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1 SAMMENDRAG
Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og
Ringeriksbanen. Det er også et mål at satsingen skal bidra til en ønsket by- og sentrumsutvikling ved
at stasjonene plasseres så sentralt som mulig. Dette muliggjør fortetting rundt stasjonene og høyere
andel kollektivtransport.
Ombygging av rv. 110 på strekningen Simo–St. Croix inngår i Bypakke Nedre Glomma, og skal
overføre trafikk fra sentrumsgater til hovedvegnettet.
Bane NOR og Statens vegvesen har igangsatt felles kommunedelplan med konsekvensutredning på
strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad. Man ønsker både å avklare korridor for nytt dobbeltspor
mellom Seut og Rolvsøy og framtidig rv. 110 på strekningen Simo–Grønli–St. Croix.
Denne delutredningen undersøker hvordan ny stasjonsplassering på Grønli og nytt vegsystem med
firefelts riksveg 110 kan påvirke reisemiddelvalg og trafikkavvikling for gående, syklende,
kollektivreisende og bilister.
Planlagt nytt tilbud for gående og syklende er vurdert i sammenheng med ny stasjonsplassering og
bebyggelsen som vil sogne til stasjonen. Fremtidig stasjonsplassering vil ha et større antall bosatte og
ansatte innen 15 minutters gangavstand sammenlignet med dagens situasjon. Tilsvarende vil det
være flere ansatte og bosatte innen 15 minutters sykkelavstand sammenlignet med dagens situasjon.
Banekombinasjonene med vegalternativ 1 får noe flere bosatte og ansatte innenfor 15 minutters gåeller sykkelavstand sammenlignet med banealternativene som er kombinert med vegalternativ 2 og 3.
På noe lengre sikt kan ny stasjon og ny boligutbygging gi endringer i bosettingsmønsteret, slik at flere
får kort reise med sykkel eller gange til Grønli stasjon.
Fremtidig kapasitet for sykkelparkering vil øke fra dagens 112 plasser utendørs og 104 plasser i
sykkelhotell, til 1000 plasser utendørs og 500 plasser i sykkelhotell i fremtiden. Dette vil gi en langt
bedre parkeringssituasjon for syklende til stasjonen i fremtiden. Forskjellen mellom bane- og
vegalternativene når det gjelder sykkelparkering vurderes å være ubetydelig.
I alle vegalternativ er det lagt opp til stor grad av separasjon mellom harde og myke trafikanter ved at
disse transportformene ikke behøver å bruke de samme vegarealene til/fra stasjonsområdet. Store
deler av gang- og sykkelvegnettet har egne traséer som er adskilt fra annen vegtrafikk med et fysisk
skille. Dette gir bedre trafikksikkerhet, både med hensyn til faktisk antall ulykker og følt/opplevd
trafikksikkerhet/komfort, som følge av mindre behov for vaktsomhet. Forskjellene mellom de ulike
bane- og vegalternativene er små. Den største forskjellen er at alternativ 6b + 3 legger opp til kryssing
i plan mellom rv. 110 og kollektivgaten. Her vil det trolig bli behov for signalregulering. Hvor lang
omløpstid det er mellom hver gang syklister og gående kan krysse på grønt lys vil være avhengig av
prioritering mellom trafikantgruppene bil, kollektiv og myke trafikanter. Dersom rv. 110 gis høy prioritet
vil dette innebære at syklister og gående må vente lenge, og dermed en risiko hvis syklende og
fotgjengere velger å krysse på rødt lys.
Det planlegges oppstillingsplass for 4 busser i hver retning fra kollektivgaten i alle alternativ.
Forskjellen mellom alternativene vurderes å være svært liten. Antall bussoppstillingsplasser er avklart i
samråd med Østfold fylkeskommune og Østfold kollektivtrafikk. Kapasiteten for avvikling av busser er
vurdert teoretisk, dette gir en maksimal kapasitet på mellom 360 og 480 bussavganger for begge
retninger til sammen.
Trafikkavviklingen på vegnettet og ved stasjonen er vurdert å bli akseptabel. Dette er også beskrevet
mer detaljert i «ICP-16-A-25013 Trafikkrapport/SIDRA, Rv 110, delområde 10». Både bil- og
kollektivtrafikk til og fra stasjonsområdet vil kunne kjøre uten større forsinkelser i de fleste tilfeller, inn
fra nord og i kollektivgata fra sør, til de aktuelle plassenet på stasjonsområdet. Hvis en ankommer fra
vest eller sør, via rv. 110 eller fv. 109, vil en kunne oppleve å stå i kø. Dette gjelder alle
vegalternativer, både i morgen- og ettermiddagsrush. Det vil også kunne oppstå kø inn mot
rundkjøringen ved Fremskridt fra nord, som vil kunne påvirke total reisetid for de som ankommer
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stasjonen fra denne retningen. Trafikkberegningene for det fremtidige vegnettet som helhet, viser at
reisetiden for utvalgte ruter i gjennomsnitt er kortere for vegalternativ 1 enn for vegalternativ 2 og 3.
Dagens situasjon for tilbringertransport og parkering ved Fredrikstad stasjon sammenlignes med
fremtidig situasjon. Parkeringstilbudet for bil vil bli begrenset ved ny stasjon i alle alternativer. Det er
avsatt plasser for buss, taxi, korttidsparkering og av-/påstigning. Det legges ikke opp til
innfartsparkering på stasjonsområdet. Dette er en konsekvens av at tilrettelegging for byutvikling og
satsing på miljøvennlig transport prioriteres fremfor å bruke privatbil til bystasjonene. Togreisende som
trenger å parkere bil ved stasjonen over et lengre tidsrom, kan benytte andre offentlige eller private
parkeringsplasser i Fredrikstad eller Bane NORs parkeringstilbud i Råde. Bane NOR vil også se på et
mulig samarbeid med kommunen om avtale om bruk av etablerte kommunale parkeringsanlegg i
gangavstand fra stasjon.
Avslutningsvis i rapporten er det drøftet en del problemstillinger, som temaer eller momenter å ta med
inn i det videre planarbeidet.
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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 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 støtte arbeidet med målene i Bypakke Nedre Glomma, overføre trafikk
fra sentrumsgater til hovedvegnettet og bidra til 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. Planarbeidet skal i tillegg
avklare forslag til framtidig løsning for rv. 110 på strekningen Simo–Grønli–St. Croix.
I planprogrammet [1] er det beskrevet hvilke spørsmål og temaer som skal belyses og
konsekvensutredes innenfor fagområdet trafikk:

Disse temaene er behandlet i fire trafikkfaglige rapporter:




Overordnet transportanalyse Seut - Rolvsøy (ICP-16-A-25014) - beskriver de overordnede
trafikale konsekvensene av stasjonsplassering og vegalternativer
Trafikkrapport/SIDRA, Rv 110, delområde 10 (ICP-16-A-25013_01A) og supplerende SIDRArapport (ICP-16-A-25105_00A) vurderer trafikkavvikling i vegnettet, med vegomlegginger
knyttet til utbygging av jernbanen
Delutredning trafikk Seut – Rolvsøy (ICP-16-A-25115, denne rapporten)
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De ulike vegalternativene er analysert på overordnet nivå i rapporten «ICP-16-A-25014 Overordnet
trafikkrapport». Den overordnede trafikkanalysen skal få frem konsekvensene for trafikksystemet i sin
helhet på regionsnivå, og vil dermed ikke gjengis i detalj i denne rapporten. Vegalternativene fra den
overordnede trafikkanalysen dannet grunnlaget for trafikkanalysen i rapport «ICP-16-A-25013
Trafikkrapport/SIDRA, Rv 110, delområde 10» som analyserer kapasitets- og
fremkommelighetsutfordringer på et mer detaljert nivå. Resultatet fra trafikkanalysene er beskrevet i
kapitel 6.4 «Konsekvenser for trafikkavvikling».
I denne delutredningen vurderes de trafikale konsekvensene for reisemidlene gange, sykkel, kollektiv
og bil til og fra stasjonsområdet. I dette arbeidet vil vi sammenligne dagens situasjon med fremtidig
plassering av Grønli stasjon og tilhørende vegalternativer. Følgende temaer blir behandlet i denne
rapporten:




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

Ansvarlige fagressurser for denne rapporten har vært Erlend Bjelkarøy, Idar Bækken og Dag Johnsen.

Arbeidsmetode
Rapporten skal beskrive dagens situasjon og sammenligne de fremtidige alternativene for
bane-/stasjonsplassering og tilhørende vegalternativer med dagens stasjonsplassering og vegnett.
Formålet med dette er å beskrive forskjeller mellom de fire alternativene.
I kapittel 3 "Dagens situasjon" omtales situasjonen for de ulike trafikantgruppene i dag. I kapittel 4
«Føringer» oppsummeres noen av føringene som er gitt for planlegging av tilbringertransport og
parkering ved fremtidig Grønli stasjon. Kapittel 5 "Fremtidig situasjon" beskriver fremtidig situasjon og
vurderer løsning for de ulike trafikantgruppene for hvert alternativ. I kapittel 6 "Konsekvenser"
vurderes konsekvenser av de ulike løsningene for de ulike trafikantgruppene på et overordnet nivå.
Prosjektet er i en tidlig planfase, dette gir noe usikkerhet om hvordan endelig utforming av
stasjonsområdet og omliggende vegnett vil være. Vurderingene i denne rapporten er basert på
foreliggende prosjektering og utredning, og vil således ikke gå inn på detaljer som det er naturlig å
avgjøre i forbindelse med reguleringsplan eller byggeplan.
Rapportens referanseliste gjengir de litterære kildene som legges til grunn i rapporten. I tillegg til disse
kildene er samordningsmodeller og tilgjengelig prosjekteringsgrunnlag brukt. Det er også utarbeidet
noen egne analyser i forbindelse med rapporten som vurderer fremkommelighet for gående og
syklende i vegnettet nær de alternative stasjonene. I dette arbeidet er stasjonsalternativ 2a + 1 og 6b
+ 1 ansett for å være så like at de er slått sammen. Forskjellene mellom alternativ 6b + 2 og 6b + 3 er
beskrevet i kapittel 5.2. Sammenlignet med alternativ 6b + 3, gir alternativ 6b + 2 noe bedre
fremkommelighet for gående på grunn av bedre forbindelser mot sentrum. Disse forskjellene er
vanskelig å tallfeste, blant annet fordi man i nåværende planfase ikke tar stilling til hvor mye
fotgjengere prioriteres i plankryss mellom kollektivgaten og rv. 110 i alternativ 6b +3. I analysene er
alternativ 6b + 2 og 6b + 3 derfor ansett som så like at de er slått sammen til ett alternativ.
Analysene av influensområde for gående og syklende er utarbeidet som nettverksanalyser i
programvaren ArcGIS Network Analyst.
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Mål
Denne rapporten skal være grunnlag for konsekvensutredning av de trafikale forholdene rundt Grønli
stasjon og omliggende vegnett ut fra følgende momenter:


Stasjonens tilgjengelighet for gående og syklende



Grønli stasjon som kollektivknutepunkt



Parkeringstilbudet ved Grønli stasjon vil være vesentlig begrenset sammenlignet med dagens
tilbud ved Fredrikstad stasjon. Konsekvensene av dette skal belyses og drøftes.



