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 BAKGRUNN 

Arbeidet med ny bro- og vegløsning over Glomma i Fredrikstad startet opp i 2014 med 

planprogram for kommunedelplan. En rekke traséer har blitt vurdert og 7 alternativer ble 

konsekvensutredet i 2016.  

Etter høring og behandling av konsekvensutredningen er det ikke avklart hvilket alternativ det 

skal anbefales å lage kommunedelplan for. De to gjenstående alternativene er 2.4 (midtre 

alternativ) og en bearbeidet variant av 1.2 og 1.3 (nordre alternativ). Det midtre alternativet er 

vurdert til å gi størst nedgang i det totale trafikkarbeidet og størst avlastning av dagens 

Fredrikstad bru mens det nordre alternativet har lavest byggekostnader, gir best effekt for 

godstrafikk og gir best mulighet for etablering av busstilbud som dekker markedet på begge 

sider av Glomma. 

Rådmannsutvalget har i møte 13.01.2017 vedtatt: 

«Rådmannsutvalget ber om grundigere vurdering av alternativene 1.2 og 1.3 i nordre korridor 

(optimalisert versjon), samt alternativ 2.4 fra midtre korridor. Alternativene skal vurderes med 

hensyn til: 

 måloppnåelse i Bypakke Nedre Glomma 

 kostnadsanalyse basert på det vi kjenner til av grunnforhold 

 forhold til fv. 109 og ny dobbeltsporet jernbane 
 

Vurderingen bør gjennomføres som foreslått i saksframlegget til rådmannsutvalgets møte 13. 

januar. 

I saksframlegget er det foreslått at: 

Dersom rådmannsutvalget velger å be om ytterligere vurderinger før det besluttes hvilke(t) 

alternativ som skal tas med i kommunedelplanarbeidet, er det alternativene fra faggruppas 

anbefaling som bør vurderes ytterligere (alternativ 2.4 og en bearbeidet variant av 1.2 og 

1.3). Følgende tema bør belyses: 

1) De ulike alternativene bør vurderes med hensyn til måloppnåelse av Bypakke Nedre 
Glomma sine mål. 

2) En grundigere kostnadsanalyse basert på det vi kjenner til av grunnforhold.  
3) En vurdering av alternativenes forhold til fv. 109 og ny dobbeltsporet jernbane.  

 

 VURDERING MÅLOPPNÅELSE I BYPAKKE NEDRE GLOMMA 

Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg 

kommune, Østfold fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen om framtidens 

transportsystem. Det satses spesielt på å få persontransport over på kollektivtransport, 

sykkel og gange. Befolkningsvekst eller -reduksjon vil ha betydning for transportbehovet, 

Fredrikstad kommune ønsker vekst og legger til rette for dette – prognosen i 

kommuneplanen tilsier 1 % pr. år. 
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2.1 Målnotat 

Som en del av planarbeidet for ny bro over Glomma i Fredrikstad ble det våren 2016 

utarbeidet et målnotat der målet med å bygge en ny bro ble drøftet og presisert. 

Alternativene ble drøftet mht. måloppnåelse i forhold til prosjektets mål, Bypakkas mål og 

mål for ønsket byutvikling (mål i kommuneplanen). Målnotatet ble behandlet og målene 

fastsatt i styringsgruppa for Bypakke Nedre Glomma 06.04.2016. 

Et av formålene med planarbeidet er i henhold til planprogrammet å bidra til at Bypakkas mål 

nås og at framdriften i Bypakka overholdes. 

Den nye broen inngår i en pakke av tiltak som ble utredet i konseptvalgutredningen (KVU) for 

transportsystemet i Nedre Glomma.  

I målnotatet diskuteres behovene som danner grunnlaget for å bygge en ny bro. Behovene 

er oppsummert slik: 

 Behov for et effektivt vegnett som har god nok kapasitet på tvers av Glomma slik at 
framkommelighet og reisetid blir bedre og mer forutsigbar, spesielt for 
kollektivtransporten og godstransporten,  

 Behov for å få en alternativ forbindelse over Glomma slik at sårbarheten i 
transportsystemet i Fredrikstad reduseres. 

Det er definert 15 etterprøvbare mål i Bypakka, hvorav 5 anses som relevante for dette 

tiltaket. 

Tabell 2-1: Etterprøvbare mål fra Bypakka som er vurdert i tilknytning til ny bro over Glomma i Fredrikstad. 

Målsetting Formulering etterprøvbart mål i Bypakka 

1A Andelen personreiser som foretas med andre transportmidler enn bil 
skal øke til minst 35 %. 

