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SAMMENDRAG
Overordnet om Fredrikstad stasjon og ny rv. 110

Fagnotat byutvikling Fredrikstad er et notat til konsekvensutredning for InterCity – prosjektet Haug –
Halden (-grensen) parsell 16 Fredrikstad – Sarpsborg. Dette planarbeidet er en del av nytt dobbeltspor
på Østfoldbanen, og som igjen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet.
Nye Fredrikstad stasjon på Grønli og ny rv. 110 gjennom Fredrikstad sentrum er i hovedplanen
planlagt som ett felles prosjekt. Løsningene for veg og bane er utviklet samtidig og i gjensidig
avhengighet. Mellom Simo og St. Croix utvides fv. 110 til fire felt. Ny dobbeltsporet bane etableres ved
siden av dagens jernbanetrasé fram til og med nytt stasjonsområde på Grønli, før den svinger
nordover i retning Sarpsborg.

Figur 1-2-1: Sammenstilling av vegalternativer med banealternativ 6b, målestokk 1:10 000
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Alle de fire alternativene 6b+1, 6b+2, 6b+3 og 2a-1 for Fredrikstad stasjon har samme
reisetorgfunksjoner i tilbudet til publikum og bygger på samme konsept: Stasjonen ligger delvis under
bakken, med deler av stasjonsområdet åpent ned til plattform. Holdeplasser for kollektivtrafikk (buss)
er lokalisert umiddelbart over jernbanens plattformområde på lokk. Områdene på lokk over jernbanen
og umiddelbart tilliggende arealer er utformet som et kompakt og effektivt reisetorg. Ønsket om arealer
til byutvikling tett på knutepunktet har vært grunnleggende for plassering av reisetorgfunksjoner.
Forbindelser og arealer er utformet for at bystrukturen i Fredrikstad og ved stasjonen på Grønli på sikt
skal kunne henge sammen både funksjonelt og romlig. Både tekniske hensyn (muligheten for
bergoverdekning i St. Hansfjellet og Grønlifjellet) og kobling mot sentrum har medvirket til å senke
stasjonen under bakken. Barrierevirkningen av stasjonsområdet med tilhørende spor har dermed blitt
minimalisert siden det er gode kommunikasjonslinjer/traseer gjennom stasjonsområdet.
Grønliområdet har med ovennevnte en strategisk plassering i byen med nærhet til sentrum, god
kollektivtilknytning mellom stasjonen og bussruter i regionen og et godt potensial for arealer til ny
sentrumsbebyggelse.

Figur 1-2-2: Skisse konsept Fredrikstad stasjon (basert på 6b+1), målestokk 1:5000
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Oppsummering av vurderinger av arealbruk og byutviklingspotensialet for
stasjonsområdet

Alle alternativer vil ha god tilgjengelighet for gående, syklende, kollektivtrafikk og privatbiler.
Alternativ 2a+1 og 6b+1 vil i tillegg ha få barrierer mellom Fredrikstad sentrum og stasjonen, og
stasjonen vil ha svært gode muligheter til å kunne utvikles som en sentrumsutvidelse. Kollektivgata
vil gi en god forbindelse skjermet for annen gjennomfartstrafikk enn buss mellom sentrum og
stasjonen for alle alternativet. For alternativene 6b+1 og 2a+1 vil denne aksen føre opp til et nytt
skjermet byrom som ikke bare er et reisetorg, men også har potensiale for å bli et flerfunksjonelt
oppholdsareal for denne bydelen. Alternativ 6b+2 og 6b+3 har delvis eller helt åpen firefelts rv. 110
som barriere mellom stasjonen og sentrum. Særlig for 6b+3, hvor riksvegen ligger helt innpå
stasjonen, vil det være krevende å skape et attraktivt byrom. Selv om rv. 110 søkes utformet med
gatepreg med brede fortau, trerekker og fartsgrensen er lav, som følge av plankryssing ved signal for
kollektivtrafikk og gående/syklende fra knutepunktet, vil situasjonen bli lite gatepreget.
Terrengspranget og murer langs store deler av vegen forsterker vegen som barriere og gjør at man
ikke opplever det som et gaterom. Siktkrav ved krysningspunktet begrenser mulighetene for
møblering/beplantning.

Figur 1-2-3: 2a+1 sett fra Grønlifjell i retning St. Hansfjellet. Mulige framtidige utviklingsområder med
lysebrunt.
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Figur 1-2-4: 6b+1 sett fra Grønlifjell i retning St. Hansfjellet. Mulige framtidige utviklingsområder med
lysebrunt.
Byutviklingspotensialet
Alle alternativene gir mulighet for store byutviklingsarealer nært inntil nytt kollektivknutepunkt sentralt i
byen. Disse arealene har hatt en uavklart arealbrukssituasjon over en lang tid og er arealer som blir
direkte eller indirekte påvirket av utbygging av ny jernbane og ny rv. 110. Når stasjon og
vegutformingen er avklart, vil området kunne forventes å få en revitalisering med ny bystruktur i
området. Disse endringene er avhengig av private initiativ, men jernbane- og vegprosjektet vil legge
føringer for hva som er mulig og sannsynlig å få til. For vegalternativ 2 og 3 vil utvidelser av rv. 110 og
fv. 109 ta verdifulle arealressurser sentralt mellom stasjonen og byen, samtidig vil nærheten til sterkt
trafikkerte arealer reduserer arealenes attraktivitet og fleksibilitet for ulike formål.

Figur 1-2-5: 6b+2 sett fra Grønlifjell i retning St. Hansfjellet. Mulige framtidige utviklingsområder med
lysebrunt.
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Figur 1-2-6: 6b+3 sett fra Grønlifjell i retning St. Hansfjellet. Mulige framtidige utviklingsområder med
lysebrunt.
6b+3, med hovedvegen rv. 110 i dagen tett innpå stasjonen, gir utfordringer for atkomst for gående og
syklende, gjør stasjonsområdet mindre attraktivt som byrom og gir små og miljøbelastede
utbyggingsområder. 6b+2, der rv. 110 ligger delvis under lokk, har bedre atkomstforhold for gående og
syklende, og sammenhengen til sentrum blir bedre. Men store lokkarealer som forutsettes å måtte stå
ubebygd, sammen med veg i dagen, gir store områder med infrastrukturpreg og lite bymessig
sammenheng.
6b+1 og 2a+1 vil både skape en ny og bedre sammenheng mellom sentrum og stasjonen uten
hovedveg som barriere, lettere kunne utnyttes til blandede formål og det vil kunne skapes
sammenhengende bybebyggelse tett opp mot reisetorget.
Lokaliseringen av ny jernbanestasjon vil kunne medvirke til at også arealer litt lengre unna
knutepunktet enn de nærmeste byutviklings- og transformasjonsområdene vil bli påvirket. Det kan
forventes positive ringvirkninger av tiltaket for særlig:
• boliger og arbeidsplasser med gangavstand til stasjonen (ca. 1km.)
• boliger og arbeidsplasser som lett nås med sykkel (ca. 3 km.)
• boliger og arbeidsplasser som er lett tilgjengelig ved bruk av godt busstilbud
• sentrumsbebyggelse i aksen mellom eksisterende sentrum og stasjonen
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Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. I henhold til
handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 skal nytt dobbeltspor som muliggjøre kortere
reisetid og to tog i timen mellom Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg, være etablert innen 2029. Som et
ledd i dette har Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) igangsatt arbeid med kommunedelplan med
konsekvensutredning på strekningen Seut-Rolvsøy i Fredrikstad.
Formålet med planarbeidet er å avklare valg av korridor for nytt dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy.
Planarbeidet skal i tillegg avklare framtidig løsning for rv.110 på strekningen Simo-Grønli-St.Croix, og
det skal sikres nødvendige arealer for realisering av begge disse tiltakene. Dette skal være grunnlag
for videre planlegging og bygging.
Planprogram for kommunedelplanen med konsekvensutredning (justert utgave) [2], fastsatt
21.06.2018 av Fredrikstad bystyre, definerer hvilke utredningskorridorer og -tema som skal inngå i
konsekvensutredningen.
Fagnotat byutvikling beskriver tiltakets konsekvenser for fysisk stedsutvikling/byutvikling i Fredrikstad
sentrum og inngår i den samlede konsekvensutredningen for kommunedelplanen.
Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ som videreføres som forslag til
kommunedelplan. Fagnotat byutvikling vurderer ikke byutviklingen innenfor hele parsellen. Fagnotat
byutvikling Fredrikstad vurderer stasjonsområdet som en del av eksisterende bystruktur og hvordan
det nye knutepunktet vil fungere i byen, og hvilket potensial og muligheter som tiltaket utløser for
utviklingen av særlig de nærmeste kvartalene.
Bærekraftig byutvikling er en av de viktigste målsetningene for InterCity-prosjektet [1] og Bypakke
Nedre Glomma [10] (ny rv. 110), og kan bl.a. knyttes til alle de tre hovedmålene i InterCity-satsningen:
• miljøvennlig transportsystem
• transportsystem med høy kvalitet
• transportsystem som knytter bo- og arbeidstedene godt sammen
Lykkes prosjektet med å integrere stasjonen i eksisterende sentrum og boligområder, er dermed en av
hovedintensjonene med InterCity-prosjektet oppfylt.
Økt kunnskap og videre detaljering i senere planfaser vil kunne føre til justeringer av alternativene.
Traseene som vises på tegninger og illustrasjoner er basert på kunnskap og detaljeringsnivå tilpasset
hovedplan.
Arbeidet er utført av 2G, en sammensatt gruppe fra COWI AS og Multiconsult Norge AS, med
LPO arkitekter og NIKU som underkonsulenter. Denne delutredningen er utarbeidet av Rune
Skarstein (disiplinleder landskapsarkitektur) og Kristian Ribe (disiplinleder arkitektur) med bidrag fra
Marie Olsen og Siri-Linn Gardan Sørum. Alle illustrasjoner er utarbeidet av 2G der hvor annet ikke er
angitt. Alle illustrasjoner er nord-orientert der hvor annet ikke er angitt.
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Fagnotatets hovedfunksjoner

Fagnotat byutvikling Fredrikstad skal:
1 Beskrive stasjonsløsningene
Fagnotatet beskriver og vurderer alternative utforminger for nye Fredrikstad stasjon. Spor- og
vegalternativene gir noe ulik stasjonsutforming for de ulike alternativene.
2 Beskrive og vurdere arealbruk og byutviklingspotensialet
Sentral stasjonslokalisering er en vesentlig del av InterCity-konseptet og flere av prosjektmålene til
satsningen knyttes til bærekraftig byutvikling. God byutvikling er også et av de prosjektspesifikke
målene for rv. 110. Fagnotat byutvikling viser utviklingsmuligheter for knutepunktet med tilliggende
områder (influensområde) for de ulike alternativene.
3 Sammenstille ovennevnte temaer for videreføring til konsekvensutredning.
Fagnotatet utreder temaet byutvikling i konsekvensutredningen. Oppsummeringen av rapporten med
samlet vurdering av de fire alternativene inngår som avsnittet for dette temaet i planbeskrivelse med
konsekvensutredning.

2.3

Utredningskrav i planprogram

Planprogrammets beskrivelse
Planprogrammet gir følgende føringer for utredningsomfang, metode og grunnlagsdokumentasjon for
utredningstema byutvikling, jf. planprogrammets kap.5.5.3:
«Byutvikling
Konsekvensutredningen skal i tillegg redegjøre for hvilke virkninger tiltaket vil få for fysisk
stedsutvikling i Fredrikstad (…). Resultatene skal dokumenteres gjennom utarbeidelse av
fagrapport.
Utredningsomfang og metode
• Kartlegging av nåværende tettstedsstruktur og arealbruk som presenteres i tekst og
illustrasjoner
• Vurdering av konsekvens for arealbruk i eksisterende og nytt stasjonsområde (arealbruk,
tilgjengelighet, forhold til eksisterende knute-/tyngdepunkter, utviklingspotensial)
Grunnlagsdokumentasjon
• Gjeldende arealplaner, inkludert registrerings- og analysearbeid lagt til grunn
• Igangsatt planarbeid
• 3D-modell (…) av tiltaket
• Plantegninger og ortofoto
• Nye byutviklingsfaglige feltregistreringer»
Planprogrammet ble utarbeidet for strekningen mellom Fredrikstad (Seut) og Sarpsborg (Klavestad),
og har derfor noen utredningskrav som ikke er relevante for denne parsellen (dvs. Fredrikstad).
Beslutning om å flytte Fredrikstad stasjon til Grønli er tatt tidligere og ivaretatt i kommuneplan. I denne
rapporten er det fokusert på å identifisere forskjellene mellom de ulike veg- og banealternativene.
Utvikling av området rundt eksisterende stasjonsområde må derfor vurderes i eget planarbeid.
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Vurderingskriterier i fagnotat byutvikling

Vurdering av arealbruk
Med «arealbruk» og «forhold til eksisterende knute-/tyngdepunkter, utviklingspotensial» forstås for
Fredrikstad, hvor stasjonen flyttes og etablerer en helt ny situasjon:
• Tilgjengelighet
• Forholdet til eksisterende bystruktur
• Potensial for byutvikling
Fagnotatet vurderer derfor følgende temaer:
• Tilgjengelighet
o Tilgjengelighet for gående og syklende
o Tilgjengelighet for kollektivtrafikk og privatbiler
• Forholdet til eksisterende bystruktur: I hvor stor grad tiltaket binder sammen stasjonsområdet og
eksisterende bystruktur
• Potensial for byutvikling
o Stasjonsområdet som nytt byrom
o Mulighetene for ny bystruktur og nye funksjoner innenfor anleggsgrense
o Mulig framtidig transformasjon i omkringliggende kvartaler
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FØRINGER OG PREMISSER FOR FAGNOTAT BYUTVIKLING
FREDRIKSTAD

I planbeskrivelsen framkommer alle grunnlagsdokumenter for planarbeidet. De fleste av disse vil ha
relevans for byutviklingen i Fredrikstad. Det som er med i dette kapittelet er kun de forhold som har
vært premissgivende for utformingen av stasjonsområdet og knutepunktet.

3.1

Premissdokumenter fra Bane NOR

Mål og krav fra konseptvalgutredningen for InterCity strekningen Oslo – Halden [1]
Alle målene knyttet til samfunn, miljø, transportsystem knyttet til kvalitet og sammenknytting
bolig/arbeidsplass er viktig for byutvikling, men følgende er spesielt relevant:
• arealeffektiv
• muliggjør en utvikling av kompakte byer som minimaliserer transportbehov.
• er effektiv – har kort reisetid
• bidra til å styrke bo- og arbeidsplassregionens attraktivitet
• kort overgangstid mellom transportmidler i sentralt lokalisert knutepunkt
Teknisk designbasis [3] og andre plandokumenter fra Bane NOR
Kapittel 5 om arkitektur i Teknisk designbasis konkretiserer arkitekturmålene i prosjektet. Her
framkommer både byutformings- og miljømål som knyttes direkte inn mot stasjonen som knutepunkt
og betydning for miljøvennlig transportformer.
Kapittel 8 Stoppesteder angir viktige føringer og kriterier for utformingen av stoppesteder. Dette vil
både gjelde stoppestedets betydning for knutepunktutviklingen, men også vurdering av kvaliteter
knyttet til lokalisering og utforming av reisetorgfunksjonene:
•
•
•
•
•
•
•
•

byttetid
orientering
fysisk tilgjengelighet
fravær av barrierer
byliv
trygghet
opplevelse
komfort

InterCity-prosjektet

FAGNOTAT BYUTVIKLING
FREDRIKSTAD

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

13 av 82
ICP-16-A-25350
02A
23.10.2018

Planveileder for byområder og knutepunkter [4]
Veilederen beskriver hva et InterCity-knutepunkt er og hvordan InterCity-prosjektet skal jobbe med
knutepunktutvikling. I dette dokumentet trekkes fram den overordnede forankringen i NTP 2014-2023
og organisering av arbeidet mellom ulike aktører. Her fremkommer følgende: «Videre trekker NTP
2014-2023 fram knutepunktutvikling som «nøkkelen til» samordnet areal og transportplanlegging,
bærekraftig byutvikling og sømløse kollektivreiser som gjør at veksten i persontrafikk tas kollektivt»
Veilederen legger til grunn at et knutepunkt med IC-stasjon er et attraktivt målpunkt i byen, og at det er
et mål i seg selv. Det som kjennetegner et knutepunkt er:
• høy arealutnyttelse
• stor andel besøksintensiv virksomhet
• god tilgjengelighet og framkommelighet for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk
• enkle og effektive bytter mellom ulike reisemidler

Figur 3-1: Elementer i knutepunktet. Fra «Planveileder for byområder og knutepunkter».

