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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 om 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.
Utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt på strekningen Simo–St. Croix er et prioritert prosjekt i Bypakke
Nedre Glomma. Prosjektet skal bidra til at målene i Bypakke Nedre Glomma nås, overføre trafikk fra
sentrumsgater til hovedvegnettet og bygge opp under god byutvikling.
Bane NOR og Statens vegvesen har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med felles
kommunedelplan med konsekvensutredning på strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad. Formålet
med planarbeidet er å avklare korridor for nytt dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy og ny stasjon på
Grønli. Planarbeidet skal i tillegg avklare forslag til framtidig løsning for rv.110 på strekningen Simo–
Grønli–St.Croix.
Denne delutredningen beskriver tiltakets konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Begrepene nærmiljø
og friluftsliv er begge knyttet til mennesker som brukere og/eller beboere, og til de fysiske omgivelsene
som har betydning for dem [1]. Delutredning nærmiljø og friluftsliv inngår som del av de ikke-prissatte
konsekvensene i den samlede konsekvensutredningen for kommunedelplanen.
Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ som videreføres som forslag til
kommunedelplan.
Utredningskrav følger av fastsatt planprogram og utredningen følger metodikken i Statens vegvesen
håndbok V712 fra 2014.

Tiltaket
Strekningen med dobbeltspor Seut–Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille på Kiæråsen. Det
er to alternativer for bane både på delstrekningen Seut–Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy.
Banealternativene på de to delstrekningene kan kombineres uavhengig av hverandre.
På delstrekningen Seut–Kiæråsen inngår ny stasjon/knutepunkt på Grønli og vegprosjektet for ny
firefelts rv. 110 mellom Simo og St. Croix. Det er utarbeidet tre alternativer for rv. 110 mellom
Veumveien og Brochs gate. Det er utredet fire ulike kombinasjoner av veg og bane på delstrekningen.
Ved St.Croix er det ulike varianter av kryssløsninger for rv.110 som er uavhengige av alternativer.
På delstrekningen Seut–Kiæråsen er det følgende alternativer:
•
•
•
•

Alternativ 2a + 1 (banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 1 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 2 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)
Alternativ 6b + 3 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)

Fra Kiæråsen og frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det følgende banealternativer:
•
•

Alternativ 2a
Alternativ 4a
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Dagens situasjon
Influensområdet dekker store deler av byområdet til Fredrikstad og bybåndet videre mot Sarpsborg.
Byområdet er et komplekst område, med flere funksjoner samlet innenfor et forholdsvis lite areal.
Innenfor byområdet er det både boliger, næring, handel, offentlige tjenester, parker, offentlige
møteplasser med mer. Bybåndet mellom byene består stort sett av større boligområder,
landbruksarealer og avgrensede næringsområder.
I det innerste byområdet utøves det primære nærmiljø og friluftsliv mellom husene og på
kvartalslekeplasser. Videre er skolene med tilhørende balløkker viktige arealer i nærområdene. Hvis
man beveger seg noe lenger, har man tilgang på bymarka i Fredrikstad. Brattliparken og
Bingedammen peker seg ut som svært viktige grønne lunger tett inn mot tettbebyggelsen.
Brattliparken er også inngangen til Fredrikstadmarka. Man kan gå i ett sammenhengende
skogsområde helt fra Brattliparken til Rolvsøy.
Dagens jernbane går fra Seut gjennom Fredrikstad sentrum og langs etter Glomma forbi Kiæråsen.
Etter Kiæråsen går jernbanen gjennom Lisleby lokalsamfunn.

Verdi, omfang og konsekvens
I alt 24 delområder er kartlagt og verdivurdert. De største verdiene er knyttet til boligområder, viktige
møteplasser ute, særlig de for barn og unge, friluftsområder og tilknytning til disse i tillegg til veg- og
stinett for gående og syklende, særlig i forbindelse med skoleveg og arbeidsreiser. Hvilke
registreringskategorier i verdivurderingen som tillegges størst vekt i hvert enkelt delområde avhenger
av kvaliteten på disse og på omfangsgraden. I sammenstillingen av konsekvens er delområdene
summert opp, dette gir grunnlag for rangering. I konsekvensvurderingen er 0-alternativet gitt
konsekvens 0. Utbyggingsalternativene vurderes opp mot 0-alternativet.

1.3.1 Seut–Kiæråsen
Alle alternativer gir ny stasjon på Grønli, med større nærhet til dagens sentrum, og som vil muliggjøre
utvikling av et nytt byområde i arealene rundt ny stasjon. Ny stasjon vil også representere en ny viktig
møteplass i Fredrikstad sentrum.
Innenfor delstrekningen Seut–Kiæråsen vil alle alternativer gi varig inngrep i bo- og uteområder.
Inngrepene er størst mellom krysset rv. 110, Veumveien/Holmegata i vest og Grønli og Glemmen i
øst. Dette området består av forholdsvis tett eldre bebyggelse med god oppholds- og bruksintensitet.
Alle alternativene gir inngrep i Merkurbanen, Fredrik ll vgs., skateparken på Steffensjordet og
nærføring til Trara skole og Glemmen videregående skole både i anleggsfase og permanent situasjon.
I vurderingen er det lagt til grunn at Fredrik II vgs. skal flyttes iht. kommunens planer.
Alle alternativene vil gi en mer oversiktlig løsning for gående og syklende i områdene rundt ny stasjon
på Grønli, og dermed bedre koblinger på tvers og langs rv. 110 og jernbanen, mellom byen i sør,
barneskolen på Trara, boligområdene rundt og markaområdene i nord.
For delstrekningen mellom Seut og Kiæråsen er det alternativene 2a + 1, 6b + 1 og 6b + 2 som
kommer best ut. Disse alternativene rangeres likt, mens alternativ 6b + 3 rangeres som nr.2. Årsaken
til at 6b + 3 kommer noe dårligere ut er begrunnet i en noe mer belastet støysituasjon rundt Trara
skole og ved Grønli. Alternativet innebærer videre at ny riksveg vil bli liggende mer åpent på Grønli,
noe som gir mindre rom for arealer til opphold og gir færre krysningspunkter for myke trafikanter. Se
tabell under for oppsummering av omfang og konsekvens i området Seut–Kiæråsen.
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Tabell 1-1: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Seut–Kiæråsen, samt
samlet konsekvens og rangering for alternativene.
Alternativ 2a + 1
Verdi

Omfang

Delområde 1
Seut brygge
Delområde 2
Seut/
Mosseveien
Delområde 3
Trosvik

Middels

Alternativ 6b + 1

Alternativ 6b + 2

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Lite
positivt

+

Lite
positivt

+

Lite
positivt

+

Lite
positivt

+

Liten

Intet til
lite
positivt

0

Intet til
lite
positivt

0

Intet til
lite
positivt

0

Intet til
lite
positivt

0

Middels
til stor

Lite/
middels
negativt

– /– –

Lite/
middels
negativt

– /– –

–/– –

Stor

Middels
/stort
negativt

–––

Middels
/stort
negativt

–––

Lite/
middels
negativt
Middels
/stort
negativt

–/– –

Delområde 4
Merkurbanen
/Trosvik
skole/Fredrik
ll vgs.
Delområde 5
Vestre
gravlund/
Holmen
Delområde 6
Frydenberg/
Bjørndalen

Lite/
middels
negativt
Middels
/stort
negativt

Middels
til stor

Lite/
middels
positiv

++

Lite/
middels
positivt

++

Intet/lite
positivt

0/+

Intet/lite
positivt

0/+

Middels
til stor

Stort
negativt

–––

Stort
negativt

–––

Middels
negativt

––

Middels
negativt

––

Delområde 7
St. Hansfjellet
Delområde 8
Trara skole/
Brattliparken
Delområde 9
Trara

Stor

Lite/
intet

0

Lite/
intet

0

Lite/
intet

0

Lite/
intet

0

Stor

Lite/
middels
positivt

+/++

Lite/
middels
positivt

+/++

Lite/
middels
positivt

+/++

Lite

+

Middels
/ stor

– /– –

Intet/liten
positiv

+

Intet/liten
positiv

+

Stor

++

Lite/
middels
positivt
Lite
positivt

++

Liten/
middels

Delområde
12 Glemmen
kirke/
sentrum/
Apenesfjellet
Delområde
13
Grønlifjellet/
Speiderfjellet
Delområde
14 Dammyr/
St. Croix
Delområde
15 Cicignon

Stor

Middels
positivt

++

Middels
positivt

++

Lite/
middels
positivt
Lite/
middels
positivt
Middels
positivt

++

Delområde
11 Grønli

Lite/
middels
negativt
Lite/
middels
positivt
Middels
positivt

– /– –

Delområde
10 Glemmen
vgs.

Lite/
middels
negativt
Lite/
middels
positivt
Middels
positivt

++

Lite/
middels
positivt

++

Middels
til stor

Middels
negativt

––

Middels
negativt

––

Middels
negativt

––

Middels
negativt

––

Liten/
middels

Lite
positivt

+

Lite
positivt

+

Lite
positivt

0/+

Lite
positivt

0/+

Stor

Lite
positivt

+/++

Lite
positivt

+/++

Intet/lite
positivt

+

Intet/lite
positivt

+

Delområde
16

Middels

Middels
til stort
positivt

++

Middels
til stort
positivt

++

Middels
til stort
positivt

++

Middels
til stort
positivt

++

++

++

++

Konsekvens

Alternativ 6b + 3

–––

+/++

Omfang

Konsekvens

–––

+

InterCity-prosjektet

Brønneløkk
veien/
Lahellemoen
Delområde
17 Bydalen
Delområde
18
Hassingen/
Falchåsen

Middels
/stor
Middels

Samlet konsekvens
Rangering
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0

Lite/
intet
Intet

0

0/+
1

0
0

0
2

1.3.2 Kiæråsen–Rolvsøy
Alternativ 4a rangeres her som det beste alternativet. Hovedårsaken til dette er den store negative
påvirkningen alternativ 2a har på boområdene på Lisleby, barrierevirkning og kryssingen ved
«Snippen». Det er også vektlagt en positiv effekt av at trafikken fra dagens jernbane og
jernbaneteknisk anlegg fjernes. Denne effekten er størst med alternativ 4a.
Tabell 1-2: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Kiæråsen–Rolvsøy, samt
samlet konsekvens og rangering for alternativene.
Alternativ 2a
Verdi
Delområde 19
Mørkedalen/
Kiæråsen
Delområde 20
Lisleby
industri/v.
Glomma
Delområde 21
Lisleby/
Nøkleby
Delområde 22
Råbekken/
Dikeveien
Delområde 23
Evje/Omberg
Delområde 24
Ombergjordene

Omfang

Alternativ 4a

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Middels
til stor

Lite positivt

+

Lite positivt

+

Liten til
middels

Middels positivt

++

Lite positivt

+

Middels
til stor

Middels til stort
negativt

–––

Ubetydelig/ite
positivt

+

Lite/intet

0

Lite negativt

0/-

Intet/lite positivt

+

Lite positivt

+

Intet

0

Intet

0

Liten

Middels
Liten

Samlet konsekvens
Rangering

0
2

0/+
1

Forslag til avbøtende og kompenserende tiltak
Både veg- og banetiltaket vil grunnet økt bredde sammenlignet med dagens situasjon gi en større
opplevd barriereeffekt der de ikke ligger i tunnel. Samtidig vil løsningene for gående og syklende bli
universelt utformet, og jevnt over gi et mer forutsigbart gang- og sykkelmønster. For å avbøte på den
store barriereeffekten lange underganger har, er det viktig at disse er godt lyssatte og med en kurvatur
som gjør at det blir mulig å se utgangen av den undergangen man går, eller sykler inn i.
Tiltaket innebærer arealbeslag innenfor delområdene på store deler av strekningen. Avbøtende tiltak
kan være å opparbeide gode møteplasser og grøntområder, inkludert lekearealer for barn og unge i
de boområder som påvirkes vesentlig av tiltaket.
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Merkurbanen er sammen med Trosvikbanen hovedarena for Trosvik idrettsforening. Det er svært
viktig både for idrettsforeningen og for Trosvik lokalsamfunn at eventuelt nytt baneanlegg blir liggende
innenfor det området hvor barna tilhørende Trosvik faktisk bor. Et mulig avbøtende tiltak her hadde
vært å få etablert nye baner så nært eksisterende anlegg som mulig.
Som et avbøtende tiltak for fjerning av etablerte bomiljø i delområde 6 Frydenberg/Bjørndalen bør det
sees på muligheten for å opparbeide grøntdrag med tilrettelegging for myke trafikanter og trygge lekeog oppholdsarealer for barn og unge.
Alternativ 2a gir inngrep i luftearealene til Hjørgunn gård. Det bør søkes å finne erstatningsareal for
disse, fortrinnsvis i nærheten av anlegget.
Begge alternativer medfører at Hans Nielsen Hauges vei senkes under ny jernbane og at adkomst til
Fjellbuveien brytes. Ny forbindelse må etableres. Én mulig løsning er via Rypeveien/Småskauen.
Dette medfører beslag av en opparbeidet nærlekeplass i Småskauen. I det videre arbeidet er det viktig
å vurdere alternative løsninger for veg, alternativt finne erstatningsareal for lekeplassen.

Oppfølgende undersøkelser
Det vil i det videre arbeidet jobbes videre med mer detaljert utforming både av det permanente tiltaket
og faseplanlegging for bygging av tiltaket. I denne fasen vil detaljer rundt utforming kunne endre seg.
Det vil også bli gjort mer detaljerte støyvurderinger i neste planfase (detaljreguleringsplan) enn de som
er gjort i denne planfasen (kommunedelplan).
Nærføringen både av anlegg og permanent tiltak til Trara skole bør rettes spesiell oppmerksomhet i
det videre arbeidet. Det samme gjelder framtidig jernbaneanlegg som vil komme i nærføring med
eksisterende boliger i delområde 21 Lisleby/Nøkleby.
I alle alternativer medfører tiltaket riving av den midlertidige skateparken på Steffensjordet som er en
svært viktig møteplass for barn og unge. Kommunen bør i tråd med tidligere vedtak om sentrumsnært
skateanlegg søke å finne et permanent sted for nytt skateanlegg som kan erstatte dagens midlertidige
skateanlegg (Kulturutvalget Utvalgssaksnr. 13/13).
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2 INNLEDNING
Bakgrunn og formål
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 om 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.
Utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt på strekningen Simo–St. Croix er et prioritert prosjekt i Bypakke
Nedre Glomma. Prosjektet skal bidra til at målene i Bypakke Nedre Glomma nås, overføre trafikk fra
sentrumsgater til hovedvegnettet og bygge opp under god byutvikling.
Bane NOR og Statens vegvesen har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med felles
kommunedelplan med konsekvensutredning på strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad. Formålet
med planarbeidet er å avklare valg av korridor for nytt dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy og ny
stasjon på Grønli. Planarbeidet skal i tillegg avklare forslag til framtidig løsning for rv. 110 på
strekningen Simo–Grønli–St.Croix, og det skal sikres nødvendige arealer for realisering av begge
disse tiltakene. Dette skal være grunnlag for videre planlegging og bygging.
Planprogram for kommunedelplanen med konsekvensutredning (justert utgave), fastsatt 21.06.2018
av Fredrikstad bystyre, definerer hvilke utredningskorridorer og -tema som skal inngå i
konsekvensutredningen.
I henhold til handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 skal nytt dobbeltspor som muliggjør
kortere reisetid og to tog i timen mellom Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg, være etablert innen 2029.
Denne delutredningen beskriver tiltakets konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv for traséer innenfor de
alternative utredningskorridorene som er definert i planprogrammet. Delutredning nærmiljø og friluftsliv
inngår som del av de ikke-prissatte konsekvensene i den samlede konsekvensutredningen for
kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ som videreføres
som forslag til kommunedelplan.
Arbeidet er utført av 2G, en sammensatt gruppe fra COWI AS og Multiconsult Norge AS, med LPO
arkitekter og NIKU som underkonsulenter. Denne delutredningen er utarbeidet av Kjersti Lie og Jesper
Vesøen. Kjersti Lie er samfunnsgeograf/arealplanlegger og Jesper Vesøen er byplanlegger. Alle bilder
er tatt av 2G med mindre annet er spesifisert. Det samme gjelder figurer/illustrasjoner i rapporten.

Utredningskrav i planprogrammet
Konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv er utredet i samsvar med kravene i fastsatt planprogram.
Planprogrammets kapittel 5.3 beskriver krav til metode og gjennomføring av konsekvensutredningen
for ikke-prissatte fagtema, blant annet at Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser skal
benyttes i utredningsarbeidet. Planprogrammet ble utarbeidet for parsellen mellom Fredrikstad (Seut)
og Sarpsborg (Klavestad), og har derfor noen utredningskrav som ikke er relevante for denne
strekningen.
Fastsatt planprogram spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet nærmiljø og friluftsliv:
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3 TILTAK SOM UTREDES
Beskrivelse av alternativer

Figur 3-1: Banealternativer på strekningen Seut–Rolvsøy. Grå ramme viser arealet som dekkes
av figur 3-2 vegalternativer
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Strekningen med dobbeltspor Seut–Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille på Kiæråsen. Det
er to alternativer for bane på både delstrekningen Seut-Kiæråsen og Kiæråsen-Rolvsøy.
Banealternativene på de to delstrekningene kan kombineres uavhengig av hverandre.
På delstrekningen Seut-Kiæråsen inngår ny stasjon/knutepunkt på Grønli og vegprosjektet for
utvidelse av rv. 110 til fire felt mellom Simo og St. Croix. Det er utarbeidet tre alternativer for rv. 110
mellom Veumveien og Brochs gate. Det er utredet fire ulike kombinasjoner av veg og bane på
strekningen.
Ved St.Croix er det to ulike varianter av kryssløsninger for rv.110 som er uavhengige av alternativer.
På strekningen Seut–Kiæråsen er det følgende alternativer:

Alternativ 2a + 1 (banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)

Alternativ 6b + 1 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)

Alternativ 6b + 2 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)

Alternativ 6b + 3 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)

Alternativene er like fra Seut og fram til Merkurbanen. Fra Veumveien til Kiæråsen går begge
banealternativene i fjelltunneler gjennom St.Hansfjellet og Grønlifjellet. Ny Fredrikstad stasjon er
plassert på Grønli. I det nye stasjonsområdet vil spor og plattformer ligge delvis åpent under framtidig
terrengnivå (i betongtrau), med reisetorg og kollektivgate på lokk over plattformområdet.
Banealternativene er forskjellige når det gjelder horisontal og vertikal plassering på jernbanelinja.
Banealternativ 6b ligger litt lenger nord og lavere i terrenget enn alternativ 2a. Begge
banealternativene er ca. 3 km lange.
Mellom Veumveien og Brochs gate er det utarbeidet tre forskjellige vegalternativer for rv. 110 forbi nye
Fredrikstad stasjon. Vegalternativ 1 legger trafikken utenom kollektivknutepunktet, vegalternativ 2
legger trafikken under bakken forbi knutepunktet, og i vegalternativ 3 går rv. 110 i dagen forbi
knutepunktet.
I alle alternativene legges ny fv. 109/rv. 110 langs Grønlifjellet, og det etableres kollektivgate over
plattformområdet omtrent i samme horisontale trasé som dagens fv. 109. Vertikalt er kollektivgata lagt
høyere slik at det er planskilt krysning av plattformområdet. Fra Brochs gate til St. Croix-krysset er
vegalternativene like.
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Figur 3-2: Illustrasjon som viser prinsippløsning for vegalternativ 1, 2 og 3 i kombinasjon med
banealternativ 6b
I vegalternativ 1 går rv. 110 i tunnel fra krysset med Veumveien, under ny bane og videre under
Brattliparken og knyttes til fv. 109 i rundkjøringen nord for Glemmen videregående skole. Dette gir
mulighet for å bruke dagens vegtunnel gjennom St. Hansfjellet til gang- og sykkelveg. Ny tunnel for rv.
110 er en kombinasjon av betongtunnel mellom Frydenbergfjellet og Brattliparken og fjelltunnel på
resten av strekningen. På dette plannivået avklares ikke arealbruk for arealet over betongtunnelen. De
prissatte og ikke-prissatte utredningene legger til grunn at arealet over betongtunnelen fylles til
eksisterende terreng (cut & cover) og tilsås. Dersom alternativet videreføres i reguleringsplan, vil
arealbruk avklares i dialog mellom Statens vegvesen, kommune og nærmiljø. Statens vegvesen er
generelt restriktiv til bebyggelse oppå cut & cover, og i andre prosjekter er tilsvarende areal disponert
til friområde, gang-og sykkelveg mv.
I vegalternativ 2 og 3 går rv. 110 i tunnel gjennom St. Hansfjellet og følger parallelt med banen som i
dag. Den viktigste forskjellen mellom disse alternativene er at vegalternativ 2 ligger lavere i terrenget
slik at kollektivgata og knutepunktsfunksjoner ligger på lokk over deler av riksvegen forbi
stasjonsområdet og at kollektivgata kan krysse rv. 110 planskilt.
I vegalternativ 3 vil rv.110 gå i dagen på sørsiden av stasjonsområdet. Rv. 110 vil i dette alternativet
utformes som en veg med gatepreg og krysse i plan med kollektivgata.
For St. Croix-krysset er det i vegalternativ 1 lagt inn en variant hvor rv. 110 senkes sammenliknet med
i dag, og det etableres gang- og sykkelvegbruer med en sentraløy over ny rundkjøring for vegen. I
vegalternativ 2 legges rundkjøringen for rv.110 omtrent i nivå med dagens gateløp, mens gang- og
sykkelveger ledes under.
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Fra Kiæråsen og frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det følgende banealternativer:

Alternativ 2a

Alternativ 4a

Alternativ 2a går i tunnel gjennom Kiæråsen omtrent til Sanengveien på Lisleby, langs Lislebyveien
fram til Snippen og videre langs eksisterende jernbane fram til Østfoldhallen. Alternativet er i
underkant av 5 km langt.
Alternativ 4a ligger vest for alternativ 2a og går i lang tunnel gjennom Kiæråsen og videre under
Gamle Glemmen kirke omtrent fram til Lislebyveien. Fra Lislebyveien går traseen parallelt med fv. 109
og følger Dikeveien fram til Østfoldhallen. Fra Glemmen gård og omtrent til Hans Nielsens Hauges vei
går banen på viadukt (lang bru). Alternativet er i overkant av 5 km langt.
Det nedlagte steinbruddet i Kiæråsen planlegges benyttet til deponi- og riggområde. Dette gjelder for
alle alternativer. Steinbruddet forutsettes fylt opp til nivå med omgivende terreng slik at naturlige
terrengformer gjenopprettes. Endelig utforming av deponiet og arealbruk i etterkant er det ikke tatt
stilling til på dette plannivået, men må avklares i dialog med Fredrikstad kommune i
reguleringsplanfasen. Med oppfylling til omgivende terreng kan området ta imot ca. 1 mill. m³ masse.
Dette vil omfatte kun deler av overskuddsmassene fra prosjektet, og resterende overskuddsmasser
forutsettes kjørt ut til eksterne deponier.
For mer detaljert beskrivelse av alternativene henvises til «Planbeskrivelse med konsekvensutredning.
Kommunedelplan for dobbeltspor Seut–Rolvsøy og rv. 110 Simo–St.Croix».