2A Den samlede biltrafikken i byområdet skal ikke øke og biltrafikken i 
rushtiden (7 - 9 og 15 - 17) skal ha en samlet reduksjon på minst 5 % (med 2012 som 
referanseår). 

2B Rutebussenes gjennomsnittshastighet i rushtiden (7 - 9 og 15 - 17) skal ha en økning 
på minst 25 %. 

2G Kjøretiden for godstransport mellom viktige terminaler og mellom 
viktige terminaler og E6 skal være minst like god som i dag, og forutsigbarheten skal 
være bedre. 

2H Forsinkelse i rush for personbil på hovedvegnettet skal ikke forverres. 

 

Det ble videre foreslått en konkretisering av målene knyttet opp mot tiltaket og valgt metode 

(satt indikatorer) for vurdering av måloppnåelse. For nærmere diskusjon av utvalgte mål og 

indikatorer vises det til vedtatt målnotat. 

Tabell 2-2: Konkretisering av mål fra Bypakka med metode/indikatorer for måloppnåelse. 

Konkretiserte mål relatert til Bypakka som 
tiltaket vurderes mot 

Knyttet til mål i 
Bypakka 

Indikatorer/grunnlag for vurdering av 
måloppnåelse 

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

2A Alle de nye broene vil tilrettelegge for økt 
persontransport på tvers av Glomma med flere felt 
inkl. for gående og syklende. Endring i 
trafikkarbeidet med bil (km) kan beregnes i hele 
området for trafikkmodellen i forhold til 0-alternativet. 
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2. Rutebussenes gjennomsnittshastighet i 
rushtiden skal øke. 

2B Endring av gjennomsnittshastighet for busslinjene på 
strekningen St. Croixkrysset – Rakkestadsvingen i 
tidsrommet 7-9 og 15-17. 

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

2G Endring i kjøretid i tidsrommet 7-9 og 15-17 på 
følgende strekninger: 

 Øra – E6 v/Jonsten 
o Via Rv. 110 
o Via fv. 109/fv. 112 
o Via rv. 111 

4. Forsinkelse i rush for personbil på 
hovedvegnettet skal ikke forverres. 

2H Beregning av avvikling i kritiske kryss 

5. Økt andel personreiser som foretas med 
andre transportmidler enn bil 

 

1A Overføring av reiser fra bil til andre transportmidler 
bl.a. ved at det legges inn en bussrute «Liten 
Glommaring» på ny bro.  

2.2 Måloppnåelse Bypakkas overordnede mål 

Bypakke Nedre Glomma har følgende hovedmål: 

• Overføre transport fra bil til gange, sykkel og kollektive transportmidler 
• Fokusere på god og sikker framkommelighet for gående, syklende og 

kollektivreisende, og for godstransporten. 
• Fokusere på et sikkert transportsystem. 
• Redusere klimagassutslipp og lokale miljøproblemer. 
• Utvikle et godt tilgjengelig og universelt utformet transportsystem. 

Dette prosjektet vil ikke kunne innfri alle målene i Bypakka, men skal sammen med de andre 

tiltakene i Bypakka bidra til at målene nås. 

Overføre transport fra bil til gange, sykkel og kollektive transportmidler 

Begge alternativene gir marginale endringer i reisemiddelfordelingen i modellberegninger for 

modellområdet1 med innlagt bussrute over de nye bruforbindelsene. Bilandelen øker i forhold 

til i dag, og antall gangturer og sykkelturer går ned. 

Fokusere på god og sikker framkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende, og 

for godstransporten 

Begge alternativene gir et separat tilbud for gående og syklende over brua og har mulighet 

for å bygges med 4 felt hvor et felt i hver kjøreretning kan avsettes som kollektivfelt. Begge 

alternativene medfører noe redusert trafikk over Fredrikstad bru der det går mange 

bussruter. Det nordre alternativet gir minst trafikkavlastning på Fredrikstad bru samtidig som 

det kan gi best fremkommelighet for godstransport som skal mot nord (ved at disse unngår 

mest mulig kø på fv. 109 ved å krysse i nord). 

Fokusere på et sikkert transportsystem 

Det er ingen vesentlige forskjeller på alternativene mht. sikkert transportsystem. 

Redusere klimagassutslipp og lokale miljøproblemer 

Begge alternativene gir en liten reduksjon i det samlede trafikkarbeidet, med størst reduksjon 

for det midtre alternativet og kan således medføre en liten reduksjon i utslipp. 

