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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Fredrikstad kommune for å utarbeide kommunedelplan 
med konsekvensutredning for ny bro over Glomma. Steinar Vingerhagen, Roy Jacobsen og 
Eirik Berget har vært kontaktpersoner for oppdraget.   

Olav Schou Knutsen har vært oppdragsleder for Asplan Viak. 

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

 Roy Henning Jakobsen, Fredrikstad kommune (til 1.1.2017) 
 Steinar Vingerhagen, Fredrikstad kommune (fra 1.1.2017 til 1.3.18) 
 Eirik Berget, Fredrikstad kommune (fra 1.3.18) 
 Helge Bollæren Hasvold, Fredrikstad kommune (til 1.1.2017) 
 Tore Brusevold, Fredrikstad kommune (til 1.1.2017) 
 Tom Arild Hodt, Fredrikstad kommune  
 Anna Auganes, Fredrikstad kommune 
 Siri Rolland, Statens vegvesen  
 May Bjerk, Statens vegvesen (til 1.8.2017) 
 Jan Tore Johannessen, Statens vegvesen (til 1.9.2017) 
 Trond Arne Stensby, Statens vegvesen (fra 1.9. 2017) 
 Johannes Veie, Statens vegvesen (fra 1.9.2017) 
 Christine Stene, Østfold fylkeskommune  
 Jostein Haug, Østfold fylkeskommune  
 Lars Erik Haug, Østfold kollektivtrafikk  
 Laila Vestby, Sarpsborg kommune (til 1.9.2017) 
 Terje Bakken, Sarpsborg kommune (fra 1.9 2017) 

 
Planarbeidet er basert på planprogram, godkjent av Fredrikstad kommune 12. mars 2015.   
Revidert etter høring av planforslaget våren 2018. 
 

Sandvika, 04.10.2018  

 

 

 

Olav Schou Knutsen Erling Gunnufsen 

Oppdragsleder Kvalitetssikrer 
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 SAMMENDRAG 

0.1 Bakgrunn 
Fredrikstad kommune har fått ansvar for å utarbeide kommunedelplan med 
konsekvensutredning for den nye kryssingen av Glomma i Fredrikstad. Arbeidet er forankret i 
Bypakke Nedre Glomma som ble vedtatt av Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Østfold 
fylkeskommune i juni 2015. 

Bypakka baserer seg i stor grad på gjennomført og kvalitetssikret Konseptvalgutredning 
(KVU). KVU for Transportsystemet i Nedre Glomma påpeker at det er behov for økt 
transportkapasitet på tvers av Glomma. De eksisterende broene i byene har full 
kapasitetsutnyttelse i lange perioder av dagen. I henhold til KVU’en vil en supplerende 
kryssing mellom Sannesund bro og Fredrikstad bro kunne redusere trafikkarbeid1 og reisetid 
vesentlig. Det er også behov for en alternativ broforbindelse for å redusere barrieren som 
Glomma utgjør slik at mobiliteten på tvers av Glomma øker og sårbarheten reduseres. 

0.2 Hensikt 
Hovedhensikten med planarbeidet er å:  

 Avklare trasé for ny bro- og veiløsning over Glomma i Fredrikstad og sikre arealer til 
ønsket løsning.  

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

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

 Framtidig veiløsning 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-strekningen 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  

0.3 Prosess 
Planprogram for kommunedelplan ny Glommakryssing i Fredrikstad var ute til offentlig 
ettersyn i perioden 14.08.2014 til 15.12.2014 og ble fastsatt av formannskapet i Fredrikstad 
12.03.2015. 

Planområdet og utredningsområdet var innledningsvis avgrenset av fv.109 i vest, rv.111 i 
øst, eksisterende bro over Glomma i sør og sør for Visterflo i nord. Etter 
konsekvensutredning og silingsprosess er nå planområdet redusert til en korridor nord i 
området, mellom Omberg og Torp. 

Utover lovpålagte høringer og offentlig ettersyn av plandokumenter har det vært lagt opp til 
brede og åpne medvirkningsprosesser blant annet gjennom åpne møter, 
medvirkningsverksteder og offentlig høring av konsekvensutredning.  

                                                 
1 Trafikkarbeidet er et mål på omfanget av trafikken, dvs. produktet av antall kjøretøy og reiselengde, 
dvs. summen av reiselengde for alle kjøretøy. 
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Det ble gjennomført et ideseminar 16.10.2015. 21 forslag til traséer ble presentert og 13 ble i 
ettertid vurdert videre ved opptegning i 3D-modell. Etter en gjennomgang i faggruppen ble 
det besluttet å konsekvensutrede 7 alternativer i tillegg til 0-alterntivet (eksisterende bro) i 
samsvar med planprogrammets føringer. Resultatet av konsekvensutredningene munnet ut i 
en sammenstilling hvor de enkelte alternativene ble vurdert med hensyn til måloppnåelse og 
konsekvenser.  

Østfold fylkesting anbefalte to alternativer, ett basert på en optimalisert utgave av traséene 
1.2 og 1.3 fra Omberg til Torp og 2.4 fra Råbekken til Sandem. Etter ytterligere utredning av 
alternativene konkluderte bystyret i Fredrikstad med at det legges frem ett planforslag basert 
på en optimalisert utgave av traséene 1.2 og 1.3 fra Omberg til Torp. 

0.4 Juridiske konsekvenser 
I planarbeidet er det sikret en korridor med anbefalt trasé for videre regulering, dette 
innebærer at alle arealer innenfor planområdet båndlegges.  

Det er valgt å benytte hensynssone båndlegging etter Plan og bygningslovens §11-8 
kombinert med rød linje for fremtidig vei/bro trasé. Virkningen av selve båndleggingsvedtaket 
er i utgangspunktet tidsbegrenset til fire år, men kan forlenges til 8 år. De juridiske linjene 
som viser fremtidig traséer har ingen tidsbegrensing. 

Kommunedelplanen vil ikke hindre eksisterende bruk av arealene som båndlegges slik at 
berørte grunneiere vil ikke ha krav på erstatning/innløsning før veianlegget inngår i en vedtatt 
reguleringsplan. 

0.5 Beskrivelse av aktuelle løsninger (innenfor valgt trasé) 
Kommunedelplanen legger til rette for en ny bro over Glomma med tilknytning til 
hovedveinettet på hver side ved Omberg og Torp. En ny bro skal ha to eller fire felt for 
kjøretøy samt minimum et fortau/felt for gående og et felt for syklende. Antall kjørefelt og om 
noen av disse skal reserveres kollektivtrafikk avgjøres på et senere tidspunkt i 
planleggingen. 

Ny tilførselsvei 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 følge Ombergveien til den 
krysser over Glomma like nord for Ombergfjellet. På østsiden av Glomma kommer broa inn 
mellom bebyggelsen langs elva og randsonen med edeløvskog, før traséen går over en bolig 
og dyrka mark på Torp Nordre. Traséen tilknyttes rv.111 rett nord for Torpebergveien. 
Traséen kan justeres innenfor det området som er båndlagt i kommunedelplanen. 

Tilgrensende turstier og veianlegg tilpasses den nye tverrforbindelsen, berørte bygg utbedres 
eller fjernes og erstattes. 

0.6 Konsekvenser av planforslaget (hovedtrekk) 
Etablering av et nytt veianlegg med kryssing av Glomma i samsvar med forslaget til 
kommunedelplan vil gi redusert sårbarhet i transportsystemet og noe reduksjon i samlet 
trafikkarbeid i 2030 sammenliknet med en situasjon der ny bro ikke bygges.  

Trafikken på dagens Fredrikstadbro vil reduseres ved at 6000 færre biler vil kjøre der i 2030 
enn om ny bro ikke blir bygget. Etableringen av en ny bro vil gi mer forutsigbar kjøretid for 
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godstrafikken fra Borg havn/Øra til godsterminalen på Valle og videre til E6. På rv. 111 vil 
trafikkmengden i syd gå noe ned, mens nord for ny bro vil trafikken øke med 4000 biler. På 
fv. 109 er det beregnet at trafikkmengden vil øke syd for ny bro med opp mot 3000 biler, 
mens nord for ny bro vil det bli 2000 færre biler. 

Veitraséen vil kunne medføre rivning av enkeltstående SEFRAK-registrerte bygg, og få 
nærføring til eksisterende helleristninger. Det forutsettes at opparbeidelsen tar hensyn til 
bergkunsten og skjermer denne i anleggsfasen.   

Veitraséen vil ha nærføring til biologisk mangfold biotoper. Det forutsettes at kompenserende 
tiltak utredes i reguleringsfasen og at opparbeidelsen tar hensyn til salamandernes 
vandringer. 

Etableringen av en ny Glommakryssing vil gi nye transportmuligheter som ikke bidrar til 
fortetting i Fredrikstad sentrum og kan være til hinder for ønsket byutvikling dersom dette 
ikke håndteres ved en stram arealpolitikk. Dette ligger utenfor området som omfattes av 
kommunedelplanen, og må styres ved arealbruk i kommuneplanen og ved kommunens 
behandling av reguleringsplaner. 

0.7 Oppfølging av planen 
Kommunedelplanen må følges opp av en reguleringsplan i form av områderegulering eller 
detaljregulering. Dette skal i utgangspunktet skje innen 4 år etter at kommunedelplanen er 
vedtatt. Med tanke på den grundige prosessen kommunedelplanen har vært igjennom og 
regjeringens målsetting om å korte ned / forenkle planprosesser, anbefales det å gå direkte 
til en detaljregulering. I forbindelse med reguleringsplanen må det gjennomføres ytterligere 
undersøkelser, først og fremst grunnundersøkelser og arkeologiske registreringer. 

Basert på miljøoppfølgingsprogrammet som følger kommunedelplanen skal det i 
reguleringsfasen lages en miljøoppfølgingsplan. Miljøoppfølgingsprogrammet inneholder 
konkrete forslag til avbøtende tiltak for å gjøre tiltaket bedre for det ytre miljøet, både i 
anleggsgjennomføringen og i driftsfasen.  
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 GRUNNLAGET FOR PLANARBEIDET 

1.1 Organisering 
Illustrasjonen under viser organiseringen av planarbeidet. Asplan Viak AS har bistått 
kommunen med planarbeidet og har vært organisert direkte under prosjektledelsen 
(Fredrikstad kommune).  

 

 

 

 

Figur 1-1. Organisering av prosjektet 
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1.2 Bakgrunn og formål 

1.2.1 Bakgrunn 

Fredrikstad kommune har fått ansvar for å utarbeide kommunedelplan med 
konsekvensutredning for den nye kryssingen av Glomma i Fredrikstad. Arbeidet er forankret i 
Bypakke Nedre Glomma som ble vedtatt av Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Østfold 
fylkeskommune i juni 2013. 

Ny bro over Glomma i Fredrikstad er et av flere tiltak i Bypakka som ble utredet i 
konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Nedre Glomma (2010). 

Statens vegvesens håndbøker er lagt til grunn for arbeidet. 

1.2.2 Formål  

Hensikten med planarbeidet er å: 

 Avklare trasé for ny bro- og veiløsning over Glomma i Fredrikstad og sikre arealer til 
ønsket løsning. 

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

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

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

 Bidra til at Bypakkas mål nås og at framdriften i Bypakka2 overholdes. 

 Sikre at kjøretiden for godstransport blir minst like god som i dag, og bedre 
forutsigbarhet på strekningen Øra – E6. 

 Bidra til at forsinkelse i rushtiden for personbil på hovedveinettet ikke forverres.  

 Bidra til at rutebussenes gjennomsnittshastighet i rushtiden skal ha en økning på 
minst 25% 

1.2.3 Planområdet 

Planområdet og utredningsområdet var innledningsvis avgrenset av fv.109 i vest, rv.111 i 
øst, eksisterende bro over Glomma i sør og sør for Visterflo i nord. Etter 
konsekvensutredning og silingsprosess er nå planområdet redusert til å omfatte kun en 
korridor, i samsvar med intensjonen i planprogrammet. 

                                                 
2 Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, 
Østfold fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen om framtidens transportsystem. 
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Figur 1-2: Viser opprinnelig plan-/utredningsområde og det endelige planområdet for kommunedelplan ny 
Glommakryssing (mellom Omberg og Torp). 

1.3 Nasjonale retningslinjer og planer 
Planen ivaretar nasjonale føringer gitt i lover, forskrifter og retningslinjer. Under nevnes de 
som har hatt mest betydning arbeidet og for å definere målet med planen. 

1.3.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
(2014) 

Retningslinjene skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan og 
bygningsloven. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 
transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. 

Sentrale føringer i retningslinjene:  

 Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for 
verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Planområde  

Varslet 
planområde 

Utrednings- 
område 
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 Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten 
i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

 Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform.  

 Effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for næringstransport må 
vektlegges i planleggingen.  

 I planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, forsvarlig 
overvannshåndtering, viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og 
estetiske kvaliteter.  

 Det er nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot 
storsamfunnets behov. 

 Planleggingen skal ta høyde for universell utforming og tilgjengelighet for alle, og ta 
hensyn til den delen av befolkningen som har lav mobilitet. 

1.3.2 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.2015 

Nasjonale forventninger til arealplanlegging er en oppsummering av hva regjeringen mener 
skal vektlegges. Første del av dokumentet omhandler gode og effektive planprosesser. 
Andre del omhandler planlegging for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt. Tredje 
del omhandler planlegging for attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder spesielt. 

Relevante punkter for dette kommunedelplanarbeidet: 

 Valg av plannivå – forenkling av krav til videre planlegging før bygging. 

 Oppdatert kunnskapsgrunnlag – samordning av kunnskapsbaser og medvirkning. 

 Klima – Fylkeskommunene og kommunene legger vekt på reduksjon av 
klimagassutslippene, energiomlegging og energieffektivisering gjennom planlegging 
og lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester. 

 Klimaendring – Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaendringer og 
risiko og sårbarhet i sin samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling. Det 
tas særlig hensyn til naturfarer og eksisterende og fremtidige klimaendringer. 

 Natur, friluftsliv, helse - Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier 
av naturmangfold og landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse 
i regionale og kommunale planer. Tilgjengelig kunnskap tas aktivt i bruk og samlede 
virkninger synliggjøres og tas hensyn til. 

 Kommunene tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel 
for hele befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne 
vannveier og nær tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv. 

 Kommunene bidrar i samarbeid med statlige fagmyndigheter til at godsterminaler og 
havner prioriteres i planleggingen, og at disse utvikles som effektive 
logistikknutepunkter. 

 Fylkeskommunene og kommunene i storbyområdene legger til grunn at 
transportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og følger aktivt opp 
bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler med staten. 

 Kommunene legger prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i 
planlegging av omgivelser og bebyggelse. 
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1.3.3 Nasjonal Transportplan 

I stortingsmeldingene om nasjonal transportplan (2014-2023 og 2018-2029) er det lagt opp til 
styrket innsats for kollektivtransport, syklister og fotgjengere, og det er satt av betydelige 
midler til helhetlige bymiljøavtaler. Bymiljøavtalene3 er et av statens viktigste virkemidler for å 
nå regjeringens mål om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange.  

Videre planlegging skal ta utgangspunkt i vedtatt bypakke og ses i sammenheng med 
planene for utviklingen av togtilbudet på Østfoldbanen. Det skal startes med tiltak som er 
felles for Sarpsborg og Fredrikstad. 