Figur 3-2: Knutepunktets relasjon til byen. Fra «Planveileder for byområder og knutepunkter».
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Bane NORs parkeringsstrategi [17]
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, sett opp mot nullvekstmålet og prinsippet om at veksten i persontransport i byområdene
skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Overordnede mål lagt 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
• bygge opp under knutepunktutvikling
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.
Strekningsvis konkretisering av strategien – planforutsetninger for parkering for
InterCity-prosjektet
Det er utarbeidet tre rapporter med strekningsvis konkretisering av parkeringsstrategien for
InterCity-prosjektet (for Dovrebanen, Vestfoldbanen og Østfoldbanen [12]. 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.» (NTP 2014-2023, s
152).
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 vil innfartsparkering, i form av et rimelig og kapasitetssterkt parkeringstilbud på
flate, kunne 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.

3.2

Regionale planer og prosjektspesifikke mål for rv. 110

Bypakke Nedre Glomma [10]
Planen for ny rv. 110 er forutsatt som en del av Bypakke Nedre Glomma. Utformingen av den delen av
rv.110 som går gjennom knutepunktet vil være av stor betydning for knutepunktets funksjon og
utviklingsmuligheter. I tillegg har planarbeidet med bypakka klare mål for arealdisponering, byutvikling
og miljøvennlig transport, og det er utarbeidet en samarbeidsavtale som stadfester en felles forståelse
for disse forhold mellom Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Statens
Vegvesen og Jernbanedirektoratet.
For denne rapporten om byutvikling vil alle målene i dette arbeidet (Samarbeidsavtale om areal- og
transportutvikling i Nedre Glomma – 01.07. 2016-30.06.2021) være relevante, men særlig punktene
om arealpolitikken (kap.5. mål for samarbeidet):
•
•
•

«Styrking av bysentrene og vedlikehold av lokalsentrene som flerfunksjonelle sentre med høy
grad av kvalitet og attraktivitet for økonomisk, sosial og kulturell aktivitet
Fortetting og transformasjon, prinsippet om rett funksjon på rett sted, utbygging rundt de viktigste,
høyverdige kollektivknutepunkt
Redusere arealforbruk og sikring av grønnstruktur og landskapsverdier i og rundt sentrene.»
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Prosjektspesifikke mål for rv.110
De overordnede målene for Bypakke Nedre Glomma er konkretisert av Statens vegvesen i
prosjektspesifikke mål for rv. 110:
•
•
•

«Trafikk skal overføres fra sidevegnettet til rv.110. Framkommelighet for trafikk til ulike deler av
Fredrikstad sentrum prioriteres fremfor gjennomgangstrafikk
Gående og syklende skal sikres god framkommelighet på tvers av rv. 110
Prosjektet skal bygge opp under god byutvikling»

Hovedsykkelplan for Nedre Glomma [10]
Tilretteleggingen for sykkel er av stor betydning for tilgjengeligheten for stasjonsområdet og
forbindelsen videre til dagens sentrumskjerne, men også for byutviklingen i det nye knutepunktet.

Figur 3-3: Hovedsykkelveger i Fredrikstad, som beskrevet i «Hovedsykkelveier i Sarpsborg og
Fredrikstad – Strategi og handling 28.04.2017» med sort markering som viser planlagt knutepunkt
(utstrekning for 6b+1).
Hovedsykkelplanen fremlegger en rekke suksesskriterier for å få flere til å sykle. For fagnotat
byutvikling er følgende særlig relevant «Et sammenhengende og godt utbygd sykkelvegnett med høy
kvalitet i detaljene» Det framkommer også som mål om at av alle reiser i sykkelbyen Nedre Glomma
skal være 12% med sykkel.
Hovedsykkelvegnettet skal stimulere til sykling og tilpasses ulike brukergrupper: «Hovedvegnettet skal
tilfredsstille transportsyklistens behov, dvs. at det skal være tilrettelagt for høy fart og høy
framkommelighet. Hovedsykkelveinettet skal også være tilpasset hverdagssyklisten og fungere som
trygge skoleveier der det inngår i skoleveier.»
Tilretteleggingen for sykkel er av stor betydning for tilgjengeligheten for stasjonsområdet og
forbindelsen videre til dagens sentrumskjerne. For byutviklingene er det viktig med et komplett gangog sykkelsystem innenfor knutepunktet som letter tilgjengeligheten i hele området.
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Kommunale planer

Gjeldende kommuneplan [7]
I kommuneplanens arealdel 2011-2023 framkommer intensjonene i det videre arbeidet med
byutvikling i Fredrikstad. I det pågående planarbeidet Fredrikstad mot 2030 – kommuneplanens
samfunnsdel framkommer det relevante forhold for InterCity- og rv.110-prosjektet i kapittelet «slik vil vi
ha det»:

Figur 3-4: Intensjoner i kommuneplanens samfunnsdel for Fredrikstad
Her framkommer det at kommunen vektlegger utbyggingen av ny stasjon på Grønli som en viktig
forutsetning for byvekst: «I planperioden skal ny trase for jernbane planlegges, besluttes og bygges.
Dette vil føre til store endringer i byen, blant annet ved knutepunktet på Grønli. Det er viktig at
knutepunktet får god forbindelse til resten av bysentrum og kommunen for øvrig.»
Grønli som viktig knutepunkt fremkommer i en rekke
tidligere kommuneplaner, og særlig i
kommunedelplan for Fredrikstad byområde 20112023. I dette arbeidet settes Grønli stasjonsområde
inn i en helhetlig byformingsstrategi. «I
byutviklingsstrategien som det her redegjøres for,
fokuseres det på en utvikling av triangelet; dagens
sentrum med Grønli, som kollektivknutepunkt og et
nav i et effektivt og miljøvennlig transportsystem,
Gamlebyen/Kongsten – som det historiske sentrum,
og FMV området som en miljøvennlig bydel»

Figur 3-5: «Triangelet» Grønli/sentrum, FMVområdet og Gamlebyen. [8] s. 10.
Fredrikstad kommunes fortettingsstrategi [13]
I forbindelse med ny kommuneplan for Fredrikstad, utarbeider kommunen en fortettingsstrategi.
«Fortettingsstrategien angir en prioritering for vekst som gir muligheter til å utnytte kommunal
infrastruktur og investeringer, samtidig som den bidrar til at kommunen når målet om null‐vekst i
personbiltrafikken og at Fredrikstad nærmer seg muligheten til å bli et lavutslippssamfunn.»
Strategien bygger på en sammenstilling av ulike fagtemaer, som kulturminner og -miljøer,
«morfologiske områder» og gangbarhet, for å foreslå områder egnet til fortetting.
For Grønli-området anbefales følgende for plangrepet:
«Stasjonsområdet bør utvikles tett og urbant rundt knutepunktet, med mulighet til effektive bytter og
god kollektivframkommelighet, god tilgjengelighet for gående og syklende og et godt sykkelparkeringstilbud. Det bør legges vekt på utvikling av attraktive byrom, og god sammenheng til dagens sentrum.
Stasjonsområdet vil danne et nytt tyngdepunkt nord i sentrum, og bør ha høy arealutnyttelse, og det
kan vurderes større byggehøyder der det ikke utgjør en konflikt med naboskapet. Høy konsentrasjon
av kontorarbeidsplasser og besøksintensive funksjoner bør prioriteres jfr. reisevaneundersøkelser.
Innslag av boliger kan bidra til flere brukere av byrommene og aktivitet over en større del av døgnet.
Det bør det ikke utvikles kjøpesenter eller et større handelstilbud som svekker sentrum.
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Transformasjonsområdet på Grønli omfatter to skoleanlegg. Det må vurderes om disse skal
opprettholdes eller få en ny plassering, og arealbruken for Glemmen vgs. må ved flytting diskuteres i
sammenheng med knutepunktet for øvrig.»

3.4

Parallelloppdraget for stasjonsutviklingen på Grønli

I 2015 ble det, som en del av arbeidet med ny stasjon og ny rv. 110 i Fredrikstad, gjennomført et
parallelloppdrag for knutepunktutvikling. Oppdragsgivere var Fredrikstad kommune, Østfold
fylkeskommune, Jernbaneverket (nå Bane NOR) og Statens vegvesen. Prosjektmålet for
parallelloppdraget og utvikling av området var å «legge til rette for en attraktiv og bærekraftig
byutvikling rundt kollektivknutepunktet Grønli og for en omveltning av reisevaner der miljøvennlige
transportformer blir førstevalget». Tre team leverte hvert sitt forslag, basert på tre ulike plasseringer av
banen: scenario sør, scenario midt og scenario nord. Parallelloppdraget ble utført av:
• Scenario sør: Rodeo og Norconsult
• Scenario midt: Plan Urban, At.Site og Alt Arkitektur
• Scenario nord: Dyrvik, Sweco, SLA og Norsam
Ved oppstart av parallelloppdraget jobbet de tre teamene med ulik høyde på traseene, inkludert spor i
dagen ved Grønli. Alle teamene foreslo en løsning der banen lå dypt / under et sammenhengende
bygulv, og alle tre team utarbeidet løsninger for helt eller delvis overdekket stasjon.
Illustrasjon og beskrivelsen under er hentet fra evalueringsrapporten for parallelloppdraget [6] for
utforming av Grønli. Evalueringsrapporten gir en helhetlig oppsummering av de viktigste innspillene til
planprosessen og hvordan dette foreslås videreført.

Figur 3-6: Forslagene fra parallelloppdraget: Venstre: Scenario sør, midt: scenario midt: høyre:
scenario nord. Forslagene har en del likhetstrekk på noen prinsipper, som f.eks. kollektivløsninger
med buss oppå jernbanestasjonen.
Evalueringsgruppens anbefalinger for det videre arbeidet:
Evalueringsgruppens anbefalinger er utarbeidet som en rapport med detaljerte vurderinger av hvert
alternativ. Til dette fagnotatet (fagnotat byutvikling Fredrikstad), er hovedpunktene oppsummert og
organisert tematisk. Disse hovedpunktene har i arbeidet med hovedplanen blitt videreført og
videreutviklet i arbeidet med de ulike alternativene til stasjonsutforming.
Hovedvegsystem
• Rv. 110 og fv. 109 er viktige trafikkårer for både lokal- og gjennomfartstrafikk. Samtidig er
trafikkmengden vanskelig forenlig med knutepunktaktørenes mål for utvikling av stasjonsområdet
på Grønli. I parallelloppdraget foreslo teamene å løse denne utfordringen på ulike måter; ved å
legge trafikken under bakken, flytte den vekk eller endre rv. 110 og fv. 109s rolle fra veg til gate.
• Den indre sentrumsring (mellom Mosseveien mm. og rv. 110) som er vist i tidligere planutkast
anbefales ikke videreført i det videre planarbeidet, fordi barrierevirkningen mellom sentrum og ny
stasjon blir for kompleks og stor.
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Kollektivtrafikk og gangatkomst
• Splitting av dagens fv. 109 i to traseer; én kollektivgate og én for annen trafikk, er en god løsning
som bør vurderes nærmere i planarbeidet. Det foreslås busstopp i umiddelbar nærhet til
stasjonens atkomst. Legges atkomst til plattformene på begge sider av kollektivgate sikres en
atkomst uten å krysse veg.
• Det bør satses på en hovedforbindelse for gang- og sykkel langs fv. 109 og Glemmen gate
gjennom stasjonen på Grønli og ned til sentrumskjernen.
• Det bør legges opp til en restriktiv parkeringspolitikk ved utvikling av stasjonsområdet.
Jernbanetraseer og løsninger for jernbanestasjonen
• Alle bidragene anbefaler løsninger der stasjonen ligger så dypt ned i bakken at det er mulig å
etablere et «bygulv» over stasjon med tilgang til plattform ovenfra.
• Parallelloppdragene har ikke gitt grunnlag for at det foreligger noen fordeler å jobbe med traseer
sør for dagens bane.
• Det kom fram løsninger med en eller flere atkomster til plattformene, og det forutsettes arbeidet
videre med antall og plassering av atkomster ut fra vurderinger av sikkerhet og tilgjengelighet.
• Det må vurderes løsninger med og uten lokk over stasjonen og hovedvegsystemet ved stasjonen.
Lokkløsningene gir viktige positive virkning for knutepunktutviklingen, men medfører en del
utfordringer og ulemper som må vurderes nærmere. Løsninger med tung bebyggelse på lokk er
særlig krevende. Det er viktig videre å ikke gjøre seg avhengig av lokkløsninger.
Funksjoner i nye bykvartaler
• Det forutsette etablert en ny bystruktur rundt stasjonsområdet som kan utgjøre et knutepunkt med
bredt spekter av sentrumsformål (inkl. boliger). Dette innbefatter etablering av attraktive byrom, og
god forbindelse mellom sentrum og Brattliparken. Evalueringsgruppen ønsker å vurdere om
området kan ha en høyere utnyttelsesgrad enn det som er framkommet i forlagene til ny
byutvikling.
• Lokkløsninger muliggjør høyere utnyttelsesgrad og vil kunne øke boligandelen. Høy boligandel er
viktig for knutepunktet fordi det gir liv til området hele døgnet. Uten lokkløsninger kan en forutsette
at kontor- og næringsformålene kan økes. I gangforbindelsene fra sentrum til stasjonen bør det i
første etasje være butikker og andre utadrettede funksjoner. En utvidelse av Glemmen skole med
større aktivitet (campus Glemmen) kan gi et godt grep.
• Hovedatkomsten til stasjonen skal ha tilknytning til sentrum, og den bør være knyttet til en
videreføring av bykvartalene (nåværende fv. 109 er vist som denne hovedatkomsten i alle
forslagene). Et nytt stasjonsområde på Grønli må ivareta byens skala, og ha gode urbane
forbindelser til sentrum.
Byform – visuelle og funksjonelle forbindelser
• Siktlinjen til Glemmen kirke bør ivaretas i utformingen av kvartaler og ivaretas fra sentrale deler av
reisetorget.
• Det bør fokuseres også på hvordan kirken og kirkegården skal integreres i byen. Det bør vurderes
å tilrettelegge for en gangatkomst fra gjennom Glemmen kirkegård/park der dette kan gjøres uten
vesentlig sjenanse for kirkegården.
• Sammenkobling mellom ny og gammel bebyggelse blir viktig i det videre arbeidet, og særlig
hvordan dette forankres i den eksisterende struktur.
• Forbindelsen mellom sentrum og Brattliparken (og videre til Fredrikstadmarka) er en viktig kobling
av grønnstrukturer som i dag er vanskelig tilgjengelig og som parallelloppdragene viser et
potensial i å videreutvikle og tydeliggjøre.
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Figur 4-1: Banealternativer på strekningen Seut–Rolvsøy. Grå ramme viser arealet som dekkes av
figur 4-2 vegalternativer
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Strekningen med dobbeltspor Seut-Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille på Kiæråsen. Det
er to alternativer for bane på både delstrekningen Seut-Kiæråsen og Kiæråsen-Rolvsøy.
Banealternativene på de to delstrekningene kan kombineres uavhengig av hverandre.
På delstrekningen Seut-Kiæråsen inngår ny stasjon/knutepunkt på Grønli og vegprosjektet for
utvidelse av rv.110 til fire felt mellom Simo og St. Croix. Det er utarbeidet tre alternativer for rv. 110
mellom Veumveien og Brochs gate. Det er utredet fire ulike kombinasjoner av veg og bane på
strekningen.
Ved St.Croix er det to ulike varianter av kryssløsninger for rv.110 som er uavhengige av alternativer.
På strekningen Seut–Kiæråsen er det følgende alternativer:

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

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

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

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

Alternativene er like fra Seut og fram til Merkurbanen. Fra Veumveien til Kiæråsen går begge
banealternativene i fjelltunneler gjennom St.Hansfjellet og Grønlifjellet. Ny Fredrikstad stasjon er
plassert på Grønli. I det nye stasjonsområdet vil spor og plattformer ligge delvis åpent under framtidig
terrengnivå (i betongtrau), med reisetorg og kollektivgate på lokk over plattformområdet.
Banealternativene er forskjellige når det gjelder horisontal og vertikal plassering på jernbanelinja.
Banealternativ 6b ligger litt lenger nord og lavere i terrenget enn alternativ 2a. Begge
banealternativene er ca. 3 km lange.
Mellom Veumveien og Brochs gate er det utarbeidet tre forskjellige vegalternativer for rv. 110 forbi nye
Fredrikstad stasjon. Vegalternativ 1 legger trafikken utenom kollektivknutepunktet, vegalternativ 2
legger trafikken under bakken forbi knutepunktet, og i vegalternativ 3 går rv. 110 i dagen forbi
knutepunktet.
I vegalternativ 1 går ny rv. 110 langs Grønlifjellet, i vegalternativ 2 og 3 heter denne vegen fv. 109. 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 4-2: Illustrasjon som viser prinsippløsning for vegalternativ 1, 2 og 3 i kombinasjon med
banealternativ 6b
I vegalternativ 1 går rv. 110 i tunnel fra krysset med Veumveien, under ny bane og videre under
Brattliparken og knyttes til fv. 109 i rundkjøringen nord for Glemmen videregående skole. Dette gir
mulighet for å bruke dagens vegtunnel gjennom St. Hansfjellet til gang- og sykkelveg. Ny tunnel for rv.
110 er en kombinasjon av betongtunnel mellom Frydenbergfjellet og Brattliparken og fjelltunnel på
resten av strekningen. På dette plannivået avklares ikke arealbruk for arealet over betongtunnelen. De
prissatte og ikke-prissatte utredningene legger til grunn at arealet over betongtunnelen fylles til
eksisterende terreng (cut & cover) og tilsås. Dersom alternativet videreføres i reguleringsplan, vil
arealbruk avklares i dialog mellom Statens vegvesen, kommune og nærmiljø. Statens vegvesen er
generelt restriktiv til bebyggelse oppå cut & cover, og i andre prosjekter er tilsvarende areal disponert
til friområde, gang-og sykkelveg mv.
I vegalternativ 2 og 3 går rv. 110 i tunnel gjennom St. Hansfjellet og følger parallelt med banen som i
dag. Den viktigste forskjellen mellom disse alternativene er at vegalternativ 2 ligger lavere i terrenget
slik at kollektivgata og knutepunktsfunksjoner ligger på lokk over deler av riksvegen forbi
stasjonsområdet og at kollektivgata kan krysse rv. 110 planskilt.
I vegalternativ 3 vil rv.110 gå i dagen på sørsiden av stasjonsområdet. Rv. 110 vil i dette alternativet
utformes som en veg med gatepreg og krysse i plan med kollektivgata.
For St. Croix-krysset er det to varianter for gang- og sykkelvegkryssing: Enten senkes rv. 110
sammenliknet med i dag, og det etableres gang- og sykkelvegbruer med en sentraløy over ny
rundkjøring for vegen, eller rundkjøringen for rv. 110 legges noe høyere enn dagens gateløp, mens
gang- og sykkelveger ledes under.
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Fra Kiæråsen og frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det følgende banealternativer:

Alternativ 2a

Alternativ 4a

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

4.2

Usikkerhet

Økt kunnskap og videre detaljering i senere planfaser vil kunne føre til justeringer av alternativene.
Traseene og løsningene som vises på tegninger og illustrasjoner baseres på kunnskap og
detaljeringsnivå tilpasset hovedplan. Det er knyttet usikkerhet til flere forhold, blant annet
anleggsgjennomføringen med hensyn til riving av bebyggelse og omlegging av veier. Bygninger som
er vist revet på illustrasjoner og kart er basert på foreløpige vurderinger og kan bli endret i neste
planfase som er reguleringsplan.
Bruken av lokk i stasjonsområdet og utstrekning av dette, er en kompleks og tverrfaglig vurdering av
en rekke faktorer som grunnforhold, fundamenteringsprinsipp, brannkrav, støy, drift og vedlikehold og
ikke-prissatte konsekvenser mfl. Omfang av lokk og endelig utforming av knutepunktet vil først bli
avgjort i neste planfase. Skissene viser det som i kommunedelplanfasen legges til grunn for å kunne
vurdere kostnader og konsekvenser.
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Kommuneplan for Fredrikstads byområde 2011-2023 beskriver knutepunktet ved Grønli stasjon som
et av tre ytterpunkt i triangelet Gamlebyen – byutviklingsområdet på FMV – dagens
sentrum/stasjonsområdet. Sentralt i dette triangelet ligger dagens sentrumskjerne. Samspillet mellom
sentrumskjernen og de tre utviklingsområdene vil være avgjørende for den framtidige byutviklingen.

Figur 5-1: Relasjonen mellom knutepunktets foreslåtte influenssone, Fredrikstad sentrum og andre
sentrumsnære byområder. Målestokk 1:10 000
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Gjennom det nye knutepunktet kan det etableres en tydelig gangforbindelse som binder sammen
byens parker, gågata og forbinder videre opp mot Brattliparken og Fredrikstadmarka. Stasjonsområdet
ligger på tvers av denne strukturen, og sammenhengen mellom knutepunktet og Brattliparken blir
viktig for byen. Brattliparken kan bli en viktig kvalitet i den nye bydelen ved Grønli.
Ny jernbanestasjon ved Grønli og omlegging av rv. 110 vil berøre byutviklingen på mange områder,
noen sentrale temaer vil være:
•
•
•

•

•

5.2

InterCity Østfoldbanen vil generelt gjøre Fredrikstad sentrum mer attraktiv for etablering av boliger
og arbeidsplasser.
De områder som ligger innenfor gangavstand (ca. 1 km.) til knutepunktet vil være ekstra attraktive
som byutviklingsområder
De områder som får en vesentlig tilrettelegging for rask og god sykkeltransport til stasjonen
(utenfor ca. 1 km.) vil være attraktive for særlig ny boligbebyggelse. Noen tiltak også knyttet til
spor og rv. 110 prosjektet kan få stor betydning, og likeledes andre planlagte utbedring av gangsykkelsystemet i byen.
Stasjonen skal bli et attraktivt byttepunkt mellom buss og tog. Dette vil knytte nye arbeidsplasser
og boområder tettere på stasjonen, og dermed generere byvekst i disse områdene.
Deler av eksisterende sentrumsområder som ligger i aksen til ny stasjon vil få en mer strategisk
lokalisering i byen enn i dag og vil bli mer attraktive for byutvikling.

Influensområde – endringsområdene – som analyseområde

Influensområdet for nye Fredrikstad stasjon brukes som tilnærming for en systematisk gjennomgang
av utviklings- og transformasjonspotensialet i nærområdet. Kriteriene som benyttes for å vurdere dette
er utledet av planprogrammet. Deler av influensområdet endres mye, andre påvirkes indirekte.
Influensområdet er skjønnsmessig satt til de områder som påvirkes fysisk av nye Fredrikstad stasjon.
Influensområdet skiller fagnotat byutvikling fra bl.a. fagnotat lokal og regional utvikling, som har et mer
overordnet perspektiv på bo-, nærings- og arbeidsplasstrukturen i kommunen og regionen.
Influensområdet er definert slik:
• Områder som inneholder det nye knutepunktet og tilhørende veg- og banetiltak (innenfor
anleggsgrense)
• Områder/funksjoner som ligger utenfor knutepunktet, men som i vesentlig grad påvirker eller
påvirkes av knutepunktet

InterCity-prosjektet

FAGNOTAT BYUTVIKLING
FREDRIKSTAD

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Figur 5-2: Avgrensning av influensområdet og begrunnelse for avgrensningen

25 av 82
ICP-16-A-25350
02A
23.10.2018

InterCity-prosjektet

FAGNOTAT BYUTVIKLING
FREDRIKSTAD

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

26 av 82
ICP-16-A-25350
02A
23.10.2018

Influensområdet sammenfaller med og har også i sin begrunnelse i en funksjonell avstand fra
knutepunktet: Dette er nærområdet rundt stasjonen, området som kan nås innenfor omtrent fem
minutters gangtid.

Figur 5-3: Knutepunktets foreslåtte influensområde med gangavstander for hovedatkomst til 6b+1
hentet fra «Delutredning trafikk Seut-Rolvsøy» (ICP-16-T-25115), gjengitt i målestokk 1:10 000. Hver
av grønnfargene representerer ca. 5 min gangtid fra stasjonen. Med sekundæratkomst fra
Glemmengata som målpunkt vil området bli enda større, og tilsvarende vil det kunne utvides dersom
det tilrettelegges for sekundæratkomst også fra sørøst.
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6

HISTORISK UTVIKLING OG DAGENS SITUASJON

6.1

Historisk utvikling og viktige kulturminner/-miljøer

Hovedhensikten med dette kapittelet er å trekke fram de historiske utviklingstrekk som har hatt direkte
konsekvens for Grønliområdets funksjon i byen. Mens konsekvensutredningen for kulturmiljø har et
bredere perspektiv på det historiske utviklingstrekk, fokuserer dette kapittelet på viktige forhold som er
avgjørende for å forstå nåværende og framtidig knutepunktutvikling med bakgrunn av de historiske
utviklingstrekk.
Illustrasjonene av historisk utvikling er hentet fra «Fredrikstads byplanhistorie, bygningshistorie for
vestsiden», et særtrykk til sentrumsplanen 1991 [9].

Figur 6-1: Områdekart over Fredrikstad med stedsnavn nevnt i teksten, målestokk: 1:10 000
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Figur 6-2: Fremveksten av Fredrikstad (Fredrikstad kommune / SG arkitekter 1991), med supplering
av stedsnavn og årstall
Gamle Kongevei som gikk fra nåværende byområde og opp langs Glemmen gate er etablert før
Fredrik 2. i 1653 «flyttet» Sarpsborg til Fredrikstad gjennom byutviklingen av Gamlebyen.
Denne gamle ferdselsveien ligger som en organisk linje i landskapet og langs den ligger mange av de
eldste husene i byen. Vegfaret har ligget nærmest uforandret selv etter at de planlagte, rette
gatestrukturene ble mer dominerende. Denne organiske linjen ligger i dag som en kontrast til de nyere
bygatene, og den vil fortsatt bli liggende på samme måte også etter ny bane, stasjon og veg er
etablert.
Ny byutvikling på vestsiden (forstaden – nåværende sentrum) ved nåværende Farmansgate/ Vestre
del av Storgata og Nygårdsgate startet i begynnelsen av 1800 tallet.
Byutviklingen i forstaden ble begynte langt vest for Gamlebyen på grunn av rekstriksjoner for bygging
nær festningsanlegget. Grønliområdet blir derfor liggende nært tilknyttet sentrum, og fikk en ytterligere
sentral plassering ved etableringen av Glemmen kirke i 1853 (i Glemmen kommune). Denne kirken
var før byggingen av domkirken den eneste kirken med tilknytning til forstaden.
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Figur 6-3: Forstaden utvikles og overtar som sentrum (Fredrikstad kommune / SG arkitekter 1991).
Etablering av Østfoldbanen i 1879 med spor forbi Grønli/Glemmen og stasjonen ved Cicignon blir en
markert linje i landskapet som påvirker byutviklingen ved Grønli sterkt. Ny bebyggelse i området
struktureres av jernbanelinja. I tillegg forsterkes dette av etableringen av ny rv.110 tidlig på 1980-tallet
(innfartsåra) som følger jernbanetraseen rett på utsiden av sentrum. Disse to sterke
infrastrukturlinjene på tvers av landskapsformene blir en markant barriere og får stor betydning for
byutviklingen, og hatt avgjørende betydning for alle alternative linjeføringer i planarbeidet med både
nytt spor og ny rv. 110.
Fjerning av restriksjoner på byutvikling i forstaden får stor betydning. Byutviklingen på vestsiden
overtar gravis hegemoniet og blir det viktigste sentrumsområdet i Fredrikstad på bekostning av
Gamlebyen fra slutten av 1800 tallet. Etter at restriksjonen for byutvikling oppheves, starter en
utvikling av ny bebyggelse mellom Gamlebyen og forstaden og det forskyver tyngdepunktet i byen
noen grad østover igjen langs aksen forstaden – Gamlebyen.
«Rutenettsbyen» med regulering av rektangulære bykvartaler etableres i perioden fra 1860 til 1930. I
denne perioden opplever byen en stor vekst og behovet for mer regulerte bykvartaler vokste fram.
Også for Grønliområdet ved Steffensjordet, St. Hansfjellet, Brochs gate / Bryggeriveien og mot
Grønlifjellet struktureres bebyggelsen i kvartaler, selv om de markerte terrengformene og
jernbanelinjen påvirker gateløpene.
På slutten av 1800 tallet var det en betydelig industriutvikling i Fredrikstad, og flere av disse
virksomhetene ble liggende i nærheten av dagen sentrum. Fredrikstad Mekaniske Verksted starter i
1870 på Kråkerøy. «Værstedområdet» er i dag godt i gang med å transformeres fra et
industriområde til å bli et sentrumsområde. Særlig områdene tettest inn mot det tidligere
administrasjonsbygget til FMV og på andre siden av nåværende gangbro vil ligge innenfor
gangavstand til sentrum. Sammen med ny stasjon på Grønli vil de danne ytterpunktene i det nye,
utvidete Fredrikstad sentrum.
Brattliparken utvikles som bypark på begynnelsen av 1900 tallet. Før dette var området benyttet
til steinbrudd og fyllingsplass. Parken gir atkomst fra sentrum til Fredrikstadmarka.
Brattliparken ble utviklet som en bydelspark med tilknytning til Fredrikstadmarka.
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Figur 6-4: «Stabburet Matkjøp», satt opp i 1962, var Norges første selvbetjeningsbutikk og var
utgangspunktet for utviklingen av Torvbyen. Postkort fra Fredrikstad kommunes online-samling på
http://kart.fredrikstad.kommune.no/historiske/
Fra 1960 utvikles Torvbyen gradvis som handelssenter, men sammenslåing av Domus, Stabburet
matsenter og bussterminal er avgjørende. Dette flytter handelstyngdepunktet i byen. Etableringen av
Torvbyen har medført en forskyving av den kommersielle del av sentrum. Siden dette området ligger
tett inn mot Grønli har det en stor betydning for sentrumsutvidelsen nord/østover. I dag vender
Torvbyen «ryggen» mot Grønliområdet, men dette vil kunne endres hvis byen videreutvikles i denne
retningen som forutsatt i InterCity- og rv. 110-prosjektet.
Det ble utarbeidet en vurdering av ulike spor og banealternativer med konsekvensutredning i 1995
(med Grønli som stasjon). I samme periode ble fv. 109 omgjort til firefelts veg fram til Freskoveien
uten at koblingen mellom rv. 110, fv. 109 og sentrum ble avklart. Det er utført en rekke planarbeider
både på veg og spor både før og etter konsekvensutredningen fra 1995. Dette har medført at arealene
rundt planområdet har en lav utnyttelsesgrad og deler av den eksisterende bebyggelse bærer preg av
den uavklarte arealbrukssituasjonen.
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Topografi, landskap, grønnstruktur og rekreasjon