Usikkerhet
Økt kunnskap og videre detaljering i senere planfaser vil kunne føre til justeringer av alternativene.
Traseene og løsningene som vises på tegninger og illustrasjoner baseres på kunnskap og
detaljeringsnivå tilpasset hovedplan. Det er knyttet usikkerhet til flere forhold, blant annet
anleggsgjennomføringen med hensyn til riving av bebyggelse og omlegging av veger. Bygninger som
er vist revet på illustrasjoner og kart er basert på foreløpige vurderinger og kan bli endret i neste
planfase som er reguleringsplan.
Bruken av lokk i stasjonsområdet og utstrekning av dette, er en kompleks og tverrfaglig vurdering av
en rekke faktorer som grunnforhold, fundamenteringsprinsipp, brannkrav, støy, drift og vedlikehold og
ikke-prissatte konsekvenser mfl. Omfang av lokk og endelig utforming av knutepunktet vil først bli
avgjort i neste planfase. Skissene viser det som i kommunedelplanfasen legges til grunn for å kunne
vurdere kostnader og konsekvenser.
Usikkerhet i grunnlaget for verdivurderingene er omtalt i kap.4 Metode, og annen fagspesifikk
usikkerhet med hensyn til omfangs- og konsekvensvurderingene, er omtalt i kap. 6 Verdi, omfang og
konsekvens.
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4 METODE
Innledning
I denne konsekvensanalysen benyttes metodikken i Statens vegvesens håndbok V712
Konsekvensanalyser, 2014[1]. Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikkeprissatte konsekvenser:
• Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.
• Omfang: Med omfang menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad et område
påvirkes av tiltaket.
• Konsekvens: Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i
forhold til alternativ 0. Konsekvens fremkommer ved sammenstilling av områdets verdi og
omfanget av påvirkning av området.
En revidert utgave av håndbok V712 ble lansert i februar 2018. I denne utredningen benyttes 2014utgaven da fastsatt planprogram med utredningsprogram er basert på denne.
4.1.1 Eksisterende bane
I konsekvensvurderingene av tiltaket er det forutsatt at eksisterende bane skal nedlegges og at
eksisterende spor og sviller dermed fjernes. Med unntak av der eksisterende jernbanearealer tas i
bruk til ny jernbane eller utvidelse av rv.110, er det ikke vurdert eller tatt stilling til hvilken type
arealbruk eksisterende jernbanearealer vil bli benyttet til i framtiden. Dette vil det bli tatt stilling til i det
videre planleggingsarbeidet.

0-alternativet (referansealternativet)
0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget som utbyggingsalternativene skal måles opp mot. 0alternativet er dagens situasjon og en forventet utvikling fram til 2026. Vedtatte arealplaner som har
betydning for ikke-prissatte verdier/registreringer og som forventes å kunne bli realisert innen 2026
(uavhengig av tiltaket) er medtatt i 0-alternativet. I tillegg er forslag til ny reguleringsplan for fv.109
medtatt i 0-alternativet da denne planen forutsettes vedtatt før kommunedelplanen for nytt dobbeltspor
på strekningen Seut–Rolvsøy legges ut på offentlig ettersyn.

Definisjon
Nærmiljø og friluftsliv defineres slik på s. 144 i Statens vegvesens håndbok V712[1]:
«Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer som ligger
i umiddelbar nærhet fra der folk bor og områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller på
sykkel.
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse. I dette kan regnes både naturterreng og rekreasjonsareal i tettsteder. Nærturterreng
er definert som store naturområder (større enn 200 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder
(St.melding nr. 39 2000-2001). Nærturterreng er definert som store naturområder (større enn 200
dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også inkludert.
Rekreasjonsareal er definert som naturområder av en viss størrelse (minst 5 dekar) i tettsteder eller
som grenser til tettsteder. Parker, turveger og de fleste idrettsanlegg er også inkludert (SSB 2012).
Begge definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og arbeidsplass- og
tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder.
Motoriserte aktiviteter inngår ikke i temaet nærmiljø og friluftsliv».
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Tematisk avgrensning
En konsekvens skal bare telles én gang i en samfunnsøkonomisk analyse. Tabellen under er hentet
fra håndbok V712[1], og viser grensesnitt mellom de ulike utredningstemaene. Det som står i tabellen
er ikke uttømmende.
Tabell 4-1: Avgrensning mellom ulike fagtema. Definisjon av fagtema inngår ikke[1].

I mange tilfeller vil nærmiljø og friluftsliv ha betydning for og berøre andre fagtemaer. Skillelinjen
mellom temaene går på at det er ulike aspekter som vektlegges. For å unngå dobbeltvekting ved at de
samme aspektene konsekvensvurderes innenfor flere tema, kan det med utgangspunkt i håndbok
V712 for temaet nærmiljø og friluftsliv defineres følgende avgrensinger:
• Områdenes betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet for de som bor i eller er brukere
tilhører dette temaet. Visuelle kvaliteter behandles under tema landskapsbilde.
• Identitetsskapende områder eller elementer for beboere eller brukere skal vurderes under
nærmiljø og friluftsliv. Dette kan for eksempel være viktige møteplasser, kulturminner/- miljøer
eller naturelementer.
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Plager, redusert livskvalitet og forkortet livsløp knyttet til innendørs støy og plager av
luftforurensning ved bolig behandles som prissatt konsekvens. Det gis imidlertid en omtale av
konsekvenser for støy på uteområder under tema nærmiljø og friluftsliv.
De visuelle virkningene av et støyskjermingstiltak sett fra vegen og fra vegens omgivelser
vurderes under landskapsbilde. Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som følge
av støy, støytiltak, luftforurensning og lokalklimatiske endringer, omtales under nærmiljø og
friluftsliv.
Innløsing av boliger er en prissatt konsekvens og inngår i kostnadsoverslaget. Betydningen av
at boliger blir borte for det gjenværende nærmiljøet skal imidlertid vurderes under nærmiljø og
friluftsliv.
Sykling og gange som lek på friområder og lignende omtales under nærmiljø og friluftsliv,
mens gange og sykling som transportform er prissatt og beregnet i EFFEKT. Virkningene
omtales under tema nærmiljø og friluftsliv. For dette planarbeidet vil også rapport for
byutvikling og trafikk vurdere konsekvenser for gående og syklende.

Registreringskategorier
Kartlegging av undersøkelsesområdet utføres vanligvis i to steg:
1. Registrering og kartfesting
2. Inndeling i delområder basert på registreringskategori
For dette planarbeidet har registreringskategoriene fra Håndbok V712 vært utgangspunkt for inndeling
i delområder.
Tabell 4-2: Registreringskategorier for nærmiljø og friluftsliv hentet fra håndbok V712[1]

Verdi
Registreringskategoriene danner utgangspunkt for inndeling i områder. Ett delområde kan inneholde
flere registreringskategorier. Det er for dette planarbeidet snakk om et svært stort planområde.
Plannivået er kommunedelplan, noe som gjør at det vil være hensiktsmessig å ha både
delområdeinndeling og konsekvensvurdering på et overordnet nivå. Det er flere aspekter ved
planforslaget som kan endre seg fram til tiltaket er detaljregulert. Både når det gjelder inndeling av
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delområder og navnsetting kan det være hensiktsmessig å legge lokal bruk og tradisjon til grunn for
inndeling i delområdene (ref. håndbok V712, s. 150[1]). Det har vært tilstrebet for denne rapporten at
det skal være mulig for lokalkjente å kjenne seg igjen i både inndeling og navnsetting av delområder.
Alle delområder er så gitt verdi.
Tabell 4-3: Kriterier for verdisetting nærmiljø og friluftsliv. Fra Håndbok V712[1]

Utgangspunktet for verdifastsetting i henhold til håndbok V712 er at et vanlig boligområde skal ha
middels verdi. Det beskrives ikke i håndboka i særlig grad hva et vanlig boligområde er, men derimot
hva som kjennetegner boligområder med lav og stor verdi. Det skal argumenteres for hva som er de
reduserte eller spesielle kvalitetene i hvert enkelt tilfelle. Spesielt gode kvaliteter kan ifølge håndboka
være et godt, stabilt og integrert bomiljø, spesielt gode utsikts- og solforhold eller naturskjønne
omgivelser, nærhet til turområder, sentrumsområder eller viktige servicetilbud, nærhet til fellesområder
for lek og samvær, nærhet til kollektivknutepunkter og miljømessige forhold. Mindre gode kvaliteter
kan være mye trafikk, forurensede og/eller støyende næringsvirksomhet eller manglende kvaliteter av
typene som er nevnt over.
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Det kan også, ifølge håndboka tas utgangspunkt i bruksintensitet. Da vil områder med lav boligtetthet
og få boliger kunne få lav verdi som boligområde, og motsatt, områder med tette konsentrasjoner av
boliger kan få stor verdi.

Omfang
Omfangsvurderingene er et uttrykk for tiltakets påvirkninger på det enkelte delområde. Påvirkningene
kan være positive eller negative og skal vurderes i forhold til 0-alternativet. Omfanget vurderes etter
en glidende skala som går fra stort negativt til stort positivt omfang. Figuren nedenfor viser skalaen for
omfang. Den nederste pilen viser graden av påvirkningen på delområdet.

Figur 4-1: Skala for omfang og grad av påvirkning etter Statens vegvesens håndbok V712[1]

Metoden i håndbok V712 gir føringer for hvilke kriterier som skal legges til grunn slik at endringene
som tiltaket gir på omgivelsene fanges opp på en metodisk måte. Kriteriene er:
•
•
•
•

Tiltakets påvirkning på områdets bruksmuligheter
Tiltakets påvirkning på områdets attraktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og
opphold
Tiltakets påvirkning på tilgjengelighet til viktige målpunkter for gående og syklende i og
utenfor området
Tiltakets påvirkning på områdets identitetsskapende betydning

Med alle store infrastrukturtiltak vil koblinger på tvers av veg og bane være svært viktige for temaet
nærmiljø og friluftsliv og vurderingen av tilgjengelighet for gående og syklende, Spesifikt for denne
strekningen er koblingene mellom sentrumsområdene i Fredrikstad og målpunkt på andre siden av rv.
110 og jernbanen, som skoler og bymarka. Påvirkninger på viktige offentlige bygg med uteområder
som skoler og idrett er spesielt vektlagt siden det kan endre mulighet for fysisk og sosial aktivitet i
hverdagen til barn og unge.
Arealbeslag som følger av planforslagene vurderes med hensyn til nærmiljø som blir berørt av at areal
omdisponeres, samt uteområder og friluftsområder som blir direkte berørt. Spesielt for dette prosjektet
er at tiltaket direkte vil berøre flere eldre, etablerte og sentrumsnære strøk i Fredrikstad både på kort
og lang sikt. Boligbeslag angitt med antall boenheter gir en indikasjon på inngrep og tiltakets omfang i
et gitt delområde. Størrelsesordenen på omfanget knyttes i omfangsvurderingen til hva som blir endret
som følge av tiltaket. I denne rapporten er endringen som følger av boligbeslag gjerne knyttet til
bruksmuligheter og identiteten til et gitt område etter at tiltaket er gjennomført (jfr. tematisk
avgrensning kapittel 4.4 og tabell 6-10 i håndbok V712 s.152). Eksempelvis kan funksjoner som er
viktige for identitet, aktivitet eller opplevelse av et område forsvinne gjennom rivingsarbeider.
Boligbeslaget er illustrert med en rød prikk på kart for hvert delområde. Prikkene illustrerer ikke
boenheter, men bygninger med en eller flere boenheter. Dette gir et inntrykk av hvilke deler av et
nærmiljø som blir direkte berørt av tiltaket. Arealbeslaget er basert på foreløpig anleggsgrense og
hvilke boliger og områder som blir direkte berørt kan endre seg i senere planfase (jf. omtale av
usikkerhet i kap.3.2.
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Støy er en viktig faktor for områdets bruksmuligheter og attraktivitet for uteopphold, og endringer i støy
påvirker omfang for nærmiljø og friluftsliv. Dette vurderes under hvert delområde. Resultater fra
støyrapport er fremstilt i kapittel 6.1.
Luftforurensning er vurdert til i liten grad å påvirke omfangsvurdering og således konsekvens og
rangering for tema nærmiljø og friluftsliv innenfor strekningen. Luftforurensning på uteområder er av
den grunn ikke vektlagt spesielt i denne delutredningen, men kort omtalt i kapittel 6.2.
4.7.1 Byutviklingsområder – felles for alle alternativer
For alle alternativene vil plassering og utforming av stasjonsområdet og veger/gater åpne for utvikling
av nye kvartaler både sør og nord for jernbanelinja. På grunn av nærheten til ny jernbanestasjon
forventes det at disse arealene blir bygd ut som del av videre sentrumsutvikling, men dette er
avhengig av private initiativ. Fremtidig utvikling av disse arealene vil være avgjørende for bybildet og
bystrukturen ved Grønli, ikke minst med tanke på høyder, volumer, arkitektonisk utforming og hvordan
grøntområder kan integreres. Ny bebyggelse på arealer som er vist som mulige framtidige områder for
byutvikling/utbygging inngår imidlertid ikke i tiltaket for nytt jernbane- og veganlegg. Av metodiske
hensyn omtales de ikke i denne utredningen. Hvordan alternativene gir mulighet for utvikling av
områdene rundt stasjonen er redegjort for i eget fagnotat for byutvikling Fredrikstad [25].

Konsekvens
Konsekvensen framkommer ved å sammenholde verdien av et område/forekomst med omfanget av
inngrepet. Som det framgår av figur 4-2 angis konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor positiv
konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). Midt på figuren er en strek som angir
intet omfang og ubetydelig konsekvens.

Figur 4-2: Konsekvensvifta fra håndbok V712[1]. Konsekvensgraden finnes ved sammenstilling av verdi
og omfang
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Innhenting av informasjon
I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:
• Stedsanalyser for lokalsamfunnene i Fredrikstad; Trara, Trosvik, Cicignon, Nøkleby, Hauge,
Rekustad og Nylende (Fredrikstad kommune, mai 2003).
• Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel Fredrikstad kommune, 2011-23.
• Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-23.
• Ulike karttjenester på Fredrikstad kommunes kartklient, som; friluftslivkartlegging og
Bylandskapsanalysen. Kartbaser som viser idrettsanlegg, kirker, skoler og turstier.
• Kommunens egne fagfolk som jobber med friluftsliv og arealplanlegging.
• Innspill ved varsel om oppstart og høring av planprogram.
• Innspill i medvirkningsmøter (Fredrikstad, mai/juni 2017)
Registreringer ble foretatt ved innhenting av data mellom 2015 – 2018, med befaring 3. mai og 14. juni
2016.
I registreringskartene er det tatt utgangspunkt i registerdata så langt det er mulig, for
etterprøvbarheten. Dette er supplert med egne observasjoner, og med innspill fra fagfolk og
lokalkjente. Grunnlaget for utarbeidelse av registreringskartene er:
• Kartbaser som viser idrettsanlegg, kirker, skoler og turstier
• Befaring i forbindelse med registreringer KU-fag, 3. mai og 14. juni 2016
• Kommuneplanens arealdel, blant annet hensynssone friluftsliv
• Bylandskapsanalysen, Fredrikstad kommune
• Kommunens kartklient
• Innspill fra kommunens egne fagfolk som jobber med arealplanlegging og friluftsliv
• Innspill ved varsel om oppstart og høring av planprogram
• Medvirkningsmøte Litteraturhuset Fredrikstad, 29. mai 2017
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5 DAGENS SITUASJON
Influensområdet

Figur 5-1 Kart som viser influensområdet
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Influensområdet er avgrenset til området der tiltaket kan ha vesentlige virkninger. For dette tiltaket er
også eksisterende jernbane inkludert i influensområdet, da det er forutsatt at trafikken skal opphøre på
eksisterende linje når nytt spor er etablert.
For å avgrense influensområdet, ble det satt en buffer på 500 m fra tiltaket for å angi omtrent hvor
langt unna tiltaket er antatt å ha konsekvenser for dette fagtemaet. Deretter ble denne bufferen brukt
til å tilpasse influensområdet i en mer funksjonell inndeling.
Parsellen starter ved Seut og avsluttes ved Østfoldhallen på Rolvsøy.

Generell områdebeskrivelse
Influensområdet dekker store deler av byområdet til Fredrikstad og bybåndet videre mot Sarpsborg.
Byområdet er et komplekst område, med flere funksjoner samlet innenfor et forholdsvis lite areal.
Innenfor byområdet er det både boliger, skoler, næring, handel, offentlige tjenester, parker, offentlige
møteplasser med videre. Bybåndet mellom byene består stort sett av større boligområder,
landbruksarealer og avgrensede næringsområder.

Fredrik ll vgs.

Merkurbanen

Vestre gravlund

Figur 5-2: Skråfoto viser Merkurbanen og Fredrik ll vgs. Kilde: Blom URBEX.
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Brattliparken
Trara skole

St. Hansfjellet

Glemmen vgs.

Steffensjordet skatepark
Grønlifjellet
Glemmen kirkepark

Figur 5-3: Skråfoto fra Fredrikstad kommunes kartklient som viser dagens situasjon i Fredrikstad
sentrum/Grønli. Kilde: Blom URBEX.

I de tetteste byområdene utøves det primære nærmiljø og friluftsliv mellom husene og på
kvartalslekeplasser. Videre er skolene med tilhørende balløkker viktige arealer i nærområdene. Hvis
man beveger seg noe lenger har man tilgang på bymarka i Fredrikstad. Brattliparken og
Bingedammen peker seg ut som svært viktige grønne lunger tett inn mot tettbebyggelsen.
Brattliparken er også inngangen til Fredrikstadmarka. Man kan gå i ett sammenhengende
skogsområde helt fra Brattliparken til Rolvsøy.

Figur 5-4: Til venstre: Brattliparken, rett nord for Trara skole. Foto: 2G Til høyre: Bingedammen. Foto:
www.demokraten.no

Elva er en viktig kvalitet for nærmiljø og friluftsliv i Fredrikstad. Tilgangen på vann i et bolig- og
byområde gir en egen kvalitet. Mye av grunnlaget for utviklingen av byene ligger i det
næringsgrunnlaget elva tilbyr, derfor er også elva en viktig identitetsbærer.
Det er flere viktige møteplasser innenfor influensområdet. Disse møteplassene tilhører ofte flere
kategorier, derfor er det ikke laget et eget kart som viser kun «møteplasser». Av de viktigste aller
nærmest tiltaket, og som i størst grad vil bli berørt, kan fra sør til nord nevnes:
1. Merkurbanen
2. Trara skole
3. Glemmen videregående skole
4. Skateparken på Steffensjordet
5. Glemmen kirke m/kirkepark
6. St. Croix-huset
7. Eksisterende jernbanestasjon
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Sentralidrettsanlegget på Lisleby
Hjørgunn gård
«Snippen», i krysset mellom Leiegata, Dr. Opsands vei og Lislebyveien
Gamle Glemmen kirke m/kirkepark

Gamle Glemmen
kirke

Hjørgunn gård/
barnehage

Snippen
Nøkleby skole
Lisleby stadion

Mørkedalen/
Bingedammen
Figur 5-5: Skråfoto fra Fredrikstad kommunes kartklient som viser dagens situasjon på Lisleby. Kilde:
Blom URBEX.

5.2.1 Befolkning
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner hadde 01.01.2017 et samlet folketall på over 135.000
innbyggere [6], hvor Fredrikstad har ca. 80.000 innbyggere.
Tabellen under viser framskrevet befolkningsvekst for Fredrikstad til 2040. Dette er SSBs
hovedalternativ fra 2016. Befolkningen i Fredrikstad vil, dersom prognosen inntreffer, nå en befolkning
på nærmere 100.000 i 2040.
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0106 Fredrikstad
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2016

2040
Hovedalternativet (MMMM)

Figur 5-6: Befolkningsframskriving til 2040, SSBs hovedalternativ

Fredrikstad kommune har gjennom gjeldende kommuneplan[9] vedtatt mål om at 50 % av framtidig
boligbygging skal skje innenfor et avgrenset byområde. Fredrikstad kommune er nå i gang med å
rullere sin kommuneplan, og i den forbindelse vurderes det en enda større vekstandel innenfor det
som er definert som byområdet. Bevaring av nærmiljøkvaliteter og områder for rekreasjon og friluftsliv
vil derfor bli enda viktigere i tiden som kommer da disse vil komme under press.

5.2.2 Dagens situasjon for gående og syklende
Det er flere barrierer for gående og syklende i dagens situasjon innenfor influensområdet. Dagens rv.
110, fv. 109 samt dagens jernbane er store infrastrukturbarrierer som gående og syklende må forsere
i det daglige. Inntakssonene for barneskolene er definert på en slik måte at de går på tvers av enten
jernbane eller rv. 110/fv. 109 innenfor influensområdet til dette planarbeidet. Se kart under.
Kartet under viser at alle barneskolene i tilknytning til influensområdet har skolekretser som går på
tvers av eksisterende jernbane og eller rv. 110 eller fv. 109. Krysningspunkter på jernbanen eller på
veg blir dermed svært viktige. Ikke bare som skoleveg, men som veg som knytter lokalsamfunn
sammen, på tvers av barrierer. Disse må oppleves som trygge og være funksjonelt plassert.
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Figur 5-7: Registreringskart som viser inntakssoner barneskole og plassering av barne- og
ungdomsskolene i nær tilknytning til influensområdet. Krysningspunkter på jernbane og/eller veg er vist
med pil og nummer
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5.2.3 Kartlagte friluftsområder og idrettsanlegg/kirker
Fredrikstad kommune har gjennomført en kartlegging og verdsetting av sine friluftsområder i
forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel. Det er denne som er brukt som utgangspunkt
for denne delutredningen.
Under kart over friluftsområdene (figur 5-8) følger et kart som viser ulike idrettsanlegg innenfor
influensområdet (figur 5-9). Kartet viser også kirker. Både idrettsanlegg og kirker/kirkegårder er viktige
møteplasser i et lokalsamfunn og av stor betydning for fagtemaet nærmiljø og friluftsliv.
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Figur 5-8: Kartet viser Fredrikstad kommunes kartlegging over friluftsområdene i Fredrikstad. I tillegg er
Glommastien, skiløyper og andre turstier lagt til.
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Figur 5-9: Kart som viser idrettsanlegg og kirker innenfor influensområdet.
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5.2.4 Kommuneplanens arealdel
Figur 5-10 viser formål fra kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Fredrikstad
byområde[9]. Formålsinndelingen er mer finmasket innenfor byområdet enn den er i resten av
kommunen. Dessverre skiller den heller ikke ut boligområdene fra byggeområder, men
kommuneplankartet gir et visst innblikk i hvor det er ulik type bebyggelse og hvor det er overordnet
grønnstruktur (noen større parker og LNF-områder) og idrettsanlegg.
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5.2.5 Inndeling i delområder
Influensområdet er stort og svært sammensatt. Metode for inndeling i delområder er beskrevet i kap.
4.6.
Utgangspunktet for inndeling har vært registreringskategoriene listet opp i håndbok V712 [1]. Det har
vært tilstrebet en inndeling som gjenspeiler områder som er kjente, både i avgrensning og
navnsetting. Det er også tilstrebet en inndeling i delområder som har noenlunde enhetlig verdi. Der
hvor det har vært noe avvik i verdien av ulike funksjoner innenfor et delområde har det vært gjort en
helhetsvurdering. Dette kommer fram under beskrivelse av hvert enkelt delområde.
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Figur 5-11: Delområdeinndeling for Seut–Rolvsøy
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6 STØY OG LUFTFORURENSNING
Støy
6.1.1 Om støy i planleggingen
Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016
angir regelverk for behandling av støy i plansaker[13].
I rød støysone er hovedregelen at bebyggelse med støyfølsomt bruksformål skal unngås, mens den
gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Denne rapporten tar utgangspunkt i støyanalysens
resultater der beregningshøyde for støy er satt til 1,5 meter. Dette gir et godt grunnlag for vurdering av
støy på uteområder. Røde støysoner er områder med dårligst kvalitet, i gul sone anbefales det tiltak
og områder utenfor støysoner kan ha gode forhold. For metode og ytterligere detaljer tilknyttet tema
støy henvises det til fagnotat støy Seut–Rolvsøy, ICP-16-A-25024[28].
Avgrensning
I henhold til metodikken i håndbok V712 skal støy behandles som et prissatt tema og virkninger
(omfang) av endret støy vurderes i forhold til konsekvens for innemiljø. I tema nærmiljø og friluftsliv
vurderes støy når endret støynivå fra et tiltak har konsekvens for menneskelig aktivitet ute i et
nærmiljø eller friluftsområde. Utgangspunktet for vurderingen av konsekvens for fagtemaet er
støysoner uten tiltak, men resultatene for begge vises i tabellene fra støyrapporten (Tabell 6-1 og
Tabell 6-2). Tiltak kan være støymurer, voller og annet som reduserer støynivå i et område.
6.1.2 Resultater
Tabellene under viser antall bygninger med støyfølsomt bruksformål som blir berørt av gul og rød
støysone innenfor områdene Seut–Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy. Tallene gir en indikasjon på
størrelsesordenen av uteområder (nærmiljø) som får dårligere eller bedre støysituasjon. Alt. 0 er
dagens situasjon slik det er definert i støynotat[14].
Tabell 6-1: Antall bygninger med støyfølsomt bruksformål1 innenfor gul og rød støysone for de ulike
alternativene (bane og veg) mellom Seut og Kiæråsen, med og uten tiltak. Tall med tiltak er med i tabellen
for å indikere hva som er vurdert i denne fasen som kan gi bedre støysituasjon.
Alt 0
veg
uten
tiltak
med
tiltak

gul
sone
rød
sone
gul
sone
rød
sone

6b + 1

Bane

veg

6b + 2

bane

veg

6b + 3

bane

veg

2a + 1

bane

veg

bane

256

102

170

63

213

66

234

66

170

80

87

2

45

2

53

2

53

2

45

2

150

60

185

64

197

64

156

71

35

0

43

0

43

0

34

1

For områdene mellom Seut og Kiæråsen vil alle alternativene gi en bedret støysituasjon sammenlignet
med dagens situasjon. Alternativ 6b + 1 og 2a + 1 peker seg ut som de som gir minst støybelastning
samlet sett i forhold til 6b + 2 og 6b + 3. Det er vegalternativene, ikke banealternativene, som gir størst
utslag på støy.
Glemmen videregående skole med uteområder berøres av rød støysone i 0-alternativet samt i øvrige
alternativer.