                                                
1 Modellområdet referer til transportmodell for Østfold.  
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Endring i utslipp av CO2 er sammenliknet mellom alternativene over en beregningsperiode 

på 40 år. Sammenliknet med null-alternativet reduseres utslippet med 92 000 tonn ved 

midtre korridor og 72 000 tonn ved nordre korridor (over 40 år). 

Utvikle et godt tilgjengelig og universelt utformet transportsystem 

Ved full høyde (39,5 m) under broene vil alternativet i nord være det eneste som tilfredsstiller 

kravet til 5 % stigning på broen. Ved redusert høyde på broen til 34 m vil det nordre 

alternativet fortsatt være bedre enn det midtre da broen og stigningen blir kortere. Dette vil 

være spesielt relevant mht. broenes attraktivitet for syklende.  

2.3 Måloppnåelse utvalgte etterprøvbare mål fra Bypakka 

I hovedrapporten fra konsekvensutredningene er måloppnåelsen vurdert. Måloppnåelsen ble 

vurdert for de tre korridorene sammenliknet med 0-alternativet og ikke for de enkelte 

traséalternativene innenfor hver korridor. Resultatene vises i tabellene nedenfor for midtre og 

nordre korridor. 

Tabell 2-3, Måloppnåelse knyttet til Bypakka for midtre og nordre alternativ: 

Mål Alt Midt Alt Nord Kommentar 

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

Gir en liten, men 
størst reduksjon i 
trafikkarbeidet 

Gir en liten 
reduksjon i 
trafikkarbeidet. 

Alle alternativer gir en liten 
reduksjon i trafikkarbeidet. 

Rutebussenes 
gjennomsnittshastighet i rushtiden 
skal øke. 

Best måloppnåelse 
(av midtre og 
nordre). 

Dårligst 
måloppnåelse av 
brualternativene. 

Alle alternativer gir økte 
forsinkelser og dermed 
lavere hastighet enn i dag. 

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

Nest best 
måloppnåelse. 

Best måloppnåelse. Alle brualternativene 
avlaster og gir alternative 
kjøreruter. Alternativ nord 
gir kortest kjøretid.  

Forsinkelse i rush for personbil på 
hovedvegnettet skal ikke 
forverres. 

Negativ 
måloppnåelse.  

Negativ 
måloppnåelse.  

Det blir økte kjøretider i 
rush. 

Økt andel personreiser som 
foretas med andre transportmidler 
enn bil 

Bilandelen øker i 
forhold til i dag. 

Bilandelen øker i 
forhold til i dag. 

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

 

Trafikkberegningene viser at ny bru vil bidra til noe nedgang i trafikkarbeidet (antall kjøretøy 

x reiselengde) i modellområdet i forhold til 0-alternativet. Trafikkarbeidet blir minst ved midtre 

bru. 
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Figur 1: Reduksjon i trafikkarbeid i modellområdet sammenliknet med 0-alternativet 

I hvilken grad busshastigheten over dagens Fredrikstad bru øker i forhold til 0-alternativet 

sammenfaller med i hvilken grad brualternativene avlaster Fredrikstad bru slik at; midtre bru 

gir best måloppnåelse av de gjenstående alternativene. 

Måleindikator for endring i kjøretid for godstransporten er knyttet til kjøretid på konkrete 

strekninger i rushtid. Alle brualternativene avlaster og gir alternative kjøreruter. Alternativet i 

nord gir kortest kjøretid og vil være best på en kjøreruta fra Øra mot Jonsten, fordi en unngår 

flere belastede kryss på fv. 109. Kjørerute via rv. 111 og Årumkrysset vil imidlertid være 

raskest i rushtid da denne får svært lite forsinkelser. 

Personbiltrafikken vil i alle alternativer få større forsinkelser på vegnettet enn i dagens 

situasjon. Dette skyldes trafikkvekst på vegnettet som følge av befolkningsvekst og evt. nye 

arbeidsplasser. Hovedsakelig vil det være vesentlige forsinkelser på vestsiden av Glomma 

på rv. 110 og fv. 109. 

Ved å legge inn muligheten for ny bussrute over ny bru i transportmodellen kommer det frem 

at en ny bru gir svært små utslag på reisemiddelvalg, både over midtre og nordre alternativ. 

Antall kollektivreiser øker med i størrelsesorden 400 turer pr. dag for bru i nordre og midtre 

korridor. En bussforbindelse via en nordre bru er bedre for å betjene området ved 

Østfoldhallen/Dikeveien enn en bussrute via midtre alternativ og den dekker også 

bebyggelsen på Torp. Det nordre alternativet kan således være mer aktuelt for etablering av 

nye bussruter. 



