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1 SAMMENDRAG
Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og
Ringeriksbanen. Det er også et mål at satsingen skal bidra til en ønsket by- og sentrumsutvikling ved
at stasjonene plasseres så sentralt som mulig. Dette muliggjør fortetting rundt stasjonene og at flere
kan benytte kollektivtransport til sine daglige reiser.
Sarpsborg kommune har siden 2013 jobbet med kommunedelplan for ny bru- og vegløsning over
Glomma. I 2015 ble det vedtatt at det skal utarbeides felles kommundelplan for veg og jernbane over
Sarpsfossen. Bane NOR har igangsatt kommunedelplan med konsekvensutredning for delstrekningen
Rolvsøy – Klavestad, der strekningen øst for Sarpsborg stasjon, fra Sarpsborg mot Klavestad, er
fellesplan for veg og bane i samarbeid med Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, og Statens
vegvesen.
Formålet med planarbeidet er å avklare alternativ for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy–Klavestad,
samt avklare framtidige vegløsninger øst for Sarpsborg stasjon. Det ses i den forbindelse på løsninger
hvor banealternativ Midt kan kombineres med vegalternativ 7 og 10, og banealternativ NFO kan
kombineres med vegalternativ 9 og 10. Vegalternativene omfatter nytt traséforslag for firefelt fv. 118
over Glomma, og ulike forslag til løsninger for rv. 111 som omfatter utvidelse til tre felt (hvorav ett felt
er kollektivfelt i nordgående retning) i dagens trasé, eller bruk av dagens rv. 111 til kollektivtrasé og
omlegging av rv. 111 med ny vegforbindelse øst for Hafslund Hovedgård.
Sarpsborg stasjon vil i fremtiden få tilnærmet lik plassering og hovedadkomst som i dag med mulig
gjennomgående adkomst til platformene fra Glengshølen. I tillegg planlegges det en ny
sekundæradkomst i forlengelsen av Oscar Pedersens vei i øst. Planlagt nytt tilbud for gående og
syklende er vurdert i sammenheng med de nye adkomstpunktene til stasjonen. Både bosatte og
ansatte som benytter sykkel eller gange til stasjonen vil få en bedre stasjonstilgjengelighet i fremtiden.
På noe lengre sikt kan forbedret togtilbud, fortetting og frigjorte arealer til byutvikling rundt stasjonen gi
endringer i bosettingsmønsteret, slik at flere får kort reise med sykkel eller gange til stasjonen.
Analyser av dekningsområde for gående og syklende viser at fremtidig adkomst til stasjonen vil gi
bedre tilgjengelighet i alle alternativer, og at det vil være liten forskjell mellom de fremtidige
alternativene for gående og syklende som skal til togstasjonen. For sykkel er det i fremtiden foreslått
et utvidet parkeringstilbud som gir ca. en tredobling sammenlignet med dagens parkeringstilbud.
Dagens situasjon for tilbringertransport og parkering ved Sarpsborg stasjon sammenlignes med
fremtidig situasjon. Parkeringstilbudet for bil vil bli flyttet, men vil kapasitetsmessig være likt dagens
situasjon inntil videre. Det er avsatt plasser for buss, taxi, korttidsparkering og av-/påstigning.
For buss er det avsatt 4 holdeplasser i hver retning ved fremtidig Sarpsborg stasjon. Det bør gjøres en
ny vurdering av busstilbud og trasévalg rundt stasjonen i forbindelse med bymessig transformasjon av
stasjonsområdet, som antas å følge av InterCity-utbyggingen. Rapporten anbefaler at en slik vurdering
skjer i forbindelse med reguleringsplan.
Fremtidig utforming av vegnettet vil gi en relativt stor grad av separasjon av motoriserte kjøretøy,
gående og syklende øst for krysset mellom fv. 118 og fv. 109. Her er det stort sett lagt opp til separate
løsninger med fysisk skille mellom vegbanen og gang- og sykkelvegen. Hovedtraséene vil i dette
området utformes med 2 meter brede fortau for gående og 3 meter sykkelveg. I området vest for
krysset mellom fv. 118 og fv. 109 er det lagt opp til en mer bymessig gatestruktur, hvor gående bruker
fortau, og syklende enten bruker fortau eller vegbanen. Kryssing skjer i samme plan som annen
vegtrafikk. Rapporten vurderer ikke trafikksikkerhet for disse systemene i detalj, men det er pekt på
områder med mulig økt risiko for trafikkulykker, disse bør vies oppmerksomhet i den videre
planleggingen.
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2 BAKGRUNN
2.1

Formål

Denne delutredningen er utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredningen av InterCity-strekningen
Rolvsøy-Klavestad. Formålet er å beskrive dagens situasjon og konsekvenser som følger av de
foreslåtte jernbane- og vegalternativene. Rapporten har til hensikt å vurdere de trafikale
konsekvensene for reisemidlene gange, sykkel, kollektiv og bil til og fra stasjonsområdet. I dette
arbeidet har vi sammenlignet dagens situasjon (0-alternativet) med fremtidig plassering og utforming
av Sarpsborg stasjon og tilhørende vegforbindelser. Rapporten omhandler også konsekvenser som
følger av foreslått utforming og kapasitet for parkering av biler og sykler, samt oppstillingsplasser for
busser.
I planprogrammet[1] er det beskrevet hvilke spørsmål og temaer som skal belyses og
konsekvensutredes innenfor fagområdet trafikk. For strekningen Rolvsøy – Borg Bryggerier er det
ingen spesielle utredningskrav knyttet til trafikk. For strekningen Borg Bryggerier – Klavestad angir
planprogrammet følgende utredningskrav:

Disse deltemaene er behandlet i 3 trafikkfaglige rapporter:
 Overordnet transportanalyse Rolvsøy – Klavestad (ICP-16-A-25220)
 Trafikkberegninger vegalternativ 7, 9 og 10 ved Sarpsfossen (ICP-16-A-25235)
 Delutredning trafikk Rolvsøy – Klavestad (ICP-16-A-25115, denne rapporten)
De ulike vegalternativene er analysert på overordnet nivå i rapporten «ICP-16-A-25220 Overordnet
transportanalyse Rolvsøy - Klavestad». Den overordnede trafikkanalysen skal få frem konsekvensene
for trafikksystemet i sin helhet på regionsnivå, og vil dermed ikke gjengis i detalj i denne rapporten.
Vegalternativene fra den overordnede trafikkanalysen dannet grunnlaget for trafikkanalysen i rapport
«ICP-16-A-25235 Trafikkberegninger vegalternativ 7, 9 og 10 ved Sarpsfossen» som analyserer
kapasitets- og fremkommelighetsutfordringer på et mer detaljert nivå for vegsystemet øst for
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rundkjøringen fv. 109 x fv. 118. Resultatet fra trafikkanalysene er beskrevet i kapitel 6.4
«Konsekvenser for trafikkavvikling».
I denne delutredningen vurderes de trafikale konsekvensene for reisemidlene gange, sykkel, kollektiv
og bil til og fra stasjonsområdet. I dette arbeidet vil vi sammenligne dagens situasjon med fremtidig
stasjonsutforming og tilhørende vegalternativer. Følgende tema er behandlet i denne rapporten:




Kartlegging av dagens system for gang- og sykkeltrafikk, og en vurdering av fremtidig behov
og tilgjengelighet, samt trafikksikkerhet for myke trafikanter
Konsekvenser for busstrafikk, herunder fremtidig tilbud og tilrettelegging for av- og påstigning
Konsekvenser for biltrafikk, herunder parkering

I planprogrammets er det angitt at kun sporstrekningen mellom Borg Bryggerier (Valaskjold) og
Klavestad skal vurderes med hensyn til konsekvenser for vegtrafikken. Denne rapporten omfatter
således ikke trafikale konsekvensene som følge av tilpassinger av vegnettet mellom Rolvsøy og Borg
bryggerier. En redegjørelse for endringer av vegnettet på denne strekningen vil i stedet inngå i
planbeskrivelsen til kommunedelplanen. I denne rapporten er det derfor kun beskrevet konsekvenser
av jernbanealternativene NFO og Midt, med tilhørende kombinasjoner av veginfrastruktur.
Arbeidet er utført av 2G, en samensatt gruppe fra COWI AS og Multiconsult Norge AS, med LPO
arkitekter og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som underkonsulenter. Denne
delutredningen er utarbeidet av Erlend Bjelkarøy, Idar Bækken og Dag Johnsen.
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Arbeidsmetode

Rapporten skal beskrive dagens situasjon og sammenligne de fremtidige alternativene for
stasjonsadkomst og tilhørende vegalternativer med dagens adkomstforhold og vegnett. Formålet med
dette er å beskrive forskjeller mellom de fire veg- og banealternativene.
I kapittel 3 "Dagens situasjon" omtales situasjonen for de ulike trafikantgruppene i dag. I kapittel 4
«Føringer» oppsummeres noen av føringene som er gitt for planlegging av tilbringertransport og
parkering ved fremtidig Sarpsborg stasjon. Kapittel 5 "Fremtidig situasjon" beskriver fremtidig situasjon
og vurderer løsning for de ulike trafikantgruppene for hvert alternativ. I kapittel 6 "Konsekvenser"
vurderes konsekvenser av de ulike løsningene for de ulike trafikantgruppene på et overordnet nivå.
Prosjektet er i en tidlig planfase, dette gir noe usikkerhet om hvordan endelig utforming av
stasjonsområdet og omliggende vegnett vil være. Vurderingene i denne rapporten er basert på
foreliggende prosjektering og utredning, og vil således ikke gå inn på detaljer som det er naturlig å
avgjøre i forbindelse med reguleringsplan eller byggeplan.
Rapportens referanseliste gjengir kildene som legges til grunn i rapporten. I tillegg til disse kildene er
samordningsmodeller som viser foreløpige baneløsninger og vegløsninger benyttet, samt annet
tilgjengelig prosjekteringsgrunnlag.
Det er også utarbeidet noen egne analyser i forbindelse med rapporten som vurderer
fremkommelighet for gående og syklende i vegnettet nær stasjon. I konsekvens-analysen foreligger
det 4 alternativer til utforming av gang- og sykkelvegnettet. Hvert av disse alternativene kan også
kombineres med et alternativ hvor rv. 111 beholdes i dagens trasé, og et alternativ hvor rv. 111 legges
om i ny trasé. Dette gir 8 mulige alternativer for hvordan gang- og sykkelvegnettet kan komme til å se
ut i fremtiden. Forskjellene er imidlertid små:
 I banealternativ NFO er det tilrettelagt for en gjenngomgående gang- og sykkelvegløsning
langs sporområdets sørside. Denne finnes ikke i banealternativ Midt. Løsningen er parallellført
med fortausløsning i St. Nikolas gate og gir derfor ingen store forskjeller i analysen.
 I alternativ Midt-7 og NFO-9 er det kun tilrettelagt for én gang- og sykkelveg på tvers av
Glomma, mens alternativene Midt-10 og NFO-10 har to kryssinger over Glomma. For reiser til
stasjonen gir dette liten forskjell i reiselengde.
 Gang- og sykkelvegsystemet langs fv. 118 og fv. 581 varierer noe i lengde og trasé i alle
alternativ.
Det er derfor gjort en forenkling ved analysen av fremtidig dekningsområde for gange og sykkel ved at
følgende to alternativer sammenlignes med dagens situasjon:
 Alternativ Midt-7, med rv. 111 i dagens trasé: dette alternativet gir det enkleste og minst
utbygde gang- og sykkelvegnettet, og er derfor et «minimum» av hva som vil foreligge i
fremtidig situasjon.
 Alternativ NFO-10, med ny trasé for rv. 111: dette alternativet vil gi det best utbygde gang- og
sykkelvegnettet, og er derfor tatt med i analysen som det alternativet som vil være best for
gående og syklende.
De øvrige alternativene ligger mellom de to overnevnte alternativene, og analyseresultatene fra disse
alternativene forventes dermed å ligge et sted mellom alternativ Midt-7 og alternativ NFO-10.
Analysene av dekningsområde for gående og syklende er utarbeidet som nettverksanalyser i
programvaren ArcGIS Network Analyst.
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Mål

Denne rapporten skal være grunnlag for konsekvensutredning av de trafikale forholdene som tiltaket
har i området hvor Bane NOR og Statens vegvesen har felles plan for veg og bane, mellom Borg
bryggerier og Klavestad.