Figur 6-5: Fredrikstads topografi: Høydelagskart 1:50 000
I dette kapittelet fokuseres det kun på hvordan landskapsformene påvirker utviklingen av stasjonen,
gater og potensiale for byutvikling i knutepunktet. I temarapporten om landskap i
konsekvensutredningen gis en mer helhetlig vurdering av de ulike alternativenes påvirkning på
landskapet.
Kartet over viser hovedstrukturen i landskapet i Fredrikstad med de markerte fjellryggene som har en
klar sørvestlig – nordøstlig retning. Mellom fjellryggen ligger det daldrag med i hovedsak marin leire. I
dette området er det bekkeløp som i stor grad er lagt i rør.
Det flatere arealet mellom St. Hansfjellet og Grønlifjellet er her ca. 400 meter, en bredde som tilsvarer
om lag det samme som en stasjonslengde (plattformlengder er ca. 350 meter).
Landskapsrommene mellom åsryggenes markerte terrengformer bidrar til å strukturere bylandskapet.
Boligområdene ligger i stor grad på disse åsryggene, og infrastruktursystemet ligger i daldragene.
Rv. 110 og eksisterende jernbanetrase er tverrgående systemer som bryter landskapsrommenes
retning, og danner barrierer i landskapet visuelt og for ferdselen.
Utfordringene knyttet til å legge ny infrastruktur på tvers av landskapsformene er eksponering av
terrenginngrep i åsryggene gjennom markerte fjellskjæringer. Der infrastrukturen legges i tunell kan
landskapsformene opprettholdes og barrierevirkningen fjernes både visuelt og funksjonelt.
Det er en viktig grønnstrukturakse fra byens gågatesystem via Glemmen kirkegård og opp til
Brattliparken, jf. Figur 4-2: Avgrensning av influensområdet og begrunnelse for avgrensningen. Fra
Brattliparken kan en lett komme inn i Fredrikstadmarka.
Landskapsformene vil være viktige premisser for den videre byutviklingen ved knutepunktet gjennom
å påvirke kvartalsstrukturene. Glemmen kirkegård vil ligge mellom eksisterende sentrum og det nye
knutepunktet, og danne en «grønn oase» samtidig som den vil være en barriere mellom stasjonen og
eksisterende sentrum.
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Sentrumsfunksjoner, boligområder og arbeidsplasser

Figur 6-6: Tetthet av virksomheter (venstre) og beboere (høyre) i Fredrikstad. Målestokk 1:50 000.
Kilde: SSB.
Fredrikstad kommune har vel 80 000 innbyggere. Byen har en spredt utbyggingsstruktur med
ekstensiv arealutnyttelse som båndlegger store arealer. Denne bystrukturen er knyttet til at
Fredrikstad kommune er en sammenslåing av mange kommuner med sine egne «sentrumsområder»
slik som Torp, Sellebakk, Lisleby, Kråkerøy, Gressvik og nyere sentra som Dikeveien/Østfoldhallen.
De gamle senterne er under svekkelse på bekostning av mer kjøpesenterbasert senter.
Fredrikstad sentrum har styrket sine sentrumsfunksjoner i forhold til de gamle sentraene, men er i
hard konkurranse med kjøpesentrene. I sentrum har det vært en markert transformasjon av den gamle
lave sentrumsbebyggelsen til høyere og tettere boligbebyggelse i kombinasjon med butikker og
kontor. I sentrums ytterkanter er det også en transformasjon av gamle industriområder. FMV-området
er et stort nytt område som er i sterk utvikling og er tenkt som en utvidelse av sentrum.
Kartillustrasjonene over viser konsentrasjon av virksomheter og beboere. Den viser at sentrum har en
konsentrasjon av både bolig og næringsvirksomhet, men også at det tett inn mot sentrum er arealer
med lav utnyttelsesgrad. Flere av disse områdene har en unaturlig lav utnyttelsesgrad i forhold til
nærheten til sentrum. Dette betyr at det er et stort potensial for fortetting i sentrum og sentrumsnære
områder. Denne prosessen er i gang og vil forsterkes gjennom ferdigstillelsen av de store
infrastrukturprosjektene knyttet til InterCity og Bypakke Nedre Glomma. Prosessen påskyndes også
av politiske vedtak i de berørte kommunene om styrking av sentrumsfunksjonene gjennom prioritering
av handel, boliger og kontor i de sentrumsnære områdene.
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Figur 6-7: Sentrumsområder i Fredrikstad etter ulike definisjoner. Et sentrumsområde etter SSBs
definisjon er satt sammen av en eller flere sentrumskjerner og en sone på 100 meter rundt, hvor det er
minst fire ulike hovednæringsgrupper med sentrumsfunksjoner. [14]. Målestokk 1:30 000
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Knutepunktets influensområde – inndeling i delområder for analyse

For å sammenlikne alternativene og før- og ettersituasjonen, deles knutepunktets influensområde inn i
følgende delområder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kvartalene mellom Brochs gate og Bryggeriveien
Området mellom Brochs gate, Glemmen kirkegård og eks. rv.110
Glemmen kirke
Steffensjordet
Bebyggelsen på vestsiden av Glemmen gate
Området ved Trara skole / Traraveien
Kvartalet for Glemmen videregående skole
Hassingen
Området på Grønlifjellet
Kvartalene ved Røde Mølle

Figur 6-8: Influensområdet og delområder innenfor den for nye Fredrikstad stasjon – før (til venstre) og
etter tiltaket (til høyre), målestokk 1: 10 000

InterCity-prosjektet

FAGNOTAT BYUTVIKLING
FREDRIKSTAD

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

35 av 82
ICP-16-A-25350
02A
23.10.2018

1. Kvartalene mellom Brochsgate og Bryggeriveien

Figur 6-9: Fra Bryggeriveien
Kvartalene har butikklokaler, forsamlingshus og
boligfunksjoner, og har lav utnyttelsesgrad med
en del bebyggelse på 1,5 etg, til tross for bynær
beliggenhet. Gatene langs kvartalene er til dels
sterkt trafikkert, og særlig boligfunksjonen i
området er utsatt for støy- og luftforurensing.
Dette kan være grunnen til at et så sentralt
byområde ikke har høyere utnyttingsgrad. Store
deler av bebyggelsen langs Daniel
Leegaardsgate er i dag revet. I området
benyttes arealer foran bygninger og til åpne
arealene inne i kvartalene til parkering.

Figur 6-10: Områdeavgrensning delområde 1:
Kvartalene mellom Brochsgate og Bryggeriveien
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2. Området mellom Brochs gate, Glemmen kirkegård og eksisterende rv. 110

Figur 6-11: Fra fv. 109
Området er preget av et utflytende vegareal,
noen få spredte bygninger, parkeringsplasser og
vegetasjon mellom vegarealene. Den uavklarte
arealbrukssituasjonen, hvor ny jernbane og
hvordan rv.110, fv. 109 og sentrumsatkomsten
skulle knyttes sammen har vært usikker, har
medført at området har en ekstensiv arealbruk.

Figur 6-12: Områdeavgrensning delområde 2:
Området mellom Brochs gate, Glemmen kirkegård
og eksisterende rv. 110
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3. Glemmen kirkegård

Figur 6-13: Glemmen kirke og Glemmen kirkegård
Glemmen kirkegård forutsettes uforandret i
planarbeidet.

Figur 6-14: Områdeavgrensning delområde 3:
Glemmen kirkegård
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4. Steffensjordet

Figur 6-15: Skateanlegget på Steffensjordet
Østre del av Steffensjordet ligger i ubebygd mot
fv.109 med et åpent parkeringsareal et
skateanlegg. Den nordre del av området er
bebygd langs Glemmen gate, Blomsterberget,
Husmorveien og Steffensveien. Bygningene er
organiser i kvartalsstruktur og den er i hovedsak
1,5 til 2 etg. Det ligger et forsamlingslokale inne i
denne strukturen som er noe høyere enn
boligbebyggelsen i området. Området har en lav
utnyttelsesgrad i forhold til områdets lokalisering i
nærheten av sentrum. Det knyttes
kulturminneinteresser til noe av bebyggelsen ved
Glemmen gate og Blomsterberget ihht.
konsekvensutredningens fagrapport
kulturminner, og området ligger tett på Glemmen
kirke som har vernestatus.

Figur 6-16: Områdeavgrensning delområde 4:
Steffensjordet
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5. Bebyggelsen på vestsiden av Glemmen gate

Figur 6-17: Fra Glemmen gate
Glemmen gate er en gammel kongeveg som har
fått sin linjeføring av terrenget ved foten av
St. Hansfjellet. Eksisterende bebyggelse er i
hovedsak lave bygninger, 1-2 etasjer, med i
hovedsak boliger. Hanco-bygget skiller seg
markert ut i gateløpet med sitt volum og høyde.
Noe av bebyggelsen er gammel og selve
gateløpet og noen bygninger har verneinteresse
(iht. kommunens syntesekart). Potensiale for økt
utnyttelsesgrad vil ligge i å øke byggehøydene.
Høyere bebyggelse vil også gi bedre solforhold
(sol fra vest) for evt. nye boliger, siden
St. Hansfjellet gir skygge for kveldssol.

Figur 6-18: Områdeavgrensning delområde 5:
Bebyggelsen på vestsiden av Glemmen gate
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6. Området ved Trara skole/ Traraveien

Figur 6-19: Glemmen Herredshus og Trara skole i bakgrunnen
Bebyggelsen i dette området ligger langs
Glemmengate og Traraveien opp mot
Brattliparken. Trara skole og det gamle
Glemmen Herredshus er markerte
bygningsvolumer i en park/skolegård, mens den
øvrige bebyggelsen er lav boligbebyggelse
nordover langs Traraveien. Ved Herredshuset
ligger det en viktig gangforbindelse som binder
sammen Brattliparken/Fredrikstadmarka med
sentrum.
Økt utbyggingspotensial kan utløses gjennom
endring av bygningsformål (f.eks. fra skole til
næring) og utfylling av ubebygde deler av
tomter, men kanskje først og fremst en økt
byggehøyde for boligene. Det foreligger vedtatt
reguleringsplan for utbygging av nye boliger i
Traraveien 16-18, og planen viser høyere
utnyttelsesgrad enn nåværende situasjon.
Figur 6-20: Områdeavgrensning delområde 6:
Området ved Trara skole/ Traraveien
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7. Glemmen videregående skole

Figur 6-21: Glemmen VGS med gangbru over fv. 109
Kvartalet er i sin helhet benyttet av den
videregående skolen. Bygningsmassen har
bygningsvolumer med 2-4 etg. byggehøyde.
Østfold fylkeskommune beskriver i
skolebruksplanen del 3 [16] at skoleanlegget er
stort og variert med ulik standard i ulike bygg. De
eldste bygningene er ikke oppgradert eller
endret, men det er også en del nyere bygg og
undervisningsarealer fra 2000-tallet. Tilstanden
på noen av skolebyggene er så dårlig at flere må
bygges om eller rives. Inne i kvartalet er det
uteoppholdsarealer for skolen, mens det ligger to
store åpne parkeringsarealer mot nordøst. Det er
et potensial for en bedre arealutnyttelse av et så
sentralt byområde i en framtidig situasjon.

Figur 6-22: Områdeavgrensning delområde 7:
Området ved Glemmen videregående skole
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8. Hassingen

Figur 6-23: Bebyggelsen ved Hassingen
Dette kvartalet er i sin helhet et næringsareal
knyttet butikk/kontor lokalet ved Hassingveien,
Bensinstasjon langs fv.109 og ulike
næringsvirksomheter knyttet til den gamle
Fredrikstad skofabrikk (Fresko). Bygning er
1-3 etg. Bygningsmassene til Fresko og
Hassingveien er store sammenhengende
bygningsvolumer på to sider av et stort
parkeringsareal. Området har en lav
utnyttelsesgrad og det er potensiale for å bygge
høyere og tettere.

Figur 6-24: Områdeavgrensning delområde 8:
Området ved Hassingen
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9. Området på Grønlifjell

Figur 6-25: Bebyggelsen på Grønlifjell sett fra Steffensjordet
Bebyggelsen er et enhetlig boligområde med
1-2 etg, med unntak av en bygning langs
Hassingveien (offentlig service) og
blokkbebyggelse langs Presteveien. En del av
bebyggelsen ligger nede ved Freskoveen, mens
resten ligger i skråningen opp mot Grønlifjellet.
Bebyggelsen nede ved Freskoveien ligger i en
kvartalsstruktur med husene inn mot gata, mens
boligene i skråningen opp Grønlifjellet er mer
preget av terrenget enn kvadratstrukturen.
Potensialet for videre knutepunktutvikling ligger i
en økt byggehøyde, men Grønlifjellets
eksponering i landskapsrommet kan kreve
spesielle hensyn.

Figur 6-26: Områdeavgrensning delområde 9:
Området på Grønlifjell
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10. Kvartalene ved Røde Mølle

Figur 6-27: Bebyggelsen ved Røde Mølle
Området er i sin helhet et byområde med
gatenett i kvartalsstruktur med i hovedsak
enkeltboliger inn mot fortauskant. Foruten
boligformål har området kontorer, butikk, private
og offentlige helse/service institusjoner, og
forsamlingslokale. Bygningsmassen er på 1-2
etasjer og fyller i hovedsak hele kvartalene. Den
lave utnyttelsesgraden er i hovedsak begrenset
av byggehøyden, og potensialet for
videreutvikling av området som sentrumsareal
ligger i økt byggehøyde.

Figur 6-28: Områdeavgrensning delområde 10:
Kvartalene ved Røde Mølle
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ANDRE FORHOLD

Gjennom KVU for Østfoldbanen og videre gjennom forstudie og hovedplan er det avdekket krevende
grunnforhold på Grønli, men det er likevel usikkerhet knyttet til dette. Grunnundersøkelser er
gjennomført og grunnforholdene er dermed delvis avklart i hovedplanfasen, men ytterligere
undersøkelser må gjennomføres. Sammen med støyforhold er grunnforhold viktige forutsetninger for
utvikling ved Grønli: Grunnforholdene har betydning for hvor det er mulig å bygge, og kostnadene
knyttet til dette. Støy fra vegtrafikk er en viktig parameter for hva slags type bebyggelse som kan ligge
ved knutepunktet. Støyfølsomme formål som boliger, barnehager, skoler og institusjoner bør ikke ligge
i verken gul eller rød støysone, men kommunen kan fastsette avviksområder i kommuneplanen.
Avviksområder er sentrumsområder i byer og tettsteder og kollektivknutepunkter hvor hensyn til
samordnet areal- og transportplanlegging gjøre det aktuelt med høy arealutnyttelse.[15]

7.1

Grunnforhold

Figur 7-1: Grunnforhold ved Grønli, basert på grunnundersøkelser utført av 2G i hovedplanfasen.
Figuren gjengir data fra bergmodell bygget på data fra grunnboringer og gir en indikasjon på dybder til
fjell, men med usikkerhet, og er dessuten misvisende i ytterkanter (rette linjer er indikasjon på dette).
Målestokk 1:5000.
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Det er dårlige grunnforhold ved Grønli, noe som bl.a. har medført setninger for eksisterende
brukonstruksjon for rv. 110 og for bygninger i området
Grunnundersøkelser viser mindre kvikkleire enn fryktet, men det er bløt leire med soner av
kvikkleire
Hydrogeologi under utredning, med fortsatt usikkerhet for konsekvens for prosjektet. Bl.a. skal
hydrologirapporten belyse faren for at området og eksisterende bygningsmasse påføres ytterligere
setninger.
Det antas at alle konstruksjoner må peles til fjell, dette er kjente, men kostnadsdrivende
fundamenteringsprinsipper
Trolig ikke hensiktsmessig å klargjøre området på forhånd, men at hvert enkelt byggetiltak
fundamenterer til fjell