1.3.4 Havneloven - Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket 

Glomma mellom Visterflo og Isegran er en farled som skal ha en seilingshøyde på minst 40 
m. Kystverket har innledningsvis akseptert en seilingshøyde på 39,5 m ettersom dette er 
høyden på dagens bro ved Fredrikstad. Borg Havn og Kystverket har i løpet av planarbeidet 
vurdert muligheten for å redusere kravet til seilingshøyde til 34 m på elva nord for 
«vendeområdet» ved Unger fabrikker. Borg Havn har i brev til Fredrikstad kommune 
01.09.2017 anbefalt at planarbeidet legger til rette for en bro med seilingshøyde på minimum 
34 m. Den formelle godkjenning av denne høyden må skje i tilknytning til behandling av en 
fremtidig reguleringsplan. 

1.3.5 Andre nasjonale føringer 

Statens vegvesens håndbøker er lagt til grunn for planarbeidet med tilhørende 
konsekvensanalyser. Andre føringer som har hatt betydning for planarbeidet: 

 Plan og bygningsloven  
 Forskrift om konsekvensutredning  
 Forurensningsloven  
 Havne- og farvannsloven  
 Kommunehelsetjenesteloven  
 Kulturminneloven  
 Naturvernloven  
 Vannressursloven  
 Vassdragsloven  
 Naturmangfoldsloven  
 Jordloven  
 Viltloven  
 Vegloven  
 Jernbaneloven  
 Diskriminerings og tilgjengelighetsloven  
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen  
 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)  
 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T1520) 
 Vanndirektivet  
 Statlige planretningslinjer for universell utforming  

                                                 
3 Bymiljøavtalene og Byutviklingsavtalene er i siste NTP 2018-2029 slått sammen til Byvekstavtaler. 
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1.4 Regionale retningslinjer og planer 

1.4.1 Fylkesplanen for Østfold. Østfold mot 2050 

Fylkesplan for Østfold, Østfold mot 2050, er under rullering og skal vedtas i løpet av 2018. 
Planprogrammet som ble vedtatt 12.03.2015 tilsier at hovedtrekkene i den gjeldende planen 
videreføres. Det foreslås å videreføre ordningen med retningslinjer for energi- og arealbruk.  

I gjeldende fylkesplan omhandler retningslinjene følgende hovedområder: Energibruk, 
beredskap og samfunnssikkerhet, estetikk og kvalitet i byggeområdene, vern av 
arealressursene, samordnet areal- og transportplanlegging, utbyggingsmønster og effektiv 
arealutnyttelse, kystsone og vassdragsnære områder.  

1.4.2 Regional transportplan for Østfold mot 2050 

Regional transportplan legger fram hvordan mål og strategier i fylkesplanen «Østfold mot 
2050» kan iverksettes. 

Regional transportplan er under rullering og skal vedtas i løpet av 2017. Planprogrammet ble 
fastsatt i desember 2016. Den tar utgangspunkt i mål og strategier i fylkesplanen «Østfold 
mot 2050» og skal bygge på arbeid med pågående planlegging av samferdselsprosjekter i 
Østfold. Planen legger blant annet vekt på: 

 Samtidighet ved utbygging av jernbane og vei.  

 Prioriteringene i transportpakkene for byene. Tiltak som kan bidra til å endre 
reisemiddelfordelingen til fordel for kollektiv, gange og sykkel, samt forbedre 
trafikksikkerheten skal prioriteres.  

 Sikre gode veiforbindelser fra havnene til overordnet riksveinett og aktuelle 
godsknutepunkt. 

 Arbeide for å ha en god reserve av godkjente regionale og lokale planer, og 
tilhørende finansiering, for å understøtte statlige investeringer, og få mest mulig 
nytte av store investeringer i samferdselsinfrastruktur. 

1.4.3 Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad 

Sarpsborg og Fredrikstad kommuner vil sammen med Østfold fylkeskommune og Statens 
vegvesen utvikle miljøvennlige byområder. Plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og 
Fredrikstad ble vedtatt av Fredrikstad Bystyre 16. juni 2017. Hovedmålet er å legge til rette 
for sykkel som første valg slik at sykkelen igjen blir et vanlig og praktisk transportmiddel. 
Planen inneholder strategi for videre planlegging, behov for utbedringer samt lister over 
prioriterte/aktuelle tiltak. Ulike sykkelrute må vurderes i forbindelse med ny bro over Glomma. 
Med valgt trasé gjelder dette rutene nord for Sellebakk og Lisleby (ferge).  
 
Glommastien er definert som en nasjonal sykkelrute (tursykkelvei). 
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Figur 1-3: Utsnitt av kart over hovedsykkelnettet i Nedre Glomma. Utarbeidet av Fredrikstad kommune. 

 

1.5 Andre viktige forutsetninger 

1.5.1 Konseptvalgutredning for transportsystemet i Nedre Glomma regionen 

Konseptvalgutredningen ble lagt fram av Statens vegvesen i 2010. Fredrikstad Bystyre, 
Sarpsborg Bystyre og Østfold fylkeskommune behandlet utredningen mai/juni 2010. 
Hovedmålet er at Nedre Glommaregionen skal i år 2030 håndtere transportetterspørselen 
innen person- og godstransport mer effektivt enn i dag. Utredningen danner grunnlaget for 
de tiltak og mål som ligger i «bypakka», se vedlegg 9 målnotat. 

1.5.2 KVU og planprogram for IC-strekningen Oslo – Halden 

Konseptvalgutredningen ble lagt fram av Jernbaneverket i 2012. Fredrikstad Bystyre 
behandlet utredningen 21.06.2012. KVU’en ble behandlet og vedtatt av Stortinget våren 
2013 sammen med Nasjonal Transportplan for 2014-23. Gjennom dette Stortingsvedtaket er 
Bane NOR bl.a. forpliktet til å planlegge utbyggingen med stasjoner i sentrum av byene i 
Østfold Framtidig dobbeltsporet jernbanetrasé vil gå gjennom Fredrikstad sentrum, og videre 
langs dagens jernbanetrasé til Sarpsborg. Dette innebærer at tilkomsten til ny bro vil krysse 
framtidig jernbane. 
 
I mars 2017 ble planprogram fastsatt for Kommunedelplan med konsekvensutredning for 
Intercity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad Sarpsborg. Det varslede planarbeidet krysser 
arealet som omfattes av planforslaget for ny bro over Glomma. 

1.5.3 Bypakke Nedre Glomma 

Nedre Glomma er et felles bo- og arbeidsmarked, med behov for et felles transportsystem. 
Det er inngått en samarbeidsavtale mellom kommunene Fredrikstad og Sarpsborg, Østfold 
fylkeskommune, Bane NOR og Statens vegvesen. En sentral del er arbeidet med en 

Ny bro 
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bypakke for nedre Glomma. Dette er en storstilt satsing på et framtidsrettet transportsystem 
for regionen. 

Under oppsummeres sentrale mål for samarbeidet. 

Hovedmålet for samarbeidet under denne avtalen er å bidra til å utvikle Nedre Glomma som 
en attraktiv og konkurransedyktig region på en bærekraftig måte basert på virkemidler innen 
areal- og transportsektoren. 

Sentrale mål i transportpolitikken: 

 Utvikling av et effektivt og hensiktsmessig transportsystem for regionens befolkning 
og næringsliv.  

 Miljøvennlig transportsystem basert på kollektivtransport av høy kvalitet som 
grunnstamme, med tilgjengelighet for alle. 

 Utvikling av kollektivknutepunkter, styrke samordning av buss og bane, samt øke 
kollektivtransportens framkommelighet. 

 Utvikle et attraktivt tilbud for gående og syklende i tråd med intensjonsavtalen 
"Sykkelbyen Nedre Glomma". 

 Redusere behovet og motivene for bruk av privatbiler, særlig til arbeidsreiser, 
gjennom både offensive og restriktive tiltak. 

 Trafikksikkerhet vektlegges i alle tiltak.  

1.6 Kommunale retningslinjer og planer 
1.6.1 Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 26.04. 2018. Spesielt relevant for denne planen 
er de overordnede strategiene knyttet til:  

 Mål om nullvekst i personbiltrafikken 
 Legge til rette for at veksten i persontransport tas gjennom gang-, sykkel og kollektiv. 
 Forsterke byområdet som sentrum for befolknings- og arbeidsplassvekst.  

 
Strategier: 

 Prioritere forebygging, helsefremming og legge til rette for at folk tar sunne valg 
 Forebygge skalder i trafikken 
 Overløpstrafikk i bo-områdene skal reduseres 
 Legge til rette for infrastruktur med god kapasitet som veg, havn, jernbane mfl. 
 Utvikle et transportsystem som gjøre det lett å komme til og fra arbeidsplasser i 

Nedre Glomma. 
 Sikre og ivareta grønne korridorer 
 Sikre dyrket og dyrkbar mark 
 Prioritere fossilfrie og effektive transportløsninger 
 Utvikle et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling 

til lavutslipp. 

1.6.2 Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel skal følge opp intensjonene i samfunnsdelen. Det er avsatt to 
mulige traséer for ny Glomma kryssing i Kommuneplanens arealdel 2011-2023, vedtatt 
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06.02.2012. Forslag til kommunedelplan følger opp det nordre alternativet til brotrasé vist i 
kommuneplanens arealdel. Broalternativ Omberg-Torp/Moum. 

Planområdet omfatter arealer avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg, framtidig næring, 
nåværende LNFR og berøres av en stripe med faresone flom langs Glomma. På 
kommuneplanen er det vist eksisterende turvei med stiplet svart strek (Glommastien) og 
fremtidig bro med tilførselsvei med rød strek. 

 

Figur 1-4 Utsnitt av kommuneplanens arealdel. 
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1.6.3 Vedtatte reguleringsplaner og pågående planarbeid i og ved planområdet 

 
Figur 1-5. Eksisterende reguleringsplaner i området. Kilde: Fredrikstad kommune kartklient. Områder med tynn 
rød skravur er arealer hvor det er varslet igangsatt regulering. Dette gjelder Områderegulering for Fylkesvei 109 
Råbekken – Alvim og Områderegulering for InterCity Fredrikstad Sarpsborg. 

Kommunedelplanen berører areal som er regulert på følgende reguleringsplaner (vest): 

Plan ID Navn Vedtatt 
01061047 Omberg 06.06.2013 
0106126 Valle industriområde 20.11.1979 
0106229 Valle industriområde - terminaltomten 04.09.1986 
0106226 Valle industriområde delfelt vest 26.06.1986 
0106586 Dikeveien nord 14.05.2009 
0106321 Kirkestien – Valleberget 14.02.1991 

Kommunedelplanen berører areal som er regulert på følgende reguleringsplaner (øst): 

Plan ID Navn Vedtatt 
0106369 G/s-vei Moum – Sellebak alt. Vest. Rv.111 09.12.1993 
01061140 Rv.111 Holdeplasser Torpeveien – Vesten 20.10.2016 
0106427 Riksvei 111 – Sellebakk – Moum 03.12.1998 

Innenfor planområdet vest for Glomma er det to pågående planarbeid. Områderegulering for 
Fylkesvei 109 Råbekken – Alvim (varslet igangsatt 17.11.2014) og kommunedelplan for 
InterCity Fredrikstad Sarpsborg (varslet igangsatt 12.05.2016). 

Områderegulering fv. 109 

Områderegulering IC 
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 PLANPROSESSEN 
 

I dette kapittelet redegjøres det for sentrale deler av den formelle planprosessen i henhold til 
Plan og bygningsloven. 

PLANOPPSTART OG 
PLANPROGRAM  
OKT 2014 – MAR 2015  

UTREDNINGER OG 
VEIALTERNATIVER 
SEPT 2015 – APR 2016 

HØRING OG BEHANDLING 
KONSEKVENSUTREDNING 
JUN 2016– JUN 2017 

PLANFORSLAG OG 
PLANBEHANDLING 
JUNI 2017– NOV 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Figur 2-1: Viser sentrale faser i utarbeidelsen av kommunedelplanen. 

2.1 Planprogrammet 
Planprogrammet fastsetter formålet med planarbeidet, alternative traséer som skal utredes, 
geografisk avgrensing, bestemmer utredningsbehov og redegjør for planprosess, 
medvirkning, organisering og fremdrift. Hensikten med planprogrammet er å lage tydelige 
rammer for planprosessen, i dette tilfellet inkludert utvelgelse av vei- og broløsninger.  

Planprogrammet fastla at det skulle lages konsekvensutredning for tre alternative 
krysningspunkt samt 0-alternativet, og at disse skulle legges ut på høring før endelig 
alternativ ble valgt. Dette har medført en ekstra runde med høring og politisk behandling 
mellom utredningsfasen og utarbeidelsen av planforslag. 

Planprogram for kommunedelplan ny Glommakryssing i Fredrikstad var ute til offentlig 
ettersyn i perioden 14.08.2014 til 15.12.2014 og ble fastsatt av formannskapet i Fredrikstad 
12.03.2015. 

Det fastsatte planprogrammet (vedlegg 7) ligger til grunn for utarbeidelse av 
kommunedelplanen.  

UTARBEIDE FORSLAG TIL 
PLANPROGRAM 

VARSEL OM 
PLANOPPSTART 

(§11-12) 
 

HØRING OG OFFENTLIG 
ETTERSYN AV 

PLANPROGRAM MINST 6 
UKER 

(§11-13, §11-14 ) 
 

BEARBEIDE OG 
FASTSETTE 

PLANPROGRAM       
(§11-15) 

 

KUNNSKAPSGRUNNLAG 
Situasjonsbeskrivelse 
Kartlegging og utredninger 
Sammenstilling av 
eksiterende kunnskap og 
ny kunnskap 

UTARBEIDELSE AV 
ALTERNATIVER 

SILING AV ALTERNATIVER 

KONSEKVENSUTREDNING 
AV 7 ALTERNATIVER 

SAMRÅD OG MEDVIRKNING 
OM UTREDNINGER OG 

ALTERNATIVER 

 

HØRING OG OFFENTLIG 
ETTERSYN AV 
KONSEKVENS-  

UTREDNING 
Jun 2016 – Sept 2016 

Frist 15. sep 
 

SILING AV ALTERNATIVER 
POLITISKE VEDTAK 
Nov 2016 – Jun 2017 

SAMRÅD OG MEDVIRKNING 
OM UTREDNINGER OG 

ALTERNATIVER 

 

HØRING OG OFFENTLIG 
ETTERSYN AV 

PLANFORSLAG MINST 6 
UKER 

(§11-14) 

BEARBEIDE 

VEDTAK BYSTYRET  
(§11-15) 

EVENTUELL GODKJENNING 
KMD  (§11-16) 

KUNNGJØRING AV PLANEN 
(§11-15) 

UTARBEIDE PLANFORSLAG 
Plankart med teknisk plan 
Bestemmelser/retningslinjer 
Planbeskrivelse/KU/ROS 

INNSPILL TIL 
PLANPROGRAM 

INNSPILL TIL PLANFORSLAG 
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2.2 Innkomne merknader ved planoppstart  
I forbindelse med varsel om oppstart ble det mottatt 18 merknader. Oppsummering av 
merknadene finnes i vedlegg 8. 

Under gjengis sentrale temaer i merknadene. 

Generelt 
Overordnede myndigheter er generelt opptatt av regionalt samarbeid, regionale virkninger, 
synergieffekter med tilgrensende veiprosjekter, havner og jernbane, og at planens 
konsekvenser for kulturminner, miljø og samfunn, samt risiko- og sårbarhet blir tilstrekkelig 
utredet. 
 
Befolkningen er hovedsakelig opptatt av at deres nærmiljøkvaliteter ivaretas, og mange er 
spesielt opptatt av ivareta kultur – og naturmiljøet tilknyttet Valle, Omberg og Hauge.  Flere 
påpeker behovet for å utrede muligheter ved 0-alternativet (forstått som opprettholdelse av 
dagens bro). 

