Evaluering av parallelloppdrag og anbefalinger til videre planarbeid

Grønli knutepunkt - Fredrikstad
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Forord
Nye Fredrikstad stasjon på Grønli skal etter planen stå ferdig innen 2026 og Jernbaneverket er i full gang med
å planlegge nytt dobbeltspor gjennom byen. Det er høye ambisjoner og forventninger til at IC-satsningen
skal bidra til en bærekraftig byutvikling og at veksten i persontransporten i byområder skal tas med kollektiv,
sykkel og gange. Hvor vellykket den store investeringen i Fredrikstad blir, er derfor også avhengig av forhold
utenfor Jernbaneverkets tiltaksgrense. For at nye Grønli stasjon skal få størst mulig samfunnsøkonomisk
gevinst, må flere aktører jobbe i felles retning. Fredrikstad kommune, Statens vegvesen, Østfold fylkes
kommune og Jernbaneverket har derfor inngått i et samarbeid om knutepunktutvikling.
Partene er enige om de overordnede målene for knutepunktutvikling på Grønli, men har ulike ansvar og
hensyn de skal ivareta. Partene har derfor satt i gang et parallelloppdrag, en felles idedugnad som setter
Jernbaneverkets prosjekt inn i en større sammenheng. Det sentrale temaet for oppgaven har vært hvordan
Grønli stasjon med omkringliggende områder kan utvikles i tråd med overordnede føringer og de fire partenes
egne ambisjoner.
Tre tverrfaglige team med arkitekt, landskapsarkitekt, veg- og trafikkompetanse har i en kort periode mellom
oktober 2015 og januar 2016 jobbet med en oppgave full av komplekse problemstillinger. Teamene har gjort
grundige analyser og gitt forslag til et overordnet infrastruktur- /byplangrep og hvordan Grønliområder
kan utformes med bebyggelse og byrom, veistruktur, kollektivfunksjoner og gjøres tilgjengelig for ulike
trafikantgrupper.
De tre teamene og deres bidrag er:
•

Scenario nord «Grønli-kilen»: Dyrvik Arkitekter, Sweco, SLA og Norsam

•

Scenario midt ”Fredrikstad stasjon”: Plan Urban, Alt.arkitektur og ATSITE

•

Scenario syd «Byliv»: Rodeo arkitekter og Norconsult

I tillegg til at man ved parallelloppdraget øker idetilfanget og får faglige innspill til et helhetlig grep og
løsninger for Grønli, er dialogen mellom samarbeidspartene ved felles utforming av oppgaven og evaluering
også en viktig del av parallelloppdraget. Denne evalueringsrapporten beskriver innholdet i de tre innleverte
oppgavene sammen med evalueringsgruppens faglige vurderinger og anbefalinger til videre planarbeid.
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1. Innledning

Bakgrunn for parallelloppdraget

Prosjektmål for parallelloppdraget og utvikling av området:

Jernbaneverket er i gang med planarbeidet for nytt dobbeltspor og
jernbanestasjon i Fredrikstad. Området der ny stasjon planlegges
ligger nært dagens sentrum og tett inn mot veier med høye trafikk
tall. Rv. 110 ligger parallelt med banen, mens fv. 109 krysser under
ved stasjonsområdet.

Legge til rette for en attraktiv og bærekraftig byutvikling rundt
kollektivknutepunktet Grønli og for en omveltning av reisevaner
der miljøvennlige transportformer blir førstevalget.
Utvikling av Grønli skal gi:

Bypakke Nedre Glomma inneholder to veiprosjekter tett inn
mot knutepunktet som vil ha stor betydning for utformingen av
knutepunktet og dets kvalitet:
•

Rv. 110 planlegges utvidet fra 2 til 4-felt fra Simo-St. Croix i den
samme smale korridoren som nytt dobbeltspor planlegges.

•

I kommunedelplan for byområdet foreslås også en indre
sentrumsring med en ny forbindelse, «nordre tangent», som
kobler dagens hovedvegnett (fv. 108, rv. 110 og fv. 109) og fører
trafikken utenom sentrumsgatene. I en rapport av COWI og Griff
Arkitektur for Fredrikstad kommune anbefales nordre tangent
utformet som en firefelts vei med påkobling til rv. 110/fv. 109 ved
stasjonsområdet. (Hovedrapport Indre sentrumsring 2014)

Begge prosjektene er i en tidlig fase og det knytter seg usikkerhet til
både løsning (trasé/utforming), finansiering og fremdrift.
Fredrikstad kommune, Fylkeskommunen, Jernbaneverket og Statens
vegvesen ønsker en knutepunktutvikling rundt nye Grønli stasjon der
miljøvennlige transportformer (kollektiv, gange- og sykkel) prioriteres
i kombinasjon med en byutvikling med høy arealutnyttelse, gode
byrom og god forbindelse mellom stasjon og dagens sentrums
kjerne. For å oppnå dette er det en særlig utfordring i hvordan
forholdet til rv. 110, fv. 109 og sentrumsring løses, slik at disse kan
håndtere den store trafikken, samtidig som trasé og utforming gir en
best mest mulig bymessig situasjon. Geotekniske forhold gir rammer
for hva som er gjennomførbart.
Partene er enige om de overordnede målene for knutepunkt
utvikling på Grønli, men har ulike ansvar og hensyn de skal ivareta
som kan være i konflikt med hverandre og ønsket måloppnåelse.
Det har derfor vært behov for en prosess som undersøker hvordan
de ulike aktørene/prosjektene bør spille sammen for at Grønli
knutepunkt kan løses best mulig. Partene har derfor tatt inititativ
til et mulighetsstudie, gjennomført som et parallelloppdrag, der
tre tverrfaglige team med erfaring fra planlegging i komplekse
bysituasjoner, har sett på muligheter for utvikling av Grønli-området.
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•

god tilgjengelighet og fremkommelighet for fotgjengere,
syklister og kollektivtrafikk til, i og gjennom knutepunktet

•

enkle og effektive bytter mellom ulike reisemidler

•

attraktive bymessige omgivelser rundt Grønli med bolig og
næring, høy arealutnyttelse og kvalitet

•

gode forbindelser mellom Grønli og omkringliggende
bebyggelse, især dagens bykjerne og FMV

•

et bidrag i å nå målet om nullvekst i biltrafikken

•

økt trafikksikkerhet

Gjennomføring
Tre team jobbet parallellt med oppdraget i tolv uker fra oktober 2015
til januar 2016. Oppgaven teamene fikk, er kort beskrevet på neste
side. Mer informasjon og detaljerte føringer for parallelloppdraget
fremgår i kravspesifikasjon for parallelloppdraget, datert 15.06.2015.
Parallelloppdraget ble delt i to hovedfaser med ulik målestokk,
adskilt av midtveisgjennomgang. Ved midtveisgjennomgangen
presenterte teamene analyser, vurderinger og forslag til hovedgrep.
Teamene fikk en skriftlig tilbakemelding med samarbeidsgruppens
kommentarer og spørsmål.
Samarbeidsgruppen lot teamene få frihet til å løse oppgaven og gi
sine anbefalinger, inkludert avvik fra kravspesifikasjon, såfremt dette
ble faglig begrunnet.
Teamene hadde ingen kontakt med hverandre i løpet av parallell
oppdraget og fikk først se de andres forslag ved sluttpresentasjon.

Evaluering
De parallelle oppdragene har blitt evaluert i perioden februar til
mai 2016 av en prosjektgruppe bestående av representanter for
samarbeidspartene. Evalueringsgruppa har bestått av:
•

Evalueringsrapporten
Parallelloppdraget er ingen konkurranse og det kåres ingen vinner.
Samarbeidsgruppen ønsker gjennom parallelloppdraget å belyse
muligheter og utfordringer ved ulike plangrep som innspill til egne
og felles planarbeid. I evalueringsarbeidet har det vært lagt vekt
på å peke på gode innspill, muligheter og utfordringer ved de ulike
løsningene, og samles om en felles anbefaling til det videre plan
arbeidet.
Evalueringsrapporten er delt inn i 4 hovedkapitler:
Kap. 2
Kap. 3
Kap. 4
Kap. 5

Oppgaven- kort oppsummering
Beskrivelse av de tre forslagene
Faglige vurderinger og anbefalinger til videre planarbeid
Videre planarbeid

Beskrivelsene i kapittel 3 er basert på teamenes egne beskrivelser og
vurderingene som fremkommer i dette kapitlet er teamenes egne.
Beskrivelsene er kun et utdrag av innholdet i de mottatte bidragene.
Det er presentert en rekke gode ideer og løsninger som tas med i det
videre planarbeidet, men som er for omfattende å omtale i denne
rapporten.
Evalueringssgruppens vurderinger fremkommer i kapittel 4 og 5.
Gruppens rolle har vært å komme med faglige vurderinger av ulike
løsninger og gi anbefalinger til den videre planprosessen.

Østfold fylkeskommune
v/ Christine Stene, Ellen Arntzen og Knut Ramtvedt

•

Fredrikstad kommune
v/ Marianne Aune, Terje Tjernås og Roy Jacobsen

•

Statens vegvesen
v/ Siri Rolland, May Lund Bjerk og Håkon S. Vindenes

•

Jernbaneverket
v/ Marianne Hermansen, Alf Louis Solvang og Karin Holen

Rune Skarstein har vært prosjektsekretær for evalueringen.
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2. Oppgaven

TEGNFORKLARING

En vellykket knutepunktutvikling forutsetter et godt møte mellom
stasjon, by og veganlegg, og attraktive løsninger for gang-/
sykkel- og kollektivtrafikk, bebyggelse og byrom. Hensikten med
mulighetsstudiet var å få innspill til et grovmasket plangrep for
knutepunktet – og undersøke møtet mellom stasjon, veg og by i tråd
med felles mål og ambisjoner.