Stasjonens tilgjengelighet for gående og syklende



Sarpsborg stasjon som kollektivknutepunkt



Parkeringstilbudet ved fremtidig Sarpsborg stasjon vil bli opprettholdt og utvidet med flere
plasser for korttidsparkering og av-/påstigning («kiss & ride»). Innfartsparkeringen kan flyttes
til Grina, til Glengshølen, eller en kombinasjon av de to lokalitetene Grina og Glengshølen.
Konsekvensene av dette skal belyses og drøftes.



Trafikksikkerhet skal vurderes på et overordnet nivå.

De to første punktene over er også omtalt i rapporten «ICP-16-A-25470 Fagrapport byutvikling» [8] og
i rapporten «ICP-16-A-25223 Delutredning nærmiljø og friluftsliv» [23]. Fagnotatet
om byutvikling beskriver tilgjengelighet til byutviklingsområdet og byutviklingensområdets forbindelser
til øvrig bystruktur. Fordi byutviklingsområdet ligger ved stasjonsområdet vil fagnotatet om byutvikling
gi noe overlapp av vurderingene av tilgjengelighet i denne delutredningen. Delutredningen om
nærmiljø og friluftsliv beskriver tilgjengeligheten for gående og syklende til viktige målpunkter langs og
på tvers av alle fremtidige veg- og banealternativ. Denne delutredningen fokuserer på reiser til og fra
stasjonsområdet med alle reisemiddel.
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3 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON
Tilgjengelighet til Sarpsborg stasjon for gående og syklende er analysert. I tillegg er det gjort en
vurdering av parkering for sykkel og bil ved stasjonsområdet, og oppstillingsplasser på
terminalområde for buss.

3.1

Forutsetninger ved vurdering av tilgjengelighet for gående og syklende.
Referansealternativ

I referansealternativet/0-alternativ beskrives dagens situasjon for gående, syklende, kollektivreisende
og bilister til/fra Sarpsborg stasjon. Referansesituasjonen danner grunnlag for å vurdere hvordan
fremtidig utforming av stasjonsområdet vil forbedre eller forverre situasjonen for disse reisemidlene
når nytt stasjonsområde er ferdig.
Som en del av vurderingen av tilgjengelighet for gående og syklende er det utført analyser av
dekningsområde for disse transportmidlene. Analysen bygger på informasjon om vegnettet som er
egnet for disse transportformene, og viser hvilket dekningsområde transportformene har innenfor
reisetidsintervallene 5, 10, og 15 minutters avstand fra stasjonen.
Dagens vegnett i Sarpsborg sentrum samt jernbanelinjer er vist på oversiktskart:

Figur 1: Oversiktskart vegnett (kart: Norsk vegdatabank/NVDB
Analysene er utført med normert gjennomsnittlig hastighet for gange på 5 km/t og gjennomsnittlig
sykkelhastighet på 16,3 km/t1.
I disse analysene er deler av vegnettet som ikke er egnet for myke trafikanter eller ikke tilgjengelig for
allmenn ferdsel tatt ut av analysene. Dette gjelder blant annet bilveiene på E6 og fv. 118 over
Sarpsfossen i dagens situasjon. Den nye gang- og sykkelbrua mellom Opsund og Hafslundsøy er tatt
med i beregningene.

Gjennomsnittlig sykkelhastighet er hentet fra TØI-rapport 1557/2017 som viser at målt
gjennomsnittlig sykkelhastighet i Oslo er 16,3 km/t.
1
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Dagens situasjon for gående og syklende til Sarpsborg stasjon

3.2.1 Gangavstand
Dagens jernbanestasjon i Sarpsborg ligger like nordøst for Sarpsborg sentrum og jernbanen danner
en avgrensning av områdene som i gjeldende kommuneplan er avsatt til sentrumsformål. Plattformene
inne på stasjonsområdet er knyttet sammen ved at passasjerer krysser jernbaneskinnene i plan like
øst for dagens stasjonsbygning. Det finnes ingen direkte passasje mellom spor 2 og stasjonsområdets
nordside. Dagens jernbanestasjon gir likevel kun en begrenset barriere-effekt, siden områdene like
nord for stasjonsområdet stort sett brukes som industrispor og tømmeropplag for Borregaards
virksomheter.
For passasjerer som kommer fra Opsund, nordøst for stasjonen, og skal til stasjonsområdet er det
naturlig å krysse under sporet i dagens undergang vest for stasjonsområdet via St. Nikolas gate.
Nærmeste tverrforbindelse i øst er en gangveg under sporene like nord for krysset fv. 109 x fv. 118.
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Følgende analyse viser dekningsområdet for gående til Sarpsborg stasjon i dagens situasjon.

Figur 2: Kart som viser dekningsområde for gange til dagens Sarpsborg stasjon. Gangavstand
er klassifisert i 5-minutters intervaller
Analysen viser at stort sett hele sentrum er tilgjengelig innenfor 10 minutters gange.
Storbyen/bussterminalen kan nås innen ca. 10 minutters gange. Opsund, Kurland, Enenda og
Kulåsparken kan helt eller delvis nås innenfor 15 minutters gange, mens områdene øst for
Sarpsfossen ligger mer enn 15 minutter unna.

InterCity-prosjektet

Delutredning trafikk
Rolvsøy-Klavestad

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

11 av 59
ICP-16-A-25215
02A
31.01.2019

3.2.2 Sykkelavstand
Tilsvarende analyse er gjort for sykkelreiser til dagens stasjon:

Figur 3: Kart som viser dekningsområde for sykkel til dagens Sarpsborg stasjon.
Sykkelavstand i 5-minutters intervaller
Analysen viser at hele Sarpsborg sentrum nås innenfor 5 minutter med sykkel, og at Sandesund,
Hafslund, Opsund, Lande og Tune kirke nås innen ca. 10 minutter med sykkel. Alvim, Grålum, Borgen
og Årum nås helt eller delvis innen 15 minutter med sykkel.
Syklende til Sarpsborg stasjon vil kunne parkere utendørs like øst for stasjonsbygningen hvor det er
plass til ca. 100 sykler. For syklende som ønsker å parkere innendørs har Pedalen tilbud om
sykkelhotell ca. 200 meter øst for stasjonsbygningen, med plass til ca 100 sykler.
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3.2.3 Trafikkulykker hvor gående eller syklende har vært involvert
De siste 10 årene (1. januar 2008 – 14. juli 2018) er det registrert 6 politirapporterte
personskadeulykker hvor gående eller syklende har vært involvert innenfor planavgrensningen på
strekningen mellom Borg bryggerier/Valaskjold og Hafslund. Av disse er det 5 sykkelulykker, mens én
ulykke gjelder fotgjenger. Følgende kart viser hvor ulykkene har funnet sted:

Figur 4: Politirapporterte personskadeulykker i peroden 01.01.2008 – 14.07.2018 hvor
fotgjengere eller syklister har vært involvert.
Ulykkene i kartet er ikke vurdert enkeltvis ettersom dette anses å være for detaljert på nåværende
plannivå. Ulykkene ligger spredt og det er ingen steder som peker seg ut som spesielt utsatte. To av
sykkelulykkene er registrert som alvorlige ulykker, disse skjedde der vegnettet vil gjennomgå
endringer som følge av fellesprosjektet for Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune og
Intercity-utbyggingen.
Sarpsborg kommune har utarbeidet et handlingsprogram for trafikksikkerhet [4] som blant annet peker
på etablering av fortau og gang- og sykkelveger som aktuelle tiltak for å bedre trafikksikkerheten.
Satsingen på trafikksikkerhet for barn og unge fremheves som en spesielt viktig satsing.
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Dagens situasjon for kollektivtransport ved Sarpsborg stasjon

Bussholdeplassen ved Sarpsborg stasjon befinner seg på stasjonens sørside i St. Nikolas gate. På
nordøstsiden av veien er det plass til 2-3 stk. 15-metersbusser, og på sørvestsiden er det plass til
1 stk. 15-metersbuss. Holdeplassene ligger ca. 30-40 meter fra plattformen og stasjonsbygningen.
Bussene har relativt god adkomst til hovedvegnettet via St. Nikolas gate og videre til fv. 118.
I dag betjener følgende bussruter Sarpsborg stasjon:
Rutenummer
13
134
799

Rutebeskrivelse

Blessom-Sarpsborg-Kalnes
Opsund-Sarpsborg
Sarpsborg bussterminal–Sarpsborg stasjon–
fylkeshuset

SUM

Frekvens i rushtime2
2
1
4
7

Sarpsborg bussterminal ligger ca. 750 meter unna jernbanestasjonen (9 minutter gange) og betjenes
av et større antall busser. Bussholdeplassen Byfogdløkka har også et stort antall busser i en avstand
på ca. 450 meter fra Sarpsborg stasjon. Følgende ruter anløper Byfogdløkka:
Rutenummer
2
12
14
15
131
133
143
153
154
156
164
NX3
SUM

2

Rutebeskrivelse
Fredrikstad - Moum - Sarpsborg
Kalnes-Sarpsborg-Sandbakken
Ise-Hevingen-Sarpsborg-Rekustadåsen
Sarpsborg-Hasle
Kvastebyen-Høysand-Sarpsborg
Sarsborg-Bede-Borgen
Ullerøy-Skjeberg-Sarpsbor
Sarpsborgskolene (skolerute)
Varteig skole (skolerute)
Sandbakken skole (skolerute)
Borg vgs. (skolerute)
Sarpsborg-Moss-Oslo

Avganger i rush er per retning i største time mellom kl. 07 og 09.

Frekvens i rushtime
2
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
18
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Dagens situasjon for parkering ved Sarpsborg stasjon

3.4.1 Dagens situasjon for bilparkering ved Sarpsborg stasjon
I dagens situasjon er det 99 parkeringsplasser ved Sarpsborg stasjon. Disse er fordelt på 87 plasser til
reisende med oblat (forutsetter periodebillett), 10 plasser for dagparkering (reisende med enkeltbillett),
og 2 plasser til handicap-parkering. Følgende kart viser dagens parkeringstilbud ved stasjonen:

Figur 5: Kart som viser dagens parkeringstilbud ved Sarpsborg stasjon. Prisene i kartet er
oppdatert per 1. februar 2018, da takstene ble doblet. Kilde: Bane NORs nettsider for Sarpsborg
stasjon.
Ved TØIs registrering i 2015 var det 15 ledige parkeringsplasser.
I tillegg til de 99 parkeringsplassene ved stasjonen finnes det en del avgiftsfri gateparkering i området
rundt stasjonen, som i praksis kan benyttes av togpendlere.
Avgiftene for parkering i Sarpsborg er i dag utformet etter følgende inndeling:
 Gul sone (hurtigparkering). Mandag- lørdag kl. 8-17, Maksimalt 29 min. Gratis.
 Rød sone (korttidsparkering). Mandag- lørdag kl. 8- 16. Progressive satser:
Avgift 1. time kr 28
Avgift 2. time kr 30
Avgift 3. time kr 32
Avgift 4. og påfølgende timer kr 34
 Blå sone (langtidsparkering). Mandag- fredag kl. 8-14. Avgift pr time kr 21, maksimalpris per
dag kr 90. Lørdag gratis.
 Grønn sone (døgnparkering) Gratis. Maks 24 timer
 Oransje sone (boligsoneparkering). Mandag- fredag kl. 8-17. Privatpersoner: 600 kr for 6
måneder. Næringsdrivende: 850 kr for 6 mnd.
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Figur 6: Kart over parkeringssonene i Sarpsborg sentrum

3.5

Fremkommelighet på hovedvegnettet

Det er flere kryss langs fv. 118 og rv. 111 som i dag har kapasitetsproblemer. Trafikkavvikling på
hovedvegnettet på østsiden av Glomma er behandlet i Statens vegvesens notat «Trafikkanalyse for
Sarpsborg»[22], som omfatter strekningen mellom Dondern i øst og Olavsvollen i vest. Kryssene
Hafslund skole (rv.111 x Nordbyveien) og Hafslund hovedgård (rv. 111 x fv.118) er nevnt som kryss
med kapasitetsproblemer i dagens situasjon. Kø på hovedvegnettet medfører også redusert
fremkommelighet for kollektivtrafikken i dagens vegnett. Både registreringer og beregninger viser at
trafikkbelastningen i kryssene medfører lange køer. Det nevnes dog at perioden med høy belastning i
rushet er forholdsvis kortvarig i Sarpsborg.
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4 PLANER OG FØRINGER FOR
TILBRINGERTRANSPORTTILBUDET TIL STASJON
I dette kapitlet vil vi oppsummere noen av føringene som er gitt for planlegging av tilbringertransport
og parkering ved fremtidig Sarpsborg stasjon.