Støy fra bane og fra vegtrafikk

Figur 7-2: Vegstøy 6b+1 og banestøy sammenstilt på samme kartgrunnlag, gjengitt i målestokk
1:5000. Fordi det antas å komme bebyggelse i dette området er illustrasjonen basert på
støyberegningene med støyskjermer 3,5 m høyde.
Støyberegningene i hovedplanfasen er gjort på et overordnet nivå. Det er bl.a. ikke lagt inn mulig ny
bebyggelse, slik støyutredning til en reguleringsplan vil gjøre, men det er gjort støyberegninger med
støyskjermer. Støy fra bane og støy fra veg har ulike toleransekriterier for gult og rødt støyområde og
fremstilles derfor vanligvis ikke på samme kart. For illustrativt formål er det i denne rapporten laget en
sammenstilling, se Figur 6-2. For øvrig henvises det til ICP-16-A-25024 01A Fagnotat støy SeutRolvsøy.
For stasjonsområdet er banestøyen tilnærmet lik for alle alternativer. Med banen dypt under
reisetorget vil ikke støyen fra banen få særlig betydning for området ved reisetorget. For Rv.110 og
Fv. 109 er har støyberegningen forutsatt 60 km/t. for alle områder med unntak av strekningen mellom
rundkjøringene ved Brochs gate (Torvbyen) og St. Croix. Det kan særlig være aktuelt å senke
fartsgrensene ved stasjonen, og dette vil også kunne redusere støybelastningen noe.
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Metodikken for framtidig vegtrafikk er på et overordet nivå som ikke nødvendigvis er egnet til å
beskrive detaljer i en gitt situasjon, f.eks. for Grønli isolert sett. Likevel framkommer det at:
• Ny infrastruktur vil medføre endring i støybildet for Grønli-området.
• Støyanalyser i hovedplanfasen viser rødt støyområde fra veg for områdene langs rv. 110, og til
dels ellers langs atkomsten til sentrum i Damstredet og i kollektivgata.
• Støysituasjonen for planområdet er forskjellig for de ulike vegalternativene.
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KNUTEPUNKTET FREDRIKSTAD STASJON – KONSEPT

Figur 8-1: Illustrasjon fra stasjonshåndboka – plassering og relasjon mellom ulike reisetorgfunksjoner
ved jernbanestasjonen

8.1

Knutepunktets innhold/program

I hovedplanfasen har følgende innhold for stasjon og reisetorg blitt lagt til grunn, og er implementert i
alle kombinasjonsalternativene av bane og veg:
Reisetorg

Antall og arealer

Rutebuss

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

Buss-for-tog

4 stk. 15 meter lange turbusser

Sykkelparkering

500 enkle, 500 under tak, 500 sykkelhotell

Taxi
Kiss-and-ride
Korttidsparkering
Parkering

10-15 taxier
20-30 plasser
35 p-plasser
–

HC-parkering

6-10

Venterom / kiosk / WC /
bagasjeoppbevaring

Ca. 400 m²

Lokaler for drift av området (eventuelt) Ca. 100 m²
Teknisk hus

To stk. 100-120 m² (Frydenberg og Grønlifjell)

For annen bilparkering, utover det som fremkommer i tabellen, forutsettes det at byens generelle
parkeringstilbud er dekkende, jf. [12].
Ved flytting av Fredrikstad stasjon til Grønli og tilbudsøkning (økt frekvens) på toget, legges det derfor
ikke opp til innfartsparkering på flate. De lokale og regionale areal- og transportplaner legger opp til
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fortetting rundt kollektivknutepunkt og satsning på alternativ tilbringertransport til bil som møter ICprosjektet på en god måte. For å oppnå ønsket transportmiddelvridning er det viktig at disse følges
opp og realiseres.

8.2

Stasjonsområdet som nytt byrom

Knutepunktet med reisetorget er forutsatt å ligge innenfor et utvidet sentrumsområde. Reisetorget er
ikke bare et funksjonelt knutepunkt for de reisende, men også et byrom for denne delen av sentrum.
Skal byrommet fungere godt, må det være et godt sted å komme til for reisende og bydelen rundt.
Stasjonen har en bredde på 45 m og en lengde på ca. 350 m, og i tillegg kommer firefelts ny rv. 110
(16 m bred kjøreveg) og nødvendige parkeringsarealer. Dette er i utgangspunktet store tekniske
anlegg som det er krevende å omskape til et attraktivt bytorg.
Reisetorget fyller derfor noen viktige funksjoner i byen:
•
•
•
•
•

•

Det rommer en samling av nødvendige funksjoner for de reisende, og disse funksjonene er
avhengig av en god plassering i forhold til hverandre for å skape et effektivt transportsystem og en
god reisetorgopplevelse.
Reisetorget, plattformer og vegarealer forutsettes lagt som en sentral del av knutepunktet. Skal
knutepunktet fungere godt som et nytt byrom, er det avhengig av at stasjonen og veisystemet er
plassert slik at det åpner opp for å skape attraktivt torgareal.
Kvartalene rundt reisetorget danner veggene i det nye torget, og muligheten for å etablere ny
bebyggelse tett opp mot stasjonen vil være av avgjørende betydning for torgets skala.
For å skape et levende knutepunkt er det viktig at de nærliggende kvartalene kan få en blandet
funksjon (butikker, kontor, boliger m.m.) som skaper aktivitet gjennom hele dagen og på kvelden.
Dette vil også kunne bidra til sosial kontroll på reisetorget.
Tilgjengeligheten mellom eksisterende sentrumsområde og reisetorget må være kortest mulig og
fremstå som attraktiv. Gatestrukturens utforming og utbyggingspotensialet i kvartalene (størrelse
og kvalitet) mellom stasjonen og eksisterende sentrum har størst betydning for reisetorgets
integrering i sentrum.
Kvaliteten i stasjonsområdet som oppholdsområde påvirkes av miljøbelastninger slik som støy og
luftforurensning fra vegtrafikk.
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Fellesprosjektet InterCity og rv. 110 i Fredrikstad sentrum:
Konsept for sentrum

Nye Fredrikstad stasjon på Grønli og ny rv. 110 gjennom Fredrikstad sentrum er i hovedplanen
planlagt som ett felles prosjekt, med felles løsninger.
Gjennom Fredrikstad sentrum utvides fv. 110 til fire felt, og ny dobbeltsporet bane etableres ved siden
av dagens jernbanetrasé, før den svinger nordover via Grønli, med nytt stasjonsområde, i retning
Sarpsborg.

Figur 8-2: Felles veg og bane i Fredrikstad: Ny rv. 110 Simo – St. Croix og ny jernbanestasjon,
målestokk 1:10 000
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Nye Fredrikstad stasjon på Grønli

Alle alternativene for Fredrikstad stasjon har samme innhold og bygger på samme konsept:
• Stasjonen ligger delvis under bakken, samtidig er deler av stasjonsområdet åpent ned til plattform
• Holdeplasser for kollektivtrafikk (buss) er lokalisert på lokk umiddelbart over jernbanens
plattformområde eller i nærhet til denne.
• Områdene på lokk over jernbanen og umiddelbart tilliggende er utformet som et kompakt og
effektivt reisetorg
o Stasjonsområdet er fotgjengerprioritert og derfor kun åpent for buss
o Gode forbindelser for sykkel er vektlagt, og sykkelparkering er lagt nær atkomst til
plattform
o Det er mange store, harde flater i stasjonsområdet, derfor er sykkelparkering også tenkt
utformet i kombinasjon med grønnstruktur/beplantning
o Atkomst til plattform er lagt nært aktuelle gangatkomster fra omkringliggende
bebyggelse/by og omstigningspunkt for kollektivtrafikk for å gi sømløst bytte mellom tog
og buss/sykkel/taxi eller gange
o HC-parkering er også lagt tett på reisetorget
o Øvrige reisetorgfunksjoner, som korttidsparkering, kiss-and-ride og arealer til buss-for-tog
er lagt i umiddelbar nærhet.
• Ønsket om arealer til byutvikling tett på knutepunktet har vært grunnleggende for plassering av
reisetorgfunksjoner
• Forbindelser og arealer er utformet for at bystrukturen i Fredrikstad og ved stasjonen på Grønli på
sikt skal kunne henge sammen både funksjonelt og romlig

Figur 8-3: Skisse konsept Fredrikstad stasjon (basert på 6b+1), målestokk 1:5000
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BESKRIVELSE AV ALTERNATIVENE

Alle alternativene har samme utgangspunkt, jf. beskrivelse av konsept. Særlig er 6b+1 og 2a+1 svært
likt utformet. Beskrivelsen her tar utgangspunkt i 6b+1, og presiserer under hvert deltema hvor 2a+1,
6b+2 og 6b+3 skiller seg fra 6b+1.

Figur 9-1: Bane 6b med vegalternativ 1, målestokk 1:3000.
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Bane og atkomst til plattform
Den nye banen ligger på ca. kote 2-3 for banealternativ 6b. Dette er ca 3 meter dypere enn dagens
laveste nivå der hvor fv. 109 krysser under jernbanen på ca kote 6. Av banealternativene er 6b det
nordligste, dvs. nærmest Glemmen VGS, og dessuten det dypeste. Det er lokk over banen ved
Glemmen gate på ca. 90 m, kollektivgata (nåværende fv. 109) på ca. 110 m. og ved ny rv.110 langs
Grønlifjellet på ca. 50 m. Lokket er noe større for vegalternativ 2 (6b+2).
Hovedatkomst til stasjonen er fra nordvestsiden av kollektivgata, hvor det også er avsatt arealer for
publikumsrettede funksjoner. Hovedatkomsten har trapper, to heiser og rampe til hver plattform. I
tillegg er det en sekundæratkomst fra kollektivgatas østside, og en sekundæratkomst ved
Glemmengata/Traraveien. De sistnevnte har kun trappeatkomst. Rundt disse atkomstsonene er det
knyttet reistorgfunksjoner (buss, sykkel, taxi mm).

Figur 9-2: Figur 8 2: Bane 2a med vegalternativ 1, målestokk 1:3000
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Banealternativ 2a er det sørligste og ligger et par meter høyere i terrenget på ca. kote 5. Avstanden
til Freskoveien (Glemmen VGS’ vestside) gjør at stasjonens atkomstområde i denne del av anlegget
blir romsligere.
Veg
For vegalternativ 1 (2a+1 og 6b+1) er rv. 110 lagt i tunnel under Brattliparken, med tunellportal ved
Holmegata og ved Glemmen VGS i Fremskridt. Fra Fremskridt knyttes rv.110 med fv.109 med ny
rundkjøring ved Hassingen. Fra denne rundkjøringen er det planlagt en ny firefelts veg langs
Grønlifjellet over sporet og til ny rundkjøring med armer for atkomst til sentrum, atkomst til Dammyr og
rv. 110 videre til St. Croix. Fra og med denne rundkjøringen er alle vegalternativene like for rv. 110.
For vegalternativ 2 (6b+2) er rv. 110 i østlig retning (nærmest sentrum) lagt i nytt tunnelløp parallelt
med eksisterende vegtunnel gjennom St. Hansfjellet. Eksisterende vegtunnel er utvidet og inneholder
rv. 110 i vestlig retning. På vestsiden av St. Hansfjellet er det en ny tunellportal sør for eksisterende.
Ved tunnelutløpet på Grønli-siden er tunnelene forlenget som kulverter forbi reisetorget, og
vegføringen lagt åpen fram mot ny rundkjøring hvor rv. 110 og fv. 109 møtes ved foten av Grønlifjell.
Videre sørover går rv. 110 mot ny rundkjøring.

For vegalternativ 3 (6b+3) er rv. 110 lagt i ny vegtunell utvidelse av eksisterende vegtunnel gjennom
St. Hansfjellet tilsvarende som for vegalternativ 2. Men i vegalternativ 3 har tunnelportal på vestsiden
omtrent der dagens portal ligger, og med en ny portal på sørsiden (sentrumssiden). Firfeltsvegen rv.
110 føres under Glemmengate og det vestre reisetorget i et kort lokk. Rv. 110 går videre i åpen trasé
og krysser kollektivgata i plan og knyttes mot fv. 109 med en rundkjøring ved foten av Grønlifjellet.
Vegalternativ 3 er ellers tilsvarende vegalternativ 2.
Kollektivgate
Reisetorget over jernbanens plattformområde er avsatt for publikumsarealer og gjennomgående
kollektivtrafikk, for å sikre et sømløst bytte mellom buss og tog.
For 2a+1, 6b+1 og 6b+2 er det midt over lokket plass for fire bussplattformer, to i hver retning,
dimensjonert for 18 meter lange leddbusser. To plattformer, en plattform for hver retning, er i tillegg
plassert sørvest for hovedreisetorget og tilsvarende er to plattformer plassert ved Glemmen VGS for
2a+1 og 6b+1. For 6b+2 ligger to bussplattformer for hver retning oppå veglokket sørvest for
stasjonsområdet.
For 6b+3, med ny riksveg 110 i åpen trase langs størstedelen av reisetorget, er det bare plass til én
bussholdeplass på hver side midt over jernbanen, og det medfører at de øvrige seks
bussholdeplassene må lokaliseres vis-á-vis Glemmen VGS i såkalt «sagtannoppstilling.»
Mulighet for buss for tog er for alternativ 2a+1, 6b+1 og 6b+2 plassert i nordøstre del av ny
kollektivgate. For 6b+3 er buss for tog av plasshensyn forutsatt kombinert med korttidsparkering
mellom stasjonen og fv. 109 med atkomst fra kollektivgata.
Fra stasjonen og ned til sentrum føres kollektivgata i 6b+1, 6b+2 og 2a+1 langs kirkegården, men
6b+2 har en litt annen vegutforming som er dreid østover mot Broch gate.
Alle alternativene vil kunne få en attraktiv atkomstveg med lite trafikk i kollektivgata, og med areal for
langsgående treplanting ved gang- sykkelveg. For 6b+2 kan det i tillegg få avsette en liten fin park inn
mot kirkegården, men dette vil redusere utbyggingspotensiale på motstående side av kollektivgata.
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Figur 9-3: Bane 6b med vegalternativ 2, målestokk 1:3000.
Sykkelparkering
Sykkelparkering er distribuert rundt stasjonen i tilknytning til mulige innfartsveier for sykkel. Det er
tilrettelagt for ca. 1500 sykkelparkeringsplasser, fordelt på 500 i sykkelhotell, 500 under tak og 500
åpne sykkelparkeringsplasser. Hovedtyngden er lagt mellom reisetorget og Glemmen kirke, og mellom
nye rv. 110 og Glemmen VGS.
I alternativ 2a er sykkelparkeringen nord for kirkegården redusert og fra Freskoveien er den fjernet.
Derimot er kapasiteten økt for sykkelparkering i den vestre og østre del av stasjonsområdet.
For 6b+3 er det ingen sykkelparkeringsplasser lagt på bysiden (ved Steffensjordet) av ny rv. 110.
Sykkelparkering såpass langt fra plattformatkomst med rv. 110 i dagen som barriere antas å ville blitt
lite benyttet. Sykkelparkering øst, vis-á-vis Glemmen VGS, er derfor større enn for øvrige alternativer.
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Figur 9-4: Bane 6b med vegalternativ 3, målestokk 1:3000.
Gang- og sykkelveger
Gang- og sykkelveger er i stor grad anlagt som fellesanlegg, med toveis sykkelfelt med fortau. Hovedgang- sykkelforbindelsen på tvers av sporet går på østsiden av kollektivgata fra Hassingen og ned til
reisetorg før den føres på motsatt side ned til byen langs Glemmen kirkegård.
For syklister i øst/vest-retning styrkes traseen gjennom Glemmen gate forbi Trara skole, hvor ett av
kjørefeltene for bil er tatt bort for å forbedre framkommeligheten for syklister. For vegalternativ 1
(2a+1 og 6b+1) er det i tillegg foreslått en ny sykkelveg i tunnel gjennom St. Hansfjellet i direkte
tilknytning til reisetorget.
Ved rundkjøringene ved Hassingen/Glemmen VGS. og ved sentrumsatkomsten fra ny rv.110 er det
planlagt gang- og sykkelbruer inn til et sentralt punkt over sentraløya i rundkjøringen, slik at gående og
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syklende har tilgjengelighet til alle de fire tilgrensende byområdene.
Ny gang- og sykkelvegbru over nye rv. 110 (2a+1 og 6b+2) / fv. 109 (6b+2 og 6b+3) ved Grønlifjellet
forbinder stasjonsområdet til områdene på østsiden, og i dette området ligger det også en ny gang- og
sykkeltrasé langs Grønlifjellet i nord/sør-retning.
For 6b+2 og 6b+3 er det ingen direkte forbindelse for gående og syklende langs vestsiden av
rundkjøringen hvor rv. 110 og fv. 109 møtes.
Øvrige reisetorgfunksjoner
For 2a+1, 6b+1 og 6b+3 er kiss-and-ride i hovedsak lagt langs Traraveien, med kort vei til
sekundærtrapp fra Glemmengata. HC-parkering er lagt til Freskoveien, med 4 HC-parkeringsplasser.
Korttidsparkering er delvis lagt til Freskoveien, og dessuten til Steffensjordet, unntatt for 6b+3. For
6b+2 er flere av funksjonene samlet oppå lokket over rv. 110, med korttidsparkering, HC-parkering og
kiss-and-ride.
Rømningsveier
I tillegg til trapper, ramper og heiser til plattform er det rømningstrapper opp til teknisk bygg ved fv. 109
for 6b-alternativene. For 2a+1, hvor plattformene ligger noe lengre inn i St. Hansfjellet, er det
rømningstrapper opp fra nordvestlig ende av plattformer med utgang til Glemmengata.
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Figur 9-5: Snitt AA gjennom Fredrikstad stasjon, 6b+1 (øverst), 6b+2,
6b+3 og 2a+1 (nederst).
For 6b+1 er det behov for noe oppfylling, men stasjonsplasseringen
legger godt til rette for et sammenhengende bygulv fra sentrum via
Glemmen kirke og videre opp mot ny stasjon. Høydemessig er 6b+3
temmelig lik.
For 6b+2 og 2a+1 er det behov en god del oppfylling, men
stasjonsplasseringen legger likevel godt til rette for et
sammenhengende bygulv fra sentrum via Glemmen kirke og videre.
Snitt gjennom Fredrikstad stasjon, 6b+3. Det er behov en god del
oppfylling, men stasjonsplasseringen legger likevel godt til rette for et
sammenhengende bygulv fra sentrum via Glemmen kirke og videre.
Snittene for 6b+2 og 6b+3 viser at rv. 110 ligger i skjæring (mest for
6b+2) i dette profilet, mens rv. 110 stiger mot øst slik at det ligger
nærmere nivået for bygulvet i dette området (jf. snitt BB, neste side).
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6b+1 (øverst), 6b+2, 6b+3 og 2a+1 (nederst).