Trafikksikkerhet skal vurderes på et overordnet nivå

De to første punktene over er også omtalt i rapporten «ICP-16-A-25350 Fagnotat byutvikling
Fredrikstad» [17] og i rapporten «ICP-16-A-25017 Delutredning nærmiljø og friluftsliv» [18]. Fagnotatet
om byutvikling beskriver tilgjengelighet til byutviklingsområdet og byutviklingensområdets forbindelser
til øvrig bystruktur. Fordi byutviklingsområdet ligger ved stasjonsområdet vil fagnotatet om byutvikling
gi noe overlapp av vurderingene av tilgjengelighet i denne delutredningen. Delutredningen om
nærmiljø og friluftsliv beskriver tilgjengeligheten for gående og syklende til viktige målpunkter langs og
på tvers av alle fremtidige veg- og banealternativ. Denne delutredningen fokuserer på reiser til og fra
stasjonsområdet med alle reisemiddel.
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3 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON
Referansealternativ: dagens situasjon
Som referansealternativ/0-alternativ er dagens situasjon for gående, syklende, kollektivreisende og
bilister til/fra Fredrikstad stasjon beskrevet. Referansesituasjonen danner grunnlag for å vurdere
hvordan fremtidige alternativer vil forbedre eller forverre situasjonen for disse reisemidlene når nytt
stasjonsområde er ferdig.
I tillegg er det gjort en vurdering av parkering for sykkel og bil ved stasjonsområdet, og
oppstillingsplasser/terminalområde for buss.

Beregning av influensområde for gående og syklende
Som en del av vurderingen av tilgjengelighet for gående og syklende er det utført analyser av
deknings-/influensområde for disse transportmidlene. Analysen bygger på informasjon om vegnettet
som er egnet for disse transportformene og viser hvilket influensområde transportformene har innenfor
reisetidsintervallene 5, 10, og 15 minutters avstand fra stasjonen.
Analysene er utført med normert gjennomsnittlig hastighet for gange på 5 km/t og gjennomsnittlig
sykkelhastighet på 16,3 km/t1. Analysene forutsetter at Gamlebyferga tar 5 minutter2. Det er ikke tatt
høyde for særskilt tilrettelegging for gange eller sykkel. Dette innebærer at gang- og sykkelveinettet er
slått sammen med de bilvegene som anses å være egnet for gående og syklende. Rv. 110 er tatt ut
av analysen mellom Simo og St. Croix siden denne vegen regnes for å være uegnet for sykkeltrafikk.
Tilsvarende er bilvegen rv. 110 tatt ut av analysene for fremtidig situasjon.
Det er ikke tatt hensyn til stigning på veiene i analysen. Stigning påvirker først og fremst hastigheten
for sykkel, men vil i de fleste tilfeller jevne seg ut over store avstander.

Dagens situasjon for gående og syklende til Fredrikstad stasjon
I dag ligger Fredrikstad stasjon øst for sentrum og har hovedadkomst via Hans Jacob Nilsens gate fra
sør og Rektor Westerns gate fra nord. Stasjonsområdet er knyttet sammen via en undergang mellom
platformene inne på stasjonen.
Nærmeste tverrforbindelse over jernbanesporet (utenom undergangen på stasjonen) er fortauet hvor
rv 110/St. Croix gate krysser under jernbanen, ca 220 meter vest for stasjonen. Dagens stasjon ligger
nærmere byområdene Gamlebyen, St. Croix og Cicignon enn fremtidig stasjon vil gjøre.
Følgende analyse viser influensområdet for gående til dagens Fredrikstad stasjon.

1

Gjennomsnittlig sykkelhastighet er hentet fra TØI-rapport 1557/2017 som viser at målt gjennomsnittlig

sykkelhastighet i Oslo er 16,3 km/t.
2 Gamlebyferga har en overfart på ca 2 minutter og går kontinuerlig i rushtiden. Med av- og påstigning vil
tidsbruken likevel trolig være ca. 5 minutter.
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Figur 1: Kart som viser influensområde for gange til dagens Fredrikstad stasjon.
Analysen viser at stasjonsområdet har en forholdsvis usentral beliggenhet, på grunn av avstanden til
sentrumskjernen rundt Stortorvet, Torvbyen/bussterminalen og nord-vestre del av gågata. Disse
områdene og kryssing av Kråkerøybrua er akkurat innenfor 15 minutters gangtid. Store deler av
Gamlebyen er innenfor 15-minutters gangavstand, og boligområdene opp mot Lahellemoen har 10-15
minutters gangavstand.
Tilsvarende analyse er gjort for sykkelreiser til dagens stasjon. Analysen viser at stort sett hele
sentrum har adkomst til dagens jernbanestasjon i løpet av 5 minutters sykkeltur, og at store deler av
boligkonsentrasjonene nord for sentrum er innen 15 minutters rekkevidde med sykkel. Glomma utgjør
en barriere mot østsiden og Kråkerøy, men store deler av Kråkerøy nord og østsiden mellom Øra og
Huseby er innen 15 minutters rekkevidde. Kun de nordøstligste delene av Gressvik er innen 15
minutters rekkevidde med sykkel. Boligområdene Ambjørnrød og Selbakk har lenger reisetid med
sykkel enn 15 minutter.

InterCity-prosjektet

Delutredning trafikk
Seut-Rolvsøy

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

10 av 50
ICP-16-A-25115
03A
17.01.2019

Figur 2: Kart som viser influensområde for sykkel til dagens Fredrikstad stasjon.
De siste 10 årene (1. januar 2008 – 14. juli 2018) er det registrert 22 politirapporterte
personskadeulykker hvor gående eller syklende har vært involvert innenfor planavgrensningen på
strekningen mellom Seut og Kiæråsen. Av disse er 11 av ulykkene sykkelulykker, og de resterende 11
ulykkene fotgjengerulykker. Følgende kart viser hvor ulykkene har funnet sted:
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Figur 3: Politirapporterte personskadeulykker i perioden 01.01.2008 – 14.07.2018 hvor fotgjengere
eller syklister har vært involvert.
Ulykkene i kartet er ikke vurdert enkeltvis ettersom dette anses å være for detaljert i forhold til
nåværende plannivå. Ulykkene er stort sett spredt, men to steder har en forekomst på 3 eller flere
ulykker på omtrent samme sted:



Fotgjengerfeltet som krysser fv. 109 ved Esso på Grønli har 3 fotgjengerulykker med lettere
skadeomfang. Dette området vil i fremtiden gjennomgå omfattende endringer med nytt gangog sykkelvegsystem.
Krysset Damstredet x Glemmengata har 2 sykkelulykker og 2 fotgjengerulykker med lettere
skadeomfang. Krysset vil ikke bli fysisk berørt av vegløsningene som foreligger i teknisk
hovedplan for denne parsellen.

I tillegg til disse politirapporterte ulykkene må det antas at det har skjedd mange andre uhell, særlig
med sykkel. Undersøkelser viser at bare 15 – 25 % av sykkelulykkene blir registrert av politiet. De
fleste sykkelulykker er ene-ulykker, som velt, utforkjøring, bråbremsing og unna-manøver.
Fredrikstad kommune har utarbeidet en egen trafikksikkerhetsplan [3] som omtaler trafikksikkerhet for
alle trafikanter og for kommunen i sin helhet. For myke trafikanter støtter trafikksikkerhetsplanen seg
på arbeidet med sykkelhovedplan for Fredrikstad, samt øvrige visjoner og mål om ingen hardt skadde
eller drepte. Det fokuseres på myke trafikanter i trafikksikkerhetsplanen, spesielt på det kommunale
veinettet hvor ulykker som involverer myke trafikanter utgjør 40 % av alle ulykker.
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Dagens situasjon for kollektivtransport ved Fredrikstad stasjon
I dag anløper følgende bussruter Fredrikstad stasjon:
Rutenummer
301
302
303
351
372
380
381
539
2450
2460
SUM

Rutebeskrivelse

Fredrikstad–Hurrød–Gressvik–Søndre Åle–
Rød–Vikerkilen–Fredrikstad
Fredrikstad–Øyenkilen–Slevik–Vikane (Hankø)
Fredrikstad–Gressvik–Rødstoppen
Fredrikstad–Oredalen–Ambjørnrød–Veum–
Fredrikstad
Fredrikstad–Engelsviken–Lervik
Svenskeberget
Veidegrenda Værste
Cicignon ungdomsskole (skolerute)

Sarpsborg–Tindlund–Greåker–Hauge–
Lisleby–Fredrikstad
SØ Kalnes–Hannestad–Greåker–Fredrikstad

Frekvens i rushtime
1
2
1
1
1
1
0
(ukjent)
1
2
10

Bussholdeplassen ved Fredrikstad stasjon befinner seg på stasjonens sørside med plass til 3 stk.
15-metersbusser. Holdeplassene ligger ca 10 meter fra plattformen til spor 1 og stasjonsbygningen,
med noe lenger avstand til spor 2 via undergang. Bussene har god adkomst til hovedvegnettet via St.
Croix-krysset.
I tillegg har busstopp St Croix-undergangen på nordsiden av jernbanen ved rv. 110 anløp av følgende
bussruter:
Rutenummer
100
200
353
357
358
359
361
362
539
SUM

Rutebeskrivelse
Moss-Fredrikstad-Halden
Glommaringen

Øra–Kongsten–Frydenberg–Oredalen
Fredrikstad–Begby–Skjærviken–Sellebakk–
Fredrikstad
Fredrikstad–Lundheim–Kjølbergskogen
Fredrikstad–Begby–Moen
Fredrikstad–Moum
Fredrikstad-Torsnes
Cicignon ungdomsskole (skolerute)

Frekvens i rushtime
1
8
1
2
1
1
1
1
(ukjent)
16
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Dagens situasjon for bilparkering ved Fredrikstad stasjon
I dagens situasjon er det 287 parkeringsplasser ved Fredrikstad stasjon. Disse er fordelt på 245
plasser til reisende med oblat (forutsetter periodebillett), 38 dagparkeringsplasser (reisende med
enkeltbillett), og 4 plasser til handicap-parkering. Følgende kart viser hvilke områder som utgjør
dagens parkeringstilbud ved stasjonen:

Figur 4: Kart som viser dagens parkeringstilbud ved Fredrikstad stasjon. Kilde: Bane NORs nettsider
for Fredrikstad stasjon.
Prisene for bilparkering ved Fredrikstad stasjon er:
 100 kroner per måned for oblatparkering
 40 kroner per døgn for avgiftsparkering

Dagens situasjon for sykkelparkering ved Fredrikstad stasjon
I dagens situasjon for sykkelparkering er det etablert 112
bøyler for sykkelparkering. I praksis kan det parkeres mer enn
én sykkel per bøyle, noe som gjør det vanskelig å tallgi eksakt
kapasitet. Ved befaring den 25. oktober 2018 (en torsdag kl.
13, fint vær) var sykkelparkeringen nesten helt fullt utnyttet, og
det forekommer noe villparkering utenfor anlagt
sykkelparkering. Dette indikerer at dagens sykkelparkering har
for lav kapasitet. All sykkelparkering utendørs er i dag uten
takoverbygg.
I tillegg til sykkelparkeringen utendørs er det mulig å benytte
sykkelhotell hos Pedalen sykkelverksted, ca. 80 meter sørøst
for stasjonsbygningen. Adkomst til sykkelparkeringen styres
ved bruk av mobiltelefon og koster kroner 100 per måned. I
dagens situasjon er det stort sett noe ledig kapasitet blant
sykkelparkeringens 104 plasser.