Rv. 110 4-felt/påkobling fv. 109
Nordre tangent (del av indre sentrumsring)
- anbefalt løsning i ”Hovedrapport Indre sentrumsring” (COWI/Griff 2014)
Jernbane KVUtrasé.
Dagens bussterminal

Oppgaven hadde ikke en definert plangrense, men det ble brukt to
illustrasjoner for å angi oppgavens ytterpunkter og fokusområder.

Sentrumsformål, KDP Fredrikstad byområde
Fremtidig sentrumsformål, KDP Fredrikstad byområde
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DEL 2. NYE GRØNLI STASJONSBYDEL
- kollektivknutepunkt og byutviklingsområde

Den første delen av oppgaven er en ideutviklingsfase som omfattet
utvikling av alternative løsninger for overordnet grep/konsept for
møtet mellom utvidet Rv. 110 Simo- St. Croix, indre sentrumsring,
nytt dobbeltspor og ny stasjon, fv. 109 og eksisterende bystruktur.
Muligheter og utfordringer ved de alternative hovedgrepene for
infrastrukturen skulle vurderes ut i fra følgende tema:

I den andre fasen ble alternativet som teamet mente har best
potensial ut i fra vurderingskriteriene i fase 1, utviklet videre med et
tettere fokus på Grønli. Teamene ble bedt om å se på både utvikling
av Grønliområdet og utforming av kollektivknutepunktet.

•

Arealbruk/potensial for byutvikling/kobling
mot eksisterende by
100 200 300 400 500 m

•

Barriereeffekt

•

Potensial for kollektivknutepunkt med vekt på miljøvennlig
transportløsninger (gang-, sykkel og kollektiv)

•

Anleggsgjennomføring og trafikkavvikling

•

Sårbarhet i vegsystemet

•

Geotekniske forhold
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100
100

N

•
Bymessig fortetting rundt stasjon
Hvordan stasjonens omkringliggende områder kan utvikles på en
kvalitativt god måte i sammenheng med eksisterende by.
•
Optimal utforming av kollektivknutepunkt
Hvordan bør stasjonen utformes for å best mulig koble seg til
eksisterende by? Sammenheng med overordnet kollektivtransport-,
gang- og sykkelveinett.

Tre scenarier: Grønli nord, midt og syd
Jernbaneverket har utført en forstudie mellom mai 2015 og januar
2016 som en forberedelse til det videre planarbeidet. Gjennom
forstudien har man sett på ulike variasjoner av stasjon på Grønli, og
kommet frem til et mulighetsrom for banen. Vurderinger av jernbane
tekniske og geotekniske forhold, konsekvenser for miljøtemaene
(nærmiljø, kulturmiljø og landskapsbilde), anleggsgjennomføring
og stasjonsplassering angir et 3-dimensjonalt mulighetsrom som er
avgrenset horisontalt mot sør og nord og vertikalt i høyde. Drift på
eksisterende bane under byggeperioden var gitt som en premiss i
arbeidet. Dette kan ikke innfris i alle løsningene.
I arbeidet med forstudien framkom det at høyder på samme nivå
som eksisterende spor eller høyere (over kote +10) øker inngrepene
i St. Hans- og Grønlifjellet med store konsekvenser for nærmiljø og
landskapsbilde, brudd i viktige veiforbindelser og høye kostnader. Fra
rundt +6 og nedover øker utfordringer med gjennomførbarhet: geo
tekniske forhold, vannveier, infrastruktur i bakken og høye kostnader.
Ulik vertikal og horisontal trasé for banen gjennom Grønli gir også
ulike muligheter for utvidelse av rv. 110, tilknytning til fv. 109 og

forbindelse mellom stasjon og omkringliggende by. Samarbeids
gruppen bak parallelloppdraget har derfor ønsket å benytte parallell
oppdraget til å belyse hvilket potensial for et helhetlig grep ulike
variasjoner av jernbanens føring gjennom Grønli kan gi. I parallell
oppdraget har de tre teamene derfor jobbet med tre varianter
av stasjonsplassering som er innenfor mulighetsrommet som er
avdekket i arbeidet med forstudien.
Scenario syd vil være særdeles krevende å gjennomføre. Prosjektene
er imidlertid så store og viktige for byen at aktørene, i en tidlig
idefase, har ønsket å få belyst om en stasjon som ligger nærmest
mulig sentrum med mulighet for å ligge sør for rv. 110, kan gi så store
gevinster for byen at en slik løsning bør vurderes i videre planarbeid.
Teamene fikk utdelt et grunnlag med bane i en prosjektert høyde.
Dersom teamene gjennom arbeidet fant gode grunner til å justere
høyden kunne de gjøre dette innenfor et oppgitt høydespenn.
Justering i forhold til prosjektert høyde måtte begrunnes og teamene
måtte selv justere/forskyve datagrunnlaget.

SCENARIO GRØNLI NORD
Høyde stasjon*: høyde spor kote+2
Mulig høydespenn kote -2 til +2.

SCENARIO GRØNLI MIDT
Høyde stasjon*: høyde spor kote+8
Mulig høydespenn kote +5 til +8

SCENARIO GRØNLI SYD
Høyde stasjon*: høyde spor kote +2
Mulig høydespenn kote 0 til +4

Ved å skape avstand til dagens jernbanetrase
og brukonstruksjonene for dagens rv. 110,
kan jernbaneanlegget bygges med drift på
jernbanen og trafikk på rv. 110.
Fv. 109 må legges om, både i byggefasen og
etter ferdigstilling.

Traseen ligger nær eksisterende bane og
konstruksjoner for rv. 110. Rv. 110 må trolig
legges om i byggeperioden, og drift på jern
banen må stanses. Fv. 109 må legges om,
både i byggefasen og etter ferdigstilling.

Traseen ligger omtrent der rv. 110 ligger
i dag. Rv. 110 må legges om før bygge
perioden, og drift på jernbanen må stanses.
Rv. 110 antas å måtte legges om nord for
ny stasjon. Fv. 109 må legges om, både i
byggefasen og etter ferdigstilling.

* Angitt høyde på stasjon/spor: SOK (skinneoverkant) ved plattform. Plattform ligger 76 cm over dette.
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3. Mulighetsstudiene

Teamene har levert et svært omfattende og idérikt materiale og det har ikke vært mulig
å omtale alle aspekter ved bidragene i en kort beskrivelse. Vi anbefaler interesserte å gå
igjennom det innleverte materialet for mer informasjon om hvert forslag.
Beskrivelser og vurderinger i dette kapitlet er basert på teamenes innleverte bidrag.
Evalueringsgruppens vurderinger fremkommer i kap. 4 og 5.
Komplette leveranser ligger på Jernbaneverkets nettsider.
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Scenario nord - ”Grønlikilen”
Dyrvik arkitekter, Sweco, SLA og Norsam
s. 10-13

Scenario midt
Plan Urban, Alt arkitektur og ATSITE
s. 14-17

BYLIV

...TIL URBANT KNUTEPUNKT
Scenario syd – ”Byliv”
Rodeo arkitekter og Norconsult
s. 18-21

Det fremtidige stasjonstorget på Grønli? (sett fra nord)

STRATEGIER
Marka

Trara skole

Glemmen skole

s gate

Broch

Stortorvet

RV 110
SENTRUM
Omorganisering
av biltrafikk

RV 109

HASSINGVEIEN
Forbindelser
til sentrum, elva og marka

BARRIERE

I dag blir gjennomgangstrafikk sluset rett inn i bykjernen.
De tungt traffikerte Rv110 og Fv109 er ikke ideelle for å
skape et attraktivt bymiljø i forlengelse av eksisterende
sentrum. For å minske barriereeffekten foreslås derfor
å omorganisere Rv110 BARRIERE
og Fv109. GjennomBARRIERE
å grave ned
RUNDKJØRING
jernbanen åpnes muligheten for å legge Rv110
RV 110 sør for
SENTRUM
INDRE RING
109
skinnegangen. Ved å legge
Fv109 inn mot høyden i RV
øst,
frigjøres plass til byutvikling samtidig som landskapet
kan trekkes over veien og skape bedre sammenhenger på
tvers.

På grunn av barrierene er stasjonsområdet i dag verken
en integrert del av byveven, eller en attraktiv port
inn til sentrum. Vi foreslår derfor å skape to tydelige
hovedforbidelser: Grønligata (oransje), en byallé som
forbinder Glemmenområdet med Brochs gate, og en
grønn korridor i vest (grønn) som forbinder Vesterelva
og Stortorvet HASSINGVEIEN
via stasjonsbyen til Brattliparken, og med
videre forbindelser ut i Marka i nord.

To alternativ for RV 110
SENTRUM

Koble stasjon med urban torget

For å skape et sted folk ikke bare reiser fra, men
også reiser til, plasseres stasjonen som et sentralt
punkt som del av et offentlig rom.
Torget legges langs den nye Grønligata, og blir en
integrert del av byveven. Stasjonens plassering
under torget skaper aktivitet, attraksjon og legger
til rette for et variert og blandet urbant program en sentralitet i det fremtidige Fredrikstad.

Robust rammeverk

Det vil ta mange år, kanskje tiår, før
stasjonsområdet og bydelen rundt vil bli
fullt realisert. Det er derfor viktig med et
robust rammeverk som muliggjør at hvert
utviklingsområde kan transformeres,
utvikles og fortettes over tid, uavhengig
og etter behov. Vi foreslår en tydelig byog gatestruktur som underbygger og
forsterker dagens sentrumsstruktur, og som
skaper nye og bedre sammenhenger i byen.