  NOTAT 
Side 7 av 18 

Fredrikstad Kommune  Asplan Viak AS 
 

 

Figur 2: Forslag til mulige ruteopplegg via en midtre eller nordre bru. 

For begge brualternativene reduseres antall gangturer og sykkelturer. Det bemerkes at det er 

stor usikkerhet ved grunnlaget og beregningene som ligger til grunn for disse resultatene for 

reisemiddelfordeling da transportmodellen som er benyttet ikke er så egnet til modellering av 

endring av reisevaner. 

 KOSTNADSANALYSE BASERT PÅ DET VI KJENNER TIL AV 

GRUNNFORHOLD 

3.1 Generelt 

Alternativene skal vurderes opp mot det vi kjenner til av grunnforhold og kostnader.    

Alternativ 2.4 i midtre korridor er vurdert og beregnet i «Arbeidsrapport fase 1, Vurdering av 

teknisk økonomisk gjennomførbarhet». Kombinasjonen av alternativ 1.2/1.3 er i disse 

vurderingene omdøpt til alternativ 1.8.  

Begge alternativer er vist på figurer senere i notatet og på vedlagte tegning. 

3.2 Nordre alternativ - revidert trasé, alternativ 1.8 

3.2.1 Trasébeskrivelse 

Traseen er et alternativ som følger Bjørnengveien som alternativ 1.2, videre følger den 

parallelt med Ombergveien fram til Omberg. Ved Omberg dreier traseen mer østlig for så å 

krysse Glomma. Traseen tilknyttes alternativ 1.3 ved Torp nordre og rv.111 i samme området 

som alternativ 1.3. 
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Figur 3: Nytt justert alternativ i nord, alternativ 1.8 

3.2.2 Grunnforhold 

Generelt er det i disse områdene, som ellers langs Glomma der det ikke er fjell, bløte 

masser. 

Det er synlig fjell på Ombergfjellet, der toppen av fjellet ligger 100 – 50 m syd for traseen. 

Terrenget er stigende mot syd fra næringsområdet og med en bratt helning ned mot Glomma 

ved profil 1250. Denne helningen følger Glomma 300 – 400 m på begge sider av traseen. 

Dette vil etter vår mening indikere at det ikke er dypt til fjell i dette området. Det er fjell delvis 

synlig i skråningen ned mot Glomma, mens det fram til ca. 50 m før Glomma er dyrket mark. 

På østsiden av elva er det også fjell i dagen ca. 50 m inn for elvekanten i området der 

traseen treffer land.  

Øst for området der det er aktuelt å sette ned brokarene er det dyrket mark inn mot rv. 111.  

På begge sider kan brufundamentene etableres på bart fjell. 

Dette er illustrert på figuren under. 

Fra fjell i dagen på vestsiden til fjell i dagen på østsiden er det en lengde på 260 – 270 

meter. 
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Figur 4: Områder med fjell i dagen i nordre korridor. 

I områder der vegen må legges på fylling vil fyllinger over 3 – 4 m måtte kompenseres med 

lette masser.  

Der det er fjell i dagen vil stabiliteten være ivaretatt. 

3.3 Alternativ 2.4 

3.3.1 Trasébeskrivelse 

Alternativet er beskrevet på lik linje med de øvrige alternativene i «Arbeidsrapport fase 1, 

Vurdering av teknisk økonomisk gjennomførbarhet». 

Alternativet tar av fra kryss mellom fv.109 i kryss med Evjebekkveien, for så å gå i en ny 

trase under jernbanen for så stige rettlinjet og raskest mulig med 6 % stigning over Glomma. 

Alternativet berører industriområdene mellom Tomteveien og Glomma. Jfr. figur på neste 

side. 

På østsiden av Glomma føres den raskest mulig ned over dyrket mark med helning 6 %. 

Traseen tilknyttes rv.111 rett nord for Strykerveien. 
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Figur 5: Alternativ 2.4. 

3.3.2 Grunnforhold 

På vestsiden er det ikke registrert bart fjell i området der traseen er foreslått. Terrenget er 

tilnærmet flatt i hele strandsonen på omkring kote 1. 

Utover området i kryss og tilknytning til fv. 109 er området ikke dekket av 

grunnundersøkelser. Generelt bør det ikke belastes i et belte ca. 20 m fra elvekant. Det er 

også antatt at oppfylling opp mot 2,5 m kan fylles opp med konvensjonelle masser med en 

fjelldybde ned mot 10 m. 