4.1

Føringer for sykkel og gange

Føringer gitt i arbeidet med felles hovedsykkelvegnett i Sarpsborg og Fredrikstad
Rapporten Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad[12] viser blant annet at hovedsykkelvegnettet
i nærheten av Sarpsborg stasjon utgjør viktige akser i øst-/vestgående retning, samt gir forbindelse på
tvers av jernbanen mot Lande/Kurland og Opsund i nord.

Figur 7: Kart som viser Sarpsborg stasjon og hovedsykkelvegnettet slik det er lagt opp til i
Bypakke Nedre Glomma- rapporten «Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad».
Hovedsykkelplanen har vært premissgivende for utforming av et sammenhengende gang/sykkelvegnett i nærheten av Sarpsborg stasjon. Dette gjelder blant annet tilrettelegging langs St.
Nikolas gate og tilrettelegging for undergang med forbindelse mellom Opsundveien og sørsiden av
sporet.
Bane NORs parkeringsstrategi
I Bane NOR sin parkeringsstrategi [2] står det at anlegg for sykkelparkering skal så langt det er mulig
bygges ut i forkant av etterspørselen på alle stasjoner. Ved behov skal det også tilrettelegges for
sykkelhotell og muligheter for lading av el-sykler og plass til transportsykler, etc.
Parkeringsstrategien skal legge til rette for trygg og kapasitetsterk parkering for sykkel som gjør at
flere velger å benytte sykkel som transportform til stasjonen.
Dimensjonerinskriterier for gange og sykkel
Fortau og gang- og sykkelveger bør utformes i samsvar med gjeldende normer i Sarpsborg kommune
sin Veinorm langs kommunale veger, og etter normert utforming i Statens vegvesen sin håndbøker
langs riks- og fylkesvegnettet. Bypakke Nedre Glomma har en målsetning om at sammenhengende
hovedvegnett for sykkel skal dimensjoneres for en fart på inntil 25 kilometer i timen [24]. Statens
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vegvesen sin Sykkelhåndbok V122 oppgir at hovedsykkelveger bør dimensjoneres for hastigheter i 25
til 40 kilometer i timen, og at god fremkommelighet og fart bør sikres gjennom løsninger med sykkelfelt
eller sykkelveg med fortau.
Gang- og sykkelvegsystemet har som mål å være et effektivt system med kort reisetid både på langs
og på tvers av jernbanen. Basert på overordnede føringer for areal og transportplanlegging og
målsetning for InterCity-prosjektet og rv. 110, har følgende prinsipper blitt lagt til grunn for planlegging
og prosjektering av gang-/sykkelanlegg:
-

Systemet skal gi kort byttetid mellom tilbringertransport og tog
Det skal være enkelt å orientere seg i systemet
Løsningene skal gi god fysisk tilgjengelighet og universell utforming
Barrierevirkninger skal minimeres
Gang-/sykkelvegene skal bidra til økt byliv
Systemet skal være trafikksikkert og gi en følelse av trygghet
Gang-/sykkelvegene skal ha gode opplevelseskvaliteter
Det skal være komfortabelt å være gående eller syklende i det nye systemet

Disse målene er sammenfallende med føringer som er gitt i Hovedsykkelveier i Sarpsborg og
Fredrikstad.

4.2

Føringer for parkering

4.2.1 Overordnet parkeringsstrategi
Bane NORs parkeringsstrategi definerer hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for Bane NORs
parkeringstilbud. Utgangspunktet er at det skal etableres et tilfredsstillende parkeringstilbud ved
stasjonene, når det tas hensyn til nullvekstmålet og prinsippet om at veksten i persontransport i
byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Overordnede mål som ligger til grunn
for strategien er å:




bidra til at veksten i persontransport i byområdene tas med kollektivtransport, sykkel og gange
tilby tilstrekkelig innfartsparkering for å øke mobiliteten og gi flere muligheten til å reise med
tog
legge til rette for knutepunktutvikling

Bane NOR vil i økende grad ta i bruk virkemidler som strategisk prising; bevisst fordeling mellom antall
plasser reservert til dagparkering og månedsabonnement; rolledeling mellom stasjoner, hvor noen gis
større parkeringskapasitet og prises lavere enn andre, innføring av nye digitale løsninger/teknologi
(parkerings-app med betaling/abonnement og kartløsning som viser belegg på parkeringsanlegg i
sanntid mv.), for å oppnå disse overordnede målene og samtidig gi et best mulig tilbud til de reisende
som trenger det mest – de dagene det er behov for å ta bilen.
Det skal utarbeides «strekningsvise konkretiseringer av parkeringsstrategien». I disse analyseres og
vurderes de lokale forutsetningene for stasjoner langs en banestrekning og det pekes ut løsning for
hver enkelt stasjon.
4.2.2

Strekningsvis konkretisering av strategien – planforutsetninger for parkering for
InterCity-prosjektet
Det er utarbeidet tre rapporter med strekningsvis konkretisering av parkeringsstrategien for InterCityprosjektet (for Dovrebanen, Vestfoldbanen og Østfoldbanen). Disse er basert på
Jernbaneverkets/Bane NORs parkeringsstrategi og føringene i NTP om lokalisering av
innfartsparkeringsanlegg: «Innfartsparkering er særlig godt egnet ved stasjoner og holdeplasser som
ligger i nærheten av hovedveger med god framkommelighet og utenfor tettsteder. Arealene i nærheten
av store stasjoner og kollektivknutepunkt i byene og tettbygde områder bør først og fremst benyttes til
bolig- og næringsformål med høy utnyttelsesgrad, slik at det samlede transportbehovet blir minst
mulig. Dette medfører samtidig reduserte negative miljøvirkninger for samfunnet.”[17].
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Basert på stasjonens beliggenhet, arealbruk og tilgjengelighet, er det gjort en overordnet vurdering av
hvor innfartsparkering vil være et reelt virkemiddel for økt kollektivandel, og hvor det i stedet må søkes
andre, mer bymessige løsninger. Konklusjonen er at arealkrevende innfartsparkeringsanlegg generelt
ikke vil være en del av de nye stasjonsprosjektene i byområder. Her vil det være fokus på
knutepunktutvikling og gode løsninger for gående, syklende og kollektivreisende.
På stasjoner i spredtbygde strøk kan innfartsparkering, i form av et rimelig og kapasitetssterkt
parkeringstilbud på bakkeplan, være et kollektivtiltak. Det vil kunne bidra til at de reisende velger kort
lokal bilreise i kombinasjon med lang togreise.
Uavhengig av om det er tilbud om innfartsparkering eller ikke ved stasjonen, skal det tilrettelegges for
arealer til av- og påstigning (kiss & ride), HC-parkering, korttidsparkering og sykkelparkering.
4.2.3 Planforutsetning for parkering på Østfoldbanen
I den strekningsvise konkretiseringen av parkeringsstrategi for Østfoldbanen sør for Moss ble alle
stasjonene og parkeringstilbudet analysert, og vurdert mot framkommelighet på hovedvegnettet,
togtilbud, lokalt busstilbud, gang- og sykkelveinett og planer for videre utvikling lokalt og regionalt.
Det ble sett på tilbudet til de ulike trafikantgruppene, som togtilbud (reisetid og frekvens), busstilbud og
tilbud for gående og syklende, reisetid for privatbil og kostnader for de ulike gruppene
(pris/sonestruktur buss/tog, plassering av bompengesnitt).
Det ble også gjort en vurdering av hvordan fremtidig situasjon (tilbudsforbedring buss/tog, planer for
gang-/sykkelanlegg, nye bompengesnitt m.fl.) vil påvirke de reisendes valg av reisemiddel.
Reisetidene for bil og tog gjør det i dag attraktivt for reisende fra Sarpsborg å velge Råde som
avreisestasjon. Økt fart og redusert ombordtid på toget ved full utbygging av dobbeltspor gjør dette
mindre attraktivt med hensyn til reisetid. Det er i dag en mindre god bussbetjening av Sarpsborg
stasjon. For at de reisende som ikke bor i gang-/sykkelavstand til stasjon skal kunne ha et reelt
alternativ til bil, er det vesentlig at dette tilbudet forbedres.
Økt frekvens og redusert reisetid for tog, kombinert med tilbudsforbedring for buss (økt frekvens,
takting med togtider og samarbeid om soneinndeling/billettstruktur som gjør det lettere og rimeligere
for reisende å kombinere buss/tog), samt tilrettelegging for gang og sykkel vil gjøre det lettere og mer
attraktivt for de reisende å velge disse transportmidlene som tilbringertransport til toget.
4.2.4 Parkeringsundersøkelse ved stasjoner sør for Moss
For å kunne konkretisere parkeringsstrategi for stasjonene sør for Moss ble stasjoner og
parkeringstilbud registrert og vurdert mot andre faktorer knyttet til valg av reisemiddel.
Tilbud og belegg på stasjonene ble registrert og det ble sett på sammenheng mellom antall reisende,
parkeringskapasitet og belegg på parkeringsplassene. Moss og Fredrikstad har det høyest antall avog påstigende på strekningen, og de største parkeringsanleggene sammen med Råde. Det er
flateparkering på alle stasjonene, og det var ved registreringstidspunktet innført oblat/ avgiftsparkering
ved samtlige stasjoner med unntak av Råde. Parkeringsplassene var fulle i Råde, Fredrikstad og
Halden, mens det var mest ledig på Rygge.
Det ble gjort en oppfølgende nummerskiltregistrering ved alle stasjonene for å få et bedre bilde av
brukerne av parkeringsanleggene. Registreringene viser et tydelig parkeringsmønster i regionen.
Stasjonene på strekningen Moss-Sarpsborg har overlappende nedslagsfelt. De relativt små
stasjonene Råde og Rygge tiltrekker brukere fra et stort omland, og Råde utpeker seg ved å tiltrekke
seg en stor andel brukere som bor nærmere andre stasjoner. Av de som bruker parkeringsplassene
ved bystasjonene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden bor en stor andel nærmere enn 3 km unna.
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På kartet er det vist hvilke geografiske områder de parkerende ved Sarpsborg stasjon er bosatt i.
Kakediagrammet viser fordelingen av reiselengde/avstand mellom bolig og stasjon for de parkerende.

Figur 8: Kart fra nummerskiltregistrering som viser hvilke geografiske områder de parkerende
ved Sarpsborg stasjon er bosatt i. Kakediagrammet viser hvor stor andel av de parkerende
som bor under 1 km, 1-3 km, 3-5 km eller mer enn 5 km fra stasjonen.
Figuren gir et bilde av mulig potensial for at noen av dagens brukere av parkeringsanleggene kan ta
kollektivtransport, gå eller sykle til stasjonen. Over halvparten av de som parkerte bor under tre
kilometer unna.
For å forklare parkeringsmønsteret ved stasjonene sør for Moss ble det analysert hvilke lokale
faktorer/forhold som skaper dagens reiseadferdsmønster og transportmiddelvalg, samt hvordan disse
vil endres på lengre sikt når dobbeltspor er etablert med nytt togtilbud, hyppigere togavganger og
kortere reisetid. Viktige faktorer som påvirker hvilket transportmiddel de reisende velger er blant annet
reisetid, tilgjengelighet, pris, komfort og kvalitet [15]. Det ble derfor sett på tilbudet til de ulike
trafikantgruppene - togtilbud (reisetid og frekvens), busstilbud og tilbud for gående og syklende,
reisetid for privatbil og kostnader for de ulike gruppene (pris/sonestruktur buss/tog, plassering av
bompengesnitt).
Dette er også gjort for å vurdere fremtidig situasjon og reisemiddelvalg, se kap. 5.3.
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4.2.5 Anbefaling for parkeringsløsning sør for Moss
Det bør tilrettelegges for innfartsparkering ved stasjonene Råde og Rygge. Et godt
innfartsparkeringstilbud i Råde og Rygge vil kunne avlaste nabostasjonene, hvor det bør søkes mer
bymessige løsninger.
Ved bystasjonene på strekningen: Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, vurderes større
innfartsparkeringsanlegg i form av flatearkering generelt å være en arealbruk i konflikt med
overordnede nasjonale mål i Nasjonal transportplan (NTP) og «Nasjonale retningslinjer for samordna
areal- og transportplanlegging». Å benytte areal nær kollektivknutepunkt i sentrale bystrøk til
flateparkering vil være en samfunnsøkonomisk ugunstig investering. På lang sikt er derfor målet å
fase ut flateparkering i byene og gå over til mer bymessige løsninger.
I byene anbefales det at parkeringskapasiteten på stasjonene ikke økes, og på lengre sikt at
parkeringstilbudet i form av rimelig flateparkering tilnærmes null. Det anbefales også at dagens
flateparkering i byene frigjøres til byutvikling når det er etablert et tilstrekkelig tilbringertransporttilbud
som alternativ til bil, og det er markedsmessig interesse for arealene.