Prinsipp for horisontale og vertikale forbindelser ved urbant knutepunkt
min. 5m

RV 110

HASSINGVEIEN

KONTOR

BOLIG
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Scenario nord - ”Grønlikilen”

DEL 1. OVERORDNET INFRASTRUKTUR
Teamet utviklet 6 alternativ for overordnet grep basert på ulike
kombinasjoner av
•

fv. 109 (i dagens trase / splittet og biltrafikk flyttet mot øst)

•

nordre tangent (som tidligere anbefalt1/ flyttet mot vest)

•

rv. 110 (i dagen / senket).

Teamet anbefaler en løsning der rv. 110 legges under lokk, dagens fv.
109 splittes i to med kollektivtrase forbi knutepunktet (”Ila allé”) og
biltrafikken i ny trase øst for knutepunktet, og nordre tangent legges
vest for St.Hansfjellet . Teamet anbefaler løsningen fordi den gir:
•

Minimal barriere for gående og syklende

•

Et helhetlig byutviklingsområde mellom sentrum og stasjonen

•

Sammenhengende byvev

•

Optimal grensesnitt mellom buss og tog

Teamet har også sett på muligheter i et overordnet system for gang-,
sykkel- og kollektivtrafikk. De foreslår å videreutvikle elvemetroen
med flere stopp, og bruke dagens jernbanetrasé som mulig kollektiveller gang-/sykkelforbindelse. De peker ut to hovedforbindelser for
gående og syklende - en sentrumsforbindelse/bystrøk fra FMV og en
rekreativ, grønn og historisk forbindelse fra Gamlebyen.
1

”Hovedrapport Indre sentrumsring” COWI/Griff for Fredrikstad kommune 2014

Nye sammenhenger
Flere stopp på elvemetroen og ny bruk av dagens
banetrase sammen tydelige forbindelser/strøksgater
mellom viktige målpunkter og flytting av nordre
tangent mot vest gir mange ulike koblingspunkter og
attraktive alternativer for ulike transportformer. Nye
byutviklingsområder i mørk orange.
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Flytting av stasjon mot øst
Teamet foreslår å skyve plattformene ca. 150 m mot øst for at
stasjonen skal ligge bedre i forhold til den naturlige byutvikling, med
hovedatkomst sentrert over plattformene.
DEL 2. GRØNLI STASJONSBYDEL
Lokket over jernbanen og rv. 110 gir teamet et sammenhengende
bygulv som gir rom for ny bebyggelse og barrierefrie løsninger for
gående og syklende. Teamet foreslår også lokk over veg og bane på
vestsiden av St.Hansfjellet.
Teamet foreslår to (tre) adkomster til stasjonen i tilknytning til
hovedforbindelsene til sentrum (Ila allé og Traraveien) med kort
avstand til busstopp. Hovedadkomsten til stasjonen ligger ved
kollektivgaten/bystrøksforbindelsen, med nedgang på begge sider
av gaten. Reisende med bil (taxi og hente-/bringesone) ankommer
via fv. 109 i øst og bruker den østre nedgangen av stasjonsinngang Ila
allé. Det er sykkelhotel under bakken ved Trara.
Teamet foreslår å etablere en rekke byrom og møteplasser langs
hovedforbindelsene, blant annet å åpne opp Torvbyen mot gaten og
revitalisere byrommet mellom byggene. Lokkene er vist ubebygget,
med unntak av lavere kollektivrelevante funksjoner. Dette gir store
åpne byrom rundt knutepunktet.

Planen viser en kvartalsbebyggelse langsmed Ila allé og Grønlikilen
i fortsettelsen av sentrum fra Torvbyen og opp mot Glemmen vgs.
Bebyggelsen har varierende høyde, mellom 4 og 9 etasjer. Langs
Glemmengata er det lagt opp til en småskalabebyggelse.
Teamet legger vekt på kilen i landskapet som infrastruktur
prosjektene medfører. De anbefaler å etablere en egen strategi for å
håndtere konsek vensene av inngrepene - fremme en ”reetablering av
landskap, funksjoner og kontekst som tilfører traseen og de berørte
omgivelsene kvalitet”. Dyrvik foreslår å gjøre dette ved å etablere en
solid østvestllig tverrforbindelse for gående og syklende langsmed
denne kilen med fellesfunksjoner, byrom og gode tilknytnings
punkter/ plassdannelser i møte med hovedforbindelsene til byen.

Teamet foreslår tre premisser som skal ligge til grunn for utvikling av Grønli
(over til høyre). Disse handler om å ivareta kvaliteter i bystrukturen, optimalisere
flyt for ulike trafikantgrupper og sikre bærekraftige løsninger for det nye
kollektivknutepunktet.
Anbefalt hovedgrep for infrastruktur (under). Teamet legger rv. 110 under lokk
og legger et sammenhengende bygulv/kollektivgate langs dagens fv. 109. Den
rekreative, grønn hovedforbindelsen via sentrum til Gamlebyen er markert med
orange, mens ”bystrøket” sentrumsforbindelsen til FMV er markert i lilla.

Anbefalt hovedgrep for infrastruktur
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3. Trara skolegård

Trara skole ligger tett inntil
den nye IC-traseen. Vi
reetablerer skolegården på
lokket av traseen. Skolegården tilhører lek og
aktiviteter for skolebarna,
men også for områdets
bebeoere utenom skoletid.

6. Fredrikstad kollektivknutepunkt og
stasjonsnedgang Ila allé
Denne nedgangen er prioritert de bussende,
gående og syklende. Vertikalkommunikasjonen delt i to på hver sin side av kollektivgaten.

1. Frydenbergparsellene

Grønlikollen
Ila alle

6

7

Åsveien

Fv 109

4
5

Einar Røds gate

4

Steffensjordet

3

Glemmengata

Myragata

Frydenberggata

Søndre Frydenbergvei

St.Hansfjellet

2

1

Traraveien

Glemmengata

Brattliparken

Lokket utnyttes til fellesskapsordninger
som grønne vekster i parseller. Noen
parseller er skolehager, andre tilhører
boligene i området. Enkelte parseller er
kun for aktiviteter og opphold og drives
av idrettslagene og lokale velforeninger.

7. Einar Røds plass

Her er det Kyss&Kjør samt
taxiholdeplass for kjørende østfra
og sørfra. Plassen har også en
stor utendørs sykkelparking med
plass til 300 sykler. På plassen
står også to vertikalkjerner med
trapp og heis til plattformene.

2. Frøyas park

Terrenget reetableres ved St. hansfjellet.
Over IC traseen etableres Frøyas park som
en del av det øst/vestgående landskapsrommet.

4. Stasjonsinngang Traraveien

Inngang Traraveien ligger tett
inntil Glemmengata og starten på
Brattliparken. Her ligger også et
stort sykkelhotell med plass til
500 sykler med direkte adkomst
via kulvert. Inngangen har også
Kyss&Kjør og taxiholdeplass for
de som kommer vestfra i byen.

PARALLELLOPPDRAG 2015/2016
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5. Brattlitrappen
Forbinder den nye stasjonsbydelen med den
rekreative Brattliparken. Terrenget reetableres
på IC-traseens lokk og landskapet trekkes fra
parken ned til kollektivknutepunktet. Brattlitrappen har åpninger ned til underliggene
skinnegang og gir dermed en visuell kontakt
med toget.

| SCENARIO NORD | KNUTEPUNKTUTVIKLING FREDRIKSTAD

norsam as
Rådgivende ingeniør samferdsel

Prinsippdiagram Grønlikilen

13 / 32

Scenario midt - ”Fredrikstad stasjon”

DEL 1. OVERORDNET INFRASTRUKTUR
Teamet utviklet 6 alternativ for overordnet grep basert på ulike
kombinasjoner av
•

fv. 109 (i dagens trase / splittet og biltrafikk flyttet mot øst)

•

rv. 110 (2- og 4-felt i dagens trase)

•

bussveg (via dagens fv 109 / via Glemmengata)

Teamet anbefaler en løsning der dagens fv. 109 splittes i to med
kollektivtrase forbi knutepunktet og biltrafikken i ny trase øst for
knutepunktet, mens rv. 110 opprettholdes med 2 felt forbi stasjon.
Teamet påpeker at utvidelse av rv. 110 fra 2- til 4-felt og nordre
tangent med 4-felt vil øke vegkapasitet, dermed også biltrafikk,
noe som både gjør det vanskelig å nå vedtatte mål om nullvekst i
biltrafikken og prioritere myke trafikanter og kollektivtrafikk i og
gjennom knutepunktet. Teamet foreslår en ombygging av hoved
vegene fv. 109 og rv. 110 til gater og en fysisk utforming av disse som
legger opp til lav hastighet, skiltet maks 40 km/t forbi stasjonen, flere
kryss i plan med lokalveger og at alle gangkryssinger legges i plan.

Anbefalt hovedgrep for infrastruktur
Kjøreveg
Bussveg/kollektivfelt
Gang-/sykkel
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Teamet begrunner anbefalt løsning (under) på følgende måte:
•

God og bytilpasset utforming av rv. 110, med riktig nivå på
kapasitet sett i forhold til vedtatt mål, og potensial i overføring
fra bil til mer miljøvennlig reisemåter.

•

Å splitte fv. 109 på to traseer gir potensial for synlig og
reell prioritering av buss gjennom knutepunktet, med
bussholdeplasser direkte på stasjonen.

•

Å flytte biltrase for fv. 109 lengre øst med ny kobling til rv. 110
gjør at den delen av gatenettet som prioriteres for buss, gang og
sykkel ikke er sårbart ved eventuell kø i biltraseene.

•

Godt utgangspunkt for å etablere en busstamme gjennom
stasjonsområdet og sentrum.

Fra sentrum følger gang- og sykkelnettet kollektivaksen. Rv. 110
krysses i plan i lysregulert kryss. Stasjonsområdet rammes inn av
sykkelgater der sykkel prioriteres. Teamet legger opp til en videre
utvikling av gang og sykkelnettet i sentrum som gir lettere til
gjengelighet generelt og bedre atkomstforhold til stasjonen.