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

59 av 82
ICP-16-A-25350
02A
23.10.2018

InterCity-prosjektet

FAGNOTAT BYUTVIKLING
FREDRIKSTAD

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

60 av 82
ICP-16-A-25350
02A
23.10.2018

10 VURDERING AV TILGJENGELIGHET OG FREMKOMMELIGHET
10.1 Atkomst og tilgjengelighet for sykkel og gange
Vurdering tilgjengelighet gange og sykkel:
Felles for alle alternativer:
• God tilgjengeligheten på tvers av stasjonen med unntak av de åpne arealene over banen der det
ikke er lokk.
• Stasjonsområdet er i liten grad en barriere for tverrgående forbindelser.
• God tilgjengelighet over rundkjøringen ved Glemmen VGS, men høydeforskjell gir lange ramper
• God til svært god kobling mot vest med breddeutvidelse ved Trara skole i kombinasjon med
dobbeltsidig gang- og sykkelvegsystem langs jernbanen og en videreføring med bro over rv. 110
(fv. 109 for 6b+2og3) ved Grønlifjellet og syd for stasjonen.
• God kobling og tilgjengelighet mot bygater langs kirkegården på begge sider av kollektivgata
• Rv. 110 og fv. 109 blir samlet sett en barriere for gående og syklende
• Rundkjøring ved sentrum / Dammyr / rv. 110 kobler Dammyr-området både mot sentrum og
stasjonsområdet

Figur 10-1:Tilgjengelighet for sykkel og gange i stasjonsområdet, 6b+1, gjengitt i målestokk 1:5000.
Forbindelsene for 2a+1 er tilsvarende.
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Figur 10-2:Tilgjengelighet for sykkel og gange i stasjonsområdet, 6b+2, målestokk 1:5000
2a+1 og 6b+1
• Gang- og sykkelvegtunell gjennom St. Hansfjellet gir ekstra god kobling mot vest
• Med rv. 110 lagt utenom knutepunktet kan vestsiden av rv. 110 over sporene bli en viktig
supplerende gang- og sykkelforbindelse
Felles for 6b+2 og 6b+3
• Siden alternativet ikke har gang- og sykkelvegforbindelse i tunnel under St. Hansfjellet vil særlig
sykkelforbindelsen mangle en hurtig tilknytning fra de store boligområdene i vest.
• For vegalternativ 2 og 3 er forbindelsen over Fremskridt til stasjonsområdet enklere enn for
vegalternativ 1, hvor tunnelportalen og firefelts rv. 110 er en barriere i dette området.
6b+2
• Den delen av ny rv. 110 som er åpen vil være en barriere mellom sentrum og den nye stasjonen.
Dette reduserer fremkommeligheten for gående og syklende langs vestsiden av fv. 109
6b+3
• Ny rv. 110 vil være en barriere mellom sentrum og den nye stasjonen. Dette reduserer
fremkommeligheten for gående og syklende fra den viktige aksen fra sentrum til stasjonen.
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Figur 10-3:Tilgjengelighet for sykkel og gange i stasjonsområdet, 6b+3, gjengitt i målestokk 1:5000
ICP-16-A-25115 Delutredning trafikk Seut-Rolvsøy har også fremstillinger av gang- og sykkelnettverk,
hvor anleggstype er definert.

InterCity-prosjektet

FAGNOTAT BYUTVIKLING
FREDRIKSTAD

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

63 av 82
ICP-16-A-25350
02A
23.10.2018

10.2 Atkomst og tilgjengelighet for kollektivtrafikk og privatbiler
Vurdering av overgang mellom tog, buss og taxi
Felles for alle alternativer:
• Fra bussholdeplasser plassert på lokket over stasjonen er det svært kort gangavstand mellom tog
og buss. Øvrige bussholdeplasser ligger lengre fra stoppestedet, men for alle alternativer er det
kort avstand til plattformatkomstene på lokket. De totalt åtte bussoppstillingsplassene gir rom for å
kjøre mange bussruter innom stasjonsområdet samtidig.
• Atkomster ned til plattform på begge sider av kollektivgata letter tilgjengeligheten for de reisende
• Plasseringen av buss for tog nord i kollektivgata gir litt lengre gangveg enn for rutebuss, men
orienterbarheten til denne bussoppstillingen er god
• Taxi lokalisert i Freskoveien vil ligge tett inn mot hovedatkomsten for både tog og buss
6b+3:
• Med kun plass til én holdeplass i hver retning for buss på lokket over stasjonen er det noe
dårligere overgangsmuligheter, dvs. lengre avstand til togplattformer, for dette alternativet

Figur 9-5: Tilgjengelighet for bil i stasjonsområdet, 6b+1, gjengitt i målestokk 1:5000. Forbindelsene
for 2a+1 er tilsvarende.
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Vurdering tilgjengelighet for bil
Felles for alle alternativer:
• Stasjonen er tilgjengelig for bil fra flere retninger, men kollektivgata (hvor fv. 109 går i dag)
stenges for gjennomkjøring
Felles for 2a+1, 6b+1 og 6b+2:
• Korttidsparkering fra sør nås fra ny kobling mot Glemmengata og/eller sørlige del av kollektivgata.
• Korttidsparkering nord nås fra rundkjøringen ved Glemmen VGS eller via Traraveien/Freskoveien
• Kiss-and-ride er lokalisert ved Traraveien, med innkjøring fra Glemmengata og fra kollektivgata via
Freskoveien. På denne måten oppnås en fleksibel løsning hvor kiss-and-ride kan nås fra flere
retninger.

2a+1 og 6b+1
• Nordøstlige side av Glemmen VGS blir preget av tunnelportal, og dagens kobling (Fremskridt) mot
Traraveien brytes
• HC parkeringen er tilgjengelig fra Freskoveien

Figur 9-5: Tilgjengelighet for bil i stasjonsområdet, 6b+2, målestokk 1:5000
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6b+2
• Tilgjengeligheten via Fremskridt opprettholdes uendret sammenliknet med dagens situasjon
• Korttidsparkering, kiss-and-ride og HC-parkering er lagt oppå veglokket over rv. 110 og kommer
tett på stasjonen, med god tilgjengelighet både via ny kobling mot Glemmengata og/eller sørlige
del av kollektivgata
• Kiss-and-ride ved Glemmengata er tilgjengelig via Traraveien
• Alternativet gir god tilgjengelighet for bil fra alle retninger, men noe mer kjøring for å komme til
hovedparkeringsplass (samlet parkering for korttidsparkering og kiss-and-ride) oppå veglokk for
kjørende østfra
6b+3
• Tilgjengeligheten via Fremskridt opprettholdes uendret
• Etableringen åpen ny rv. 110 i dagen betyr at alle reisetorgfunksjonene er lagt nord for stasjonen,
og det medfører redusert biltilgjengelighet som kan bety mer kjøring
• HC parkeringen er tilgjengelig fra Freskoveien
• Korttidsparkering og kiss-and-ride vis-á-vis Glemmen VGS nås kun med innkjøring fra
kollektivgata. Denne vil kunne bli lite synlig.
• Kiss-and-ride er tilgjengelig fra Traraveien og fra kollektivgata. Dette medfører dårligere
tilgjengelighet fra sentrumsområdet enn for de øvrige alternativene

Figur 9-5: Tilgjengelighet for bil i stasjonsområdet, 6b+3, gjengitt i målestokk 1:5000
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11 VURDERING AV FORHOLDET TIL EKSISTERENDE
BYSTRUKTUR

Figur 11-1: Vurdering forholdet til eksisterende bystruktur, målestokk 1:10 000
Felles for alle alternativer
• Lokket over sporene vil ligge noe høyere enn eksisterende terreng (på ca. kote +12 for 6b+1 og
6b+3, noe høyere for 2a+1 og 6b+2 på ca. kote +13), men likevel ikke høyere enn det er mulig å
integrere dette i et nytt bygulv som strekker seg fra sentrum via kirkegården ved Glemmen kirke,
over stasjonsområdet inn mot arealene ved Glemmen VGS.
• Knutepunktet vil i noen grad trekke tyngdepunktet i byen nordover, men utvidelsen vil ligge i
umiddelbar tilknytning til eksisterende bykvartaler ved Torvbyen og er derfor en naturlig byvekst.
• Landskapsrommet mellom St. Hansfjellet og Grønlifjellet har bidratt til å strukturere deler av
bebyggelsen. Med nedsenket spor og ny rv. 110 ved foten av Grønlifjell kan dette
landskapsrommets hovedstruktur beholdes i ny situasjon.
• Ny rv. 110 og fv. 109 med store rundkjøringer kan bli dominerende strukturer som preger
bylandskapet. Ny bybebyggelse kan likevel dempe infrastrukturarealenes dominans.
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Glemmen kirkegård vil fremstå både som verdifull grønnstruktur og som en barriere mellom ny
stasjon og sentrum.
Med bedre forbindelser kan Brattliparken integreres som en bydelspark for hele knutepunktet.

2a+1 og 6b+1
• Jernbanen, rv. 110 og koblingen mot fv. 109 er i dag sterke barrierer i området. Med jernbanen og
rv. 110 i tunneler/kulverter kan stasjonsområdet bli en utvidelse av eksisterende sentrum også i
romlig forstand – det kan bli en sammenhengende byromssekvens fra sentrum via Glemmen kirke
til stasjonsområdet.
• Rv. 110 blir ikke borte som barriere, men forskyves til nordvest for Glemmen VGS. En delvis
overdekket kulvert avbøter noe for ulempene som oppstår her.
2a+1
• I hovedsak samme situasjon som 6b+1, men for 2a+1 vil stasjonen dessuten ligge nærmere
sentrum, og utviklingsmulighetene ved Steffensjordet er delvis forskjøvet til sørsiden av
Freskoveien.
6b+2 og 2a+1
• Lokket over rv. 110 (for 6b+2) eller høyden på sporene (for 2a+1) gir behov for å heve terrenget
noe høyere enn eksisterende terreng (på ca. kote +13) for disse alternativene. Dette medfører
ekstra oppfyllinger ved Glemmen kirkegård og deler av Glemmen VGS som hever stasjonen over
eksisterende bygulv i området. I disse alternativet er en derfor avhengig av at de nærliggende
kvartaler tilpasser seg høydene til stasjonen for å få en helhetlig bystruktur.
6b+2
• Rv. 110 blir bare delvis borte som barriere, men ligger åpen langs halve stasjonen.
• Det store totale lokkarealene over bane og veg vil bli et stort, åpent område i Fredrikstad, et
område uten bebyggelse som vil være krevende å gi en urban karakter.
• Den nye kollektivgata har en kurvatur som er mer tilpasset kjøretøybevegelser enn bystrukturen
• Mulig framtidig bystruktur på sørsiden av stasjonen vil få et «brudd» fra lokket og mot
rundkjøringen hvor rv. 110 / fv. 109 møtes. Bykvartalet i ved denne rundkjøringen vil være påvirket
av tungt trafikkerte veger på to sider.
6b+3
• Siden rv. 110 blir liggende i åpen trase for hovedatkomsten mellom stasjonen og sentrum vil
tilknytningen mellom de to sentrumsdelene bli svekket. Det vil både oppleves som en fysisk
barriere og visuell barriere som medfører at stasjonen kan oppleves å ligge utenfor sentrum.
• Noe høyere terreng enn i dag og ny rv. 110 som barriere gjør det er vanskelig å skape et nytt
bygulv som strekker seg fra sentrum via kirkegården ved Glemmen kirke, over stasjonsområdet
inn mot arealene ved Glemmen VGS.
• Rv. 110 føres i en åpen trasé og gjør det umulig å bebygge arealene tett inn mot stasjonen. Det
store totale lokkarealene over stasjonen vil derfor mangle mulighet for bebyggelse på alle sider
unntatt mot Glemmen VGS. Det vil derfor være krevende å gi området en urban karakter.
• Når det planlegges veg i sentrumsområdet forutsettes det at også hovedvegsystemet gis mest
mulig gatepreg innenfor valgt trafikkløsning, og for 6b+3 er dette spesielt viktig siden det har
krysningspunkt i plan. Det vil være naturlig med fartsgrense på 50 km/t i et slikt byområde.
Gatepreget ved stasjonen svekkes derimot også i dette alternativet av støttemurer for rv.110 i vest
og rundkjøring i øst. Rv. 110 stiger opp fra tunnel under St.Hansfjellet og ligger i skjæring med
støttemurer fram til ca 50 meter før kryssing med kollektivgate, der rv. 110 får et flatere profil.
• Siktkrav ved krysningspunktet begrenser mulighetene for møblering/beplantning.
• Mulig framtidig bystruktur på sørsiden av stasjonen vil få et «brudd» fra lokket og mot
rundkjøringen hvor rv. 110 / fv. 109 møtes.
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12 POTENSIAL FOR BYUTVIKLING
12.1 Overordnet støysonekartlegging

Figur 12-1: Støysonekart for veg- og banestøy montert i samme illustrasjon og basert på støykart
beregnet med støyskjermer, 6b+1, 6b+2, 6b+3 og 2a+1 målestokk 1:10 000
Støyberegningen er utført med støyskjerming langs rv. 110 og fv. 109 (området langs Grønlifjell).
Støyskjerming i byområder må vurderes i detalj i en senere planfase, men for hovedplanen er det tatt
utgangspunkt i kartleggingene med støyskjerm. Utgangspunktet er at dette er representativt enten for
støyskjermer eller bygninger med støyskjermede effekt.