Figur 9: Anbefalt rollefordeling og tilbud på stasjonene på strekningen Moss-Halden etter
etablering av nytt dobbeltspor og stasjon i Sarpsborg.
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Føringer for fremtidig busstilbud ved Sarpsborg stasjon

Det foreligger ingen konkrete planer for fremtidig rutetilbud ved Sarpsborg stasjon. I rapporten
Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma[20] beskrives rutetilbudet som lite differensiert (kilde:
Urbanet Analyse 2017, kap. 5.2) og som et tilbud med lav konkurransekraft sammenlignet med bil
(Urbanet Analyse 2017, kap 4.2). Dette er fordi rutetilbudet, på tidspunktet da rapporten ble utarbeidet,
la opp til en stor flatedekning med lange ruter og mange stopp. Dette resulterer i lav reisehastighet, lav
frekvens og et uoversiktlig busstilbud.
Rapporten anbefalte at det i fremtiden gjøres en større differensiering av kollektivtilbudet, og foreslo at
det opprettes 10 byruter, som suppleres med et sekundærtilbud bestående av ruter tilsvarende
dagens bussruter 302, 372 og 373 og langrutene 100, 150, 400, 465, TE3 og TE6.

Figur 10: Kart som viser forslag til nytt kollektivsystem med 10 stamruter samt sekundærruter.
Kilde: Urbanet Analyse rapport 91/2017.
Ved Østfold fylkeskommunes behandling av saken Helhetlig rutetilbud i Nedre Glomma – nytt tilbud
med stamlinjer, sekundærlinjer og supplerende tilbud i Fredrikstad og Sarpsborg (saksnr. 2016/8561)
ble det vedtatt å legge rapporten fra Urbanet Analyse til grunn for videre utvikling av busstilbudet i
regionen. Det nye rutetilbudet ble implementert sommeren 2018, da som et noe bearbeidet
stamrutetilbud med 11 stamruter med 2 til 4 avganger i rush, utenom Glommaringen som fortsatt har 8
avganger i rushtimene.
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Følgende rutekart viser at rute 1, 2, 12, 13, 14, 15 vil gå innom dagens bussterminal i Sarpsborg
sentrum:

Figur 11: Forslag til fremtidig stamrutetilbud i Sarpsborg. Kilde: Østfold fylkeskommunes
informasjonssider om «Helhetlig rutetilbud i Nedre Glomma».
I Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma påpekes det at ideelt sett bør alle bussrutene som
betjener sentrum/kollektivknutepunktene også betjene jernbanestasjonen i Sarpsborg. Ut over dette
anbefaler rapporten at det gjøres en ny vurdering av busstilbud og trasévalg rundt stasjonen i
forbindelse med bymessig transformasjon av stasjonsområdet, som antas å følge av InterCityutbyggingen. Her er blant annet Olav Haraldssons gate og Astrids gate pekt på som mulige traséer for
betjening av stasjonsområdet. Det vurderes som hensiktsmessig at en slik vurdering skjer i en senere
planfase.
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5 FREMTIDIG SITUASJON
Strekningen med dobbeltspor mellom Rolvsøy–Klavestad er i konsekvensutredningen delt inn i to
delstrekninger med skille ved Borg bryggerier. Tabell 5-1 viser inndeling og alternativ innenfor
delstrekningene.
Tabell 5-1: Inndeling og alternativ innenfor delstrekninger i konsekvensutredningen
Delstrekning Rolvsøy–Borg bryggerier
Delstrekning Borg bryggerier–Klavestad
Del 1
Del 2
Del 3
Rolvsøy–Yven
Yven–Borg bryggerier
Borg bryggerier–Klavestad
Alternativ 1a
Alternativ 1a
Alternativ Midt-7, med og uten ny rv. 111
Alternativ 5cH
Alternativ Midt-10, med og uten ny rv. 111
Alternativ 5cL
Alternativ NFO-9, med og uten ny rv. 111
Alternativ NFO-10, med og uten ny rv. 111
Alternativ 4b
Alternativ 4bH
Alternativ 4bL
På delstrekningen mellom Rolvsøy og Borg bryggerier planlegges kun jernbane med enkle
tilpassinger av vegnettet. På delstrekningen mellom Borg bryggerier og Klavestad planlegges også ny
fv.118 og løsninger for rv.111 ved Hafslund.
På delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier er det følgende jernbanealternativer:






Alternativ 1a
Alternativ 4bH
Alternativ 4bL
Alternativ 5cH
Alternativ 5cL
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For alternativ 4b og 5c er det høye (H) og lave (L) alternativer. Høye alternativer ligger i dagsone over
dyrka mark mellom Tune og Alvim og krysser over E6 på bru. Herfra ligger de høye alternativene
vekselvis på bru og på tett betongkonstruksjon frem mot Valaskjold/Borg bryggerier.

Figur 12: Alternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad. Figuren viser de høye
jernbanealternativene mellom Rolvsøy og Borg bryggerier, samt jernbanealternativ Midt og
NFO mellom Borg bryggerier og Klavestad
Lave alternativer av 4b og 5c går i samme trasé, men ligger i betongtunnel under terreng.
På delstrekningen Borg bryggerier–Klavestad er det to jernbanealternativer, disse kan kombineres fritt
med alle jernbanealternativer på delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier. Det er også utarbeidet ulike
vegalternativer for ny fv.118 fra krysset fv.109 og videre mot Hafslund. Jernbanealternativene er:
 Alternativ Midt
 Alternativ Nord for Olavsvollen (NFO)
Vegalternativene er:




Alternativ 7
Alternativ 9
Alternativ 10

I konsekvensutredningen er det sett på kombinasjoner av jernbanealternativene Midt og NFO, og
vegalternativene for fv. 118. Vegalternativ 10 har ulik geometri avhengig av om vegen kombineres
med jernbanealternativene Midt eller NFO. Likeledes har jernbanealternativ Midt ulik vertikalgeometri
avhengig av kombinasjon med vegalternativ 7 eller 10.
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I tillegg kan hver av disse alternativene kombineres med en løsning hvor rv. 111 utvides til tre felt og
tilpasses fremtidig vegsystem i dagens trasé, eller en løsning hvor rv. 111 legges i ny trasé lenger øst
mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x rv. 111. Dette gir totalt 8 alternativer på
delstrekningen mellom Borg bryggerier og Klavestad:


Alternativ Midt-7
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7 og rv. 111 i dagens trasé - Figur 23)



Alternativ Midt-7 og ny rv. 111
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7 og ny trasé for rv. 111 - Figur 24)



Alternativ Midt-10
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10 og rv. 111 i dagens trasé - Figur 27)



Alternativ Midt-10 og ny rv. 111
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10 og ny trasé for rv. 111 - Figur 28)



Alternativ NFO-9
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9 og rv. 111 i dagens trasé - Figur 25)



Alternativ NFO-9 og ny rv. 111
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9 og ny trasé for rv. 111 - Figur 26)



Alternativ NFO-10
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10 og rv. 111 i dagens trasé - Figur 29)



Alternativ NFO-10 og ny rv. 111
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10 og ny trasé for rv. 111 - Figur 30)
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Fremtidig situasjon for sykkel og gange

Både banealternativ Midt og NFO har mer eller mindre samme plassering av stasjon som det
Sarpsborg stasjon har i dagens situasjon. I forbindelse med optimalisering av sporet vil det likevel bli
mindre justeringer av sporets plassering og tilhørende adkomster til plattformene.
Stasjonen inngår i sentrumsområdet for Sarpsborg og det legges opp til gatemessig utforming av St.
Nikolas gate og de tilgrensende gatene som danner forbindelser mot sentrum. I tillegg til å være mer
effektive med hensyn til arealbruk, gir gater en mer bymessig utforming av gaterommet. Fra
Opsundveien og frem til og med stasjonsområdet har St. Nikolas gate et smalt tverrsnitt med
tilrettelegging for to kjørefelt for bil og tosidig fortau. Det er ikke plass til gjennomgående fem meter
brede fortau i dette området.
Videre østover, fra der St. Nikolas gate går over i fv. 118 til krysset med fv. 109, tilrettelegges det for
gater med to kjørefelt for bil, kollektivfelt i østlig retninger og tosidig fortau. I alternativ NFO + 9 og
alternativ NFO + 10 legges det til rette for 5 meter bredt fortau eller gang- og sykkelveg på
nordøstsiden av fv. 118.
I høringsversjonen av sentrumsplan for Sarpsborg er Rosenkrantz gate foreslått som hovedadkomst
for gående fra sentrum til stasjonen[18]. På strekningen mellom Astrids gate og reisetorget er
Rosenkrantz gate foreslått opparbeidet med et bredt fortau i fem meters bredde på østsiden. I
forlengelsen av denne gangaksen er det foreslått en kulvert under jernbanen som forbinder
sporområdets sørside med Glengshølen. Etablering av denne aksen vil gi en lavere barriereeffekt enn
dagens situasjon.
En utvidelse av Rosenkrantz gate må ses i sammenheng med behovet for å utvide vegbanen for
effektiv fremføring av kollektivtrafikken, og vil kunne medføre erverv av arealer og innløsing av
bygninger på vestsiden av Rosenkrantz gate. Tiltaket er isolert sett ikke en følge av jernbanetiltaket,
og ansvar- og kostnadsfordeling forbundet med utvidelsen må avklares på et senere tidspunkt.
I begge banealternativene legges det opp til midtstilte plattformer mellom sporene. I tillegg til kulvert
under sporområdet legges det opp til adkomst til plattformene via heis- og trappeforbindelse ca. 250
meter øst for stasjonens hovedadkomst. Dagens forbindelse på tvers av sporene nordvest for Tarris
vil i fremtiden være stengt for gående og syklende.
I de følgende kapitlene beskrives fremtidig tilbud for gående og syklende for vegalternativene i
tilknytning til jernbanealternativ NFO og Midt. Kartene viser forslag til anlegg for gående og syklende –
fortau, gang- og sykkelvegforbindelser og underganger.
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5.1.1 Gang og sykkelvegnettet i jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7
Følgende kart viser forslag til gang- og sykkelvegsystem i jernbanealternativ Midt og vegalternativ 7:

Figur 13: Gang- og sykkelvegnettet i jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7.
I det øverste kartutsnittet (oransje ramme) er stasjonsområdets gatestruktur med fortau vist.
Prosjektert løsning i teknisk hovedplan viser at St. Nikolas gate planlegges med et mer
sammenhengende tosidig fortau enn i dag, blant annet der St. Nikolas gate krysser under
jernbanesporet, og videre mot Opsundveien. Mellom Opsundveien og sørsiden av sporområdet er det
i tillegg planlagt en undergang med adkomst til de midtstilte plattformene. Det tilrettelegges for at
denne skal fungere som en effektiv tverrforbindelse mellom Opsund og sentrumssiden av stasjonen.
Øst for krysset mellom fv. 109 og fv. 118 (grønn ramme i Figur 13) utformes gang- og sykkelvegnettet
med en større grad av separasjon mellom bilister, syklende og gående. Her foreslås stort sett et fysisk
skille mellom kjørebane og gang-/sykkelveg. Selve gang- og sykkelvegen er tilrettelagt for 3 meter
sykkelbane og 2 meter fortau. I alternativ Midt-7 legges traséen for gående og syklende langs dagens
fv. 118, med tverrforbindelse under fremtidig brukonstruksjon for jernbane og fv. 118 mot Hafslundsøy.
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I alternativ Midt-7 vil også dagens rv. 111 legges om i en trasé lenger øst. mellom dagens rundkjøring
fv. 581 x rv. 111 og Navestadveien. Denne vegomleggingen er en løsning som kan kombineres med
alle 4 spor-/vegalternativ, noe som er nærmere beskrevet i kap. 5.4. For alternativene hvor fv. 118
legges om vil gang- og sykkelvegens hovedtrasé trolig følge dagens rv. 111, men dette er foreløpig
ikke endelig avklart. Samtidig vil fremtidig rundkjøring for rv. 111 og fv. 581 gjøre det mulig å krysse rv.
111, slik at det kan skapes gode forbindelser i gang- og sykkelvegnettet mellom fv. 581 og rv. 111.
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5.1.2 Gang og sykkelvegnettet i jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10
Følgende kart viser forslag til gang- og sykkelvegsystem i jernbanealternativ Midt og vegalternativ 10:

Figur 14: Gang- og sykkelvegnettet i jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10.
I alternativ Midt-10 vil beskrivelsen av gang- og sykkelvegnettet vest for krysset mellom fv. 109 og fv.
118 være lik som for alternativ Midt-7, beskrevet i kapittel 5.1.1.
Øst for krysset blir fv. 118 og hovedsykkelvegen lagt om i egen trasé nord for jernbanen. Dette vil
skape en bedre adkomst til jernbanestasjonen og sentrum for befolkningen på Hafslundsøy. Dagens
fv. 118 beholdes som sekundær sykkeltrasé forbi Hafslund i retning mot øst. I tverrforbindelsen
mellom dagens fv. 118 og ny fv. 118 like øst for Sarpsfossen forutsettes gang- og sykkeltraséen å gå
som blandet trafikk på kollektivveien.
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5.1.3 Gang og sykkelvegnettet i jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9
Følgende kart viser forslag til gang- og sykkelvegsystem i jernbanealternativ NFO og vegalternativ 9:

Figur 15: Gang- og sykkelvegnettet i jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9.
I alternativ NFO-9 vil foreslått gang- og sykkelvegnett vest for krysset mellom fv. 109 og fv. 118 være
lik som for alternativ Midt-7, beskrevet i kapittel 5.1.1. I tillegg er det lagt inn en egen gang- og
sykkelvegtrasé langs hele sporområdet frem til Borregaard, hvor gang- og sykkelvegen krysser over
fv. 118 i bru, og videreføres på sørsiden av denne mot øst.
Øst for krysset mellom fv. 118 og fv. 109 blir hovedsykkelvegen lagt i samme trasé som dagens fv.
118 og rv. 111. Øst for Sarpsfossen er det etablert en tverrforbindelse mellom gang- og sykkelvegen
langs fv. 581 og gang- og sykkelvegen langs fv. 118. Denne tverrforbindelsen går under fremtidig fv.
118 og jernbanen.
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5.1.4 Gang og sykkelvegnettet i jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10
Følgende kart viser forslag til gang- og sykkelvegsystem i jernbanealternativ NFO og vegalternativ 10:

Figur 16: Gang- og sykkelvegnettet i jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10.
I alternativ NFO-10 er planlagt gang- og sykkelvegnett vest for krysset mellom fv. 109 og fv. 118 likt
med alternativ NFO-9, beskrevet i kapittel 0.
Hovedtraséen for gang- og sykkelvegnettet øst for krysset mellom fv. 109 og fv. 118 følger ny fv. 118,
og suppleres med en sekundær gang- og sykkelveg langs dagens fv. 118 over Sarpsfossen.
Tverrforbindelse for gående og syklende mellom dagens fv. 118 og ny fv. 118 like øst for Sarpsfossen
forutsettes løst som trasé i blandet trafikk, via kollektivveien.
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Analyser av dekningsområde for gange- og sykkel

Metode for analyser av dekningsområde for gående og syklende er omtalt i kapittel 2.2. Resultatet fra
analysen er vist i de følgende kapitlene.
5.2.1

Dekningsområde for gange til Sarpsborg stasjon, Alt. Midt-7 og rv. 111 i dagens trasé

Figur 17: Analyse av dekningsområde for gående til Sarpsborg stasjon i fremtiden, vist i 5-, 10og 15-minuttersintervaller.
Analysen av dekningsområdet for gående til fremtidig Sarpsborg stasjon viser at områdene Opsund
og Borregaard, samt området nær Sarpsfossen, vil få en bedre forbindelse i fremtiden. Dette skyldes
blant annet at stasjonsområdet er flyttet noe lenger øst, og at forbindelsene i disse retningene blir
forbedret i fremtidig situasjon. For Opsund er det spesielt ny undergang med adkomst til plattformene
på stasjonen som forbedrer tilgjengeligheten.
Kart med resultatene fra analysen av dekningsområde for gående i dagens situasjon kan ses i Figur 2.
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Dekningsområde for sykkel til Sarpsborg stasjon, Alt. Midt-7 og rv. 111 i dagens trasé

Figur 18: Analyse av dekningsområde for sykkel til Sarpsborg stasjon i fremtiden, vist i 5-, 10og 15-minuttersintervaller.
Analysen av dekningsområde for syklende til fremtidig Sarpsborg stasjon viser at områdene Opsund,
Hafslundsøya, Borgen og Årum er blant stedene som vil få en bedre forbindelse i fremtiden. Dette
skyldes blant annet at stasjonsområdet er flyttet noe lenger øst, og at forbindelsene i disse retningene
blir forbedret i fremtidig situasjon. For Opsund er det spesielt ny undergang med adkomst til
plattformene på stasjonen som forbedrer tilgjengeligheten.
Kart med resultatene fra analysen av dekningsområde for sykkel i dagens situasjon kan ses i Figur 3.

InterCity-prosjektet

5.2.3

Delutredning trafikk
Rolvsøy-Klavestad

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

34 av 59
ICP-16-A-25215
02A
31.01.2019

Dekningsområde for gange til Sarpsborg stasjon, alt. NFO-10, med ny trasé for rv. 111

Figur 19: Analyse av dekningsområde for gående til Sarpsborg stasjon i fremtiden, vist i 5-, 10og 15-minuttersintervaller.
Analysen av dekningsområde for gående til fremtidig Sarpsborg stasjon viser at områdene Opsund og
Borregaard, samt området nær Sarpsfossen vil få bedre forbindelse i fremtiden. Analysen gir svært likt
resultat som for alt. Midt-7, og det synes som gang- og sykkelvegen inne på stasjonsområdet, dobbel
gang- og sykkelveg over Sarpsfossen, og fremtidig omlegging av rv. 111 vil få svært liten konsekvens
for dekningsområdet til stasjonen for gående.
Dette gjelder dog vurdering mot dekningsområdet, mens høyere standard som følge av den
gjennomgående gang- og sykkelvegen sør for sporområdet kan ha betydning for opplevd reisekvalitet
og trygghetsfølelse, noe som igjen kan bidra til økt sykkelandel selv om reisetidene stort sett vil er den
samme som i andre alternativ.
Kart med resultatene fra analysen av dekningsområde for gående i dagens situasjon kan ses i Figur 2.
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Dekningsområde for sykkel til Sarpsborg stasjon, alt. NFO-10, med ny trasé for rv. 111

Figur 20: Analyse av dekningsområde for sykkel til Sarpsborg stasjon i fremtiden, vist i 5-, 10og 15-minuttersintervaller.
Analysen av dekningsområde for syklende til fremtidig Sarpsborg stasjon viser at områdene Opsund,
Hafslundsøya, Borgen og Årum er blant stedene som vil få en bedre forbindelse i fremtiden
sammenlignet med dagens stasjon. Analysen gir svært likt resultat som for alternativet Midt-7. Det
synes som gang- og sykkelvegen inne på stasjonsområdet, dobbel gang- og sykkelveg over
Sarpsfossen, og fremtidig omlegging av rv. 111 vil få svært liten konsekvens for dekningsområde til
stasjonen for syklende.
Dette gjelder dog vurdering mot dekningsområdet, mens høyere standard som følge av den
gjennomgående gang- og sykkelvegen sør for sporområdet kan ha betydning for opplevd reisekvalitet
og trygghetsfølelse, noe som igjen kan bidra til økt sykkelandel selv om reisetidene stort sett vil er den
samme som i andre alternativ.
Kart med resultatene fra analysen av dekningsområde for sykkel i dagens situasjon kan ses i Figur 3.
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Fremtidig situasjon for tilbringertrafikk og parkering

I kapittel 4.2 beskrives føringene som er gitt for planlegging og utforming av fremtidig parkeringstilbud
ved Sarpsborg stasjon, blant annet at parkeringskapasitet ved bystasjoner prinsipielt ikke skal økes, at
det bør søkes bymessige løsninger og at dagens flateparkering bør frigjøres til byutvikling når det er
etablert et godt alternativ tilbringertilbud og det er markedsmessig interesse for arealene. Hvordan mer
bymessige løsninger oppnås må tilpasses de lokale forutsetningene ved de enkelte stasjonene. Dette
er vurdert konkret i planarbeidet med Sarpsborg stasjon:
Nye Sarpsborg stasjon vil få langt bedre tilgjengelighet for gående og syklende enn i dag, og det
settes av god plass til buss, med gode overgangsmuligheter mellom buss og tog. Samtidig er
bystrukturen i Sarpsborg slik at det er utfordrende å finne en ideell bussrutestruktur gjennom sentrum
som kan betjene både handelsområdet (gågata og bussterminal) og stasjonen, sammen med
områdene utenfor sentrum, på en effektiv måte.
For å sikre god tilgjengelighet med buss med enkel overgang til tog foreslås dagens parkeringsarealer
ved stasjonen omdisponert til reisetorg, av-/påstigning («kiss & ride»), bussholdeplasser og taxi. Det
er identifisert to alternative løsninger for en lokalt tilpasset løsning som er diskutert med Sarpsborg
kommune. Løsningene omfatter arealer som ikke egner seg til bolig og næringsformål, og vurderes
således ikke å komme i konflikt med potensialet for knutepunktutvikling og bærekraftig byutvikling
rundt stasjon. Det kan være aktuelt med parkering på kun ett sted eller på to steder:
1. Områder øst for sekundæradkomst.
Mellom fylkesveg 118 og ny bane ligger det en smal boligrekke/boligområde (Grina) som både vil
berøres sterkt av utbygging av veg og bane og i fremtidig situasjon vil ligge i et område som er lite
egnet for boligformål. Hensynssonen rundt Borregaard setter i tillegg stor begrensning for
utvikling. Det vil her kunne etableres en flateparkering som ikke er i konflikt med overordnede
retningslinjer for areal- og transportplanlegging.
2. Nordsiden av stasjonen/sambruk om parkering ved Glengshølen.
Kommunen legger av flere grunner ikke opp til fortetting eller byutvikling rett nord for stasjonen.
Her ligger Borregaard industrier og friområdet Glengshølen. Det kan derfor finnes arealer langs
Opsundveien hvor flateparkering ikke er i konflikt med overordnede retningslinjer for areal- og
transportplanlegging, arealer som også egner seg for sambruk med kommunal parkering. En slik
parkering vil kunne benyttes av friområdets brukere i helger og på kveldstid, og av pendlere på
dagtid. En avtale med kommunen om sambruk av parkeringsplasser vil være et tema ved
inngåelse av samarbeidsavtale om knutepunktutvikling.
Overordnede føringer om nullvekst i biltrafikken i byområder tilsier at IC-prosjektet ikke skal planlegge
for at økt antall reisende skal gi tilsvarende prosentvis økning i antall parkeringsplasser. Hva som er
tilstrekkelig kapasitet, dvs. et passende antall plasser på de ulike parkeringsanleggene, må ses i
sammenheng med lokale forutsetninger for transportmiddelvalg i en fremtidig situasjon, samt
kommunale strategier for parkering i områdene nær stasjonen.
Det er 99 plasser ved Sarpsborg stasjon i dag og det anbefales at denne kapasiteten opprettholdes
inntil videre.
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5.3.1 Dimensjoneringskriterier for parkering og holdeplasser
Både stasjonsalternativ NFO og Midt bygger på samme forutsetninger for kapasitet for parkering og
holdeplasser for buss og taxi. Følgende tabell oppsummerer dimensjonerende forutsetninger som er
gitt fra Bane NOR, Østfold fylkeskommune og Østfold kollektivtrafikk:
Reisetorg

Antall og arealer

Rutebuss

4+4 (4 i hver retning), 18 meter lange (ledd) busser

Buss-for-tog
Sykkelparkering
Taxi
Av- og påstigning
(Kiss-&-ride)

Ikke behov for eget areal. Benytter areal for av/påstigning (kiss-and-ride) ved behov.
200 enkle, 200 under tak, 200 sykkelhotell.
Totalt 600 plasser
3-5 taxiplasser
12 plasser

Innfartsparkering

Ikke behov for eget areal, sambruk med
av-/påstigningsplasser
85 plasser vurderes3