1

Bygninger med støyfølsomt bruksformål er i T-1442 definert som boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, skoler og barnehager[13].
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Tabell 6-2: Antall bygninger med støyfølsomt bruksformål innenfor gul og rød støysone for de ulike
alternativene (bane) mellom Kiæråsen og Rolvsøy, med og uten tiltak. Tall med tiltak er med i tabellen for
å indikere hva som er vurdert i denne fasen som kan gi bedre støysituasjon.
Alt0
2a
4a
uten
tiltak
med
tiltak

gul sone
rød sone
gul sone
rød sone

201
20

220
53
205
26

229
37
216
3

Alternativ 4a kommer best ut sammenlignet med alternativ 2a.

Luftforurensning
6.2.1 Om luftforurensning i planleggingen
Utredning av luftkvalitet er gjennomført i henhold til retningslinje T-1520[12]. For metode og ytterligere
detaljer tilknyttet tema luftforurensning henvises det til Fagnotat luftforurensning Seut–Rolvsøy, ICP16-A-25026[29].
6.2.2

Resultater

Figur 6-1: Kartet viser hvilket område som inngår i beregningsgrunnlaget (prosjektområdet) slik det er
definert i beregningsprogrammet AERMOD, blå linjer indikerer modellrutene og rød punktene indikerer
bygningspunkter (følsomt areal). Følsomt areal er definert som bolig, skole, barnehage, sykehus, osv.

Framskrevet situasjon 2028
Resultatene viser at alternativ 6b + 3 tilfredsstiller grensene for luftkvalitet i framskrevet situasjon 2028
ved bygningspunkter. Det forekommer to bygningspunkter i gul sone for alternativene 6b + 1/2a + 1 og
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fem bygningspunkter i gul sone og èn i rød sone for alternativ 6b + 2. Alternativ 6b + 2 har derfor
størst negativ påvirkning på luftkvalitet (dvs. berører flere bygg som bolig, skole, osv.) og høyeste
totale skadekostnader sammenlignet med de andre alternativene for 2028.
Framskrevet situasjon 2050
Resultatene viser at alternativ 6b + 3 tilfredsstiller grensene for luftkvalitet i framskrevet situasjonen
2050 ved bygningspunkter. Det forekommer tre bygningspunkter i gul sone for alternativene 6b + 1/2a
+ 1 og 11 bygningspunkter i gul sone og tre i rød sone for alternativ 6b + 2. Alternativ 6b + 2 har
derfor størst negativ påvirkning på luftkvalitet (dvs. berører flere bygg som bolig, skole, osv.) og
høyeste totale skadekostnader sammenlignet med de andre alternativene for 2050.
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7 VERDI, OMFANG OG KONSEKVENS
Generelt
Influensområdet er delt inn i delområder som er gitt enhetlig verdi. Under vises kart med
verdivurdering av delområdene.

Figur 7-1: Kartet over viser verdivurdering av delområdene
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Delområde 1 Seut brygge
7.2.1 Avgrensning
Delområdet avgrenses i øst mot rv. 110 og i vest mot Seutelva. Delområdet tar med seg det som er
innenfor detaljreguleringsplan Mosseveien 63-65, også bedre kjent som Seut brygge. Det forventes at
dette prosjektet vil bli gjennomført innen 2026, derfor regnes dette området som et boligområde, selv
om det i dagens situasjon er anleggsområde for bygging av ny rv. 110 Simo-Ørebekk.
Registreringskategorier som inngår i delområdet er boligfelt/boligområder. Mosseveien er en del av
hovedsykkelnettet i Fredrikstad.
7.2.2

Beskrivelse

Figur 7-2: Delområde 1 Seut brygge
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Delområdet består av et ennå ikke utbygget boligområde. Det er lagt inn mulighet i
detaljreguleringsplanen for forholdsvis høy utnyttelse her, men det er uvisst hvordan det faktisk vil bli
bygget i og med at det ikke er oppført ennå. Derfor er heller ikke kvaliteten i området kjent.
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Figur 7-3: Utklipp fra reguleringsplanbasen til Fredrikstad kommune. Stiplet gult/hvitt område viser det
som er regulert i prosjektet Seut Brygge (boliger). Kilde: Fredrikstad kommunes kartportal.

7.2.3 Verdi
Siden boligområdet og vegsystemet ennå ikke er bygget og det er uvisst både hvilken tetthet og hva
slags kvaliteter området vil ha, vurderes delområdet å ha middels verdi.
Liten Middels Stor

7.2.4

Omfang og konsekvens

Alle alternativer
For dette delområdet vil nytt dobbeltspor og rv. 110 være lik for alle alternativ, slik at omfanget blir det
samme for alle alternativ. Alternativene medfører ikke beslag av boliger innenfor delområdet.
Området er avgrenset av elva på den ene siden og planlagt rv. 110 og spor på den andre siden. Dette
medfører vesentlige barrierer for boligområdet, men siden dagens situasjon også har veg og spor i
samme området vil endringen være liten. Ny rv. 110 og nytt spor vil medføre bedre løsninger for gang
og sykkel langs planlagt tiltak og skape en mer direkte kobling til Grønli enn i 0- alternativet.
Støy: Seut brygge vil uten støytiltak i stor grad havne innenfor gul støysone. Det samme gjelder for 0alternativet. Deler av området er også innenfor rød støysone, hovedsakelig direkte inntil eksisterende
veg (rv. 110). Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
Omfanget er lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er middels og konsekvensen blir liten positiv (+).
0-alternativet
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 2 Seut/Mosseveien
7.3.1 Avgrensning
Dette delområdet avgrenses mot rv. 110 i nord, og deretter av fv. 108 Mosseveien fram til Værstebrua.
Avgrensning for øvrig er mot elva.
Registreringskategorier som inngår i delområdet er øvrig bebygde områder, hovedsakelig
industri/lager. Mosseveien og Borggata er hovedsykkelveger i Fredrikstad.
7.3.2

Beskrivelse

Figur 7-4: Delområde 2 Seut/Mosseveien
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny veg og
bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Delområdet består av industri og annen næring. Framtredende er båtindustrien lengst nord i
delområdet og Brynhildsen fabrikker og Norsk Teknisk Porselen (NTP) lengst sør. Innenfor
delområdet er også deler av viktig innfartsåre til byen for gående og syklende, langs fv. 108
Mosseveien.
7.3.3 Verdi
Delområdet består av industri og næringsområder som har liten verdi for nærmiljø og friluftsliv.
Delområdet vurderes derfor å ha liten verdi.
Liten Middels Stor

7.3.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
For dette området vil ny løsning for bane og veg være lik for alle alternativ, slik at omfanget blir det
samme for alle alternativene. Alternativene medfører ikke beslag av boliger innenfor delområdet.
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Området er ikke nærområde for bolig, og omfanget er begrenset. Det er en gang-sykkelvegforbindelse
over Seutelva som går gjennom delområde 2, men tiltakene påvirker ikke denne forbindelsen. Bedring
av langsgående gang sykkelforbindelse skjer gjennom utbedret forbindelse med pågående utbygging
av rv. 110, og dette videreføres i planlagt rv. 110 fra Simo og videre østover.
Støy: Hoveddelen av delområdet ligger i god avstand fra planlagt tiltak og utenfor støysoner. Gule og
røde støysoner ligger i områder som ikke inneholder spesielt støyfølsomme uteområder herunder gate
mot veg, næringsområder og parkeringsplasser. Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
Omfanget er intet til lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten og konsekvensen blir ubetydelig (0)
0-alternativet
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Delområde 3 Trosvik
7.4.1 Avgrensning
Delområdet avgrenses mot eksisterende rv. 110 i sør og tar med seg boligområdene rundt Trosvik
skole og Fredrik ll vgs.
Registreringskategorier som inngår i delområdet er boligfelt/boligområder, noe øvrig bebygde områder
(industri ned mot rv. 110 ved Gluppe) samt identitetsskapende områder/elementer. Onsøyveien,
Knipleveien, Veumveien og Oredalsveien er alle en del av hovedsykkelvegnettet i Fredrikstad.
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Beskrivelse

Oredalen
Oredalen

Labråten
Gluppe

Labråten
Gluppe

Figur 7-5: Delområde 3 Trosvik
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny veg og
bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Delområdet består hovedsakelig av boliger. Gluppe, Labråten og Oredalen er alle boligområder
avgrenset av kollene som strekker seg fra sør til nord. Boligområdene består hovedsakelig av
eneboliger og tomanns-/firemannsboliger og i mindre grad blokkbebyggelse. Boligområdene oppfattes
som tett utbygget og med god utnyttelse. Boligområdene er helhetlige og med gode muligheter for
utendørs opphold og rekreasjon med bymarka; Fredrikstadmarka, som nærmeste nabo.
Av identitetsskapende elementer innenfor delområdet nevnes Trosvik gård og innskriftene på
Cicignon. For nærmere omtale av kulturminnene, se delutredning for kulturmiljø[26].
Eksisterende rv. 110 og jernbane går gjennom området i dag og er en betydelig barriere i ytterkant av
delområdeinndelingen. Veg og bane krysses i dag med underganger innenfor delområdet. Innenfor
delområdet er det krysningspunkter ved Seut/Gluppe og i Onsøyveien.
7.4.3 Verdi
Trosvik er i hovedsak et boligområde. Boligområdet har til dels svært gode kvaliteter, med en god og
tydelig strøksutforming, nærhet til marka, nærhet til byen og tilliggende idrettsbane og skole.
Delområdet vurderes derfor å ha middels til stor verdi.
Liten Middels Stor

7.4.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
For dette området vil ny sportrasé og rv. 110 være lik for alle alternativ, slik at omfanget blir det
samme for alle alternativene.
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Figur 7-6: Illustrasjonen viser med rød prikk de boligbyggene som må
rives som følge av tiltaket innenfor delområdet (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet)

Figur 7-7: Bane og rv. 110 ved Trosvik og Onsøyveien. Ved boligområdet vil ny jernbanelinje ligge i
tosidig fjellskjæring. Frem til Onsøyveien er alle alternativer like

Siden dette området også i dag grenser til spor og riksveg, vil endringene av de fysiske
barrierevirkningene ikke bli store målt opp mot 0-alternativet. Langsgående nabolagsgate til jernbanen
blir en marginal forbedring når den blir mer rettlinjet og oversiktlig for gående og syklende.
Store deler av boligområdene ligger med stor avstand til tiltaket, og disse vil i begrenset grad bli
direkte påvirket av tiltaket. I tillegg vil forbindelsen til Trosvik skole være barrierefri fra boligene
innenfor delområdet, mens det vil fortsatt være barriere knyttet til forbindelsene mot Kråkerøy og
sentrum via Mosseveien. For boligområdene øst og nord for Onsøyvegen vil omfanget derfor være lite
negativt.
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Det er boområdet vest for Onsøyveien (Trosviktoppen) som blir mest berørt av tiltaket. Her blir
randsonen av et etablert boområde av god kvalitet direkte berørt ved at 20-25 boenheter rives som
følge av tiltaket. Gjenværende boområde vil bli liggende nærmere jernbanen sammenliknet med i dag,
som vil gjøre området mindre attraktivt.
Støy: Boområder i nærhet til rv. 108 Mosseveien og frem til og med Trosvik gård ligger i gul støysone,
tilsvarende som for 0-alternativet. Ny jernbane vil gi rød støysone til de nærmeste arealene langs
banen, som gir noe dårligere støysituasjon for disse arealene. Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
Med hovedvekt på forringelse av gjenværende boligområder på grunn av beslag av boligbebyggelse i
et etablert miljø får tiltaket lite til middels negativt omfang. De mest fjerntliggende boligområdene får
vesentlig mindre negativ konsekvens.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er middels til stor. Konsekvensen blir liten til middels negativ (-/--).
0-alternativet
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Delområde 4 Merkurbanen/Trosvik skole/Fredrik ll vgs.
7.5.1 Avgrensning
Delområdet avgrenses av områder avsatt for Merkurbanen, Fredrik ll videregående skole, Trosvik
skole og barnehage, Trosvikbanen lengst nord samt grøntdraget rundt Veumbekken lengst øst i
delområdet. Knipleveien krysser gjennom delområdet og er hovedsykkelveg i Fredrikstad.
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Beskrivelse

Figur 7-8: Delområde 4 Merkurbanen/Trosvik
skole/Fredrik II vgs
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny veg og
bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Delområdet består av Merkurbanen, Fredrik II videregående skole, Trosvik barneskole, Trosvik
barnehage samt Trosvikbanen lengst nord i delområdet. Fredrik ll vgs. er vedtatt flyttet, og det er
uvisst hva arealene til skolen skal brukes til etter flyttingen. Arealene er avsatt til eksisterende
bebyggelse og anlegg i gjeldende kommuneplan[9]. Merkurbanen er en svært viktig møteplass i
lokalsamfunnet, hvor det arrangeres både lokale og regionale idrettsarrangementer. Merkurbanen er
sammen med Trosvikbanen hjemmearena til Trosvik Idrettsforening. Den største delen av klubbens
aktivitet foregår på Merkurbanen.
Eksisterende rv. 110 og jernbane går gjennom ytterkant av delområdet og er en betydelig barriere
også i dagens situasjon. Veg og bane krysses i dag med underganger innenfor delområdet.
Krysningspunkter innenfor delområdet er ved Vestre gravlund og i Holmegata ved Fredrik ll vgs.
7.5.3 Verdi
Både Merkurbanen, Fredrik ll videregående skole, Trosvik barneskole og Trosvikbanen er svært
viktige møteplasser i lokalsamfunnet Trosvik, samt at Merkurbanen og Fredrik ll vgs. også er av stor
regional betydning. Delområdet vurderes derfor å ha stor verdi.
Liten Middels Stor

7.5.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
For dette området vil bane og veg være lik for alle alternativ, slik at omfanget blir det samme for alle
alternativene. Det er ingen beslag i boområder innenfor delområdet.
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Nytt dobbeltspor og ny gang- og sykkelveg vil ligge inne på dagens Merkurbane og stisystemet langs
Veumbekken. Deler av fotballbanene kan opprettholdes, men arealbeslaget er vesentlig både for
banene og grønnstrukturen langs Veumbekken. Arealbeslaget medfører at Merkurbaneanlegget ikke
vil kunne brukes som i dag.

Figur 7-9: Visualisering av alternativ 2a + 1 sett fra Trosvik gård og i retning St. Hansfjellet, fra perspektiv
som er hevet over bakkenivå. Merkurbanen til venstre og Vestre gravlund til høyre for tiltaket. For
Merkurbanen er alle alternativene like.

I dag er det mulig å krysse jernbane og veg to steder: I undergang fra Vestre gravlund og
Merkurbanen samt på fortau med lav standard langs Holmegata (#3 og #4 i Figur 7-8). Undergang ved
gravlunden er i dag en snarveg særlig for elever til Fredrik ll vgs. som tar skolebuss som stopper i
Mosseveien. Disse krysningspunktene erstattes med en bred undergang under ny veg og bane
mellom eksisterende underganger. Ny gang- og sykkelveg langs jernbanen og rv. 110 vil bedre
tilgjengeligheten for myke trafikanter mellom Trosvik i vest og St. Hansfjellet øst Kvaliteten på ny
infrastruktur for myke trafikanter blir bedret, og trafikkbildet blir tydeligere.
Støy: Merkurbanen og boliger langs Veumveien (ved krysset øst i delområdet) ligger delvis i gul
støysone. Mindre deler av Merkurbanen, direkte inntil dagens jernbane, er også innenfor rød
støysone. I 0-alternativet er gul og rød støysone større og planlagt tiltak vil være en forbedring. Ref.
støysonekart datert 03.09.2018.
På grunn av at dagens bruk av Merkurbanen ødelegges og fjerning av en undergang (fra Vestre
gravlund) som i dag er viktig snarveg, blir omfanget i stor grad negativt. Ny langsgående gang/sykkelveg veier noe opp for den negative endringen. Samlet sett vurderes omfanget å være middels
til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er stor. Konsekvensen blir stor negativ (---).
0-alternativet
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 5 Vestre gravlund/Holmen
7.6.1 Avgrensning
Delområdet har med seg Vestre gravlund, boligområdene på Holmen, Trosvikberget samt Fjeldberg
og Onsøyveien.
Registreringskategorier innenfor delområdet er identitetsskapende områder/elementer/friluftsområder
(Vestre gravlund), boligområder og øvrig bebygde områder (industri – Sleipner Motor AS). Veumveien
og Mulvads gate er en del av hovedsykkelnettet i Fredrikstad.
7.6.2

Beskrivelse

Holmen

Holmen

Figur 7-10: Delområde 5 Vestre gravlund/Holmen
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny veg og
bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Vestre gravlund ligger rett sør for eksisterende jernbane og rv. 110. Kirkegårder er viktige områder for
nærmiljø og området er definert som rekreasjonsområde i Fredrikstad kommunes syntesekart [27].
Vegen gjennom gravlunden er en snarveg for elever som kommer fra bussen som stopper på fv. 108
Mosseveien og som skal til Fredrik ll vgs.
Boligområdene på Holmen, fra Myragata til Oslogata er en del av delområdet. Selve
Holmenkvartalene er et relativt homogent arbeiderstrøk/trehusområde fra siste del av 1800-tallet, med
noe næringsstruktur. Holmenområdet har i tillegg til å være et boligområde et viktig identitetsskapende
element ved seg, ved at det er et av de best bevarte trehusområdene i Fredrikstad[22]. Området er for
øvrig preget av en stor grad av utflytting/gjennomtrekk og en høy utleieandel.
Boligområdene på Trosvikberget og Fjeldberg kan sies å være «vanlige boligområder» uten spesielle
trekk ved seg.
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7.6.3 Verdi
Vestre gravlund har rekreasjonsverdi. Holmenområdet er et historisk viktig boligområde i Fredrikstad
og representerer et identitetsskapende element. Delområdet vurderes derfor å ha middels til stor
verdi.
Liten Middels Stor

7.6.4

Omfang og konsekvens

Alternativ 2a + 1
Fra Onsøyveien til Holmegata vil omfanget av tiltaket være at det etableres et bredere
infrastrukturtiltak på samme område som dagens rv.110 og enkeltspor. Som for delområde 4 vil
undergangen ved gravlunden og fortau langs Holmegata (#3 og #4 i figur 7-8) erstattes av en bred
undergang. Fra Holmegata og frem til St.Hansfjellet vil nytt kryss og tiltak for tunnel og konstruksjoner
over denne legge beslag (0-5 boenheter) på deler av randsonen til et etablert boområde (se Figur
7-11).
For Holmenområdet vil omfanget være begrenset sammenlignet med dagens situasjon siden rv. 110
føres vekk fra Holmen i tunnel under Frydenberg og Brattliparken. Arealer for dagens rv. 110 vil bli
erstattet med gang- og sykkelveg som videreføres i tunnel under St. Hansfjellet, samt et grøntareal.
Det vil være positivt for nærmiljøet at en større del av infrastrukturen legges under bakken og at
dagens tilgjengelighet østover forbedres gjennom gang- og sykkeltunnel til Grønli stasjon. Dette gir en
mindre barriereeffekt. På grunn av ny vegtunnel kan det ikke etableres ny kulvert med kryssing for
myke trafikanter på østsiden av krysset Holmegata/Veumveien. Det forutsettes etablert ny gang-/
sykkelvegbru over til Frydenbergfjellet som erstatning for kulverten, men denne vil ikke gi like lett
tilgjengelighet mellom viktige målpunkter.