Figur 5: Bilde tatt ved befaring av sykkelparkeringen ved Fredrikstad stasjon 25. oktober 2018. Bildet
viser tosidig bøylestativ. Andre steder var parkeringen utformet som énsidig bøylestativ.
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Bilparkering i Fredrikstad sentrum - nåværende situasjon
Følgende kart viser områder i Fredrikstad sentrum hvor det er tilrettelagt for avgiftsbelagt parkering:

Figur 6: Dagens betingelser for parkering i Fredrikstad sentrum. Kilde: Fredrikstad kommunes
nettsider om parkering.
Sammenlignet med parkering ved dagens stasjon er det dyrt å parkere i Fredrikstad sentrum. Tabellen
viser dagens døgntakster for parkering i nærheten av planlagt fremtidig stasjon (Grønli):
Sted
St. Hansfjellet
Apenesfjellet
Stadion
Cityterminalen v/Torvbyen
Torvbyen
Rød sone
Gul sone
Grønn sone
Lilla sone
(innfartsparkering)

Kapasitet
368 plasser
441 plasser
345 plasser
360 plasser
240 plasser
(ukjent)
(ukjent)
(ukjent)
(ukjent)

Døgnpris3
110
110
110
192
192
(maks 2 timer)
328
120
60

Noen steder vil parkering være etter timesatser. I tabellen har vi lagt til grunn 10 timers parkering for
utregning av dagsats på disse stedene.
3
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For parkering i Apenesfjellet, Stadion eller St. Hansfjellet p-hus kan man leie parkeringsplass etter
flere avtaler:




15 500 kroner per år
1 850 kroner per måned
6 000 kroner for «vinteravtale», 1. november til 31. mars

Med dagens takster for parkering vil billigste månedsparkering være i de 3 parkeringshusene St.
Hansfjellet4, Apenesfjellet5 og Stadion6. Parkeringshusene har likevel en månedlig kostnad som er
18,5 ganger så høy som dagens innfartsparkering ved stasjonen, for brukere med oblat.

St. Hansfjellet parkeringshus ligger i ca. 400 meter gangavstand fra fremtidig Grønli stasjon og
medfører en gangtid på ca. 5 minutter.
5 Apenesfjellet parkeringshus ligger i ca. 700 meter gangavstand fra fremtidig Grønli stasjon og
medfører en gangtid på ca. 8 minutter.
6 Stadion ligger med ca. 1000 meters gangavstand fra fremtidig Grønli stasjon og medfører en gangtid
på ca 12 minutter. Dette parkeringshuset ligger utenfor bomringen, noe som gjør den noe mer attraktiv
for kjørende fra Hvaler og Kråkerøy.
4
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4 FØRINGER
I dette kapitlet vil vi oppsummere noen av føringene som er gitt for planlegging av tilbringertransport
og parkering ved fremtidig Grønli stasjon.

Føringer for sykkel og gange
Føringer gitt i arbeidet med felles hovedsykkelveinett i Sarpsborg og Fredrikstad
I 2017 ble strategi og handlingsplanen Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad lagt ut på høring
og vedtatt. Denne viser blant annet at hovedsykkelvegnettet gjennom Grønli knutepunkt utgjør viktige
akser som søkes tilrettelagt som egne anlegg for sykkel. Dette innebærer at Grønli har en sentral
beliggenhet og kan bidra positivt for å oppnå sykkelstrategiens mål.

Figur 7: Kart som viser Grønli knutepunkt (svart sirkel) og hovedsykkelvegnettet slik det er lagt opp til i
Bypakke Nedre Glomma- rapporten «Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad». Kilde:
Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad[11], bearbeidet illustrasjon fra rapporten «ICP-16A25093 Fagnotat gang-/sykkelveg gjennom Grønli knutepunkt».
Sykkelstrategien har vært premissgivende for utforming av et sammenhengende gang-/sykkelvegnett
langs fv. 109 samt langs rv. 110, med tilknytning til sentrum. I de følgende kapitlene beskrives
forskjellen mellom sykkelløsninger i vegalternativene og dagens gang-/sykkelvegforbindelser til
Fredrikstad stasjon, for å vurdere forskjeller mellom de 4 alternativene.
Bane NORs parkeringsstrategi
I Bane NOR sin parkeringsstrategi [19] står det at anlegg for sykkelparkering skal så langt det er mulig
bygges ut i forkant av etterspørselen på alle stasjoner. Ved behov skal det også tilrettelegges for
sykkelhotell og muligheter for lading av el-sykler og plass til transportsykler, etc.
Parkeringsstrategien skal legge til rette for trygg og kapasitetsterk parkering for sykkel som gjør at
flere velger å benytte sykkel som transportform til stasjonen.
Dimensjoneringskriterier for gange og sykkel
Fortau og gang- og sykkelveger bør utformes i samsvar med gjeldende normer i Fredrikstad kommune
sin Veinorm langs kommunale veger, og etter normert utforming i Statens vegvesen sin håndbøker
langs riks- og fylkesvegnettet. Bypakke Nedre Glomma har en målsetning om at sammenhengende

InterCity-prosjektet

Delutredning trafikk
Seut-Rolvsøy

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

17 av 50
ICP-16-A-25115
03A
17.01.2019

hovedvegnett for sykkel skal dimensjoneres for en fart på inntil 25 kilometer i timen [20]. Statens
vegvesen sin Sykkelhåndbok V122 oppgir at hovedsykkelveger bør dimensjoneres for hastigheter i 25
til 40 kilometer i timen, og at god fremkommelighet og fart bør sikres gjennom løsninger med sykkelfelt
eller sykkelveg med fortau.
Gang- og sykkelvegsystemet har som mål å være et effektivt system med kort reisetid både på langs
og på tvers av jernbanen og rv. 110. Basert på overordnede føringer for areal og transportplanlegging
og målsetning for InterCity-prosjektet og rv. 110, har følgende prinsipper blitt lagt til grunn for
planlegging og prosjektering av gang-/sykkelanlegg:
-

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

Disse målene er sammenfallende med føringer som er gitt i Hovedsykkelveier i Sarpsborg og
Fredrikstad (2017), og Bypakke Nedre Glommas føringer for fremtidig utforming av gang-/sykkelvegforbindelser og ny rv. 110 gjennom området.

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




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

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

Strekningsvis konkretisering av strategien – planforutsetninger for parkering for
InterCity-prosjektet
Det er utarbeidet tre rapporter med strekningsvis konkretisering av parkeringsstrategien for InterCityprosjektet (for Dovrebanen, Vestfoldbanen og Østfoldbanen). Disse er basert på Jernbaneverket/Bane
NORs parkeringsstrategi og føringene i NTP om lokalisering av innfartsparkeringsanlegg:
«Innfartsparkering er særlig godt egnet ved stasjoner og holdeplasser som ligger i nærheten av
hovedveger med god framkommelighet og utenfor tettsteder. Arealene i nærheten av store stasjoner
og kollektivknutepunkt i byene og tettbygde områder bør først og fremst benyttes til bolig- og
næringsformål med høy utnyttelsesgrad, slik at det samlede transportbehovet blir minst mulig. Dette
medfører samtidig reduserte negative miljøvirkninger for samfunnet.” [13].
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Basert på stasjonens beliggenhet, arealbruk og tilgjengelighet, er det gjort en overordnet vurdering av
hvor innfartsparkering vil være et reelt virkemiddel for økt kollektivandel og hvor det må søkes andre
mer bymessige løsninger. Konklusjonen er at arealkrevende innfartsparkeringsanlegg generelt sett
ikke vil være en del av de nye stasjonsprosjektene i byområder. Her vil det være fokus på
knutepunktutvikling og gode løsninger for gående, syklende og kollektivreisende.
På stasjoner i spredtbygde strøk kan innfartsparkering, i form av et rimelig og kapasitetssterkt
parkeringstilbud på bakkeplan være et kollektivtiltak. Det vil kunne bidra til at de reisende velger kort
lokal bilreise i kombinasjon med lang togreise.
Uavhengig av om det er tilbud om innfartsparkering eller ikke ved stasjonen, skal det tilrettelegges for
arealer til av- og påstigning (kiss & ride), HC-parkering, korttidsparkering og sykkelparkering.
4.2.3 Planforutsetning for parkering på Østfoldbanen
I den strekningsvise konkretiseringen av parkeringsstrategien[2] ble alle stasjonene og
parkeringstilbudet på Østfoldbanen sør for Moss analysert og vurdert samlet. Faktorer som ble vurdert
var framkommelighet på hovedveinettet, togtilbud, lokalt busstilbud, gang- og sykkelveinett og planer
for videre utvikling lokalt og regionalt.
Tilbud og belegg på stasjonene ble registrert og det ble sett på sammenheng mellom antall reisende,
parkeringskapasitet og belegg på parkeringsplassene. Moss og Fredrikstad har den høyeste andelen
reisende på strekningen, og de største parkeringsanleggene sammen med Råde. Det er parkering på
bakkeplan på alle stasjonene, og det var ved registreringstidspunktet innført oblat-/avgiftsparkering
ved samtlige stasjoner med unntak av Råde. Det var fullt i Råde, Fredrikstad og Halden og mest ledig
i Rygge.
Det ble gjort en oppfølgende nummerskiltregistrering ved alle stasjonene for å gi et bedre bilde av
brukerne av parkeringsanleggene. Registreringene viser et tydelig parkeringsmønster i regionen.
Stasjonene på strekningen Moss-Sarpsborg har overlappende nedslagsfelt. De relativt små
stasjonene Råde og Rygge tiltrekker brukere fra et stort omland, og Råde utpeker seg ved å tiltrekke
seg en stor andel brukere som bor nærmere andre stasjoner. Av de som bruker parkeringsplassene
ved bystasjonene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden bor en stor andel nærmere enn 3 km unna.
Kartet i Figur 8 viser i hvilke geografiske områder de parkerende ved Fredrikstad stasjon er bosatt.
Kakediagrammet viser i hvilken avstand de parkerende bor fra stasjonen. Dette gir et bilde av om det
er et potensial for at noen av dagens brukere av parkeringsanleggene kan ta kollektivtransport, gå
eller sykle til stasjonen. Hovedvekten av de tilreisende bor innen fem kilometer fra Fredrikstad stasjon.
En stor andel av disse og av de som bor lengre unna, bor langs etablerte bussruter.
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Figur 8: Kart fra nummerskiltregistrering som viser hvilke geografiske områder de parkerende ved
Fredrikstad stasjon er bosatt i. Kakediagrammet viser hvor stor andel av de parkerende som bor under
1 km, 1-3 km, 3-5 km eller mer enn 5 km fra stasjonen. Kilde: TØI og Bane NOR/Jernbaneverket.
For å forklare disse forholdene ble det analysert hvilke lokale faktorer/forhold som skaper dagens
reiseadferdsmønster og transportmiddelvalg, samt hvordan disse vil endres på lengre sikt når
dobbeltspor er etablert, med nytt togtilbud med hyppigere togavganger og kortere reisetid. Viktige
faktorer som påvirker hvilket transportmiddel de reisende velger er blant annet reisetid, tilgjengelighet,
pris, komfort og kvalitet [16].
Det ble derfor sett på tilbudet til de ulike trafikantgruppene - togtilbud (reisetid og frekvens), busstilbud
og tilbud for gående og syklende, reisetid for privatbil og kostnader for de ulike gruppene (pris/sonestruktur buss/tog, plassering av bompengesnitt). Det ble også gjort en vurdering av hvordan
fremtidig situasjon (tilbudsforbedring buss/tog, planer for gang-/sykkelanlegg, nye bompengesnitt m.fl.)
vil påvirke de reisendes valg av reisemiddel.
Økt frekvens og redusert reisetid for tog, kombinert med tilbudsforbedring for buss (økt frekvens,
takting med togtider og samarbeid om soneinndeling/billettstruktur som gjør det lettere og rimeligere
for reisende å kombinere buss/tog), samt tilrettelegging for gang og sykkel, vil gjøre det lettere og mer
attraktivt for de reisende å velge disse som tilbringertransport til toget.