HC-parkering

4

Elbil-parkering

6 % av parkeringsplassene skal ha ladestasjon

Korttidsparkering

Utformingskravene over er oppfylt for alle alternativ i teknisk hovedplan. Endelig antall og utforming
avgjøres i forbindelse med reguleringsplan. I de følgende figurene er det vist hvordan teknisk
hovedplan tilrettelegger for tilbringermuligheter for gående, syklende, buss og bil.
5.3.2 Tilbringermuligheter og parkering, alternativ NFO
Kartet i Figur 21 viser tilbringermuligheter for stasjonsalternativ NFO. Gående til stasjonen vil i praksis
benytte den raskeste og mest komfortable reiseruten til stasjonen. Rosenkrantz gate vil trolig bli en
viktig forbindelse fra sentrum siden denne treffer stasjonens hovedadkomst der hvor gaten møter St.
Nikolas gate. Fra nord (Opsund, Kurland og Lande) vil det være mest naturlig å gå til stasjonen via
dagens undergang i St. Nikolas-gate eller mulig fremtidig undergang mellom Opsundveien og
stasjonsområdet. Syklende til stasjonen vil kunne benytte sykkelparkering på nord-østsiden av
sporområdet med adkomst fra Opsundveien, eller sykkelparkering på sør-vestsiden. I alternativ NFO
er det lagt opp til en gjennomgående gang- og sykkelveg gjennom stasjonsområdet, separat fra annen
trafikk.
I St. Nikolas-gate er det lagt opp til 4 oppstillingsplasser i hver retning. Disse vil ha en tett kobling
mellom fremtidig stasjonsområde og foreslått trasé for bussforbindelser. I alternativ Midt vil
kollektivtrafikken til/fra øst følge fv. 118 frem til forlengelsen av Nansens gate, mens i alternativ NFO
vil kollektivtrafikken til/fra øst følge fv. 118 til forlengelsen av Oscar Pedersens vei. Ut over dette er
ingen forskjell mellom alternativene som angår bussens forbindelse til stasjonsområdet, og forskjellen
anses å være så liten at det ikke har betydning for valg av alternativ.
Kollektivtrafikken knyttes til øvrig vegnett i retning til og fra øst via fv. 118 og St. Nikolas gate.
Trafikken til og fra sentrum vil følge Rosenkrantz gate og Astrids gate eller Olav Haraldssons gate,
mens trafikken til og fra nordvest vil følge St. Nikolas gate, under jernbanen mot Opsundveien og fv.
553 Bryggeriveien.
Biler og taxier vil ha adkomst til stasjonsområdets sør-vestside fra Olav Haraldssons gate og fv. 118
via en ny forlengelse av Oscar Pedersens vei, Rosenkrantz gate og Aarslands gate. På nord-østsiden
av sporområdet er det lagt opp til av- og påstiging og HC-parkering fra Opsundveien.

For bilreiser vil det i fremtidig situasjon bli etablert flere plasser til korttidsparkering, av- og påstigning
(kiss and ride) og HC-parkering sammenlignet med dagens situasjon, mens dagens antall
innfartsparkeringsplasser vurderes flyttet til Grina-området, til Glengshølen, eller en kombinasjon av
de to lokalitetene Grina og Glengshølen.
3
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Figur 21: Kart som viser parkering og holdeplasser ved stasjonsalternativ NFO. Kartet viser
ikke mulige fremtidige arealer for innfartsparkering.
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Tilbringermuligheter og parkering, alternativ Midt
Stasjonsalternativ Midt ligger ca. 5 meter lenger sør sammenlignet med alternativ NFO, og det er liten
forskjell for tilbringertransport og utforming av stasjonsområdenes parkering. Hovedforskjellen er at
syklende ikke vil ha en egen gjennomgående trasé på sør-vestsiden av stasjonen, men i stedet
benytter kjørebanen i St. Nikolas-gate. Gående benytter fortau langs St. Nikolas gate.

Figur 22: Kart som viser parkering og holdeplasser ved stasjonsalternativ Midt. Kartet viser
ikke mulige fremtidige arealer for innfartsparkering.
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Fremtidige vegalternativer

I kapittel 4 er de fire alternativene til spor- og vegutforming beskrevet. Hvert av disse alternativene kan
kombineres med en løsning hvor rv. 111 tilpasses fremtidig vegsystem i dagens trasé, eller en løsning
hvor rv. 111 legges i ny trasé lenger øst. Dette gir totalt 8 alternativer til vegutforming på strekningen
mellom Sarpsborg stasjon og Klavestad. Disse alternativene er kort beskrevet i det følgende.
5.4.1

Jernbanealternativ Midt og vegalternativ 7 uten ny rv. 111

Figur 23: Jernbanealternativ Midt og vegalternativ 7, uten ny rv. 111
I dette alternativet er St. Nikolas gate utformet som bilveg med kollektivfelt i østgående retning. Fra
krysset mellom fv. 109 og fv. 118 går fv. 118 på sørsiden av jernbanealternativ Midt med tosidig
kollektivfelt. Fv. 581 og fv. 583 tilpasses fremtidig vegnett og møter rv. 111 i en ny rundkjøring like vest
for Dondern. Dagens rv. 111 beholder dagens trasé og får kollektivfelt i nordgående retning.
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Jernbanealternativ Midt og vegalternativ 7 med ny rv. 111

Kjøring til
eiendommene tillatt

Figur 24: Jernbanealternativ Midt og vegalternativ 7, med ny rv. 111
Dette vegalternativet har samme beskrivelse som i kapittel 5.4.1, utenom fremtidig rv. 111 som legges
om i en ny trasé mellom Navestadveien og fremtidig fv. 118. Dagens rv. 111 gjøres om til kollektivveg,
men med kjøring tillatt for trafikk som skal til boliger og bedrifter i området. Dette må trolig løses som
forbud mot gjennomkjøring. Krysset mellom kollektivvegen og ny fv. 118 planlegges løst som lyskryss
med kollektivprioritering.
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Jernbanealternativ NFO og vegalternativ 9 uten ny rv. 111

Figur 25: Jernbanealternativ NFO og vegalternativ 9, uten ny rv. 111
Alternativ NFO-9 er i hovedsak likt alternativ Midt-7, men med en trasé for fv. 118 over Sarpsfossen
noe lenger nord. I tillegg fordrer alternativ NFO-9 en større tilpassing av fv. 581 sammenlignet med
alternativ Midt-7. Dagens rv. 111 beholder dagens trasé og får kollektivfelt i nordgående retning.
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Jernbanealternativ NFO og vegalternativ 9 med ny rv. 111

Kjøring til
eiendommene tillatt

Figur 26: Jernbanealternativ NFO og vegalternativ 9, med ny rv. 111
Alternativ NFO-9 med ny rv. 111 har samme beskrivelse som i kapittel 5.4.3, utenom fremtidig rv. 111
som legges om i en ny trasé mellom Navestadveien og fremtidig fv. 118. Dagens rv. 111 gjøres om til
kollektivveg, men med kjøring tillatt for trafikk som skal til boliger og bedrifter i området. Dette må
trolig løses som forbud mot gjennomkjøring. Krysset mellom kollektivvegen og ny fv. 118 planlegges

løst som lyskryss med kollektivprioritering.
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Jernbanealternativ Midt og vegalternativ 10 uten ny rv. 111

Figur 27: Jernbanealternativ Midt og vegalternativ 10, uten ny rv. 111
Alternativ Midt-10 er stort sett likt med alternativ Midt-7, med unntak av tverrforbindelsen mellom fv.
118 og rv. 111 hvor kollektivveien føres i egen trasé. For andre motorkjøretøy enn kollektivtransport
legges trafikken mellom rv. 111 og ny rundkjøring ved Hafslund omtrent i samme trasé som i dag.
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Jernbanealternativ Midt og vegalternativ 10 med ny rv. 111

Kjøring til
eiendommene tillatt

Figur 28: Jernbanealternativ Midt og vegalternativ 10, med ny rv. 111
Beskrivelsen av alternativ Midt-10 vil være lik beskrivelsen av alternativ Midt-7, med unntak av fv. 118
som føres frem til Dondern i en trasé som ligger lenger nord. Dagens rv. 111 gjøres om til kollektivveg,
men med kjøring tillatt for trafikk som skal til boliger og bedrifter i området. Dette må trolig løses som
forbud mot gjennomkjøring.
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Jernbanealternativ NFO og vegalternativ 10 uten ny rv. 111

Figur 29: Jernbanealternativ NFO og vegalternativ 10, uten ny rv. 111
Alternativ NFO-10 vil nesten være likt alternativ Midt-10, med unntak av jernbanens plassering lenger
nord, og at fv. 118 dermed ikke behøver å krysse under jernbanen.
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Jernbanealternativ NFO og vegalternativ 10 med ny rv. 111

Kjøring til
eiendommene tillatt

Figur 30: Jernbanealternativ NFO og vegalternativ 10, med ny rv. 111
Alternativ NFO-10 er nesten likt alternativ Midt-10, med unntak av jernbanens plassering lenger nord,
og at fv. 118 dermed krysser under jernbanen øst for Sarpsfossen. Dagens rv. 111 gjøres om til
kollektivveg, men med kjøring tillatt for trafikk som skal til boliger og bedrifter i området.
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6 KONSEKVENSER
I dette kapitlet vil vi belyse konsekvenser som følger av alternativene for ny Sarpsborg stasjon. De
fremtidige alternativene sammenlignes med dagens situasjon og fordeler og ulemper i de ulike
stasjonsalternativene undersøkes.
Som nevnt innledningsvis omhandler rapporten trafikale konsekvenser for gange, sykkel, kollektiv og
bil til og fra stasjonsområdet, parkering og oppstillingsområde for buss. Overordnede trafikale
konsekvenser av stasjonsplassering og vegalternativer behandles i rapport ICP-16-A-25220
Overordnet transportanalyse Rolvsøy - Klavestad [10].
Ved sammenligning av tilgjengelighet og reisetider er dagens bosettingsmønster lagt til grunn for alle
alternativ. En eventuell endring av bosettingsmønster, for eksempel en mer sentrumsnær utbygging,
er ikke tatt hensyn til i denne analysen.
I dag er det to togavganger per rushtime mellom kl. 06 og kl. 08 fra Sarpsborg stasjon til Oslo S, og to
togavganger per rushtime mellom kl. 15 og 17 fra Oslo S til Sarpsborg. Togreisen mellom Sarpsborg
og Oslo tar i dag 1 time og 23 minutter. I fremtiden, når InterCity-strekningen er ferdig bygget til og
med Halden, vil togtilbudet i rushtiden være tilsvarende som i dag (2 tog i hver retning i rushtimene),
og reisen til Oslo vil ta 51 minutter4. Kortere reisetid vil styrke togtilbudets konkurransekraft overfor bil.

6.1

Konsekvenser for gående og syklende

Gange og sykkel er et attraktivt transportmiddelvalg for korte distanser. Det opereres med ulike
avstander som folk aksepterer å gå og sykle fra bolig til stasjon - fra 400 m opp mot drøyt 1 km for
gående (5-15 minutters gange) og gjerne mellom 1 og 5 km for sykkel[3]. Dette er derfor utgangspunkt
for å vurdere hvordan stasjonen vil betjene befolkningen i Sarpsborg. Vi har i disse analysene benyttet
reisetidsintervallene 0-5 minutter, 5-10 minutter og 10-15 minutter.
Ved å telle opp antall bosatte og ansatte5 innenfor dekningsområdet i de 3 reisetidsintervallene som er
analysert i kapittel 5.2.1 til kapittel 5.2.4, viser analysen at befolkningen vil få bedre tilgjengelighet til
Sarpsborg stasjon i fremtiden, sammenlignet med dagens situasjon.

