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FORORD
Fredrikstad kommune har satt i gang arbeid med kommunedelplan for ny vegforbindelse på tvers
av Glomma i Fredrikstad kommune. Prosjektet blir omtalt som Ny Glommabru.
Denne arbeidsrapporten oppsummerer og behandler en teknisk økonomisk vurdering av de
aktuelle traséene som ble utviklet etter idéseminar 16. oktober 2015 og traséer som det ble
konkludert videreført etter arbeidsrapport fra fase 0. Rapporten skal danne grunnlag for det videre
arbeidet med detaljering av aktuelle traséer og som sammen med konsekvensutredningen skal
danne grunnlag for beslutning om hvilken trasé det skal utarbeides kommunedelplan for.
Denne rapporten inneholder ingen samlet anbefaling for valg av korridor/trasé.
Hos Fredrikstad kommune ledes arbeidene av Roy Jacobsen. Asplan Viak AS er engasjert som
rådgiver med Olav Schou Knutsen som Asplan Viak sin oppdragsleder.

Sandvika, 31. mai 2016
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SAMMENDRAG
Fredrikstad kommune er i gang med arbeidet med kommunedelplan for ny bru over Glomma
avgrenset av fv. 109 i vest, rv. 111 i øst, eksisterende bru over Glomma i syd og opp mot Vister
Flo i nord. I planprogrammet ble det fastsatt at det som minimum skal vurderes ett alternativ i
nord, ett alternativ mellom Råbekken og Sandem og ett alternativ nær eksisterende bru i sør. I
tillegg skal eksisterende bru, som alternativ 0 vurderes som et reelt alternativ.
De overordnede føringene skal følge NTP, KVU/Bypakke Nedre Glomma og Statens vegvesens
standardkrav.
Trafikkbelastning
Resultatene fra trafikkberegningene er benyttet som inngangsdata for beregning av prissatte
konsekvenser og støyberegninger samt også for å dimensjonere vegnettet samt vurdere aktuelle
kryssløsninger.
Trafikktall for år 2030 viser at det er beregnet størst trafikkvekst over Fredrikstad bru i 0alternativet. Nordre bru fører til størst trafikkvekst på nordre del av rv. 111 mot Årumkrysset.
Søndre bru fører til størst avlastning av Fredrikstad bru. Langs fv. 109 vil trafikken variere
avhengig av brulokalisering, men i gjennomsnitt være på nivå med 0-alternativet. For å få et bedre
bilde at virkningene av nye bruer er det gjennomført en analyse ved 0-vekst i personbiltrafikken.
Dette gir en reduksjon på ca. 2000 kj.t./døgn i forhold til situasjonen beskrevet over.
2- eller 4-felts bru.
I fastsatt planprogram er det beskrevet at et skal vurderes både 2- og 4 felts løsning. Valget
mellom 2 eller 4 felt vil ikke påvirke valg av trasé. Iht. trafikkberegningene vil både 2 og 4 felt
kunne gi akseptabel kapasitet for avvikling av trafikken.
I forhold til spørsmålet om å nå hovedmålene med prosjektet vil en 4 felts løsning bidra til at
transportsystemet blir mindre sårbart. Dagens bru har en begrenset levetid (+/- 50 år?) med tanke
på bl.a. bæreevne. I tillegg vil en stenging av dagens bru, bl.a. for vedlikehold være lettere med en
ny bru.
I forhold til målene i Bypakka for Nedre Glomma, spesielt i forhold til kjøretiden for
godstrafikken og for kollektivtrafikken, vil en 4 felts løsning bidra til bedre forutsigbarhet. En bru
med stigning fra begge sider vil bidra til redusert fart for tungtransporten og som igjen bidrar til
kø og forsinkelser med en 2 felts løsning. Med fri høyde for båttrafikk på Glomma på 39,5 m vil
hastighetsreduksjon for tungtrafikken over brua bli 20 – 25 km/t, noe som kan bidra til store
forsinkelser for den øvrige trafikken. Ved 34 m fri høyde blir hastighetsreduksjonen 10 – 15 km/t.
Hvis en vurderer området for Ny Glommabru til å være i et byområde, så kan en vurdere
utbyggingsstandard noe friere enn hvis området defineres utenfor sentrum. Utenfor sentrum og
definerte byområder er kravene for en 4 felts løsning 12.000 kj.t/døgn. Ingen av alternativene vil
iht. trafikkberegningene få en trafikkbelastning på under 15.000 kj.t./døgn i 2030 (ved vekst iht.
transportmodellen). Ved et scenario der det oppnås 0-vekst i forhold til personbiltrafikken vil Ny
Glommabru få en trafikkbelastning på ned mot 13.000 kj.t./døgn i søndre korridor, 16.000
kj.t./døgn i midtre korridor og ca. 14.000 kj.t./døgn i nordre korridor.
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Aktuelle traséer
Etter fase 0 ble det konkludert med at følgende traséer skal videreutvikles og utredes videre i fase
1 og som gis en bredere omtale videre i kap. 5. Alle alternativene som er videreført er vist i figur
0.1 under.
Dette omfatter følgende:
-

3 alternativer i nordre korridor
2 alternativer i midtre korridor og
2 alternativer i søndre korridor.

Figur 0.1.

Vurderte traséalternativer.

Grunnforhold
Foreløpige konklusjon og rangering tyder at traséene i nordre korridor er å anbefale, mens det er
noe mer variert mellom traséene i søndre og midtre korridor. Foreløpig er følgende rangering og
med følgende begrunnelse gjort:
1.

Nordre korridor, alternativ 1.3, med begrunnelse i at det er fjell på begge sider av
Glomma
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5.
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7.
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Nordre korridor, alternativ 1.2. Her det også påvist fjell i dagen på vestsiden, mens
det er antatt grunt til fjell på østsiden.
Nordre korridor, alternativ 1.5. Kvikkleire, med trolig muligheter for senking av
terrenget.
Søndre korridor, alternativ 3.3. Fjell på vestsiden av Glomma og det tyder på grunt til
fjell på østsiden og muligheter for senke terrenget. Ved større dybde til fjell enn antatt
vil rangeringen endre seg til nr. 6.
Midtre korridor, alternativ 2.5. Kvikkleire på vestsiden.
Midtre korridor, alternativ 2.4. Kvikkleire på vestsiden og en lengre bru.
Søndre korridor, alternativ 3.5. Vestre strandlinje med en labil skråning i kvikkleire
opp mot jernbanen. Usikkert om det er mulig tilfredsstille dagens krav til sikkerhet,
også etter tiltak. Alternativt medfører det en bru med svært langt spenn.

Etter en foreløpig gjennomgang anbefales imidlertid ikke alternativ 3.5 i den form den nå er
skissert, videreført. På vestsiden (Lislebystranda) er det meget bløte masser som er kvikke i
dybden og både jernbanefylling og terreng ned mot Glomma ligger med lav sikkerhet. Det blir
svært problematisk å opprettholde jernbanen ved bygging, og området har generelt lav stabilitet
og tåler derfor lite aktiviteter som øker poretrykket og belastningen på grunn.
Økonomiske konsekvenser
Grunnlaget for de kostnader som er benyttet i kostnadsanslagene er hentet fra flere tidligere
beregninger med Statens vegvesens Anslag-metode og enhetsprisene er hentet fra tidligere
gjennomført anlegg.
I tabellen under er det oppsummert de foreløpige tallene for de samlede kostnadene, ekskl.
grunnerverv for hvert enkelt alternativ.
Tabell 0.1:

Kostnadstall 2 eller 4 felt

alternativ
1.2
1.3
1.5

Sum 2 felts bru
(mill kr)
1.295
930
1.424

Sum 4 felts bru
(mill kr)
1.675
1.181
1.845

2.4
2.5

1.579
1.471

2.014
1.867

3.3
3.5

1.367
1.485

1.752
2.135

I tillegg til kostnadene over kommer også kostnader for grunnerverv. Foreløpige beregninger
tilsier at grunnerverv vil variere mellom ca. 20 og 50 mill. kr avhengig av antall bolighus som må
innløses. Grunnervervskostnadene vil ikke endres seg vesentlig ved en 2 felts løsning.
Alternativene 1.3 i nordre korridor og alternativ 2.5 i midtre korridor er alternativene som legger
beslag på mest dyrket mark. Alternativene i søndre korridor legger ikke beslag på dyrket mark. I
forhold til antall bolighus er det også alternativ 1.3 som gir innløsning av flest bolighus, 6 stk.,
mot 4 i alternativ 1.2, mens det i sør er alternativ 3.5 som må innløse flest, 13 stk. Alternativene i
midtre korridor vil ikke kreve innløsning av bolighus.
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Det er relativt liten forskjell på alternativene i forhold til støyulemper, men det kan synes som om
det er en overvekt av støyutsatte boliger ved alternativene 1.3 og 3.3. Ny bru vil i stor grad ligge
et godt stykke høyere enn dagens terreng, slik at grunnet høydeforskjellen og bredden på brua vil
den til en viss grad skjerme seg selv der bebyggelse ligger et stykke lavere.
Utredningene har foreløpig lagt til grunn en fri høyde på ny bru på 39,5 m. Borg Havn har vurdert
at 34 m bør kunne være tilstrekkelig for ny bru i de to nordre korridorene, mens alternativene i
søndre korridor må opprettholde 39,5 m. 5 meter lavere bru vil generelt kunne bidra til at ny bru
blir noe mindre synlig og det vil kunne bidra til å redusere kostnadene, gi bedre forhold for
syklister og redusere hastighetsforskjellen for trafikantene på brua.
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1 INNLEDNING
1.1 Innledning
Fredrikstad kommune er i gang med arbeidet med kommunedelplan for ny bru over Glomma
avgrenset av fv. 109 i vest, rv. 111 i øst, eksisterende bru over Glomma i syd og opp mot Vister
Flo i nord.
Planområdet definert i vedtatt planprogram for tiltaket er vist på figuren under. Oppgaven går i
hovedsak ut på å finne aktuelle traséer for å krysse elva, ikke å designe selve brua.

Figur 1- 1: Planområdet.
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I planprogrammet ble det fastsatt at det som minimum skal vurderes ett alternativ i nord, ett
alternativ mellom Råbekken og Sandem og ett alternativ nær eksisterende bru i sør. I tillegg skal
eksisterende bru, som alternativ 0 vurderes som et reelt alternativ.
I en tidlig fase av prosjektet ble det avholdt et ideseminar, oktober 2015, og det ble utarbeidet en
arbeidsrapport etter fase 0, jfr. Forprosjekt datert 15. desember 2015, med en oppsummering av de
traséene som er vurdert. Denne rapporten endte opp med anbefaling og som et grunnlag for et
vedtak om hvilke alternativer som skulle videreføres i en teknisk økonomisk vurdering som gjøres
i denne arbeidsrapporten. Dette gjøres samtidig som de aktuelle traséene blir konsekvensutredes i
henhold til planprogrammets vedtatte program.
Konsekvensutredningene vil framstå som:
-

Egne temautredninger
Sammenstilling av temautredningene i en samlet KU-rapport

1.2 Bakgrunn for prosjektet
Ny Glommabru i Fredrikstad er del av Bypakke Nedre Glomma. Bypakka baserer seg i stor grad
på gjennomført og kvalitetssikret Konseptvalgutredning (KVU).
Som grunnlag for arbeidene foreligger det også et fastsatt planprogram for tiltaket.
Planprogrammet ble vedtatt av Fredrikstad kommune 12. mars 2015. Endringer etter vedtaket er
innarbeidet i gjeldene planprogram datert 12. mars 2015.