Figur 7-11: Illustrasjonen viser med rød prikk de boligbyggene som må
rives som følge av tiltaket innenfor delområdet (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet)

Støy: Vestre gravlund vil uten støytiltak i sin helhet havne innenfor gul støysone. Det samme gjelder
for 0-alternativet. Deler av uteområder tilknyttet boliger øst for Onsøyveien og mot krysset
Veumveien/Holmegata/rv. 110 ligger også i gul støysone. Deler av området er også innenfor rød
støysone. Rød støysone har noe større utbredelse inn i Vestre gravlund i 0-alternativet enn for
alternativ 2a + 1. Støysituasjonen for bebyggelsen langs eksisterende rv. 110 ved Holmen og frem til
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St. Hansfjellet, i området rundt Frydenberggata, vil bli betydelig bedret når riksvegen fjernes. Røde og
gule støysoner vil kun være på nordsiden av riksvegen. Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
På grunn av en forbedret støysituasjon for beboerne på Holmen ved omlegging av rv. 110 og
forbedrete langsgående gang- sykkeltiltak, er omfanget vurdert å være lite til middels positivt.
Boområder som beslaglegges ligger i randsonen av Holmenområdet og er derfor tillagt mindre
betydning.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er middels til stor. Konsekvensen blir middels positiv (++).
Alternativ 6b+1
Samme som for 2a+1.
Alternativ 6b + 2 og alternativ 6b +3
Situasjonen som beskrevet for 2a + 1 i område Onsøyveien til Holmegata vil gjelde også for 6b + 2 og
alternativ 6b + 3.
For Holmenområdet vil nytt spor og rv. 110 medføre et svært bredt infrastrukturområde. Selv om de
fysiske inngrepene i bebyggelsen blir begrenset, vil endringene av nærområdet bli merkbart.
Barrierevirkningen vil oppleves større enn i dag, selv om de tverrgående forbindelsene endres
marginalt. Alternativet gir en bedre forbindelse for myke trafikanter langs ny jernbane og rv. 110, men
gir ikke mulighet for egen tunnel for gående og syklende slik som i vegalternativ 1. Alternativene
medfører tilsvarende beslag av boområder som alternativ 2a + 1 og 6b + 1 (0-5 boenheter).
Støy: Det er i hovedsak lik støysituasjon som for 2a + 1 og 6b + 1, men etter Holmegata frem til
St.Hansfjellet er støysonen større med vegalternativ 2 og 3.
Samlet sett er vurderingen at økt støy og barriereeffekt i Holmenområdet trekker ned de positive
gevinstene for gående og syklende som alternativene tilrettelegger for. Omfanget vurderes derfor til å
være intet til lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er middels til stor. Konsekvensen blir ubetydelig til liten positiv (0/+).
0-alternativet
0-alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Delområde 6 Frydenberg/Bjørndalen
7.7.1 Avgrensning
Delområdet avgrenses i sør mot rv. 110, med kryss i Holmegata og omfatter boligområder på
Frydenberg, Knipleveien og lengst mot nord delområdet Bjørndalen.
Registreringskategorier innenfor delområdet er boligområder. Knipleveien er hovedsykkelveg i
Fredrikstad.
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Beskrivelse

Figur 7-12: Delområde 6 Frydenberg/Bjørndalen
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny veg og
bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Delområdet består av boligområder på Frydenberg og i Bjørndalen. Boligområdene er i
utgangspunktet vanlige boområder. Boligområdene ligger forøvrig tett opp til rekreasjonsområdene i
Fredrikstadmarka, og har enkel tilgang på bymessig rekreasjon og fasiliteter ved at det ligger såpass
nærme Fredrikstad sentrum. Tilgjengelighet til skole er også nært, da områdene ligger rett vest for
Trara skole.
Det ligger to krysningspunkter for jernbanen og rv. 110 innenfor delområdet (#5 og #6 i Figur 7-12).
Den vestligste ligger i Vestre Frydenbergsgate og er en undergang. Den lengst mot øst ligger ved
foten av St. Hansfjellet og er en gang-/sykkelvegbru. Begge disse kan virke noe utilgjengelige for den
som ikke er kjent i området, men er viktige i den daglige lokale trafikken.
Knipleveien er en viktig vei for gående og syklende i delområdet med høy grad av bruk. Veien er viktig
lokalt, men spesielt for omkringliggende delområder for tilgang til skolene, sentrum og til Brattliparken.
7.7.3 Verdi
På grunn av boligområdenes nærhet til viktige rekreasjonsområder og en oppfattelse av et område
med stabilt bomiljø med god tetthet, vurderes delområdet å ha middels til stor verdi.
Liten Middels Stor
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Omfang og konsekvens

Alternativ 2a + 1
Inngrepet medfører både arealbeslag og endret framkommelighet. Tiltaket vil gi inngrep i boligstruktur
og vil endre nærmiljøet for boligområdet ved Frydenberg sørvest for Knipleveien. Beslag av
boområder som ligger tettest inn mot jernbanen og rv. 110 vil gi et stort negativt omfang, da tilnærmet
hele kvartaler vil bli fjernet og kvaliteter ved etablerte bomiljø for hele bo- og nærområder vil bli
forringet.

Figur 7-13: Illustrasjonen viser med rød prikk de boligbyggene som må
rives som følge av tiltaket innenfor delområdet (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet)

Tiltaket medfører beslag i flere små kvartaler i området ved Uraniaveien og Østre Frydenbergvei på
grunn av åpen byggegrop i forbindelse med bygging av vegtunnel for rv. 110. Dette er i dag etablerte
boligområder uten noen store infrastrukturbarrierer. Som andre eldre sentrumsnære nabolag i
Fredrikstad er bebyggelsen med sine fasader tett mot gaten viktige for livet i de små rolige gatene
(inkludert deler av Knipleveien) og for områdets identitet. Tiltaket vurderes totalt sett å gi et negativt
omfang for det gjenværende bomiljøet da det vil medføre en forringelse av identitets- og
opplevelsesverdien til boområdet. Området hvor det må rives boligbebyggelse kan reetableres som
eksempelvis grøntareal og bli et område for rekreasjon, som kan gi et positivt tilskudd til nærområdet.
Imidlertid har området svært god tilgang til friluftsområder fra før slik at tilskudd av grøntområder gir
mindre kvaliteter til området enn det som fjernes. Det vil mest sannsynlig ikke være aktuelt å
reetablere bebyggelsen som forsvinner.
Samlet for det to områdene i delområdet vil tiltaket medføre beslag på totalt 60-65 boenheter.
Det forutsettes at ny langsgående gang-/sykkelvegforbindelse blir styrket, mens tverrforbindelsene blir
opprettholdt ved etablering av ny bruforbindelse ved Frydenbergfjellet og eksisterende forbindelse
langs St. Hansfjellet. Boligbebyggelsen på Frydenbergfjellet (langs Frydenbergstien) får erstattet
vegforbindelse til Frydenbergveien med en trapp (pga. høydeforskjell), og dette medfører en dårligere
tilgjengelighet i dette området.
For områdene på østsiden av Knipleveien sørvest i delområdet vil tiltaket gi svært begrenset omfang,
siden tverrforbindelsen fra Bjørndalen/Brattliparken til Holmenområdet/sentrum kan opprettholdes som
i dag langs St. Hansfjellet (i forlengelsen av Myragata).
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Støy: Boligområder i nærhet til krysset i vest ligger i gul støysone. I 0-alternativet er gul støysone
tilnærmet likt, men rød støysone har større utstrekning i 0-alternativet. Støymessig blir ny situasjon en
bedring for beboere i nærheten av det nye krysset. Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
Det vurderes negativt at det innenfor delområdet forsvinner en snarveg/undergang under jernbanen,
lengst vest i delområdet. Forbedret kobling øst/vest gjennom langsgående gang-/sykkelvegforbindelse
er en forbedring. Mest vesentlig for omfangsvurderingen er den store negative virkningen beslag av
boområder vil ha for de etablerte bo- og nærområdene på Frydenberg og ved Uranieveien og Østre
Frydenbergvei. Omfanget vurderes til middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er middels til stor. Konsekvensen blir stor negativ (---).
Alternativ 6b + 1
I hovedsak det samme som for alternativ 2a + 1. Anleggsgrensen her er noe større enn for alternativ
2a + 1, noe som medfører beslag av noen flere boliger (70-75 boenheter).

Figur 7-14: Illustrasjonen viser med rød prikk de boligbyggene som må
rives som følge av tiltaket innenfor delområdet (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet)

Omfang og konsekvens blir her den samme som for alternativ 2a+1.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning
Seut–Rolvsøy, delutredning
nærmiljø og friluftsliv

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

54 av 111
ICP-16-A-25017
03A
20.12.2018

Alternativ 6b + 2 og alternativ 6b + 3

Figur 7-15: Mulig framtidig utforming av 6b + 2 mellom Vestre Gravlund og St. Hansfjellet, sett mot St.
Hansfjellet

Jernbanetraséen i alternativ 6b + 2 og 6b + 3 er sammenfallende med 6b + 1 mellom Seut og St.
Hansfjellet. Hovedforskjellen er at i 6b + 2 og 6b + 3 vil rv. 110 gå i tunnel gjennom St. Hansfjellet og
ikke under Brattliparken. Fra krysset med Veumveien til tunnelen gjennom St. Hansfjellet vil rv. 110
ligge parallelt med jernbanen. Dette vil gi en ca. 95 meter bred infrastrukturkorridor som er ca. 20
meter bredere sammenlignet med 2a + 1 og 6b + 1. Infrastrukturkorridoren vil utgjøre en større
barriere enn dagens korridor.
Krysningspunkter med jernbane/veg vil være de samme som for alternativene over. Den vestligste
undergangen (#. 5 i Figur 7-12) vil bortfalle, noe som gjør at en snarveg i området forsvinner.
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Langsgående gang-/sykkelveg gir tilsvarende positiv effekt som beskrevet for øvrige alternativ i

Figur 7-16: Illustrasjonen viser med rød prikk de boligbyggene som må
rives som følge av tiltaket innenfor delområdet (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet)

delområdet.
Beslag i boligene som ligger tettest inn mot rv. 110 vil gi et negativt omfang som beskrevet i vurdering
av alternativene med rv. 110 under Brattliparken, men boligområdene ved Uraniaveien og Vestre
Frydenberg vei vil ikke bli berørt. Arealbeslaget blir dermed totalt sett mindre (40 og 45 boenheter).
Boområdene med beslag ligger i randsonen av nabolagene inntil dagens veg og jernbane
Støy: Boområder i nærhet til krysset og langs riksveg og jernbane ligger i gul støysone. Den gule
støysonen er noe større enn i 0-alternativet. Rød støysone er begrenset til områder i direkte nærhet til
krysset, riksvegen og jernbanen, tilsvarende som i 0-alternativet. Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
Omfanget vurderes å være middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er middels til stor. Konsekvensen blir middels negativ (--).

0-alternativet
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Delområde 7 St. Hansfjellet
7.8.1 Avgrensning
St. Hansfjellet avgrenses i sør mot Farmannsgate og i vest mot Brogata. Videre følger avgrensingen
Myragata og Valkyriegata før den i nord avgrenses mot Trara skole og følger Glemmengata sørover.
Registreringskategorier innenfor delområdet er boligområder og noe øvrig bebygde
områder/elementer i «Hanco-bygget», som brukes til kontorvirksomhet og annen næring.
Glemmengata er en del av hovedsykkelnettet i Fredrikstad.
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Beskrivelse

Figur 7-17: Delområde 7 St. Hansfjellet
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny veg og
bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

St. Hansfjellet slik det er avgrenset her består i hovedsak av boligbebyggelse. Innenfor delområdet er
det noe lav trehusbebyggelse samt mer tett blokkbebyggelse. St. Hansfjellet er et boligområde med
flere gode kvaliteter. Det er svært gode solforhold, nærhet til turområder (Brattliparken og
Fredrikstadmarka), barneskole og området ligger svært tett opp til byen med viktige servicetilbud.
Samtidig ligger området gjennom sin topografi skjermet fra den negative påvirkningen som nærhet til
sentrum kan gi. Området er lite påvirket av støy. Glemmengata er en viktig ferdselsåre for gående og
syklende.
Rv. 110 gjennom St. Hansfjellet er en del av delområdet.
7.8.3 Verdi
Med bakgrunn i de spesielt gode kvalitetene beskrevet over vurderes området å ha stor verdi.
Liten Middels Stor

7.8.4

Omfang og konsekvens

Alle alternativer
For dette delområdet vil bane og veg være lik for alle alternativ, slik at omfanget blir det samme for
alle alternativene. Delområdet blir i liten grad berørt.
Tiltaket vil innenfor delområdet gå under St. Hansfjellet. Det er forutsatt at Glemmengata innsnevres
forbi Trara skole for å få plass til tilfredsstillende løsninger for gående og syklende. Dette omtales
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under delområde Trara skole, men har også noe positiv betydning for St. Hansfjellet. Alternativene
medfører beslag av 0-5 boenheter, noe som er vurdert å ha marginal betydning for fagtemaet.
Støy: Alternativene har marginale forskjeller innenfor delområdet.
Alternativ 2a + 1/6b + 1: Det er i liten grad støyfølsomme områder i delområdet som ligger i gul eller
rød støysone. Til sammenligning med 0-alternativet ligger uteområder som vender mot vest ved
tunnelåpningen (Frøyas gate) med tett boligbebyggelse i gul støysone. Ref. støysonekart datert
03.09.2018.
Alternativ 6b + 2/6b + 3: Som i 0-alternativet ligger uteområder som vender mot vest ved
tunnelåpningen (Frøyas gate) med tett boligbebyggelse i gul støysone. Ref. støysonekart datert
03.09.2018.
For alle alternativer er det vurdert at omfanget er lite/intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Delområdet har stor verdi. Konsekvensen blir ubetydelig (0).
0-alternativet
0-alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Delområde 8 Trara skole/Brattliparken
7.9.1 Avgrensning
Innenfor delområdet er Trara skole med tilhørende uteområder samt Brattliparken. Delområdet
strekker seg helt opp til Stjernehallen.
Innenfor delområdet er registreringskategoriene øvrig bebygde områder (Trara skole) og
friluftsområder (Brattliparken med videre). Traraveien og Fremskridt gate vurderes i delområde 9 og
10.
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Beskrivelse
Figur 7-18: Delområde 8 Trara skole/Brattliparken

Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny veg og
bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Brattliparken er et bynært rekreasjonsområde som i Fredrikstad kommunes kartlegging og verdisetting
av friluftsområder har blitt gitt stor verdi. Området er mye brukt, både i skoletiden av elever ved Trara
skole, samt av byens befolkning for øvrig. Fra Brattliparken kan man kan gå i sammenhengende
turterreng gjennom Fredrikstadmarka til Rolvsøy, helt nord i Fredrikstad.

Figur 7-19: Til venstre: Trara barneskole og til høyre: Brattliparken. Foto: 2G.

Trara skole er en byskole med omtrent 400 elever, på barnetrinnet. Skolen ble etablert der den er i
dag i 1911. I følge stedsanalyse for Trara lokalsamfunn, er Brattliparken og uteanlegget ved Trara
skole de viktigste interne elementene for Trarasamfunnet[15].
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7.9.3 Verdi
Brattliparken er friluftsområde som brukes ofte og av mange. Brattliparken er en viktig del av et større,
sammenhengende grøntområde. Støysituasjonen i parken er ifølge kommunens kartlegging «ganske
god». Med bakgrunn i dette, og barneskolen, vurderes delområdet å ha stor verdi.
Liten Middels Stor

7.9.4

Omfang og konsekvens

Alternativ 2a + 1/6b + 1/6b + 2
Årsdøgntrafikk (ÅDT)2 i Glemmengata forbi Trara skole var i 2016 på 6000. I fremtiden er det forventet
en økt trafikk i Glemmengata/Knipleveien forbi skoleområdet, som følge av tilbringertrafikk til det nye
stasjonsområdet[24]. Det er ikke foretatt beregninger av hvor mye trafikken kan øke i området rundt
skolen. Trolig vil de trafikale konsekvensene være relativt like i alle stasjonsalternativene. For å bøte
på dette ligger det inne i planforslaget at Glemmengata innsnevres til ett kjørefelt med tovegs trafikk
for å redusere kjørehastigheten og antall kjøretøy. Innsnevringen gir rom for en 5 meter bred gang- og
sykkelveg på vestsiden av vegen.
Tilgjengeligheten forøvrig til Trara skole og Brattliparken, spesielt fra sentrum, vil bli forbedret som
følge av tiltaket. Dette gjelder for alle alternativer.
Arealbeslagene vil skje i randsonen av delområdet. Boområdene som berøres består av mindre
enkeltbygg og er vurdert å være av marginal betydning for vurdering av omfang (0-5 boenheter).

Figur 7-20: Illustrasjonen viser med rød prikk de boligbyggene som må
rives som følge av tiltaket innenfor delområdet (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet). Illustrasjonen viser beslag for
alternativ 2a + 1. De andre alternativene har noe ulikt beslag, men vurderes
som omfangsmessig likt.

Støy: Ingen støyfølsomme områder i støysoner innenfor delområdet. Ref. støysonekart datert
03.09.2018.
2

Årsdøgntrafikk, forkortet ÅDT, er et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde i et angitt år på en veg.
Dette regnes ut fra summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for begge
retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager.
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Omfanget er vurdert til å være lite til middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Delområdet har stor verdi. Konsekvensen blir liten til middels positiv (+/++).
Alternativ 6b + 3
Vurdering av omfang er likt som beskrevet over for alternativ 2 + 1 og 6b + 1, med unntak av støy.
Støy: En mindre del av uteområdet ved barneskolen ligger i gul støysone. Alternativet gir en dårligere
støysituasjon her enn i 0-alternativet. Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
Omfanget vurderes å være lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Delområdet har stor verdi. Konsekvensen blir liten positiv (+).
0-alternativet
0-alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Delområde 9 Trara
7.10.1 Avgrensning
Delområde Trara, slik det er avgrenset i denne rapporten, tar med seg boligområder fra Fremskridt i
sør, følger Ila allé nordover og stopper rett nord for der Traraveien krysser fv. 109. Boligområdene tett
opp mot Stjernehallen er en del av delområdet.
Registreringskategorier innenfor delområdet er i hovedsak boligområder samt noe øvrig bebygde
områder (lengst sør, mot Fremskridt er det noe næring). Traraveien (og kryssing mot Fremskridt) er en
del av hovedsykkelvegnettet i Fredrikstad.
I delområde 9 omtales krysset Traraveien/Fremskridt og hvordan denne vil påvirke temaet blant annet
med tanke på hovedsykkelvegnettet. Krysset Fremskridt og fylkesveg 109 (samt fremtidig rv.110)
vurderes nærmere i delområde 10.
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7.10.2 Beskrivelse
Figur 7-21: Delområde Trara

Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny veg og
bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Boligområdene innenfor delområdet består hovedsakelig av eneboliger og tomanns-/firemannsboliger
og i mindre grad blokkbebyggelse. Boligområdene oppfattes som tett utbygget og med god utnyttelse.
Boligområdene er helhetlige og med gode muligheter for utendørs opphold og rekreasjon med
bymarka; Fredrikstadmarka, som nærmeste nabo.
7.10.3 Verdi
Trara, slik det er definert her, er i hovedsak et boligområde. Boligområdet har til dels svært gode
kvaliteter, med en god og tydelig strøksutforming, nærhet til marka, nærhet til byen og tilliggende
skole. Delområdet vurderes derfor å ha middels til stor verdi.
Liten Middels Stor

7.10.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a + 1/6b + 1
Rv. 110 legges i tunnel under Brattliparken og kommer ut i Fremskridt gate og kobles til fv. 109 i
rundkjøring ved Glemmen videregående skole. Når Fremskridt gate fjernes slik den eksisterer i dag,
vil det ligge et lokk over ny tunnel for riksveg 110 i vestre del av dagens gate. Dette vil legge
grunnlaget for en bedre kobling til den videregående skolen fra delområdets avgrensning mot
Brattliparken (sørvestlig hjørne av delområdet). Det vil også være en bedring med tanke på at krysset
her er koblingen for to hovedsykkelveger i Fredrikstad. Med vegalternativ 1 sikrer man
sammenhengende og dedikert trafikkareal for gående og syklende gjennom planlagte gang- og
sykkelveger i Traraveien/Fremskridt. Trafikksituasjonen i møtepunktet mellom park, bolig og
skoleområde blir mer oversiktlig, noe som er en bedring spesielt for barn og unge. For myke
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trafikanter og adkomsten til boliger ved fylkesvegen sørøst i delområdet (Fremskridt/Ila allé) vil tiltaket
gi noe forringelse i form av nye høydeforskjeller og barriere med veg.
Ny infrastruktur vil beslaglegge bygg og gateareal i Fremskridt. Dette er i randsonen av delområdet,
men det omfatter bebyggelse med til dels høy tetthet og mer identitetsskapende bebyggelse mot
Traraveien (30-35 boenheter). Bakenforliggende områder som i dag ligger mer skjermet for trafikk vil
få ny rv. 110 med tunnelmunning tettere inntil sammenliknet med i dag. Dette vil redusere
attraktiviteten til disse områdene.

Figur 7-22: Illustrasjonen viser med rød prikk de boligbyggene som må
rives som følge av tiltaket innenfor delområdet (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet)

Støy: Gul og rød støysone er begrenset til uteområder i direkte nærhet til fv. 109 Rolvsøyveien
(tunnelåpning) og naboer til den videregående skolen. I hovedsak er dette områder som i liten grad
vurderes som støyfølsomme etter håndboken, som gaterommet i Ilaveien og Fremskridt.
Sammenlignet med 0-alternativet blir situasjonen marginalt dårligere. Ref. støysonekart datert
03.09.2018.
Med hovedvekt på beslag av boområder, inkl. enkelte boområder med god kvalitet, og nærføring av ny
4-felts rv.110 vurderes omfanget til lite til middels negativt. Bedre kobling mot park og skole, samt
mindre trafikk i vestre del av dagens Fremskridt veier positivt. Øvrig deler av Trara vil ikke bli berørt
som følge av tiltaket.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Delområdet har middels til stor verdi. Konsekvensen blir liten til middels negativ (-/--).

Alternativ 6b + 2/6b + 3
Dette delområdet vil ikke i særlig grad bli berørt av alternativ 6b+2/3. Det er ingen beslag i bomiljø i
vegalternativene 2 og 3. Fremskridt endres i liten grad, og koblingen mot hovedsykkelvegen i
Fremskridt i vest blir i mindre grad endret for myke trafikanter sammenlignet med vegalternativ 1.
Gjennom planforslag med vegalternativ 2 eller 3 sikrer man ikke sammenhengende og dedikert
trafikkareal for gående og syklende i Traraveien/Fremskridt. Det vil være gjeldende arealplaner for
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Fremskridt som er førende og i dag er det ikke planlagt for sammenhengende gang- /sykkelveg i
gaten.
Støy: Gul og rød støysone er begrenset til uteområder i direkte nærhet til Rolvsøyveien og naboer til
den videregående skolen. Rød og gul støysone er marginalt mindre enn med vegalternativ 1 i dette
delområdet og 0-alternativet. I hovedsak er det bebyggelse langs Ilaveien som får en bedret
støysituasjon. Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
Omfanget vurderes til intet til liten positiv.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Delområdet har middels til stor verdi. Konsekvensen blir liten positiv (+).

0-alternativet
0-alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Delområde 10 Glemmen vgs.
7.11.1 Avgrensning
Delområde 10 består av Glemmen videregående skole og avgrenses av vegsystemet rundt skolen.
Registreringskategorier innenfor delområdet er øvrig bebygde områder, altså skolen. Fremskridt gate
og fv. 109 er en del av hovedsykkelvegnettet i Fredrikstad.
7.11.2 Beskrivelse

Figur 7-23: Delområde 10 Glemmen vgs.
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny veg
og bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel
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Delområdet består av Glemmen videregående skole og Glemmenhallen. Glemmen vgs. er en stor
videregående skole med 1250 elever på yrkesfaglig studieretning. Skolen ligger sentralt plassert i
Fredrikstad sentrum med god tilknytning til kollektive løsninger på buss. Avstanden til togstasjonen er i
dagens situasjon omtrent 20 min. i gangavstand. Fremskridt og fv. 109 er et viktig kryssingsområde for
myke trafikanter (gjennomreisende), samt barn og unge.
Glemmenhallen brukes på dagtid av skolen og på kvelder og i helgene av ulike lag og foreninger.
7.11.3 Verdi
Glemmen videregående skole og Glemmenhallen er et område som brukes av mange, både barn,
ungdom og voksne. Delområdet vurderes å ha stor verdi.
Liten Middels Stor

7.11.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a + 1 og 6b + 1
Fv. 109 som i dagens situasjon går langs østsiden av Glemmen vgs. vil for begge alternativene bli
erstattet av en kollektivgate. Rv. 110 flyttes inn langs Grønlifjellet. Dette medfører at miljøet rundt
skolen vil oppleves som mer rolig, og det vil oppleves tryggere å være fotgjenger og syklist i dette
området. Når halvparten av Fremskridt erstattes med ny 4-felts rv. 110 vil det gi en barriere mot
området nordøst for skolen. Selv om omvegen rundt ikke er spesielt lang, vil høydeforskjell og større
trafikkmengde bidra til økt barriereeffekt. Det er ingen beslag i boområder.
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Figur 7-24: Utklipp fra visningsmodell 2G. Alternativ 2a + 1. Brune områder er mulige framtidige
utviklingsområder.