Oppfølging av merknadene 
Forholdene knyttet utredningsbehov påpekt i merknadene er ivaretatt i 
konsekvensutredningene og behandlet i planprosessen. Merknader som kun har betydning 
for utforming av kommunedelplanen er fra Avinor som påpeker at ny bro og tårnkraner anses 
som luftfartshinder, Hafslund Nett AS som påpeker at hensyn til elforsyningsnett og sjøkabler 
må ivaretas og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som påpeker flomsone. Disse 
forholdene er behandlet i planforslaget med tilhørende skisseprosjekt vei. 

2.3 Innkomne merknader ved høring av konsekvensutredning 
Ved høring av konsekvensutredning av de 7 alternativene kom det inn 21 merknader, av 
disse er 14 relevante for den valgte traséen. Konklusjonen fra overordnede myndigheter er at 
konsekvensutredningen er tilstrekkelig for utarbeidelse av kommunedelplan. 

Nordre alternativ er stort sett foretrukket av både myndigheter og lokalbefolkningen. Østfold 
fylkeskommune påpeker at Nordre alternativer vil lede tungtrafikken ut av sentrum og 
kan bidra til økt levetid på dagens bro samt støtte opp under byutviklingen. Dette 
legger til rette for en næringskorridor og er best for kollektivtilbudet.  

Torp lokalsamfunnsutvalg anbefaler alternativ 1.2 fra Omberg/Valle til Torp Nordre 
(på grensen til Leca) fordi denne vil i liten grad berøre de prinsipper for utvikling av 
lokalsamfunnet Torp som er trukket opp i Lokalsamfunnsrapporten for Torp.  

Følgende tema ble generelt fremhevet som viktige i arbeidet med kommunedelplanen: 

 Redusere beslag av dyrka mark. 
 Prioritere sykkel og gange som en integrert del i plan og prosjekteringsarbeidet. 
 Geoteknikk – utredning av områdestabilitet, også i tilknytning til jernbane. 
 Utbyggingspress som følge av ny vei og hvordan denne vil påvirke plassering av nye 

utbyggingsområder. 

2.4 Innkomne merknader ved høring av planforslag 
Ved høring av planforslaget kom det inn 23 merknader i tillegg til kommunens interne 
høringsrunde. Overordnede myndigheter påpekte jevnt over kun mindre endringer i 
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planbeskrivelsen. Lokalbefolkningen uttrykte jevnt over bekymring for at søndre alternativ 
innenfor planområdet er vist med samferdselslinje på planen da de fleste foretrekker et 
alternativ lenger nord. Biologisk mangfold var et viktig tema da underlaget viste seg å være 
lite nyansert med hensyn til verdier og biotoper. Bane NOR fremmet sine ønsker om 
endringer i bestemmelsene i det området de to planene krysser.  

Oppfølging av merknadene 
Presiseringer, og endringer som følge av at det har gått noe tid fra planprogrammet ble 
vedtatt i 2015, er ivaretatt ved at planbeskrivelsen er rettet der hvor dette er aktuelt. 

Forholdene knyttet utredningsbehov for biologisk mangfold er ivaretatt ved at 
konsekvensutredning for naturmiljø er oppdatert med ny informasjon og revidert. Det er også 
gjennomført en registrering av salamandernes vandringer på Nordre Torp høsten 2018. Det 
er lagt inn en hensynssone biologisk mangfold i planforslaget. 

Bane NORs ønsker om endringer i bestemmelsene ble avklart i møter og er inkludert i 
planforslaget.  

2.5 Medvirkning 
Utover lovpålagte høringer og offentlig ettersyn av plandokumenter har det vært lagt opp til 
brede og åpne medvirkningsprosesser blant annet gjennom åpne møter, 
medvirkningsverksteder og offentlig høring av konsekvensutredning.  

Tidlig i prosessen ble det opprettet kontakt med aktuelle myndigheter, berørte foreninger, 
grunneiere, og naboer. Det har blitt avholdt åpne møter 08.12.2014, 10.05.2016, 30.08.2016 
og 17.04.18. Under vises hvordan medvirkning er ivaretatt i planprosessen. 

 

MEDVIRKNING I PLANPROSESSEN 
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Åpne møter 
Det har vært avholdt tre åpne møter med svært høy deltakelse i forbindelse med oppstart og 
konsekvensutredning, og ett ved høring av planforslaget. Et av møtene ble gjennomført som 
åpent kontor hvor publikum etter en kort plenumspresentasjon fikk anledning til å snakke 
uformelt med de fagansvarlige. 

Møte med berørte grunneiere 
Kommunen har avholdt to møter med berørte grunneiere på Torp/Omberg etter at trasé ble 
fastsatt. 

Medvirkningsverksteder 
I forbindelse med utarbeidelse av konsekvensutredning for temaet nærmiljø og friluftsliv var 
det ønskelig og nødvendig med et nytt kunnskapsgrunnlag. Etter gjennomgang av alle 
relevante kunnskapskilder ble det derfor bestemt at det skulle arrangeres 
medvirkningsverksteder hvor representanter fra ulike brukergrupper skulle inviteres. I første 
fase ble det avholdt et møte 06.02.2016 hvor to representanter fra hvert lokalsamfunnsutvalg 
deltok. Her ble metoden presentert og det ble drøftet hvilke grupper det var aktuelt å invitere. 
Deretter ble det sendt ut invitasjon med kart og arbeidsbeskrivelse til en rekke ulike 
brukergrupper som ble oppfordret til å gjennomføre en intern kartlegging av jordbærsteder 
(favorittsteder), ferdselsårer, barrierer og landemerker i nærmiljøet. Resultatene fra de 
interne prosessene ble sendt til Fredrikstad kommune og/eller presentert på 
medvirkningsverkstedene. 
 
Medvirkningsverkstedene ble holdt 9. februar for lokalsamfunnene øst for Glomma og 10. 
februar for lokalsamfunnene vest for Glomma.  
 
Workshopens agenda:  

 Presentasjon av arbeidsopplegg  
 Informasjon om broprosjektet  
 Spørsmål om broprosjektet 
 Informasjon om medvirkningsverksted og andre innspill til planarbeidet  
 Arbeid i grupper, delt etter lokalsamfunn  
 Presentasjon av gruppearbeid, diskusjon 

 

 
Figur 2-2: Bilder fra medvirkningsverkstedene som ble gjennomført 9 og 10 februar 2016. Bildene viser svært 
engasjerte deltakere, med stor interesse for nærmiljø og friluftslivet i lokalmiljøet. 

Gruppene ble satt sammen etter lokalsamfunnstilhørighet. Flere hadde med seg kart fra den 
organisasjonen de representerte som grunnlag for gruppearbeidet på tvers av 
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organisasjonene. Hver gruppe tegnet opp sin konklusjon på store kart. Begrunnelsene for 
viktigheten ble notert og fremvist muntlig i en presentasjon avslutningsvis i plenum. 
Resultatene fra verkstedene ble dokumentert gjennom tekst og digitaliserte kart, og dannet 
verdifullt grunnlag for konsekvensutredningen for nærmiljø og friluftsliv.  

2.6 Valg av trasé 
Valgt trasé er resultat av en kompleks prosess hvor konsekvensutredningene har utgjort et 
viktig beslutningsgrunnlag. Under oppsummeres prosessen frem til valgt alternativ. 

Det ble gjennomført et ideseminar 16.10.2015 
med deltakere fra Fredrikstad kommune, 
Statens vegvesen, Østfold Fylkeskommune, 
Borg Havn, Jernbaneverket, 
interesseorganisasjoner og plankonsulent. 21 
forslag til traséer ble presentert og 13 ble i 
ettertid vurdert videre ved opptegning i 3D 
modell. Etter en ytterligere gjennomgang i 
faggruppen ble det besluttet å 
konsekvensutrede 7 alternativer i tillegg til 0-
alterntivet (eksisterende bro) i samsvar med 
planprogrammets føringer. 

Resultatet av konsekvensutredningene munnet 
ut i en sammenstilling hvor de enkelte 
alternativene ble vurdert med hensyn til 
måloppnåelse og konsekvenser.  

Etter at konsekvensutredningen hadde vært 
ute til høring og merknadene gjennomgått 
anbefalte faggruppen 13.10.2016 å gå videre 
med alternativ 2.4 og et optimalisert alternativ 
ut fra 1.2 og 1.3. Bakgrunnen for dette var 
Fylkesutvalgets vedtak.  

Figur 2-1: Traséer som ble konsekvensutredet og lagt ut på høring 

Østfold fylkesting anbefalte to alternativer, ett basert på en optimalisert utgave av traséene 
1.2 og 1.3 fra Omberg til Torp og 2.4 fra Råbekken til Sandem. Etter ytterligere utredning av 
alternativene konkluderte bystyret i Fredrikstad med at det legges frem ett planforslag basert 
på en optimalisert utgave av traséene 1.2 og 1.3 fra Omberg til Torp, denne ble kalt 1.8. 

 

 

TRASÉVALG - PROSESS 

 

 
Planprogram 

Rammer og føringer 
for konsekvens-

utredning  

Konsekvens-
utredninger  

7 alternativer +  
0-alternativet 

Administrativ og 
politisk 

behandling av 7 
deretter 2 

alternativer 

1 forslag til 
kommunedel-
plan legges 
ut på høring 
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Figur 2-2 Traseer i nordre korridor, rød linje (alt. 1.8) ble vedtatt lagt ut på høring. Endelig trase kan justeres i 
senere reguleringsprosess innenfor planområdet som er vist med stiplet hvit linje. 

Valg av trasé har vært gjennom følgende politiske behandling etter høring av 
konsekvensutredningene: 

 Østfold fylkeskommune Fylkesutvalget 15.09.2016 (1.2, 1.3, 1.5 og 2.4, uttalelse gitt i 
forbindelse med høring av konsekvensutredning) 

 Rådmannsutvalget Fredrikstad kommune 13.01.2017 (ønske om tilleggsutredning) 
 Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma 12.5.17 
 Østfold fylkeskommune samferdselskomiteen 06.06.2017 
 Østfold fylkeskommune fylkesutvalget 08.06.2017 
 Fredrikstad kommune formannskapet 01.06. 2017  
 Fredrikstad kommune Bystyret 15.06. 2017 
 Sarpsborg kommune Bystyret 15.06.2017 
 Styringsgruppe for Bypakke Nedre Glomma (anbefalt lagt ut på høring) 26.01.2018 
 Østfold fylkeskommune samferdselskomiteen (anbefalt lagt ut på høring) 06.02.2018 
 Østfold fylkeskommune fylkesutvalget (anbefalt lagt ut på høring) 08.02.2018 
 Østfold fylkeskommune Fylkestinget (anbefalt lagt ut på høring) 15.02.2018 
 Sarpsborg kommune formannskapet (anbefalt lagt ut på høring) 15.02.2018 
 Sarpsborg kommune Bystyret (anbefalt lagt ut på høring) 01.03.2018 
 Fredrikstad kommune planutvalget (anbefalt lagt ut på høring) 01.03.2018 
 Fredrikstad kommune formannskapet (planforslaget -> høring) 8. mars 2018. 
 Østfold fylkeskommune fylkesutvalget (anbefalt lagt ut på høring) 09.03.2018 
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 EKSISTERENDE FORHOLD 
Planområdet er begrenset til arealene som beslaglegges av tiltaket, mens det er forholdene i 
influensområdet som har hatt betydning for at det skal bygges en bro. På bakgrunn av dette 
må beskrivelsen av dagens forhold i enkelte fag ta for seg både lokale og regionale forhold.  

3.1 Transportsystem 

3.1.1 Vei 

Hovedveisystemet ved planområdet består av rv.111 fra Borg Havn i Fredrikstad til 
Sarpsborg og Rakkestad (hovedveiforbindelse mellom Fredrikstad og Sarpsborg øst for 
Glomma) og fv.109 fra Fredrikstad sentrum til Sarpsborg sentrum (hovedveiforbindelse 
mellom de to bysentrene vest for Glomma). Både fv.109 og rv.111 er tofelts veier, med til 
dels mye randbebyggelse. Øst for fv.109 er det mye nærings- og transportgenererende 
virksomhet. 
 
Rv.111 og fv.109 utgjør sammen med rv.110 i Fredrikstad og fv.118 i Sarpsborg 
Glommaringen, som er trasé for hovedkollektivsatsningen i Nedre Glomma.  
 
Det er stort sett ensidig gang- og sykkelvei langs fv.109 og rv.111. Glommastien på hver side 
av elva benyttes også til transportsykling. 

3.1.2 Glomma 

Glomma, innenfor planområdet, er underlagt Borg havnestyre. Borg Havn IKS er et 
interkommunalt selskap. Borg Havn er i Nasjonal transportplan 2010-2019 definert som 
stamnetthavn og har ansvaret for 16 offentlig og private kaianlegg, ingen av disse er innenfor 
planområdet.  

Dagens seilingshøyde for Fredrikstad bro over Glomma er 39,5 m. For Sannessund bro i 
Sarpsborg er seilingshøyden 29 m. Statistikken utført av Borg havn for de siste to årene frem 
til mars 2016 viser at de aller fleste skip ligger under 29 meter «airdraft», havnen har ingen 
sikre identifiseringer av større skip enn det i denne perioden. 

3.1.3 Bane 

Jernbanen krysser planområdet og eksisterende Bjørnengveien ligger på bro over 
jernbanesporet. Jernbanegodsterminalen på Valle ligger delvis innenfor planområdet. 
Godsterminalen brukes av flere aktører. I flg. Bane NOR har aktiviteten vært lav de siste 
årene men de ser et potensiale for økt bruk. 

3.2 Veitrafikk 
Rv.110 gjennom Fredrikstad sentrum har den største trafikkmengden i kommunen, og 
belastningen er spesielt høy på de tre rundkjøringene mellom St. Croix gate og 
Rakkestadsvingen på hver side av Fredrikstad bro (kilde Nasjonal vegdatabank, NVDB 
2016). Trafikkmengden på fv.109 på vestsiden av Glomma er nesten dobbelt så høy som 
på rv.111 som går parallelt på østsiden. 
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Figur 3-6: Trafikkbelastning på veinettet. Kilde NVDB 2016. Registreringene er datert 2012-2014 

Innenfor planområdet har det i løpet av siste 10-årsperiode skjedd trafikkulykker både i 
Bjørnengveien og i krysset Bjørnengveien x fv.109. Det har også skjedd ulykker med 
personskader på rv.111 innenfor planområdet. 

3.3 Kollektivtrafikk, persontransport ved sykkel/gange. 
Fredrikstad sentrum har svært god kollektivtilgjengelighet. Nesten 40 000 innbyggere kan nå 
Fredrikstad sentrum innenfor 30 min. reisetid med buss (inkl. gangtid og ventetid på 
holdeplass). Planområdet betjenes av fire hovedbusslinjer langs fv. 109 og rv. 111 med opp 
til 7.5 min. frekvens i rushtiden. Reisetiden til Fredrikstad sentrum er 15-20 min. 

Fredrikstad sentrum har, basert på befolkningsstruktur, sykkelbart veinett og terreng, den 
beste sykkeltilgjengeligheten i Nedre Glommaregionen i dag. Nesten 45 000 innbyggere kan 
nå Fredrikstad sentrum innenfor 20 min. med sykkel. Det er også god sykkeltilgjengelighet til 
store deler av nærområdet til Fredrikstad sentrum, mellom nordre del av Kråkerøy, Trosvik, 
Kongsten og Glemmen, samt Sarpsborg sentrum og omegn (mellom E6 og fv.118). 30-
40 000 innbyggere kan nå disse områdene innen 20 min. med sykkel. I Fredrikstad er det 
generelt bedre sykkeltilgjengelighet vest for Glomma enn øst.  