1.3 Planleggingsmål
De overordnede føringene skal følge NTP, KVU/Bypakke Nedre Glomma og Statens vegvesens
egne standardkrav.
Hovedhensikten med planarbeidet er å:







Avklare trasé for ny bru- og vegløsning over Glomma i Fredrikstad og sikre arealer for
ønsket løsning.
Avklare god og nødvendig kobling til fv. 109 og rv. 111, samt sikre arealer som ivaretar
dette.
Avklare sikre og effektive løsninger for sykkel, gange- og kollektivtransport, samt sikre
arealer som ivaretar dette.
Framtidig vegløsning for Ny Glommakryssing vil kunne berøre framtidig dobbeltsporet
jernbane på vestsiden av Glomma. Planarbeidet skal gjøre nødvendige planavklaringer for
å følge opp konseptvalgutredning for intercity Oslo – Halden og melding til Stortinget 26
(2012-2013) Nasjonal Transportplan 2014-2023.
Bidra til at Bypakkas mål nås og at framdriften i Bypakka overholdes.

Formålet med prosjektet er å bidra til at målene i Bypakke Nedre Glomma oppnås og mål fra
Bypakka som det er gitt at utbygging av ny bru over Glomma isolert sett bør vurderes i forhold til
er:
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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.
Forsinkelser i rush for personbil på hovedvegnettet skal ikke forverres (pga. behov for
avlastning av Fredrikstad bru og rv. 110)
Rutebussenes gjennomsnittshastighet i rushtiden skal ha en økning på min. 25 % (pga.
behov for avlastning av Fredrikstad bru og rv. 110)

Ny Glommakryssing er tenkt som viktig forbindelse mellom Borg Havn, godsterminalen på Valle
og E6. I dette kan det tolkes som om planprogrammet definerer Borg Havn og godsterminalen på
Valle som viktige terminaler. I tillegg forventes det at ny bruforbindelse vil kunne påvirke
trafikkavviklingen på rv. 110, der det på delstrekninger kan oppstå forsinkelser for både bil og
buss.
Videre mål med prosjektet er drøftet i et eget målnotat, datert 16. mars 2016 og som ble behandlet
av Rådmannsutvalget i Bypakka Nedre Glomma 31. mars 2016 og behandlet i styringsgruppa 6.
april 2016. De politiske utvalgene i kommunen er også gitt en orientering om målnotatet.
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2 RAMMEBETINGELSER
2.1 Overordnede planer
2.1.1 Nasjonal Transportplan
Prosjektet er i foreliggende nasjonal transportplan (NTP) prioritert i perioden etter 2018.
2.1.2 Konseptvalgutredning for transportsystemet i Nedre Glomma
Det ble utarbeidet en konseptvalgutredning for transportsystemet i Nedre Glomma i 2010 med
følgende mål:
Samfunnsmål: Nedre Glommaregionen skal i år 2030 håndtere transportetterspørselen innen
person- og godstransport mer effektivt enn i dag.
Med det menes at:
-

Reisetiden for persontransport skal reduseres.
Persontransportkapasiteten inn mot og mellom bysentrene skal øke i forhold til forventet
befolkningsvekst.
Kjøretiden på viktige strekninger for godstransport skal være minst like god som i dag, og
forutsigbarheten skal være bedre.
Andelen personreiser som foretas med andre transportmidler enn bil skal være økt til et
nivå tilsvarende gjennomsnittet for liknende byområder i Norge.

2.1.3 Bypakke Nedre Glomma
Konseptvalgutredningen anbefalte en bypakke for Nedre Glomma. Ny bru over Glomma i
Fredrikstad er et av prosjektene som er inkludert i Bypakka. Prosjektet er der prioritert som et Bprosjekt. Det er ikke fastsatt noe endelig tidsperspektiv for dette prosjektet i denne prioriteringen,
men foreløpig framdriftsplan tilsier en åpning i 2024.
Ved behandlingen av KVU i Fredrikstad bystyre ble bl.a. følgende påpekt:
-

-

-

Det bør i tillegg til de mål som er foreslått defineres et mål som viser en ambisjon mht. å
redusere sårbarheten i transportsystemet, og da spesielt mht. kollektivtrafikk og
nyttetransport.
Ambisjonsnivået på samfunnsmålet og effektmålet knyttet til kjøretid for nyttetransport er
for lavt. Framtidig kjøretid på viktige strekninger for nyttetransport må være bedre enn i
dag.
I tillegg til å legge til rette for bedre framkommelighet for sykkel og buss må hensynet til
framkommelighet for nyttetransport prioriteres.
Dagens rv. 111 bør også på sikt være hovedtransportåre for tungtrafikken mellom Borg
havn og E6.
Alternativ bruk av kollektivfelt – slik at de også kan benyttes av tungtrafikken må
vurderes.
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2.1.4 KVU for IC-strekningen Oslo – Halden
Jernbaneverket la i 2012 fram en KVU for strekningen som Fredrikstad kommune behandlet i
møte 21. juni 2012.
KVU’en anbefaler et konsept der sporene skal gå gjennom Fredrikstad sentrum og videre langs
dagens spor til Sarpsborg. Dette innebærer at tilkomst til ny bru fra fv. 109 uansett vil krysse
jernbanen.
Jernbaneverket er i gang med å sluttføre planprogrammet for planarbeidet for strekningen i og
gjennom planområdet.
2.1.5 Kommunale planer
Ny forbindelse over Glomma er vist i gjeldene kommuneplan med trasé både i nordre korridor
mellom Valle og Torp og i en midtre korridor mellom Råbekken og Sandem. Alternativer nær
dagens bru er ikke vist.
Det er en rekke vedtatte reguleringsplaner i området. Disse er listet opp i fastsatt planprogram og
gjengis ikke her.
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3 DIMENSJONERINGSFAKTORER
3.1 Trafikk
Resultatene fra trafikkberegningene er benyttet som inngangsdata for beregning av prissatte
konsekvenser og støyberegninger samt også for å dimensjonere vegnettet samt vurdere aktuelle
kryssløsninger.
Metode og forutsetninger er nærmere beskrevet i temarapport «Trafikkanalyse».
Transportanalysen er gjennomført med trafikkberegningsmodellen Regional Transport Modell
(RTM). Transportmodellen DOM Østfold beregner trafikk på døgnnivå og dekker Østfold fylke
samt Vestby og Aurskog-Høland kommune i Akershus.
3.1.1 Resultater
Trafikktall
Trafikktall for år 2030 viser at det er beregnet størst trafikkvekst over Fredrikstad bru i 0alternativet.

Figur 3-1:

Kart med ÅDT (kj.t./døgn) for de ulike vegalternativene i år 2030.
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Nordre bru fører til størst trafikkvekst på nordre del av rv. 111 mot Årumkrysset. Søndre bru fører
til størst avlastning av Fredrikstad bru. Langs fv. 109 vil trafikken variere avhengig av
brulokalisering, men i gjennomsnitt være på nivå med 0-alternativet.
Analyse ved 0-vekst av privatbiler
I fremtidig situasjon er det i modellberegningene stor trafikkvekst i alle beregningsalternativer.
Dette fører til at svært mange av kryssene blir sterkt overbelastet og dette medfører at en ikke får
frem alle ulikhetene mellom alternativene. For å få et bedre bilde at virkningene av nye bruer er
det gjennomført en analyse ved 0-vekst i personbiltrafikken.
Resultat fra disse beregningene er gitt på figur 3-2 under.

Figur 3-2:

Trafikkbelastning under forutsetning om målet med 0-vekst i biltrafikken.
(kj.t./døgn)
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3.2 Vegstandard
3.2.1 Normalprofil
Ny Glommabru skal utredes både med 2 og 4 felt, inkludert løsninger for gang- og sykkeltrafikk.
Normalprofiler for 4-felts- og 2-felts-løsninger er vist på figuren under.

Figur 2-3:

Normalprofil ved 4-feltsbru med sykkelveg med fortau.

Figur 3-4:

Normalprofil for 2-feltsbru med sykkelveg med fortau.

3.2.2 Linjeføring
I tilknytning til utredningen av Ny Glommabru er det planprogrammet beskrevet at det skal
utredes følgende løsninger:
-

2- eller 4 felts løsning for kyssing av Glomma
En- eller tosidig gang- og sykkelveg

Normalprofilene for de aktuelle løsningene er beskrevet i kap. 3.2.1 over.
Vurdering av behov for antall felt er gjort i kap. 5.2 senere i denne rapporten.
Dimensjoneringsklasse H6 er benyttet som grunnlag for en 4-felts-løsningen der dimensjonerende
hastighet 60 km/t legges til grunn. En H6-veg benyttes for nasjonale hovedveger og øvrige
hovedveger med ÅDT over 12.000 kj.t./døgn. En dimensjoneringsklasse H6 skal benyttes der
arealdisponering og aktivitet inntil vegen gjør at fartsgrensen bør settes til 60 km/t. Det kan være
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innfartsveg til by eller tettsted, som danner overgangsstrekninger mellom spredt bebyggelse og et
område med gatestruktur. Isolert sett kunne strekningen ha en høyere dimensjonerende hastighet,
men pga. at strekningen er kort, og fv. 109 og rv. 111 har et hastighetsnivå på 60 km/t velges dette
som dimensjonerende.
For en 2-felts løsning skal det benyttes de samme geometriske rammebetingelsene. 2 felts veg vil
være aktuelt iht. Statens vegvesens vegnormaler der man definerer områdene for Ny Glommabru
som byområde. Innenfor definerte byområder stilles det ikke samme krav til grenser for ÅDT,
men at det i større grad skal vurderes ut fra en fornuftig balanse i mellom motorisert trafikk og
andre transportformer.
Geometriske minimumsparametere er gitt i Håndbok N100.
3.2.3 Kryssutforming
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. Nå er det ikke alltid at
type kryss fastsettes i en kommunedelplan og i tilknytning til en konsekvensanalyse. Kryssene
langs fv.109 er foreslått der det er eksisterende kryss.
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.
Dette vil konkretiseres mer i neste planfase, og vil dimensjoneres iht. de trafikktallene som da vil
foreligge. Aktuelle tilknytninger kan bl.a. omfatte ny tilknytning med Dikeveien, Smørbøttaveien
og Evjebekkveien samt inn mot Lislebyfjellet i sør avhengig av det aktuelle alternativet.
Et av målene er å avklare og å sikre effektive løsninger for syklende og gående, samt sikre arealer
som ivaretar dette. Tilbud til gående og syklende vises som del av profilet som legges til grunn,
jfr. kap. 3.2.1 og kap. 5.5 senere i denne rapporten.
Det er foreslått et profil som omtales som sykkelveg med fortau. Dette pga. at det ikke er ønskelig
å få sykkeltrafikk i høy hastighet ned på begge sider av bruen, sammen med fotgjengere, uten at
det er markert et skille. Valg av bredder for sykkelvegen og fortauet ved antatt mengde gående og
syklende i makstimen er angitt i Håndbok N100. Det foreslås her en bredere løsning for syklende
enn anbefalt i håndboka, ut fra vurdering av trafikkgrunnlaget, for å ta hensyn til lang og bratt
stigning med syklende i ulikt tempo.