Inn mot fv. 109 er det registrert bløte masser som innebærer svært dårlige grunnforhold. 

Dette er nærmere vurdert i planarbeidet tilknyttet fv. 109.  

På østsiden er det boret til 30 m uten sikker fjellregistrering. Det er kvikkleire fra 3 – 20 m 

dybde over medium sensitiv leire til 30 m nærmest Glomma. 

På østsiden er det antatt at oppfylling over 2 m må kompenseres enten med lette masser 

eller andre tiltak. For å oppnå sikrere stabilitet må det bl.a. sikres mot større skred iht. NVE 

sine veiledere. Å senke terrenget på toppen av platået etter skråningen opp fra Glomma er et 

aktuelt tiltak før etablering av brufundament. Brufundamentet kan trolig etableres i 

skråningen bak strandsonen hvor mektigheten av kvikkleirelaget blir mindre. 

Grunnforholdene er generelt sett dårligere på begge sider av elva og det må påregnes 

omfattende tiltak for å kompensere for dette på begge sider av elva. 
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3.4 Kostnader 

Det ble utarbeidet et eget arbeidsnotat som oppsummerer og gir en oversikt over 

anleggskostnader for de traséer som er konsekvensutredet og som nå er de traséene som er 

aktuelle løsninger for en trasé mellom fv. 109 i vest og rv. 111 i øst. Kostnadene for alternativ 

1.8 i dette notatet er basert på de samme forutsetninger og grunnlag.  

For det alternativet, eller de alternativene det velges å gå videre med vil det bli gjennomført 

en eget anslagssamling for prissetting av tiltaket.  

Grunnlaget for de kostnader som her er benyttet er imidlertid hentet fra flere tidligere anslag 

og der enhetsprisene er hentet fra tidligere gjennomført anlegg.   

I tillegg er det gitt foreløpig vurderinger av kostnadstall for grunnerverv.  

I tabellen under har vi oppsummert de foreløpige tallene for de samlede kostnadene, ekskl. 

grunnerverv for hvert enkelt alternativ.  

Tabell 6.1: Kostnadstall 4-felt  

Alternativ Entreprisekostnad  
(mill kr) 

Byggeherre/rigg/drift 
(mill kr) 

Mva. 
(mill kr) 

Sum 
(mill kr) 

1.8 814  285 204  1.300  

          

2.4  1.259  440  315  2.014  

  

Tabell 6.2: Kostnadstall 2-felt  

Alternativ Entreprisekostnad  
4 felt (mill kr) 

Reduksjon fra 2 
til 4 felt. (mill kr) 

Entreprisekostnad 
2 felt  (mill kr) 

Byggeherre/ rigg / 
drift/mva. (mill kr) 

Sum 
(mill kr) 

1.8 814  -180 634  380  1.014  

            

2.4  1.259  -272  987  592  1.579  

  
I tillegg til kostnadene over kommer også kostnader for grunnerverv. Foreløpige beregninger 

tilsier at grunnerverv vil variere avhengig av antall bolighus som må innløses.  For alternativ 

1.8 er dette vurdert til ca. 40 mill. kr, mens det for alt. 2.4 er ca. 30 mill. kr. Forskjellen 

skyldes at det går med flere bolighus i alternativ 1.8. 

Grunnervervskostnadene vil ikke endre seg vesentlig ved en 2-felts løsning. 
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 FORHOLD TIL FV. 109 OG NY DOBBELTSPORET JERNBANE 

4.1 Fv. 109 

Tilknytning til fv. 109 er for begge alternativer vist som kryss i plan og med en tilknytning i en 

rundkjøring.  

4.1.1 Alternativ 1.8 

For nordre korridor er tilknytningspunktet det samme som i dag mellom Bjørnengveien og fv. 

109. Traseen inn mot fv. 109 er relativt flat med en svak helning på 2,5 % inn mot 

fylkesvegen. Dette innebærer at det er stor fleksibilitet i hvilke løsninger man her kan velge 

som tilknytning. Velges det en løsning der krysset utformes som en planskilt løsning kan den 

framtidige Bjørnengveien (ny Glommaforbindelse) uten store problemer heves med opp mot 

8 - 10 m om nødvendig, eller senkes med 6 - 8 m, uten at dette vil komme i konflikt med 

kravene til stigningsforhold eller andre parametere som styrer linjeføringen. 

Det vurderes som lite utfordrende å få til en god tilknytning mellom fv. 109 og framtidig ny 

Glommabro i nord. 