InterCity-prosjektet

Delutredning trafikk
Seut-Rolvsøy

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

20 av 50
ICP-16-A-25115
03A
17.01.2019

Reisetidene for bil og tog gjør det i dag attraktivt for reisende fra Fredrikstad og særlig Sarpsborg å
velge Råde som avreisestasjon. Økt fart og redusert ombordtid på toget kan gjøre bilreise og
innfartsparkering mindre attraktivt, vurdert mot alternativ reisetid etter full utbygging av dobbeltspor.
Dette, kombinert med økte kostnader og etablering av bomring, kan gjøre det mindre attraktivt å velge
bil som tilbringertransport til toget og fremme bruken av gang, sykkel og buss.
4.2.4 Mulig samarbeid med kommunen om parkering
Det er et høyt antall parkeringsplasser i Fredrikstad, kantparkering, parkering på bakkeplan og i
parkeringshus. I gjeldende kommunedelplan for byområdet (vedtatt 2011) og nylig utført
parkeringsutredning i Nedre Glomma konkluderes det med at det er en betydelig overkapasitet av
parkeringsplasser i byområdet. Det er flere offentlige parkeringshus som står halvtomme og som
kommunen ønsker å fylle, mens parkering i gater og på bakkeplan skal reduseres.
I parallelloppdrag Grønli (2015/16) som ble utført i samarbeid med kommune, fylkeskommune og
Statens vegvesen ble parkering for reisende planlagt dekket i kommunens nærliggende
parkeringshus. Dette prinsippet ble godt mottatt. I evalueringen av parallelloppdraget var partene
enige om at det er viktig med en restriktiv parkeringspolitikk ved utvikling av Grønli, og at partene bak
parallelloppdraget i det videre arbeidet må samarbeide om å finne gode bymessige løsninger.
Parkeringstilbudet skal ikke undergrave lokal satsing på kollektiv, sykkel og gange og ikke være til
hinder for byutvikling.
Kommunens parkeringshus i St. Hansfjellet (366 plasser) ligger 400 meter unna nye Grønli stasjon
(adkomst Glemmengata). Apenesfjellet parkeringshus (450 plasser) har to utganger og den nærmeste
ligger rundt 700 meter unna Grønli stasjon. I den nylig utførte kartleggingen av parkeringstilbudet i
Fredrikstad sentrum var belegget i disse husene stort sett under 50 % (St. Hansfjellet hadde belegg
mellom 50 % og 75 % på hverdager i perioden kl. 10-14).
Det kan derfor være aktuelt med en avtale med kommunen om sambruk av etablerte kommunale
plasser. Dette vil være et tema ved inngåelse av samarbeidsavtale om knutepunktutvikling.

Føringer for bussbetjening av Grønli knutepunkt i fremtiden
Det foreligger få konkrete planer for fremtidig rutetilbud ved Grønli stasjon. I rapporten Utredning av
kollektivtilbudet i Nedre Glomma (Urbanet Analyse, rapport 91, 2017, på oppdrag for Østfold
fylkeskommune og Bypakke Nedre Glomma) beskrives dagens tilbud som lite differensiert og som et
tilbud med lav konkurransekraft sammenlignet med bil. Dette er fordi rutetilbudet, på tidspunktet da
rapporten ble utarbeidet, la opp til en stor flatedekning med lange ruter og mange stopp. Dette
resulterer i lav reisehastighet, lav frekvens og et uoversiktlig busstilbud.
Rapporten anbefalte at det i fremtiden gjøres en større differensiering av kollektivtilbudet, og foreslo at
det opprettes 10 byruter, som suppleres med et sekundærtilbud bestående av ruter tilsvarende
dagens bussruter 302, 372 og 373 og langrutene 100, 150, 400, 465, TE3 og TE6.
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Figur 9: Kart som viser forslag til nytt kollektivsystem med 10 stamruter for buss samt sekundærruter.
Kilde: Urbanet Analyse rapport 91/2017.
Ved Østfold fylkeskommunes behandling av saken Helhetlig rutetilbud i Nedre Glomma – nytt tilbud
med stamlinjer, sekundærlinjer og supplerende tilbud i Fredrikstad og Sarpsborg (saksnr. 2016/8561)
ble det vedtatt å legge rapporten fra Urbanet Analyse til grunn for videre utvikling av busstilbudet i
regionen. Det nye rutetilbudet ble implementert sommeren 2018, da som et noe bearbeidet
stamrutetilbud med 11 stamruter med 2 til 4 avganger i rush, utenom Glommaringen som fortsatt har 8
avganger i rushtimene.
Følgende rutekart viser at rute 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 går innom dagens bussterminal i Fredrikstad
sentrum:
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Figur 10: Stamrutetilbud i Fredrikstad. Kilde: Østfold fylkeskommunes informasjonssider om «Helhetlig
rutetilbud i Nedre Glomma».
I Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma er det anbefalt å gjøre detaljerte vurderinger av om det
er mulig å føre samtlige ruter gjennom samme traséer i sentrumskjernen. Utover dette må det
vurderes en ny trasé når ny jernbanestasjon og byttepunkt mot buss er etablert.
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5 FREMTIDIG SITUASJON

Figur 11: Banealternativer på strekningen Seut–Rolvsøy. Grå ramme viser området som dekkes av
Figur 12 vegalternativer.
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Alternativer for bane og veg
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 to 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 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 12: 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 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, gangog 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 lagt inn to varianter:
 Rv. 110 senkes sammenliknet med i dag, og det etableres gang- og sykkelvegbruer med en
sentraløy over ny rundkjøring for vegen.
 Rv. 110 etableres omtrent i nivå med dagens gateløp, mens gang- og sykkelveger ledes
under.
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Valg av variant for utforming av St. Croix-krysset avgjøres separat, og kan kombineres med alle vegog banealternativ. I prosjekteringen som er gjort for teknisk hovedplan er varianten med senket
rundkjøring med overgang for gående og syklende vist for vegalternativ 1, mens alternativet med
gang- og sykkelveg under rundkjøringen er knyttet til vegalternativ 2 og 3.
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 og videre langs
østsiden av 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 traséen 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.
For mer detaljert beskrivelse av alternativene henvises til «Planbeskrivelse med konsekvensutredning.
Kommunedelplan for dobbeltspor Seut–Rolvsøy, rv. 110 Simo–St. Croix»[14].

Fremtidig situasjon for sykkel og gange
5.2.1 Generelt for alle alternativ
I dagens situasjon er det etablert 22 kryssingspunkter på strekningen mellom Seut og Rolvsøy, hvor
gående og syklende kan krysse jernbanen [14]. I fremtidig situasjon vil det bli etablert 14 slike
kryssingspunkt i alle kombinasjoner av banealternativene. For en mer utfyllende beskrivelse av mulige
over- og underganger i dagens og fremtidig situasjon henvises det til delutredningen for nærmiljø og
friluftsliv [18].
Nytt dobbeltspor gir imidlertid ikke dårligere muligheter for kryssing av bane enn i dagens situasjon, da
nytt dobbeltspor ligger under bakken fra Grønli til Gamle Glemmen kirke i alternativ 4a (litt over 5 km
tunnel), og fra Grønli til Lisleby i alternativ 2a (litt under 5 km tunnel). Utover dette medfører ikke
banealternativene store konsekvenser for gående og syklende mellom Kiæråsen og Rolvsøy, disse
områdene omtales derfor ikke videre i denne rapporten. Denne delutredningen fokuserer dermed kun
på konsekvenser av stasjonsplassering og vegalternativer i nærheten av Grønli stasjon.
Nytt spor og ny firefelts rv.110 medfører et bredt profil gjennom byen i alle alternativ. Særlig der disse
anleggene legges parallelt innebærer infrastrukturen en stor barriere. For gang- og sykkelvegnettet gir
dette lange kulverter og broer under og over sporet. For mange trafikanter kan denne situasjonen gi
utrygghetsfølelse i kulvertene. Den lengste tunnelen for gående og syklende finnes i alternativ 1, hvor
dagens rv. 110 avløses og omdisponeres til en ca. 200 meter lang gang- og sykkeltunnel.
Undergangene i Veumveien og Onsøyveien legges under rv. 110 og fremtidig jernbane, og gir
henholdsvis ca. 80 meter og ca. 50 meter lange underganger i alle veg- og banealternativ.
Ved broløsningene blir det stor høydeforskjell, dette medfører noe bratte gang- og
sykkelvegtilknytninger mot lokalvegsystemet. Reiseruter med betydelig stigning vil generelt kunne
påvirke tidsavstander for gående og syklende.For øvrig har man i planutformingen søkt å redusere
ulempene av planen, ved å bruke de naturlige terrengformasjonene med daldrag og åsrygger for å
oppnå planskilte tverrforbindelser for gående og syklende.
Kulvert ved Veumveien foreslås breddeutvidet for å gi bedre oversikt og redusere utrygghetsfølelse.
Senking av sporet under eksisterende terreng søker blant annet å oppnå redusert barrierevirkning.
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Langs nytt spor og ny veg er det i hovedsak lagt tosidige gang-/sykkelvegsystemer som ligger i
samme nivå. Det kan da etableres en sammenhengende langsgående gang-/sykkelforbindelse fra
Simo-rundkjøringen til St. Croix via stasjonen, med forgreninger ned mot sentrum.
Løsningen gir en vesentlig forbedring av dagens situasjon, siden gang-/sykkelvegsystemet i dag er
svakt utbygd, med dårlig kvalitet og store høydeforskjeller. Dessuten er det mange uoversiktlige kryss
med gater, og det mangler direkte gangforbindelser mellom viktige målpunkter. Nye vegløsninger vil gi
vesentlig raskere og tryggere atkomst, særlig for sykkelbrukere.
Forbedring av de langsgående forbindelsene bidrar også til raskere og bedre tilgjengelighet til de
tverrgående forbindelsene, og tiden mellom to målpunkter reduseres på begge sider av bane- og
vegkorridoren.
Alle alternativene viser to atkomstområder til stasjonsplattform; atkomst på begge sider av
kollektivgata og en atkomst ved Glemmengata. Sammenlignet med å ha kun en atkomstsone vil
denne løsningen gi kortere reiseavstand til plattform for både gående og syklende.
I kapittel 4.1 beskrives føringene for utforming og dimensjonering av gang- og sykkelveger. Det er en
målsetning at alle hovedsykkelveger skal dimensjoneres for hastigheter inntil 25 kilometer i timen.
Dette gir størst utslag ved utforming av svingeradiuser og frisikt. Prosjekteringen av hovedtraséene for
gang- og sykkelvegnettet er basert på Statens vegvesens sykkelhåndbok V122 om utforming av slike
anlegg. Blant annet er normalkravet maksimal stigning på 5 % for hovedsykkelvegene. Noen steder er
dette ikke mulig å imøtekomme som følger av lokale tilpasninger til omgivelsene. Disse avvikene er
loggført i teknisk hovedplan. Øvrige krav til utforming er tilfredsstilt, med unntak av at det ikke er
prosjektert tilfredsstillende frisikt på nordsiden av kulverten ved Veumveien. Dette er også loggført
som et avvik, og vil bli et oppfølgingspunkt i den videre planleggingen.
5.2.2 Gang- og sykkelvegforbindelser, vegalternativ 1
I beskrivelsen av fremtidig situasjon for sykkel og gange er alternativ 2a + 1 og 6b + 1 vurdert å være
så like at disse beskrives samlet. Følgende kart viser forbindelser for gående og syklende på langs og
tvers av alternativ 2a + 1 og 6b + 1:

Figur 13: Kart som viser gang-/sykkelvegforbindelser i vegalternativ 1.
I vegalternativ 1 blir dagens trasé for rv. 110 lagt om i fjelltunnel fra Frydenberg til Hassingen. Dette
frigir dagens vegtunnel for rv. 110 gjennom St. Hansfjellet til gang- og sykkelveg, og gir dermed en flat
og rett forbindelse i øst-/vest-retning. Det etableres tverrforbindelser over jernbanesporet ved
Trosvik/Onsøyveien, Veumveien, vest og øst for St. Hansfjellet, den nye kollektivvegen og fremtidig
omlegging av fv. 109. I tillegg er stasjonsområdet i alle alternativ utformet med store områder med
lokk over jernbanen.
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På kartet i Figur 13 framkommer hovedstrukturen i gang-/sykkelvegnettet. De generelle føringer for
utformingen av alle alternativ er nevnt innledningsvis i kapittel 5.2.1. I beskrivelsen under nevnes kun
spesielle løsninger for vegalternativ 1 (banealternativ 2a og 6b):








Ved Veumveien er rv. 110 presset maksimalt dypt for at vegen skal krysse under sporet. Dette
medfører at det ikke er mulig å føre gang- og sykkelveg under rv. 110 på østsiden av VeumveienHolmegata. Løsningen er en ulempe for gang- og sykkelvegsystemet, men er kompensert med
bro over sporet fra Frydenbergfjellet lengre øst.
Fra Frydenbergfjellet og østover er det kun parallellført spor og gang og sykkelveg. Dette
muliggjør at eksisterende tunnel under St. Hansfjellet kan benyttes som en rask forbindelse til
stasjonen. Særlig sykkelforbindelsen i dette området blir vesentlig raskere og med høyere kvalitet.
Gangforbindelsen rundt St. Hansfjellet ved Glemmengata opprettholdes og får en standardøkning
da deler av bilvegen blir brukt til breddeutvidelse av gang- og sykkelvegen. Denne forbindelsen er
viktig også for gående som føler utrygghet ved å benytte tunnel.
Ny rv. 110 i traséen til gaten Fremskridt gir noe ny barrierevirkning, men dette kompenseres ved
ny gang-/sykkelvegbro ved fv. 109 og lokk opp mot Traraveien.
Siden rv. 110 blir omlagt mellom sentrum og stasjonsområdet får man en planskilt og bekvem
atkomst i dette området, med lite biltrafikk og støy.
For alternativ 1 er det vist en gang- og sykkelveg i bro over St. Croix-krysset. Dette kan endres til
undergang som for vegalternativ 2 og 3.