Overordnet grep - bystruktur
Teamet foreslår å binde sammen Grønli med de omkringliggende
områdene ved å legge opp til en grønn akse fra Gamlebyen via
Gunnar Nielsens gate forbi kirken og opp til Brattliparken, en sports-/
aktivitetstrase i dagens bane og en kulturakse fra Gamlebyen via
gågata og opp Glemmengata samtidig som byen utvides mot Grønli.

Overordnet grep - mobilitet
Teamet har sett på overordnet struktur for alle trafikantgrupper og
foreslår en forenkling av bussnettet med få linjer og høy frekvens, en
veg- og gatestruktur fra hovedveger til en mer bymessig byring som
gir tilgjengelighet for bilen, men på byens premisser med lav fart og
planfrie kryss, samt tilrettelegging for fotgjengere med ny bro over
Glomma og spesielt satsning på syklister og et sykkelnett som når en
stor andel målpunkt der syklistene prioriteres høyest.
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DEL 2. GRØNLI STASJONSBYDEL
Stasjonsområdet rammes inn av rv. 110 i syd, Glemmengata i vest,
Freskoveien i nord og fv. 109 med busstraseen i øst. Spor og platt
former ligger på nivå under bakken, ca. 7 meter lavere enn bygulv
med tilhørende bygater. Plattformene strekker seg også inn i fjell, slik
at store deler av plattformene vil ligge under tak.
Teamet foreslår tre adkomster til stasjonen, med hovedadkomst fra
kollektivgaten, supplert av to adkomster fra Glemmengata, øst og
vest for St.Hansfjellet. Over plattformene i øst etableres et lokk som
et stasjonstorg, som inneholder paviljonger for servicefunksjoner,
venteområder, trapper og heis ned til plattformene. Samtidig opp
rettholdes det en åpen løsning over deler av plattformen som slipper
lys og luft ned. Bussholdeplasser langs kollektivgata gir en enkel
og barrierefri atkomst til torget for bussreisende. Det etableres en
innendørs sykkelparkering under Glemmengata. Taxiholdesplass
legges i Freskoveien, og hente-/bringesone i en sidelomme til rv. 110.
HC-plasser legges som sideparkering til rv. 110 eller langs Freskoveien.
Øvrig parkering begrenses.

Perspektiv fra rv. 110 og gangkryssing over til stasjonstorget

Planen viser en bymessig fortetting rundt stasjonen med kvartals
bebyggelse langs et oppstrammet vegsystem. Teamet foreslår
en blanding av næring og bolig på henholdsvis 60 og 40 %,
med næring i første etasje og ut mot de mest trafikkerte gatene.
Boligbebyggelse legges langs lokalgatenettet og kollektivtraseen,
samt i tilbaketrukkede toppetasjer på næringsbebyggelsen. Videre
foreslås ombygging og utvidelse av Glemmen videregående skole til
en storskole for hele Fredrikstad - Campus Glemmen vgs. Skolen vil
bidra sterkt til aktivitet og bruk av byrommene i sentrum, samtidig
som skolen åpner seg opp og kan tilby tjenester tilbake til byen.
Byggehøyden varierer fra 3 – 6 etasjer, med høy førsteetasje og
tilbaketrukket toppetasje. Høyeste utnyttelsesgrad i nærheten av
stasjonen og i den urbane byaksen inn mot sentrum.
Perspektiv fra nede på plattform opp mot stasjonstorg i øst

Snitt A-A’ (1:1000)

Snitt B-B’ (1:1000)
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B

A’

B’

A
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Scenario syd – ”Byliv”
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DEL 1. OVERORDNET INFRASTRUKTUR
Teamet utviklet 6 alternativ for overordnet grep basert på ulike
kombinasjoner av
•

rv. 110 (nord / syd for stasjonen)

•

fv. 109 (i dagens trase/flyttet mot øst/flyttet mot vest)

Teamet anbefaler en løsning der fv. 109 legges i øst og rv. 110 sør
for banen, begge i tunnel/under lokk og møtes i en arealeffektiv
planskilt rundkjøring. Teamet begrunner anbefalt løsning med
reduksjon av barrierer og prioritering av gående og syklende og
kollektivtrafikk, potensial for byutvikling, trafikkavvikling, samt
anleggsgjennomføring og mulighet for etappevis utbygging. Teamet
fraråder å koble nordre tangent på i Grønliområdet og anbefaler at
eventuell ny kobling mellom fv. 108 og rv. 110 legges vest for Grønli.
Busstopp foreslås lagt på to sider av stasjonstorg, ved hovedadkomst.
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Planskilt kryss mellom Rv110 og Fv109. Det midterste feltet i begge retninger for
Rv110 er gjennomgående. De ytterste feltene for rv110 føres opp til en rundkjøring
med Fv109 på nivået over. Rundkjøringen vil ligge litt under dagens terrengnivå.

Teamet legger til grunn 4 hovedgrep for transformasjon av Grønli fra
et bildominert ingenmannsland til urbant knutepunkt:
1 - Omorganisere biltrafikk
For å oppfylle Grønlis urbane potensial, må biltrafikken gjennom
området reduseres. Teamet foreslår å legge biltrafikken på rv. 110
og fv. 109 under bakken og dermed redusere barriereeffekt, skape
sammenhenger på tvers og frigjøre plass til byutvikling. Teamet
foreslår samtidig å legge indre sentrumsring vest for St.Hansfjellet
og gjøre tiltak for å reduere gjennomkjøring i sentrum. Eksisterende
trasé for fv. 109 transformeres til en viktig bygate for fotgjengere,
syklister og kollektvtrafikk (Grønligata), samt biltrafikk.

sering av trafikk

potensial, må biltrafikken gjennom området
ns nivå. Vi foreslår følgende grep:

To hovedforbindelser knytter Grønli sammen resten av byen

r for togtunellen. Fv109 flyttes østover
kan høydeforskjellen utnyttes slik at
er og overdekke veien og skape bedre
krysse over vei) fra boligområdene i øst og
erende trasé for Fv109 kan transformeres til
re, syklister og kollektvtrafikk.

Dagens ring med 3 alternative muligheter

2 - Forbinde stasjonsområdet med byen
Teamet identifiserer og tydeliggjør to hovedforbindelser til
sentrum,
og marka:
Grønligata (oransje), en byallé som knytter
for
enelva
indre
ring
Glemmenområdet til Brochs gate, og en grønn korridor i vest (grønn)
langs Glemmengata som forbinder Vesterelva og Stortorvet via
stasjonsbyen til Brattliparken, og videre ut i Marka.

de plan for indre ring, er en tung trafikkflyt
il motvirke alle forsøk på å redusere
gang- og sykkel. Det vil også forringe
g øke luftforurensningen. For å redusere
ære raskere og mer effektivt å benytte
Dagens ring med 3 alternative muligheter for en indre ring
bil. Indre ring foreslås lagt i eller vest for
Rv. 110 og fv. 109 legges under bakken Indre sentrumsring sluttes utenfor Grønli
gstrafikk i sentrum bør ikke tillates. For å
ra Fv109 til Væstrbroa er det ca. 2 km, det er
kjøretur.

um, stimulerere til sykkelbruk og skape
enses gjennomkjøringstrafikken i sentrum.
nn i sentrum fra rundkjøringen Rv110/
nnom sentrum til vestsiden. Brochs
e med busser, sykkel og fotgjengere.
ngelige via eksisterende innganger.

5

P
P

P

P
P

P
Prinsipp for biltilgjengelighet i sentrum - ingen gjennomkjøring

25

Stasjon i offentlig rom

P
P

Gjennomfartstrafikken i sentrum reduseres ved å stenge Farmannsgate og Brochs
gate for gjennomkjøring.

Prinsipp for biltilgjengelighet i sentrum -

Robust rammeverk

3 - Koble stasjonen med et viktig offentlig rom
For å skape et sted folk ikke bare reiser fra, men også reiser til,
foreslås det å plassere stasjonen som et sentralt punkt i et offentlig
rom. Torget legges langs den nye Grønligata, og blir en integrert
del av byveven. Stasjonens plassering under torget skaper aktivitet,
attraksjon og legger til rette for et variert og blandet urbant program
- en sentralitet i det fremtidige Fredrikstad.
4 - Skape et robust rammeverk
Teamet vektlegger at det vil ta mange år, før stasjonsområdet og
ingen
bydelengjennomkjøring
rundt vil bli fullt realisert og tilrettelegger derfor for et
robust rammeverk som muliggjør at hvert utviklingsområde kan
transformeres, utvikles og fortettes over tid, uavhengig og etter
behov. Det foreslås en tydelig by- og gatestruktur som underbygger
og forsterker dagens sentrumsstruktur, og som skaper nye og bedre
sammenhenger i byen.
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BYLIV

...TIL URBANT KNUTEPUNKT

DEL 2. GRØNLI STASJONSBYDEL
Den tunge infrastrukturen legges under terreng for å frigjøre over
flaten for byutvikling, og skape muligheter for en sammenhengende
byvev i forlengelse av dagens sentrum.
Teamet foreslår en hovedadkomst til stasjonen på Grønlitorget ved
Grønligata. Bussene stopper rett ved stasjonsadkomst på vest- og
sørsiden av Grønlitorget, mens taxiholdeplass, kortidsparkering
(hente-/bringesone) og HC-parkering legges på nord- og vestsiden.
Det skisseres et potensial for et større antall parkeringsplasser i
kjellere under nybygg. Planen viser også sykkelparkering på toppen
av stasjonspaviljongen (ved nedgang til plattformene).
Gatestrukturen forsterkes av kompakt bystruktur med høy tetthet,
men høyder som tilpasses byens skala (illustrasjonene viser 3-5
etasjer). Det legges opp til et variert byprogram. Teamet foreslår å
legge et viktig kulturelt bygg på Grønlitorget for å generere aktivitet
og byliv også utenfor butikkenes åpningstider. Langs torget og
Grønligata legges det opp til et blandet program; kontorfunksjoner,
næringslokaler og butikker, mens utdanning, idrett og rekreasjon
kan legges langs den grønne korridoren. Hovedandelen av boliger
legges i ‘andre rekke’ og danner en mykere overgang til eksisterende
boligområder. Teamet estimerer at forslaget kan romme et totalt
utbyggingsareal på ca. 140 000 m², og stipulerer en fordeling på
65% boliger (dvs. ca. 800 boliger), 25% handel og 10% offentlig
virksomhet.