Som figuren over viser kommer det nord for Glemmen vgs. et lokk over rv. 110 lengst nordvest.
Kryssingen og etablering av sammenhengende gang-/sykkelveg for dette området er omtalt i
delområde 9, men vil ha en positiv effekt for tilgjengeligheten til skoleområdet mot parken og Trara.
Tiltaket kobler hovedsykkelvegnettet (øst/vest og nord/sør) sammen med nytt kryss over ny fylkesveg
og riksveg.
Støy: Gul og rød støysone er begrenset til uteområder i direkte nærhet til Rolvsøyveien (tunnelåpning)
ved den videregående skolen. Disse uteområdene er ikke spesielt støyfølsomme (i hovedsak
parkeringsplasser og gangveger langs bygg). Skolegården ligger beskyttet fra støy i midten mellom
skolebyggene. Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
Med hovedfokus på tilrettelegging for myke trafikanter i hovedsykkelvegnettet vurderes omfanget til å
være lite til middels positivt,
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Delområdet har stor verdi. Konsekvensen blir middels positiv (++).
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Alternativ 6b + 2/ 6b + 3
Ny rv. 110 legges på sørsiden av ny jernbane. Fv. 109 flyttes også for dette alternativet inn mot
Grønlifjellet, noe som frigjør plass til kollektivgate på østsiden av Glemmen vgs. Etablering av
kollektivgate medfører at miljøet rundt skolen vil oppleves som mer rolig, og det vil oppleves tryggere
å være fotgjenger og syklist i dette området. Det er ingen beslag i boområder.

Figur 7-25: Utklipp fra visningsmodell 2G. Alternativ 6b + 2. Brune områder er mulige framtidige
utviklingsområder.

Det legges ikke opp til å endre koblingen mot vest i Fremskridt gate samt regulering av
sammenhengende gang-/sykkelveg (jfr. vurdering i delområde 9). Kobling mot nordvest blir som i dag,
men med utbedring av gang- sykkelveg i østlige deler av gaten. Det vil være høydeforskjell ut mot
krysset Fremskridt/kollektivgaten/fv. 109, men fortsatt lav trafikk i Fremskridt slik at tiltaket i liten til
noen grad bedrer barrierer mot nord. Kryssing med tilrettelegging for myke trafikanter over
kollektivgate og ny rv. 110 er positivt og bidrar til et bedre hovedsykkelvegnett.
Støy: Samme som over. Støysoner er marginalt større.
Omfanget vurderes å være lite til middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Delområdet har stor verdi. Konsekvensen blir middels positiv (++).
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Alternativ 6b + 3
Omfang og konsekvens for dette delområdet vurderes for dette alternativet likt som alternativ 6b + 2.
0-alternativet
0-alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Delområde 11 Grønli
7.12.1 Avgrensning
Delområde Grønli har med seg arealer nord for Glemmen kirke langs med Glemmengata og strekker
seg forbi Røde mølle og ned Freskoveien. Hassingen senter er innenfor delområdet, samt rv. 110 og
den delen av fv. 109 som går inn mot byen rett nord for Torvbyen. Steffensjordet og skateparken er
innenfor delområdet. Delområdet er avgrenset av de arealene som i dag til en viss grad venter på
avklaring av ny jernbane gjennom Fredrikstad.
Registreringskategorier innenfor delområdet er øvrig bebygde områder og offentlige/felles møtesteder
og andre sosiale uteområder, samt noe boligbebyggelse med blandet næring og tjenester.
7.12.2 Beskrivelse

Figur 7-26: Delområde 11 Grønli
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny veg og
bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Skateparken på Steffensjordet som ligger helt opp mot rv. 110, innenfor hensynssone avsatt til
framtidig infrastruktur, er en svært viktig møteplass for barn og unge. Den ble etablert som et
midlertidig anlegg, i påvente av avklaring om hvor jernbane- og vegtraseen gjennom Grønli vil gå. I
registreringskartet er denne avmerket som «idrettsanlegg» og som friluftsområde (Fredrikstad
kommune).
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Røde Mølle, som er et tidligere offentlig forsamlingslokale (men nå i privat eie), er en viktig
identitetsskaper på Trara og ligger ved Glemmen vgs. inntil Traraveien. Symbolverdien for Røde Mølle
var sannsynligvis større tidligere, da den var i offentlig eie og mer tilgjengelig enn den er i dag.

Figur 7-27: Utklippet over viser Skateparken på Steffensjordet vinterstid, fra nettsiden Skatepark og
skatehall i Norge, http://skatesite.no/index.html, 22.05.2018

Hassingen senter, med omkringliggende bygninger som brukes til ulike næringsformål, er her i
kategorien øvrig bebygde områder. Det foreligger en reguleringsplan for Grønlikvartalet, men dette
området vil bli direkte berørt av alle alternativer og er ikke sannsynlig at vil bli utviklet i den form som
reguleringsplanen har i dag.
Boligbebyggelsen innenfor delområdet ligger lengst vest på Steffensjordet og i Øyvind
Sørensensgate/Arups gate vest for fv. 109. Dette er boligbebyggelse som bærer noe preg av at de i
dag ligger nært opp til eksisterende infrastruktur med stor trafikk, og i et område som er i påvente av
transformasjon.
Gang-/sykkelforbindelsene som går gjennom området er viktige forbindelser, men det er et noe
utflytende system nord for Torvbyen som kobler seg videre nordover på fv. 109.
7.12.3 Verdi
Dette delområdet er noe sammensatt både hva gjelder registreringskategorier og til en viss grad verdi.
Delområdeinndelingen er satt slik i dette området fordi det som helhet er et område som har ligget litt i
«i bero» i påvente av avklaring av InterCity og således også bærer preg av at det i framtiden vil være
noe annet her. I utgangspunktet har dette delområdet lav verdi, men på grunn av skateparken og
viktige gang-/sykkelforbindelser er verdien vurdert å være liten til middels.
Liten Middels Stor

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning
Seut–Rolvsøy, delutredning
nærmiljø og friluftsliv

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

69 av 111
ICP-16-A-25017
03A
20.12.2018

7.12.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a + 1
Hele kvartalet mellom Traraveien, Freskoveien, dagens fv. 109 og dagens jernbane vil bli transformert
som følge av tiltaket. Kvartalet inneholder både boliger, møteplasser og identitetsskapende
bebyggelse (Røde mølle og Barnas hus, Blaakors). Alternativet medfører behov for å rive mellom 10
og 15 boenheter innenfor delområdet. Bruksmuligheter blir endret og områdets identitetsskapende
betydning blir forringet.

Figur 7-28: Illustrasjonen viser med rød prikk de boligbyggene som må
rives som følge av tiltaket innenfor delområdet (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet). Dette er likt for alle alternativene.

På sørsiden av dagens jernbane ligger Steffensjordet skatepark, som vil måtte fjernes som følge av
tiltaket. Omfanget for denne møteplassen/idrettsanlegget vil være stort negativt. I følge rikspolitiske
retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen [23], er det krav om
erstatningsarealer dersom arealer avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller egnet for lek
omdisponeres. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som
barn bruker som lekeareal eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at behovet for
lekearealer i nærmiljøet ikke blir oppfylt. Ettersom det var forutsatt at anlegget var av midlertidig
karakter, utløser ikke bygging av ny bane eller veg ansvar for å flytte skateanlegget. Kommunen bør i
tråd med tidligere vedtak om sentrumsnært skateanlegg søke å finne et permanent sted for nytt
skateanlegg som kan erstatte dagens midlertidige skateanlegg (Kulturutvalget Utvalgssaksnr. 13/13).
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Figur 7-29: Alternativ 2a + 1. Stasjonsområde og knutepunkt ved Grønli, sett fra perspektiv hevet over
Grønlifjellet i retning St. Hansfjellet. Brune områder er mulige framtidige utviklingsområder.

Etablering av nytt stasjonsområde med reisetorg, grøntarealer og omlegging av rv. 110 med etablering
av ny gatestruktur, vil transformere eksisterende byområde og skape en mer sammenhengende
bystruktur. Tilgjengeligheten for gående og syklende til og gjennom området vil bli betydelig bedret
som følge av at barrierer reduseres. Det er positivt for bruksmuligheten at uteområdene samles på ett
høydenivå. Ved etablering av ny stasjon med reisetorg og nye byutviklingsområder rundt, vil det
skapes en møteplass som ikke er der i dag.
Tilgjengeligheten til selve stasjonen for gående og syklende vil bli vesentlig bedret. Ny sykkelveg
gjennom St. Hansfjellet fra vest knytter de vestre deler av byen bedre sammen med ny stasjon.
Tilknytningen til dagens sentrum vil bli bedre enn i dagens situasjon, med stasjon noe perifert fra det
som oppfattes som sentrumssonen. Dette er positivt for nærmiljøet.
Støy: Delområdet har i liten grad mange støyfølsomme uteområder som påvirkes av støy fra planlagt
tiltak. Sammenlignet med 0-alternativet vil endringen være en forbedring. I 0-alternativet ligger
uteområder nord og sør for riksvegen (en midlertidig skatepark) i gul støysone. Ref. støysonekart
datert 03.09.2018.
Med middels negativt omfang for beslag av bebyggelsen som nevnt over, stort negativt omfang for
skateparken og stor positiv konsekvens for øvrige områder innenfor delområdet, vurderes omfanget
totalt sett for delområdet å være middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av delområdet er liten til middels. Konsekvensen blir middels positiv (++).

Alternativ 6b + 1
Omfang og konsekvens blir likt som for alternativ 2a + 1.

Alternativ 6b + 2
Omfanget er i stor grad likt som for øvrige alternativer, med tilsvarende behov for beslag som i
vegalternativ 1 (10-15 boenheter). Den største forskjellen ligger i at vegalternativ 2 har større del av
vegen med nytt kryss liggende åpent til. Dette gir mindre plass til nye uteområder og
krysningsmuligheter der myke trafikanter kan ferdes fritt. Det gir også en større barriereeffekt. Til
forskjell fra vegalternativ 1 vil dette alternativet ikke ha sammenhengende gang-/sykkelveg-forbindelse
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på vestsiden av fremtidig fv. 109 over rv. 110, men en gang-/sykkelveg som gir forbindelse via
kollektivgaten i alternativ 6b + 2. Barrieren for gående og syklende i aksen nord-sør vil bli større i dette
alternativet enn i vegalternativ 1, siden veg og bane ligger parallelt med nivåforskjeller. Sammenlignet
med 0-alternativet er fortsatt endringen en bedring for forholdene som er beskrevet.
Støy: Delområdet har i liten grad støyfølsomme uteområder som påvirkes av støy fra planlagt tiltak. En
liten del av den midlertidige skateparken, samt uteområder i nærheten til den videregående skolen
ligger i gul støysone. Sammenlignet med 0-alternativet vil endringen være en marginal forbedring. Ref.
støysonekart datert 03.09.2018.
Siden store deler av arealene som støyanalysen fanger opp vil bli erstattet med nytt stasjonsområde,
vektlegges potensiale for gode nye uteområder skjermet fra støy. Alternativ 6b + 2 har større deler av
vegen liggende åpent (ikke overbygget) noe som gir en dårligere støysituasjon for uteområder
tilknyttet det nye knutepunktet på Grønli.
Omfanget vurderes samlet sett til å bli lite til middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av delområdet er liten til middels. Konsekvensen blir liten til middels positiv (+/++).
Alternativ 6b + 3
I stasjonsområdet vil plassering av jernbanelinja, rv. 110, kollektivgata og reisetorget være likt som
beskrevet i alternativ 6b + 2. Utforming av rv. 110 og kollektivgata er derimot forskjellig. Rv. 110 går i
en kortere tunnel gjennom St. Hansfjellet og kommer ut i dagen rett øst for Glemmengata. Ny
kollektivgate med gående og syklende krysser rv. 110 i samme plan. Krysset vil bli lysregulert noe
som vil oppleves som en barriere. Alternativet har tilsvarende behov for beslag (10-15 boenheter) som
beskrevet under de andre alternativene.
Ny stasjon på Grønli med vegalternativ 3 har store deler av ny riksveg og fylkesveg liggende åpent til,
omtrent tilsvarende som i 0-alternativet. Dette gir mindre rom for arealer til opphold og færre
krysningspunkter der myke trafikanter kan bevege seg fritt sammenlignet med øvrige vegalternativer.
Barrieren vil bli større enn den er i dag, men gang-/sykkelvegsystemet samlet sett blir mer oversiktlig
for myke trafikanter enn det er i dagens situasjon. Sistnevnte kommer av at de planlagte
krysningspunktene i alle alternativene opprettholdes også her, herunder dagens fylkesveg
109/Apenes gate legges om mot vest og blir en ny viktig hovedferdselsåre gjennom Grønli.
Støy: Delområdet har i liten grad støyfølsomme uteområder som påvirkes av støy fra planlagt tiltak.
Alternativet har tilsvarende støysoner på uteområder som i 0-alternativet. På lik måte som med
vegalternativ 2 vektes potensiale for gode nye uterom i det nye knutepunktet i støyvurderingen. Med
denne vinklingen gir vegalternativ 3 den dårligste støysituasjonen samlet sett. Ref. støysonekart datert
03.09.2018.
Omfanget vurderes samlet sett til å bli lite positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av delområdet er liten til middels. Konsekvensen blir liten positiv (+).
0-alternativet
0-alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 12 Glemmen kirke/sentrum/Apenesfjellet
7.13.1 Avgrensning
Dette delområdet har med seg Glemmen kirke med kirkepark, det meste av det som er avsatt med
sentrumsformål i gjeldende kommunedelplan for Fredrikstad byområde[10] samt Apenesfjellet.
Registreringskategorier innenfor delområdet gjenspeiler en blanding av funksjoner; både
boligbebyggelse, øvrig bebygde områder, offentlige/felles møtesteder og andre sosiale uteområder
(plasser, parker m.fl.), veg- og stinett for gående og syklende og identitetsskapende
områder/elementer.
7.13.2 Beskrivelse

Figur 7-30: Delområde 12 Glemmen
kirke/sentrum/Apenesfjellet
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny veg og
bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Innenfor sentrum er det flere viktige møteplasser og servicefunksjoner. Glemmen kirke, med
kirkegårdspark, ligger rett sør for skateparken og er en mye brukt kirkepark for besøkende til kirken. I
tillegg er den en grønn lunge for de som bor i og besøker byen. Glemmen kirkepark er av kommunen
definert som «stille område» i handlingsplan mot støy 2013-18[11].
Inne i selve sentrumskjernen er det flere torg og møteplasser som er viktige, samt gang- og
sykkelnettverket som binder disse sammen. Gangbrua mot Kråkerøy, med Stortorvet og aksen opp
mot Grønli er en vesentlig forbindelse, det samme er gågata.
Det er flere viktige servicefunksjoner innenfor sentrumsområdet. Boligbebyggelsen i sentrum er av
god kvalitet og delområdet er blant de tettest befolkede i Fredrikstad.
Apenesfjellet er et rent boligområde som, i likhet med Holmen, representerer et eldre område i byen
med trehusbebyggelse. På Apenesfjellet er det gode utsiktsforhold, og et godt, integrert bomiljø, og
gode støyforhold til tross for at det ligger midt i byen.
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Det er en tydelig målsetting i Fredrikstad kommunes overordnede planverk at en økt andel av
Fredrikstads innbyggere skal bo innenfor byområdet [10]. Gode nærmiljø- og friluftsfunksjoner blir
spesielt viktige å opprettholde når byen fortettes.

7.13.3 Verdi
Med bakgrunn i de funksjoner som er innenfor delområdet, de spesielt gode kvalitetene i boligområdet
på Apenesfjellet og stor bruksintensitet i sentrum for øvrig, vurderes delområdet å ha stor verdi.
Liten Middels Stor

7.13.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a + 1
Dagens Apenes gate gjenoppstår omtrent som i dagens linjeføring forskjøvet litt mot vest ved
Torvbyen senteret, Glemmen kirke og kirkegården. Apenes gate vil gå over deler av grøntarealene til
kirkegården.
Den store endringen for sentrum er en betydelig bedret tilgjengelighet for gående og syklende mellom
sentrumsområdene i Fredrikstad, som både er målpunkt og boområder. Tilgjengeligheten til
Brattliparken og markaområdene, samt tilgrensende viktige gang-/sykkelvegnett (som fv. 109) bedres.
Disse endringene er med på å redusere barrierer.
Etablering av ny stasjon på Grønli vil gi en god tilgjengelighet til jernbanestasjonen, som i dag ligger
mer perifert i forhold til sentrum og annet kollektivknutepunkt (buss). Ny stasjon vil også gi byen en ny
møteplass som virker positivt både for selve Grønliområdet, men også for Fredrikstad som helhet.
Alternativet medfører ingen tap av boliger innenfor delområdet.
Støy: En liten del av Glemmen kirkegård samt gater som grenser til riksvegen ligger i gul støysone.
Langs Haakons gate ligger uteområder for boliger som er nærmeste nabo til riksveg 110. Disse ligger
delvis i rød og gul støysone. Sammenlignet med 0-alternativet vil endringen være en liten forbedring.
Uteområder rundt Torvbyen med potensiale for nye møteplasser, vil få en bedring i støysituasjon. I 0alternativet er en større del av boligers uteområder (Apenes gate og kirkegården) i rød og gul
støysone. Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
Omfanget vurderes samlet sett til å bli middels positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av delområdet er stor. Konsekvensen blir middels positiv (++).
Alternativ 6b + 1
Omfanget er i prinsippet likt som for alternativ 2a + 1.
Støy: Situasjonen er tilnærmet lik som over, med marginalt mindre gul støysone i kirkegården og ved
Brochs gate.
Konsekvensen blir lik som for alternativ 2a + 1.
Alternativ 6b + 2
Omfanget er i prinsippet likt som for alternativene over. Apenes gate er forskjøvet litt mot øst
sammenlignet med vegalternativ 1 og følger omtrent dagens veglinje frem mot Brochs gate og
delområdets avgrensning mot gaten. Alternativet medfører ingen tap av boliger innenfor delområdet.
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Støy: Alternativet gir en større gul støysone i kirkegården (øst for kirken). Alternativet vil være en liten
forbedring fra 0-alternativet siden en mindre del av kirkegården ligger i gul støysone. Ref.
støysonekart datert 03.09.2018.
Konsekvensen blir lik som for alternativene over.
Alternativ 6b + 3
Omfanget er i prinsippet likt som for alternativene over. Apenes gate er forskjøvet litt mot vest og
tilsvarer omtrent situasjonen som i vegalternativ 1. Alternativet medfører ingen tap av boliger innenfor
delområdet.
Støy: En stor del av kirkegården med Glemmen kirke ligger i gul støysone. Dette kommer i hovedsak
av at en stor del av fremtidig riksveg vil ligge uten overbygning. Alternativet vurderes å være marginalt
bedre enn 0-alternativet når det gjelder støy. Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
På grunn av marginal forbedring av støyforhold vurderes omfanget samlet sett til å bli lite til middels
positivt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av delområdet er stor. Konsekvensen blir middels positiv (++).
0-alternativet
0-alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Delområde 13 Grønlifjellet/Speiderfjellet
7.14.1 Avgrensning
Delområdet strekker seg fra Hassingen senter i vest og tar med seg boligområdene derfra, over
Grønlifjellet og går på tvers av Bryggeriveien og tar med seg Speiderfjellet i sør. Delområdet
avgrenses mot rv. 110 i vest. Delområdet omfatter ikke de laveste liggende områdene på Dammyr.
Registreringskategorier innenfor delområdet er øvrig bebygde områder (næringsbebyggelse øst for rv.
110 og bensinstasjon/p-hus), veg- og stinett for gående og syklende (gang-/ sykkelveg vest for rv. 110
og gang-/sykkelkulvert under St. Croix-krysset og gang-/sykkelbru over eksisterende bane/veg ved
Fredrikstadbrua).
For å unngå dobbeltvekting i vurdering av kryssinger for myke trafikanter ved Grønli er
tilgjengeligheten igjennom Grønli i hovedsak vurdert i delområde 11.
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7.14.2 Beskrivelse

Figur 7-31: Delområde 13
Grønlifjellet/Speiderfjellet
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny veg og
bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Både Grønlifjellet og Speiderfjellet er boligområder med i hovedsak tett småhusbebyggelse med
innslag av blokkbebyggelse. De ligger relativt høyt, så det er gode solforhold. Boligområdet er delvis
støyutsatt mot sør og vest. Viktige ferdselsårer for gående og syklende, herunder barn og unges
skoleveg, er Hassingveien, og gang-/sykkelveg mellom Bryggeriveien og langs jernbanen.
7.14.3 Verdi
Boligbebyggelsen innenfor delområdet er forholdsvis godt utnyttet, selv om det i stor grad er
småhusbebyggelse. Det er fine små gater og et etablert strøk nært opp til bysentrum. Området
vurderes å ha middels til stor verdi.
Liten Middels Stor

7.14.4 Omfang og konsekvens
Innenfor delområdet er tiltakets utstrekning, inkludert stasjonsområdet, tilnærmet like stort i alle
alternativer slik at beslag av arealer blir likt.
Alternativ 2a + 1 og 6b + 1
Ny fv. 109 legges om og plasseres ca. 100 meter øst for dagens fv. 109. Mer eller mindre alt av
bebyggelse mellom dagens Apenes gate, jernbanen og Åsveien vil få direkte påvirkning og bli erstattet
med infrastrukturarealer (jf. figur under). Dette er hovedsakelig eldre og forholdsvis tett bebyggelse i
kvartalsstruktur. Dette vil endre bruksmuligheten til et etablert byområde med gode kvaliteter og gjøre
attraktiviteten til det gjenværende nærmiljøet mindre totalt sett. Bomiljøet lengre øst på Grønli får ny
nærføring til planlagt tiltak og attraktiviteten for de som ferdes i området vil forringes. Riksvegen vil
ligge omtrent i dagens trasé ved Bryggeriveien, men får en breddeutvidelse.
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Figur 7-32: Illustrasjonen viser med rød prikk de boligbyggene som må
rives som følge av tiltaket innenfor delområdet (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet). Dette er likt for alle alternativene.

