øst ved
godsterminalen, stiger opp på bru over næringsarealene øst for godsterminalen og krysser over
Vallehellene. Øst for Glomma ligger traseen i naturområdene nord for industriområdene før den
tilknyttes Rv. 111 ved Moum.
Tiltaket berører ingen områder av høy verdi, unntatt Glommastien som berøres direkte frem til
eventuelle kompenserende tiltak utføres.
Støy vil i liten grad påvirke områder som anses som verdifulle, arealet under bruen vil kunne bli
påvirket negativt av støy.
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang.

Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|----------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Samlet konsekvens basert på verdi og omfang: Liten negativ (-)

Avbøtende tiltak



Omlegging av Glommastien slik at den krysser under bruen øst for elven.
Støyreduserende tiltak
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Alternativ 1.2

Figur 5-3: viser alternativ 1.2.

Alternativet innebærer at vegen tar av fra fv. 109 i kryss med Bjørnengveien, innkjøringen mot
godsterminalen på Valle, følger denne i ca. 900 meter før traseen dreier østover for å krysse over
Glomma like nord for Ombergfjellet og boligbebyggelsen på Omberg. På østsiden av Glomma ligger
traseen over dyrket mark og like syd for industriområdene på Torp.
Tiltaket har nær linjeføring til Glommastien og påvirker lokalsamfunn og friluftsområder på Omberg
negativt. Områder ved Omberg og kantsonen til Glomma vil bli negativt påvirket av støy. På østre
side av Glomma vil Glommastien med kantsone bli negativt påvirket av støy.
Tiltaket er vurdert til å ha middels – stort negativt omfang.

Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|--------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Samlet konsekvens basert på verdi og omfang: Middels – stor negativ (- - / - - -)

Avbøtende tiltak



Støyreduserende tiltak
Vurdere omlegging av Glommastien, så den ikke går i støysonen.
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Alternativ 1.3

Figur 5-4: viser alternativ 1.3.

Alternativet innebærer at vegen tar av fra fv. 109 i rundkjøringen i kryss med Bjørnengveien til
innkjøringen til godsterminalen på Valle, 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. Øst for Glomma krysser traseen jordbruksområdene nord
for Torp nordre og syd for industriområdene på Torp.
Tiltaket har en unødvendig nær linjeføring til bebyggelse og områder med verdi for friluftsliv og
nærmiljø på vestre side av elven. Tiltaket medfører negative påvirkning på friluftslivet nær
Glommastien på vestre og østre side.
Omberg og kantsonene langs med Glomma vil bli negativt påvirket av støy. Friluftsområder ved
elven vil bli påvirket negativt av støy.
Tiltaket er vurdert til å ha middels-stort negativt omfang.
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|----------------|------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Samlet konsekvens basert på verdi og omfang: Middels – stort negativt (- -/ - - -)

Avbøtende tiltak


Støyreduserende tiltak
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5.2 Midtre korridor
Alternativ 2.5

Figur 5-5: viser alternativ 2.5.

Alternativet innebærer at vegen 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. 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. Øst for Glomma
krysser traseen over dyrket mark og tilknyttes rv. 111 i øst mellom Sandem og Kreutzgate.
Tiltaket vil på vestre side av elven bryte en viktig ferdselsåre mellom Glommastien og
Fredrikstadmarka. Grøntdraget Råbekken/Evjebekken som er karakterisert til middels verdi, er
lokalisert i linjeføringen til tiltaket. Tiltaket vil på østre side av elven ha negativ konsekvens ved at
den treffer et område som er karakterisert med middels-høy verdi. I dette området er det etablert
sykehjem, kirke, eldrehjem og barnehage.
Landskapsrommet under brua vil bli påvirket negativt av støy. Torpelunden (østsiden) som er et
viktig sted for friluftsliv og rekreasjon vil bli på virket negativt av støy fra tiltaket. Støyen kan være
med å hemme kvaliteter i friluft som stillhet. På vestre side vil Grøndraget langs
Råbekken/Evjebekken bli sterkt påvirket av støyen fra tiltaket.
Tiltaket er vurdert til å ha middels-stort negativt omfang.
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|--------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Samlet konsekvens basert på verdi og omfang: Middels negativ (- -)
Avbøtende tiltak


Støyreduserende tiltak på østre side, ved barnehagen, eldresenteret og sykehjemmet.
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Alternativ 2.4

Figur 5-6: viser alternativ 2.4.

Alternativet innebærer at vegen 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. Tilsvarende
går den raskest mulig ned på østsiden over dyrket mark med en helning på 6 % og tilknyttes rv. 111
rett nord for Strykerveien.
Tiltaket vil på venstre side av elven i likhet med alt. 2.5 bryte en viktig ferdselsåre mellom
Glommastien og Fredrikstadmarka. Tiltaket treffer rett i ferdselsåren som er karakterisert til middels
verdi.
På østre side av elven vil tiltaket berøre et område med blandet bebyggelse vurdert til middels-stor
verdi. Tiltaket vil strekke seg over Glommastien men ikke treffe den direkte.
Arealet under bruen vil bli påvirket negativt av støy. Tiltaket vil medføre støy for grøntdraget ved
Råbekken/Evjebekken, dette kan få negativ konsekvens for bruken av traseen. På østre side av
elven vil støyen fra tiltaket påvirke bebyggelsen ved Kjølstad som er vurdert til å ha middels-høy
verdi.
Tiltaket er vurdert til å ha middels negativt omfang

Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲

Samlet konsekvens basert på verdi og omfang: Middels negativ (- -)
Avbøtende tiltak


Støyreduserende tiltak
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5.3 Sørlig korridor
Alternativ 3.5

Figur 5-6: viser alternativ 3.5.