Det fremtidige stasjonstorget på Grønli? (sett fra nord)

Teamet legger opp til et aktivt og levende knutepunkt på Grønli torg ved å satse på
en hovedadkomst til stasjon sammen andre viktige offentlige funksjoner

STRATEGIER

Marka

Trara skole

Glemmen skole

s gate

Broch

Stortorvet

RV 110
SENTRUM
Omorganisering
av biltrafikk

RV 109

HASSINGVEIEN
Forbindelser
til sentrum, elva og marka

BARRIERE

I dag blir gjennomgangstrafikk sluset rett inn i bykjernen.
De tungt traffikerte Rv110 og Fv109 er ikke ideelle for å
skape et attraktivt bymiljø i forlengelse av eksisterende
sentrum. For å minske barriereeffekten foreslås derfor
å omorganisere Rv110 BARRIERE
og Fv109. GjennomBARRIERE
å grave ned
RUNDKJØRING
jernbanen åpnes muligheten for å legge Rv110
RV 110 sør for
SENTRUM
INDRE RING
109
skinnegangen. Ved å legge
Fv109 inn mot høyden i RV
øst,
frigjøres plass til byutvikling samtidig som landskapet
kan trekkes over veien og skape bedre sammenhenger på
tvers.

På grunn av barrierene er stasjonsområdet i dag verken
en integrert del av byveven, eller en attraktiv port
inn til sentrum. Vi foreslår derfor å skape to tydelige
hovedforbidelser: Grønligata (oransje), en byallé som
forbinder Glemmenområdet med Brochs gate, og en
grønn korridor i vest (grønn) som forbinder Vesterelva
og Stortorvet HASSINGVEIEN
via stasjonsbyen til Brattliparken, og med
videre forbindelser ut i Marka i nord.

To alternativ for RV 110
SENTRUM

Koble stasjon med urban torget

For å skape et sted folk ikke bare reiser fra, men
også reiser til, plasseres stasjonen som et sentralt
punkt som del av et offentlig rom.
Torget legges langs den nye Grønligata, og blir en
integrert del av byveven. Stasjonens plassering
under torget skaper aktivitet, attraksjon og legger
til rette for et variert og blandet urbant program en sentralitet i det fremtidige Fredrikstad.

Robust rammeverk

Det vil ta mange år, kanskje tiår, før
stasjonsområdet og bydelen rundt vil bli
fullt realisert. Det er derfor viktig med et
robust rammeverk som muliggjør at hvert
utviklingsområde kan transformeres,
utvikles og fortettes over tid, uavhengig
og etter behov. Vi foreslår en tydelig byog gatestruktur som underbygger og
forsterker dagens sentrumsstruktur, og som
skaper nye og bedre sammenhenger i byen.

Prinsipp for horisontale og vertikale forbindelser ved urbant knutepunkt
min. 5m

HASSINGVEIEN

RV 110

KONTOR
Prinsippsnitt for Rv 110 alternativ Nord

BUSS

BUTIKK

SENTRUM

BOLIG

SYKKELPARKING

TAXI + K&R

STASJON

KAFE

HASSINGVEIEN
RV 110

Prinsippsnitt for Rv 110 alternativ Sør

Vi har undersøkt og evaluert to alternativ for Rv110, nord og syd for jernbanen.
Konklusjonen er at det sydlige alternativet har best potensial, både i anleggsfasen, for
trafikkorganiseringen og for byutviklingen. I det nordlige alternativet må hele landskapet
heves for å krysse Rv110. Konsekvensen blir at man må lage store ramper for myk trafikk,
det blir vanskeligere å fase utviklingen da man må kjøpe ut alle eiendommene samtidig og
det skaper unødvendige underjordiske rom og/eller massefyllinger.

Stasjonen på det nye Grønlitorget er hjertet i det urbane knutepunket. Mobilitetsflyt og ulike programmer er
organisert gjennom horisontale og vertikale forbindelser. Når man ankommer med toget, vil de reisende umiddelbart
få øye på buss eller taxi når de kommer opp på torget, eller de kan gå direkte til sykkelparkeringen på toppen av
stasjonspaviljongen. Før man reiser videre har man muligheten til å gjøre nødvendige innkjøp, gå på treningssenteret
eller møte venner for en kaffe eller en drink. Stasjonen og paviljongen er en del av det offentlige rommet, og en del av
byen.

KNUTEPUNKTUTVIKLING FREDRIKSTAD
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kt +7
eksisterende terreng

RV 110

SNITT A-A
1:1000

Grønli Gate
kt +7
eksisterende terreng
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Grønli Gate
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KNUTEPUNKT
Fredrikstad Stasjon

t +10

+10

PLAN 1:1.000

kt +10

kt +2

Fredrikstad Stasjon

kt +10
Buss

kt +2

Bussterminalen vil ikke bli flyttet til stasjonen, men
planen legger til rette for at alle busser kan stoppe i
gateterminal ved knutepunktet.
For å gjøre avstanden fra tog til buss så liten som
mulig, og skape visuell kontakt i det man kommer
opp på torget, legges gateterminalene rett ved siden
av stasjonspaviljongen.

RV 110

Sykkel og gående

kt +10

Gjennom etableringen av Grønligata, skapes en trygg og
sykkelvennelig forbindelse mellom stasjonen, sentrum
og store deler av byen forøvrig. Glemmengata, med den
nye parken i vest, blir en flott gang- og sykkelforbindelse
i mer grønne omgivelser. Glemmen kirke er en
ikonisk bygning i byen og fungerer som et utmerket
orienteringspunkt også i den nye situasjonen, med en
snarvei over kirkegården for fotgjengere.

Bil og parkering

Lett trafikk med taxi-holdeplass og
Kiss&Ride legges langs nordsiden av torget.
Korttidsparkering kan skje langs torgets
ytterkanter, mens langtidsparkering legges i
integrerte p-kjellere i omliggende bebyggelse.

Bymessig program

Kombinasjon togstasjon, offentlig rom og smart
trafikkorganisering og bevegelsesflyt gjør Grønli
til et egnet sted for blandet og variert urbant
program. Torget blir en ideell destinasjon for
offentlige og kommersielle funksjoner, og vil
kunne utfylle Stortorgets rolle i det fremtidige
Fredrikstad.

kt +16
eksisterende terreng
kt +2
RV 109

kt +16
Fredrikstad Stasjon

eksisterende terren
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kt +2
Grønli gate

RV 109

4. Faglige vurderinger 									
med anbefalinger til videre planarbeid
Evalueringsgruppa er godt fornøyd med parallelloppdragene, og mener de tre teamene har
levert gode svar på oppgaven. Bidragene inneholder et bredt tilfang av ideer, og belyser både
muligheter og utfordringer for den videre utviklingen av Grønli. Likheter i besvarelsene gir
klare anbefalinger til samarbeidsgruppen, mens ulikheter setter fokus på konsekvensene ved
ulike valg. Bidragene reiser sentrale spørsmål som må besvares i det kommende planarbeidet.

4.1

Overordnet infrastruktur

Ved utvikling av overordnede grep for infrastruktur, har teamene
vært tro mot de målene og vurderingskriteriene 1 som samarbeids
gruppen har definert - spesielt barriereeffekt, byutvikling og
prioritering av gang-, sykkel og kollektivtrafikk, har vært sentralt i
alternativsutvikling og løsningene som teamene har anbefalt.
Det ligger en viss selvmotsigelse i oppgavens innhold og mål. I
parallelloppdragets første del skal teamene undersøke hvordan
to, potensielt tre ”bymotorveger” med 4 felt hver og høy ÅDT skal
møtes i et område som samtidig skal byutvikles til et attraktivt sted
med reduserte barrierer, god tilgjengelighet for myke trafikanter
og kollektivtrafikk. Dette er en utfordring som ikke har et entydig
svar med to streker under, både for teamene som har jobbet med
oppgaven og for partene i knutepunktsamarbeidet som har ulike
oppgaver, ansvar og hensyn å ivareta i området.
Parallelloppdragene avdekker imidlertid to klare anbefalinger:
•

•

Alle teamene fraråder tidligere anbefalt løsning der nordre
tangent utformes som en 4-felts veg og ledes inn i Grønliområdet 2
For rv. 110 og fv. 109 anbefaler teamene noe ulike løsninger,
men fellestrekket er at dagens trafikkmønster endres for å kunne
oppnå den utviklingen man ønsker på Grønli - ved å legge
trafikken under bakken, flyttes vekk, eller endre rv. 110 og fv.
109s rolle fra veg til gate.