Støy: Områder som ligger i direkte nærhet til fylkesveg 109 ved den videregående skolen vil bli berørt
av planlagt tiltak. Det samme gjelder områder langs Bryggeriveien og mellom Speiderveien og riksveg
110. Siden planlagt vegtiltak er senket ned i terrenget blir støysonene begrenset til områder i direkte
nærhet, med noen områder som i 0-alternativet ligger utenfor støysoner. Ved
Bryggeriveien/Presteveien er støysonene noe mindre enn i 0-alternativet. Samlet sett gir dette en noe
dårligere støysituasjon. Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
Direkte påvirkning på et etablert sentralt boområde er førende for at det er vurdert at det blir middels
negativt omfang for alternativet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er middels til stor. Konsekvensen blir middels negativ konsekvens (- -).
Alternativ 6b + 2
I alternativ 6b + 2 ligger en større del av vegtiltaket i dagen, samt at dagens Apenes gate er forskjøvet
mot vest ved dagens midlertidige skatepark og mot øst ved kirkegården. Dette gir en større
barrierevirkning på nærmiljøet, og infrastrukturtiltaket fremstår mer dominerende. Krysningsmulighet
over ny veg er lagt på samme sted som i vegalternativ 1, men i vegalternativ 2 krysser man i et stort
kryss sammen med andre trafikanter. Omfang av beslag på nærmiljøet vurderes som likt som i
vegalternativ 1.
Støy: Områder som ligger i direkte nærhet til fylkesveg 109 ved den videregående skolen, samt langs
riksvegen og ved Bryggeriveien vil bli berørt av planlagt tiltak. Vegalternativ 2 vil ha marginalt større
negativt omfang enn alternativ 1. Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
Direkte påvirkning på et etablert sentralt boområde er førende for at det er vurdert at det blir middels
negativt omfang for alternativet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt
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Verdien av området er middels til stor. Konsekvensen blir middels negativ konsekvens (- -).
Alternativ 6b + 3
I alternativet ligger den største delen av vegtiltaket i dagen sammenlignet med andre planlagte
alternativer. Også her er Apenes gate forskjøvet, i prinsipp på lik måte som i alternativ 2a + 1. Grunnet
stor dagsone for tiltaket gir det en større barrierevirkning på nærmiljøet, og infrastrukturtiltaket
fremstår dominerende. Krysningsmulighet er tilsvarende som i alternativ 6b + 2, men med
vegalternativ 3 ligger hele vegen mer åpent. Myke trafikanter må bevege seg over og langs etter det
store infrastrukturområdet og gjør området mindre attraktivt å ferdes i. Omfang av beslag på
nærmiljøet vurderes som likt som i vegalternativ 1 og 2.
Støy: Støysoner likner vegalternativ 2 innenfor delområdet, men med marginalt større rød støysone
mot vest (stasjonsområde/kryss) og ved Bryggeriveien. Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
Direkte påvirkning på et etablert sentralt boområde er førende for at det er vurdert at det blir middels
negativt omfang for alternativet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er middels til stor. Konsekvensen blir middels negativ konsekvens (- -).
0-alternativet
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Delområde 14 Dammyr/St. Croix
7.15.1 Avgrensning
Dette delområdet inneholder den delen av rv. 110 som følger sør for dagens Dammyrbru og tar med
seg St. Croix-krysset og eksisterende bensinstasjon/parkeringshus der.
Registreringskategorier innenfor delområdet er øvrig bebygde områder (næringsbebyggelse øst for rv.
110 og bensinstasjon/p-hus), veg- og stinett for gående og syklende (gang-/ sykkelveg vest for rv. 110
og gang-/sykkelkulvert under St. Croix-krysset).
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7.15.2 Beskrivelse

Figur 7-33: Delområde 14 Dammyr/St. Croix
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny veg
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Innenfor delområdet er det et infrastrukturområde som er forholdsvis stort, med rv. 110, St. Croixkrysset og eksisterende jernbane. Det er langsgående gang-/sykkelveg på vestsiden av rv. 110 med
bru over åpningen til p-huset under Apenesfjellet.
Undergangen som går under St. Croix-krysset er et svært viktig krysningspunkt som knytter sammen
ulike deler av byen, blant annet Bydalen med sentrum. Denne undergangen er i dagens situasjon med
krapp kurvatur og noe mørk i utformingen. Det er også stor stigning ut av undergangen i to av
retningene.
7.15.3 Verdi
Området som sådan har liten verdi for nærmiljø og friluftsliv. Gang-/sykkelvegsystemet på vestsiden
av rv. 110, under St. Croix-krysset og over eksisterende jernbane er imidlertid av stor betydning, og
representerer svært viktige koblinger for gående og syklende. Delområdet vurderes å ha liten til
middels verdi.
Liten Middels Stor

7.15.4 Omfang og konsekvens
Alternativene for bane vurderes å ha lik omfang- og konsekvensvurdering for alle alternativene siden
ny jernbane går i tunnel ved Grønli. Innenfor dette delområdet vil det ha positiv konsekvens at en stor
barriere bortfaller. Imidlertid er breddeutvidelsen i nytt vegtiltak så stor at endringen samlet sett er
liten.
Ved St. Croix er det to alternative utforminger av rundkjøringen. De to alternativene kan kombineres
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med de tre vegalternativene for rv. 110. Disse omtales til slutt.
Alternativ 2a + 1
Sammenlignet med 0-alternativet er endringen marginal. Det er positivt at bruksmuligheten bedres i
liten grad ved St. Croix krysset når jernbanen fjernes. Oppgradering av infrastrukturen gjennom
området vil være en bedring for myke trafikanter. Alternativet medfører ikke beslag av boliger innenfor
delområdet.
Støy: Det er ingen eller få støyfølsomme uteområder i delområdet som er av interesse for dette
fagtemaet. Alternativet vil være marginalt bedre sammenlignet med 0-alternativet der flere gater vil
ligge i gul støysone. Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
Med ny infrastruktur og noe mindre støy er det vurdert at det blir lite positivt omfang for alternativet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er liten til middels. Konsekvensen blir liten positiv konsekvens (+).
Alternativ 6b + 1
Omfanget og konsekvensen blir lik som i alternativ 2a + 1.
Alternativ 6b + 2
Ny infrastruktur vil bety en breddeutvidelse ved St. Croix-krysset med likt omfang som for vegalternativ
1. Alternativet medfører ikke beslag av boliger innenfor delområdet.
Støy: Alternativet vurderes å være likt som 0-alternativet. Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
Med støy tilsvarende som i 0-alternativet er det vurdert at det blir intet til lite positivt omfang for
alternativet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er liten til middels. Konsekvensen blir ubetydelig til liten positiv konsekvens
(0/+).
Alternativ 6b + 3
Omfanget og konsekvensen blir lik som i alternativ 6b + 2.
Rundkjøring ved St. Croix – felles for alle vegalternativer
Rv. 110 senkes med gang- og sykkelvegbru over
Overgangen må bygges opp og vil i noen grad kunne beskytte nærmiljøet for miljøpåvirkning som
støy. Overgangen kan gjøre at vegsystemet fremstår som en noe større barriere og mer forringende
infrastrukturelement enn ved undergang og kryssing i plan. I en detaljfase kan derimot dette elementet
bedres gjennom materialbruk og belysning. Når gående og syklende krysser over infrastrukturen vil
det gi bedre utsyn og forståelse av omgivelsene. Man vil være mindre avhengig av skilting og
belysning sammenlignet med en undergang. Kryssingen vil ikke være skjermet for vær og vind slik en
undergang gjerne er. Det er planlagt tre armer over rundkjøringen med adkomst fra alle sider utenom
sørvest. Samlet sett vil alternativet med overganger i liten til noen grad redusere barrierer
sammenlignet med 0-alternativet.
Rv. 110 i dagens nivå med undergang for gang- og sykkelveg
Fordelen med underganger når disse er godt utformet, romslige og med god belysning, er at de føles
som sikre og trygge krysningsmuligheter. Dessverre er erfaringen at underganger kan bli utsatt for
hærverk eller at de tiltrekker seg uønsket opphold. Underganger gir ly fra vær og vind. Ved valg av
undergang kan det i enkelte tilfeller oppstå usikkerhet om vegvalg for å komme seg dit man ønsker. I
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en detaljfase kan derimot dette elementet bedres gjennom skilting, materialbruk og belysning. Det er
planlagt fire armer under rundkjøringen med adkomst fra alle sider. Samlet sett vil alternativet med
underganger i noen grad redusere barrierer sammenlignet med 0-alternativet.
Det anbefales at dette momentet vurderes nærmere i neste planfase hvor kryssingene er bedre
detaljert.
0-alternativet
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Delområde 15 Cicignon
7.16.1 Avgrensning
Delområdet avgrenses av elva i sør og øst. I vest har delområdet med seg Domkirken og
domkirkeparken samt Lykkebergparken. Delområdet avgrenses mot St. Croix gate og eksisterende
jernbane sør for Fredrikstadbrua inkludert Fredrikstad stasjon. Dagens jernbanestasjon er innenfor
delområdet.
Registreringskategorier innenfor delområdet er boligområder, offentlige/felles møtesteder og andre
sosiale uteområder (St. Croix-huset, Lykkebergparken, Fredrikstad stasjon, Domkirkeparken og
Sjømannsparken) samt identitetsskapende områder eller elementer (Domkirken og Lykkeberg).
7.16.2 Beskrivelse

Figur 7-34: Delområde 15 Cicignon
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny veg
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Delområde Cicignon er i hovedsak et boligområde. Samtidig inneholder delområdet flere svært viktige
møteplasser og sosiale uterom.
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Bydelen Cicignon er en historisk bydel og var opprinnelig en del av festningsverket rundt Gamlebyen.
Cicignon bydel er i seg selv et svært viktig identitetsskapende område i byen. Boligområdene på
Cicignon er preget av herskapelige villaer som ligger vakkert til med nærhet til elven og Gamlebyen.
Innenfor delområdet er tidligere Sykehuset Østfold. Dette er nå et transformasjonsområde hvis
framtidig bruk er uavklart. Området er under regulering. Det er gjort en mulighetsstudie som gir
føringer for framtidig bruk av området. Mulighetsstudien skisserer boligbebyggelse med høy utnyttelse
som hovedfunksjonen i området, med noe lokal service.
Cicignon barne- og ungdomsskole ligger innenfor delområdet.
Det er flere parker innenfor delområdet, blant annet Lykkebergparken, Domkirkeparken,
Bibliotekparken, Sjømannsparken og Jernbaneparken.
Fredrikstad Domkirke, med tilhørende kirkepark er en av byens mest brukte parker, med stor
lekeplass, paviljong, og store gressletter. Domkirkeparken er i likhet med Glemmen kirkepark avsatt til
«stille område» i handlingsplan mot støy 2013-18[8]. I tillegg til Domkirkeparken er Lykkebergparken,
Sjømannsparken, Bibliotekparken og Jernbaneparken avsatt som «stille områder». Dette er parker
som blir mye brukt både av de som bor og går på skole i området og av besøkende i byen. Fredrikstad
stasjon kan også fungere som et møtepunkt. Det er mulig å krysse jernbanen under dagens
Fredrikstad stasjon.
St. Croix-huset ligger også innenfor delområdet, og er lokalisert rett nord/vest for St. Croix-krysset.
Dette huset er et kommunalt kulturhus som brukes mye av barn og unge både på dag- og kveldstid.
Husets uteområder vender bort fra St. Croix-krysset.

St. Croix-huset

Brannstasjon
Bensinstasjon/
P-hus
Figur 7-35: Utklipp fra skråfoto fra Fredrikstad kommunes kartklient. St. Croix-huset vises øverst til
venstre. Kilde: Blom URBEX.

7.16.3 Verdi
Cicignon som helhet er et identitetsskapende område i seg selv. Boligområdene har svært gode
kvaliteter gjennom god strøksutforming, et godt integrert og stabilt bomiljø og nærhet til
rekreasjonsområder langs elven og i delområdets mange parker. Cicignon barne- og ungdomsskole
ligger sentralt i området. Med bakgrunn i de spesielt gode kvalitetene og barne- og ungdomsskole i
området vurderes området å ha stor verdi.
Liten Middels Stor
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7.16.4 Omfang og konsekvens
Alternativene for bane vurderes å ha lik omfang- og konsekvensvurdering for alle alternativene. I
vegalternativene er forskjellen i hovedsak utformingen av St. Croixkrysset med valg av under- eller
overganger for myke trafikanter, samt hvor høyt vegkrysset ligger i terrenget. Vurderingen av krysset
er gjort i delområde 14 (over). I dette delområdet vil støy og barrierevirkningen av vegalternativene
være vektlagt. I alle alternativene er det vurdert som lite negativt omfang at Fredrikstad stasjon mister
sin funksjon som knutepunkt for nærmiljøet. Alternativene medfører ikke beslag av boliger innenfor
delområdet.
Alternativ 2a + 1
Ny infrastruktur vil bety en breddeutvidelse ved St. Croix-krysset. Sammenlignet med 0-alternativet er
endringen marginal siden det er lagt til grunn at eksisterende jernbane fjernes med planlagt alternativ.
Breddeutvidelsen vil betyr at enkelte bygninger fjernes, men vil også legge til rette for ny bruk der det i
0-alternativet er infrastruktur og utilgjengelige arealer for offentligheten. Tilstøtende gater til St. Croixkrysset endres i liten grad og vil fortsatt fremstå som bygater med kryssing i plan for myke trafikanter.
Støy: Det vil kun være uteområder som grenser til St.Croix-krysset som vil ligge i gul støysone. Av
interesse for fagtemaet er det i hovedsak et fåtall enkeltboliger som vender ut mot veg eller gate.
Alternativet vil være marginalt bedre sammenlignet med 0-alternativet der flere gater vil ligge i gul
støysone. Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
Med en bedre støysituasjon enn i 0-alternativet er det vurdert at det blir lite positivt omfang for
alternativet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er stor. Konsekvensen blir liten til middels positiv konsekvens (+/+ +).

Alternativ 6b + 1
Omfanget og konsekvensen blir lik som for alternativ 2a + 1.
Alternativ 6b + 2
Ny infrastruktur vil bety en breddeutvidelse ved St. Croix-krysset med tilsvarende lik omfangsvurdering
som for vegalternativ 1. Tilstøtende gater til St. Croix-krysset endres i liten grad tilsvarende som for de
andre alternativene.
Støy: Alternativet vurderes å være tilnærmet likt som 0-alternativet. Ref. støysonekart datert
03.09.2018.
Med tilnærmet uendret støysituasjon fra 0-alternativet er det vurdert at det blir intet til lite positivt
omfang for alternativet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er stor. Konsekvensen blir liten positiv konsekvens (+).

Alternativ 6b + 3
Omfanget og konsekvensen blir lik som ved alternativ 6b + 2.
0-alternativet
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 16 Brønneløkkveien/Lahellemoen
7.17.1 Avgrensning
Delområdet avgrenses mot elva i øst nordover forbi Lahelle, tar med seg Lahellemoen og deler av
Kapellfjellet. Deler av eksisterende spor er innenfor delområdet.
Registreringskategorier innenfor delområdet er boligområder og øvrige bebygde områder (noe næring,
blant annet trevareutsalg på vestsiden av eksisterende spor rett på sørsiden av Fredrikstadbrua).
Glommastien er mye brukt og ligger delvis i grøntområder/friområder.
7.17.2 Beskrivelse

Figur 7-36: Til venstre ortofoto som viser
delområdets avgrensning, til høyre registreringer
innenfor delområdet

Boligområdene på Lahelle/Lahellemoen og Kapellfjellet kan sies å være «vanlige» boligområder med
normalt gode kvaliteter. Dagens bussholdeplass på Lahelle og krysningspunktet her i
Snarveien/Hannibalveien er en viktig ferdselsåre for myke trafikanter. Krysningspunktet ligger i direkte
nærhet til Kiæråsen barnehage som er en stor kommunal barnehage.
7.17.3 Verdi
Delområdet vurderes å være et «vanlig» boligområde, og vurderes å ha middels verdi.
Liten Middels Stor

7.17.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Omfang og konsekvens vurderes til å være lik for alle bane- og vegalternativer for delområdet.
Alternativene vil ikke påvirke delområdet direkte. Alternativene medfører ikke beslag av boliger
innenfor delområdet.
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Indirekte forsvinner en stor barriere når dagens jernbanetrafikk og jernbaneteknisk utstyr fjernes. Det
minsker den opplevde barrieren og gir en bedring for krysninger i et område som i dag er dominert av
infrastruktur. Spesielt positivt er det at nærheten til Glomma vil bedres for beboere og turgåere som
ønsker å bevege seg mellom øst og vest. Fra sør vil tilgjengeligheten til Cicignon og sentrumsområdet
bedres. For barn og unge som ferdes på tvers av delområdet, eksempelvis ved Kiæråsen barnehage
vil det være stor forbedring. Endringen vil gjøre området mer attraktivitet, spesielt for nærmiljøet i
områdene under Fredrikstadbrua som i dag er dominert av jernbaneteknisk anlegg.
Støy: Alternativene vil ikke gi støy på støyfølsomme bygg med uteområder. Det vil være positivt
sammenlignet med 0-alternativet at trafikk fra dagens jernbane forsvinner. Ref. støysonekart datert
03.09.2018.
Det er vurdert at det blir middels til stort positivt omfang for alternativene.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er middels. Konsekvensen blir middels positiv konsekvens (+ +).
0-alternativet
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Delområde 17 Bydalen
7.18.1 Avgrensning
Delområde Bydalen er avgrenset mot eksisterende jernbane lengst sør i delområdet, videre følger
delområdet Fredrikstadbrua og holder seg på toppen av Kapellfjellet og tar med seg det innerste av
Bydalen ved Fredrikstad bryggerier og følger deretter terrenget ned forbi tennisbanene på
Wiesebanen.
Registreringskategorier innenfor delområdet er boligområder og øvrig bebygde områder (næring –
Fredrikstad bryggeri), samt offentlige/felles møtesteder og andre uteområder (Wiesebanen med
lekeplass og gresslette ved siden av).
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7.18.2 Beskrivelse

Figur 7-37: Delområde 17 Bydalen
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny veg
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel.

Bydalen er et godt etablert boligområde med boområder av god kvalitet. Det er stort sett
eneboligbebyggelse innenfor delområdet. Det er få spesielt viktige turveger innenfor delområdet. Rv.
110 og deler av Rektor Westerns gate i retning Cicignon er en del av hovedsykkelvegnettet i
Fredrikstad.
Wiesebanen er utendørs tennisbaner. Det er ikke mange av denne typen idrettsbaner i Fredrikstad så
de er mye brukt. Rett ved siden av Wiesebanen er det gressletter og lekeplass som brukes mye av
barn og unge i området. Lengst nord i Bydalen (men utenfor delområdet) ligger Bingedammen, et mye
brukt rekreasjonsområde.
Fredrikstad bryggeri er lokalisert helt nord i området. Bryggeriet er i drift, og lokalene brukes til ulike
kulturarrangementer.
7.18.3 Verdi
Boligområdet har noen gode kvaliteter ved at området ligger sentralt lokalisert både når det gjelder
avstand til sentrum og dagens jernbanestasjon, og nærhet til mye brukte friluftsområder med
Bingedammen og Kiæråsen, samt Wiesebanen. Wiesebanen med tilhørende gresslette er avsatt i
gjeldende kommunedelplan for Fredrikstad byområde med formål «friområde». Det er liten grad av
tilrettelegging for gående og syklende, og det er lagt opp til blanda trafikk gjennom området. Det
vurderes at delområdet har middels til stor verdi.
Liten Middels Stor
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7.18.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Alternativene for bane vurderes å ha lik omfang- og konsekvensvurdering for alle alternativene. I
vegalternativene er forskjellen så liten innenfor delområdet at omfang og konsekvens vurderes samlet
for alle alternativene.
Omfanget er i hovedsak knyttet til vegutformingen, samt at det vil være en bedring når eksisterende
jernbanetekniske anlegg med jernbanetrafikk i sør fjernes. Sistnevnte åpner for bedre kobling til
sentrumsområder med parker og Glomma i sør. Riksvegen vil fortsatt være en stor barriere i planlagt
situasjon, slik at det sammenlignet med 0-alternativet ikke blir stor endring i omfang for
vegsituasjonen.

Figur 7-38: Illustrasjonen viser med rød prikk de boligbyggene som må
rives som følge av tiltakene innenfor delområdet (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet). Omfanget er likt for alle alternativer.

Alternativene medfører et mindre beslag i boområder (1-5 boenheter). Boenhetene ligger i et område
tett opp mot den trafikkerte riksvegen, og er vurdert å være av marginal betydning for vurdering av
omfang.
Støy: Det er forskjell på start og slutt i støyanalysen for 0-alternativet og planlagte alternativer i St.
Croix-krysset. Det er tatt høyde for dette i sammenligning av støy på uteområder.
Støysoner fra planlagt tiltak er begrenset til uteområder i direkte nærhet til riksvegen ved St.Croixkrysset. Omfanget vurderes til å være tilnærmet likt sammenlignet med 0-alternativet. Ref.
støysonekart datert 03.09.2018.
Det er vurdert at det blir intet omfang for alternativene.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er middels til stor. Konsekvensene blir ubetydelig konsekvens (0).
0-alternativet
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 18 Hassingen/Falchåsen
7.19.1 Avgrensning
Delområdet avgrenses i sørøst i ytterkant av boligblokkene i Natalia Bingsvei og på Kringsjå.
Avgrensningen følger videre Hassingveien og fv. 109 nordover og tar med seg Willbergjordet og følger
videre Gamle Kirkevei til den møter Søren Klæboes vei. Videre sørover følger avgrensningen Lisleby
allé.
Registreringskategorier innenfor delområdet er boligområder og øvrig bebygde områder (næring –
Willbergjordet senter). Fagerliveien/Lisleby allé, samt fv. 109 og Gamle Kirkevei er en del av
hovedsykkelvegnettet i Fredrikstad.
7.19.2 Beskrivelse

Figur 7-39: Delområde 18 Hassingen/Falchåsen
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny veg
og bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med
krysningspunkt for gang/sykkel

Boligområdene på Hassingen og Falchåsen er innenfor delområdet. Delområdet består hovedsakelig
av boligområder, sett bort fra Willbergjordet senter. Boligområdene er «vanlige» boligområder med
stort sett eneboligbebyggelse med unntak av boligblokkene i Natalia Bingsvei og på Kringsjå. Området
er godt utnyttet og ligger nært opp til friområder (Bingedammen og Kiæråsen) og
Sentralidrettsanlegget på Lisleby.
7.19.3 Verdi
Boligområdene innenfor delområdet kan i sum sies å være «vanlige» boligområder, derfor vurderes
delområdet å ha middels verdi.
Liten Middels Stor
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7.19.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Alternativene for bane vurderes å ha lik omfang- og konsekvensvurdering for alle alternativene. I
vegalternativene er forskjellen så liten innenfor delområdet at omfang og konsekvens vurderes samlet
for alle alternativene
I forbindelse med nytt kryss ved fylkesveg 109 Rolvsøyveien er det behov for en breddeutvidelse av
infrastrukturen. Boligområdet som ligger helt sør i delområdet med fylkesvegen i vest vil merke en
større nærføring fra vegen. Direkte påvirkning på boområder vil være i randsonen av nabolaget mot
dagens veg (0-5 boenheter). Dette er vurdert å være av marginal betydning for vurdering av omfang.
Hovedsykkelvegen langs fv. 109 får en høyere kvalitet med bedre krysninger, ellers endres ikke de
øvrige hovedsykkelvegene. Dette forholdet er beskrevet i større detalj i delområde 9 og 10.

Figur 7-40: Illustrasjonen viser med rød prikk de boligbyggene som må rives som følge av tiltaket
innenfor delområdet (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet). Til venstre vises
vegalternativ 1 og til høyre vises vegalternativ 2 og 3. Forskjellen i beslag ligger innenfor feilmarginen
på dette plannivået.