Følgende kartfigur viser en skjematisk oversikt over gang- og sykkelvegnettet tilknyttet vegalternativ 1,
for å vise hvordan alternativet endrer fremtidig hovedsykkelvegnett:

Figur 14: Tilpasset hovedsykkelvegnett som følger av vegalternativ 1.
Vegalternativ 1 medfører at hovedsykkelvegen langs fv. 109 flyttes lenger øst, langs ny fv. 109, og at
hovedsykkelvegen mellom Simo og St. Croix legges ved siden av rv. 110 frem til St. Hansfjellet, hvor
sykkelvegen fortsetter i dagens biltunnel og møter fremtidig fv. 109 ved Grønli. Kollektivgata utgjør en
viktig forbindelse i hovedsykkelvegnettet, men vises her som tilrettelagt for blandet fotgjenger- og
sykkeltrafikk.
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5.2.3 Gang- og sykkelvegforbindelser, vegalternativ 2 og 3
Følgende kart viser forbindelser for gående og syklende på langs og tvers av alternativ 6b + 2 og 6b +
3:

Figur 15: Kart som viser gang- og sykkelvegforbindelser i vegalternativ 2 og 3.
I alternativ 6b + 2 og 6b + 3 beholder rv. 110 mye av sin opprinnelige trasé, og fremtidig gang- og
sykkeltrasé er lagt i en bue nord for St. Hansfjellet.
Til forskjell fra vegalternativ 1 vil disse alternativene ikke ha sammenhengende gang-/sykkelvegforbindelse på vestsiden av fremtidig fv. 109 over rv 110, men en gang-/sykkelveg som gir forbindelse
via kollektivgaten i alternativ 6b + 2 og 6b + 3.
Også alternativ 6b + 2 og 6b + 3 vurderes å være svært like ettersom disse bygger på samme
banealternativ, med samme trasé for rv. 110. Hovedforskjellen mellom vegalternativ 2 og 3 er at
kollektivgaten over jernbanestasjonen legges i samme plan som rv. 110 i alternativ 3, og planskilt i
alternativ 2. For gående og syklende er imidlertid løsningene svært like, med unntak av at alternativ 2
har tosidig gang- og sykkelveg i kollektivgaten, mens alternativ 3 har ensidig gang- og sykkelveg på
vestsiden av kollektivgaten.

Figur 16: Illustrasjoner av kollektivgate i bro over rv. 110 i alternativ 2 (til venstre), og kollektivgate som
krysser i plan med rv. 110 i alternativ 3 (til høyre).
Spesielle forhold for gang–/sykkelvegsystemet i vegalternativ 2 og 3:




Det kan etableres en gang og sykkelvegkulvert på østsiden av Veumveien/Holmegata. Det er da
ikke en bro ved Frydenbergfjellet. Dette er en noe bedre totalløsning enn vegalternativ 1
Siden rv. 110 går gjennom St. Hansfjellet og benytter eksisterende tunnel til kjøreveg må disse
alternativene kun ha broforbindelse over sporet og inn mot Glemmengata. Dette gir redusert
fremkommelighet for syklende i denne retningen.
Alternativet er som i dag ved Fremskridt og har ingen barrierevirkning der.
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I vegalternativ 2 går lokket fram til og med kollektivgata. Løsningen medfører at forbindelsen
mellom sentrum og stasjonen kan krysses planfritt. For å få til dette er lokket over rv. 110 lagt noe
høyere enn i vegalternativ 1.
I vegalternativ 3 er det en kryssing i plan ved kollektivaksen, den må antagelig lysreguleres. Dette
medfører en ekstra barriere, som kan gi mindre trafikksikkerhet dersom passasjerer løper over
riksvegen for å rekke toget, samt mindre bekvem atkomst mot stasjonen. Denne løsningen har
medført at det ikke legges til rette for sykkelparkering og andre reisetorgfunksjoner på sydsiden av
stasjonen. Det er likevel et lokk over rv. 110 ved Glemmengata og noe østover. Løsningen
medfører at dette kan bli den foretrukne atkomsten mellom sentrum og stasjonen. Vegalternativ 3
gir likevel noe dårligere atkomstforhold mellom stasjonen og sentrum på grunn av plankryssing
mellom kollektivgaten og rv. 110, hvor fotgjengere trolig må vente på grønt lys for å krysse rv. 110.
Ved St. Croix er det to ulike varianter av kryssløsninger for rv. 110, disse er uavhengige av
alternativer. Avhengig av variant vil dette krysset kunne løses med kryssing for gående og
syklende i bru over krysset, eller i undergang under krysset. For gående og syklende er disse
løsningene nokså like. En løsning med underganger medfører i prinsippet noe mindre
høydeforskjell ettersom frihøydekravet for syklende under rundkjøringen vil være lavere
sammenlignet med frihøydekravet opp til gang- og sykkelvegbrua hvis denne legges over
rundkjøringen. Dette medfører at bru over St. Croix-krysset må ta opp en høydeforskjell på ca. 1,5
meter mer enn løsningen med undergang. Kostnadsmessig vil sannsynligvis en løsning med bru
over rundkjøringen være billigere å gjennomføre enn underganger.

Følgende kart gir en skjematisk oversikt over gang- og sykkelvegnettet i vegalternativ 2 og 3, for å
vise endring i fremtidig hovedsykkelvegnett:

Figur 17: Tilpasset hovedsykkelvegnett som følger av vegalternativ 2 og 3.
Vegalternativ 2 og 3 medfører at hovedsykkelvegen langs fv. 109 flyttes lenger øst, langs ny fv. 109,
og at hovedsykkelvegen mellom Simo og St. Croix legges ved siden av rv. 110 frem til St. Hansfjellet.
Sykkelvegene går rundt St. Hansfjellet og møter Glemmengata ved Trara skole. Forbindelsen
videreføres mellom Glemmengata og fremtidig fv. 109 via en løsning hvor det er blandet bil- og
sykkeltrafikk i Glemmengata. Kollektivgata utgjør en viktig forbindelse i hovedsykkelvegnettet, men
vises her som tilrettelegging for blandet fotgjenger og sykkeltrafikk.
I de følgende avsnittene er analyser av influensområde for gående og syklende til
stasjonsalternativene presentert. Disse analysene er utført med utgangspunkt i hvor lang tid det vil ta
å reise til stasjonens hovedadkomst på vestsiden av fremtidig kollektivgate, eller til biadkomsten ved
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Glemmengata. Analysene er utført på bakgrunn av kodet vegnett for gående og syklende, i samsvar
med gang- og sykkeltilbudet som følger av vegalternativene.
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Influensområde for gange til Grønli stasjon, alternativ 2a + 1 og alternativ 6b + 1

Figur 18: Gangtid til fremtidig stasjonsalternativ 2a og 6b, vegalternativ 1.
Analysen viser at hele Fredrikstad sentrum ligger innenfor 15 minutters gangavstand fra fremtidig
jernbanestasjon 2a + 1 og 6b + 1. Cicignon, Lahellemoen og Gamlebyen får i fremtiden mer enn 15
minutters gangavstand, mens Kråkerøy nord får omtrent lik avstand til stasjonen via gangbrua.
Frydenberg og Holmen ligger i fremtiden inennfor 15 minutters gangavstand, og den nye forbindelsen
gjennom St. Hansfjellet gjør at Merkurbanen kan nås i løpet av 15 minutter.
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Influensområde for gange til Grønli stasjon, alternativ 6b + 2 og alternativ 6b + 3

Figur 19: Gangtid til fremtidig stasjonsalternativ 6b, vegalternativ 2 og 3.
Analysen viser at fremtidig stasjonsområde stort sett vil ha samme influensområde for gange som i
vegalternativ 1: Cicignon, Lahellemoen og Gamlebyen får i fremtiden mer enn 15 minutters
gangavstand, mens Kråkerøy nord får omtrent lik avstand til stasjonen via gangbrua. Frydenberg og
Holmen ligger i fremtiden innenfor 15 minutters gangavstand. Influensområdet er noe mindre enn for
vegalternativ 1. Årsakene til dette er beskrevet i kap. 6.1.
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5.2.6 Influensområde for sykkel til Grønli stasjon, vegalternativ 1 (2a + 1 og 6b + 1)
For vegalternativ 1 finnes det to alternativer til stasjonsplassering (alt. 2a og alt. 6b). For syklister til
stasjonen vil stasjonsalternativene ha tilnærmet samme konsekvens. Derfor vurderes disse to
alternativene under ett.

Figur 20: Analyse av influensområde for sykkel til ny Grønli stasjon med vegalternativ 1, vist med 5-,
10- og 15-minutters reisetid.
Analysen viser at stort sett hele sentrum vil nå dagens jernbanestasjon i løpet av 5 minutter sykkeltur,
og at store deler av boligkonsentrasjonene nord for sentrum er innen 15 minutters rekkevidde med
sykkel. Glomma utgjør en barriere mot østsiden og Kråkerøy, men store deler av Kråkerøy nord og
østsiden mellom Øra og Huseby er innen 15 minutters rekkevidde. Kun de nordøstligste delene av
Gressvik er innen 15 minutters rekkevidde med sykkel. Sammenlignet med vegalternativ 2/3 vil
Gressvik få en noe bedre tilgjengelighet, trolig som følge av gang- og sykkelvegen gjennom St.
Hansfjellet.
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Influensområde for sykkel til Grønli stasjon, vegalternativ 2 og 3

Figur 21: Analyse av influensområde for sykkel til ny Grønli stasjon med vegalternativ 2 eller 3, med
5-, 10- og 15-minutters reisetid.
Analysen viser at stort sett hele sentrum når dagens jernbanestasjon i løpet av 5 minutters sykkeltur,
og at store deler av boligkonsentrasjonene nord for sentrum er innen 15 minutters rekkevidde med
sykkel. Glomma utgjør en barriere mot østsiden og Kråkerøy, men store deler av Kråkerøy nord og
østsiden mellom Øra og Huseby er innen 15 minutters rekkevidde. Kun de nordøstligste delene av
Gressvik er innen 15 minutters rekkevidde med sykkel.
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Fremtidig situasjon for tilbringertrafikk og parkering ved stasjon
5.3.1 Dimensjoneringskriterier for parkering og holdeplasser
Alle stasjonsalternativ bygger på samme forutsetninger for kapasitet for parkering og holdeplasser for
buss og taxi. Følgende tabell oppsummerer de dimensjonerende forutsetningene som er gitt fra Bane
NOR, Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune:
Reisetorg

Antall og arealer

Rutebuss

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

Buss-for-tog

4 stk. 15 meter lange turbusser

Taxi
Kiss & ride (av-/påstigning)
Korttidsparkering
Innfartsparkering

500 enkle, 500 under tak, 500 sykkelhotell.
Totalt 1500 plasser
10-15 taxiplasser
20-30 plasser
35 plasser
Ingen plasser (jf. kap. 4.2)

HC-parkering

6-10 plasser

Sykkelparkering

Tallene i tabellen er benyttet som grunnlag for prosjekteringen av stasjonsalternativene i teknisk
hovedplan. Endelige tall og utforming vil avgjøres i reguleringsplanfasen.
I de følgende figurene er det vist hvordan prosjekteringen tar hensyn til disse utformingskravene.
Kravet om 1500 sykkelparkeringsplasser er oppfylt i alle alternativ, men det er i denne planfasen ikke
tatt stilling til hvilke sykkelparkeringsområder som skal plasseres under tak, og hvilke som skal være
del av sykkelhotell. Denne inndelingen er derfor kun tentativt vist i kartene.
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Tilbringermuligheter og parkering, alternativ 2a + 1
I dette alternativet er det korttidsparkering og av-/påstigning («kiss & ride») både på nordsiden og
sørsiden av stasjonen.