Utgangspunktet for scenario sør og scenario nord var en dyp
plassering av stasjon og scenario midt søkte seg dypere i terrenget ut
ifra de vurderingskriteriene som var mulig å hensynta på dette tidlige
stadiet. Omtalte løsninger er derfor basert på en dyptliggende bane.
Mulighetsrommet for jernbanen i det videre planarbeidet omfatter
også løsninger der banen ligger høyere i terrenget.
1

Faktorene geotekniske forhold, sårbarhet i vegsystemet, anleggsgjennomføring

og trafikkavvikling ble også pekt på som viktige tema i oppgavebeskrivelsen og de vil
sammen blant annet kostnader være sentrale for valg av løsning, men det er for mye
uavklart/mange usikkerheter så tidlig i prosessen til at det har kunnet blitt tilstrekkelig
hensyntatt i parallelloppdraget. Dette blir viktige tema for den videre planprosessen.
2

”Hovedrapport Indre sentrumsring” COWI/Griff for Fredrikstad kommune 2014
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Rv. 110
Alle teamene anbefaler å legge rv. 110 sør for banen.
Plan urban (scenario midt) viser rv. 110 som en 2-felts bygate med
lav fart, kryssing i plan og flere kryss/avkjøringer mellom Simo og
St. Croix. Veien skal bli en del av en byring som tar i mot biltrafikk
fra omlandet, og fordeler videre til aktuelle målpunkter i sentrum.
Teamet mener at en utvidelse til 4-felt er i strid med overordnede
målsetninger og vil skape betydelig trafikkvekst. De vektlegger at
bussen ikke trafikkerer på rv. 110 og deres anbefaling ikke medfører
forsinkelser for kollektivtrafikken, og at selv om trafikken går sakte, så
vil bilen komme frem.
Statens vegvesen er ikke overbevist av foreslått løsning, spesielt med
tanke på trafikksikkerhet og trafikkflyt, inkludert utrykningskjøretøy.
Rv. 110s ÅDT gjør at kryssing av veg for gående og syklende og møtet
mellom kollektivgaten og riksvegen vil være en utfordring. Den viste
løsningen forutsetter etter vegvesenets vurdering en betydelig reduksjon i
biltrafikken og ikke bare en 0- vekst.
Rodeo (scenario syd) og Dyrvik (nord) viser rv. 110 som en 4-felts veg
under lokk. Lokket reduserer vegens barrierevirkning for gående og
syklende, samtidig som foreslått busstrase forbi stasjon får færre kryss.
Det er en del utfordringer med lokk (omtalt i eget avsnitt om lokk, s 26),
men evalueringsgruppen mener dette kan være en løsning som bør
vurderes nærmere i det kommende planarbeidet.
Evalueringsgruppens anbefaling
Rv. 110 håndterer idag både lokal- og gjennomfartstrafikk og gir en
stor trafikkmengde gjennom et byområde som i fremtiden skal bli et
sentralt knutepunkt i byen. Ønsket om utvidelse av rv. 110 og indre
sentrumsring knyttes til trafikkflyt, sikkerhet og styring av trafikk
vekk fra sentrumsgatene, samtidig som en fremtidig utvidelse øker
kapasitet og tilrettelegger for økt trafikkmengde.
Parallelloppdraget reiser et sentralt spørsmål i det videre plan
arbeidet - hvilken rolle skal rv. 110 ha? Skal rv. 110 være en gjennom
fartsvei tilpasset høy fart eller en bygate med kryss og fordeler
funksjon? Ulik rolle/funksjon gir ulike fysisk svar.

Besvarelsene i parallelloppdraget viser at:
•

Dersom rv. 110 skal ha fire felt, tilsier målene for ny
jernbanestasjon på Grønli, som skal utvikles til et knutepunkt
og være tilgjengelig for alle trafikantgrupper, at trafikken bør
legges under bakken eller i en ny trasé for å redusere veiens
barriereeffekt. Ved å legge veien under bakken, vil man
imidlertid også legge opp til at rv. 110 først og fremst blir en
gjennomfartsvei med høy kapasitet og få kryssmuligheter.

•

Dersom rv. 110 utformes som en 2-felts hovedgate i by, vil
gjennomfartstrafikken og fremkommelighet for utryknings
kjøretøy, måtte løses i et overordnet helhetlig grep.

I det videre planarbeidet må det diskuteres hvilken rolle og hva slags
trafikk rv. 110 skal legges til rette for. Vil andre vegprosjekter som
ny Glommakryssing, samt begrenset utvidelsesmulighet i dagens
Glommabru fra St.Croix påvirke svaret? Hvordan kan løsning ivareta
målet om 0-vekst i biltrafikken?
Fv. 109
Alle teamene anbefaler å splitte dagens fv. 109 i to med busstrasé forbi
Grønli stasjon og annen biltrafikk langs foten av Grønlifjellet i øst.
Rodeo (scenario syd) åpner for biltrafikk forbi stasjon, mens Dyrvik
og Plan urban (nord og midt) rendyrker denne forbindelsen som en
egen bussgate. Dette grepet prioriterer kollektivtrafikken og fører
gjennomfartstrafikken utenom kollektivknutepunket, samtidig som
det gir større potensial for utvikling av arealene rundt stasjonen.
Ved å flytte deler av trafikken på 109 mot øst, oppnår man mye i
knutepunktet - samtidig flyttes barrieren slik at den får virkning et
annet sted. Kryssing for gående og syklende er også et sentralt tema
for fv. 109. Utforming av den nye fylkesvegen er ulikt løst hos alle:
Rodeo (scenario syd) foreslår fv. 109 som 4-felts veg under lokk med
lokalvegsystem oppå.
Grepet gir gode forbindelser for alle trafikantgrupper fra øst og inn mot
knutepunktet. Fire felt samt kollektivgate og lokalveg over lokket gir
en vesentlig økt kapasitet i forhold til i dag og (særlig) hva som er tenkt
i bypakka. Løsningen medfører også en trafikkmessig utfordring når
rv. 110 ligger under lokk og vegene møtes i et kryss i kort avstand fra
tunnelmunninger, samt svært høye totalkostnader når foreslått løsning
inkluderer at også bane og rv. 110 legges under lokk.
Dyrvik (scenario nord) foreslår en 2-felts veg med svingefelt og
planskilt kryssing (både undergang og bro over). Plan urban (scenario
midt) foreslår fv. 109 som en 2-felts bygate med kryssing i plan.

Høydeforskjellen mellom Grønlifjellet og stasjonsområdet på Grønli kan
tyde på at en bro for gående og syklende kan være en løsning, men som
forslaget til scenario nord viser, kan dette gi noe kronglete, lange partier
med stigning som ikke er optimalt. Fv. 109 som gate med kryssing i plan
er en mer bymessig løsning, men det stilles spørsålstegn til om løsning vil
være trafikksikkerhetsmessig og trafikkavviklingsmessig forsvarlig. Kan
fv. 109 oppfattes og fungere som en bygate?
Evalueringsgruppens anbefaling
Parallelloppdraget viser at hovedgrepet med å splitte dagens fv.
109 i to er en interessant løsning som bør vurderes nærmere i videre
planarbeid. Det bør søkes en løsning som ikke øker kapasitet og
gir grunnlag for trafikkvekst. Evalueringsgruppen ser samtidig at
tilgjengelighet for gående og syklende fra boligområdene i øst er en
utfordring ved grepet, og ser ingen umiddelbart fullgode løsninger.
Dette må ses nærmere på i det videre planarbeidet.
Kryssløsning mellom rv. 110 og fv. 109
Alle teamene har foreslått rundkjøring i møtet mellom rv. 110 og fv.
109 i øst. Rundkjøringen ligger i ett plan hos nord og midt, mens syd
har foreslått en relativt arealeffektiv, planskilt løsning (s 18).
Mens den planskilte løsningen kan være mer hensiktsmessig for trafikk
flyt, er den også mindre bymessig og krevende å integrere i et urbant
miljø. De ulike løsningene understreker betydningen av rollediskusjonen
som må tas videre i det kommende planarbeidet.
Indre sentrumsring
Alle teamene fraråder etablering av nordre tangent som tidligere
anbefalt i hovedrapport for Indre sentrumsring (2014) der nordre
tangent utformes som en 4-felts veg og ledes rett inn i Grønli
området. Begrunnelsen er at dette er i strid med målsetningene
for utvikling av Grønli - det skapes et for kompleks vegsystem som
medfører vesentlig barrierevirkning for gang, sykkel og kollektiv.
Teamene peker på at den tidligere anbefalte traseen for nordre
tangent gir en for snever løsning for indre sentrumsring
Evalueringsgruppen samtykker i teamenes vurderinger om at
tidligere anbefalt trase for indre sentrumsring ikke er kompatibel med
etableringen av et tilgjengelig kollektivknutepunkt på Grønli.
Evalueringsgruppens anbefaling
Løsning for nordre tangent slik den anbefales i hovedrapporten
for indre sentrumsring (2014) bør legges vekk. Koblinger lengre
vest, eller andre tiltak som styrer trafikken i sentrum (som Rodeo/
Norconsults forslag, s 19), bør vurderes som alternativer for å oppnå
ønsket effekt av nordre tangent.
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Bussnett/kollektivtraseer
Overordnet kollektivstruktur og betjening av Grønli stasjon
Teamene har sett på ulike varianter av busstraseer forbi stasjon som
gir noe ulik sammenheng med gateterminal i Gunnar Nielsens gate
og plassering av stopp (kommentert under kollektivknutepunkt).

Gang-/sykkelvegnett
Adkomst til området og kobling mellom stasjon og bykjerne
Alle de tre forslagene fører gående og syklende inn til og gjennom
stasjonsområdet på en måte som gjør at knutepunktet henger godt
sammen med den omkringliggende bystrukturen.

Alle de tre forslagene kan videreutvikles og tilpasses et fremtidig buss
rutenett. Gode løsninger for å ivareta alle trafikantgrupper må søkes
i detaljplan. Evalueringsgruppen er skeptisk til løsninger med shared
space der buss skal prioriteres, både med hensyn til trafikksikkerhet og
fremkommelighet.

Tilrettelagte gang-/sykkeltraseer, plattformplassering, lokalisering
og antall stasjonsadkomster, veg- og terrengbarrierer (St.Hans- og
Grønlifjellet) må ses i sammenheng. Det skal være mulig å komme til
stasjonen fra alle kanter, men det er ikke mulig å oppnå 360 ° optimal til
gjengelighet, slik at man i det videre planarbeidet vil bli nødt å prioritere.