2a+1 og 6b+1
Støybelastningen i 6b+1 og 2a+1 er konsentrert til området langs ny rv. 110 og deler av fv. 109. Det
medfører økt støy (rød sone) for områdene ved Grønlifjell og Fremskridt (inkl. nordre fasade til
Glemmen VGS). Boligområdene langs fv. 109 kan forventes å forbli om lag uendret siden det også i
dagens situasjon er firefelts veg.
Kvartalene vest for rv.109 vil få en begrenset støybelastning (gul sone) siden de kan skjermes enten
med ny bebyggelse eller støyskjermer (beregninger er gjort med 3,5 m. skjermer). Området ved
Steffensjordet blir liggende utenfor gul område og kan brukes også for støyfølsomme formål uten
tiltak.
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Størstedelen av det sentrale reisetorget ved kollektivgata vil kunne bli liggende utenfor gul område fra
hovedvegene. Reisetorget vil være tilstrekkelig skjermet til å kunne bli et attraktivt oppholdsareal uten
store støyplager.
6b+2
Støybelastningen i 6b+2 er konsentrert til området langs ny rv. 110 og fv. 109 langs stasjonen før den
går under lokk. Det medfører økt støy (rød sone) for områdene ved Grønlifjell og deler av arealet rett
vest for rv. 110 og fv. 109 (litt rød og mørke gul sone). Dette forutsetter at det benyttes støyskjermer
eller at ny bebyggelse gir støyreduksjon. Deler av Steffensjordet blir liggende i gul sone. De
potensielle utbyggingsområdene mellom stasjonen og sentrum blir med skjermingstiltak noe
støyutsatt.
Reisetorgets atkomstområde langs kollektivgata blir liggende i gul støysone. Sistnevnte medfører at
oppholdsarealet blir noe mindre attraktivt som oppholdsområde enn 6b+1 og 6a-2.
6b+3
Støybelastningen også i dette alternativet i størst grad er knyttet til Grønlifjellet, men i tillegg vil alle
kvartalene langs ny rv. 110 og fv. 109 være innenfor gul støyområde og ytterkantene vil ligge i rød
område selv med støyskjermer. Dette vil medføre noen begrensninger eller spesielle tiltak for å
tilrettelegge for støyfølsomme formål (som bolig).
Det sentrale reisetorget ligger innenfor rød og gul sone. Dette medfører at disse arealene ikke er
attraktive som allment bytorg på samme måte som det kan bli for 6b+1 og 2a+1.
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12.2 Vurdering av stasjonsområdet som nytt byrom
Stasjonens plattformområde, ny vegsystemer og alle funksjonene tilknyttet reisetorget er til sammen
arealkrevende. For å skape et byrom kreves en romlig avgrensing med bygninger rundt byrommet
(reisetorget), Hvordan dette byrommet har potensiale for en slik romlig avgrensing, og hvordan
lokalisering av de ulike reisefunksjonene kan lokaliseres vil variere mellom de ulike alternativene. I
senere detaljutforming vil byrommets utforming fastlegges, men de føringer som legges i denne fasen
vil gi noen rammebetingelser for byrommets funksjon i sentrumsstrukturen.
2a+1 og 6b+1
• Reisetorgfunksjoner kan legges tett opp til stasjonen og bussholdeplassene på alle sider. Dette
medfører mer fleksibel og enklere tilpassinger mellom de ulike funksjonene på torget.
• Ved å unngå å ha stasjonsområdet og rv.110 parallelt, reduseres bredden på
infrastrukturanleggene og gir mulighet for å etablere ny kvartalsbebyggelse tett opp mot
byttepunktet. Potensialet for å skape et intimt og attraktivt byrom er gode.
• Alle alternativer vil ha en trafikkert fv. 109 gjennom området, med dette alternativ unngå
miljøplager fra ny riksveg 110 gjennom området
• Uten rv. 110 gjennom området kan ny bebyggelse lettere også inneholde støyfølsomme
funksjoner som boliger. Dette åpner for mer variert byfunksjoner som bidrar til mer levende
byområde og aktivitet gjennom døgnet.
• Det skapes en forbindelse mellom eksisterende sentrum og opp til reisetorget uten barrierer, og
legger dermed til rette for at stasjonsområdet integreres som et av byrommene i sentrum.
• 6b-alternativet ligger tett opp mot Freskoveien. Det medfører at muligheten for å opprettholde
kvartalsstrukturen sør for Freskoveien forsvinner, og byrommet åpnes opp i denne retningen.
6b+2
• Reisetorgfunksjoner kan legges tett opp til stasjonen og bussholdeplassene på alle sider. Dette
medfører mer fleksibel og enklere tilpassinger mellom de ulike funksjonene på torget.
• Det forutsettes at bebyggelse ikke legges opp på lokk. Når rv. 110 og stasjon går parallelt som i
6b+2 vil det skapes en bred område (ca. 100 m.) uten potensiale for bybebyggelse. Potensialet for
å skape et intimt og attraktivt byrom reduseres. Foran veglokket ligger rv. 110 åpent i ca 100 m
fram mot rundkjøring.
• I de områdene med lokk både for rv. 110 og stasjonen vil den nærliggende bebyggelse lett kunne
ha blandede funksjoner, mens arealene ved rv. 110 i dagen vil redusere kvartalets
bruksfunksjoner (særlig for boliger)
• Siden også dette alternativet lar kollektivgata gå på lokk over både rv.110 og stasjonen, skapes en
forbindelse mellom eksisterende sentrum og opp til reisetorget uten barrierer. Men kollektivgata
opp til stasjonen vil ligge klart høyere enn det eksisterende bygulvet. Likevel vil også dette
alternativet legge til rette for at stasjonsområdet integreres som et av byrommene i sentrum.
6b+3
• I vegalternativ 3 vil den åpne rv. 110 parallelt med stasjonsområdet influere på reisetorget som
byrom.
• Stasjonen og rv. 110 får en total bredde på ca. 100 meter og en med en lengde på 350m. Det
dannes med denne løsningen det et åpent byrom som i utgangspunktet har en for stor dimensjon
til å fungere som et at attraktivt plassareal. Denne løsningen er helt avhengig av etablering av ny
trebeplanting som kan bidra til å dele opp og skjerme reisetorget.
• Siden riksvegen danner en barriere mellom sentrum og stasjonen vil også integreringen visuelt av
stasjonsområdet som et byrom i sentrum forringes.
• I den vestre delen ligger rv. 110 på lokk og her dannes det et mer skjermet areal, men som for alle
6b alternativene kan ikke bebyggelse opprettholdes langs Freskoveien.
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12.3 Mulighetene for ny bystruktur og nye funksjoner innenfor anleggsgrense

Figur 12-2: Mulig fremtidsbilde for byutvikling innenfor anleggsgrense: 6b+1 (venstre øverst), 6b+2
(høyre øverst), 6b+3 (venstre nederst) og 2a+1 (høyre nederst). Målestokk 1:10 000

Området mellom Brochs gate, Glemmen kirkegård og eks. rv.110 (2):
Med sin beliggenhet mellom eksisterende sentrumsbebyggelse og stasjonsområdet har dette området
en strategisk beliggenhet for å skape en helhetlig sentrumsutvidelse fram til stasjonen.
Omleggingene av vegsystemet gjør det mulig å utvikle området som en utvidelse av sentrum. I tillegg
gjør områdets størrelse det fleksibelt og funksjonelt for mange typer bebyggelse. De mest trafikkerte
områdene langs ny rv. 110 og atkomst til sentrum vil være mindre egnet for støyfølsomme formål (som
bolig).
Ny kollektivgate vil gå langs kirkegården. Trafikken i denne gate vil bli begrenset til busstrafikk og
atkomsttrafikk til kvartalene, uten allmenn gjennomgangstrafikk. Den delen av kvartalene som ligger
inn mot kirkegården er derfor velegnet for alle typer sentrumsbebyggelse inklusive boliger.
For 6b+2 og særlig for 6b+3 reduseres fleksibiliteten for området siden rv. 110 avgrenser kvartalet i
nord. Dette vil redusere den nordre delens kvalitet som boligområde som følge av støyutfordringer, og
dessuten gjøre utviklingsarealet mindre.
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For 2a+1 og 6b+1 kan bebyggelsen bygges helt inntil ny stasjon i dette området. For alternativ 2a+1,
med sporet lengre sør, vil dette utbyggingsområdet være noe mindre enn for 6b+1.
Rv. 110 i foten av Grønlifjellet vil ligge øst for området. Eksisterende bebyggelse fjernes i forbindelse
med anleggsgjennomføringen. Det er vanskelige geotekniske forhold i området, dette kan påvirke
områdets attraktivitet (lønnsomhet).
Hassingen (8):
Dette området er i vesentlig grad beskåret av de nye veganleggene, gang- og sykkelvegrampe og
reisetorgfunksjoner. All bebyggelse innenfor området må rives i forbindelse med stasjonsutviklingen.
Det kan forventes en intensiv arealutnyttelse for de byggbare arealene på tomta. For 2a+1 vil dette
utbyggingsområdet være litt større enn for øvrige alternativer. Sykkelparkeringen inne på reisetorget
kan for alle alternativer her legges inn i bygningsmassen dersom dette avklares gjennom egne avtaler.
For 6b+3 er dette kvartalet svært beskåret som følge av behovet for å legge flere av
reisetorgfunksjonene nord for rv.110. Området blir liggende inneklemt mellom reisetorgfunksjoner,
kollektivgate og fv. 109. Trolig vil dette området derfor primært kunne utnyttes som ett, stort (nærings-)
bygg.
Steffensjordet (4):
Deler av Steffensjordet er forutsatt benyttet til reisetorgfunksjoner, unntatt for 6b+3, hvor alle
reisetorgfunksjoner ligger på stasjonssiden av rv. 110.
For 2a+1 og 6b+1 blir den trafikale situasjonen vesentlig bedre enn i dag når rv. 110 flyttes bort fra
nordsiden, og området kan dermed få et helt annet brukspotensial. Det kan etableres variert
sentrumsbebyggelse som også kan inkludere boliger. For alternativ 2a+1 vil dette mulige
utbyggingsområdet være noe mindre enn for 6b+1.
Siden rv. 110 ligger i åpen trase langs hele nordsiden av området for 6b+3 reduseres tilgjengelig areal
for byutvikling størrelse samt fleksibilitet for innpassing av støyfølsomme formål som boliger.
Tilgjengelig areal for 6b+2 er også begrenset av ny rv. 110, men lokket bidrar til bedre støyforhold ved
Steffensjordet.
Også dette området ligger mellom sentrum og stasjonen og har en viktig funksjon for
knutepunktutviklingen. I hvor stor grad området kan utnyttes vil avhengig av hvordan kommunens
arealplanstrategi vektlegger bevaring av eksisterende bebyggelse. Siktaksen til Glemmen kirke, som
er innarbeidet i alle alternativene, betyr også at området får lavere utnyttelse enn det fulle
utviklingspotensialet.
Kvartalene ved Røde Mølle (10)
For 2a+1 oppstår muligheten for å bebygge området mellom stasjon og Freskoveien. Imidlertid er det
samlede arealet temmelig likt – tilsvarende arealpotensial på Steffensjordet blir mindre.
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12.4 Mulig framtidig transformasjon i omkringliggende kvartaler

Figur 12-3: Mulig fremtidsbilde for byutvikling innenfor anleggsgrense og transformasjon i
omkringliggende kvartaler, 6b+1 (venstre øverst), 6b+2 (høyre øverst), 6b+3 (venstre nederst) og
2a+1 (høyre nederst), målestokk 1:10 000
Kvartalene mellom Brochs gate og Bryggeriveien (1):
Flytting av sentrumsatkomst til sentrum mot nord og fjerning av bro for Bryggeriveien vil gi
utviklingsmuligheter for disse kvartalene. Det er potensial for bedre arealutnyttelse i dette området og
området vil bli mer attraktivt også for boligformål. Mulighet for en etablering av park-/torgareal ved
eksisterende Brochs gate som vil kunne bli en buffer mot det mest trafikkerte veisystemet. Ny rampe
for gang- og sykkelveg ned til Damstredet vil kunne fungere skjermende.
Glemmen kirkegård (3):
Kirkegården forutsettes uendret, men en gangforbindelse mellom bykjernen og gjennom parkdelen av
kirkegården er et forslag og en framtidig mulighet. En slik løsning vil gi en alternativ (og rask) atkomst
mellom byen og stasjonen, og kirkegården vil ikke i like stor grad framstå som en barriere. På lang sikt
bør det vurderes å avslutte gravleggingen her, slik at området i framtiden kan fungere som en
kirkepark med bredere bruksområde og integreres bedre i sentrum.
Ny kollektivgate og reisetorgfunksjonene på Steffensjordet vil ligge vesentlig høyere enn kirkegården.
Dette medføre behov for mur eller fyllinger som vil gi utfordringer for å få til en landskapstilpasning.
For 2a+1 og 6b+2 vil kollektivgata ligge enda litt høyere i dette området enn for 6b+1 og 6b+3.
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Vestsiden av Glemmen gate (5):
Dette er et gateløp med bebyggelse som i stor grad forutsettes bevart uendret, men for området ved
Hanco-bygget vil noe eksisterende bebyggelse bli borte som følge av tiltaket. I dette området kan det
være rom for at arealene ved Hanco-bygget kan reetableres med mer bebygd areal.
I de de delen av gateløpet som ikke berøres kan det forventes økt utbyggingspress for å utnytte
eiendommene bedre. Flere av bygningene i gateløpet har verneinteresser, slik at utnyttelsen av dette
arealet vil avhenge av kommunens arealplanstrategi.
Trara skole (6):
I dette området vil Glemmen Herredshus bli revet i tillegg til eksisterende bebyggelse i forlengelsen av
Fremskritt for 6b+1, 6b+2 og 6b+3. For 2a+1 kan Glemmen herredshus bevares.
Forutsatt at Trara skole også i framtiden opprettholdes som i dag, vil store deler av dette arealet ligge
uendret og vil være en viktig atkomst til Brattliparken og videre opp i Fredrikstadmarka. De resterende
delene av Traraveien vil være svært attraktive for en videreutvikling med nærhet til stasjonen og
Brattliparken.
Glemmen videregående skole (7):
Fylkeskommunen har satt i gang en mulighetsstudie for utvikling av skoleområdet, en mulighetsstudie
som inkluderer nybygg, ombygging og rivning/sanering av bygg på Glemmen.
For 2a+1 og 6b+1 vil ny trasé for rv. 110 i Fremskridt påvirke skolens hovedinngang, og
atkomstforholdene for skolen svekkes. Forbindelsen mellom boligområdene i nord og stasjonsområdet
svekkes, men dette kompenseres delvis med lokk over deler av gata. For 6b+2 og 6b+3 er
atkomstsituasjonen nokså lik som i dag. Samtidig vil flyttingen av biltrafikk vekk fra dagens fv. 109
langs østsiden av skoleområdet redusere trafikkbelastningen på denne siden av Glemmen VGS for
alle alternativer.
I parallelloppdraget introduserte det ene teamet en idé om Campus Glemmen, der ombygging og
utvidelse av Glemmen videregående skole ble koblet til utvikling av stasjonsområdet. Med dette kan
skolen bidra sterkt til aktivitet og bruk av byrommene i sentrum, samtidig som skolen åpner seg opp
og kan tilby tjenester tilbake til byen. Dette ble godt mottatt. Evalueringsgruppen mente at forslaget om
Glemmen Campus er et godt grep, en vinn-vinn situasjon for kollektivknutepunktet, skolen og
områdeutviklingen.
30 % av elevmassen på Glemmen VGS kommer fra andre kommuner enn Fredrikstad [16]. Den
sentrale plasseringen ved kollektivknutepunktet Grønli (buss/tog) vil gjøre skolen mer tilgjengelig for
både lokal og regional elevmasse. Skolen vil kunne videreutvikles med et attraktivt fylkesdekkende
skoletilbud som er tilgjengelig for enda flere.
Tomta slik den ligger i dag er ekstensivt utnytter med til dels lave bygninger og store
parkeringsarealer. Med ny jernbanestasjon, bussholdeplasser og bedre sykkeltilknytninger tett inntil
kvartalet vil det være potensiale for enten å øke elevkapasiteten på skolen og/eller å legge til nye
formål på deler av arealet.
Stasjonsområdet (tidl. Røde Mølle-området) (10):
Dette området vil i sin helhet benyttes til reisetorgfunksjoner, slik det framkommer i planene for
området – dvs. 0 m² byggbart areal. Det kan ligge et potensial for noe byggeareal dersom
sykkelparkeringen for stasjonen integreres i bygninger.
Grønlifjellet (9)
Tiltaket med ny rv. 110 inkl. gang-/ sykkelveg langs Grønlifjellet vil fjerne det meste av bebyggelsen,
men noe bebyggelse mot øst kan beholdes. Det er i det sistnevnte området et potensial for å erstatte
den lave bebyggelsen med en bebyggelse som gir høyere utnyttelse.
Ny bebyggelse vil også kunne utformes på en måte som i større grad tar hensyn til støybelastningen.
Grønlifjellet ligger eksponert til i landskapet og en eventuell høyere utnyttelse vil dessuten måtte ta
landskapshensyn.
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13 SAMLET VURDERING AV ALTERNATIVENE
13.1 Tilgjengelighet for gående og syklende
Med ny stasjon nedsenket, og ny trasé for rv. 110 og fv. 109 har alle alternativer lagt til rette for god
tilgjengelighet til og gjennom knutepunktet. Utformingen av rv. 110 er hovedforskjellen på
alternativene, og for alle varianter vil fv. 109 og rv. 110 (der hvor disse i praksis er én veg, dvs. for
2a+1 og 6b+1) vil være en barriere mellom stasjonen og Grønlifjell.
For 6b+1 og 2a+1 går rv. 110 i tunnel rundt knutepunktet. Tilgjengeligheten for gående og syklende
mellom sentrum og stasjonsområdet er derfor svært god og uten barrierer. Samtidig vil ny rv. 110 i
Fremskridt nord for tunnelportalen ved Glemmen VGS også være en barriere, men barriereeffekten av
rv. 110 reduseres noe ved at det er et godt tilrettelagt gang- og sykkelvegsystem i kryssområdet. For
området for øvrig er atkomsten for gående og syklende svært god.
For 6b+2 er situasjonen temmelig lik 6b+1, men med en viktig forskjell i at redusert veglokk over fv.
110 gir færre krysningsmuligheter (i vest) og at koblingen mot sentrum er brattere.
Gående og syklende må for 6b+3 krysse rv. 110 i plan på lyssignal, og rv. 110 tett på stasjonen har
gjort det nødvendig å etablere færre og større sykkelparkeringsområder som ligger uheldig plassert for
syklende fra sentrum. Koblingspunktene fra øvrige retninger er gode.
Tilgjengelighet for gående og syklende:
6b+1: Meget god
6b+2: God til meget god
6b+3: Middels god til god
2a+1: Meget god