Figur 22: Kart som viser parkering og holdeplasser ved stasjonsalternativ 2a + 1.
Tilbringermuligheter og parkering, alternativ 6b + 1
Stasjonsalternativ 6b ligger 20 - 25 meter lenger nord sammenlignet med alternativ 2a. Her er det vist
korttidsparkeringog av-/påstigning («kiss & ride») både på nordsiden og sørsiden av stasjonen.

Figur 23: Kart som viser parkering og holdeplasser ved stasjonsalternativ 6b + 1.
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Tilbringermuligheter og parkering, alternativ 6b + 2
Her er det vist større parkeringsarealer på sørsiden av stasjonen, men ikke korttidsparkering på
nordsiden.

Figur 24: Kart som viser parkering og holdeplasser ved stasjonsalternativ 6b + 2.
Tilbringermuligheter og parkering, alternativ 6b + 3
I dette alternativet er både HC-parkering, korrtidsparkering og av-/påstigning («kiss & ride») flyttet til
nordsiden av stasjonen.

Figur 25: Kart som viser parkering og holdeplasser ved stasjonsalternativ 6b + 3.
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6 KONSEKVENSER
I dette kapitlet vil vi belyse konsekvenser som følger av alternativene for ny Grønli stasjon. De
fremtidige alternativene sammenlignes med dagens situasjon og fordeler og ulemper i de ulike
stasjonsalternativene kommenteres.
I dag er det to togavganger per rushtime mellom kl. 06 og kl. 08 fra Fredrikstad stasjon til Oslo S, og to
togavganger per rushtime mellom kl. 15 og 17 fra Oslo S til Fredrikstad. Togreisen mellom Fredrikstad
og Oslo tar i dag 1 time og 14 minutter. I fremtiden, når InterCity-strekningen er ferdig bygget til og
med Halden, vil togtilbudet i rushtiden være doblet (4 tog i hver retning i rushtimene), og reisen til Oslo
vil ta 48 minutter7. Dette er en forbedring av frekvens, kapasitet og reisetid som vil styrke togtilbudets
konkurransekraft overfor bil. Togtilbudet i Fredrikstad og Sarpsborg vil være bedre enn ved Råde
stasjon, som følge av innsatstogene som kjører forbi Råde stasjon uten å stoppe.
Større antall bosatte og ansatte i gang- og sykkelavstand fra fremtidig stasjon, økt tilrettelegging for
gående og syklende, økt satsning på buss og reduksjon i antall parkeringsplasser for bil ved Grønli
stasjon vil medføre en økt andel som går, sykler eller tar buss til stasjon. Dette er i tråd med
nullvekstmålet og prinsippet om at veksten i persontransport i byområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.

Konsekvenser for gående og syklende
Gange og sykkel er et attraktivt transportmiddelvalg for korte distanser. Det opereres med ulike
avstander som folk aksepterer å gå og sykle fra bolig til stasjon - fra 400 m opp mot drøyt 1 km for
gående (5-15 minutters gange) og gjerne mellom 1 og 5 km for sykkel. Dette er derfor utgangspunkt
for å vurdere stasjonens betjening av befolkningen i Fredrikstad. Vi har i disse analysene benyttet
reisetidsintervallene 0-5 minutter, 5-10 minutter og 10-15 minutter.
Ved å telle opp antall bosatte og ansatte innenfor influensområdet i de 3 reisetidsintervallene som er
analysert for hver enkelt vegalternativ, viser analysen at en større andel bosatte og ansatte8 vil nå
Grønli stasjon sammenlignet med dagens Fredrikstad stasjon.
Følgende grafer viser antall bosatte og ansatte innenfor influensområdene for gange i de ulike
alternativene. Forskjellen mellom alternativ 2a + 1 og 6b + 1 vurderes som minimal, og alternativene
er derfor slått sammen. Tilsvarende er forskjellen mellom alternativ 6b + 2 og 6b + 3 så liten at disse
også er slått sammen.

7

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

til og med Halden. Faktisk fremdrift for utbygging er ikke avklart, og kan bli endret, men vi forutsetter her at det
samme togtilbudet legges til grunn.
8

Basert på data for bosatte og ansatte med oppløsning i 100x100 meter rutenett. Dagens bosettingsmønster er
lagt til grunn for alle alternativ. Fremtidig byutvikling og endret bosettingsmønster som følge av ny Grønli stasjon
er dermed ikke medregnet i tallene.
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Figur 26: Antall bosatte og ansatte som befinner seg innenfor 5, 10 og 15 minutters gange fra dagens
stasjon og alternativer for fremtidig stasjon.
Analysen viser at det i dagens situasjon er omtrent like mange som bor innenfor 5 minutters
gangavstand sammenlignet med fremtidig situasjon.
Vegalternativ 1 har et noe større influensområde sammenlignet med vegalternativ 2 og 3. Forskjellen
mellom vegalternativ 1 og vegalternativ 2/3 er at vegalternativ 1 har en mer direkte øst/vestforbindelser gjennom St. Hansfjellet og noe mer direkte nord/sør-forbindelser langs vestsiden av
fremtidig fv. 109. Dette medfører at alternativ 1 har kortere gå-/sykkelavstander til stasjonen, Dette
prinsippet er vist i figuren under. Gående som skal i retningene vist med rød strek, må i vegalternativ 3
ta en lengre vei enn i vegalternativ 1:

Figur 27: Forskjell mellom alternativ 2a + 1 (øverst) og 6b + 3 (nederst). Røde linjer viser gangakser
som påvirker analyseresultatene. Systemet i den øverste figuren legges til grunn for analysene av
alternativ 2a + 1 og 6b + 1, og den nederste figuren legges til grunn for analysene av alternativ 6b + 2
og 6b + 3.
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Det samme resultatet gjenspeiles i opptellingen av antall ansatte i influensområdene. Her har
imidlertid fremtidig stasjon en bedre plassering enn dagens stasjon, med hensyn til avstand fra
arbeidsplasser i tidsintervallet 0 til 5 minutter.
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Følgende grafer viser antall bosatte og ansatte innenfor influensområdene for sykkel i de ulike
alternativene:
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Figur 28: Antall bosatte og ansatte som befinner seg innenfor 5, 10 og 15 minutters sykkelreise fra
dagens stasjon, og alternativer for fremtidig stasjon.
Analysene viser at både vegalternativ 1, 2 og 3 vil ha et større influensområde enn i dagens situasjon.
Vegalternativ 1 har totalt sett størst influensområde med hensyn til antall bosatte. De fremtidige
vegalternativene har omtrent likt antall ansatte innen 15 minutters sykkelavstand.
Det er laget et differanseplott som sammenligner rutevalg for syklende til fremtidig stasjonsplassering i
vegalternativ 1 med rutevalg til dagens stasjonsplassering. Kartet viser blant annet at Fredrikstadbrua,
Kråkerøybrua, Lislebyveien, Hassingveien og St. Croix gate vil bli mindre brukte adkomstkorridorer til
stasjonen i fremtiden, sammenlignet med dagens situasjon.
Analysen viser at Rolvsøyveien, Knipleveien, gamle rv. 110 (omgjort til sykkelveg), gangbrua ved
Stortorvet, m.fl. vil bli mer aktuelle adkomstkorridorer, sammenlignet med dagens situasjon. Generelt
viser analysen at området vest for sentrum vil få en bedre forbindelse og komme nærmere den nye
stasjonen, og at områdene øst for sentrum vil få lengre avstand til stasjonen.
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Figur 29: Kart som viser differansen i syklistenes rutevalg til ny togstasjon etter alternativ 2a + 1
sammenlignet med dagens stasjon.
Differanseplottet viser kun forskjellen mellom forventet trafikkmengde for syklende til stasjonen. Det vil
si at kartet ikke gir et fullstendig bilde av hvilke veier som er de viktigste forbindelsene, men heller
hvilke veier som vil få en viktigere funksjon i fremtiden, sammenlignet med dagens situasjon, og hvilke
veger som vil få en mindre viktig funksjon i fremtiden. Andre veger med like viktig funksjon, både i
dagens situasjon og i fremtidig situasjon, vil derfor ikke vises i kartet, eksempelvis Gunnar Nilsens
gate like sør for Glemmen kirke.
Det samme bildet av forskjeller tegner seg for de andre stasjons- og vegalternativene når de
sammenlignes med dagens situasjon, og er derfor ikke tatt med som resultater i denne rapporten.
Generelt må slike figurer tolkes i lys av at analysen kun viser reiser til stasjonen, og at analysen ikke
tar høyde for endret rutevalg som følge av tilrettelegging for sykkel eller stigningsforhold. Analysen er
utført med ett adkomstpunkt ved Grønli (hovedadkomsten) fordi dette gir et tydeligere resultat i
analysen. Ved å legge til et nytt adkomstpunkt ved Trara/Glemmengata vil analysen gi et skjevt bilde,
og flere gater får relativt mindre trafikk i nærheten av stasjonen i fremtiden. Dette siden
trafikkmengdene spres til flere gater. Men det er rimelig å anta at Glemmengata vil ha en viktig
funksjon som sykkeladkomst til Grønli i fremtiden.
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Høyere kapasitet og mer attraktiv sykkelparkering
I TØI-rapport 1367/2014 er det foretatt en spørreundersøkelse som viser at 44 % av respondentene
med mindre enn 5 kilometer reiseveg er ganske enig eller enig i at de gjerne vil gå eller sykle til sin
destinasjon. Samtidig er 23 % av de samme respondentene enig i at et sikkert parkeringstilbud for
sykkel vil gjøre at de sykler mer.
Bane NORs parkeringsstrategi har en målsetning om at tilbudet om sykkelparkering skal bygges ut i
forkant av etterspørselen, og at antall plasser til sykkelparkering kan økes i takt med etterspørselen.
Det legges til rette for å etablere 1500 sykkelparkeringsplasser ved fremtidig Grønli stasjon. Hvorvidt
dette er større kapasitet enn fremtidig etterspørsel er vanskelig å si. Økt attraktivitet i togtilbudet og
begrensede muligheter for bilparkering vil kunne gi en stor økning i etterspørselen etter
sykkelparkering sammenlignet med dagens situasjon. Også analysene av influensområde for sykkel
tilsier at tilgjengeligheten til stasjonen blir bedre i fremtiden og at etterspørselen for sykkelparkering vil
kunne øke som en konsekvens av dette.
I forbindelse med teknisk hovedplan legges det opp til at 1/3-del av sykkelparkeringsplassene skal
være sykkelhotell, det vil si ca. 500 parkeringsplasser. Dette gir ca. en femdobling av kapasitet for
sykkelhotell sammenlignet med dagens situasjon. Tilsvarende legges det opp til 1000
parkeringsplasser for sykkel utendørs, noe som vil gi ca. en nidobling av dagens antall. I tillegg vil ca.
halvparten av parkeringsplassene for sykkel utendørs etableres under tak. I dagens situasjon er det
ingen takoverbygg ved sykkelparkeringen på Fredrikstad stasjon.
Fremtidig situasjon vil gi et betydelig forbedret tilbud for syklende til jernbanestasjonen, sammenlignet
med dagens situasjon. Det er imidlertid ingen store forskjeller mellom bane- og vegalternativene, som
kan tilsi at ett alternativ anbefales foran et annet.