Plan Urbans forslag har et særlig godt gjennomarbeidet overordnet grep
til et bussnett som er enkelt og logisk. Tilbudet blir mer oversiktlig og
kan gi flere bussavganger, men også gi noe lengre avstand til busstopp
for enkelte brukere. Dyrviks overordnede gang-sykkel-kollektivnett
som inkluderer byfergen og bruk av dagens bane til gang-/sykkel eller
kollektivtrase er også et interessant innspill (se s 10).

Alle teamene viser gode forslag til gang-/sykkelforbindelser som
styrker sammenhengen mellom bykjernen og Grønli stasjon (se s 10,
15 og 19). Plan Urban og Dyrvik har hevet blikket ytterligere og peker
på muligheter til å styrke forbindelsen til blant annet Gamlebyen.

Alle forslagene legger opp god tilgjengelighet for buss til kollektiv
knutepunktet Grønli ved å legge egen busstrase fra rundkjøring eller
kryss nord for Glemmen videregående skole til Brochsgate. Dyrvik
og Plan Urban legger opp egen bussgate, mens Rodeos løsning har
blandet trafikk. Ved å samle flere busslinjer på samme sted, blir Grønli
også et bussknutepunkt egnet for å skifte mellom ulike linjer.
Evalueringsgruppen mener at løsningene med en egen kollektivgate er
et spennende innspill som også bør tas med i det videre planarbeid. Plan
Urban og Dyrviks løsning synes i utgangspunktet å ha størst potensial,
men alle forslagene bør undersøkes nærmere.

BUSS - LINJESTRUKTUR OG
STOPP VED GRØNLI STASJON

KOLLEKTIVTRAFIKK

SCENARIO GRØNLI NORD

Det er flere likheter i løsningsforslag. Alle teamene peker på
Glemmengata og dagens fv. 109 (langs ny kollektivtrase) fra Torv
byen til stasjon som hovedadkomster fra sentrum til stasjon og på
forbindelsen opp til Brattliparken. De vektlegger variasjon og at
forbindelsene utfyller hverandre.
Evalueringsgruppen bifaller vurderingene om at det er disse hoved
forbindelsene mellom Grønli stasjon og bykjernen som det bør satses på,
og at disse styrkes ved å dyrke kvaliteter langs disse og utvikles med ulik
karakter. Det er mange gode ideer å hente i alle forslagene. Måten de tre
teamene foreslår å styrke disse forbindelsene reiser noen spørsmål som
5 /// KONSEPT
partene i samarbeidsgruppen må ta stilling til i det videre planarbeidet
(se diskusjon s. 28-29).
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Kollektivsystemet i Fredrikstad skal kjennetegnes
der mange av dagens linjer samles i felles trasé
Samtidig er tilbudet enkelt å forstå, gir kort reisetid
De tre teamene har foreslått ulik linjeføring/struktur
forbi stasjon, som gir ulik plassering
av stoppene ved stasjon.
av få linjer som hver har høy frekvens. Ved å samle
inn mot og gjennom sentrum. Alle linjene inn mot
og en følelse av å være høyt prioritert som reiflere linjer, samles mange ulike reisestrømmer. Det
sentrumsområdet samles på tilfartsveger med kollsende. Alle linjene pendler gjennom sentrum med
gir høyere frekvens og dermed et bedre tilbud til
ektivprioritering, og betje-ner sentrum og stasjonen
stopp på holdeplassene, og uten behov for bussterde reisende. Resultatet er gjerne både en effekpå en felles stamme i reservert trasé (bussgate).
minal. Konseptet legger til rette for at alle busslinjer
tiviseringsgevinst og flere reisende. I konseptet
Fire holdeplasser med bevisst plassering på denne
kan passere både stasjonen og holdeplass midt i
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foreslås
stammen gir god dekning i hele sentrumsområdet.
dagens sentrum.

Sykke
Gjenno
Grønlig
sykkel
stasjon

4.2

Nye Grønli stasjonsbydel

KOLLEKTIVKNUTEPUNKT
Optimal utforming av kollektivknutepunktet Grønli
Alle teamene har vist grep som har godt potensial til å bli vel
fungerende kollektivknutepunkt med korte avstander og løsninger
der gående, syklende og møte buss/tog prioriteres høyt.
Busstopp/holdeplass
Alle forslagene har busstopp i umiddelbar nærhet til stasjons
adkomst, men de tre forslagene har ulik plassering og antall busstopp
(som henger sammen med busslinjenettet de tar utgangspunkt i).
Plan Urban har ett busstopp ved hovedadkomst. Rodeo har stopp på
to sider av stasjonstorget som begge er synlige fra hovedadkomst,
mens Dyrvik foreslår to busstopp på hver side av ”Brattlitrappen”. De
ulike grepene har fordeler og ulemper:
Plan Urban har det intuitivt enkleste prinsippet for kollektivbrukerne
- og er meget godt egnet for førstegangsbesøkende og de som reiser
sjeldnere. Det er svært enkelt å både bytte buss-buss og buss-tog. Rodeo
har tilsvarende fordeler, men krever noe mer orientering fra de reisende.
Dyrviks forslag er minst intuitivt og mest krevende for orienteringsevnen
- man må man velge riktig stasjonsutgang for å komme rett på riktig
busstopp. Løsningen er samtidig god for daglige pendlere - ved å legge
stasjonsadkomst på hver side av kollektivgaten og ”hovedbusstoppet”
ved Grønli stasjon, kan man helt uavhengig av reiseretning, bytte mellom
buss og tog uten å krysse veg, grepet utnytter hele plattformens bredde
og gir de korteste gangavstandene for de som kjenner systemet.
Parkering
Det er vist et bredt spekter av parkeringsløsninger og kapasitet - fra
en svært begrenset kapasitet hos PlanUrban til en relativt stor andel
plasser hos Rodeo.
I et høyfrekvent kollektivknutepunkt med gangavstand til sentrum, er et
begrenset parkeringstilbud i tråd med overordnede føringer, både ved
stasjon og for omkringliggende bolig- og næringsområde. Evaluerings
gruppen mener derfor at det er viktig å ha en restriktiv parkeringspolitikk
ved utviklingen av Grønli.
Parkeringstilbudet ved stasjonen og i det omkringliggende området
må ses i sammenheng og partene bak parallelloppdraget må sam
arbeide om å finne gode bymessige løsninger i det videre plan
arbeidet. Parkeringstilbudet skal ikke undergrave lokal satsning på
kollektiv, sykkel og gange og skal ikke være til hinder for byutvikling.

Sykkelparkering
Alle teamene legger vekt på å tilby gode løsninger for parkering og
legger dette under tak i umiddelbar avstand fra stasjon. Det er vist
to ulike prinsipp: Dyrvik og Plan Urban legger sykkelparkering under
bakken, mens Rodeo legger det på toppen av stasjonsadkomst.
Evalueringsgruppen mener det er positivt og riktig at sykkelparkering er
synlig prioritert i alle løsninger. Det er en morsom ide å legge parkering
oppå stasjon, men en løsning i plan eller under bakken synes å være best
for syklistene når det gjelder brukervennlighet og minst mulig stigning.
Plassering av stasjon
Retning nord-syd
Det er rundt 100 meter forskjell mellom sentrum og hoved
adkomstene i scenario sør og nord. I scenario nord, der stasjonen
ligger lengst fra sentrum, har Dyrvik vist at de oppnår en god kontakt
med sentrum ved å redusere barrierer for ferdsel og tilrettelegge for
gode og opplevelsesrike forbindelser med kvalitativt gode byrom.
Evalueringsgruppens anbefaling
Parallelloppdraget avdekker ikke noen gevinster ved scenario syds
stasjonsplassering som veier opp for de betydelige ulempene.
Positive trekk ved Rodeos bidrag vil kunne oppnås med banen lengre
nord. Parallelloppdraget har dermed ikke gitt grunnlag for
å inkludere jernbanetrase sør for dagens bane i det videre planarbeidet.
Retning øst-vest
Utgangspunktet for de tre scenarioene var noe ulik plassering av
plattformer i øst-/vestlig retning: Scenario nord og midt har platt
former som starter på vestsiden av St.Hansfjellet, mens Scenario sør
ligger lengst øst – mellom St.Hans- og Grønlifjellet. Dyrvik (scenario
nord) anbefalte å flytte plattformen mot øst (se side 10).
Plattformens plassering gir scenariene ulike forutsetninger for
stasjonsadkomster og forbindelseslinjer som stasjonen kan kobles til,
men det er likevel mange fellestrekk i løsningsforslagene:
Alle foreslår en kollektivtrase fra fv. 109 og hovedatkomst ved denne i området der fv. 109 og rv. 110 krysser hverandre i dag.
Rodeo (sør) foreslår én adkomst i scenario sør, mens Plan Urban
og Dyrvik (midt og nord) foreslår tre adkomster jevnt fordelt på
plattformene. Adkomst ved Traraveien/Glemmengata er felles, mens
scenario midt har adkomst vest for St.Hansfjellet. Scenario nord har
en biadkomst til hovedadkomsten øst for kollektivgaten.
Plassering av plattform i aksen øst-vest er tett knyttet til vegløsning,
sporgeometri og tunnelløsning gjennom Grønlifjellet og må vurderes
nærmere i det videre planarbeidet. Evalueringsgruppen ser fordeler ved
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ulike grep og har ikke grunnlag for å anbefale en løsning fremfor andre:
•

•

Plasseringen lengst vest gir en god tilkobling til de eksisterende
boligområdene vest for St.Hansfjellet, mens plasseringen lengst
øst gir en god forbindelse til nye byutviklingsområder rundt Grønli,
begge bussretninger og kjøreadkomst for biler via fv. 109.
Antall adkomster påvirker tilgjengelighet og byliv. Rodeo dyrker en
hovedinngang og samler aktiviteten der, mens Plan Urban utnytter
lengden på plattformen og etablerer tre spredte adkomster som gir
god tilgjengelighet og kortere avstander fra mange kanter.