Innenfor planområdet er det gang-/sykkelvei langs Bjørnengveien frem til gang-
/sykkelveinettet langs Dikeveien og fv.109. Det er også gang-/sykkelvei langs rv.111, i tillegg 
er det mange som benytter Glommastien også til transportsykling. 
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3.4 Klimagass, luftforurensing og støy 

3.4.1 Klimagass 

I følge klimaplanen mangler presise tall for klimagassutslippene i Fredrikstad. Basert på tall 
fra SSB fra 2009 anslår man at total mengde CO2 er 331 000 tonn, av dette er 125 000 tonn 
knyttet til veitrafikk.  

3.4.2 Lokal luftforurensning 

Fv.109 er en belastet vei med hensyn til svevestøv (PM10). Stor trafikkmengde og mye 
bebyggelse på begge sider av veien medvirker til dårlig utlufting av svevestøv. Beregninger 
viser at veistrekningen er utsatt for høye svevestøvkonsentrasjoner, og da særlig området 
ved Østfoldhallen. Svevestøvkonsentrasjonen i området har økt de senere årene. 
Beregninger viser ikke like store svevestøvkonsentrasjoner langs rv.111. For ytterligere 
beskrivelse henvises til temarapport Støy og luftforurensning. 

3.4.3 Støy 

De største støykildene i Fredrikstad er rv.110, rv.111 og fv.109 samt Østfoldbanen gjennom 
Fredrikstad mot Sarpsborg kommune. Kilde: Samlet handlingsplan mot støy 2013-2018.  

Økt trafikk på veiene har de senere årene gitt økende støybelastninger. Støybelastningen 
øker med ÅDT og hastighet, og beregninger viser at den nordlige delen av fv.109 er mest 
utsatt. Innenfor planområdet er det i dag støy opp til 75 dB fra vei og over 75 dB fra bane, men 
dette berører kun veiareal. Boligbebyggelsen nærmest Dikeveien og fv.109 er mest støyutsatt 
mens boligene nærmere Glomma ikke berøres av støy fra vei og bane. For ytterligere 
beskrivelse henvises til temarapport Støy og luftforurensning og vedlegg 6 Støyvurdering. 

 

Figur 3-1: Kart med som viser eksisterende støy fra bane og vei, hentet fra Miljøstatus.no. Det er utført egne 
beregninger av fremtidig støy i forbindelse med planarbeidet, vedlegg 6. 
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3.5 Fareområder  
I kommuneplanen ligger det en faresone på 60 m rundt høyspent elforsyningsanlegg fra 
Dikeveien og nordover forbi Valle. Det er også en hensynssone infrastruktur knyttet til 
jernbanen som går gjennom området i vest. 

På begge sider av Glomma går traséen gjennom hensynssone flomfare, på vestsiden er 
denne svært smal. Det er også en hensynssone flomfare langs Myrsnipeveien lengst vest i 
planområdet. 

3.6 Grunnforhold 
Planområdet preges av til dels dype sedimentære avsetninger fra elv og hav med 
oppstikkende åsdrag. Åsene har tynt løsmassedekke og fjellblotninger. Bergarten i området 
er granitt (granodioritt). Fjellrabbene strekker seg i lange drag parallelt med Glomma – delvis 
under dagens terreng. Mellom fjellpartiene er det dype daler fylt med sedimentære masser. 
Generelt er det i disse områdene bløte masser der hvor det ikke er fjell, som ellers langs 
Glomma. Det er ikke registrert fare for kvikkleireskred innenfor planområdet på NVE’s kart 
over skredfare, men NVE presiserer at det må gjøres ytterligere undersøkelser før man kan 
avkrefte faren for skred. 

Det er synlig fjell på Ombergfjellet, der toppen av fjellet ligger 100 – 150 m sør for traséen. 
Terrenget er stigende mot sør fra næringsområdet på Valle, med en bratt helning ned mot 
Glomma ved Ombergfjellet. Denne helningen følger Glomma 300 – 400 m på begge sider av 
traséen og kan 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 dyrka mark.  
På østsiden av elva er det også fjell i dagen ca. 50 m inn fra elvekanten i området der 
traséen treffer land. Fra fjell i dagen på vestsiden til fjell i dagen på østsiden er det en lengde 
på 260 – 270 m. 

3.7 Landskap 
Elverommet 
Landskapet er preget av lavt terreng med sletteland, lave åser og koller. Mest markant er det 
tydelige nord-sør draget i terrenget. Glomma understreker draget i terrenget og er en sentral 
landform med et klart definert elverom. Vest for Glomma avgrenses elverommet mot 
høydene i Fredrikstadmarka, mens øst for elva åpner landskapet seg noe opp før det møter 
åsryggene øst for rv.111. 

Elvelandskapet omfatter Glomma, elverommet, de avgrensende terrengformer og 
bebyggelse. Bortsett fra Fredrikstad bro som går fra øst til vest, følger hovedveier og 
jernbane trekkene i landskapet og underbygger linjene nord-sør. Jernbane, veier og elva er 
både ferdselsårer og barrierer. 

Landskapet i og ved planområdet 
Planområdet går over Valle og krysser Glomma mellom Ombergfjellet og Torp Nordre. 
Innenfor planområdet har Glomma ganske jomfruelige elvebredder, med trevegetasjon og 
fjellblotninger. Rett nord for planområdet finner vi industri på begge sider av elva.  

Valle har store bygg med lagerpreg frem til jernbanesporet, deretter en stripe med dyrka 
mark før det er en kolle med fjell i dagen og et eneboligstrøk inn mot fv.109. Lenger sør 
finner vi et klart avgrenset landskapsrom med åpent jordbruksareal mellom bebyggelsen på 
Omberg, Valle, Hauge og jernbanen.  
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Ombergfjellet er et landemerke og et kjent utsiktspunkt. Landskapet heller i et slakt og delvis 
flatt landskap mot elvebrinken og Ombergfjellet før terrenget bikker bratt ned mot elva.  

Øst for Glomma ligger boligområdet Torpeberget på nesten blankskurt fjell. Nord for 
tettstedet er det et klart avgrenset landbruksareal som strekker seg frem til industriområdet i 
nord og til rv.111 i øst. Området har ganske blankskurte berg på begge sider av elva, noen 
som er unikt i denne delen av Glomma. Den nyere bebyggelsen forstyrrer inntrykket. Dette er 
mest påtagelig i øst. I vest danner jordbruksarealet på Omberg et stort åpent landskapsrom 
med vel definerte grenser mot jernbane og bebyggelse. 

 
Figur 3-2: Foto fra Glomma sett mot sør. Leca/Torp til venstre og Valle/Omberg til høyre i bildet. 

3.8 Bebyggelse 
Planområdet berører jordbruksområder med gårdstun så vel som industriområder og boliger. 
Flere av boligene innenfor planområdet er SEFRAK-registrerte (bygget før 1900). 

3.8.1 Omberg 

Utbyggingsmønsteret er preget av spredt boligbebyggelse og næringsarealer. Byggene 
bærer preg av å være bygget og ombygget i ulike tidsepoker. Industriområdet øst for 
Vallehellene var utbygd før 1910. Valle bruk, trelastforedlingsbedrift med høvleri og 
kassefabrikk, ble anlagt i 1923. Den vestre delen av dagens næringsområde ved Valle er 
oppført etter andre verdenskrig, med store lager/industribygg. 

      
Figur 3-3: Foto som viser eksisterende næringsbygg (venstre) og barnehage (høyre) innenfor planområdet ved 
Omberg/Valle. 

3.8.2 Torp Nordre 

Øst for elva berører planområdet bebyggelsen i utkanten av Torpeberget og på gården Torp 
Nordre. Det er lagt vekt på å legge planområdet slik at anlegget ikke skal berøre 
bebyggelsen på Torpeberget, et enhetlig bygningsmiljø som inkluderer opprinnelige 
arbeiderboliger og er et viktig kulturhistorisk miljø. 
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Figur 3-4: Foto av planområdet øst for elva, Torp nordre. 

3.9 Kulturminner 

3.9.1 Fredete kulturminner   

Det er gjort fire funn av fredede kulturminner innenfor planområdet og ett rett utenfor, disse 
er på Valle Søndre og på Ombergfjellet. Fornminnene nord for Bjørnengveien ble avdekket i 
2016 består av helleristninger fra bronsealderen. Fornminnene sør for Bjørnengveien bestod 
av spor etter bosetning fra jernalderen, disse er fjernet. 

 
Figur 3-5: Hellersisningsfelt som ble avdekket i 2016, Valle Søndre. Kilde: Riksantikvaren 
http://askeladden.ra.no/sok/ 

Bergkunst ID 225894: Helleristningsfelt med to figurgrupper – Valle Søndre 2.  
2016: Lokaliteten består av 10-16 figurer hugget på to bergflater i en ØSØ-vendt skråning 
med mye berg i dagen. Gruppe A omfatter 2-3 skipsfigurer hugget på øvre del av en skrå, 
ØSØ-vendt flate med ru, forvitret overflate. Skipsfigurenes største lengde er 98-130 cm.  
Gruppe B ligger ca. 8 m V for A og omfatter fire skipsfigurer, en dyrefigur, 3-5 skålgroper og 
tre usikre linjer. Største lengde 28-61 cm. Datert til bronsealder 

Bergkunst ID 225893: Helleristningsfelt – Valle søndre 1.  
2016: Lokaliteten omfatter minimum åtte skipsfigurer og en skålgrop. Figurene ligger 
orientert i forhold til en glatt, naturlig renne i berget; på oversiden av renna er det seks skip 
på en bergflate som skråner svakt mot Ø, på nedsiden av renna er det to skip på en liten, 
slakt V-vendt flate. En av skipsfigurene lå delvis under torvdekket N på flata, her kan det 
ligge flere figurer under torva. Skipenes største lengde er 24-56 cm. Skålgropa er hugget i 
selve renna og har en diameter på 3 cm. Datert til bronsealder 

ID 225894 

ID 225893 
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Bosetnings-aktivitetsområde ID95105 og ID 95503 – Valle søndre 
Lokalitet 1 omfatter et ildsted som trolig må settes i sammenheng med aktiviteten på lokalitet 
2 hvor det er registrert 51 stolpehull, 21 udefinerte nedgravninger, 3 kokegroper, 1 kullflekk, 
1 kulturlag/udefinert nedgravning, 1 grop/stolpehull og 1 ildsted, totalt 79 strukturer fordelt 
over et areal på ca. 10 000 kvm. De registrerte strukturene på lokalitet 2 stammer fra en 
forhistorisk gårdsbosetning. Funnet er tidfestet til jernalder. Begge lokalitetene er fjernet 
(men vist på kommuneplanen med hensynssone bevaring). 

Skålgropfelt ID 220550 
Det er registrert en liten skålgrop sørvest på Ombergfjellet i 2016, denne ligger utenfor 
planområdet men innenfor beregnet støysone fra en fremtidig vei. 

3.9.2 Nyere tids kulturminner - Omberg  

Kulturmiljøet på Omberg omfatter de gamle matrikkelgårdene Valle, Omberg, Saxegård 
(utenfor planområdet) og bygdeveien langs Glomma som gikk mellom gårdene. Kulturmiljøet 
viser en sammenheng mellom historiske veier og gårdstun, og senere industrialisering og 
arbeiderbosetting.  

Innenfor kulturmiljøet er det kjent 43 SEFRAK-registrerte bygninger, av disse ligger 17 
innenfor planområdet. Dagens bygninger representerer en blanding av gårds- og 
arbeiderbosetning tilbake til 1800-tallet og første del av 1900-tallet. 

Veier. På 1700-tallet gikk veien fra Fredrikstad til Sarpsborg over Leie til Evje, Hauge, 
Saksegård og Omberg. Denne veien finnes fortsatt fra Evje til Omberg i form av Evjestien, 
Orreveien og Ombergveien.   

Gårdsbruk. Da bygningsskatten for første gang ble utredet i 1593 var Omberg delt i tre bruk 
(gnr 32, 33 og 34). I 1784 var Omberg benefisert gods. I 1859 besluttet skolekommisjonen å 
opprette en rodestue eller skolelokale på Omberg. I dag ligger tunene til Saksegård (gnr 34), 
Omberg nord (gnr 31), Omberg mellom (gnr 32) og Omberg søndre (gnr 33) igjen i tilnærmet 
opprinnelig landskap langs den gamle bygdeveien (Ombergveien). Fra Omberg mellom er 
det skilt ut fire boligeiendommer. Omberg nord er i bruk som barnehage.  

 
Figur 3-6: Foto av Omberg Søndre som ligger innenfor planområdet vest for elva. 

Industrivirksomhet og arbeiderboliger. Industriområdet øst for Vallehellene var utbygd før 
1910, og omfattet Valle bruk (lengst nord) og Nordre og Søndre Valle teglverk. Valle bruk, 
trelastforedlingsbedrift med høvleri og kassefabrikk, ble anlagt i 1923. Elvebredden ved Valle 
bærer fortsatt tegn etter teglverksdriften ved Søndre og Nordre Valle.   
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Nedenfor Omberg lå Søndre og Nordre Omberg teglverk. Disse var i drift i perioden rundt 
1897 til 1909. Langs Ombergfjellet finnes fortsatt groper der det ble tatt ut leire til 
teglverkene.   

Arbeiderboligene på Omberg er intakt, selv om området er fortettet og store deler av 
bebyggelsen er endret i nyere tid. Gårdstunene og gårdsbebyggelsen er relativt autentiske 
og viser sporene etter den eldste bosettingen i dette området. Fortetting og ombygginger har 
gjort at lesbarheten er redusert. For ytterligere beskrivelse henvises til temarapport 
kulturminner og kulturmiljø. 

3.9.3 Torp Nordre 

Kulturmiljøet omfatter Torp, på østsiden av Glomma. Innenfor planområdet er det 10 
SEFRAK-registrerte bygg, 4 av disse ligger på gården Torp Nordre og 6 på Torpeberget. 
Den eldste bygningen innenfor kulturmiljøet er fra tredje kvartal av 1700-tallet. Dagens 
bygninger innenfor kulturmiljøet representerer både gårds- og arbeiderbosetning tilbake til 
1800-tallet og første del av 1900-tallet. Den opprinnelige strukturen i arbeiderboligene nært 
industristedene er lesbar, også i sammenheng med stedsutvikling utover 1900-tallet.  

Fram til 1860 var Torpeområdet et rent landbruksdistrikt. Gården Torp ble delt allerede i 
1593 i tre bruk; gnr 13 Torp Søndre, gnr 14 Torp Mellom og gnr 15 Torp Nordre. Torp Nordre 
ligger på samme sted i dag.  

Torp Nordre (gnr 15) ligger like nord for Torpeberget, 280 m fra Glomma. Våningshuset fra 
1882 ble revet i 2005 og erstattet med et nytt året etter. Låven ble oppført i 1935 etter en 
brann. Kårboligen ble oppført i 1905. På tunet finnes fremdeles et eldre stabbur, skjul og 
smie. Det drives fremdeles jordbruk på gården. Kart fra 1700-tallet viser at tunet har vært 
forbundet med en tverrvei som gikk fra bygdeveien (Roald Amundsens vei) til Glomma.  

 
Figur 3-7: Foto av Torpeberget, rett sør for planområdet øst for elva. 

Torpeberget (sør for planområdet) var et eget lite samfunn med butikker og brygge hvor 
Trippebåtene (AS Trip) hadde stoppested på sin ferd opp og ned elva. Fra Torpeberget og 
ned til elva rundt det gamle rutebåtanløpet, ligger i det vesentlige gammel, men forholdsvis 
åpen trehusbebyggelse fra siste del av 1800-tallet. Sveitserstilen var helt dominerende i 
perioden fra 1840-1920.  For ytterligere beskrivelse henvises til temarapport Kulturminner og 
kulturmiljø. 
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3.10 Naturmiljø og naturressurser 

3.10.1 Naturmiljø 

I planområdet vest for elva finnes bebygde områder og dyrka mark i form av kornåkre eller 
fulldyrka mark (grasproduksjon). Slikt areal har få og små naturverdier, selv om enkelte 
forvaltningsmessig interessante arter kan bruke slikt areal. Enkelte kulturlandskapsarter som 
vipe, gulspurv og sanglerke er eksempler på dette. Videre er det også innslag av fremmende 
arter, inklusive arter som står på den såkalte «svartelista» som er en oversikt over de mest 
skadelige artene som ikke tilhører den opprinnelige norske flora og fauna (se 
artsdatabanken.no).   