3.3 Krav til fri høyde over elva
I forbindelse med planprogrammet er det kommet krav fra Kystverket om at frihøyde under ny
bru skal være 39,5 m.
Borg Havn har i et notat datert 17. mars 2016 i tillegg uttalt følgende:
Nedre Glomma er en såkalt hovedled som betyr at Staten v/Kystverket er forvaltningsmyndighet i
forhold til bruhøyder. Borg Havn IKS som lokal havnemyndighet gir råd overfor Kystverket i slike
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saker utfra lokal kunnskap og om sannsynlig utvikling fremover i trafikkbildet. En endelig
avgjørelse om bruhøyde fattes av Kystverket.
Dagens bruhøyder
I dag er det 2 bruer i Nedre Glomma hvor skip passerer. Fredrikstad bru har en seilingshøyde på
39,5 meter i ca. 60 meters bredde. Sannesund bru, E6, har en høyde på 29 meter. Grunnen til
forskjellige bruhøyder har sammenheng med at det er mindre skip som anløper Melløs som er
Borregaard sin private kai. Alvim har hatt anløp av skip opp mot 150 meter.
Statistikk for skips «airdraft»
Borg Havn IKS har laget en statistikk for de siste 2 årene over skips «airdraft» (høyden fra
vannlinjen til topp av masta). Det er til tider krevende å få oppgitt «airdraft» på skip. De aller
fleste skipene har en «airdraft» på mindre enn 28 meter. Noen ligger i området 28 til 37 meter.
Enkelte skip med den høyeste mastehøyden og som skal til Melløs, har gjort tiltak for å redusere
«airdraft» til under 28 meter. Det er skip som går i «fast» rute til Melløs. For skip som ikke går i
rute som vil de måtte forholde seg til den gjeldene bruhøyden og en lav bru ville sette
begrensninger i tilgangen på skip og det å få inn riktig type skip.
Kaianlegg langs Glomma og behov for bruhøyder
Det er flere kaianlegg som både ligger syd og nord for Fredrikstad bru. Den sydligste kaien er
Tollbodkaien som ligger syd for Fredrikstad bru. Her må større skip, f.eks. passasjerfartøy,
marinefartøy osv. med lengde over ca. 100 meter gå opp under Fredrikstad bru og snu i
Kiærsbukta. I det området vil derfor dagens bruhøyde for Fredrikstad bru måtte gjelde også i
snuområdet.
Rett nord for Fredrikstad bru ligger kaianlegget til Unger Fabrikker. Skipene her snur i
Kiærsbukta og kommer ikke i betraktning for en ny bru nord for Kiærsbukta.
Fra Kiærsbukta og opp til Alvim ligger det flere kaianlegg. Fra syd er det kaianlegget til Esso,
Leca, Glava og Nordic Chemicals (Greåker) samt Alvim. I det området er det Alvim som tar imot
de største skipene og blir derfor dimensjonerende for bruhøyden.
Ut fra statistikk for dagens trafikk og antatt behov fremover, vil høyden på ny bru være lavere enn
Fredrikstad bru og høyere enn Sannesund bru. Borg Havn IKS mener at en ny bru bør ha en
høyde på 34 meter. Dette ivaretar dagens og fremtidens skipstyper slik vi ser det i dag. Det kan
ikke utelukkes at det vil kunne være ønskelig å ta inn høyere skip i enkelte sammenhenger i
fremtiden, men her må en se kostnadene med en høyere bru opp mot nytten av et lite antall skip
som det kan være snakk om. Borg Havn mener at med en bruhøyde på 34 meter vil gi en
tilstrekkelig fleksibilitet ovenfor industriens behov i området for sikre disse en god og effektiv
logistikk også i fremtiden.
Oppsummering/Konklusjon:
Foreløpig er det ikke gitt noen endelig tillatelse til å benytte 34 m som fri høyde. I den videre
utredningen her er 39,5 m opprettholdt som fri høyde.
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4 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON
4.1 Planområdet
Planområdet blir nærmere og mer detaljert beskrevet i temautredningene tilknyttet
konsekvensutredningene.
De landskapsmessige forholdene på begge sider av Glomma er beskrevet mer detaljert i
temautredningen som omhandler de landskapsmessige virkningene. Områdene er utbygd og består
av 2 sentrale hovedveger, en på hver side av elva, fv. 109 på vestsiden og rv. 111 på østsiden. I
Fredrikstad er det i dag bare en forbindelse over Glomma; rv. 110 over Fredrikstad bru. Disse
vegene i Fredrikstad kommune er del av Glommaringen som også omfatter fv. 118 i Sarpsborg.
Rv. 111, rv. 110 og nordre del av fv. 109 er tofeltsveger. Den søndre delen av fv. 109 mellom
Råbekken og sentrum er bygd ut til 4 felt. Skiltet hastighet er i hovedsak 60 km/t, med 70 km/t på
deler av rv. 111.
Nord i planområdet ligger godsterminalen for NSB på Valle. Selv om det pr. i dag har vært en
relativt liten aktivitet i forhold til kapasitet er det et utviklingspotensial og et stort potensial for å
kunne betjene den nærliggende industri og havneområder.
Glomma er innenfor planområdet underlagt Borg havnestyre. Borg havn er i NTP definert som
stamnetthavn. Langs Glomma helt inn til Sarpsborg er det kaier, både offentlige og private med
aktivitet. Den største aktiviteten er imidlertid knyttet til havnene på Øra og Alvim.
Områdene på begge sider av elva er godt utbygd både med boliger, forretninger, næringsbygg og
annen industri. I tillegg er det fortsatt områder der det drives aktivt jordbruk. Det er et stort antall
arbeidsplasser innenfor området på begge sider av elva, men med hovedvekt på områdene ved
Råbekken i Fredrikstad.

4.2 Trafikk
Trafikktall er beskrevet i kap 3, dimensjoneringskriterier. I dette kapitlet omtales andre forhold
tilknyttet eksisterende situasjon tilknyttet trafikk, slik som trafikksikkerhet og kollektivtrafikk.
4.2.1 Trafikksikkerhet
I den siste 10-årsperioden har det skjedd 223 ulykker på strekningene. Av dette er 73 %
bilulykker, 16 % motorsykkelulykker, 5 % sykkelulykker og 6 % fotgjengerulykker. Påkjøring
bakfra utgjør 49 % av ulykkene mens møteulykker og utforkjøring utgjør en mindre andel,
henholdsvis 9 og 8 %.
Planprogrammet beskriver nærmere hvor disse ulykkene er skjedd.
4.2.2 Kollektivtrafikk
Planområdet betjenes av flere busslinjer, hvor Glommaringen, som betjener begge sider av
Glomma, utgjør ruten med flest passasjerer. Glommaringen står for drøyt 40 % av antall
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kollektivreiser i regionen. Strekningen i planområdet med høyest frekvens av busser er fv. 110 fra
Bruhodet østsiden til fv. 109.
Det er gjennomført flere tiltak i den senere tid for å bedre kollektivtilbudet med bl.a. dobling av
frekvensen på Glommaringen i rushtid (avgang hvert 7,5 minutt), nytt busstilbud til sykehuset på
Kalnes, rimeligere billetter mellom byene ved at Sarpsborg og Fredrikstad er slått sammen til én
takstsone og innføring av Nedre Glommakortet til redusert pris.
Det er også innført økt tilbud med byfergene i Fredrikstad. Byfergene er gratis. Disse frakter
nærmere 1 mill. passasjerer pr. år. Innenfor planområdet går det ferge mellom Sellebakk og
Lisleby som går kontinuerlig på hverdager 06.00 - 09.00 og 13.00 - 17.30 og ellers med 15. min
frekvens.
Framkommelighetsregistreringene fra 2011 viser at bussene forsinkes på flere delstrekninger i
Nedre Glomma, bl.a. på strekningen mellom Fredrikstad bussterminal og fv. 109, i
rundkjøringene der fv. 109 møter Evjebakkveien, Dikeveien, Bjørnengveien, ved Rolvsøybrua og
i rundkjøringene ved Amfi Borg, noe forsinkelser i Sarpsborg sentrum og betydelige forsinkelser
gjennom Årumkrysset. På rv. 111 er forsinkelsene relativt små, men det er registrert noe
forsinkelse ved Sellebakk/Begbyveien og ved Torp.

4.3 Miljø
4.3.1 Støy
I henhold til planprogrammet er både fv. 109 og rv. 111 veger som er sterkt belastet med hensyn
til støy. Støybelastningen øker med økt trafikk og økt hastighet. Beregninger viser at den
nordligste delen av fv. 109 er mest utsatt.
Det er utarbeidet en rapport «Strategisk støykartlegging- Byområde Fredrikstad – Sarpsborg»
datert 29. juni 2012 som beskriver en kartlegging av støyforholdene innenfor planområdet. Som
del av planarbeidet er det gjennomført støyberegninger for de alternativer som skal videreføres i
en konsekvensutredning.
4.3.2 Lokal luftforurensing
Fv. 109 er en belastet veg mht. svevestøv. Stor trafikkmengde og mye bebyggelse på begge sider
av vegen medvirker til dårlig utlufting av svevestøv. Beregninger viser at spesielt områdene ved
Østfoldhallen er utsatt for store konsentrasjoner av svevestøv. Dette har også økt i de senere
årene.
Det er ikke like store konsentrasjoner langs rv. 111.
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4.4 Terreng og grunnforhold Glomma
4.4.1 Terreng
Områdene langs Glomma er preget av forholdsvis flatt terreng ut mod elvekanten bestående av
industri, boliger, dyrket mark, og utmark. Større fjellformasjoner følger parallelt med Glomma i
tilnærmet nord øst retning. I hovedtrekk ligger dalene mellom åser og koller langstrakt i nord øst
retning.
Langs Glomma er det avsatt elvevoller og terrasser. Elvesletta i strandsonen ned mot Glomma er
forholdsvis flat.
Fra strandlinjen og ned mot bunn av Glomma varierer skråningshelningen fra omkring 10 til opp
mot 40 grader. Enkelte steder er det også tendens til terrasseformasjon ute i selve Glomma.
Bunnkoten i elva er mellom kote -15 til kote -20 som gir en skråningshøyde fra elvebunn og opp
mot strandlinja på mellom 15 – 20 m.
4.4.2 Historikk
Forandring av Glommas løp er en pågående prosess med både naturlig erosjon og utbygging og
utfylling i strandsonen.
4.4.3 Generelle grunnforhold
Fjelloverflaten på begge sider av Glomma følger en nordøst retning med dypeste punkt i elven og
enkelte langstrakte åsrygger langs Glomma i strandsonen eller lengre inne på land. Tilsendte
geotekniske rapporter og tegninger viser imidlertid at det kan forekomme lokale spylerenner,
forsenkinger og rygger under terreng i strandsonen.
Strandsonen ligger på mellom kote 1 og 5 avhengig av sted og historikk med utfylling og erosjon.
Det er platålandskap som stiger til omkring kote 15 bak strandsonen de fleste stedene. Prøver fra
strandsone og i Glomma tyder på et opprinnelig terreng på omkring kote 15. Massen i Glomma og
strandsonen er derfor overkonsolidert til dette nivået.
Typisk er det lagdeling med topplaget bestående av bl.a. fyllmasser, tørrskorpe, og sandige
masser. Videre ned mot fjell er det bløt til middels siltig leire over morene, eller fjell. I enkelte
områder forekommer det større sammenhengende lag av kvikkleire med stor utbredelse. Andre
områder har kun lokale lommer av kvikkleire.
Udrenert skjærstyrke Su varierer med område og avstand fra Glomma og er normalt økende med
dybden. SuD under topplaget variere mellom 10 – 30 kPa, mens SuD på 10 m kan vær opp mot 50
kPa.
Store deler av strandsonen er tidligere industriområder og dette kan ha betydning for
skråningshelning og terrengnivå pga. tidligere mudring og utfylling.
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5 TRASÉFORSLAG
5.1 Generelt om tiltaket
Traséene som er vist i kommuneplanen for Fredrikstad kommune skal iht. planprogrammet legges
til grunn for videre utredning. I tillegg skal et alternativ nær dagens bru vurderes. Dette ble også
lagt til grunn for idéminaret som ble gjennomført i oktober 2015.
Vedtatt planprogram tilsier at dette skal utredes som et minimum. Dette innebærer at i det videre
arbeidet skal det utredes alternativer innenfor følgende korridorer:
-