13.2 Tilgjengelighet for kollektivtrafikk og privatbiler:
Kollektivtrafikk kjører gjennom knutepunktet og kommer svært tett på atkomst til jernbaneplattformene.
Taxi og privatbiler kan komme tett på stasjonen for alle alternativer. Omleggingen av rv.110 i traseen
til gata Fremskridt medfører dårligere tilgjengelighet for privatbiler i dette området for 6b+1 og 2a+1,
men tilstrekkelig framkommelighet kan tilfredsstilles på det øvrige gatenettet.
Hovedforskjellen for tilgjengelighet for kollektivtrafikk mellom alternativene er knyttet til antallet
bussplattformer tettest mulig på atkomst til jernbaneplattformene. Som følge av nærheten til rv. 110 i
dagen, er 6b+3 mindre optimal, her er det kun mulighet å få inn én bussplattform i hver retning tett på
atkomst til banen. Med et stort veglokk over rv. 110 for 6b+2, et lokk som antas beholdt ubebygd,
ligger flere av parkeringsfunksjonene her i dette alternativet.
Tilgjengelighet for kollektivtrafikk og privatbiler:
6b+1: Meget god
6b+2: Meget god
6b+3: God
2a+1: Meget god
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13.3 Forholdet til eksisterende bystruktur: I hvor stor grad tiltaket binder
sammen stasjonsområdet og eksisterende bystruktur
Lokket over stasjonen vil ligge noe høyere enn dagens terreng, men likevel ikke høyere enn at det er
mulig å integrere dette i et nytt bygulv som strekker seg fra sentrum via kirkegården ved Glemmen
kirke, over stasjonsområdet inn mot arealene ved Glemmen VGS. Dagens terreng er ca. kote +10
(ved eks. spor og rv.110), og ved fv.109 ca. kote +6 der den går under rv.110 i bro, og er derfor
vanskelig å sammenlikne mot ny situasjon. For ny situasjon vil lokket over sporene vil ligge noe
høyere enn eksisterende terreng på ca. kote +12 for 6b og ca. kote +13 for 2a. I 6b+2 føres
kollektivgata også over ny rv.110, og dette medfører at terrenget her må heves over kote +13. Det er
for dette alternativet at høydeforskjellen mot kirkegården og nærliggende kvartal blir størst.
Terrengmessig mot Glemmen kirke er 2a+1 og 6b+2 temmelig like.
Knutepunktet vil til en viss grad trekke tyngdepunktet i byen nordover, men den mulige
sentrumsutvidelsen vil ligge i umiddelbar tilknytning til eksisterende bykvartaler ved Torvbyen og er
derfor en naturlig retning for byvekst.
Kollektivgata med begrenset biltrafikk har potensial for å kunne bli en attraktiv gangakse mellom
sentrum og stasjonen skjermet av kirkegården på den ene siden og eventuelt ny bybebyggelse på den
andre siden.
Landskapsrommet mellom St. Hansfjellet og Grønlifjellet har bidratt til å strukturere deler av
bebyggelsen. Med nedsenket spor og ny rv. 110 / fv. 109 ved foten av Grønlifjell kan dette
landskapsrommets hovedstruktur beholdes i ny situasjon.
Glemmen kirkegård vil fremstå både som verdifull grønnstruktur og som en barriere mellom ny stasjon
og sentrum.
Jernbanen, rv. 110 og koblingen mot fv. 109 er i dag sterke barrierer i området. For 6b+1 og 2a+1
ligger både jernbanen og rv. 110 i tunneler/kulverter, og rv. 110 blir borte som barriere mellom
sentrum og stasjonen, men barrieren forskyves til nordvest for Glemmen VGS. En delvis overdekket
kulvert avbøter noe for ulempene som oppstår her.
For 6b+2 og 6b+3 er koblingene mot eksisterende sentrum noe svakere, hvor 6b+2 har fv. 110 delvis
åpen, og dessuten koblet sammen med større høydeforskjell en øvrige alternativer, og 6b+3 har
rv. 110 som barriere mellom sentrum og stasjonen.
Forholdet til eksisterende bystruktur:
6b+1: Meget god
6b+2: God
6b+3: Middels god
2a+1: Meget god
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13.4 Potensial for byutvikling: Stasjonsområdet som nytt byrom
Det nye stasjonsområdet ligger under bakken og med atkomstområde på bygulvet blir det gode
forbindelser mellom eksisterende sentrum og opp til reisetorget uten barrierer. Alle alternativer legger
dermed til rette for at stasjonsområdet integreres som et av byrommene i sentrum, men i hvilken grad
byrommene har potensiale til å fungere som oppholdsareal varierer mellom alternativene
Fv. 109 passerer forbi stasjonen ved foten av Grønlifjell i alle alternativer, men rv. 110 er svært
forskjellig for alternativene. Med vegalternativ 1 unngås støy og støv fra ny riksveg 110 gjennom
området, og stasjonsområdet legges til rette som et attraktivt byrom. Uten rv. 110 gjennom området
kan dessuten ny bebyggelse legges tettere inn mot reisetorget og enklere bebygges med også
støyfølsomme funksjoner som boliger. Dette åpner for mer varierte byfunksjoner. For 6b+3 vil
reisetorget være omgitt av trafikk på to sider, og vil ikke ha samme mulighet til å bli en integrert del av
et nettverk av byrom. For 6b+2 vil forbindelsen til sentrum være bedre, men det store, åpne arealet
oppå veglokket vil kunne gi området et ødslig preg med store, åpne arealer dominert av arealkrevende
tekniske inngrep.
6b-alternativene ligger tett opp mot Freskoveien. Kvartalsstrukturen sør for Freskoveien forsvinner, og
byrommet åpnes opp i denne retningen. I 2a+1 er det mulighet for en bygning mellom stasjonen og
Freskoveien som lukker byrommet.
For alle alternativer vil ny rv. 110 og fv. 109 med store rundkjøringer likevel lett bli dominerende
strukturer som preger bylandskapet, men ny bybebyggelse kan dempe infrastrukturens dominans. Det
er også en mulighet å i større grad inkludere funksjoner som er plassert på sidene av lokket inn i ny
bebyggelse, f.eks. ha sykkelparkering i første etasje i nye bygninger. Da kan bebyggelsen langs
reisetorget trekkes nærmere, og skape et mer avgrenset byrom. Denne muligheten er mer begrenset
for 6b+2 og 6b+3 enn de øvrige, fordi arealer tett på stasjonen er benyttet til hovedveg i disse
alternativene.
Alternativ 6b+1, 2a+1 og delvis 6b+2 legger til rette for at stasjonsområdet kan bli en direkte utvidelse
av eksisterende sentrum hvor Brattliparken kan integreres som en bydelspark for hele knutepunktet.
På denne måten vil også grønnstrukturen mellom sentrum og Brattliparken/Fredrikstadmarka styrkes.
Stasjonsområdet som nytt byrom:
6b+1: God
6b+2: Middels god
6b+3: Utfordrende
2a+1: God
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13.5 Potensial for byutvikling: Mulighetene for ny bystruktur og nye funksjoner
innenfor anleggsgrensen
Trafikken i ny kollektivgate vil bli begrenset til busstrafikk og atkomsttrafikk til nye bykvartaler, uten
allmenn gjennomgangstrafikk. Den delen av kvartalene som ligger inn mot kirkegården er derfor
velegnet for alle typer sentrumsbebyggelse inklusive boliger for alternativ 6b+1 og 2a+1.
Omleggingene av vegsystemet gjør det mulig å utvikle området som en utvidelse av sentrum.
Størrelsen gjør området fleksibelt og funksjonelt for mange typer bebyggelse.
Deler av Steffensjordet benyttes til reisetorgfunksjoner. Resten av området får et helt annet
brukspotensial uten hovedvegsystem gjennom, og det kan etableres variert sentrumsbebyggelse som
også kan inkludere boliger. I hvor stor grad området kan utnyttes vil avhengig av hvordan kommunens
arealplanstrategi vektlegger bevaring av eksisterende bebyggelse.
6b+2 og særlig 6b+3 vil ha mer krevende støy og luftforurensingssituasjon med trafikkarealer i to
retninger ved stasjonen, og en ekstra rundkjøring tett inn mot de sentrumsnære utbyggingskvartaler.
De mest trafikkerte områdene langs ny trasé for fv. 109, rv.110 og atkomst til sentrum vil være mindre
egnet for visse formål (særlig bolig). Vegarealene tar også mye av utviklingspotensialet i området, og
for 6b+2 og 6b+3 tas disse arealene fra overgangsområdet mellom stasjon og sentrum.
Området mellom kollektivgata og rv. 110 kan forventes utnyttet intensivt for alle alternativer der det er
mulig. Sykkelparkeringen på reisetorget kan her legges inn i bygningsmassen dersom dette avklares
gjennom egne avtaler, og utbyggingsområdet utvides.
Alle alternativene har satt av arealer til reisetorgfunksjoner i siktaksen mellom kollektivgata og
Glemmen kirke. Dette arealet vil også kunne utnyttes som utbyggingsarealer hvis området
omdisponeres. En slik løsning vil ha et potensial for å øke det totale utbyggingsarealet i knutepunktet.
Dette vil redusere siktaksen som byromelement, men kan også bidra til et mer skjermet reisetorg
avgrenset av kvartalsstruktur.
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Figur 13-1: Utbyggingsmuligheter innenfor anleggsgrensen 6b+1, 6b+2,6b+3 og 2a+1, målestokk
1:10 000
Mulighetene for ny bystruktur og nye funksjoner innenfor anleggsgrensen
6b+1: Meget god
6b+2: God
6b+3: Middels god
2a+1: Meget god
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13.6 Vurdering mulig framtidig transformasjon i omkringliggende kvartaler

Figur 13-2: Utviklings- og transformasjonspotensial i omkringliggende kvartaler, 6b+1, 6b+2, 6b+3 og
2a+1, målestokk 1:10 000
Flytting av hovedatkomst til sentrum mot nord og fjerning av bro for Bryggeriveien vil gi
utviklingsmuligheter for kvartalene mellom Brochs gate og Bryggeriveien (1). Det er potensial for
bedre arealutnyttelse i dette området, og området vil bli mer attraktivt også for boligformål. Mulighet for
en etablering av park-/torgareal ved eksisterende Brochs gate som vil kunne bli en buffer mot det mest
trafikkerte veisystemet.
Glemmen kirkegård (3) forutsettes uendret, men en gangforbindelse mellom bykjernen og gjennom
parkdelen av kirkegården er et forslag og en framtidig mulighet. En slik løsning vil gi en alternativ og
rask atkomst mellom byen og stasjonen, og kirkegården vil ikke i like stor grad framstå som en
barriere.
Vestsiden av Glemmen gate (5) er et gateløp med bebyggelse som i stor grad forventes bevart
uendret (gamle kongeveg), men for området ved Hanco-bygget vil noe eksisterende bebyggelse bli
borte som følge av tiltaket. Her kan arealene ved Hanco-bygget reetableres med mer bebygd areal.
I området ved Trara Skole (6) vil Glemmen herredshus bli revet for alle 6b-alternativene, mens for
2a+1 kan dette bevares. Forutsatt at Trara skole også i framtiden opprettholdes som i dag, vil store
deler av dette arealet ligge uendret, og vil være en viktig atkomst til Brattliparken og videre opp i
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Fredrikstadmarka. De resterende delene av Traraveien vil være svært attraktive for en videreutvikling
med nærhet til stasjonen og Brattliparken.
Det foreligger ingen planer om å endre formål på Glemmen videregående skole (7), og selve kvartalet
blir liggende urørt. Endringen av rv. 110-traseen til Fremskridt vil påvirke skolens hovedinngang. På
den andre siden vil flyttingen av biltrafikk vekk fra eksisterende fv. 109 redusere trafikkbelastningen på
denne siden. For vegalternativ 1, når rv. 110 flyttes til Fremskridt, skapes dårligere atkomstforhold for
skolen og mellom boligområdene i nord og stasjonsområdet. Dette kompenseres noe med lokk over
deler av gata. Tomta slik den ligger i dag er ekstensivt utnyttet med til dels lave bygninger og store
parkeringsarealer. Med ny stasjon og bussholdeplass tett inn til kvartalet, og bedre sykkeltilknytninger
i forbindelse med Bypakke Nedre Glomma, vil det være potensiale for enten å øke elevkapasiteten på
skolen og/eller å legge til nye formål på deler av arealet.
Stasjonsområdet (tidl. Røde Mølle-området) (10):
Dette området vil i sin helhet benyttes til reisetorgfunksjoner, og det forutsetter at Røde Mølle må
rives.
Tiltaket med ny rv. 110 inkl. gang-/ sykkelveg langs Grønlifjellet vil fjerne det meste av bebyggelsen på
Grønli, men noe bebyggelse mot øst av Grønlifjellet (9) beholdes. Det er i det sistnevnte området
potensial for å erstatte den eksisterende bebyggelsen med ny bebyggelse som gir høyere utnyttelse.
Ny bebyggelse vil måtte utformes på en måte som i større grad enn i dag tar hensyn til
støybelastningen. Grønlifjellet ligger eksponert til i landskapet og en eventuell høyere utnyttelse vil
dessuten måtte ta landskapshensyn.
Mulig framtidig transformasjon i omkringliggende kvartaler:
For de omkringliggende kvartaler er det små forskjeller mellom alternativene. Men de sentrale
områdene innenfor anleggsgrensen har et større potensial for 2a+1 og 6b+1. Dette kan indirekte
påvirke utviklingen av de omkringliggende kvartaler.
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