 
Figur 3-8: Dyrkamark og områder som ligger brakk har ingen spesielle naturverdier. 

Innenfor tiltakets influensområde øst for elva finnes flere naturtypelokaliteter, i hovedsak med 
verdier som kvalifiserer til B-lokaliteter. Disse er vist i tabellen under. «Torp V» har verdier 
knyttet til naturbeitemark. Lokaliteten er splittet i to, og vestre deler er skilt ut som en egen 
lokalitet (Gimleveien), og verdien til denne er C. Dette skyldes høyt innslag av fremmede 
arter som reduserer verdien. Ved gården Torp Nordre, er det registrert og avgrenset 
naturtypelokaliteter knyttet til typene «park» og «gamle trær». Verdiene er knyttet til en dam 
med omgivelser hvor det er registrert småsalamander og storsalamander. Sistnevnte er 
registrert som nær truet (NT).  

Når det gjelder salamander, så er dette arter som i tillegg til gytedammen benytter et areal av 
varierende størrelse hvor de finner mat. I tillegg har de overvintringsområder i frostfrie 
områder som i bergsprekker, under steiner, trær, menneskelige konstruksjoner mm. Slike 
kan erfaringsmessig være fra 1-500 meter fra gytedammen. Det er gjennomført registrering 
av salamandernes vandringer høsten 2018, vedlegg16. Denne viser at de fleste 
salamanderne trekker i syd og sydvestlig retning. Kartlegging gir et godt bilde av 
salamandernes bevegelser på Nordre Torp, og klare indikasjoner på i hvilke retninger 
overvintringsstedene befinner seg. Den store konsentrasjonen av salamandere A rett sør for 
dammen indikerer at overvintringssteder ikke ligger så langt unna – kanskje ved bolighuset i 
Torpebergveien 16a. 

I lokaliteten «Moum» nord for planområdet er det gjort flere funn av rødlistede fugle og 
sommerfuglarter som karminspinner (sterkt truet-EN), sothøne (sårbar-VU), dvergdykker 
(VU), horndykker (VU), sivhauk (VU), vipe (VU), dverglo (nær truet-NT), sivspurv (NT), og 
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rapphøne (tidligere antatt utryddet i fra Norge-RE). Verdiene er knyttet både til vannspeilet i 
dammen, kantsonene med takrørskog samt menneskepåvirka areal i tilknytning til denne.  

Naturtypelokaliteter  

Tabell 3-1: Naturtypelokaliteter innenfor influensområdet til kommunedelplanen. 
 

Nr. i 
verdikartet 

Nr. i 
natur-
base 

Lokalitet Naturtypekategori Verdi 
DN-
2007 

Verdi KU V712 

1 BN00068015 Moum Dam B-viktig Stor 
2 BN00068221 Torp V Naturbeitemark B-viktig Stor 
10 Ny Gimleveien Småbiotoper C-lokalt 

viktig 
Middels 

12 BN00096138 Torpebergveien 
16A - Østsiden 

Gammel eik B-viktig Stor 

11 Ny Torp nordre Park B-viktig Stor 

 

Det er oppgang av laks, ørret og ål i Glomma. Det antas at det ikke er gytestrekning innenfor 
planområdet (pga. marine avsetninger i området og liten mulighet for gytegrus). I tillegg er 
det flere arter ferskvannsfisk i elva.  

Det er ikke kjente viktige vilttrekk, viltområder eller spesielle viktige landskapsøkologiske 
funksjoner i området. For mer utdypende beskrivelse se temautredning naturmiljø og 
temautredning vassdrag og vassdragsmiljø. 

3.10.2 Naturressurser 

Georessurser. Det er ingen registrerte georessurser innenfor området som blir berørt.   

Jord-/skogbruk. Det dyrkes hovedsakelig korn på jordbruksarealene i området. Det er store 
sammenhengende områder med dyrka mark av svært god jordkvalitet. Dette gjelder både 
Omberg og Torp Nordre. I kantsonen mot elva på Torp Nordre finner vi løvskog som har høy 
bonitet, men er av liten skogbruksmessig betydning.  

Vannressurs – Grunnvannsressurser med liten kapasitet, ingen registrerte 
drikkevannsbrønner innenfor planområdet. 

Fiskeressurser. Det er oppgang av laks og ørret i Glomma. Det antas at det ikke er 
gytestrekning innenfor planområdet (pga. marine avsetninger i området og liten mulighet for 
gytegrus). Det er i tillegg registrert flere typer ferskvannsfisk innenfor planområdet (vederbuk, 
stam mm), og det drives fritidsfiske i området (friluftsliv).  

3.10.3 Vannmiljø 

Nedstrøms Greåker er Glomma i middels grad påvirket av avrenning fra byer/tettsteder og 
konstruksjoner i elv, i liten grad påvirket av regnvannsoverløp, utslipp fra industri (ikke-IPPC), 
utslipp fra renseanlegg, avrenning fra nedlagt industriområde, avrenning og utslipp fra 
transport/infrastruktur og mudring i elveløpet.  

Vannforekomsten (Glomma) er vurdert å ha moderat økologisk tilstandsklasse, kjemisk 
tilstand er ikke definert. Vannforekomsten er i risiko for ikke å nå miljømålene om god 
økologisk tilstand med mindre tiltak gjennomføres, og har fått utsatt frist for gjennomføring av 
tiltak. For mer utdypende beskrivelse se temautredningen Vassdrag og vassdragsmiljø. 
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3.11 Nærmiljø/lokalsamfunn 

3.11.1 Nærmiljø og friluftsliv 

Glomma med nærområder har svært store verdier knyttet til nærmiljø og friluftsliv, noe som 
også ble fremhevet av deltakerne på medvirkningsverkstedene. Lokalbefolkningen har et 
bevegelsesmønster som viser at de beveger seg ned mot elva, til sidene og ikke bakover 
(vest- og østover). Glommastien skiller seg ut som et element i landskapet som danner en 
sammenhengende grønnkorridor for ferdsel i naturen og binder sammen områdene langs 
elva.  

Glommastien åpner for aktiviteter som turgåing, sykling og treningsaktiviteter og blir aktivt 
brukt av lokalbefolkningen. Innenfor planområdet går begge traséene av Glommastien et 
godt stykke fra elva, på Torp Nordre skjærer den over jordet for å følge grensen til 
industriområdet ved Leca ut mot rv.111. 

Omberg. 
Arealbruken er dominert av menneskelig aktivitet, gjennom bebygde arealer til bolig og 
næring, samt jordbruk. Jordbruksarealet har gode kvaliteter for nærmiljø og friluftsliv utenom 
dyrkningssesong. Det er begrenset med skog og grøntarealer. Viktige naturstrukturer er 
Glommastien, Gropa naturområdet og Ombergfjellet. Jernbanen og fv.109 skaper barriere for 
direkte kontakt mellom bebyggelse og skogarealer i vest.  

Torp Nordre. 
Innenfor området er det jordbruksareal og mindre skogdekkede arealer. Viktige 
naturstrukturer er Glommastien og jordbruksareal med gode kvaliteter for nærmiljø og 
friluftsliv utenom dyrkningssesong. I influensområdet finnes Hausmannskogen med toppen, 
Tarzanskogen og Torpelund. Rv.111 er en dominerende infrastruktur i området og fungere 
som en barriere for forbindelser mellom Glommastien og områdende i øst.  

For mer utdypende beskrivelse se temautredningen nærmiljø og friluftsliv. 

3.11.2 Barn og unge 

Innenfor planområdet er det ikke arealer som benyttes spesielt av barn og unge i dag. 
Glommastien åpner for aktiviteter som turgåing, sykling og treningsaktiviteter. Utenfor 
planområdet er det opparbeidet flere rasteplasser/oppholdsarealer langs med stien, disse blir 
aktivt brukt av lokalbefolkningen, inkludert barn og unge.  

3.11.3 Universell utforming 

Innenfor planområdet er det ikke lagt spesielt til rette for bevegelseshemmede. Områdene er 
bygget ut før dette kravet ble satt på dagsorden. Glommastien som ellers går i en relativt 
jevn slak stigning langs elva, er relativt bratt i området ved Omberg fordi den her går opp på 
Ombergfjellet før den går ned til elva igjen. 
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 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

4.1 Plangrense 
Kommunedelplanen omfatter areal avsatt til ny tverrforbindelse over Glomma fra rv.111 ved 
Torp til Omberg og fv.109 ved Valle. Det er avsatt en korridor som er bred nok til å ivareta 
veien med sideareal, areal til midlertidige anleggstiltak og omlegging av tilstøtende veier og 
avkjørsler. Denne korridoren vil sannsynligvis bli snevret inn i den kommende reguleringen 
av veianlegget. Støy fra nytt veianlegg vil stedvis strekke seg ut over grensen for 
kommunedelplanen.  

 
Figur 4-1. Kart som viser plangrensen med stiplet sort strek og de alternative traseene for ny bro med 
tilførselsveier som er utredet i dette området. I en fremtidig reguleringsprosess vil det være mulig å justere den 
endelige traseen innenfor planområdet. 

Alt.1.8 
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Figur 4-2, utsnitt av 3D modell sett fra sørøst med alternativ 1.8 

4.2 Tiltak 
Formålet med kommunedelplanen er å legge til rette for en ny bro over Glomma med 
tilknytning til hovedveinettet på hver side. En ny bro skal ha to eller fire felt for kjøretøy samt 
minimum et fortau/felt for gående og et felt for syklende. Tilbudet for syklende og gående 
føres fram til og tilknyttes eksisterende sideveinett/eksisterende gang- og sykkelveier, både 
straks tiltaket er på terrengnivå på begge sider av elva og inn mot sykkelveinettet langs 
hovedveiene. Antall kjørefelt og om noen av disse skal reserveres kollektivtrafikk, avgjøres 
på et senere tidspunkt i planleggingen. Tiltaket innebærer også å bygge tilførselsvei fra broa 
til rv.111 i øst og fv.109 i vest.  

Alle illustrasjonene viser alternativ 1.8 som også er markert med «samferdselslinje» på 
plankartet.  

 
Figur 4-3. Terrengsnitt sett mot nord. Ny veibane vist med rød strek. 

Glomma 

Omberg- 
fjellet 

Torp nordre Valle 
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Figur 4-4. Kart som viser foreløpig planlagt trasé for vei og bro, med tilknytning til eksisterende veinett, alt. 1.8. 

Ny tilførselsvei 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 følge Ombergveien til den 
krysser over Glomma like nord for Ombergfjellet.  

 

 
Figur 4-5 Utsnitt av 3D modell, viser bro og vei over Omberg inn mot godsterminalen på Valle. Gang- og sykkelvei 
ligger til høyre på broa. Eksisterende gang-/sykkelvei langs Bjørnengveien flyttes fra nord- til sørsiden av veien. 
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På østsiden av Glomma kommer broa inn mellom bebyggelsen langs elva og randsonen 
med edeløvskog, før traséen går over en bolig og dyrka mark på Torp Nordre. Traséen 
tilknyttes rv.111 nord for Torpebergveien. 

 
Figur 4-6. Utsnitt av 3D modell, viser bro og vei inn mot rv.111 ved Torp nordre. Gang- og sykkelvei til venstre på 
broa og inn mot eksisterende gang-/sykkelveinett. 

 
Figur 4-7 Utsnitt av 3D modell, viser bro over Glomma. Omberg til venstre og Torpeberget til høyre i bildet. 

Tilgrensende turstier og veianlegg tilpasses den nye tverrforbindelsen. Bygg som berøres av 
anlegget eller beregnet fremtidig støy utbedres eller fjernes og erstattes. 
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4.2.1 Berørte eiendommer  

Kommunedelplanen båndlegger et areal på 600,3 da, inkludert områder i vann. Planområdet 
berører ca. 40 grunneiendommer, i hovedsak eksisterende landbruksareal, industri og 
veiareal. Slik veianlegget er skissert berøres ca. 10 boliger. Det er i tillegg ca. 45 
boligeiendommer som kan bli berørt av støy utenfor plangrensen. 

Endelig trasevalg, arealbeslag og konsekvenser for eksisterende eiendommer avklares i 
reguleringsplan.  

4.3 Teknisk utforming 
Det er laget et forprosjekt for veien som underlag for kommunedelplanen. Forprosjektet 
omfatter ikke nøyaktig plassering av veianlegget eller utforming av broa. Endelig teknisk 
utforming av veianlegget med tilstøtende arealer vil bli fastsatt i en reguleringsprosess etter 
at kommunedelplanen er vedtatt.  

4.3.1 Bro med tilførselsvei 

Dagens bro ved Fredrikstad har en ÅDT (årsdøgnstrafikk) på 29 400, antatt trafikk på ny bro 
vil være på hhv 16 000 år 2030. Det planlegges med maks stigning på 5% da dette 
tilfredsstiller kravene til universell utforming på gangarealet. Normalprofil for bro med 
tilførselsvei er ikke endelig valgt, dette avgjøres i den senere reguleringsprosessen. Ved 
andre løsninger kan også bredden på veianlegget bli endret. 

 
Figur 4-8. Forslag til normalprofil for fire felts vei med gang-/sykkelvei fra hovedveinettet til ny bro. 

 

Figur 4-9. Forslag til normalprofil for bro med fire felt + sykkelfelt og fortau på en side. 
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4.3.2 Tilgrensende veier 

Fylkesvei 109, Rolvsøyveien 
Ny tilførselsvei følger den eksisterende Bjørnengveien fra ny bro til fv.109. Krysset mellom 
Bjørnengveien og fv.109 utformes i utgangspunktet som rundkjøring i plan. Statens 
vegvesen planlegger en utbedring av fv.109 forbi planområdet, denne er under regulering. 
Planforslaget tar i utgangspunktet ikke høyde for ny bro over Glomma. 

Det er ikke avgjort hvilken side det skal være gang-/sykkelvei på langs ny bro med 
tilførselsvei. Eksisterende gang-/sykkelvei langs Bjørnengveien kan bli fjernet og erstattet av 
ny på motsatt side av ny tilførselsvei. Ny gang-/sykkelvei skal knyttes til eksisterende gang-
/sykkelvei langs fv.109. 

Riksvei 111, Sarpsborgveien  
Tilførselsveien til ny bro møter rv.111 på Torp, krysset utformes i utgangspunktet som 
rundkjøring i plan. Krysstype fastsettes i reguleringsplan. 

Krysset berører eksisterende gang-/sykkelvei langs rv.111. Gang-/sykkelvei legges om og 
kobles til nytt gang-/sykkelfelt over Glomma. 

Lokalveier 
Ny tilførselsvei følger Bjørnengveien til avkjøringen ved Valle godsterminal, hvoretter den 
følger Ombergveien. På strekningen er det vist forslag til nye kryss med sideveiene på 
vestsiden av Glomma, før tilførselsveien begynner å stige på bro for å komme over elva. 

Aktuelle tilknytninger til ny tilførselsvei er Dikeveien, Nesveien, godsterminalen på Valle, 
Bjørnengveien mot Vallehellene. Bortsett fra krysset med Dikeveien er kryssene også her 
foreslått som rundkjøringer, men kan også foreslås som T-kryss med høyresving av og 
høyresving på (medfører behov for en krysning under ny forbindelse).  