Et alternativ i nordre del av planområdet (Valle/Hauge – Torp)
Et alternativ i midtre del av planområdet, omtalt som sør (Råbekken – Sandem)
Et alternativ i søndre del, nær dagens bru.

I tillegg skal 0-alternativet være et reelt alternativ.

Figur 5.1:

Eksisterende bru

I Planprogrammet ble det fastsatt at 2 og 4 felts løsninger skal utredes. Beskrivelse av dette er
gjort i kap. 3 tidligere i denne rapporten under avsnittet om dimensjonering og det blir nærmere
vurdert i kap. 5.2. En 2 felts løsning vil ha den samme linjeføring, stigningsforhold og beliggenhet
som en 4 felts løsning. Det er derfor ikke beskrevet som egne alternativer i denne rapporten, der
traséene har blitt brukt som grunnlag for konsekvensutredningen.
Konseptvalgutredningen for transportsystemet i Nedre Glomma forutsetter en bruløsning og ikke
tunnel. Dette ble begrunnet i at en senketunnel bl.a. 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 ved Omberg i nordre del av planområdet, at det
vil være aktuelt å vurdere en tunnelløsning. Kravene til stigningsforhold er skjerpet siden den
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gang, slik at det i dag vil være vanskelig å komme tilstrekkelig dypt under Glomma til at en
gjennomgående fjelltunnel med tilstrekkelig overdekning er mulig å få til.
En tunnelløsning vil heller ikke kunne betjene gående og syklende på samme måte som en bru.

5.2 Vurdering om behov for 2 eller 4 felt.
I fastsatt planprogram er det beskrevet at d+et skal vurderes både 2 og 4 felts løsning. Valget
mellom 2 eller 4 felt vil ikke nødvendigvis påvirke valg av trasé. På kommunedelplannivå
fastsettes korridor og ikke en helt eksakt linje. Konsekvensanalysene er basert på en 4 felts
løsning.
Valget mellom 2 eller 4 felt avgjøres bl.a. med grunnlag i forhold beskrevet videre i dette
kapittelet.
5.2.1 Trafikkbelastning og kapasitet
Jfr. trafikkanalysen som en separat temarapport.
Foreløpige vurderinger tilsier at begge løsninger, 2 eller 4 felt, kan gi akseptabel kapasitet på
vegstrekningen, men det er behov for en utvidelse til 2 kjørefelt inn mot kryssene på begge sider
av Glomma ved en 2-feltsløsning.
5.2.2 Måloppnåelse
Det er fra planprogrammet gitt at alternativene for ny bru over Glomma skal drøftes mht.
måloppnåelse i forhold til prosjektets mål, Bypakkas mål og mål for ønsket byutvikling (mål i
kommuneplanen). I tillegg er det nasjonale mål som skal søkes tilfredsstilt. I dette avsnittet har vi
vurdert forhold som kan ha betydning for valg av 2 eller 4 felt.
Det er i planprogrammet ikke uttrykt eksplisitte mål med selve tiltaket utover at det skal bidra til å
nå Bypakkas mål.
Bypakke Nedre Glomma har følgende hovedmål:






Overføre transport fra bil til gange, sykkel og kollektive transportmidler
Fokusere på god og sikker fremkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende
ved Glommaringen, og for godstransporten, spesielt mellom Borg Havn og viktige
terminaler.
Fokusere på sikkert transportsystem
Redusere klimagassutslipp og lokale miljøproblemer
Utvikle et godt tilgjengelig og universelt utformet transportsystem

Det er viktig å ha nok kapasitet på vegnettet, både for kollektiv og næringstransport. Videre må
det legges til rette for mer trafikksikre og effektive adkomster til havner, terminaler og
knutepunkter.
Hovedmålet med prosjektet synes ut fra overordnede føringer og behov å være å etablere ny bru
over Glomma for å:
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Bedre fremkommelighet og reisetid i transportsystemet,
øke mobiliteten på tvers av Glomma og samtidig redusere trafikkarbeidet, og
redusere sårbarheten ved at det etableres alternativ bruforbindelse

Det er også satt tydelige mål om at personbiltrafikken ikke skal vokse i byområdene og
nullvekstmålet gjelder for Fredrikstad og Sarpsborg.
I henhold til planprogrammet bør prosjektet kunne bidra til å oppfylle følgende mål fra Bypakke
Nedre Glomma:




Kjøretiden for godstransport i mellom viktige terminaler og mellom viktige terminaler og
E6 skal være minst like god som i dag, og forutsigbarheten skal være bedre.
Forsinkelse i rush for personbil på hovedvegnettet skal ikke forverres (pga. behov for
avlastning av Fredrikstad bru og rv. 110).
Rutebussenes gjennomsnittshastighet i rushtiden skal ha en økning på minst 25 % (pga.
behov for avlastning av Fredrikstad bru og rv. 110).

En bru med kun 2 felt kan bidra til å redusere fartsnivået for tungbilene med 20 – 25 km/t pga.
stigningsforholdene på begge sider av elva med frihøyde under brua på 39,5 m. Med redusert
frihøyde vil fartsnivået reduseres til 10 – 15 km/t. Redusert fartsnivå for tunge biler kan bidra til
økt kø og forsinkelser for kollektivtrafikken og den delen av nyttetransporten som kan
opprettholde det ønskede hastighetsnivået.
Et av de overordnede målene som også er konkretisert i Bypakka er at andelen personreiser som
foretas med andre transportmidler med bil skal øke.
Vurdering:
Iht. trafikkberegningene vil både 2 og 4 felt kunne gi akseptabel kapasitet for avvikling av
trafikken, jfr. kap. 5.3.1 over.
I forhold til spørsmålet om å nå hovedmålene med prosjektet vil en 4 felts løsning bidra til at
transportsystemet blir mindre sårbart. Dagens bru har en begrenset levetid (+/- 50 år?) med tanke
på bl.a. bæreevne. I tillegg vil en stenging av dagens bru, bl.a. for vedlikehold være lettere med en
ny bru. I tilfeller der dagens bru må stenges, eller får begrensinger i trafikkavvikling, vil ny bru
med kun 2 felt medfører et langt mer sårbart transportnett.
I forhold til målene i Bypakka for Nedre Glomma, spesielt i forhold til kjøretiden for
godstrafikken og for kollektivtrafikken, vil en 4 felts løsning bidra til bedre forutsigbarhet. En bru
med kun 2 felt vil bidra til redusert fart for tungtransporten og som igjen bidrar til kø og
forsinkelser.
I forhold til spørsmålet om 2 eller 4 felt vil bidra til økt personbiltrafikk, vil forsinkelsene som
følge av dårligere kapasitet ved en 2 felts løsning ikke bidra til nok avvisning slik at trafikanter
velger å la bilen stå. Trafikantene vil finne andre løsninger og barrierene for å finne løsninger der
bilen skal stå er ikke store nok.
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5.2.3 Vegnormalenes krav
Som grunnlag for dimensjonering av et vegnett benyttes Vegdirektoratets håndbok N100.
Håndbok N100 har flere kapitler i forhold til hvordan man skal dimensjonere et vegnett.
Det vises bl.a. til Håndbok N100 kapittel A, side 12 om dimensjonerende trafikkmengde:
«Vekstprognoser forutsetter vanligvis at det ikke iverksettes vesentlige tiltak for å styre omfanget
av transport og valg av transportmiddel. I byer vil det ofte være aktuelt med slike tiltak fordi en fri
vekst i biltrafikken gir miljø- og trafikksikkerhetsproblemer.
Kapasiteten på veg- og gatenettet i byer er ofte begrenset av bebyggelse og annen arealbruk.
Enkeltelementer i trafikksystemet tåler ikke høyere kapasitet enn det systemet som helhet kan
håndtere. Ubalanse i kapasiteten vil ofte ha liten effekt ut over å flytte køene. Kapasiteten velges
ut fra en fornuftig balanse mellom motorisert trafikk og andre transportformer. Mange byer er
nær en tålegrense mht. trafikkflyt, miljøproblemer og ulykker. Videre vekst tas med
kollektivtrafikk eller gang/sykkeltrafikk. Slik omfordeling krever både restriktive og stimulerende
tiltak. Kapasitet i by vurderes ut fra hva som er tjenlig person- og godskapasitet på ulike
transportmidler.»
I kap. A4 heter det også:
I utgangspunktet definerer vegnormalene en standard som tilfredsstiller målene en har satt for
utbygging av nye veger. Valg av standard gjøres tidlig i planprosessen. Det er viktig at standardsprang unngås og at vegen tilpasses lokale forhold.
I Håndbokas kap. B omtaler utformingskrav av gatenett. Dette gjelder for gater med hastigheter
opp mot 50 km/t og trafikkbelastning mindre enn 15.000 kj.t./døgn.
Samme håndbok, kap. C, omhandler standard for bygging av nye veger.
Vegtransportnettet deles inn i nasjonale hovedveger, øvrige hovedveger, samleveger, og
atkomstveger. De nasjonale hovedvegene utgjør det overordnede nasjonale vegnettet som knytter
sammen landsdeler og regioner og forbinder Norge med utlandet. Samtidig har nasjonale
hovedveger viktige regionale og lokale funksjoner. Øvrige hovedveger har som primæroppgave å
dekke behovet for transport mellom distrikter, området, byer og bydeler. Samleveger er
forbindelsesveger mellom boligområder eller bydeler og bindeledd mellom adkomstveger og
øvrige hovedveger.
I tillegg beskriver håndboka at veger med trafikkbelastning mer enn 12.000 kj.t./døgn skal bygges
ut med 4 felt.
Vurdering:
Iht. kapittel A i Vegnormalene så må man først ta stilling til om Ny Glommabru vil ligge innenfor
et definert byområde der vegen kan dimensjoneres iht. målet med den funksjon vegen skal ha.
Hvis en vurderer området til å være i et byområde, så kan en vurdere utbyggingsstandard noe
friere enn hvis området defineres utenfor sentrum. Utenfor sentrum og definerte byområder er det
vegnormalenes kap. C som bør legges til grunn. Iht. til N100 kap. C, er trafikkbelastning for når
en veg skal dimensjoneres med 4 felt, 12.000 kj.t/døgn.
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Ingen av alternativene vil iht. trafikkberegningene få en trafikkbelastning på under 15.000
kj.t./døgn i 2030 (ved vekst iht. transportmodellen). Ved et scenario der det oppnås 0-vekst i
forhold til personbiltrafikken vil Ny Glommabru få en trafikkbelastning på ned mot 13.000
kj.t./døgn i søndre korridor, 16.000 kj.t./døgn i midtre korridor og ca. 14.000 kj.t./døgn i nordre
korridor. En veg skal også dimensjoneres for en situasjon 20 år etter åpning.
I konsekvensutredningene er det lagt til grunn 4 felts veg, mens det i denne rapporten er oppgitt
både arealer og kostnader for en 2 felts veg som grunnlag for en endelig beslutning. Valget om 2
eller 4 felt kan også avklares i senere planfaser, bl.a. i tilknytning til reguleringsplanen.