Konsekvenser for buss
Alle stasjons- og vegalternativ legger opp til 8 bussholdeplasser (4 i hver retning) for 18 meter lange
leddbusser. I tillegg vil det være 4 oppstillingsplasser for turbusser/buss for tog.
Holdeplassene er i alle stasjonsalternativene plassert i kollektivgaten på lokket over
jernbanestasjonen. Alle stasjonsalternativer vurderes samlet sett å gi gode forutsetninger for overgang
mellom buss og tog. Alternativ 6b + 3 har imidlertid litt lenger avstand mellom togplattformer og noen
av bussplattformene, men overgang mellom buss og tog vurderes som god også i dette alternativet.
Kapasitetsmessig vil fremtidig jernbanestasjon ha plass til over dobbelt så mange busser ved
stasjonsområdet som dagens stasjon. Det er ikke foretatt en detaljert vurdering av om denne
kapasiteten er tilstrekkelig i forhold til hva som kan forventes av stasjonens betjening av buss i
fremtiden, og det er naturlig at dette gjøres i forbindelse med reguleringsplanen for Grønli. Teoretisk
kan man anslå at 4 + 4 bussholdeplasser gir en maksimal kapasitet på mellom 360 og 480
bussavganger (teoretisk sett bussavganger med mellom 15 og 20 sekunders mellomrom i hver
retning) [15]. Dette avhenger imidlertid sterkt av hvor effektiv avvikling holdeplassene har med hensyn
til stoppetid, som igjen avhenger av antall passasjerer som skal av eller på bussen, billettsystem,
behov for å regulere avganger mot rutetabell, osv. Med en økt kollektivsatsing i Nedre Glommaregionen, og hyppigere togavganger ved Grønli stasjon, vil behovet for å tilrettelegge for
korresponderende busser trolig reduseres. Det kan gi kortere oppholdstid for bussene ved stasjonen.
Behovet for 4 bussholdeplasser i hver retning er avklart i samråd med Østfold kollektivtrafikk. Det må
jobbes videre med bussløsning i neste planfase, og det anbefales at Fylkeskommunen jobber videre
med ruteplanlegging og fremtidig buss struktur. Dette er ønskelig for å gjøre en mer detaljert vurdering
i forkant av neste planfase, mht. å kunne vurdere kapasitet på knutepunktet, lengde på holdeplasser,
behov for regulering og behov for lang oppholdstid, vurdert mot fremtidig behov. Krav om funksjonelt
sett gode løsninger må være overordnet og styrende i forhold til foreløpige valg i nåværende plan/prosjekteringsarbeid.
Kollektivtrafikkens adkomst til hovedvegnett regnes for å være god i alle alternativ. Vegalternativ 1 og
2 har en bedre løsning for busser i rute i kollektivgata sammenlignet med vegalternativ 3. Dette fordi
man i disse vegalternativene unngår signalregulert kryssing i plan med rv. 110. I vegalternativ 3 er rv.
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110 lagt i samme nivå som kollektivgata, noe som trolig medfører signalregulering av dette krysset og
noe ventetid for busser som skal svinge inn og ut fra kollektivgata/terminalområdet.
I fagnotatet Trafikkrapport/SIDRA, Rv 110, delområde 10, er det beregnet fremkommelighet for buss.
Jevnt over gir alternativ 1 bedre bussfremkommelighet. Men som følge av kapasitetsutfordringer i
rundkjøringen Fremskridt/fv.109, vil det i noen tilfeller oppstå dårlig fremkommelighet for buss fra nord
til sør i alternativ 1. Dette gjelder i scenariet med stengte sentrumsgater, uten ny Glommakryssing, om
ettermiddagen. Det samme gjelder scenariet med stengte sentrumsgater, med ny Glommakryssing
om ettermiddagen. Forsinkelsen vil kunne påvirkes noe etter hvordan man løser kollektivfeltet inn mot
Fremskridt/fv.109-rundkjøringen fra nord. I scenariet med stengte sentrumsgater, uten ny
Glommakryssing om morgenen, viser resultatene fra SIDRA lengre reisetid for buss i alternativ 1 enn
3, fra sør til nord. Dette skyldes trolig at det tidvis vil kunne oppstå forsinkelser inn mot
Fremskridt/fv.109-rundkjøringen fra kollektivgata i sør, med den kryssløsningen som er benyttet i
beregningene. Denne situasjonen kan bedres betydelig om det etableres venstresvingefelt fra sør.
Generelt mener vi at bussfremkommelighet vil være best i alternativ 1. Alternativ 3 kan likevel vise
seg bedre enn alternativ 1 hvis busser aktivt prioriteres i signalreguleringen i krysset Rv. 110 x
Kollektivgata. Dette vil dog gå betydelig utover fremkommelighet for biltrafikk på rv. 110 og
fremkommeligheten for gang- og sykkeltrafikken på tvers av bussgaten. Samtidig vil signalregulering
kreve lang grønntid for fotgjengere, som følge av kryssing over fire felt og midtrabatt. Det kan gi
negative konsekvenser for avviklingen i krysset. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 12 i
trafikkrapporten ICP-16-A25105_00A.
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Konsekvenser for bilbasert tilbringertransport
I kapittel 5.3 er stasjonsalternativenes utforming av parkering- og oppstillingsplasser for taxi, av/påstigning, korttidsparkering og HC-parkering beskrevet. Stasjonsalternativene gir tilnærmet samme
tilbud og tilgjengelighet for HC-parkering og taxiholdeplasser. Enkelte alternativ sprer plassene for av/påstigning og korttidsparkering på begge sider av stasjonen, mens andre alternativer konsentrerer
disse til nordsiden eller vestsiden. I bane- og vegalternativ 2a + 1 og 6b + 1 legges det blant annet opp
til å etablere 14 plasser til kiss & ride og korttidsparkering med adkomst fra kollektivgata, og i alternativ
6b + 3 legges det opp til 42 plasser til kiss & ride og korttidsparkering med adkomst fra kollektivgata.
Samlet sett vurderes likevel forskjellene mellom alternativene å være minimale siden alle alternativer
er nokså like. Det er dermed ingen beslutningsrelevant forskjell mellom alternativene når det gjelder
bilbasert tilbringertransport.
Reduksjon i antall parkeringsplasser for bil ved fremtidig Grønli stasjon
I henhold til Bane NORs parkeringsstrategi og den strekningsvise konkretiseringen for Østfoldbanen
bør det tilrettelegges for innfartsparkering ved stasjonene Råde og Rygge. Et godt
innfartsparkeringstilbud i Råde og Rygge vil kunne avlaste nabostasjonene, hvor det bør søkes mer
bymessige løsninger.
Ved bystasjonene på strekningen Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden, vurderes større
innfartsparkeringsanlegg i form av flateparkering å generelt sett være en arealbruk i konflikt med
overordnede nasjonale mål i NTP og Nasjonale retningslinjer for samordna areal- og
transportplanlegging. Arealene i nærheten av store stasjoner og kollektivknutepunkt i byene og
tettbygde områder bør først og fremst benyttes til bolig- og næringsformål med høy utnyttelsesgrad,
slik at det samlede transportbehovet blir minst mulig. På lang sikt er derfor målet å fase ut
flateparkering i byene og gå over til mer bymessige løsninger. Hvordan dette oppnås må tilpasses de
lokale forutsetningene ved de enkelte stasjonene.
Ved flytting av Fredrikstad stasjon til Grønli og tilbudsøkning (økt frekvens og kortere reisetid) på
toget, legges det derfor ikke opp til innfartsparkering på bakkeplan. De lokale og regionale areal- og
transportplanene legger opp til fortetting rundt kollektivknutepunkt og satsing på kollektivtransport,
sykkel og gange i stedet for bil. For å oppnå ønsket vridning av transportmiddelbruken er det viktig at
disse planene følges opp og realiseres.
Fremtidig kapasitet for innfartsparkering ved Grønli stasjon vil bli vesentlig redusert sammenlignet
med dagens situasjon i alle bane- og vegalternativer. Utenom parkeringsplasser til handicappede,
korttidsparkering, kiss & ride, og taxi, vil det i fremtiden ikke legges opp til innfartsparkering for bil på
stasjonsområdet. Dette er i tråd med Bane NORs parkeringsstrategi og den generelle utviklingen som
finner sted i bynære områder. Togreisende som trenger å parkere bil ved stasjonen over et lengre
tidsrom, kan benytte andre offentlige eller private parkeringsplasser i Fredrikstad. Bane NOR vil også
se på et mulig samarbeid med kommunen om avtale om bruk av etablerte kommunale
parkeringsanlegg i gangavstand fra stasjon.
Ved flytting av dagens stasjon i Råde vil tilbudet om innfartsparkering bestå. Redusert parkeringstilbud
ved Grønli, vil kunne medføre at flere reisende velger å kjøre til Råde stasjon.
Nummerskiltregistreringen viser at Råde stasjon i dag har en rekke brukere som er bosatt i
Fredrikstad nord (på nordsiden av fv 109 og langsmed 110, 117 og 116) og Rolvsøysund. Denne
tendensen øker sannsynligvis noe i fremtidig situasjon, men vil påvirkes av blant annet plassering av
bomring, antall tog som stopper i Råde sammenlignet med i Fredrikstad, og prisnivå/kapasitet på
tilgjengelig parkering i både Fredrikstad og Råde.
Det er flere offentlige parkeringsanlegg i kort avstand fra stasjon (se kap 5.3). Fremtidig prisnivå for
parkering er ikke kjent, men tendensen er at avgift for byparkering øker (både for Bane NOR og andre
aktørers anlegg). Prisnivå for parkering vil påvirke reisemiddelbruk og hvorvidt togreisende tar bil til
stasjon.
Det er ikke kjent om Fredrikstad kommune har planer om å utvide dagens boligsoneparkering til
områdene nord for dagens rv. 110/Frydenberg. Dersom disse områdene ikke får en slik regulering i
fremtiden, vil dette trolig medføre et økt press på gateparkeringen i området. I Felles parkeringspolitikk
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for Nedre Glomma anbefales det å etablere boligsoneparkering rundt avgiftsbelagte parkeringsplasser
for å skape avstand til områder med gratis parkering. Dette vil trolig være et gunstig grep for å hindre
uønsket fremmedparkering i boliggatene rundt Grønli stasjon.
Det er vanskelig å anslå nøyaktig i hvor stor grad kollektivtilbudet vil endre seg i fremtiden, blant annet
med hensyn til teknologisk utvikling som selvkjørende biler, selvkjørende busser og nye
transportsystem som «Mobility as a Service»9. Det pågår testing av slike systemer i Norge, blant annet
i regi av Ruter. Dersom dette vil være en utbredt transportform når jernbanen står ferdig, vil det være
naturlig å gjøre en ny vurdering av om de planlagte arealene for tilbringertransport kan omdisponeres
eller endres til også å betjene disse transportformene.
Annen innfartsparkering i Fredrikstad
ViaTrafik har på oppdrag fra Bypakke Nedre Glomma utarbeidet kartlegging, strategi og handlingsplan
for felles parkeringspolitikk[6] i regionen. I rapporten anbefales det å etablere et stort antall
innfartsparkeringsplasser utenfor fremtidig bomring. Formålet med innfartsparkeringen er å
understøtte målet om høyere andel kollektivreisende, syklende og gående innenfor bomringen. For å
få best mulig effekt av dette anbefaler rapporten at innfartsparkering skal etableres utenfor bomringen,
på steder hvor det er attraktivt å bytte reisemiddel for resten av reisen frem til destinasjonen.
For å skape et innfartsparkeringssystem som er attraktivt for fremtidige reisende fra Grønli stasjon vil
det være viktig at «byttemotstanden» fra bil til et annet reisemiddel minimeres. En etablering av
innfartsparkeringsplasser utenfor bomringen vil i praksis bety at gange fra innfartsparkering blir lite
attraktivt på grunn av lang avstand til stasjonen.
Gangbrua mellom Stortorvet og Kråkerøy gir den korteste forbindelsen til et område utenfor fremtidig
bomring, og ligger ca 800 meter unna fremtidig togstasjon. Her kan gange likevel være et alternativ da
forbindelsen går gjennom dagens sentrum/fremtidig utvidet sentrumsområde mot stasjonen.
Gangavstander i slike områder - der det skjer noe - oppleves gjerne som kortere enn monotone veier
uten opplevelser. På noe lengre avstand vil sykkel kunne ha et potensial for bruk fra
innfartsparkeringsplasser til ny togstasjon. Et trygt og kapasitetssterkt parkeringstilbud for sykkel, både
ved innfartsparkeringen og ved stasjonen, samt et trygt og effektivt sykkelvegnett, vil bidra til at flere
velger å sykle. Som en forutsetning for prosjekteringen i forbindelse med teknisk hovedplan legges det
opp til 500 plasser for sykkelparkering i sykkelhotell. Omliggende vegnett vil i alle alternativer gi bedre
forbindelse enn til dagens jernbanestasjon.
Det er uvisst hvor de nye innfartsparkeringsplassene vil bli plassert, og hvilke fasiliteter og
bussforbindelser som vil knytte disse til fremtidig stasjonsområde - men forutsetningene for å etablere
et effektivt innfartsparkeringssystem er trolig til stede, også for bytter til kollektivtrafikk på de stedene
hvor det finnes et høyfrekvent buss- eller byfergetilbud.