Øst for Glomma krysser broa over Gimleveien og gårdsveien fra Torpebergveien til Torp 
Nordre, disse kobles ikke på ny tilførselsvei. 

Glommastien 
Broa går over Glommastien på begge sider av elva, høyest på østsiden. 

Den siste strekningen av adkomstveien til Ombergveien 55 og 57 er en del av Glommastien. 
Adkomsten legges om fra Omberg Søndre under broa til den møter Glommastien. Dette gir 
også en god tilknytning mellom gang-/sykkelveien på broa over Glomma til Glommastien på 
vestsiden av elva. 

Øst for elva vil det være mulig å nå gang-/sykkelfeltet på broa over Glomma ved å følge 
Torpebergveien fra elva til krysset ved rv.111, eller ved å følge gang-/sykkelvei langs rv.111 
fra der denne møter Glommastien omtrent ved Leca. 

4.4 Arealformål 
Planforslaget inneholder ikke formål, selv om det kan være behov for å legge inn disse på 
kartet for å få planen i samsvar med kartforskriften. Formålene innenfor planområdet vil 
samsvare med gjeldende kommuneplan for Fredrikstad. I plankartet er areal til nytt veianlegg 
vist med hensynssone - «båndlegging for fremtidig regulering» og rutet skravur. Angitt formål 
for senere regulering er samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - vei. Antatt fremtidig 
senter på veien er vist med rød strek – «fremtidig hovedvei», sideveier vist med tynn rød 
strek og gang/sykkelvei vist med prikket rød strek.  
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Innenfor det båndlagte området står man ved en senere regulering fritt til å plassere areal til 
kjørevei, gang-/sykkelvei, annen veigrunn grøntareal og teknisk anlegg. Det vil også være 
opp til senere regulering å bestemme antall felt. Innenfor området skal det også avsettes 
nødvendige arealer til midlertidig anleggsbelter, riggområder osv. 

Teknisk plan som ligger ved kommunedelplanen, vedlegg 3, viser en vei med fire felt og delt 
gang-/sykkelløsning på sørsiden av kjøreveien. 

4.5 Bestemmelser 
Planbestemmelsene inneholder krav til høyde over elv og jernbane, utforming av bro og 
veianlegg, hensyn til naturmangfold, rekkefølgekrav og krav til detaljregulering før 
gjennomføring/bygging.  

De generelle bestemmelsene inneholder krav om at endelig veitrasé, geoteknikk og mulige 
fornminner avklares og belyses i videre reguleringsarbeid. Ettersom broa vil bli et 
landemerke som blir synlig fra et stort område er det nødvendig at en i reguleringsplanen 
vurderer utforming og estetikk strengere enn det som følger av plan- og bygningsloven §§ 
29-1 og 29-2. Dette medfører at man i en reguleringsprosess utarbeider illustrasjoner av 
hvordan broa vil synes i landskapet, inkludert forholdet til bebyggelse samt nær- og 
fjernvirkning. 

Ytterligere undersøkelser som må gjennomføres i reguleringsarbeidet: 

 Geotekniske undersøkelser og vurderinger 
 Arkeologiske registreringer på land og i vann 

Høyder 
Bestemmelsene inneholder krav til seilingshøyde på minimum 34 m over normalvannstand i 
Glomma, etter at Borg havn i løpet av planprosessen har anbefalt at forslaget legges ut på 
høring med denne reduserte høyden (konsekvensutredningene tok utgangspunkt i en 
seilingshøyde på 39,5 m tilsvarende dagens bro). 

Kommunedelplanen inneholder ikke høydebegrensinger på selve brokonstruksjonen. Av 
hensyn til luftfarten er det krav om at broanlegget følger krav gitt i Forskrift om rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder. Dette gjelder både ferdig bro og tårnkraner i 
anleggsperioden. 

Tilførselsvei fra fv.109 til Valle må tilpasses krav til høyde over jernbane, i dag er kravet på 
7.7 m fri høyde over sporet. 

Fysisk utforming 
Det skal etableres separat gang-/sykkelvei på minst en side av bro og tilførselsveier fra 
fv.109 og rv.111. Tilknytning til eksisterende turveinett og Glommastien fra gang-/sykkelveien 
må sikres. 

Rekkefølgekrav 
Det ligger store regionale elforsyningskabler i området. Det må avklares med netteier om 
disse berøres og eventuelt må legges om før arbeidet med veianlegg og brokonstruksjon kan 
starte, inkludert arbeid med sikring av grunnstabilitet. 

 



37 

 

Fredrikstad Kommune 
  

Asplan Viak AS 

 

4.6 Hensynssoner 
Innenfor kommunedelplanen finnes følgende hensynssoner: 

Sikring og faresone (pbl § 11-8, a) 
H320 flomfare ved Glomma og i Dikeveien, i samsvar med gjeldende kommuneplan. 

H370 høyspenningsanlegg langs høyspent elforsyningsnett, i samsvar med gjeldende 
kommuneplan. 

Sone med særlige krav til infrastruktur (§11-8 b) 
H410 Infrastruktursone knyttet til område for fremtidig jernbaneutbygging. 

Hensynssone med særlige hensyn (§11-8 c) 
H560 hensynssone bevaring naturmangfold. 

Båndleggings soner (§11-8 d) 
H710 båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven. Innenfor området skal det 
reguleres til samferdselsanlegg, vei med tilhørende infrastruktur og jernbane med tilhørende 
infrastruktur. 

H730 båndlegging etter lov om kulturminner. Omfatter fornminner som er fredet etter 
kulturminneloven. Eventuelt behov for å søke om frigiving av fornminner avklares i 
reguleringsplanfasen. 

4.7 Støy 
Det er valgt å ikke legge inn hensynssone støy i planforslaget. Det er utarbeidet et 
støysonekart som viser beregnet støy fra ny bro og veianlegg. Støysonekart vil følge som 
vedlegg til planforslaget, se vedlegg 6. 
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 JURIDISK VIRKNING AV KOMMUNEDELPLANEN 

5.1 Prinsipper for kommunedelplanen  
I planarbeidet er det sikret en korridor med anbefalt trasé for videre regulering, dette 
innebærer at areal til fremtidig vei med tilhørende anlegg båndlegges.  Planforslaget består 
av hensynssone båndlegging etter pbl §11-8 kombinert med rød linje for fremtidige 
veier/brotrasé. Eksisterende veier er vist med sort strek som på dagens kommuneplan.  

Virkningen av selve båndleggingsvedtaket er i utgangspunktet tidsbegrenset til fire år, men 
kan forlenges til 8 år. De juridiske linjene som viser fremtidig traséer har ingen 
tidsbegrensing. 

5.1.1 Båndlegging for fremtidig regulering 

Det er valgt å benytte hensynssone båndlegging etter pbl §11-8 fremfor et generelt plankrav 
etter §11-9 fordi det er begrensinger i hvilke bestemmelser som kan legges inn i plankravet. 
En båndleggingssone er meste hensiktsmessig her hvor det pågår flere parallelle 
planarbeider og eksisterende arealbruk omfatter flere ulike byggeformål. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier følgende om et båndleggingsvedtak: Der 
vedtaket om båndlegging fattes etter plan- og bygningsloven for å følges opp med vedtak 
etter andre lover eller reguleringsplan, er i utgangspunktet virkningen av selve 
båndleggingsvedtaket tidsbegrenset til fire år. Departementet kan etter søknad forlenge 
båndleggingsperioden i ytterligere fire år hvis det foreligger tilstrekkelig gode grunner for det. 
Behov for nødvendig arealbruksstyring i perioden fram til særlovsvedtak foreligger, er 
normalt en tilstrekkelig begrunnelse. 

5.1.2 Innløsning 

Kommunedelplanen vil ikke hindre eksisterende bruk av arealene som båndlegges slik at 
berørte grunneiere vil ikke ha krav på erstatning/innløsning før veianlegget inngår i en vedtatt 
reguleringsplan. 

5.1.3 Arealregnskap 

Det avsettes ikke arealformål i tillegg til hensynssonen for båndlegging innenfor planområdet. 
Arealet som båndlegges er på 600,3 da. Skisseprosjekt for ny bro og adkomstvei tilsier at om 
lag 80 da på land vil bli permanent beslaglagt til samferdselsformål ved en senere regulering. 
Av dette anslås ca. 30 da til å være landbruksareal som drives i dag og ca. 6 da beitemark 
og skog.  
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5.2 Plankart  
 

 

 
Figur 5-1 Forslag til plankart, datert 30.08.2018. Planen består av juridiske linjer og hensynssoner.  
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Figur 5-2 Illustrasjon som viser høringsutgaven av planforslaget sammen med arealformålene i gjeldende 
kommuneplan. Støysoner fra vist vegtrasé strekker seg ut over plangrensen. 

Det er utarbeidet et eget støysonekart som vedlegg til forslag til kommunedelplan.  

 

 

Plangrense 



41 

 

Fredrikstad Kommune 
  

Asplan Viak AS 

 

5.3 Planbestemmelser til kommunedelplanen 
Formål:  
Formålet med kommunedelplanen er å legge til rette for en ny bro over Glomma med 
tilknytning til hovedveinettet på hver side. En ny bro skal ha to eller fire felt for kjøretøy samt 
minimum et fortau/felt for gående og et felt for syklende. Tilbudet for syklende og gående 
føres fram til og tilknyttes eksisterende sideveinett/eksisterende gang- og sykkelveier straks 
tiltaket er på terrengnivå på begge sider av elva. Antall kjørefelt og om noen av disse skal 
reserveres kollektivtrafikk avgjøres på et senere tidspunkt i planleggingen. Tiltaket innebærer 
også å bygge tilførselsvei fra broen til Rv 111 i øst og Fv. 109 i vest.  

1. Samferdselsanlegg (pbl. §11-7 nr. 2) 
A. Plassering  
Røde linjesymboler i plankartet indikerer trasé for ny Glommabro med tilfartsveier og 
tilknytning til eksisterende veinett. Endelig plassering/optimalisering av veiføringer og 
arealbeslag skal fastsettes i reguleringsplan innenfor båndleggingssonen H710.  
 
Prosjektet skal utgjøre et helhetlig og sammenhengende veianlegg mellom Fv 109 og Rv 
111. Veien skal planlegges etter gjeldende veinormaler. Tilgrensende veianlegg skal 
tilpasses den nye tverrforbindelsen. 
 
Det skal legges til rette for sammenhengende sykkelvei for hele strekningen. Denne skal 
tilknyttes eksisterende gang- og sykkelveinett.  
 
B. Høyder.  
Seilingshøyde over Glomma skal være minimum 34 m ved normalvannstand. Høyde på bro 
over veibane skal avklares i reguleringsprosessen. Broanlegget skal følge krav gitt i Forskrift 
om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder. 
 
Det skal sikres 7,7 m fri høyde over jernbane. 

2. Hensynssoner 
A.  Sikring og faresone (pbl § 11-8, a) 
Hensynssone H320. Flomfare ved Glomma og i Dikeveien. Flomfare skal utredes i 
forbindelse med regulering av området. 
 
Hensynssone H370. Høyspent elforsyningsnett. Eventuell konflikt med eksisterende 
elforsyningsanlegg må avklares i forbindelse med regulering av området. 

B. Sone med særlige krav til infrastruktur (§11-8 b) 
Hensynssone H410. Infrastruktursone. Innenfor hensynssonen tillates det ikke arbeid og 
tiltak som kan være til hinder for fremtidig jernbaneutbygging eller medføre økte kostnader 
for fremtidig utbygging. 

C.  Sone med særlige hensyn til bevaring (pbl § 11-8, d) 
Hensynssone H560. Bevaring naturmangfold. Innenfor hensynssone bevaring naturmangfold 
tillates det ikke utført tiltak uten at tiltakets påvirkning på naturmangfold er utredet og 
kompenserende tiltak knyttet til bevaring av salamander og trær er ivaretatt i en 
reguleringsplan. Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven, også 
midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg. 

D.  Båndleggingssoner (pbl § 11-8, d) 
Hensynssone H710_1. Arealet innenfor plangrensen er båndlagt i påvente av vedtatt 
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Innenfor området er det ikke tillatt med tiltak 
som kan være til hinder for ny bro med tilhørende veianlegg. 
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Søknader om tiltak som ligger innenfor båndleggingssonen skal forelegges Statens 
vegvesen for uttalelse før vedtak fattes.  
 
Hensynssone H710_2 (arealer innenfor varslet planområde for nytt dobbeltspor).  Arealet 
innenfor hensynssonen er båndlagt i påvente av vedtatt kommunedelplan etter plan- og 
bygningsloven. Innenfor området er det ikke tillatt med tiltak som kan være til hinder for 
fremtidig jernbaneutbygging. Søknader om tiltak som ligger innenfor hensynssonen skal 
forelegges Bane NOR for uttalelse før vedtak fattes.  
 
Hensynssone H730. Båndlegging etter lov om kulturminner. I området er det kulturminner 
som er fredet etter kulturminneloven. Disse skal ivaretas i videre planlegging og skjermes i 
anleggsperioden. 

3. Krav om reguleringsplan (pbl § 11-9, nr. 1) 
Før tiltak etter plan- og bygningsloven iverksettes er det krav om vedtatt reguleringsplan for 
ny bro med tilhørende veianlegg innenfor området som omfattes av båndleggingssone H710. 

4. Rekkefølgekrav (pbl § 11-9, nr. 4) 
I reguleringsplanarbeidet skal det avklares med netteier i hvilken grad elforsyningsanlegget i 
H370 må legges om for å kunne gjennomføre veianlegget. En slik avklaring må være på 
plass før arbeidet med bro- og veianlegg kan starte.  

5. Miljøkvalitet og estetikk (pbl § 11-9, nr. 6 og 8) 
A. Det foreligger et miljøoppfølgingsprogram datert 12.10.2017, prinsippene i dette skal 
videreføres i en miljøoppfølgingsplan i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Avbøtende 
tiltak for alle relevante ytre miljø tema skal konkretiseres i dette dokumentet. 
 
B. Ved utbygging av nytt veianlegg skal det gjennomføres tiltak for å redusere trafikkstøy 
fra ny vei til eksisterende bebyggelse. 
 
C. Ved utforming av veianlegg og bro skal det legges vekt på broas rolle som fremtidig 
landemerke. Synlighet og samspill med omgivelsene skal utredes og dokumenteres i 
reguleringsfasen og en god utforming må sikres i reguleringsplan med bestemmelser. 

6. Forhold som skal avklares i videre regulering (pbl § 11-9, nr. 8) 
A. Det skal gjennomføres geotekniske undersøkelser som en del av 
reguleringsplanarbeidet. I områder hvor grunnundersøkelser viser at løsmassene er 
karakterisert av bløt noe sensitiv til kvikk marin leire, må det gjennomføres en geoteknisk 
vurdering av faren, inkludert en dokumentasjon av områdestabiliteten for faresonen. 
 
B. Veianlegget, med tilhørende rigg- og deponiområder, anleggsveier, etc., utløser 
krav om arkeologiske registreringer i henhold til Kml § 9 (undersøkelsesplikten). Disse 
skal gjennomføres som del av reguleringsplanarbeidet. 
 
C. Utforming av bro og veianlegg, inkludert veiføringer og arealbeslag skal fastsettes i 
en reguleringsplan innenfor området som er båndlagt H710.  
 
D. Det skal foretas støyberegninger basert på endelig utforming av veianlegget. 
Retningslinjer for støy i arealplanlegging (T-1442) skal legges til grunn for planarbeidet.  

E. Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) skal legges til 
grunn for reguleringsplanarbeidet.  
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 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
I henhold til bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning 
skal planforslagets virkning på miljø- og samfunn utredes. Planprogrammet ga føringer om 
aktuelle utredningstemaer. Deretter ble det gjennomført en omfattende konsekvensutredning 
iht. planprogrammet (vedlegg 7) hvor konsekvenser av 7 ulike traséer ble vurdert iht. metode 
beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712 (hovedrapport vedlegg 11). Etter 
silingsprosessen ble to traséer vurdert som aktuelle, en av disse er videre bearbeidet og 
ligger til grunn for forslag til kommunedelplan (jfr. kap. 2.5). Alternativet kalt 1.8 ble utredet i 
supplerende vurderinger av midtre og nordre alternativ (vedlegg 12).  

Valgte alternativ er et kompromiss mellom positive konsekvenser og begrensing av negative 
konsekvenser. Korridoren i nord gir best måloppnåelse mht. kjøretid/forsinkelser for transport 
mellom Øra og E6 mot Oslo og gir mulighet til å etablere nye busslinjer som kan gi en god 
kollektivbetjening av begge sider av Glomma. Fordelen ved plasseringen er at det gir en av 
de laveste investeringskostnadene basert på at det er minst usikkerhet mht. til grunnforhold 
og at terrenget medfører at broen blir kortere. Det er også en av de bedre plasseringene med 
hensyn til naturmangfold. Ulempene er forsøkt begrenset ved at anlegget legges på en slik 
måte innenfor det området som har gunstige terreng og grunnforhold at det medgår minst 
mulig jordbruksareal og færrest mulig boliger blir berørt. 

6.1 0 – alternativet 
0-alternativet er i planprogrammet definert som dagens vei og hvordan forholdene på og 
langs eksisterende veinett som fv.109, rv.110 og rv.111 vil utvikle seg dersom ny Glommabro 
ikke blir realisert. 

I kapittel 3 beskrives dagens situasjon, i konsekvensutredningen tas det utgangspunkt i en 
beregnet trafikkvekst frem til 2030.  Det legges til grunn at følgende prosjekter vil bli 
gjennomført: 

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

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

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

 Fv.109 Råbekken – Grønli, 2 sambruksfelt og 2 allmenne felt. Iverksettes når 
utbyggingen av fv.109 videre nordover er gjennomført. 

 Fv.111 Fjeldstad - Rakkestadsvingen, forlengelse av sambruksfelt. Ble ferdigstilt 
våren 2017. 

 Ny bro over Glomma i Sarpsborg, utvides fra to til fire felt Sarpsborg sentrum - 
Dondern, 2 sambruks- eller kollektivfelt og 2 allmenne felt. Pågår arbeid med 
kommunedelplan. 

 Rv.111 Kollektivfelt Årum bro. Under regulering. 

6.2 Konsekvenser av planforslaget  
Konsekvenser av planen er sammenliknet med 0-alternativet. 
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Transportanalyse 
 

TEMA 0-ALTERNATIVET  PLANALTERNATIVET KOMMENTAR 

Transportanalyse 

 

Stor trafikkvekst 
Forventet ÅDT på 
Fredrikstadbroa 37 000. 
 

Stor trafikkvekst 
Forventet ÅDT på Fredrikstadbroa 
31 000. 
Forventet ÅDT på ny bro 16 000. 

I år 2030 

I trafikkberegningene 
er det beregnet en 
situasjon med vekst 
iht. generell 
vekstprognose. I 
tillegg er det beregnet 
en alternativ situasjon 
der det kun er lagt 
vekst på 25 % av 
trafikken, da en 
regner med at denne 
trafikken ikke kan 
erstattes med andre 
reisemidler. 

Liten trafikkvekst 
Forventet ÅDT på 
Fredrikstadbroa 32 000. 

 

Liten trafikkvekst 
Forventet ÅDT på Fredrikstadbroa 
27 000. 

Forventet ÅDT på ny bro 14 000. 

Prissatte konsekvenser 

Sammenstilling av prissatte konsekvenser, nåverdi i mill. kr, angitt som endring i forhold til 0-alternativet (tall for både 
tofelts- og firefeltsbro er angitt). I nyttekostnadsanalysen er det tatt hensyn til nytte- og kostnadselementer fra 
tidspunktet anlegget åpnes og 40 år framover i tid. I beregningene er det lagt til grunn trafikkutvikling tilsvarende stor 
trafikkvekst i transportanalysen. Dersom det blir redusert biltrafikk vil dette gi redusert nytte av ny bru. 
 

TEMA 0-ALTERNATIVET  PLANALTERNATIVET KOMMENTAR 

Trafikant- og 
transport- 
brukernytte  

 2 065 Gir en positiv nytte. 
Kjøretid og kostnader 
reduseres. 
Trafikkarbeidet går litt 
ned. 

Operatørnytte  -198 Skyldes i hovedsak 
reduserte inntekter til 
kollektivtransport.  
Tar ikke hensyn til 
fremtidige nye 
bussruter og 
bompengeinnkreving. 

Budsjettvirkning 
for det offentlige 

 2 felt -958 Budsjettvirkningene 
for det offentlige 
inkluderer investering, 
drift og vedlikehold og 
reduserte skatte- og 
avgiftsinntekter. 

4 felt -1 212 
 

Ulykker  2 felt -47 Ulykkeskostnadene 
forventes å øke noe 
med ny bro. Dette 
skyldes at flere i 
området vil velge å  
kjøre på et veinett 
med høyere 
ulykkesfrekvens. 
 
 

4 felt -60 
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Luftforurensing  2 felt 38 Reduseres på grunn 
av redusert 
transportarbeid 

4 felt 32 

Skattekostnad  2 felt -192 Gjenspeiler 
effektivitetstapet 
samfunnet har ved 
finansiering over 

offentlige budsjetter. 

4 felt -242 
 

Netto nytte  2 felt 707 Planalternativet 
forventes å få positiv 
nytteeffekt 

4 felt 385 

Netto nytte per 
budsjettkrone 

 2 felt 0,74 Planalternativet 
forventes å få positiv 
nytteeffekt 

4 felt 0,32 

Ikke prissatte konsekvenser 
 

TEMA 0-ALTERNATIVET  PLANALTERNATIVET KOMMENTAR 

Landskapsbilde Omberg – Torpeberget danner en 
naturlig innsnevring i elva. 
Ombergfjellet er det høyeste 
punktet i det store elverommet. 
Åpent jordbrukslandskap preger 
området mellom elv og 
hovedveier på begge sider av 
elva, med store industribygg i 
nord. 

Vest for Glomma vil anlegget ligge i 
grenselandet mellom industri og 
jordbruk, mens øst for elva deler 
det opp et lokalt landkapsrom på 
Torp. Broa 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 broa mister forankringen i 
landskapet i vest. Anleggets 
dimensjon og det at broa 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.  

Utformingen av broa 
vil ha stor betydning 
for om tiltaket får 
positiv/negativ effekt. 

 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

Omberg er et viktig 
rekreasjonsområde for 
nærområdet. 

Glommastien som går gjennom 
planområdet på begge sider av 
elva, brukes i dag aktivt av ulike 
brukergrupper. 

Den justerte traséen har 
nærlinjeføring til Glommastien, 
bebyggelse og områder med verdi 
for nærmiljø og friluftsliv på vestre 
side av elva. Tiltaket medfører støy 
på del av Glommastien og negativ 
påvirkning på friluftslivet på begge 
sider av elva.  

Glommastien knyttes sammen over 
elva og skaper nye sammenhenger. 

Planforslaget 
vurderes samlet sett å 
ha negativ 
konsekvens i forhold 
til 0-alternativet. 

Naturmangfold Kulturelt påvirket landskap.  
Innenfor tiltaksområdet er det 
registrert naturbeitemark som 
anses som en viktig naturtype 
(verdi B), parklandskap med en 
eik og andre store trær samt dam 
med salamander (verdi B). 
 

Den nye broa vist på plankartet (alt. 
1.8) vil gå over hjørnet på et 
beiteområde ved Glomma på Torp 
V, og over eksisterende 
parklandskap. Forskrifts eik og dam 
ligger utenfor vist trase, men andre 
større trær vil bli berørt. Anlegg bør 
utføres utenom salamandernes 
vandringsperioder, og inngrep i de 
viktigste overvintringsområdene 
unngås. 

Planforslaget  
vurderes samlet sett å 
ha svak negativ 
konsekvens ved en 
trase i nord (1.2) og 
middels negativ 
konsekvens i syd 
(1.3/1.8) i forhold til 0-
alternativet. 
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Kulturmiljø Det er registrert verdifulle 
kulturminner og kulturmiljøer 
innenfor planområdet i form av 
gårdstun og arbeiderboliger. 

Nord for Bråtengveien er det 
funnet helleristninger.  

Det er tidligere registrert et 
gravfelt på Omberg, dette er 
sannsynligvis pløyd ned, men det 
kan være mulighet for å oppdage 
spor ved anleggsarbeid. 

Den justerte traséen vil gå gjennom 
eksisterende gårdsbebyggelse som 
må rives. Selve broa vil gå over et 
boligområde med SEFRAK-
registrerte hus på Omberg. Det er 
fare for at 8 av disse byggene må 
rives. I øst er det nærføring til Torp 
Nordre hvor SEFRAK-registrert 
kårbolig må rives, gårdsveien kan 
beholdes under broa. 

Helleristingene nord for 
Bråtengveien ligger utenfor selve 
veianlegget.  

Planforslaget 
vurderes samlet sett å 
ha negativ 
konsekvens i forhold 
til 0-alternativet. 

Naturressurser Det dyrkes hovedsakelig korn på 
jordbruksområdene i området. 
Det er store sammenhengende 
områder med dyrka mark av 
svært god jordkvalitet. Dette 
gjelder både Omberg og Torp 
Nordre. I kantsonen mot elva på 
Torp Nordre finner vi løvskog som 
har høy bonitet, men er av liten 
skogbruksmessig betydning. 

Den justerte traséen medfører 
beslag av ca. 30 da dyrka mark av 
svært god kvalitet, i tillegg kommer. 
skyggevirkning under bru og 
arealbeslag til brufundamenter. 
 

Planforslaget 
vurderes samlet sett å 
ha negativ 
konsekvens i forhold 
til 0-alternativet. 

Vassdrag og 
vassdragsmiljø 

Nedstrøms Greåker er Glomma 
påvirket av avrenning fra 
byer/tettsteder og konstruksjoner i 
elv, regnvannsoverløp, utslipp fra 
industri, utslipp fra renseanlegg, 
avrenning fra nedlagt 
industriområde, avrenning og 
utslipp fra transport/infrastruktur 
og mudring i elveløpet.  
 
Vannforekomsten (Glomma) er 
vurdert å ha moderat økologisk 
tilstandsklasse, kjemisk tilstand er 
ikke definert.  

Det forventes at økt veitrafikk over 
tid kan medføre opphopning av 
forurensede stoffer fra veien i 
sedimenter nedstrøms. 

Planforslaget 
vurderes samlet sett å 
ha liten negativ 
konsekvens i forhold 
til 0-alternativet. 

 

Lokal og regional utvikling 

TEMA 0-ALTERNATIVET  PLANALTERNATIVET KOMMENTAR 

Arealutvikling  
 

Høyest befolkningskonsentrasjon 
og arbeidsplasstetthet i 
Fredrikstad sentrum og på 
vestsiden av Glomma. 

Vil medføre økt utbyggingspress 
ved brohodene og de områdene 
som får økt tilgjengelighet. Kan 
bidra til en svekkelse av sentrums 
rolle i senterhierarkiet. 

Kan ha negativ 
konsekvens i forhold 
til 0-alternativet 
dersom kommunen 
ikke håndterer dette 
ved restriktiv 
arealpolitikk. 

Bosettings- 
mønster 

Spredt bosetting med flere 
etablerte tettsteder langs elva og 
bymessig tetthet i Fredrikstad by. 

Vil forsterke eksisterende 
bosetningsmønster ved at større 
områder får kortere reisetider. 

 

Næringsutvikling 
 
 
 

Høyest handelskonsentrasjon i 
Fredrikstad sentrum og 
Dikeveien. 

Vil medføre økt utbyggingspress 
ved brohodene og de områdene 
som får økt tilgjengelighet. 

Kommunen må 
begrense dette ved 
restriktiv behandling 
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 av kommuneplaner 
og private planforslag. 

Godstransport Bruk av dagens Fredrikstadbro vil 
gi både kortest reiselengde og 
reisetid (uten rushtrafikk) i retning 
Oslo. Til orientering kan det 
forventes restriksjoner på 
akseltrykk på Fredrikstadbroa. 

Dagens Fredrikstadbro vil gi kortest 
reisetid utenom rushtrafikk. 

Nordre broalternativ gir kortest 
reisetid i rushtrafikk av de vurderte 
broalternativene, men en rute via 
rv.111 opp til E6 ved Årum vil være 
raskere i rushtid. 

 

Kollektivbetjenin
g av regionen  
 

Fredrikstad sentrum har svært 
god kollektivtilgjengelighet. 
Nesten 40 000 innbyggere kan nå 
Fredrikstad sentrum innenfor 30 
min. reisetid med buss (inkl. 
gangtid og ventetid på 
holdeplass). Planområdet 
betjenes av «Glommaringen», en 
bussrute med 8 avganger i timen 
og med 15 - 20 minutter til 
Fredrikstad sentrum. Bussrutene 
går i Dikeveien, på fv.109 og 
rv.111. 

Ny bro åpner for nye bussruter (ring 
eller pendel) som vil bedre 
busstilbudet i regionen. 

 

Endring av 
reisevaner 

 Alternativet øker tilgjengeligheten til 
Dikeveien, Østfoldhallen vest for 
Glomma samt strekningen 
Sellebakk-Årum øst for Glomma. 
Gir også bedre tilgjengelighet Valle 
/ Rolvsøy og Greåker. 

Sykkeltilgjengeligheten bedres i 
nordre del av Fredrikstad. 

Med mindre det innføres 
bilrestriktive tiltak vi planforslaget 
føre til økt personbiltrafikk. 

 

Nærhet til 
fritidsaktiviteter 

Elva skaper en barriere mellom 
øst og vest. 

Tilgjengelighet over Glomma gir økt 
tilgjengelighet for alle brukergrupper 
til fritidsaktiviteter på motsatt side. 

 

Andre konsekvenser 

TEMA 0-ALTERNATIVET  PLANALTERNATIVET KOMMENTAR 

Støy  Planforslaget vil medføre økt 
støybelastning innenfor 
planområdet. Beregninger viser at 
15 boliger er kategorisert i rød 
sone, og 91 i gul sone. 

Bygg som ligger i rød 
sone vil bli revet for å 
gi plass til 
veianlegget. 

Luftforurensning  Planforslaget vil medføre økt 
støvbelastning innenfor 
planområdet. 

 

Samlet virkning: Kommunedelplanen vil ha en samlet positiv konsekvens i forhold til 0-alternativet når alle 
utredningstema sees i sammenheng.  
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 RISIKO OG SÅRBARHET 

Det er utarbeidet en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (vedlegg 4). Under vises en 
oppsummering av dette arbeidet. 

Uønskede hendelser, risiko og tiltak er vurdert ut fra en bruttoliste med aktuelle hendelser, og 
risiko er karakterisert gjennom en risikomatrise som karakteriserer risiko i grønne, gule og røde 
felt basert på vurdering av konsekvens og sannsynlighet. Behov for risikoreduserende tiltak 
vurderes ut fra følgende kriterier:  

Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig.  
Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig.  
Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte.  
Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres.  
 

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.  