4

Tilbudskonseptet T2031IC i Konseptdokument for InterCity-strekningene, når InterCity-utbyggingen er ferdigstilt

til og med Halden. Faktisk fremdrift for utbygging er ikke avklart, og kan bli endret, men vi forutsetter her at det
samme togtilbudet legges til grunn.
5 Basert på befolkningsdata med oppløsning i 100x100 meter rutenett. Dagens bosettingsmønster er lagt til grunn
for alle alternativ.
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Følgende grafer viser antall bosatte og ansatte innenfor dekningsområdene for gange i de ulike
alternativene.
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Figur 31: Antall bosatte (graf til venstre) og ansatte (graf til høyre) som befinner seg innenfor
5, 10 og 15 minutters gange fra dagens stasjon, alternativ Midt med dagens rv. 111 og
alternativ NFO med ny rv. 111.
Grafene over viser at fremtidig stasjonsutforming og tilhørende gang- og sykkelvegnett vil gi noe bedre
tilgjengelighet sammenlignet med dagens situasjon. Dette er hovedsakelig fordi dagens stasjon kun
gir tilgang til begge plattformer på ett sted. I fremtiden planlegges det adkomst til plattformene via
stasjonens hovedadkomst, fra sekundæradkomst/gangbru nær forlengelsen av Oscar Pedersens vei,
samt tilrettelegging for mulig forbindelse fra Opsundveien.
Ved å bygge en gjennomgående undergang mellom nord- og sørsiden av sporområdet vil beboere
bosatt på Opsund få ca. 450 meter kortere gangavstand til plattformene. Uten gjennomgående
undergang vil det ta mer enn 10 minutter å gå til stasjonen for den delen av bebyggelsen som ligger
lengst sør på Opsund – en dobling av tiden det tar dersom undergangen bygges gjennomgående.
I likhet med analysen av dekningsområde for gange, viser analysen av dekningsområde for sykkel at
fremtidig stasjon blir bedre tilgjengelig enn i dag totalt sett, for flere bosatte og ansatte. Grunnen til
dette er at fremtidig stasjon vil ha adkomst til sporområdet noe lenger øst, og at tilhørende gang- og
sykkelvegnett gir noe bedre tilgjengelighet for Opsund, Hafslundsøy, Årum og Borgen.
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Følgende graf viser antall bosatte innenfor dekningsområdene for sykkel i de ulike alternativene:
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Figur 32: Antall bosatte (graf til venstre) og ansatte (graf til høyre) som befinner seg innenfor 5,
10 og 15 minutters sykkelreise fra dagens stasjon, alternativ Midt med dagens rv. 111 og
alternativ NFO med ny rv. 111.
Analysene over bruker dagens ansatt- og bosettingsmønster som grunnlag. Kommuneplanen for
Sarpsborg legger opp til fortetting rundt stasjonen, noe som vil gjøre at flere ansatte og bosatte vil ha
gang- eller sykkelavstand til stasjonen i fremtiden. En slik fortetting er også nødvendig for å styrke
markedet for togreiser.
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Banealternativ NFO gir bedre samsvar med sykkelstrategien
I sykkelstrategien [12] er St. Nikolas gate vist som gjennomgående med eget anlegg for sykkel.
Beskrivelsen av denne vegstrekningen sier at det er behov for å etablere et ca. 750 meter langt
sykkelfelt i vegen.

Figur 33: Kartutsnitt som viser sykkelstrategien for området rundt Sarpsborg stasjon
St. Nikolas gate mellom Opsundveien og frem til og med stasjonsområdet planlegges i alle veg- og
banealternativer som tosidig fortau. På grunn av at St. Nikolas gate er smal vil det trolig ikke bli plass
til eget sykkelfelt, og sykling forutsettes løst som blandet trafikk i kjørebanen. Videre østover langs
nordsiden av fv. 118, fra stasjonen til krysset med fv. 109 er det tilrettelagt for et 5 meter bredt fortau
eller gang- og sykkelveg i alternativ Midt. Det er ikke avgjort hvilken funksjon denne gang- og
sykkelvegen skal ha, men trolig vil det bli behov for å opprettholde de 8 avkjørslene til boliger som
krysser fortauet i dag. Fremtidig funksjon som gang- og sykkelveg vil være avhengig av valgt løsning.
I banealternativ NFO er det imidlertid lagt til rette for en egen gang- og sykkelveg sør for sporområdet.
Denne løsningen anses å være mer i tråd med føringene gitt i sykkelstrategien enn løsningene som er
vist for banealternativ Midt.
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Konsekvenser for kollektivtransport

Kapasitet for avvikling og fremføring av buss
Alle bane- og vegalternativ legger opp til 8 bussholdeplasser (4 i hver retning) for 18 meter lange
leddbusser. Det er ikke foretatt en detaljert vurdering av om denne kapasiteten er tilstrekkelig i forhold
til hva som kan forventes av stasjonens betjening av buss i fremtiden fordi det ikke foreligger planer
for busstilbudet så langt frem i tid. Det anbefales at en slik vurdering gjøres i forbindelse med
reguleringsplan.
Teoretisk kan man anslå at 4 + 4 bussholdeplasser gir en maksimal kapasitet på mellom 360 og 480
bussavganger (teoretisk sett bussavganger med mellom 15 og 20 sekunders mellomrom i hver
retning) [16]. Dette avhenger imidlertid sterkt av hvor effektiv avvikling holdeplassene har med hensyn
til stoppetid, som igjen avhenger av antall passasjerer som skal av eller på bussen, billettsystem,
behov for å regulere avganger mot rutetabell, osv. Med en økt kollektivsatsing i Nedre Glommaregionen, og hyppigere togavganger ved Sarpsborg stasjon, vil behovet for å tilrettelegge for
korresponderende busser trolig reduseres. Det kan gi kortere oppholdstid for bussene ved stasjonen.
Av hensyn til holdeplassenes viktighet og antall passasjerer som forventes å stige av og på bussene
ved stasjonen kan det imidlertid være hensiktsmessig å legge Statens vegvesens kollektivhåndbok
V123[21] sine tall for kapasitet ved holdeplasser med 40 sekunder oppholdstid til grunn. Dette gir en
teoretisk kapasitet som tilsvarer ca. 200 – 400 bussavganger per time, totalt for begge retninger.
Behovet for 4 bussholdeplasser i hver retning er avklart i samråd med Østfold kollektivtrafikk. Det må
jobbes videre med bussløsning i neste planfase, og det anbefales at Østfold fylkeskommune jobber
videre med ruteplanlegging og fremtidig buss struktur. Dette er ønskelig for å gjøre en mer detaljert
vurdering i forkant av neste planfase, mht. å kunne vurdere kapasitet på knutepunktet, lengde på
holdeplasser, behov for regulering og behov for lang oppholdstid, vurdert mot fremtidig behov. Krav
om funksjonelt sett gode løsninger må være overordnet og styrende i forhold til foreløpige valg i
nåværende plan-/prosjekteringsarbeid.
Bussholdeplassenes plassering i forhold til adkomst til plattformene er nesten helt lik i alle alternativ,
og kollektivtrafikkens adkomst til hovedvegnett regnes for å være god.
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Konsekvenser for annen tilbringertransport og parkering

Høyere etterspørsel etter innfartsparkering ved fremtidig Sarpsborg stasjon
I tillegg til plasser til av-/påstigning og korttidsparkering, skal det tilrettelegges for 85 parkeringsplasser
ved Sarpsborg stasjon i fremtiden. I henhold til høringsutkastet til Sentrumsplanen blir det ikke tillatt å
benytte rivningstomter til parkering, og kvartalene nær knutepunktet er dermed ikke aktuelle som
erstatningstomter for innfartsparkeringen. Nye områder som vurderes for innfartsparkering er Grina,
Glengshølen, eller en kombinasjon av de to lokalitetene Grina og Glengshølen. Dette må vurderes
nærmere i neste planfase.
I felles parkeringspolitikk for Nedre Glomma[7] ble det pekt på mulige fremtidige utviklingsbehov for
styring av parkeringstilbudet i Fredrikstad og Sarpsborg kommune. I etterkant av denne utredningen
har Sarpsborg endret sin parkeringspolitikk og redusert antall offentlig tilgjengelige avgiftsfrie
parkeringsplasser rundt Sarpsborg stasjon.
Kartet i Figur 6 viser at store deler av de stasjonsnære gatearealene er avsatt til boligsoneparkering
eller parkering med høye dagtakster6, noe som vil kunne gi økt press på parkeringen ved Sarpsborg
stasjon. Samtidig tilsier nullvekstmålet og prinsippet om at veksten i persontransport i byområdene
skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, at økning i antall reisende som følge av forbedret
togtilbud, ikke medfører økning i antall parkeringsplasser. Bane NOR vil i økende grad ta i bruk
strategiske virkemidler som prising og bevisst fordeling mellom antall plasser reservert til dagparkering
og månedsabonnement på både Råde og Sarpsborg stasjon for å nå nasjonale mål om
transportmiddelvridning og samtidig gi et best mulig tilbud de reisende som trenger det mest – de
dagene det er behov for å ta bilen.
Samlet sett vurderes konsekvensen av dette å være i tråd med gjeldende strategier for parkering, og
vil medføre en positiv konkurransevridende effekt i retning av mer miljøvennlig tilbringertransport.
Ved flytting av dagens stasjon i Råde vil tilbudet om innfartsparkering bestå [9]. Lav
parkeringskapasitet for personbil ved Sarpsborg stasjon vil kunne medføre at flere velger å kjøre til
Råde stasjon. Særlig pendlere som er bosatt vest for fremtidig bomring rundt Sarpsborg vil ha
interesse av å benytte Råde stasjon i fremtiden. I Jernbaneverkets rapport «Konkretisering av
Jernbaneverkets parkeringsstrategi» viser TØIs kartlegging av Råde stasjon at det allerede i dag er et
høyt antall brukere av parkeringen som kommer fra Sarpsborg.
Følgende faktorer gjør at Råde stasjon vil fremstå som mer attraktiv for bilister i fremtiden:
- Etterspørselen etter innfartsparkering ved Sarpsborg stasjon forventes å øke i fremtiden.
- Bomringen rundt Nedre Glomma skal etter hvert også omfatte Sarpsborg byområde (anslått
innføring i 2022) og utgjør en økt kostnad ved å bruke bil til Sarpsborg sentrum.
- Det er komfortabelt og tidseffektivt å bruke bil hele vegen til stasjonen. En bilreise fra
Sarpsborg til Råde stasjon tar 15-20 minutter, slik at det ikke vil bli et tidstap sammenlignet
med togreisen mellom Sarpsborg og Råde, som i 2030 vil ta 17 minutter.
Høyere kapasitet og mer attraktiv sykkelparkering
I TØI-rapport 1367/2014 om innfartsparkering [14] er det foretatt en spørreundersøkelse som viser at
44 % av respondentene med mindre enn 5 kilometer reiseveg er ganske enig eller enig i at de gjerne
vil gå eller sykle til sin destinasjon. Samtidig er 23 % av de samme respondentene enig i at et sikkert
parkeringstilbud for sykkel vil gjøre at de sykler mer.
Bane NORs parkeringsstrategi har en målsetning om at tilbudet om sykkelparkering skal bygges ut i
forkant av etterspørselen, og at antall plasser til sykkelparkering kan økes i takt med etterspørselen. I
dag er det mulig å benytte seg av sykkelhotellet Pedalen ved Sarpsborg stasjon. Pedalen har plass til
100 sykler og koster 100 kroner pr. måned, eller 50 kroner per uke. I teknisk hovedplan legges det opp
til at 1/3 av sykkelparkeringsplassene skal være sykkelhotell, det vil si 200 sykkelparkeringer i hotell,
og dermed en dobling av kapasitet sammenlignet med dagens sykkelhotell. Når man inkluderer antall
sykkelparkeringer utendørs vil antall plasser til sykkelparkering tredobles i fremtiden, sammenlignet
med dagens situasjon.
Rød sone gir en dagtakst på 328 kroner forutsatt 10 timer parkering. Parkeringsplasser i blå sone
ligger noe lenger unna (i overkant av 800 meter gangavstand) og gir dagtakster på 90 kroner.
6
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Om dette gir overkapasitet ved fremtidig Sarpsborg stasjon er vanskelig å si. Analysene av
dekningsområde for sykkel tilsier at etterspørselen vil øke noe som følger av flere bosatte og ansatte
innenfor dekningsområdene for fremtidig situasjon, sammenlignet med dagens situasjon. Samtidig gir
økt attraktivitet i togtilbudet og andre konkurransevridende tiltak mot bruk av bil til stasjonen trolig vil
øke etterspørselen etter sykkelparkering ytterligere.
Gode forutsetninger for innfartsparkering
Via Trafik har på oppdrag fra Bypakke Nedre Glomma utarbeidet kartlegging, strategi og
handlingsplan for felles parkeringspolitikk i regionen. I rapporten Felles parkeringspolitikk anbefales
det å etablere et stort antall innfartsparkeringsplasser utenfor fremtidig bomring. Formålet med
innfartsparkeringen er å understøtte målet om høyere andel kollektivreisende, syklende og gående
innenfor bomringen. For å få best mulig effekt av dette anbefaler rapporten at innfartsparkering skal
etableres utenfor bomringen, på steder hvor det er attraktivt å bytte reisemiddel for resten av reisen
frem til destinasjonen.
For å skape et innfartsparkeringssystem som er attraktivt for fremtidige reisende fra Sarpsborg stasjon
vil det være viktig at «byttemotstanden» fra bil til et annet reisemiddel minimeres.
Innfartsparkeringsplasser utenfor bomringen vil bety at overgang til gange og sykkel blir lite attraktivt
for å reise til stasjonen. Overgang til buss hvor innfartsparkeringen etableres i tilknytning til et
høyfrekvent busstilbud som går innom jernbanestasjonen vil imidlertid kunne gi større effekt.
Det er ennå uvisst om det vil bli etablert innfartsparkering, og i tilfellet hvor disse skal etableres.
Forutsetningene for å etablere et effektivt innfartsparkeringssystem er imidlertid trolig til stede.
Kjøring tillatt for trafikk til boliger og bedrifter i alternativene hvor rv. 111 legges i ny trasé
I alternativene hvor rv. 111 legges om i ny trasé vil dagens rv. 111 bli omgjort til kollektivgate. Det er
likevel behov for å holde vegen åpen for trafikk som skal kjøre til boliger og bedrifter langs denne
vegstrekningen. Det er ikke vurdert hvordan dette løses i detalj for å tilse at gjennomkjøringsforbudet
blir respektert i praksis. Her kan det være aktuelt å etablere bussluser eller bom som åpnes på
tilkalling fra bussene for å hindre at kollektivvegen benyttes som gjennomkjøringsveg for andre
kjøretøy. Det er hensiktsmessig å gjøre mer detaljerte vurderinger knyttet til dette i forbindelse med
reguleringsplan eller byggeplan.