Støy: Gul og rød støysone er begrenset til uteområder i direkte nærhet til Rolvsøyveien og krysset ved
tunnelåpning fra ny veg. Enkelte boligers uteområder vil ligge i gul støysone. Sammenlignet med 0alternativet er rød og gul støysone noe mindre og vil bety en marginal bedring for uteområdene til
boligene nærmest krysset. Ref. støysonekart datert 03.09.2018.
Det er vurdert at det blir intet omfang for alternativene.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er middels. Konsekvensene blir ubetydelig konsekvens (0).
0-alternativet
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.
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Delområde 19 Mørkedalen/Kiæråsen
7.20.1 Avgrensning
Dette delområdet er avgrenset av det som er avsatt som friområde i kommuneplanen og utpekt som
friluftslivsområde i kommunens egen kartlegging. Området grenser i sør mot Bydalen sør for
Bingedammen. Videre omfatter delområdet skogsområdene rundt Bingedammen og i Mørkedalen
samt selve Kiæråsengropa. Delområdet strekker seg ned til Lislebyveien i øst. Hovedsykkelvegen
langs Lisleby allé er vurdert i delområde 18.
7.20.2 Beskrivelse

Figur 7-41: Delområde 19 Mørkedalen/Kiæråsen
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Lengst nord i Bydalen er Bingedammen, et viktig rekreasjonsområde. Mørkedalen er skogsområdet
rett nord for Bingedammen og er et viktig nærrekreasjonsområde for Bydalen, Falchåsen og
Bratthammeren. Det går tursti mellom nord og sør gjennom friluftsområdet som hovedsakelig brukes
av gående. Etter Bingedammen bryter stien opp i et kryss. Stien som går videre opp gjennom
Mørkedalen fungerer som en viktig gang- og sykkelforbindelse mellom Lisleby og sentrum, som både
gir en rask forbindelse og naturopplevelse. Bingedammen er et mye brukt rekreasjonsområde for
skoler og barnehager i nærområdet. Det ligger et fåtall eneboliger langs Lislebyveien helt øst i
delområdet.
7.20.3 Verdi
Bingedammen, Mørkedalen og gang- sykkelvegen som binder sammen Bydalen og Lisleby har stor
verdi. Selve bruddet i Kiæråsen ligger også innenfor delområdet, men dette er vurdert til å ha lavere
verdi enn Mørkedalen med Bingedammen. Verdi for området vurderes å være middels til stor.
Liten Middels Stor
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7.20.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Omfang og konsekvens vurderes til å være lik for alle bane- og vegalternativer innenfor delområdet.
Alternativene medfører ikke beslag av boliger innenfor delområdet.
Veg- og banealternativene vil ikke påvirke delområdet direkte. Indirekte vil tilgangen til delområdet fra
øst med Glommastien bedres når eksisterende jernbane fjernes.
I alle alternativene er det planlagt å benytte det tidligere steinbruddet i Kiæråsen som deponi- og
riggområde i forbindelse med utbyggingen. Deponiet består av masser som må fjernes i forbindelse
med planlagte tiltak og kan samles på Kiæråsen der det i dag er et åpent brudd. Dagens anlegg ble
påbegynt på 70-tallet og har hatt sin nåværende form siden slutten av 90-tallet. I denne utredningen er
hovedvekt lagt på hvordan plan for deponi i dette området påvirker bruken av Kiæråsen som
friluftsområde. Fjern- og nærvirkning vurderes i delutredning landskapsbilde.

Figur 7-42: Illustrasjonen viser deponiet sett fra nordvest. Det er ikke tatt stilling til endelig utforming av
deponiet og arealbruk på dette plannivået. Fremtidig terreng er derfor vist med en grå farge for å illustrere
volumet og hva det innebærer for tilgrensende terreng. Kjørevegen til rømningstunnel ses i midten av
bildet.

I forslag til deponiområdet er det i hovedsak ny veg fra Lisleby allé som vil skape konflikt med verdier
for tema nærmiljø og friluftsliv. Det gjelder både i anleggsfasen og i permanent situasjon. Selve
deponiet med masser kommer ikke i konflikt med annet areal enn det som angir dagens steinbrudd.
Når deponiet står ferdig er det potensiale for annen bruk enn i dag. Store deler av Kiæråsen og
Mørkedalen inkludert steinbruddet er vurdert som viktig friluftsområde i Fredrikstad kommune (jfr.
Figur 7-41), men i denne utredningen vurderes Mørkedalen å ha større frilufts- og opplevelseskvalitet
enn steinbruddet. Det er foreslått veg fra deponiområdet til Lisleby allé. Ny veg vil ligge slik til at
eksisterende tursti gjennom Mørkedalen krysser denne. Turgåere vil måtte krysse vegen i en sving.
Tiltaket vil gjøre området mindre attraktivt og liten grad medføre en barriere.
Støy: Alternativene vil ikke gi støy på støyfølsomme bygg med uteområder eller friluftsområder. Det vil
være positivt sammenlignet med 0-alternativet at trafikk fra dagens jernbane forsvinner. Ref.
støysonekart datert 03.09.2018.
Det er vurdert at det blir lite positivt omfang for alternativene.
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Stort
positivt

Verdien av området er middels til stor. Konsekvensene blir liten positiv konsekvens (+).
0-alternativet
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Delområde 20 Lisleby industri/v. Glomma
7.21.1 Avgrensning
Delområdet avgrenses av det som er industri/næringsområder øst for Lislebyveien fra tidligere
Europrisbygget i Hjalmar Bjørges vei nordover til Dr. Opsandsvei. Delområdet har med seg
eksisterende jernbane innenfor avgrensningen.
Registreringskategorier innenfor delområdet er øvrig bebygde områder – industri/næring, noe
grøntområder samt veg- og stinett for gående og syklende (Glommastien).

Figur 7-43: Delområde 20 Lisleby industr/v.
Glomma
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

7.21.2 Beskrivelse
Delområdet preges av industriområder selv om det er en del grøntområder mellom disse. Noen av
grøntområdene er i kommuneplansammenheng avsatt til LNF med hensynssone naturmiljø.
Glommastien går gjennom området. Det er et fåtall boliger i delområdet. Dette er i hovedsak
eneboliger nær Glomma eller langs Lislebyveien sør i delområdet. Dr. Opsandsvei er hovedsykkelveg
i Fredrikstad og kobler Glommastien og hovedsykkelvegnettet i vest med fergeforbindelsen på Lisleby
fergeleie.
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7.21.3 Verdi
Delområdet er preget av industriområdene med innslag av grønnstruktur og enkelte boliger.
Industriområdene har liten verdi for nærmiljø og friluftsliv. Glommastien er et viktig moment for
fagtemaet. Verdien vurderes derfor å være liten til middels.
Liten Middels Stor

7.21.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Omfang og konsekvens vurderes til å være lik for alle alternativer innenfor delområdet.
Alternativene vil ikke påvirke delområdet direkte. En indirekte påvirkning er at eksisterende jernbane
fjernes og at det åpnes opp for andre bruksmuligheter og kryssingsmuligheter langs hele delområdet.
Boområder i delområdet blir mer attraktive. Dr. Opsandsvei vil fortsatt være en viktig ferdselsåre og
hovedsykkelveg.
Støy: Alternativene vil ikke gi støy på støyfølsomme bygg med uteområder. Det vil være positiv
sammenlignet med 0-alternativet at trafikk fra dagens jernbane forsvinner. Ref. støysonekart datert
03.09.2018.
Det er vurdert at det blir middels positivt omfang for alternativene.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er liten til middels. Konsekvensene blir middels positiv konsekvens (+ +).
0-alternativet
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Delområde 21 Lisleby/Nøkleby
7.22.1 Avgrensning
Delområdet er avgrenset av de boligområdene som regnes som del av Nøkleby skolekrets, med
unntak av deler av Falchåsen som også sogner til denne skolen, men som er i delområde 18.
Det er opp til flere registreringskategorier innenfor dette delområdet, men det virker naturlig å se hele
lokalsamfunnet som en helhet, da det oppfattes som et relativt homogent område.
Registreringskategorier innenfor delområdet er boligområder, øvrig bebygde områder (Nøkleby
barneskole og Sentralidrettsanlegget), identitetsskapende områder/elementer (Kirkefjellet m/Gamle
Glemmen kirke og «Snippen» som lokal møteplass). Dr. Opsands vei er vurdert i delområde 20.
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7.22.2 Beskrivelse

Figur 7-44: Delområde 21 Lisleby/Nøkleby
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Boligområdene på Lisleby/Nøkleby kan sies å være vanlige boligområder, men som har forholdsvis
høy tetthet. Bebyggelsen består i stor grad av tett/lav bebyggelse bestående av eneboliger og noen
flermannsboliger (tomanns-/firemannsboliger). Blokkene på Østgårdsfeltet ligger helt nord i
delområdet.
Innenfor delområdet er viktige nærmiljøfunksjoner, som Nøkleby skole, Sentralidrettsanlegget samt
Hjørgunn gård. Nøkleby skole med flerbrukshallen har en lokalfunksjon, mens sentralidrettsanlegget
både fungerer som lokal møteplass/treningsarena samt at det er flere utenfor delområdet som bruker
anlegget til trening utendørs. Leiegata, Lisleby allé, Lislebyveien og fv. 109 (Rolvsøyveien) er
hovedsykkelveger i Fredrikstad.
Hjørgunn Gård & Behandlingssenter er et behandlingssenter som har fokus på rehabilitering og terapi
gjennom mestring, arbeidstrening og omgang med dyr. Senteret er markert som idrettsanlegg (privat
idrettsanlegg) på figuren over. Nettsidene til Hjørgunn oppgir at det er hester, ponnier, kaniner, geiter,
sauer, høner, esel og griser på gården[21]. Området er regulert til ridesenter, og hester benytter
luftegården som er plassert ut mot dagens jernbanespor. Gårdens uteområder har verdi som
rekreasjonsområder i friluft.

7.22.3 Verdi
Med bakgrunn i de nærmiljøfunksjonene som ligger i delområdet og den forholdsvis gode tettheten av
boliger, vurderes delområdet å ha middels til stor verdi.
Liten Middels Stor
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7.22.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Det er forholdsvis god tetthet av boliger i kvartalsstruktur i traséen til planlagt tiltak. Dette gjør at
alternativet vil gå gjennom og gi beslag i eksisterende bybebyggelse i et etablert nærmiljø (70-75
boenheter). Dette er i hovedsak eneboliger, men også enkelte bygg med leiligheter. Etablerte
møteplasser og uteområder for beboere sentralt i Lisleby/Nøkleby lokalsamfunn fjernes eller flyttes.
Dette reduserer bruksmuligheter, og boområdets identitet og attraktivitet forringes. Etablering av nytt
dobbeltspor vil gi et omfattende inngrep på Lisleby og vil bli en større barriere for nærmiljøet
sammenliknet med idag. Jernbanen vil ikke være mulig å krysse utenom der det er tilrettelagt for det. I
Lisleby, like øst for sentralidrettsanlegget, vil Lislebyveien krysse over nytt spor som ligger under
bakken. Fra krysset til Idrettsveien frem til krysset ved Stasjonsveien ligger Lislebyveien med østsiden
mot ny jernbane og vestsiden mot eksisterende bebyggelse. Med ensidig gate mot bebyggelse blir
bruken og attraktiviteten til gata redusert. Sammenlignet med 0-alternativet er krysningsmulighetene
noe bedre, hovedsakelig fordi en stor del av dagens jernbanetekniske anlegg og trafikk gjennom
delområdet fjernes.
Nærmere Nøkleby vil tiltaket ligge øst for dagens spor slik at det også her vil bli direkte beslag i
nærmiljøet. Nærføring til jernbanen blir marginalt større enn i 0-alternativet. Barriereeffekten for
alternativet vil være noe større enn i dagens situasjon. I hovedsak kommer dette av at dagens
bebyggelse og gatestruktur er tilpasset dagens spor.
Krysset ved Lislebyveien/Leiegata og Dr. Opsands vei vil bli mer oversiktlig for mye trafikanter og
fungere bedre som hovedsykkelveg. .
Uteområdet til behandlingssenteret Hjørgunn gård vil bli direkte påvirket av tiltaket og mister arealer til
ny jernbane.3 Hjørgunn barnehage vil få større nærføring til ny jernbane enn i 0-alternativet.

Figur 7-45: Illustrasjonen viser med rød prikk de boligbyggene som må
rives som følge av tiltaket innenfor delområdet (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet)

Støy: Det er i hovedsak boligers uteområder som ligger i støysoner, med rød støysone på
eiendommene som grenser til planlagt tiltak. Hjørgunn Gård & Behandlingssenter med uteområder
3

Behandlingssenteret er næringseiendom, ikke fritt tilgjengelig for allmennheten og eventuelle
erstatningsarealer bør fanges opp i prissatte vurderinger. I denne rapporten legges det vekt på
støyvurderingen på uteområder for behandlingssenteret.
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ligger i 0-alternativet i sin helhet i gul støysone, mens i planlagt tiltak ligger omtrent halvparten av
uteområdet i rød støysone. Hjørgunn barnehage vil også få uteområder i gul støysone. Begge
støysoner er større i planlagt tiltak enn i 0-alternativet på grunn av høyere hastighet på tog.
Sammenlignet med 0-alternativet, som er dagens jernbane og går gjennom en større del av
delområdet, vil endringen med alternativ 2a være en marginal forringelse samlet sett.
Med direkte påvirkning på et etablert nærmiljøpå Lisleby og Nøkleby er det er vurdert at det blir
middels til stort negativt omfang for alternativet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er middels til stor. Konsekvensen blir stor negativ konsekvens (- - -).
Alternativ 4a
Dagens jernbane krysser gjennom store deler av delområdet og er en barriere, samt gir noe reduksjon
i attraktiviteten til enkelte boområder. Med alternativ 4a vil størsteparten av jernbanetraseen gjennom
delområdet bli liggende i tunnel og dagens jernbanetrafikk og teknisk infrastruktur vil bli fjernet. Samlet
sett vil en betydelig barriere være fjernet og deler av Lisleby/Nøkleby vil bli mer attraktive.
Området der alternativ 4a kommer ut av tunnel, er mindre tettbebygget enn i delområdet for øvrig.
Gamle Glemmen kirke med kirkefjellets friområder er et identitetsskapende element i et kulturrikt
område. Som friområde er det i hovedsak brukt av nærmiljøet, men det er også tilrettelagte aktiviteter
på kirkefjellet som brukes av flere. Friområdet med kirken er i hovedsak vendt mot øst og siden ny
jernbane mot nord er skjult bak terreng og vegetasjon vil den stort sett ikke være til forringelse.
Det er planlagt kulvert mellom kirkefjellet og Lislebyveien (parallelt med Gamle Kirkevei). Boliger langs
Gamle Kirkevei og Lislebyveien blir direkte berørt av planlagt tiltak (5-10 boenheter). Det er i hovedsak
eneboliger som blir berørt. Beslaget vil endre bruksmulighetene da det ikke vil bli reetablert boliger.
Beslaget er vurdert å ha mindre betydning for vurdering av det totale omfanget. Arealer oppå kulverten
kan brukes som uteområde for beboere i nabolaget som ikke blir direkte berørt. Kulvert og nærmeste
nabo til tiltaket vil ligge i gul støysone. Det gjør området mindre attraktivt.
Like øst for åpningen av kulverten ligger det to rekker med sørvendte boligblokker som vil ligge ca. 80
til 90 meter fra planlagt jernbane. Blokkene vil i noen grad få mindre attraktive uteområder på grunn av
støy, samt at jernbanen vil være en ny barriere. Jernbanen går videre nordover i åpen mark som ikke
har spesielt stor verdi for temaet. Barriereeffekten vil være noe større enn i dag, men
kryssingsmuligheter vil være omtrent som i dagens situasjon. Lislebyveien vil fortsatt være en viktig
ferdselsåre og fungere godt som hovedsykkelveg. Øvrige hovedsykkelveger ved Lisleby får en bedret
situasjon når barrieren i eksisterende jernbane fjernes.
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Figur 7-46: Illustrasjonen viser med rød prikk de boligbyggene som må
rives som følge av tiltaket innenfor delområdet (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet)

Støy: Alternativet er begrenset til banen som kommer ut av tunnel nordøst for Gamle Glemmen kirke.
Deler av uteområdet ved kirken vil være i gul støysone.
Tiltaket legger opp til bedre tilgjengelighet i sentrale deler av Lisleby og Nøkleby. Det er vurdert at det
blir ubetydelig til lite positivt omfang for alternativet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er middels til stor. Konsekvensen blir liten positiv konsekvens (+).
0-alternativet
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Delområde 22 Råbekken/Dikeveien
7.23.1 Avgrensning
Delområdet avgrenses mot fv. 109 i vest, og av boligområdene på Lisleby/Nøkleby i sør og mot
eksisterende jernbane og elva (Glomma) i øst. I nord avgrenses delområdet mot boligområdene på
Hauge. Dikeveien handelsområde er innenfor delområdet.
Registreringskategorier innenfor delområdet er øvrig bebygde områder (nærings-/industri-/ og
handelsarealer). Fv. 109 (Rolvsøyveien) og Evjebekkveien er hovedsykkelveger i Fredrikstad. Omfang
og konsekvens for krysningene av ny jernbane i Svaneveien og Hans Nielsen Hauges vei er vurdert
under delområde 23 da dette er til forringelse/forbedring for nærmiljøet der.
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7.23.2 Beskrivelse

Figur 7-47: Delområde 22 Råbekken/Dikeveien
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Råbekken/Dikeveien består i all hovedsak av nærings- og handelsområder samt noe
landbruksområder og er uten utendørs oppholdsarealer hvis man ser bort fra områdene rett rundt
selve Råbekken. Dikeveien er et handelsområde med typen Big Box-konsepter, og handelsområdet er
i stor grad bilbasert.
Det er mangel på sammenhengende gang- sykkelvegnett innenfor handelsområdet. Området ligger
som en barriere mellom to boligområder med veg, gang- og sykkelveger som er i aktiv bruk blant barn
og unge. Svaneveien og Hans Nielsens Hauges vei er viktig koblinger for gående og syklende i og
med at disse brukes som skoleveg og koblinger på tvers av veg og bane. Fv. 109 (Rolvsøyveien) og
Evjebekkveien er hovedsykkelveger, men funksjonen er i hovedsak å koble Fredrikstad og Sarpsborg
sammen. Det er et stort potensial i å sikre bedre koblinger lokalt for myke trafikanter.
Strekningen fra Glomma, via Råbekken og opp mot marka er en viktig forbindelse.
Østfoldhallen er et populært møtested både regionalt og lokalt, men består i innendørs opphold
(handel). Det samme gjør den innendørs idrettsbanen som ligger i øvre etasje i Østfoldhallen. På
idrettsbanen er det aktivitet både på dagtid og kveldstid.

7.23.3 Verdi
Nærings- og handelsområdene har for temaet nærmiljø og friluftsliv lav verdi. Selve Østfoldhallen og
Råbekken har noe høyere verdi. Håndbok V712 legger vekt på utendørs opphold når verdi skal settes.
Totalt sett vurderes delområdet å ha liten verdi for fagtemaet.
Liten Middels Stor
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7.23.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Planlagt tiltak vil i hovedsak ligge i samme trasé som dagens spor, men som en større konstruksjon
og noe høyere i terreng enn i dag. Over Råbekken vil jernbanen ligge på bru slik at inngrepet i
turdraget her blir minimalt. Det er ikke lagt opp til en oppgradering av hovedsykkelvegen i
Evjebekkveien slik at situasjonen vurderes tilnærmet lik som for 0-alternativet. Alternativet medfører
ikke beslag av boliger innenfor delområdet.
Støy: Delområdet har ikke støyfølsomme bygg med uteområder.
Det er vurdert at det blir lite/intet omfang for alternativet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er liten. Konsekvensen blir ubetydelig konsekvens (0).
Alternativ 4a
Planlagt tiltak vil ligge høyt, over terreng, og berører et eksisterende gårdsbruk (Østre Glemmen) før
det går i bru over Råbekken. Det samme gjelder videre siden jernbanen fortsetter på brukonstruksjon
gjennom næringsområdet. Ved Svaneveien kommer tiltaket i konflikt med et hus. Boligbeslagene er
vurdert å være av marginal betydning for vurdering av omfang (0-5 boenheter). Frem mot
parsellgrensen på Rolvsøy er det ikke konflikt mellom verdier for temaet og nytt tiltak. Foruten at et
fåtall boliger og Råbekken som er et viktig turdrag blir berørt, er det lite konflikt med verdier for
nærmiljø og friluftsliv. Omfang og konsekvens for bebyggelsen i øst (Hauge) beskrives i delområde
23.

Figur 7-48: Illustrasjonen viser med rød prikk de boligbyggene som må
rives som følge av tiltaket innenfor delområdet (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet)

Støy: Delområdet har ikke støyfølsomme bygg med uteområder innenfor støysonene til planlagt tiltak.
Det er vurdert at det blir lite negativt omfang for alternativet.
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Stort
positivt

Verdien av området er liten. Konsekvensen blir ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-).
0-alternativet
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Delområde 23 Evje/Omberg
7.24.1 Avgrensning
Delområdet omfatter boligområdene på Evje/Omberg. Avgrensning i vest går mot eksisterende
jernbane, deretter følger avgrensningen i hovedsak skillet mellom boligområder og LNF-områder.
Registreringskategorier innenfor delområdet er boligområder, offentlige/felles møtesteder og andre
uteområder (idrettsbanen på Hauge) og friluftsområder (område ned mot elva avsatt med formål
friområde).
7.24.2 Beskrivelse

Figur 7-49: Delområde 23 Evje/Omberg
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Delområdet består i hovedsak av boligområder, knyttet sammen av grøntområde beliggende ned mot
elva. Boligområdet har typiske kvaliteter for Fredrikstadregionen, og nærheten til Glomma ansees som
viktig. Glommastien følger elveløpet og er en viktig ferdselsåre for gående og syklende mellom
Sarpsborg og Fredrikstad. For beboere i delområdet er Glommastien med grøntområder viktig for
rekreasjon. Alle skolebarn som bor innenfor delområdet må krysse eksisterende jernbane for å
komme seg til skolen, begge krysningspunktene i Hans Nilsens Hauges vei og Svaneveien er like
viktige.
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Innenfor delområdet er det to større gressbaner markert som ett idrettsanlegg i figuren over, Rolvsøy
IF har også sitt klubbhus her. Idrettsanlegget er i stedsanalyse for Hauge kategorisert som område
med meget store verdier for rekreasjon, og er mye brukt [18].
7.24.3 Verdi
Boligområdene er typiske for området og vurderes i verdi som vanlige boligområder, med gode
kvaliteter og stedvis god tilgang til grøntområder. Friluftsområdene sør i delområdet, samt Svaneveien
og Hans Nielsen Hauges vei er skoleveier og koblinger opp til Fredrikstadmarka og er viktige for de
som bor i området.
Delområdet vurderes å ha middels verdi.
Liten Middels Stor

7.24.4 Omfang og konsekvens
Begge alternativene påvirker kun vestlige deler av delområdet (boligområde) direkte med boområder i
randsonen av nabolag. Friluftsområder langs Glomma blir ikke direkte berørt.
Alternativ 2a

Figur 7-50: Illustrasjonen viser med rød prikk de boligbyggene som må rives som følge av tiltaket
innenfor delområdet (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet)

Hans Nilsen Hauges vei senkes og legges under ny jernbane noe som medfører beslag av mellom 0
og 5 boenheter. I dagens kryssing av jernbanen tvinges gående ut i vegbanen for å krysse sporene,
mens i planlagt tiltak får gående og syklende egen veg, noe som er positivt. Siden Hans Nielsen
Hauges veg senkes, brytes adkomsten til boliger i Fjellbuveien og det må etableres ny forbindelse til
disse boligene. I kommunedelplanen er det forutsatt ny atkomst via Rypeveien/Småskauen. Dette
medfører beslag av en opparbeidet nærlekeplass i Småskauen noe som forringer muligheten for
opphold og lek.
Der Svaneveien krysser jernbanen i dag vil det være behov for en undergang under jernbanen. På
grunn av stigningsforhold vil det være behov for terrengtilpasset gang og sykkelveg med repos.
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Krysningen vil bli bedre enn i dag, men tiltaket krever en omfattende konstruksjon for å sikre planfri
krysning av banen.
Støy: Det er i hovedsak boligers uteområder som ligger i støysoner, med rød støysone på
eiendommene som grenser til planlagt tiltak. Begge støysoner er større i planlagt tiltak enn i 0alternativet på grunn av høyere hastighet på tog. Sammenlignet med 0-alternativet, vil endringen med
alternativ 2a være en forverring av støysituasjon på uteområder.
Det er vurdert at det blir intet til lite positivt omfang for alternativet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er middels. Konsekvensen blir liten positiv konsekvens (+).
Alternativ 4a
Når eksisterende bane fjernes vil det bli en større avstand mellom bebyggelsen og jernbanen
sammenlignet med i dag. Som i alternativ 2a vil Hans Nilsen Hauges vei gå under ny jernbane og gi
beslag av mellom 0 og 5 boenheter. Omfanget her vil være tilnærmet likt som i 2a, men vegen vil ligge
noe grunnere og derfor være litt mindre omfattende å gjennomføre. Alternativ 4a innebærer på samme
måte som i alternativ 2a ny forbindelse via Rypeveien/Småskauen og beslag av opparbeidet
nærlekeplass i Småskauen.
Ved Svaneveien skjer kryssingen lengre vest enn i dag med jernbanen på bru. Det vil også være
mindre behov for konstruksjoner for å sikre planfri kryssing av ny jernbane enn i alternativ 2a.