Tabellen under viser et sammendrag av ROS-analysen som presenteres i sin helhet i eget 
vedlegg. Nummereringen A1/D1 osv. refererer til punkter i ROS-analysen (A=anleggsfasen, 
D= driftsfasen). Videre er nummereringen inndelt tematisk innenfor naturrisiko (N), sårbare 
områder (S), teknisk og sosial infrastruktur (T) og virksomhetsrisiko (V). 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4.Svært alvorlig 5. Katastrofalt 

4.Svært 
sannsynlig 

Parker og 
friluftsområder, 
midlertidig 
beslagleggelse 
(SA7) 

Økt 
støybelastning 
(VD1) 

    

3. Sannsynlig Forurenset grunn 
(VA2) 

Støv i 
anleggsfasen 
(VA4) 

Parker og 
friluftsområder, 
personer inn i 
anleggsområde 
(SA8) 

Stengte 
veiforbindelser 
som følge av 
anleggsarbeid 
(TA1) 

 

Spredning av 
fremmede 
arter/sykdommer 
(SA2) 

Vassdrags-
områder, 
avrenning fra vei 
(SD2) 

Forurensing til 
grunn eller 
sjø/vassdrag 
(VA1) 

  

2. Mindre 
sannsynlig 

 Klimaendring, 
overvanns-
håndtering (ND5) 

Utilsiktet inngrep i 
nyere tids 
kulturminne (SA4) 

Løsmasseskred 
(NA1) 

Utilsiktet inngrep i 
automatisk freda 
kulturminne (SA5) 

Trafikkulykke som 
følge av 
anleggstrafikk 
(VA6) 

Person faller fra 
broa (VD10) 
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Landbruks-
områder 
midlertidig 
beslagleggelse 
(SA6) 

Støy i 
anleggsfasen 
(VA3) 

Større 
trafikkulykke – 
konsekvens for 
trafikkavvikling 
(VD5) 

Tankbil med farlig 
gods velter (VD4) 

Trafikkulykke bil 
generelt (VD7) 

Ulykke mellom 
myke 
trafikanter(VD9) 

 

1.Lite 
sannsynlig 

Utilsiktet inngrep i 
sårbar flora/fauna 
(SA1) 

 

Flom i Glomma 
ødelegger/hindrer 
anlegg (NA2) 

Flom i Glomma 
skader broa (ND2) 

Springflo (NA3) 

 

Flom i Glomma, 
skip mister 
kontroll (ND3) 

Vindutsatt (ND6) 

Fremkommelighet 
brann/politi/ambul
anse (TA2) 

Ledningsnett, el 
og VA (TA3) 

Skade på jernbane 
(TA4) 

Påkjørsel av bro 
(TD2) 

Dambrudd (VD2) 

Brann i 
virksomhet (VD3) 

Vindutsatt (NA4) 

Lynnedslag (NA5) 

Skip kolliderer 
med bro under 
bygging (TA5) 

Mopedulykke med 
fall utenfor bru 
(VD8) 

Brokollaps 
(TD1) 

Det er 11 hendelser i gul sone, og 6 i oransje sone. Disse er i hovedsak knyttet til trafikk og 
forhold til omgivelsene i anleggsperioden.  

Forslag til risikoreduserende tiltak fremkommer i ROS-analysen og er innarbeidet i 
planforslaget gjennom arealløsninger og planbestemmelser. 
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 OPPFØLGING AV PLANEN 

8.1 Reguleringsplaner  
Kommunedelplanen må følges opp av en reguleringsplan i form av områderegulering eller 
detaljregulering. Dette skal i utgangspunktet skje innen 4 år etter at kommunedelplanen er 
vedtatt. Med tanke på den grundige prosessen kommunedelplanen har vært igjennom og 
regjeringens målsetting om å korte ned / forenkle planprosesser, anbefales det å gå direkte 
til en detaljregulering. 

Reguleringsplanen skal og vil gi grunnlag for grunnerverv, avklare nødvendige detaljer som 
atkomster, over-/ underganger, konstruksjoner, fastsette nødvendige krav til utforming og 
hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak, ivaretakelse av naturmangfold og andre 
miljøtiltak. I løpet av reguleringsprosessen fastsettes endelig rammer for utforming av bro og 
anlegg. 

Grunneiere (rettighetshavere) kan ikke kreve erstatning etter skjønn før en reguleringsplan er 
endelig vedtatt. 

8.1.1 Krav om ytterligere undersøkelser og utredninger 

Det er en forutsetning at det gjennomføres geotekniske undersøkelser samt arkeologiske 
undersøkelser som del av arbeidet med en reguleringsplan for området. 

Utover dette anslås det at den gjennomførte konsekvensutredningen er så omfattende at en 
område-/detaljregulering ikke vil komme inn under forskrift om konsekvensutredninger 
ettersom tiltaket er tilstrekkelig utredet på overordnet plannivå. Dersom reguleringsplanen blir 
vesentlig endret fra kommunedelplanen vil det kunne bli krav om konsekvensutredning også i 
reguleringsfasen. 

8.1.2 Estetisk utforming 

Broanlegget vil bli synlig fra store deler av elvelandskapet mellom Sarpsborg og Fredrikstad. 
Ved utforming av veianlegg og bro er det svært viktig å legge vekt på broas rolle som 
fremtidig landemerke og identitetsskaper. Synlighet og samspill med omgivelsene må 
utredes og dokumenteres i reguleringsfasen og prosjekteringen bør være kommet så langt at 
man kan sikre en god utforming i reguleringsplan med bestemmelser.  

8.2 Miljøoppfølgingsprogram 
Det er utarbeidet et eget miljøoppfølgingsprogram som legger føringer for ivaretakelse av 
ytre miljø i det videre planarbeidet, jfr. vedlegg 5.  
 
Miljøoppfølgingsprogrammet inneholder målsettinger og kvalitetskrav til de ulike temaene 
som omhandles samt en foreløpig tiltaksliste. Dette gjelder ytre miljø i form av støy, 
vibrasjoner, luftforurensning, forurensing av jord og vann, landskapsbilde/bybilde, nærmiljø 
og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø, energibruk, naturressurser, materialbruk og 
avfallshåndtering. Utbyggingsalternativene er i konsekvensutredningsfasen undersøkt med 
hensyn til gjennomførbarhet, men i de påfølgende plan- og prosjekteringsfasene må det 
jobbes ytterligere for å få avklart detaljer som kan påvirke det ytre miljøet og finne gode 
avbøtende tiltak. 
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Basert på miljøoppfølgingsprogrammet skal det i reguleringsfasen lages en 
miljøoppfølgingsplan. Miljøoppfølgingsprogrammet inneholder konkrete forslag til avbøtende 
tiltak for å gjøre tiltaket bedre for det ytre miljøet, både i anleggsgjennomføringen og i 
driftsfasen. For alle temaene skal både anleggs- og driftsfasen vurderes nærmere i neste 
planfase for å sikre at forholdet til ytre miljøtemaer blir ivaretatt på en forsvarlig måte. 
 
Planer for håndtering av ytre miljøforhold vil være under utvikling i prosjektet gjennom 
anleggets planleggings-, bygge-, drifts- og vedlikeholdsfase. Miljøoppfølgingsprogrammet og 
den tilhørende planen må revideres og suppleres underveis i prosjektets videre faser.  

8.3 Oppfølging av helse, miljø og trafikksikkerhet 
Håndteringen av helse, miljø og sikkerhet skjer gjennom flere lovverk, bl.a. plan- og 
bygningsloven, vegloven og byggherreforskriften. Den videre planleggingen og utbyggingen 
må følge de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. 

8.3.1 Helse 

Etablering av en god og universelt utformet gang-/sykkelvei over Glomma med tilknytning til 
sykkelveinettet på hver side av elva vil legge til rette for økt brukt av sykkel og gange og 
dermed gi positive helseeffekter.  
 
Fasen fram til ferdig anlegg medfører aktiviteter som kan påvirke befolkningens helse 
negativt. Grunnervervsprosessen, og spesielt perioden frem til denne kan starte (etter vedtatt 
reguleringsplan) kan medføre økonomisk usikkerhet for grunneiere og rettighetshavere. Når 
først en trasé er vedtatt er det viktig for de berørte at man kommer raskt videre i prosessen 
da usikkerhet ofte har negativ helseeffekt. 
 
Usikkerhet om praktiske løsninger kan også være en belastning. Ulemper i anleggsfasen vil 
kunne påvirke de berørtes helse negativt, dette gjelder først og fremst støy, luftforurensning 
og ulike typer midlertidige løsninger. 
 
Urimelige belastninger på befolkningens helse og trivsel kan forebygges ved at 
tiltakshaverne og utførende (entreprenørene) gir de berørte god informasjon og muligheter til 
medvirkning.  

8.3.2 Miljø 

Det foreligger ikke fastsatte miljømål for dette konkrete prosjektet, men overordnede mål for 
ytre miljø for transportsystemet finnes bl.a. i Nasjonal transportplan (NTP 2018-2029). I 
Fredrikstad kommunes kommuneplan (2011-2023) er det nedfelt relevante miljørelaterte mål 
og i Bypakke Nedre Glomma er det formulert 15 etterprøvbare mål hvor 3 er relatert til ytre 
miljø, jfr. miljøoppfølgingsprogrammet vedlegg 5. 
 
Konsekvensutredningen har avdekket viktig informasjon om planområdet, det er påpekt 
negative konsekvenser av tiltaket og kartlagt sårbare områder. Miljøoppfølgingsprogrammet 
danner grunnlag for valg av tiltak i den videre planleggingen og senere gjennomføringen. 
 
Miljøoppfølgingsprogrammet og konsekvensutredningen skal være grunnlaget for 
miljøoppfølgingsplaner i regulerings- og anleggsfasen.  
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Viktige momenter i miljøoppfølgingsplanen vil være: 

 Eventuelle oppfølgende undersøkelser 
 Overvåkning av faktiske effekter av tiltaket og evt. oppfølging av disse 
 Tiltak for å begrense inngrep i terreng og vegetasjon 
 Tiltak for å ivareta salamandere  
 Tiltak for å begrense permanente og midlertidige (akutte) utslipp til grunn og vann 
 Tiltak for å begrense støyulemper i anleggsfasen, herunder krav til driftstider 
 Rutiner for å forebygge miljøskader i anleggs- og driftsfasen 
 Rutiner for å håndtere og rapportere avvik (dvs. hendelser som er negative for 

miljøet). 

8.3.3 Sikkerhet (trafikk) 

Utbyggingen medfører noen utfordringer for trafikksikkerheten. Det vil være aktuelt med 
anleggsvirksomhet inntil og over jernbane og vei med ordinær drift, og det vil bli nødvendig 
med midlertidig stenging og omlegginger av gang-/sykkelveier, lokalveier og atkomster. 
 
Det bør utarbeides en egen trafikksikkerhetsplan som til enhver tid sikrer at alle 
trafikantkategorier tilbys et sikkert veinett i anleggsperioden. Planen må i særlig grad 
fokusere på å sikre trygg ferdsel mellom hjem og skole, og forøvrig sikre at lokaltrafikken 
ivaretar både framkommelighet og sikkerhet. 

8.4 Tidsfrister og planlagt framdrift 
Videre arbeid med kommunedelplanen og anslått fremdrift: 

Utvalg Våren 2018 Høsten 2018 2019 
Koordineringsutvalget 09.01.18   26.09.18    

Rådmannsutvalget 17.01.18   19.10.18    

Styringsgruppe Bypakka 26.01.18   02.11.18    

Høring av planforslag  Mars 2018 Mai 2018     

Planutvalg Fredrikstad       17.01.19 

Formannskap Fredrikstad 08.03.18      31.01.19 

Bystyret Fredrikstad       07.02.19 

Fylkestinget     05.12.18   

Kunngjøring av vedtatt 
plan 

      Feb. 2019 

8.5 Prosessen videre 
En vedtatt kommunedelplan vil legge til rette for en regulering og senere bygging av bro med 
tilhørende veianlegg. Det er Østfold fylkeskommune som vil være prosjekteier, Statens 
Vegvesen som fylkets veiadministrasjon vil få ansvaret for å utarbeide reguleringsplan, 
kommunen vil følge opp som planmyndighet. 

Utarbeidelse og vedtak av en reguleringsplan tar vanligvis fra 1 til 3 år fra varsel om oppstart 
av planarbeid. Reguleringsplanvedtaket kan påklages. Etter at reguleringsplanen er gyldig 
kan man iverksette grunnerverv og utarbeide grunnlag for å søke tillatelse til bygging av 
veianlegget, evt. bygge direkte om byggeplan for vei og bro fulgte reguleringsplanforslaget.   
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VEDLEGG 
1. Kommunedelplankart, datert 30.08.2018 
2. Planbestemmelser, datert 30.08.2018 
3. Teknisk plan, datert 11.10.2017 
4. ROS Analyse, datert 12.10.2017 
5. Miljøoppfølgingsprogram, datert 12.10.2017 
6. Støyvurdering med støysonekart 27.10.2017 
7. Planprogram, vedtatt 12.03.2015. 
8. Oppsummering av merknader ved varsel om oppstart og høring av planprogram, 

(vedlegg 1 til planprogrammet). 
9. Målnotat, datert 16.03.2016 
10. Oppsummering av merknader ved høring av konsekvensutredning 31.10.2016 
11. Hovedrapport konsekvensutredning, datert 23.05.2017 
12. Supplerende vurderinger av midtre og nordre alternativ, datert 27.03.2017 
13. Temautredning Naturmiljø, revidert 27.08.2018 
14. Oppsummering av merknader ved høring av planforslag, 28.08.18  
15. Temarapport naturmiljø, revidert 02.10.18 
16. Rapport: Kartlegging av salamandernes trekkruter i retning overvintringssteder 

høsten 2018 ved Nordre Torp, Fredrikstad. September 2018 
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KUNNSKAPSKILDER 
 

Kommunal og moderniseringsdepartementet, lovkommentar: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lovkommentar-til-plandelen-i-/id554282/ 

Kommuneplan Fredrikstad 2011-2023, kart: 
http://kart.fredrikstad.kommune.no/ArcGIS/rest/seRvices/Fredrikstad/Kommuneplan/MapSeR
ver/3/1/attachments/641 

Kommuneplan Fredrikstad 2011-2023, beskrivelse: 
http://kart.fredrikstad.kommune.no/ArcGIS/rest/seRvices/Fredrikstad/Kommuneplan/MapSeR
ver/3/1/attachments/1 

Statlige planretningslinjer for areal og transportplanlegging: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--
areal--og-transportplanlegging/id2001539/?id=2001539 

Nasjonal transportplan 2018-2029: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/7c52fd2938ca42209e4286fe86bb28bd/no/pdfs/stm
201620170033000dddpdfs.pdf 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_f
oRventninger_bm_ny.pdf 

Planveileder Østfold. Samhandling i arealforvaltningen, 2008: 
https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/i4c8d515b-5551-44d8-ba5e-85fc5d388bc5/planveileder-
ostfold.pdf 

Planprogram for rullering av fylkesplan for Østfold 2018-2021: 
https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/ifed455ef-a9cc-475d-93ca-ad4b3c00e777/planprogram-for-
rullering-av-fylkesplanen_stadfestet.pdf 

Fylkesplan Østfold. Østfold 2050: 

Regional transportplan for Østfold 2050: https://www.ostfoldfk.no/_f/p1/i7d62a3d3-c5d3-
4be9-b3f7-3898edf71e78/regional-transportplan-for-ostfold.pdf 

Planprogram for rullering av regional transportplan for Østfold:  

Samlet handlingsplan mot støy 2013-2018: 
https://www.sarpsborg.com/globalassets/dokumenter/politikk-og-planer/andre-planer/samlet-
handlingsplan-mot-stoy-i-byomrade-fredrikstad-sarpsborg-2013-2018.pdf 

Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad: 
https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/naering-miljo-
landbruk/hovedsykkelveier-sarpsborg-og-fredrikstad.pdf 

 

 

 

 