4.1.2 Alternativ 2.4 

For alternativ 2.4 i midtre korridor har Statens vegvesen vurdert alternative løsninger for 

utforming av krysset mellom Evjebekkveien og fv. 109. Evjebekkveien vil i en framtidig 

situasjon være en del av traseen for ny Glommabru. Pga. dårlige grunnforhold har Statens 

vegvesen vurdert at det vil være store utfordringer å bygge planskilte løsninger for nytt kryss 

i dette området. 

Avstanden mellom Dikeveien og fv. 109 er liten, noe som bidrar til å vanskeliggjøre 

tilknytning enda mer. Statens vegvesen vurderer alternative løsninger for utforming av dette 

krysset og tilknytning til Dikeveien som del av arbeidet med fv. 109. Rent generelt bør 

Dikeveiens tilknytning til Evjebekkveien flyttes nærmere dagens jernbanekryssing. Dette vil gi 

økt avstand og redusert sannsynlighet for tilbakeblokkering fra kryss med fv. 109. 

Trase for ny Glommabro med tilknytning til fv. 109 som del av Evjebekkveien, kan forholde 

seg til den løsningen som Statens vegvesen eventuelt ser som en framtidig løsning og det 

foreslås derfor at en avventer de løsningene som Statens vegvesen foreslår. 

4.1.3 Krysskapasitet 

Med grunnlag i de beregnede trafikkmengdene som antas å belaste fv. 109 og ny 

Glommabro vil alternativ 1.8 i nordre korridor kunne betjene trafikken i et kryss i plan, mens 

alternativ 2.4 vil oppleve relativt store forsinkelser. Dette pga. større trafikk på Ny 

Glommabro og trafikk til/fra virksomhetene langs Dikeveien. 

4.2 Jernbanen 

4.2.1 Alternativ 1.8 

Den mest ytterliggående traseen for ny jernbane er vist på figur 6. De andre aktuelle trasene 

følger i hovedsak eksisterende korridor og vil således ikke være noe problem i forhold til 
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framtidig trase for ny Glommabro. Det er mulig å heve traseen uten at dette vil ha store 

konsekvenser for en framtidig tilknytning til fv. 109.  

På begge sider av dagens bro over jernbanen mener vi den er fundamentert til fjell og det 

skal således heller ikke være noen store problemstillinger tilknyttet grunnforhold i området 

hvor vegen krysser jernbane. 

 

Figur 6: Jernbanetraseens mulige kryssing av alternativ 1.8 i nord. 

4.2.2 Alternativ 2.4 

For alternativ 2.4 er det større utfordringer knyttet til den framtidige jernbanetraseen. For 

alternativene for ny jernbanetrasé som følger dagens linje og med dagens høydenivå vil 

framtidig trasé for ny Glommabro ikke skape noen store utfordringer. Det er dette som er lagt 

til grunn for foreliggende planer for ny Glommabro. 

I januar 2017 ble det presentert en løsning for jernbanen som ligger nærmere fv. 109. 

Statens vegvesen ser på konsekvensene for denne løsningen i forhold til framtidig løsning 

for kryss mellom fv.109 og Evjebekkveien. Fredrikstad kommune har imidlertid foreløpig 

vurdert dette som en uaktuell og lite ønskelig løsning. Jernbanens linjepålegg er ifølge 

BaneNor lite fleksibel. Høydeforskjell mellom jernbanetraseen og terreng er 4 – 5 m og det vil 

således være svært liten fleksiblitet for å kunne føre traseen til Ny Glommabro under 

jernbanen her. Med en konstruksjonshøyde på ca. 2 m vil det kreves en høydeforskjell på ca. 

7 m, noe som innebærer at Evjebekkveien/Ny Glommabro må senkes noe i forhold til i dag. 

Med en jernbane i dagens trasé vil det ikke være noen store utfordringer tilknyttet den 

framtidige jernbanetraseen, mens med ny jernbanetrasé nærmere fv.109 vil det være langt 

mindre fleksibilitet i forhold til den framtidige løsningen, og mindre enn det som er ønskelig 

på dette plannivået.  
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Figur 7: Mulig trasé for jernbanens krysningspunkt i midtre korridor.  

 ANDRE FORHOLD VED JUSTERTE ALTERNATIV 

Etter at konsekvensutredningene ble ferdigstilt har det kommet to endringer som kan få 

betydning for konsekvensene,  

- endret trasé i nordre korridor og  

- muligheten for at frihøyden over elven kan reduseres til 34 m.  

Dette blir nærmere beskrevet i dette kapitlet. 