Alternativet innebærer at vegen 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
Mørkdalen 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 en mindre boligområdet før den tilknyttes rv. 111 i kryss med Wielsgårds vei.
Tiltaket vil på vestre siden av elven gå gjennom Mørkedalen og deler av Lislebyfjellet, som er
områder med stor verdi for friluftslivet til lokalbefolkningen. På østre side av elven vil tiltaket ta store
deler av uteområdene tilknyttet Sagabakken skole. Tiltaket vil dermed få negativ konsekvens for
nærmiljøet til skolen. Linjeføringen av tiltaket er nær Sorgenfridammen, som er et området med stor
verdi for friluftslivet. Nartneskoen er et området med stor verdi som blir liggende i skyggen under
bruen, i likhet med Glommastien.Tiltaket vil også i stor grad påvirke utearealene ved Sagabakken
skole negativt i forhold til støy. På vestre side av elven vil Lislebyfjellet og Mørkedalen bli sterkt
negativt påvirket av støy fra tiltaket.
Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|-----------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Samlet konsekvens basert på verdi og omfang: Stor - meget stor negativ (- - - /- - - -)
Avbøtende tiltak



Flytte fotball baner og uteoppholds arealer tilknyttet skolen
Støyreduserende tiltak
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Alternativ 3.3

Figur 5-6: viser alternativ 3.3.

Alternativet innebærer at vegen tar av fra rundkjøringen i kryss mellom fv. 109 og Wilbergjordet ved
Trara, går inn i en tunnel under Lillebekk, krysser Mørkdalen 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.
På vestre side av elven vil tiltaket påvirke en mindre del av Mørkedalen enn alternativ 3.5. Tiltaket
stopper ikke alle forbindelser på langs av dalen eller med Trara.
Tiltaket vil på østre side påvirke direkte en viktig grønn ferdselsåre som skaper forbindelse mellom
Glommastien og Østsidemarka. Området er karakterisert til middels verdi. Tiltaket treffer direkte
områder av stor verdi på vestre og østre side av elven. Det er tegnet inn gangveger fra brua til Trara
som vil påvirke området.
Tiltaket beslaglegger friluftsarealer som ikke kan erstattes (Mørkedalen). Mørkedalen og
Lislebyfjellet vil i stor grad bli negativt påvirket av støy. På vestre side av elven vil forbindelsen
mellom Glommastien og Østsidemarken bli sterkt påvirket av støy fra tiltaket.
Tiltaket er vurdert til å ha stort negativt omfang

Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Samlet konsekvenskonsekvens basert på verdi og omfang: Stor negativ (- - -)

Avbøtende tiltak



Kulvert under ny veg for å opprettholde forbindelsen langs dalen
Støyreduserende tiltak på østre side
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6 SAMMENSTILLING
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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Sammenstilling verdi og tiltak
Under vises sammenstilling av verdi og tiltak. Sammenstillingen er utført i GIS, og har vært et svært
nyttig grunnlag når de ulike alternativene ble vurdert.

Figur 6-1: Sammenstilling av verdi og omfang (tiltak).
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Tabell 6-1: 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
Delområder
Nordlig korridor
Glomma, Glommastien og
tilknyttede områder
2
Boligområde Valleveien med
fler
3
Leca industriområde
4
Valle
5
Dikeveien
6
Omberg
7
Omberg
8
Moum
9
Torp nordre
10 Torp
11 Evje / Råbekken
Midtre korridor
12 Torpelunden
13 Råbekken
14 Glemmen Østre
15 Råbekken-Nøkleby
16 Sandem
17 Kjølstad
18 Industri / næring Strykerveien
Sørlig korridor
19 Lisleby
20 Jordbruksareal øst for rv. 111
21 Boligområde vest fv. 109
22 Industri / næring øst for fv. 109
23 Boligområde, Lillebekk
24 Lisleby
25 Mørkedalen-Kjæråsen
26 Lislebyfjellet
27 Lislebyfjellet-Kjæråsen
(steinbrudd)
28 Kjæråsen
29 Sorgenfri
30 Sorgenfridammen /
grønnstruktur
31 Huseby / Sagabakken skole
32 Boligområde ved
Sarpsborgveien
33 Nabbetorp / byens marker
34 Haugesten
1

Verdi
Alt
1.2

Alt
1.3

Konsekvenser
Alt
Alt
Alt
1.5
2.4
2.5

Stor

--

---

-/--

Liten

-

-

-

--/-----

-----

---

----

Alt
3.3

Alt
3.5

Middels
Middels
Middels
Liten - middels
Stor
Middels-stor
Stor
Middels-stor
Middels-liten

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

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

Middels-stor
Middels-stor
Stor

----/----

-/-----/----

Stor
Middels

0
0

-----

Stor
Middels

-

0
0

--6

--- /---7

Liten
Liten
Liten
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels
Middels

--/---

Stor
Liten
Middels-liten
Liten
Middels
Middels-stor
Liten

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

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

Strider mot nasjonale mål
Samlet konsekvens
Rangering *)

--/--4

--/--5

1

-2

-3

*) 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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7 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN OG AVBØTENDE
TILTAK
Under presenteres avbøtende tiltak i anleggsperioden og for anlegget i korte trekk.

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.
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