5.3 Aktuelle traséer
Traséene som er vurdert er presentert på tegninger som vedlegg til rapporten. Som nummeringen
viser er det allerede foretatt en utsiling, bl.a. fordi noen ikke tilfredsstilte kravene til utforming og
at mange var ganske like. Dette ble gjort i en fase 0 der arbeidsrapporten fra denne fasen ble
behandlet i prosjektets faggruppe. De traséene som der ble anbefalt videreført har dannet grunnlag
for utredning av både prissatte og ikke prissatte konsekvenser.
Det er i denne fasen valgt å opprettholde alternativsnummereringen fra tidligere.
Etter fase 0 ble det konkludert med at følgende traséer skal videreutvikles og utredes videre i fase
1 og som gis en bredere omtale videre i kap. 5. Dette omfatter følgende:
-

3 alternativer i nordre korridor
2 alternativer i midtre korridor og
2 alternativer i søndre korridor.

Alle alternativene som er vist i figur 5-2 på neste side er tegnet ut som 4-feltsløsninger med
ensidig sykkelveg med fortau.
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Oversikt over alternativene som utredes.
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5.4 Nærmere om utredningsalternativene
5.4.1 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 sambruks 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.

Figur 5.3:

Oversikt over prosjekter som bl.a. inngår i alternativ 0. (ill: Statens vegvesen).
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5.4.2 Traséer i nordre korridor

Alternativene i nordre korridor er vist på figur 5.7 senere i kapitlet.
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. Traséen 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 traséen mellom næringsarealene i nord og boligbebyggelsen i sør.
På østsiden av Glomma ligger trassen over dyrket mark og like syd for industriområdene på Torp.
Traséen tilknyttes rv. 111 like syd for dagens innkjøring til industriområdet.

Figur 5.4

Foto av elvebredden med Torp/Torpeberget venstre (øst) Ombergfjellet til høyre (vest).

Figur 5.5

Alternativ 1.2 (bilde fra VR-modell).
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Alternativ 1.3
Alternativet tar av fra fv. 109 i rundkjøringen i kryss med Bjørnengveien som alternativ 1.2,
følger Bjørnengveien for så å dreie ut på dyrket mark vest for bebyggelsen før den dreier mot øst
igjen og krysser Glomma. Dette alternativet kommer nærmere bebyggelsen på Ombergfjellet enn
alt. 1.2.
I dette alternativet kan ny bru for kryssing av Glomma fundamenteres direkte til fjell på
Ombergfjellet.
Øst for Glomma krysser traséen jordbruksområdene syd for Torp nordre og nord for
boligbebyggelsen på Torpberget. Alternativet forutsetter å knyttes til rv. 111 i et kryss i plan. 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 5.6

Alternativ 1.3 (bilde fra VR-modell)

Alternativ 1.5
Løsningen ligger lengre nord enn de øvrige to alternativene. Alternativet følger Bjørnengveien
som de øvrige i ca. 500 m fram til godsterminalen, og dreier så mot øst. Stiger opp på bru over
næringsarealene øst for godsterminalen og krysser over atkomstvegen Vallehellene.
Øst for Glomma ligger traséen 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 traséen, men svært nær.
Alternativet er vurdert ved tidligere planarbeid, men ble da forkastet pga. nærhet til
industriområdet og en eventuell utvikling av dette.
Illustrasjon av traséen er vist på figur 5.8.
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Alternativ i nordre og midtre korridor.
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Alternativ 1.5 (bilde fra VR-modell)

5.4.3 Traséer i midtre korridor.
Traséene er vist på figur 5.7.
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. Jfr. figur 5-10 på neste side.
Tilsvarende går den raskest mulig ned på østsiden over dyrket mark med en helning på 6 % og
tilknyttes rv. 111 rett nord for Strykerveien.

Figur 5.9:

Utsnitt av 3D modell som viser linjeføring for brualt. 2.4 sett fra dagens bru.
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Alternativ 2.4 (fra VR-modellen)

Alternativ 2.5
Alternativet tar av fra fv. 109 i kryss med Evjebekkveien, går i en ny trasé under jernbanen nord
for Evjebekkveien og krysser over Glomma nord for utløpet av Evjebekken til Glomma. Traséen
stiger med 6 % på begge sider av Glomma. Kryssing av Glomma skjer med en svakt buet
bruløsning.

Figur 5.11:

Alternativ 2.5 (fra VR-modellen)
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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 traséen over dyrket mark og tilknyttes rv. 111 i øst er mellom Sandem og
Kreutzgate.
5.4.4 Traséer i søndre korridor
Alternativene i søndre korridor er vist på figur 5.12 under:

Figur 5.12:

Alternativer 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. Traséen krysser Kjæråsen midt i steintaket. Øst for Kjæråsen
går alternativet ut på bru over Glomma. Jfr. figurene 5.13 og 5.14 på neste side.
Videre krysser alternativet på bru over Glomma og ligger i grøntdraget mellom bebyggelsen på
Huseby og på Nabbetorp. Traséen blir liggende i boligområdene før den tilknyttes rv. 111 ved
Lundheim.

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

Vurdering av teknisk/økonomisk gjennomførbarhet.

Fig 5.13.

Utsnitt av 3D modell som viser linjeføring for brualt. 3.3 sett fra dagens bru.

Figur 5.14:

Alternativ 3.3 (fra VR-modellen)
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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 traséen syd for vannet på Sorgenfri og nord for Huseby. Traséen
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.
Jfr. figur 5.15 på neste side.
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3D-modell av alt. 3.5 sett fra nord.

5.5 Løsning for gående og syklende
Det er innarbeidet forslag til løsninger for gående og syklende langs den nye forbindelsen over
elva.
På brua er det lagt opp til en 4,5 m bred sykkelveg med fortau som ensidig løsning, hvor
sykkelvegdelen er 3 m bred. Utfra vurdering av trafikkgrunnlaget vil det ikke være behov for
større bredde for syklende eller tosidig anlegg av kapasitetshensyn, bl.a. med grunnlag i Statens
vegvesens håndbøker. I følge de beregninger som er gjennomført vil ikke ÅDT sykkel av
arbeidsreiser overstige 300 sykler pr dag. Dette tilsvarer opp til 60 sykler i dimensjonerende time.
I følge tabell E7 i håndbok N100 er det da tilstrekkelig med en 2,5 m bred sykkelveg. Antall
arbeidsreiser med sykkel i de ulike korridorene er vist på figurene på neste side.
Dersom det skulle tilrettelegges for tilbud for syklende og gående på begge sider av vegen og
brukonstruksjonen over Glomma ville dette medføre betydelig merkostnad for anlegget. Det
vurderes at nytten av dette er begrenset i forhold til merkostnaden. En tosidig sykkelveg vil kunne
øke byggekostnadene for ny bru med 80 – 150 mill. kr.
Det må videre tilrettelegges for at syklende og gående kommer trygt av/på sykkelvegen med
fortau dersom de kommer fra motsatt side av vegen.
Stigningsforholdene varierer fra 5 % til 6 % avhengig av alternativ. For alternativene i nordre og
søndre korridor er det mulig å oppnå 5 %, mens det for midtre korridor ikke er mulig å oppnå noe
vesentlig mindre enn 6 %. Ved å endre kravene til fri høyde fra 39,5 m til 34 m vil det også være
mulig å redusere stigningsforholdene for en trasé i midtre korridor til 5 %.
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Sykkelbelastning

I alle alternativene er det forutsatt at gang- og sykkelveg føres til og tilknyttes eksisterende
sidevegnett/eksisterende gang- og sykkelveger straks den er på terrengnivå på begge sider av elva.
De prinsipielle løsningene for dette er vist på plantegningene for alle alternativene.
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For alternativene 3.3 og 3.5 vil løsninger for gang- og sykkelveg komme i konflikt med
tunnelløsningene. Det er heller ingen naturlige tilknytningspunkter til sidevegnettet vest for
Glomma. Det å føre gang- og sykkelvegen i samme tunnel som biltrafikken er ikke å anbefale. For
sykkel og gangtrafikk synes disse alternativene å være dårligere for denne trafikantgruppen, men
samtidig er det mindre avstand til eksisterende bru som vil være et godt alternativ.