I tillegg til konsekvenser som kan beregnes økonomisk skal også andre tema vurderes. Ikke 

prissatte konsekvenser omfatter: landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, 

kulturmiljø, naturressurser, vassdrag og vassdragsmiljø. Konsekvenser for alternativ 2.4 er 

nærmere beskrevet i Konsekvensutredningen og blir derfor ikke gjengitt her.  

Når det gjelder spørsmålet om å redusere kravet om frihøyde til 34 m, så er ikke dette 

endelig avklart med Borg Havn / Kystverket. Det foreligger kun en muntlige tilbakemelding på 

at dette kan aksepteres. 
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5.1 Ikke-prissatte konsekvenser – nordre alternativ 

I nord er det foreslått en ny trasé mellom 1.2 og 1.3, omtalt som alternativ 1.8. Traséene 1.2 

og 1.3 er konsekvensutredet. Ny trasé vurderes her i forhold til samtlige «ikke prissatte 

konsekvenser», men den konsekvensutredes ikke ettersom den ligger innenfor det som 

allerede er utredet.  

 

Figur 8. Utsnitt av ny trasé i nord, fra Omberg til Torp. Frihøyde/seilingshøyde 39,5 m. 

Landskapsbilde 

Vest for Glomma vil anlegget ligge i grenselandet mellom industri og jordbruk, mens øst for 

elven deler det opp et lokalt landkapsrom på Torp. Brua går i en bue over jordbruksarealet i 

vest før den går tilnærmet rett over elva. Fyllingene er trukket bort fra Ombergfjellet – dette 

er en fordel lokalt, men vil gjøre at brua mister forankringen i landskapet i vest. Anleggets 

dimensjon og det at brua går over bebyggelse kan ikke sies å harmonere med landskapet. 

På avstand fremstår plasseringen som mer logisk enn midtre alternativ, og med riktig 

utforming kan den bli et landemerke. Traséen vil ha mindre negativ konsekvens for det store 

landskapsbildet enn midtre alternativ. 

Nærmiljø og friluftsliv  

Den justerte traséen har nær linjeføring til Glommastien, bebyggelse og områder med verdi 

for nærmiljø og friluftsliv på vestre side av elven. Tiltaket medfører støy og negativ påvirkning 

på friluftslivet på begge sider av elven. Traséen vil ha større negativ konsekvens for nærmiljø 

og friluftsliv enn midtre alternativ. 

Naturmangfold 

Den nye brua vil gå over hjørnet på et beiteområde ved Glomma på Torp V, anslått til lav B-

verdi. Dette vil gi en svakt negativ konsekvens. Traséen vil ha mindre negativ konsekvens for 

naturmangfold enn midtre alternativ. 

Kulturmiljø 

Den justerte traséen vil gå gjennom eksisterende gårdsbebyggelse som må rives, tilsvarende 

1.2. Selve brua vil gå over et boligområde med Sefrak-registrerte hus på Omberg. Brua går 

over flere Sefrak-registrerte bygg enn alternativene 1.2 og 1.3. Det er fare for at 8 av disse 
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byggene må rives. I øst er det nærføring til Torp Nordre hvor gårdsveien kan beholdes under 

brua. Traséen vil ha større negativ konsekvens for kulturmiljø enn midtre alternativ. 

Naturressurser  

Den justerte traséen medfører et endret beslag i dyrket mark. 

Alternativ 1.8 medfører mindre arealinngrep mht. dyrket mark enn alt. 1.3, men mer enn for 

alt. 1.2. Traséen vil ha større negativ konsekvens for naturressurser enn midtre alternativ. 

Vassdrag og vassdragsmiljø 

Det er svært liten forskjell for dette deltema mellom alternativ 1.2 og 1.3, slik at den nye 

traséen får samme vurdering. Samlet omfang vurderes derfor som lite negativt. Traséen vil 

ha langt mindre negativ konsekvens for vassdrag og vassdragsmiljø enn midtre alternativ. 

Oppsummering 

Nordre alternativ gir færrest negative konsekvenser for landskap, naturmangfold, vassdrag 

og vassdragsmiljø, mens det midtre alternativet er best med hensyn til kulturminner, 

naturressurser og nærmiljø og friluftsliv. 

5.2 Ikke-prissatte konsekvenser – redusert frihøyde, nordre alternativ 

I nordre alternativ er det laget en ny trasé. Redusert frihøyde fra 39,5 m til 34 m her medfører 

at selve brukonstruksjonen kan bli kortere, dette kan påvirke konsekvensene for 

landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø og naturressurser.  