Konsekvenser for trafikkavvikling
De ulike vegalternativene er vurdert i en selvstendig trafikkrapport (ICP-16-A-25013
Trafikkrapport/SIDRA, Rv 110, delområde 10 og supplerende SIDRA-rapport ICP-16-A-25105).Den
største utfordringen for trafikkavviklingen gjelder at trafikk på rv. 110 og fv. 109, i større grad enn i
dag, kjører i samme trasé. Dette gir køer og forsinkelser for mange av alternativene/scenariene og
påvirker hele strekningen fra krysset rv. 110 x St. Croix gate mot Bydalen/Lisleby til krysset mellom rv.
110 og fv. 109.
Trafikkflyt for kollektivtransporten, som i alle alternativ går i tilnærmet egen trasé, kan beskrives som
god. Men bussenes reisetid blir i enkelte scenarier påvirket av annen trafikk.
Både bil- og kollektivtrafikk til og fra stasjonsområdet vil kunne kjøre uten større forsinkelser i de fleste
tilfeller, inn fra nord og i kollektivgata fra sør, til avstigning på stasjonsområdet. Hvis en ankommer fra
vest eller sør, via rv. 110 eller fv. 109, vil en kunne oppleve å stå i kø. Dette gjelder alle tre alternativer
og scenarier, både i morgen- og ettermiddagsrush. Det vil også kunne oppstå kø inn mot

«Mobility as a Service» er et system hvor brukere av transportsystemet går bort fra personlig eie av
transportmiddelet, og heller bruker en kombinasjon av flere transporttjenester for å utføre sin reise.
9
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rundkjøringen ved Fremskridt fra nord, det kan påvirke reisetiden for de som ankommer stasjonen fra
denne retningen.
Trafikkberegningene for det fremtidige vegnettet som helhet, viser at reisetiden for utvalgte ruter i
gjennomsnitt er kortere for vegalternativ 1 enn for vegalternativ 2 og 3.
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Trafikkrapporten peker også på at lyskrysset rv. 110 x «Kollektivgata» i vegalternativ 3, i umiddelbar
nærhet av stasjonen, ikke er vurdert i detalj. Under følger de vurderinger som er gjort for dette
signalregulerte krysset:


Forsinkelsen som oppstår for buss, fotgjengere og syklister som følge av prioritert trafikkflyt på
rv. 110, kan være problematisk, særlig når dette berører transport som bør prioriteres. Å
innføre bussprioritering i signalanlegget vil kunne hjelpe, men kan være vanskelig som følge
av hyppige bussavganger.



Med fire felt og midtdeler er det beregnet kryssingslengde 18 meter i gangfeltene. Sakset
overgang kan vurderes for å slippe 18 meters kryssing, som gir lang grønntid og sikkerhetstid
for fotgjengere. Dette er likevel lite gunstig, da saksing av gangfeltet vil forlenge tiden det tar å
krysse vegen for fotgjengere.



Prioritering av buss og forhold for fotgjengere og syklister i kryssest, både avvikling og
sikkerhet, anbefales vurdert grundigere i det videre planarbeidet.



Signalregulering kan være aktuelt for å prioritere fremkommeligheten for buss flere steder.
Mer inngående og detaljerte studier er nødvendig for å kunne velge tiltak for å få tilstrekkelig
kapasitet for rv .110 på hele strekningen fra Simo til St. Croix.

Trafikksikkerhet
Det er ikke hensiktsmessig å gjøre en detaljert vurdering av trafikksikkerhet på kommuneplannivå.
Endelig effekt vil avhenge av detaljutforming i etterfølgende planfaser. Det er likevel i dette kapitlet
pekt på noen egenskaper ved de ulike alternativene. Videre er det nevnt forhold som bør vies
oppmerksomhet ved videre planlegging av jernbanestasjon og veganlegg.
Stor grad av separasjon mellom motorisert trafikk og myke trafikanter
I alle vegalternativ er det lagt opp til stor grad av separasjon mellom harde og myke trafikanter ved at
disse transportformene ikke behøver å bruke de samme vegarealene til/fra stasjonsområdet. Store
deler av gang- og sykkelvegnettet har egne traséer som er adskilt fra annen vegtrafikk med et fysisk
skille. Dette gir bedre trafikksikkerhet, både med hensyn til faktisk antall ulykker og følt
trafikksikkerhet/komfort, som følge av mindre behov for vaktsomhet.
I denne fasen er det ikke valgt hvilket normalprofil gang- og sykkelvegene skal prosjekteres etter.
Teknisk hovedplan legger opp til høystandard gang- og sykkelveg med 5 meter bredde på de viktigste
forbindelsene, tilrettelagt for 1,5 meter sykkelbane i hver retning og 2 meter fotgjengerareal.
På vestsiden av rv. 110, ved Apenesfjellet, er det plassmangel, og gang- og sykkelvegens tverrprofil
foreslås redusert til 3 meter. Tilsvarende er gang- og sykkelvegen på vestsiden av fv. 109 antatt
redusert til 3 meter bredde mellom rundkjøringen ved rv. 110 og Brochs gate, i vegalternativ 1.
Hovedvegsystemet langs spor og veg er søkt holdt med en maksimal stigning på 1:20, og for øvrige
forbindelser innenfor 1:15 (med noen få avvik).
Lange underganger og tunneler for gående og syklende kan oppleves utrygt
Ved undergangene på Trosvik (Onsøyveien, ca. 50 meter lang), Frydenberg (Veumveien, ca. 80
meter lang) og gjennom St. Hansfjellet (vegalternativ 1, ca. 200 meter lang) vil det være områder hvor
gående og syklende må krysse under veg og jernbane, eller i fjelltunnel. Slike områder kan oppleves
som utrygge og dermed fremstå som mindre attraktive. Det er viktig i den videre planleggingen at det
gjøres avbøtende tiltak som kan bedre disse forholdene. Blant annet kan god belysning og dekorasjon
av disse anleggene bidra til en bedre opplevelse hos brukerne.
Mer trafikk i Glemmengata ved Trara skole
Ny Grønli stasjon vil ligge nær Trara barneskole. I fremtiden er det forventet økt trafikk i
Glemmengata/Knipleveien forbi skoleområdet, som følge av tilbringertrafikk til det nye
stasjonsområdet. 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 stasjonsalternativ. Som avbøtende
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tiltak er Glemmengata innsnevret til ett kjørefelt med toveis trafikk, for å redusere kjørehastighet og
trafikkmengde. Innsnevringen gir rom for en 5 meter brei gang- og sykkelveg på vestsiden av veien.
Fare for «villkryssing» i krysset mellom kollektivgata og rv. 110 i vegalternativ 3
I vegalternativ 3 krysser kollektivgata og rv. 110 i samme nivå. Trafikksikkerheten i dette krysset bør
vurderes nærmere. Kryssing i plan er i utgangspunktet ikke den beste løsningen. I tillegg er det fare
for at fotgjengere og syklister vil forsøke å krysse vegen på rødt signal, spesielt når man er sent ute og
forsøker å rekke toget.
Behov for å vurdere trafikksikkerhet hvor sykkelhastigheten er stor
I teknisk hovedplan legges det opp til planskilte løsninger for sykkel, blant annet med lokk over
rundkjøringene enkelte steder. Det bør gjøres en vurdering av trafikksikkerhet der lange eller bratte
nedoverbakker gir syklister stor fart. Under værforhold som gjør sykkelveiene glatte kan slike
strekninger utgjøre en ulempe for trafikksikkerheten. Tilstøtende terreng og installasjoner bør utformes
slik at konsekvensen av sykkeluhell blir liten. Videre må kryss med andre gang og sykkelveg-traséer
utformes med god sikt.

Figur 30: Sykkelrampe ned mot stasjonsområdet sett fra nordvest ved rundkjøringen rv. 110 x fv. 109 i
vegalternativ 1. Rampen kan gi stor fart for syklister i retning mot stasjonen.
Forskjeller i gatenettet
Løsningene varierer noe i vegalternativene 1, 2 og 3 og i stasjonsalternativene, men har i stor grad
beslektet utforming, hvor både rundkjøringer og signalregulerte kryss normalt vil ha god
trafikksikkerhet. Det er litt forskjell i hvordan gang og sykkelveg-traséene legges langs nytt gate- og
vegnett. Også her vil detaljutforming ha mye å si. Utforming av svingefelt, tiltak mot «villkryssing» mv.
må vurderes. Gående velger som regel korteste rute, og omveger må vurderes nøye.
Vegalternativ 3 gir noe mer direkte kryssinger nær stasjonen, men det kan være krevende å oppnå at
alle krysser på en trygg måte. Det er antatt signalregulering ved kryssing av kollektivaksen og ved
kryss med rv. 110, som nevnt i kap. 5.2.3. Forskyving av holdeplasser og stopplinjer, samt andre tiltak
for å lede trafikken, kan bli nødvendige av hensyn til trafikksikkerheten.
Oppsummering
Generelt vurderes alle alternativer å gi løsninger som vil forbedre trafikksikkerheten, både for
motorisert trafikk og for myke trafikanter. Kryssing i plan nær stasjonen i alternativ 3 kan være mindre
gunstig enn løsninger i de andre alternativene. Lange tunneler og kulverter for gang- og sykkeltrafikk
bør utformes slik at både trafikksikkerhet og opplevd trygghetsfølelse blir tilfredsstillende.
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