5.6 Geoteknikk
5.6.1 Generelt
Det er utarbeidet en egen rapport med oppsummering av grunnforholdene, jfr. Rapport
«Fredrikstad. Ny Bro over Glomma, oversikt grunnforhold, Geoteknisk rapport 111590r2», datert
30. mai 2016. Denne rapporten gir en oppsummering av grunnforholdene basert på eksisterende
undersøkelser samt en vurdering av nødvendige tiltak.
Videre i dette kapittelet har vi foretatt en oppsummering av de forholdene som kan bety noe for
valg av korridor og/eller alternativ.
Generelt om setninger og stabilitet.
Ut fra de undersøkelsene som er gjort og lagt til grunn for vurderingene, så kan det i forhold til
setninger generelt fylles opp med 2 - 3 m med konvensjonelle fyllmasser på flatt terreng. Dette vil
gi opp mot 25 – 35 cm setninger, avhengig av dybde til fjell og lokale grunnforhold. Dette
innebærer at det inn mot brukar og stive konstruksjoner må kompenseres med lette masser i en
overgangssone. På fjell eller til fast grunn kan det fylles opp mer.
I tillegg må en permanent oppfylling og belastning i strandsonen ha en avstand på minst 20 m fra
elvebredden for å unngå en eventuell raskant ut i Glomma. For å oppnå bedre stabilitet kan en
enten senke terrenget eller legge motfyllinger. Avhengig av avstand til Glomma kan motfylling i
selve strandsonen ble et problem for strandsonestabilteten ut i Glomma. Generelt er dette ikke
mulig.
Tiltak for å tilfredsstille områdestabilteten er først og fremst terrenginngrep i form av motfylling i
bunn av skråninger, eller avlaste toppen av en skråning ved å fjerne masser. Topografien avgjør
om dette er mulig å gjennomføre. Generelt anbefales avlastning som tiltak.
Det bør planlegges erosjonssikring mot Glomma i områdene hvor valgt veglinje skal etableres.
Dette må planlegges konkret videre i de neste planfaser.
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5.6.2 Nordre korridor
Terrenget
På vestsiden er det synlig fjell på Ombergfjellet som strekker seg nordøstover langs strandkanten.
Ombergfjellet går ned i vannet ved søndre enden av området. Lenger nord ligger strandsonen på
omkring kote 2 og stiger slakt i østlig retning opp mot kote 6 - 8. Det er platålandskap hvor
terrenget stiger opp til omkring kote 15 bak strandsonen. Glomma ligger med laveste kote på -19
iht. Arealis.
På østsiden er det i sør synlig fjell ved Torpberget ned mot Glomma. Påskefjellet i nord ligger et
stykke fra Glomma. Nord for Torpberget ligger strandsonen på omkring kote 2. Det er platålandskap hvor terrenget stiger opp mot kote 15 bak strandsonen.
Grunnforholdene
Det er boret til 25 m uten sikker fjellregistrering. Det er i rapport 0287-2 laget et antatt fjellkotekart som viser nord-østlig retning på forsenkinger/spylerenner og høyderygger. Boringer i
Glomma viser fjell på kote -20 nær alternativ 1.5. Fra Glomma stiger fjellet i østlig retning. I
strandsonen ligger fjellet på mellom kote –5 og -10.
For alternativ 1.3 er det bart fjell fra Ombergfjellet og ut i Glomma.
Ved alternativ 1.5 er det bløt kvikkleire under topplaget og ned til fast grunn/fjell. Leira i
strandsonen er stort sett medium sensitiv, men det kan forekomme lommer av kvikkleire.
På østsiden er det boret til 40 m uten sikker fjell registrering. Boringer er stoppet på mellom 2 og
40 m. Boringer nær Glomma viser fjell på omkring kote -20. Fra Glomma stiger fjellet generelt i
vestlig retning. Det er registrert en grunnvannstand på ca. 1 m under terreng i strandsonen mens
den er ca. 5 m under terreng lengre bak på platået, ved kote 15.
Det er lommer med kvikkleire mellom alternativene 1.3 og 1.5 i strandsonen. Nord for dette er det
kvikkleire ut i Glomma. Massen betegnes som leire og siltig leire.
Setnings- og stabilitetsvurderinger.
Alternativene 1.2 og 1.3 vil på vestsiden av Glomma kunne fundamenteres direkte mot fjell eller
fast grunn og det kan da fylles opp med konvensjonelle masser i 4 m dybde. For alternativ 1.5 er
det dypere til fast grunn, noe som innebærer at det henvises til de generelle setningsvurderingene
beskrevet over og at fyllingshøyder over 2 m må kompenseres. I alternativ 1.5 må det sikres mot
større skred, mens det for alternativene 1.2 og 1.3 er unødvendig med spesielle tiltak.
På østsiden av Glomma er det trolig grunt til fjell for alternativene 1.2 og 1.3, med bart fjell i
elvekanten for alternativ 1.3. Dette antas at det kan fylles opp med 4 m med konvensjonelle
masser. Der det er dypere til fjell vil det generelt kun være mulig å fylle opp med 2 m med
konvensjonelle masser. For alternativ 1.3 er stabiliteten ivaretatt ned mot Glomma, mens det på
terrenget bak elvekanten må gjennomføres kompenserende tiltak. Dette kan også gjelde for
alternativ 1.2. For alternativ 1.5 er det et sammenhengende lag av kvikkleire og det er derfor
nødvendig med kompenserende tiltak i henhold til den generelle anbefalingene i pkt. 5.6.1.

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

Vurdering av teknisk/økonomisk gjennomførbarhet.

42

5.6.3 Midtre korridor
Terrenget
Det er ikke registeret bart fjell i dette området, hverken på vestsiden eller østsiden av Glomma.
Terrenget er tilnærmet flatt i hele strandsonen på omkring kote 1. Glomma ligger med laveste kote
på -21. dette betyr at skråningshøyden fra strandlinje og ned til elvebunn er opp til 22 m.
Skråningshelning i Glomma er antatt å være mellom 25 – 45 grader på begge sider.
På østsiden er det flatt terreng ut i elva og det består av mest dyrket mark. Strandsonen ligger på
omkring kote 3. Det er tendens til platå i landskapet hvor terrenget stiger opp 8 - 10 m bak
strandsonen til kote 12 - 14.
Grunnforholdene
For områder i alternativ 2.5 viser tidligere sonderinger dybder mellom 7 – 12 m. På østsiden er det
boret til 30 m uten sikker fjellregistrering. Dybden til fjell er usikker. Det er antatt at grunnvannet
i strandsonen tilnærmet følger Glommas nivå mens bakenforliggende områder har en
grunnvannstand litt under terreng.
Det er tatt opp prøver som viser bløt siltig leire på vestsiden. Leira er siltig med organisk innhold.
Leira er middels sensitiv i strandsonen med et mindre lag på 2,5 m dybde som kan karakteriseres
som sprøbruddmateriale. På østsiden er det er kvikkleire fra 3 – 20 m dybde over medium sensitiv
leire til 30 m nærmest Glomma. Det er antatt at opprinnelig terrengnivå var på kote 13,5.
Setnings- og stabilitetsvurderinger.
I forhold til setninger så henvises det til de generelle setningsvurderingene beskrevet i kap. 5.6.1.
På begge sider av elva er det antatt en fyllingshøyde med maksimalt på 2 – 2,5 m av
konvensjonelle masser. Fyllinger mer dette må kompenseres.
I forhold til stabilitet så bør det ikke belastes i et belte på 20 m fra elvekanten. Med hensyn til
områdestabilitet så skal vegfyllinger og brufundament kunne etableres uten større skredfare på
vestsiden, mens det på østsiden vil kreve behov for noe avlastning og tiltak.
5.6.4 Søndre korridor
Terrenget
På vestsiden er det bart fjell i store deler av området langs Kjæråsen og Lislebyfjellet som har en
nordøst retning langs Glomma. Noe bart fjell langs åskammen også opp mot Lislebystranda. Det
er stedvis bart fjell langs Lislebyveien og nordover. Det er ikke kjennskap til om det bart fjell på i
strandsone på østsiden, men det er trolig noe bart fjell langs Sarpsborgveien Rv 111.
Mellom østre kant av Lislebyfjellet og Glomma på vestsiden er det svakt skrånende terreng ned
mot i elva. Strandsonen ligger mellom kote 1 og 6 opp mot jernbanesporet. På østsiden er det flatt
terreng ut i elva. Strandsonen ligger på omkring kote 1. Det er noe platålandskap hvor terrenget
stiger opp 6-7 m bak strandsonen.
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Foto av Kjæråsen (vest) sett fra Glommastien ved Narnte/ Sorgenfri (øst), foran ser vi en
ballastøy.

Grunnforholdene
Alternativ 3.3 i sør er ikke dekket av tidligere undersøkelser på vestsiden, men her er det stedvis
bart fjell helt ned til jernbanen som ligger forholdsvis nærme strandkanten. I alternativ 3.5 er det
antatt fjell ved jernbanen på mellom 10 – 20 m (mulig forsenking under jernbane). Fra
strandsonen og ut i Glomma er det boret omkring 15 - 20 m til stopp mot faste masser, eller fjell.
I alternativ 3.5 på østsiden er det antatt fjell på mellom 10 – 30 m. Bakenforliggende områder
viser borede dybder på 13 – 40 m. Det er enkelte steder med bart fjell langs Sarpsborgveien Rv
111. Lokalt kan det også være bratt fjelloverflate.
På vestsiden er det tatt opp prøver som viser sensitiv og kvikkleire fra 3 m dybde nær Glomma.
Leira er siltig med organisk innhold og enkelte sandige lag. Kvikkleire er konsentrert til midtre og
nordre del av området og strekker seg ut i Glomma.
På østsiden er det er antatt at grunnvannet i strandsonen tilnærmet følger Glommas nivå mens
bakenforliggende områder har en grunnvannstand litt under terreng. Det er tatt opp prøver som
viser bløt siltig leire med høyt vanninnhold. Leira er siltig med organisk innhold og enkelte
sandige lag. Leira er middels sensitiv i strandsonen, men det er også registrert lommer med
kvikkleire øst for Galtungveien.
Setnings- og stabilitetsvurderinger.
På vestsiden av Glomma er det de generelle setningsvurderingene og kravene som er beskrevet i
kap. 5.6.1 som må legges til grunn og det er stabilitetsforholdene som er dominerende for
løsningene på denne siden av elva.
Stabilitet fra jernbanen og ned mot Glomma er meget lav i dette området pga skrånende terreng og
registrert kvikkleire i området. Tiltak for å forbedre stabiliteten kan være motfyllinger eller kalksements stabilisering. Dette er også svært krevende pga skrånende terreng med lav sikkerhet og
det er usikkert om det er gjennomførbart. Motfylling i strandsonen er heller ikke mulig.
Brua må bygges uten å belaste grunnen hverken i anleggsfasen eller permanent pga stor fare for
skred. Dette innebærer at brukar/fundament må flyttes mot vest og inn på fjell. For alternativ 3.3
er det fjell nærmere elvekanten enn i alternativ 3.5.
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I øst er det mulig å fylle opp 2-3 m med konvensjonelle masser uten kompenserende tiltak. Det er
imidlertid ikke mulig inn mot elvekanten pga dagens stabilitet, noe som gjelder for begge
alternativet.
5.6.5 Oppsummering grunnforhold
Foreløpige konklusjon og rangering tyder at traséene i nordre korridor er å anbefale, mens det er
noe mer variert mellom traséene i søndre og midtre korridor. Foreløpig er følgende rangering og
med følgende begrunnelse gjort:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Nordre korridor, alternativ 1.3, med begrunnelse i at det er fjell på begge sider av
Glomma
Nordre korridor, alternativ 1.2. Her det også påvist fjell i dagen på vestsiden, mens
det er antatt grunt til fjell på østsiden.
Nordre korridor, alternativ 1.5. Kvikkleire, med trolig muligheter for senking av
terrenget.
Søndre korridor, alternativ 3.3. Fjell på vestsiden av Glomma og det tyder på grunt til
fjell på østsiden og muligheter for senke terrenget. Ved større dybde til fjell enn antatt
vil rangeringen endre seg til nr. 6.
Midtre korridor, alternativ 2.5. Kvikkleire på vestsiden.
Midtre korridor, alternativ 2.4. Kvikkleire på vestsiden og en lengre bru.
Søndre korridor, alternativ 3.5. Vestre strandlinje med en labil skråning i kvikkleire
opp mot jernbanen. Usikkert om det er mulig tilfredsstille dagens krav til sikkerhet,
også etter tiltak. Alternativt medfører det en bru med svært langt spenn.