Landskapsbilde 

Synlighetsanalysen viser at arealene som vil kunne se brua er omtrent like enten brua har 

full eller redusert høyde – begge ligger over dagens høyeste punkt i landskapet. Redusert 

høyde vil medføre at brua treffer terrenget nær elven på begge sider, dette gir en god 

forankring og svært positivt utslag på konsekvensene for det overordnede landskapet. 

Behovet for fyllinger reduseres på grunn av terrenget. Brua vil kunne få et rett løp over 

Glomma og har potensiale for å bli et viktig landemerke. 

Nærmiljø og friluftsliv  

Redusert høyde vil medføre at brua med veistøy kommer nærmere Glommastien, 

bebyggelse og områder med verdi for nærmiljø og friluftsliv på vestre side av elven. Boligene 

nord på Omberg vil bli adskilt fra de øvrige ved at veien ikke går i bru over boligområdet. De 

negative konsekvensene vil bli forsterket i ved en senket bruløsning. 

Kulturmiljø 

Redusert høyde vil ikke endre antallet Sefrak-registrerte hus må rives på Omberg. Øst for 

elven vil nærføringen til Torp medføre at gårdsveien legges om slik at lokalt og praktisk blir 

konsekvensene større enn ved bru i full høyde. 

Naturressurser 

Redusert høyde kan medføre at det beslaglegges mer fulldyrket areal på begge sider av 

elven, avhengig av hvordan brua utformes og om det blir mulig å dyrke arealene under brua. 
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5.3 Ikke-prissatte konsekvenser – redusert frihøyde, midtre alternativ 

I midtre alternativ (2.4) vil redusert frihøyde medføre at ny bru beholder sin utstrekning men 

får bedre stigningsforhold. Dette vil sannsynligvis ikke ha betydning for andre «ikke prissatte 

konsekvenser» enn landskapsbilde og naturressurser. Fyllingsfoten vil strekke seg 50 m 

lenger på østsiden av Glomma, fyllingen på vestsiden blir tilnærmet lik opprinnelig forslag. 

Landskapsbilde 

Redusert høyde medfører at brua blir mindre dominerende sett på avstand. 

Synlighetsanalysen viser at arealene som vil kunne se brua er omtrent like enten brua har 

full eller redusert høyde – begge ligger over dagens høyeste punkt i landskapet. Lengden vil 

ikke endres og den vil fremdeles dele dette viktige landskapsrommet i to. Endring i 

konsekvens blir relativt liten slik at tiltaket fremdeles vil gi stor negativ konsekvens. Dette 

endrer ikke på rangeringen av alternativene, hvor dette har langt større negativ konsekvens 

enn nordre alternativ. 

Naturressurser 

Bru med full høyde gir en liten negativ virkning for naturressurser, redusert høyde medfører 

at fyllingen beslaglegger ytterligere 2,5 daa fulldyrka jord. Beslag avhenger av løsningen jf. 

beskrivelse i kap. 6.2. Dette endrer ikke på rangeringen av alternativene, hvor dette har 

mindre negativ konsekvens enn ny trasé i nord. 
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 OPPSUMMERING 

Sammenlikning av alternativene mht. vurderingene i dette notatet er enkelte forhold 

oppsummert stikkordsmessig i tabellen nedenfor. 

 Alternativ 1.8 Alternativ 2.4 

Fordeler  Lavest byggekostnad 

 Minst usikkerhet mht. 
grunnforhold. Fjell i dagen 
i traséen 

 Mest gunstig for etablering 
av bussruter 

 Gir raskest forbindelse for 
gods i rushtid fra Øra mot 
E6 dersom en ønsker å 
krysse elva 

 Gir best universell 
utforming, også dersom 
krav om frihøyde 
opprettholdes. 

 Bedre muligheter for en 
mer fleksibel tilknytning til 
fv. 109 og mindre 
konflikter i forhold til 
framtidig jernbane uansett 
trase. 
 

 Gir størst nedgang i 
trafikkarbeidet 

 Gir lavest utslipp fra 
trafikken 

 Gir best avlastning 
av Fredrikstad bru 

Ulemper  Mest negativt for nærmiljø 
og friluftsliv 

 Tar mest dyrka mark 

 Mest negativt for 
kulturmiljø 

 Mest negativt for 
landskapsbildet 

 Mest negativt for 
naturmangfoldet 

 Mest negativt for 
vassdrag og 
vassdragsmiljøet 

 Langt dårligere og 
usikre grunnforhold 

 Mindre fleksibilitet i 
forhold til framtidig 
jernbanetrase og 
løsning for fv. 109 

 

 

 