6.4

Konsekvenser for trafikkavvikling

De ulike vegalternativene er vurdert i rapporten «ICP-16-A-25235 Trafikkberegninger vegalternativ 7,
9 og 10 ved Sarpsfossen».
Trafikkberegningene viser at det blir bedre trafikkavvikling i både morgen- og ettermiddagsrush for
vegalternativ 7, 9 og 10, sammenlignet med dagens situasjon. Vegalternativ 10 vil ha bedre
trafikkavvikling enn vegalternativ 7 og 9.
Det er i trafikkberegningsrapporten foreslått ulike tiltak for kritiske kryss i vegnettene for vegalternativ
7, 9 og 10. Beregning av kryss viser at tiltakene gir god fremkommelighet for kollektivtransport i alle
alternativer.
Det som skiller alternativene er trafikkavviklingskvaliteten for andre kjøretøy. Med de viste tiltakene i
kryssene viser beregningsresultatene at alternativ 10 noe bedre trafikkavvikling.
Trafikkberegningene er utført på bakgrunn av en forventning om en trafikkvekst på 10 % som skal
tilsvare fremtidig situasjon om 20 år. Det er antatt en trafikkvekst på 0,5 % for næringstrafikk pr. år.
Trafikkvekst med privatbil er ikke innregnet, basert på politiske føringer om nullvekst i byområder.
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Trafikksikkerhet

6.5.1 Generelt
Det er ikke hensiktsmessig å gjøre en detaljert vurdering av trafikksikkerhet på kommunedelplannivå.
På nåværende tidspunkt er det ikke tilstrekkelig grunnlag for å kvantifisere dette.
Generelt vil forbedret kryssing av jernbanen samt ombygging av vegnettet i Sarpsborg gi et forbedret
tilbud for gående og syklende.
Tiltakene på vegnettet vil også bety forbedringer for kollektivtrafikk og annen biltrafikk, slik at den
generelle trafikksikkerheten vil forbedres.
Som nevnt tidligere i rapporten vil fremtidig utforming av vegnettet ha en relativt stor grad av
separasjon av motoriserte kjøretøy, gående og syklende øst for krysset mellom fv. 118 og fv. 109. Her
er det stort sett lagt opp til separate løsninger med fysisk skille mellom vegbanen og gang- og
sykkelvegen. Hovedtraséene vil i dette området utformes med 2 meter fortau for gående og 3 meter
sykkelveg.
6.5.2

Oppfølgingspunkter ved videre planlegging

Det er i dette kapitlet pekt på noen enkeltforhold som bør vies oppmerksomhet i den videre
planleggingen av fremtidig jernbanestasjon og tilhørende veganlegg i Sarpsborg.
Løsninger øst for kryss mellom fv. 118 og fv. 109
 I alternativene hvor kollektivtrafikken mellom rv. 111 og fremtidig fv. 118 følger Øyveien (ca.
120 meter) legges det opp til at kollektivtrafikken og gang- og sykkelvegtrafikken deler
vegbanen. Dette er en løsning som er akseptert av Statens vegvesen. Det bør i den videre
planleggingen vurderes om dette er hensiktsmessig, eller om gående og syklende behøver en
separat veg eller fortau. Tilgjengelighet og universell utforming må også inngå i vurderingen.
Blå strek i følgende kart viser hvor det mangler tilrettelegging for gående og syklende langs
Øyveien:

Figur 34: Blå strek viser manglende tilrettelegging for gående og syklende langs
Øyveien.
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St. Marie gate har i dag avkjørsel fra fv. 118 ca. 350 meter vest for Sarpsfossen. I fremtiden vil
nivåforskjellen mellom fremtidig gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 118 og fremtidig
kjøreveg gjøre en slik adkomst vanskelig å få til. Fremtidig adkomst til St. Marie gate vil derfor
bli løst med en 6 meter bred kombinert adkomstveg og gang- og sykkelveg. Statens vegvesen
har akseptert en slik utforming av adkomstforholdene. Følgende kart viser strekningen (blå
strek) som er foreslått løst som kombinert adkomstveg og gang- og sykkelveg:

Figur 35: Blå strek viser strekningen hvor vegen løses som kombinert adkomstveg og
gang-/sykkelveg.


I området vest for krysset mellom fv. 109 og fv. 118 er vegnettet utformet som gateløp med
tosidig fortau. Dette området har en langt lavere trafikkmengde, og syklende vil derfor kunne
velge mellom lav hastighet på fortauet eller en høyere hastighet i blandet trafikk i kjørebanen.
Trolig vil St. Nikolas gate ha en relativt høy andel av syklister i fremtiden, og det bør derfor
vurderes om f.eks. sykkelfelt kan være en aktuell løsning.
I alternativene til utforming av gang- og sykkelvegnettet i jernbanealternativ NFO er det
planlagt en gang- og sykkelveg langs plattformen. Denne skal utformes med rekkverk mot
sporområdet, for å skille plattformområdet fra gang- og sykkelvegen og hindre at folk sykler
eller går nær sporet.

Underganger for gående og syklende kan oppleves utrygge
Enkelte steder vil gående og syklende måtte krysse jernbanen og/eller trafikerte veger via
underganger. Dette gjelder følgende områder:
 Undergang med adkomst til plattformene. Dersom denne utformes som gjennomgående
undergang med forbindelse til Opsund vil denne være ca. 100 meter lang.
 Langs fv. 118 under jernbanen vest for Sarpsfossen i alt. Midt-7 og Midt-10
 Øyveien under fv. 118 og jernbanen øst for Sarpsfossen i alt. Midt-7 og NFO-9, samt
løsninger for gående og syklende i rundkjøringen fv. 118 x fv. 581 i alt. Midt-10 og NFO-10.
 Kryssing for gående og syklende i rundkjøring ved Hafslund skole i alt. Midt-7, Midt-10 og
NFO-9.
Slike underganger kan gi en følelse av utrygghet dersom det ikke legges til grunn utforming med god
belysning og brede passasjer. I området like øst for Sarpsfossen er disse undergangene planlagt som
gang- og sykkelveger under bruene for bil og jernbane, og området kan oppleves som utrygt selv om
dette gir nokså åpne løsninger. Hovedadkomsten under jernbanen vil være ca. 100 meter lang og 8
meter bred, og bør utformes på en måte som skaper opplevd trygghet.
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Kryssingspunkter for gående og syklende
Følgende kryssingspunkter for gående og syklende behøver oppmerksomhet i den videre
planleggingen av vegnettet rundt stasjonsalternativene:
 Like vest for rundkjøringen fv. 109 x fv 118 er det lagt opp til to kjørefelt i østgående retning i
fv. 118. Det høyre kjørefeltet er et kollektivfelt som endres til høyresvingfelt før rundkjøringen,
og biler som skal i retning fv. 109 må dermed foreta feltskifte til høyresvingfelt på vei mot
rundkjøringen. Her kan det oppstå farlige situasjoner dersom bilfører må følge med på
trafikken i høyre felt (sorte piler i figuren under) og samtidig ikke er oppmerksom på fotgjenger
som skal krysse vegen (rød pil i Figur 36). Ved å trekke gs-vegen vekk fra kjørebanen vil det
være lettere å se om fotgjengere kommer til å bruke gangfeltet.

Figur 36: Kart som viser en potensielt trafikkfarlig situasjon dersom bilførers
oppmerksomhet mot fotgjengerfeltet avledes av feltskifte.





Undergangen under dagens jernbane i St. Nikolas gate har i dag en utforming som utgjør en
risiko for trafikkulykker. Blant annet siktforholdene vil bli utbedret i alternativene for fremtidig
situasjon. Det er likevel behov for at undergangen følges opp i det videre planarbeidet,
spesielt med hensyn til at syklende kan komme i stor fart inn i krysset.
I alternativ Midt-10 er er det ikke lagt opp til planskilt kryssing av Nordbyveien (dagens fv.
581). Dette gir kryssing i plan av en forholdsvis trafikkbelastet veg, da den i fremtiden vil ha
ca. 15 000 kjøretøy per døgn7.
I alternativene hvor rv. 111 legges i ny trasé vil det bli behov for filterfelt i rundkjøringen nord
for Hafslund skole. Disse kjørefeltene starter og slutter ca 30-40 meter før og etter
rundkjøringen, før vegen utformes som tofelts kjøreveg med en kryssing i plan over riksvegen.
Det vil være stor trafikk på denne vegen, og kryssingspunktet er i nærheten av Hafslund skole.
Her kan det oppstå farlige situasjoner dersom bilførere som benytter filterfeltet ikke er
oppmerksomme på fotgjengere som skal krysse vegen.

Trafikkvolumet i dimensjonerende time er i følge rapporten «ICP-16-A-25235 Trafikkberegninger
vegalternativ 7, 9 og 10 ved Sarpefossen» ca. 1500 kjøretøy per time. På slike veger er det vanlig at
omtrent 1/10 av døgntrafikken avvikles i dimensjonerende time. Dette gir et trafikktall på 15 000
kjøretøy per døgn.
7
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Bilistene i filterfeltet vil ha vikeplikt for andre biler på vei ut av rundkjøringen, og må derfor
rette oppmerksomhet mot denne trafikken. Følgende figur viser biltrafikkens bevegelser (sorte
piler) og fotgjenger (rød pil) i alternativ 7 Midt:

Figur 37: Figur som viser fotgjengerstrømmer (rød pil), og kjøretøybevegelser (sorte
piler) som kan medføre en trafikkfarlig situasjon.
Fare for «villkryssing»
Kryssingssteder for fotgjengere tilrettelegges med fotgjengerfelt eller fortau med nedsenket kantstein
på begge sider av vegen. For å unngå at folk krysser på andre steder (villkryssing), er det viktig at
kryssingspunktene er hensiktsmessig plassert med tanke på hvor folk ønsker å krysse vegen.
I nærheten av stasjonsområdet vil kvartalsgatene Jernbanegata, Rosenkrantz gate, Sverres gate og
Nansens gate gi fotgjengerstrømmer til stasjonsområdet. Det er ikke hensiktsmessig eller
trafikksikkerhetsmessig tilrådelig å etablere fotgjengerfelt på tvers av St. Nikolas gate for alle disse
gatene. Dette er et tema som vil bli fulgt opp i videre planlegging, i forbindelse med reguleringsplan og
byggeplan for vegene.
Behov for å vurdere trafikksikkerhet der syklistenes hastighet er stor
Generelt vil alle gang- og sykkelveger ha en stigningsgrad som ikke overstiger 7 %. Der hvor disse
gang- og sykkelvegene kan medføre høye hastigheter for syklende inn mot kryssingspunkter eller i
kurver med dårlig sikt, bør det i den videre planleggingen vurderes fartsreduserende tiltak, eller andre
tilpassinger av gang- og sykkelvegnettet for å øke trafikksikkerheten.
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