5.7 Bruløsning
5.7.1 Grunnlag
Bredden på ny bru er basert på en 4-felts løsning samt ensidig sykkelveg med fortau. Dette
innebærer at føringsbredden til bruoverbygningen vil være 21,5 m mellom kantdragere. Her er det
planlagt to kjørefelt i hver kjøreretning over brua, samt sykkelveg med fortau som er adskilt fra
biltrafikk.
I nordre del av planområdet er det på vestsiden av elven gode fundamenteringsforhold med mye
fjell i dagen. Grunnforholdene i øst er generelt litt dårligere med jordbruksområder og noen
områder med kvikkleire. Tidligere undersøkelser viser at det kan være opptil 40 m ned til fjell på
deler av områdene, jfr. for øvrig kapittel 5.6 vedr. Geoteknikk.
Generelt forutsettes det at brufundamentene peles til fjell. Enkelte steder kan det være forholdsvis
dypt til fjell, eller faset masser. På disse områdene forutsettes det bruk av friksjonspeler. Langs
Glomma er det også forutsatt at generelt at brufundamentene må stå i ca. 20 m avstand fra
elvekanten for å ligge utenfor en eventuell raskant i strandsonen.
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Det er derfor antatt at det kan fundamenteres på fjell på vestsiden for alternativene i nordre og
søndre korridor og at det må pelefundamenteres på østsiden av elva. For alternativene i midtre
korridor må det pelefundamenteres på begge sider av elva.
Det er utarbeidet to alternative bruløsninger. For alternativene der elvebredden er på opptil 200 m
er det foreslått å bygge en fritt frembygg-bru. For elvebredder over 200 m, og gjerne med gode
fundamenteringsforhold er det foreslått en løsning med skråkabelbru.

5.7.2 Fritt frembygg-bru
For bruer med hovedspenn på opptil 200 m er det foreslått å bygge fritt frembygg-bru i betong
med en bredde på 22,5 m. Tverrsnittet som er tegnet har en dobbel kasse under kjørebanen med
høyde 9,2 m ved søylene, samt 3 meter midt i spennet. Bredden på den doble kassen vil være 13,3
m.

Figur 5.18:

Forslag til design av Ny Glommabru, fritt frambygg-bru.

5.7.3 Skråkabelbru
For alternativene med elvebredde på mer enn 200 meter har vi foreslått en skråstagbru.
Grunnforholdene på vestsiden av elva er gode med en del fjell i dagen, mens på østsiden er det litt
mer usikre forhold. Tårnet på brua er derfor plassert på fjell på vestsiden. Alternativet med lengst
spenn er på 320 m og er brukt i tegningseksempelet.
Det er foreslått en stålkasse med høyde 2,7 m. Samlet bredde på tverrsnittet er på 26,13 m.
Tårnhøyden vil være på ca. 200 m og kabeloppsettet vil være usymmetrisk og vifteformet. Det er
lagt opp til fjellforankring i akse 1. Her er det også en mulighet for å etablere en ballastkasse for å
balansere massene om tårnet.
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Forslag til design av Ny Glommabru, Skråstagbru.

5.8 Muligheter for en framtidig videreføring
5.8.1 Tilknytning til en eventuell framtidig «godsveg»
Det har i løpet av prosessen blitt framsatt synspunkter på en videre tilknytning av Ny Glommabru
med en mulig framtid trasé for «godsveg» øst for rv. 111. Jfr. figur 5.20 på neste side.
Som det fragår av figuren på neste side vil alternativer som lett lar seg videreføre videre østover
være lettere å kunne tilpasse en framtidig trasé i den såkalte «Hafslundlinja». Av de aktuelle
korridorer og alternativer synes alternativ 1.5 og 1.2 i nordre korridor og alternativene i søndre
korridor å være lettere å tilpasse en slik trasé. Disse alternativene synes å ha mindre konsekvenser
i forhold til annen arealbruk/boliger langs rv. 111.
Det foreligger imidlertid ingen konkrete planer for en eventuell «godsveg» og dette prosjektet er
heller ikke innarbeidet i noe planprogram og heller ikke satt opp som et prosjekt i Bypakka for
Nedre Glomma.
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Mulig ny «godsveg»

Figur 5.20:

Forslag til tilknytningsmuligheter mellom Ny Glommabru og en eventuell «godsveg».
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5.8.2 Konsekvenser i forhold til en framtidig utbygging av næringsområdet på
Tofteberget
Fredrikstad kommune er i gang med å vurdere et framtidig næringsareal på Tofteberget like øst
for Torp / Moum nordøst for planområdet. Arealene på Øra er nærmest fylt opp med tyngre og
arealkrevende bedrifter. De aktuelle arealene som kan avsettes til formålet er foreløpig anslått til
ca. 1200 daa med et potensiale for en utvidelse til 2000 daa. Arealene er vist på figur 5.21 under.

Figur 5.21:

Et eventuelt framtidig utbyggingsområdet på Tofteberget.

Arealene er ikke innarbeidet i kommuneplanen og er ikke aktualisert annet som en mulig
vurdering som grunnlag for et videre planarbeidet. Det er ikke tatt hensyn til disse arealene
hverken i trafikkanalysen eller i de andre konsekvensanalysene som er utarbeidet.
Arealene har en lokalisering nær E6 og vil med en framtid løsning for Ny Glommabru ligge i nær
tilknytning til næringsarealene på vestsiden av Glomma og nær godsterminalen på Valle. I tillegg
ligger arealene i god tilknytning til en ny «godsterminal» på Valle. Dette gjelder spesielt ved valg
av an trasé i nordre korridor.
Pga. den store usikkerheten ved om disse arealene lar seg gjennomføre må man være forsiktig
med å bruke dette som argumenter for den ene eller andre løsningen for Ny Glommabru.
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5.9 Vurderte og forkastede løsninger
5.9.1 Tunnelløsninger
Et av alternativene som er vurdert i planprosessen er en tunneltrasé fra jernbanelinja i Fredrikstad
som så krysser under eksisterende bru og knytter seg til rundkjøringen i Rakkestadsvingen.

Figur 5.21.

Alternativ med tunnelløsning.

Alternativet er her forkastet for videre planarbeid bl.a. av følgende årsaker:
-

-

-

Pga. krav til stigningsforhold må tunnelen etableres som en senketunnel, noe som vil
medføre betydelige kostnader, anslagsvis 2 – 3 milliarder kr. bare for konstruksjonen
under Glomma. I tillegg vil dette alternativet fortsatt føre all trafikk inn i sentrum av
Fredrikstad. Fjelltunnel er ikke mulig i dette området pga. dybde til fjell.
Tunnel ble også omtalt i KVU og i planprogrammet. Begge forutsetter en bruløsning og
ikke tunnel. Dette er bl.a. begrunnet med at en senketunnel vil bli vesentlig dyrere og
kompliserte undervannsarbeider grunnet strømningsforhold.
Det er antatt at en bruløsning gir enklere tilknytninger til dagens vegnett og tunnel kan
ikke betjene gående og syklende.
Fredrikstad kommune ønsker å redusere barrierene i sentrum ved å fjerne jernbanelinja.
En nedføring til tunnelen fra sentrum vil opprettholde denne barrieren.
Alternativet er også avhengig av jernbanen i Fredrikstad flyttes først. Tidsaspektet for
dette er usikkert, og en avhengighet mellom disse to planene er foreløpig ikke vurdert.

Tunnelløsninger i de andre korridorene er ikke skissert. I hovedsak er det de samme strekpunktene
som er årsak til dette. Fjelltunnel lar seg sannsynligvis ikke realisere bl.a. pga. at dybden til fjell er
for stor, og andre tunnelløsninger vil bli svært kostbart. Dybden til fjell er i tidligere undersøkelser
vurdert til å være under 40 m. Det ble også påvist en meget markert svakhetssone i fjellgrunnen i
en avstand på 50 – 70 m fra Rolvsøylandet.
Pga. krav til stigning vil en tunnel medføre vanskeligheter for å tilknyttes rv. 111 der den ligger i
dag uten at traséen gjør en lang sløyfe for å komme opp i dagen.

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

Vurdering av teknisk/økonomisk gjennomførbarhet.

50

For å kunne unngå problemene i forhold til stigning kunne senketunnel med en trasé som ikke
ligger så dypt være et alternativ. Dette er heller ikke anbefalt videreført bl.a. pga.
fundamenteringsvansker i usikre løsmasser i Glomma, behov for erosjonsbeskyttelse som kan
bidra til endrede bunnforhold og dermed strømningsforhold i elva. En løsning med senketunnel
vil ha en relativt stor vanskelighetsgrad og det er lite erfaringer med å krysse et elveløp med
dårlige fundamenteringsforhold samt jevnlig skipstrafikk. Generelle erfaringer med senketunneler
er også at kostnadene kan bli mer enn 3 ganger så store som for en bruløsning.
5.9.2 Lavbru
Det har også vært diskutert muligheter for en lavbru i prosessen. Den må pga. krav til frihøyde og
båttrafikk i elva være bevegelig, og da som en vippebru. Det skal fortsatt være mulig å betjene
kaianlegg opp mot Sarpsborg med båter. Det er allerede flere vippebruer i Fredrikstad og således
ikke noe nytt. Det som er forskjell fra bruene til Kråkerøy er at kaianleggene nord i Glomma ikke
har andre utløp fra elva, og vil være avhengig av at brua er åpen for at de skal kunne passere. I
Fredrikstad for øvrig er trafikken i Glomma ikke helt avhengig av at bruene åpner seg. En annen
utfordring er at brua må åpnes før båtene tar av fra kai oppstrøms ny bru. Kommer båtene i
bevegelse er det ikke alltid like lett å få de til å stoppe ved brua, bl.a. pga. strømningsholdene,
hvis den ikke skulle kunne heves. Dette innebærer at biltrafikken vil være hindret fra å krysse
over elva i en lengre periode.
Et annet forhold er at hvis det skjer noe med det mekaniske i tilknytning til heve-/
senkemekanismen, kan det ta tid for å få dette reparert. Dette kan få store konsekvenser for
transporten på Glomma.
Det anbefales derfor anbefalt at dette ikke ble utredet videre.
5.9.3 Bru parallelt med eksisterende bru
En løsning der ny bru bygges parallelt med eksisterende bru ble vurdert i en tidlig fase av
prosjektet. Dette ble konkludert både på det gjennomførte ideseminaret og i evaluering av mulige
løsninger at dette ikke var noen god løsning. Dette er derfor ikke anbefalt videreført, bl.a.
-

Vanskelig «ilandføring» på vestsiden. All trafikk blir ført inn i eksisterende vegsystem i
St.Croix, noe som ikke bidrar til avlastning på vegnettet inn mot sentrum.
Nærføring til eksisterende bru
Konflikt med eksisterende bebyggelse på vestsiden av Glomma. Forholdsvis stort antall
boliger.
Rundkjøring på østsiden av Glomma.

Alternativene i søndre korridor er vurdert å kunne dekke opp det vedtatt planprogram har gitt av
føringer for ny bru nær eksisterende.
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6 ØKONOMISKE KONSEKVENSER
6.1 Generelt
Viktige innspill til å si noe om prissatte konsekvenser er trafikkbelastning på vegnettet.
Trafikkanalysene basert på foreliggende transportmodell er under arbeid.
I tilknytning til prissatte konsekvenser er det her kun omtalt kostnader, arealforbruk og støy.