Figur 7-51: Illustrasjonen viser med rød prikk de boligbyggene som må rives som følge av tiltaket
innenfor delområdet (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet)

Støy: Det er i hovedsak boligers uteområder som ligger i støysoner, med rød støysone på
eiendommene som grenser til planlagt tiltak. Begge støysoner er større i planlagt tiltak enn i 0alternativet på grunn av høyere hastighet på tog og at planlagt jernbane kommer i vinkel fra øst på
bebyggelsen. Sistnevnte effekt skaper en større støysone på uteområder som ligger øst for der ny
jernbane svinger inn på jernbanesporene som ligger i eksisterende trasé. Sammenlignet med 0alternativet, vil endringen med alternativ 4a være en forverring av støysituasjon på uteområder.
Alternativ 4a er marginalt dårligere enn alternativ 2a med tanke på støy på uteområder.
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Det er vurdert at det blir lite positivt omfang for alternativet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er middels. Konsekvensen blir liten positiv konsekvens (+).
0-alternativet
0-alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Delområde 24 Ombergjordene
7.25.1 Avgrensning
Delområde Ombergjordene består av jordbruksarealer sørøst for eksisterende jernbane og tar med
seg de arealer som grenser opp mot tilliggende boligområder. I nord avgrenses delområdet på
parsellslutt.
7.25.2 Beskrivelse

Figur 7-52: Delområde 24 Ombergjordene
Til venstre: Ortofoto med senterlinje for ny bane
Til høyre: Registreringskart som viser viktige
anlegg, områder og ferdselslinjer for nærmiljø og
friluftsliv, samt dagens bane med krysningspunkt
for gang/sykkel

Delområdet består av arealer som i gjeldende kommuneplanens arealdel[9] er avsatt til LNF-formål.
Disse områdene har liten verdi for nærmiljø og friluftsliv. Det er for øvrig noen husklynger innenfor
LNF-formålet helt øst i delområdet. Glommastien passerer langs med Glomma helt mot øst forbi
Omberg (jfr. figur over). Det er ikke registrert skiløyper på jordene vinterstid.
7.25.3 Verdi
Delområdet er i hovedsak et LNF-område med liten verdi for fagtemaet nærmiljø og friluftsliv.
Delområdet vurderes derfor å ha liten verdi.
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Liten Middels Stor

7.25.4 Omfang og konsekvens
Alternativene er i prinsippet like når det kommer til omfangsvurderingen for tema nærmiljø og friluftsliv.
Dette kommer av at sporene vil i all hovedsak ligge der dagens spor ligger innenfor delområdet.
Alternativene vurderes derfor samlet.
Alternativ 2a og 4a
Omfanget omfatter ny jernbane som vil ligge i tilnærmet lik trasé som i dag, forskjøvet mot nord-vest
sammenlignet med dagens spor. Hovedforskjellen vil være en oppgradert jernbane med tog som
kjører raskere enn i dag. Alternativene medfører ingen beslag av boliger innenfor delområdet.
Støy: Delområdet har ikke støyfølsomme bygg med uteområder innenfor støysoner.
Det er vurdert at det blir intet omfang for alternativet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien av området er liten. Konsekvensen blir ubetydelig (0).
0-alternativet
Alternativet har per definisjon ingen konsekvens.

Oppsummering av konsekvenser
For strekningen mellom Seut og Kiæråsen er det alternativene 2a + 1, 6b + 1 og 6b + 2 som kommer
best ut. På den neste strekningen, Kiæråsen-Rolvsøy rangeres alternativ 4a som det beste
alternativet.
7.26.1 Område Seut–Kiæråsen
For området Seut-Kiæråsen er det medtatt delområde 1-18. Delområde 18 strekker seg geografisk inn
over område Kiæråsen-Rolvsøy, men tiltaket har ikke virkning her.
Tabell 7-1: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Seut–Kiæråsen, samt
samlet konsekvens og rangering for alternativene.
Alternativ 2a + 1
Verdi

Omfang

Delområde 1
Seut brygge
Delområde 2
Seut/
Mosseveien
Delområde 3
Trosvik

Middels

Delområde 4
Merkurbanen
/Trosvik
skole/Fredrik
ll vgs.

Alternativ 6b + 1

Alternativ 6b + 2
Konsekvens

Alternativ 6b + 3

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Lite
positivt

+

Lite
positivt

+

Lite
positivt

+

Lite
positivt

+

Liten

Intet til
lite
positivt

0

Intet til
lite
positivt

0

Intet til
lite
positivt

0

Intet til
lite
positivt

0

Middels
til stor

Lite/
middels
negativt

– /– –

Lite/
middels
negativt

– /– –

–/– –

Middels
/stort
negativt

–––

Middels
/stort
negativt

–––

Lite/
middels
negativt
Middels
/stort
negativt

–/– –

Stor

Lite/
middels
negativt
Middels
/stort
negativt

–––

Omfang

Konsekvens

–––
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Delområde 5
Vestre
gravlund/
Holmen
Delområde 6
Frydenberg/
Bjørndalen

Middels
til stor

Lite/
middels
positiv

++

Lite/
middels
positivt

++

Intet/lite
positivt

0/+

Intet/lite
positivt

0/+

Middels
til stor

Middels
/stort
negativt

–––

Middels
/stort
negativt

–––

Middels
negativt

––

Middels
negativt

––

Delområde 7
St.
Hansfjellet
Delområde 8
Trara
skole/Brattlip
arken
Delområde 9
Trara

Stor

Lite/
intet

0

Lite/
intet

0

Lite/
intet

0

Lite/
intet

0

Stor

Lite/
middels
positivt

+/++

Lite/
middels
positivt

+/++

Lite/
middels
positivt

+/++

Lite

+

Midde/
stor

– /– –

Intet/liten
positiv

+

Intet/liten
positiv

+

Stor

++

Lite/
middels
positivt
Lite
positivt

++

Liten/
middels

Delområde
12 Glemmen
kirke/
sentrum/
Apenesfjellet
Delområde
13
Grønlifjellet/
Speiderfjellet
Delområde
14 Dammyr/
St. Croix
Delområde
15 Cicignon

Stor

Middels
positivt

++

Middels
positivt

++

Lite/
middels
positivt
Lite/
middels
positivt
Middels
positivt

++

Delområde
11 Grønli

Lite/
middels
negativt
Lite/
middels
positivt
Middels
positivt

– /– –

Delområde
10 Glemmen
vgs.

Lite/
middels
negativt
Lite/
middels
positivt
Middels
positivt

++

Lite/
middels
positivt

++

Middels
til stor

Middels
negativt

––

Middels
negativt

––

Middels
negativt

––

Middels
negativt

––

Liten/
middels

Lite
positivt

+

Lite
positivt

+

Lite
positivt

0/+

Lite
positivt

0/+

Stor

Lite
positivt

+/++

Lite
positivt

+/++

Intet/lite
positivt

+

Intet/lite
positivt

+

Delområde
16
Brønneløkkv
eien/Lahelle
moen
Delområde
17 Bydalen

Middels

Middels
til stort
positivt

++

Middels
til stort
positivt

++

Middels
til stort
positivt

++

Middels
til stort
positivt

++

Middels
/stor

0

Lite/
intet
Intet

0

Lite/
intet
Intet

0

Middels

Lite/
intet
Intet

0

Delområde
18
Hassingen/
Falchåsen

Lite/
intet
Intet

Samlet konsekvens
Rangering

++

++

0

0/+
1

++

0

0/+
1

+/++

0

0/+
1

+

0

0
2
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7.26.2 Område Kiæråsen–Rolvsøy
For området Seut-Kiæråsen er det medtatt delområde 19-24.
Tabell 7-2: Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Kiæråsen–Rolvsøy, samt
samlet konsekvens og rangering for alternativene.
Alternativ 2a
Verdi

Omfang

Alternativ 4a

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Delområde 19
Mørkedalen/
Kiæråsen

Middels
til stor

Lite positivt

+

Lite positivt

+

Delområde 20
Lisleby
industri/v.
Glomma

Liten til
middels

Middels positivt

++

Lite positivt

+

Delområde 21
Lisleby/
Nøkleby

Middels
til stor

Middels til stort
negativt

–––

Ubetydelig/ite
positivt

+

Delområde 22
Råbekken/
Dikeveien
Delområde 23
Evje/Omberg
Delområde 24
Ombergjorden
e

Liten

Lite/intet

0

Lite negativt

0/-

Intet/lite positivt

+

Lite positivt

+

Intet

0

Intet

0

Middels
Liten

Samlet konsekvens
Rangering

0
2

0/+
1

Konsekvenser i anleggsperioden
Innholdet er basert på rapport for anleggsgjennomføring strekning Seut–Rolvsøy[17].
I kapitlene under vil de forhold som gjelder for alternativene innenfor henholdsvis Seut-Kiæråsen og
deretter Kiæråsen-Rolvsøy legges frem.
Felles for begge strekningene er at anleggsarbeidene vil bli krevende på grunn av til dels dårlige
grunnforhold og stedvis vanskelige hydrogeologiske forhold, i tillegg til at arbeidet foregår i områder
med tett bebyggelse[17].
Anleggsarbeidene vil for alle alternativer foregå over lang tid, og det aller meste av arbeidet i områder
hvor det er en høy befolkningskonsentrasjon og mye daglig trafikk, blant annet til skole og arbeid samt
til sentrumsområdene i Fredrikstad. Hensynet til myke trafikanter i anleggsfasen blir særlig viktig.
Belastningen på enkelte områder kommer i perioder til å bli stor. Det blir viktig med god informasjon
og tydelig og god skilting av omlagte veger for gående og syklende. Skoleveger, innfartsveger til
sentrum og viktige forbindelser til Fredrikstadmarka bør prioriteres i anleggsfasen.
Det bør tilstrebes så raskt som mulig å få anleggstrafikken ut fra lokalvegnettet og ut på
hovedvegnettet. Dette for i minst mulig grad belaste lokale veger hvor det i større grad enn på
hovedvegnettet er lagt opp til blandet trafikk og ikke adskilte løsninger for myke og harde trafikanter.
Støv og annen forurensning fra anleggsarbeider må reduseres så langt det er mulig. Det må stilles
krav til spyling av veger og anleggskjøretøy.
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7.27.1 Område Seut–Kiæråsen
Alternativene 6b + 2 og 6b + 3 er relativt like mht. anleggsteknikk og behandles derfor sammen [17].
Byggetid er anslått etter de forutsetninger som er gitt i rapport for anleggsgjennomføring. Alternativene
6b + 1, 6b + 2 og 6b + 3 tar ca. 5 ½ år fram til ny stasjon kan settes i drift, og deretter ca. 3 år for
ferdigstillelse av veger. For alternativ 2a + 1 anslås det ca. 5½ år byggetid før den nordlige delen av
stasjonen med 2 av 4 spor og en plattform kan settes i drift. Gjenstående del av stasjonen settes i drift
ca. 2,5 år etter at første del av stasjonen er satt i drift.
Vegarbeidene tar ca. 3 år etter at første del av stasjonen er satt i drift. Total byggetid for bane og veg
samlet er estimert til å være 8,5 år for alle alternativene.
Estimert byggetid omhandler ikke planprosess og prosjektering. Alle alternativene har svært lang
byggetid og vil påvirke hele Fredrikstad by over lengre tid. Lengden på byggetiden vil være vesentlig
for hvor stor påvirkning anleggsperioden har for nærmiljøet. Når det gjelder byggetid for
stasjonsområdet er alternativ 2a + 1 det klart dårligste alternativet. I det videre arbeidet må det
vurderes om det er mulig å få ned anleggstiden for å minimere belastningen på nærmiljøet.
Tabell 7-3: Skjematisk oversikt over anleggstid

Alternativ

Byggetid jernbane

6b + 1 og 6b + 2/3
2a + 1

5½ år
5½ år for nordlig del av stasjonen med 2
av 4 spor.
8 år for hele stasjonen

Byggetid veger +
bane
8½ år
8½ år

Gjennom sentrale deler av Fredrikstad vil de fleste alternativer ha store konsekvenser for
nærområdene ved at mange hus vil måtte rives og boområder forringes. Boligbeslag er vurdert som
del av vurderingen av de enkelte delområdene siden beslaget vil være permanent. Det vil flere steder
bli anleggsvirksomhet svært tett opp til boliger som ikke skal erverves som følge av utbyggingen. Det
blir svært viktig at grenseverdier for miljøpåvirkning (støv, støy etc.) overholdes i anleggsperioden.
Både Glemmen videregående skole og Trara skole ligger svært nærme det som vil bli anleggsområde
i Fredrikstad sentrum. Det må i det videre arbeidet lages gode faseplaner som sannsynliggjør at det er
akseptabelt å opprettholde drift på skolene i hele anleggsperioden, både mht. støv, støy og rystelser
samt trafikksikkerhet rundt skolene og på skolevegene. Dersom dette ikke lar seg gjøre må det
undersøkes avbøtende tiltak.
7.27.2 Område Kiæråsen–Rolvsøy
Både alternativ 2a og 4a har anleggsområder som går tvers gjennom eksisterende boligområder.
Alternativ 2a kommer i nærføring med flere boligområder enn det 4a gjør. Boligbeslag er vurdert som
del av vurderingen av de enkelte delområdene siden beslaget vil være permanent. Det vil flere steder
bli anleggsvirksomhet svært tett opp til bomiljøer som ikke skal erverves som følge av utbyggingen.
Det blir svært viktig at grenseverdier for miljøpåvirkning (støv, støy etc.) overholdes i anleggsperioden.
Alternativ 2a og 4a mellom Kiæråsen og Rolvsøy har kortere byggetid enn stasjonen på Grønli og
påvirker derfor ikke byggetid.

Usikkerhet
Kunnskapen om nærmiljø og friluftsliv bedømmes å være god. Utredningen er utarbeidet av lokalkjent,
samt at informasjon om temaet er godt tilgjengelig. Dette supplert med egne undersøkelser og
befaringer gir et godt grunnlag for vurderingene. Konsekvensvurderingene er naturligvis gjort på et
grovt nivå. Vedrørende beslag av bolig er oppgitte tall et foreløpig estimat. Endelig ervervsomfang vil
bli detaljert i senere faser i prosjektet. Det må påpekes at det er stor usikkerhet i antall og hvilke hus
som ev. må innløses.Usikkerheten i beslag er fanget opp i metoden gjennom å oppgi beslag i
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intervaller på 0-5, 5-10 og videre. Enkeltpersoner kan nok oppleve at verken verdivurdering eller
konsekvens av tiltaket stemmer med deres oppfatning eller erfaring. Dette er en usikkerhet som inngår
i alle slike utredninger.

8 FORSLAG TIL AVBØTENDE OG KOMPENSERENDE
TILTAK
Generelt
Både veg- og jernbanetiltaket vil grunnet økt bredde gi en større barriereeffekt. Samtidig vil løsningene
for gående og syklende bli universelt utformet, og jevnt over gi et mer forutsigbart gang- og
sykkelmønster. For å avbøte på barriereeffekten av lange over- og underganger, er det viktig at disse
er godt lyssatte og med en kurvatur som gjør at det blir mulig å se endepunkt. Dette er viktig både for
å sikre så lav barriereeffekt som mulig, samt at det gjør at eksempelvis underganger føles tryggere.
Noen av over-/undergangene vil være i områder hvor det ferdes få mennesker, da kan disse føles mer
utrygge enn det ville ha vært å krysse i plan.
Tiltaket innebærer arealbeslag innenfor delområdene på store deler av strekningen. Avbøtende tiltak
kan være å opparbeide gode møteplasser og grøntområder, inkludert lekearealer for barn og unge i
de boområder som påvirkes vesentlig av tiltaket.

Delområde 4 Merkurbanen/Trosvik skole/Fredrik ll vgs.
Innenfor dette delområdet ligger Merkurbanen som, sammen med Trosvikbanen, er hovedarena for
Trosvik Idrettsforening. Det vil ikke være stort nok areal til å etablere tilsvarende anlegg som er der i
dag når ny jernbane, veg og gang- og sykkelveg er etablert. Det er svært viktig både for
idrettsforeningen og Trosvik lokalsamfunn at baneanlegget er innenfor det området hvor barna
tilhørende Trosvik faktisk bor. Et mulig avbøtende tiltak her hadde vært å få etablert nye baner i
nærheten, om mulig på Fredrik ll vgs. sine arealer rett nord for banen når skolen flytter ut av sine
lokaler. Resterende areal av Merkurbanen som blir liggende igjen etter anlegget er ferdig kan da
brukes til andre idrettsformål. Anleggsperioden vil være så lang at en midlertidig løsning nesten blir å
anse som permanent. I påfølgende planfaser og videre dialog med idrettsforeningen og kommunen, er
det viktig å finne egnet erstatningsareal. Med forslag til avbøtende tiltak er det vurdert at
konsekvensen kan reduseres til liten negativ konsekvens.

Delområde 6 Frydenberg/Bjørndalen
I alternativ 6b + 1 og 2a + 1 vil det være vanskelig å reetablere eksisterende bebyggelse som må
fjernes i forbindelse med bygging av tunnel for rv. 110 ved Uraniaveien og Østre Frydenbergvei. Det
bør sees på muligheten for å opparbeide grøntdrag med tilrettelegging for myke trafikanter og trygge
leke- og oppholdsarealer for barn og unge over tunnelen/kulverten. Siden alternativene legger til rette
for langsgående gang- og sykkelveger i øst-vest retning (mellom Seut og Grønli), bør en se på
muligheten for å videreføre koblingen i nord-sør retning over området der tunnelen er planlagt. Med
forslag til avbøtende tiltak er det vurdert at konsekvensen kan reduseres til middels negativ
konsekvens i delområdet.

Delområde 19 Mørkedalen/Kiæråsen
Ny anleggsveg fra Lisleby allé til deponi på Kiæråsen/Lislebyfjellet krysser og således forringer
eksisterende tursti i Mørkedalen. Et avbøtende tiltak kan være å sikre at turstien holdes åpen hele
året. Det bør vurderes behov for skilting av stien for å opprettholde bruken også i anleggsperioden.
Det avbøtende tiltaket vil være positivt for omfanget, men vil ikke gi utslag for samlet konsekvensgrad i
delområdet.
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Delområde 21 Lisleby/Nøkleby
Alternativ 2a gir inngrep i luftearealene og ridebanen til Hjørgunn gård. I påfølgende planfase og
videre dialog med Hjørgunn gård/brukere og kommunen er det viktig å finne egnet erstatningsareal,
fortrinnsvis lokalt. Dette gjelder spesielt for anleggsperioden som potensielt krever et større areal nært
gården.

Delområde 23 Evje/Omberg
Begge alternativer medfører at Hans Nielsen Hauges vei senkes under ny jernbane og at adkomst til
Fjellbuveien brytes. Ny forbindelse må etableres. Én mulig løsning er via Rypeveien/Småskauen.
Dette medfører beslag av en opparbeidet nærlekeplass i Småskauen. I det videre arbeidet er det viktig
å vurdere alternative løsninger for veg, alternativt finne erstatningsareal for lekeplassen.
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9 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
Som en del av den videre detaljplanleggingen og detaljregulering av valgt alternativ, vil det være flere
forhold som er relevant for dette temaet som det vil bli tatt hensyn til. Det kan også være at det i
detaljutforming av valgt alternativ til detaljreguleringsplan vil bli gjort justeringer av alternativene som
ikke har blitt gjort som grunnlag for denne utredningen.

Generelt
Framtidig jernbaneanlegg vil komme i nærføring med eksisterende boligområder flere steder langs
traséen, eksempelvis gjennom Lisleby/Nøkleby, Grønli og andre sentrale deler av Fredrikstad. Både i
anleggsfase og permanent situasjon blir det vesentlig å vise hensyn til de boliger som blir liggende rett
utenfor anlegget, både når det gjelder støy, men også visuell skjerming mot tiltaket.

Faseplanlegging
Anleggsfasen vil gi utfordringer for lokalmiljøene ved stengte atkomster og omlagte veger. I
forbindelse med faseplanleggingen må det tas hensyn til myke trafikanter og atkomst til boliger. Det er
allerede gjort en grundig jobb i forbindelse med konsekvenser i anleggsperioden på dette plannivået,
men dette vil bli ytterligere detaljert ut i neste planfase (detaljregulering).

Støyberegninger
På dette planstadiet er det foretatt støyberegninger for alle alternativer. I den videre detaljeringen av
valgt alternativ vil det bli utført mer detaljerte beregninger. Dette vil danne grunnlag for detaljerte
støytiltak som lokale støyskjerming og fasadetiltak for berørte boliger med uteplasser. Innløsning kan
også være en mulighet om det ikke er mulig å tilfredsstille støyretningslinjen.

Delområde 8 Trara skole/Brattliparken
Nærføringen både av anlegg og permanent tiltak til Trara skole bør rettes spesiell oppmerksomhet i
det videre arbeidet. I Glemmengata, som går rett vest for Trara skole, er det registrert en ÅDT på 6000
biler. Til sammenligning er det i Traraveien en ÅDT på 2700 biler. ÅDT forbi Trara skole kan sies å
være moderat/høy. Det bør studeres nøye de trafikale konsekvenser vegomleggingen totalt sett vil
kunne ha i området rundt skolen for å sikre tilfredsstillende trafikksikkerhet rundt skolen. I anleggsfase
må det sikres at vegene på tvers av tiltaket opprettholdes, eksempelvis gangbru over fv. 109 rett nord
for Glemmen vgs., som binder skoler, boliger og markaområder sammen.

Delområde 11 Grønli
I alle alternativer medfører tiltaket riving av den midlertidige skateparken på Steffensjordet som er en
svært viktig møteplass for barn og unge. Kommunen bør i tråd med tidligere vedtak om sentrumsnært
skateanlegg søke å finne et permanent sted for nytt skateanlegg som kan erstatte dagens midlertidige
skateanlegg (Kulturutvalget Utvalgssaksnr. 13/13).
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