6.2 Anleggskostnader
Det er utarbeidet et eget arbeidsnotat som oppsummerer og gir en oversikt over anleggskostnader
for de traséer som ble utviklet i fase 0 og som nå er de traséene som er aktuelle løsninger for en
trasé mellom fv. 109 i vest og rv. 111 i øst og som konsekvensutredes. Kostnadene i dette notatet
skal danne grunnlag for det videre arbeidet med å beregne prissatte konsekvenser og nytte/kostberegninger.
Det skal senere utarbeides en kommunedelplan for den traséen som anbefales videreført. For dette
alternativet vil det bli gjennomført et eget anslagsamling for prissetting av tiltaket.
Grunnlaget for de kostnader som er benyttet er imidlertid hentet fra flere tidligere anslag og der
enhetsprisene er hentet fra tidligere gjennomført anlegg.
Kostnader for tiltakene inkludert i alternativ 0 er ikke oppgitt.
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:

alternativ
1.2
1.3
1.5

Kostnadstall 4 felt

Entreprisekostn Byggeherre/rigg/drift
(mill kr)
(mill kr)
1.047
366
738
258
1.155
404

Mva
(mill kr)
262
184
289

Sum
(mill kr)
1.675
1.181
1.845

2.4
2.5

1.259
1.167

440
408

315
292

2.014
1.867

3.3
3.5

1.095
1.213

383
467

274
334

1.752
2.135
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Kostnadstall 2-felt

Entreprisekostn
4 felt (mill kr)

1.2
1.3
1.5

1.047
738
1.155

Reduksjon
fra 2 til 4
felt. (mill
kr)
- 238
-157
-265

Entreprisekostn
2 felt
(mill kr)
809
581
890

Byggeherre/
rigg/drift/mva
60 %
(mill kr)
486
349
534

Sum
(mill
kr)
1.295
930
1.424

2.4
2.5

1.259
1.167

-272
-248

987
919

592
552

1.579
1.471

3.3
3.5

1.095
1.213

- 241
-285

854
928

513
557

1.367
1.485

I tillegg til kostnadene over kommer også kostnader for grunnerverv. Foreløpige beregninger
tilsier at grunnerverv vil variere mellom ca. 20 og 50 mill. kr avhengig av antall bolighus som må
innløses. Det er flest bolighus som må innløses ved alternativene i søndre korridor og således vil
det komme størst kostnader for grunnerverv for disse alternativene. Grunnervervskostandene er
heller ikke avgjørende for det totale kostnadstallene og utgjør ikke mer enn 1 – 3 % av de totale
kostnadene.
Grunnervervskostnadene vil ikke endres seg vesentlig ved en 2 felts løsning.
Oppsummering/konklusjon
Som det framkommer av tabellene over vil alternativ 1.3, både som 2 og 4 felt være den minst
kostbare løsningen.
Alternativ 1.2 vil være den med nest minst kostnader. Utover dette er det relativt lite forskjell på
alternativene.
En 2-felts løsning vil kunne gi en ny veg reduserte kostnader på 250 – 450 mill. kr avhengig av
alternativ.

6.3 Arealforbruk og innløsning av bygninger
Tabell 6-3 viser oversikt over de forskjellige alternative kryssingene med tilhørende beslag av
jordbruks- og skogbruksarealer. Beslaglagt areal er beregnet utfra fra korridor for hvert
kryssingsalternativ. Tallene oppgitt i tabell 6.3 er basert på 4-felts løsning.
Ved å redusere vegen til en 2-felts løsning vil dette kunne redusere arealinngrepet oppgitt i tabell 6-3
med 20 – 25 %.
Areal under ny bru er ikke medtatt i regnskapet.
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Oversikt over beslaglagte jordbruks- og skogbruksarealer for de forskjellige alternative
kryssingene over Glomma. Beslaglagte arealer inkluderer korridor for hvert alternativ
minus område under bru.

Areal daa, alternativer
Arealtypebeskrivelse
A1.2 A1.3 A1.5 A2.4 A2.5 A3.3 A3.5
Fulldyrka jord
21,0 42,8
1,2 13,4 25,9
0,0
0,0
Innmarksbeite
2,2
1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Skog
7,0
4,8
6,4
4,7
4,7 22,0 47,7
Antall boliger (stk)
4
6
2
0
0
3
13
Næringsbygg, ca. areal (m2) 1000 300 300 2000 1800
0
0
Næringsarealer
3
2
2
10
7
8
9

Oppsummering/konklusjon
Som det framgår av tabellen over er alternativene 1.3 i nordre korridor og alternativ 2.5 i midtre
korridor alternativene som legger beslag på mest dyrket mark. Alternativene i søndre korridor
legger ikke beslag på dyrket mark.
I forhold til antall bolighus er det også alternativ 1.3 som gir innløsning av flest bolighus 6 stk.
mot 4 i alternativ 1.2, mens det i sør er alternativ 3.5 som må innløse flest, 13 stk. Alternativene i
midtre korridor vil ikke kreve innløsning av bolighus.

6.4 Støyulemper
For konsekvensutredningen til kommunedelplanen skal det utredes hvilke støymessige
konsekvenser hvert traséalternativ vil ha. Gjeldene retningslinjer angir anbefalt støynivå på
uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruk.
Det er talt opp antall støyfølsomme bygninger med fasade i gul og rød støysone for hvert
alternativ, og det telles opp antall støyfølsomme bygninger med uteoppholdsplass i gul og rød
sone. Det presenteres også oversikt over antall boliger med forventet støynivå over 30 dBA
innendørs. Resultatene sammenstilles for sammenligning av de ulike alternativene, se tabell 6.4 på
neste side. Beregnet støy er avgrenset til kun ny veg for sammenligning av de ulike alternativene.
Oppføring av en ny bru over Glomma vil også medføre en endring i trafikken for tilstøtende
veger. Endring i støynivå som følge av trafikkendringen på tilførselsveger er relativt liten, og
subjektivt medfører dette trolig en lite merkbar endring i støynivå for eksisterende boliger langs
fv. 109, rv. 110 og rv. 111.
Avbøtende tiltak vil være langsgående skjermer langs ny veg og/eller ny bru. Plassering og
utstrekning av skjermer som vil kunne ha god virkning er kommentert for hvert alternativ i
rapporten.
Som det framgår av tabellen på neste side er det relativt lite forskjell på alternativene, men det kan
synes som om det er en overvekt av støyutsatte boliger ved alternativene 1.3 og 3.3.
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Tabell 6.4: Oppsummering av antall berørte støyfølsomme bygg for de ulike alternativene. Merk at bygninger ved
opptelling mht. støy på uteplass allerede inngår i opptelling av bygninger innenfor støysone beregnet 4 meter over
terreng. Det er ingen bygg med utredningens forutsetninger som vil ha støy over grenseverdi på bakkeplan, men
som ikke har støy over grenseverdi i fasade.
Beskrivelse
Estimert antall boliger med støy
over Lp,A,24h 30 dB inne
Antall støyfølsomme bygg i gul sone,
LDEN 55-65 dB (i beregningshøyde 4
meter over terreng).
Antall støyfølsomme bygg i rød sone,
LDEN ≥ 65 dB (i beregningshøyde 4
meter over terreng).
Totalt antall bygg i støysone
beregnet 4 meter over terreng.
Antall støyfølsomme bygg med
uteplass i gul sone, LDEN 55-65 dB (i
beregningshøyde 1,5 meter over
terreng).
Antall støyfølsomme bygg med
uteplass i rød sone, LDEN ≥ 65 dB (i
beregningshøyde 1,5 meter over
terreng).
Totalt antall bygg i støysone
beregnet 1,5 meter over terreng.

Alt 1.2

Alt 1.3

Alt 1.5

Alt 2.4

Alt 2.5

Alt 3.3

Alt 3.5

30

43

21

8

17

62

33

46

79

23

34

44

94

42

7

9

7

4

4

24

13

53

88

30

38

48

118

55

39

49

21

21

25

43

22

3

1

4

1

1

12

9

42

50

25

22

26

55

31

6.4.1 Avbøtende tiltak støy
Prinsipper for skjerming er vist i Figur 6.1 der alternativene A, B og C viser prinsippskisser der
plassering av skjerm langs vegen vil ha god effekt. Slik som i alternativ D, der boliger vil ligge et
stykke høyere enn planlagt veg, vil det være vanskelig å bryte siktlinjen mellom vegen og bolig,
slik at virkningen av en skjerm langs vegen vil ha dårlig virkning. Dette kan være tilfelle blant
annet ved rundkjøring i Bjørnengveien i nordre korridor, og potensielt Lisleby allé i søndre
korridor.
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Figur 6.1: Viser prinsipper for ulike skjermplasseringer. Plassering av skjerm eller voll vil ha god effekt i alternativ
A, B og C. I alternativ D vil skjerm ha dårlig virkning grunnet høydeforskjellen mellom vegen og huset, slik at det
meste av støyen vil gå over skjermen. Illustrasjoner A og B er hentet fra Statens vegvesens håndbok V135 [4].

6.4.2 Skjerm på ny bru
Ny bru vil i stor grad ligge et godt stykke høyere enn dagens terreng, slik at grunnet
høydeforskjellen og bredden på brua vil den til en viss grad skjerme seg selv der bebyggelse
ligger et stykke lavere.
I enkelte alternativer vil tett rekkverk på deler av brua kunne ha god virkning for eksisterende
bebyggelse. Tett rekkverk på deler av brua vil også kunne være gunstig for eventuell fremtidig
boligutbygging, spesielt dersom det vil bygges høye boenheter slik som leilighetskomplekser.
Det kan være utfordrende å utføre skjermingstiltak i etterkant på brua, og det kan potensielt også
påvirke dens egenskaper slik at det ikke lar seg gjennomføre. Det er derfor viktig å gjøre en
vurdering av om den skal oppføres med et tett rekkverk langs deler eller hele brua i de videre
utredningsfasene.
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6.5 Konsekvenser i forhold til fri høyde for skipstrafikken
Utredningene har foreløpig lagt til grunn en fri høyde på ny bru på 39,5 m. Borg Havn har vurdert
at 34 m bør kunne være tilstrekkelig for ny bru i de to nordre korridorene, mens alternativene i de
søndre må opprettholde 39,5 m. Jfr. kap. 3.3. tidligere i denne rapporten.
5 meter lavere bru vil generelt kunne bidra til at ny bru blir noe mindre synlig og det vil kunne
bidra til å redusere kostnadene.
Ved å legge ny bru med en fri høyde på 34 m vil følgende være mulig for alternativene i midtre
korridor, alt. 2.4 og 2.5:
-

Stigningsforholdene kan endres fra 6 % til 5 %. Dette kan gi en positiv effekt og enklere
for syklister
Mindre forskjell mellom hastigheten for tunge og lette kjøretøy. Ved en 2-felts løsning
kan dette være svært viktig i forhold til framkommelighet for busser og annen nytte
kjøretøy.

I den nordre korridoren vil dette kunne bidra til:
-

Generelt redusert vegfyllinger for alle 3 alternativer,
Og spesielt for alternativ 1.3 vil dette være spesielt synlig der dette tar av fra
Ombergfjellet.
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