Antall innganger vil utredes i det kommende planarbeidet ut ifra av blant
annet vurderinger av sikkerhet og tilgjengelighet.
Høyde over havet
Alle planforslagene viser løsninger med nedsenket bane og helt/
delvis overdekkede spor (lokk) . For scenario nord og sør var utgangs
punktet så lavt i terrenget at dette ble naturlig løsning, mens scenario
midt søkte seg dit – fra utgangspunktet på kote + 8 ned til kote +3.
Dersom jernbanen ligger på terreng blir den en fysisk barriere som
må forseres, enten man skal til et målpunkt på den andre siden eller
skal reise med toget i annen reiseretning og må til den andre platt
formen. Hovedfokus for oppgaven var barriereeffekt, mobilitet og
arealutvikling. Senkede løsninger med lokk som gir full bevegelses
frihet i alle retninger, minimalt med stigning, sammen et større
utbyggingsareal, svarer umiddelbart godt på dette.
Nærmere vurderinger av gjennomførbarhet, inkludert geotekniske
forhold, infrastruktur i bakken og anleggsgjennomføring kan vise
at det blir nødvendig å legge banen høyere i terrenget. Parallell
oppdraget har ikke gitt ideer til hvordan dette kan løses.
Dersom planarbeidet viser at det blir nødvendig å ligge høyere i
terrenget, er det et viktig fokus i det videre planarbeid å jobbe for å opp
nå god fremkommelighet for reisende til, men også på tvers av området.
Dette kan oppnås både ved å utnytte naturlige terrengvariasjoner, men
også etablere gode krysningsmuligheter, vurdere løsninger med brede
broer og bearbeiding av tilliggende terreng.
Bruk av lokk
Det er mange problemstillinger knyttet til bruk av lokk, og dette
omtales derfor spesielt. Teamene foreslår ulike løsninger:
•

Rodeo (scenario sør) går lengst og bygger inn både rv. 110,
fv. 109 og jernbanen. Teamet foreslår bebyggelse over både
bane og veg, inkludert et stort offentlig bygg over banen ved
hovedadkomst til stadsjon - ”Grønlitorget”.
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Løsningen gir maksimal reduksjon av barrierer og maksimal areal
utnyttelse. Grepet gir gode byrom i en skala tilpasset Fredrikstad by.
Evalueringsgruppen er imidlertid skeptisk til gjennomførbarhet og
robustheten ved forslaget fordi det legges opp til så omfattende lokkbruk
og et byplangrep som mer eller mindre betinger bebyggelse på lokk.
•

Dyrvik (scenario nord) bygger inn rv. 110, og legger lokk over
jernbanen som er delvis permabelt mellom Brattliparken
og hovedinngang (Brattlitrappen). Teamet legger opp til lite
bebyggelse på lokkene; kun stasjonsinngang/sykkelparkering,
ellers anvendes arealene til offentlige veier og byrom.

Lokkene dekker store areal og ubebyggede løsninger gir store åpne rom
– som er skalamessig store i Fredrikstad. Dyrviks forslag illustrerer også
denne problemstillingen: Hva slags bruk og folkemengde skal fylle disse
byrommene, så de ikke fremstår som tomme? Dersom man går videre
med lokkløsning uten bebyggelse, vil utforming og programmering av
arealene oppå lokket være viktig.
•

Plan Urbans (scenario midt) forslag har minst bruk av lokk. I deres
forslag ligger både rv. 110 og fv. 109 i dagen. Teamet foreslår lokk
over deler av plattformområdet der de legger kollektivrelevante
funksjoner, et stasjonstorg, venteområder og sykkelparkering.

Teamet har kun lokk over deler av banen og oppnår likevel en god
forbindelse for ulike trafikantgrupper på tvers av banen. Forslaget
illustrerer samtidig utfordringen med åpne og ubebyggede løsninger
når det gjelder den romlige bystrukturen og forståelsen av bymessige
sammenhenger. Bebyggelse virker strukturerende og gir retning i
byrommene og hullet ned til banen vest for hovedadkomsten skaper et
”vakum” i bystrukturen ved hovedadkomsten til stasjonen.
Evalueringsgruppens anbefaling
Det legges ikke skjul på at lokk har en del utfordringer som øker
med bebyggelse oppå, og særlig i et geoteknisk krevende område.
Evalueringsgruppen er derfor fornøyd med at parallelloppdraget
viser et bredt spekter av løsninger.
I det videre planarbeidet må det vurderes løsninger med og uten
lokk. Jernbaneverket og Statens vegvesen er generelt restriktive
til bruk av lokk på grunn av endel ulemper. Fordelene med lokk
(reduksjon av barriereeffekt og arealutnyttelse), vil suppleres av
mer utf yllende vurderinger av ulemper som kostnader, geotekniske
forhold, konstruksjonsberegninger, trafikksikkerhet, drift og
vedlikehold mfl. Det er derfor viktig å ikke gjøre seg avhengig av bruk
av lokk, især bebyggede lokk, som forutsetning for et godt grep. Her
synes løsningene Plan Urban og Dyrvik mer robuste og realistiske
enn Rodeos grep.
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Bebyggelse og byrom - volum, skala, retning
De tre teamene har mange likheter i sitt hovedgrep, også når det
gjelder bebyggelsesstruktur og skala. Alle teamene legger opp til en
karrébebyggelse rundt knutepunktet med hovedsaklig 3-6 etasjer.
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SCENARIO NORD: DYRVIK, SWECO, SLA & NORSAM

BYUTVIKLING
Hva slags sted blir nye Grønli stasjonsbydel - og hvordan fungerer
den i samspill med eksisterende by?
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Ila allé

Alle teamene viser et hovedgrep som har et godt potensiale for videre
planarbeid. Det må jobbes mer med vurdering av høyder i videre
prosesser. Evalueringsgruppen mener det bør vurderes om utnyttelses
graden på Grønli kan utfordres enda mer enn forslagene viser.

SCENARIO MIDT: PLAN URBAN, AT.SITE & ALT ARKITEKTUR

Dyrvik legger en kvartalsbebyggelse langsmed Ila allé og Grønlikilen.
Langs Glemmengata, inn mot kirken og øst for St.Hansfjellet er det
vist fortetting og småskalabebyggelse. Teamet har i grepet sitt lagt
stor vekt på «Grønlikilen» - som ligger på tvers av byens etablerte
strukturer, og bebyggelsen understreker dette.
Dyrvik har et solid og godt byplanmessig grep med mange kvaliteter.
Det er positivt at teamet har jobbet bevisst med å oppnå kvaliteter med
inngrepet som etablering av ny infrastruktur medfører. Grepet med
Grønlikilen etablerer god kontakt og gode gang-/sykkelforbindelser i østvestlig retning, men denne forbindelsen bør ikke oppleves som viktigere
enn ”bystrøksforbindelsene” til sentrum.
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Rodeo legger opp til en urban og kompakt bebyggelse med høy
tetthet. ”Grønlitorget” etableres i møtet mellom kollektivknute
punktet og en offentlig, publikumsrettet bygning.
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Evalueringsgruppen mener Rodeo har et solid og godt byplanmessig
grep med gode og tydelige koblinger til eksisterende bystruktur. Ved å
dyrke en hovedadkomst til jernbanestasjonen, styres aktivitet til torget og
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SCENARIO SØR: RODEO & NORCONSULT
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Plan urban har et greit byplanmessig grep. I møtet mellom bussgate og
stasjon oppleves byrommet som noe utflytende med en noe utydelig
forbindelse til sentrum. Dette skyldes dels at det er kun er lokk over deler
av banen, men også forbindelsene som fremheves i forslaget. Forslaget
viser Glemmengata og kollektivtraseen som forbindelser til byen, men
illustrasjonene vektlegger området mellom Campus Glemmen og kirken
og den viktigste gangforbindelsen i retning sentrum følger foreslått
grøntdrag rett på kirketrappen? Dette virker uforløst.
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Plan urban viser i hovedsak sentrumspreget kvartalsbebyggelse langs
hovedgatene og lameller langs nye fv. 109 som skjermer eksisterende
bebyggelse. Bebyggelsen varierer mellom 3 – 6 etasjer, med høy
førsteetasje og tilbaketrukket toppetasje.
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Grønligate, mens det å koble Brattliparken til Glemmen park skaper en
alternativ og attraktiv gangforbindelse til byen.
Funksjoner/program
Alle teamene foreslår en blanding av bolig og næring på Grønli:
Dyrvik (scenario nord) foreslår i hovedsak ny boligbebyggelse på
sørsiden av banen og blanding av arbeidsplassintensive funksjoner,
kontor/næring, samt noe bolig nord for stasjon. Langs Ila allé
foreslås det høye førsteetasjer med mulighet for publikumsrettede
funksjoner som bibliotek, restauranter mv. Teamet foreslår å legge
studentboliger i nord for å gi økt liv til bydelen også på kveldstid,
samt et lite kulturbygg ved Steffensplassen.
Plan urban (scenario midt) foreslår en blanding av næring og bolig
på henholdsvis 60 og 40 %, med næring i første etasje og ut mot
de mest trafikkerte gatene. Bebyggelsen langs lokalgatenettet og
kollektivtraseen, samt tilbaketrukkede toppetasjer på nærings
bebyggelsen prioriteres til bolig. Teamet foreslår å utvide og bygge
om Glemmen vgs til en storskole for Fredrikstad - Campus Glemmen
og angir en sterk kobling mellom stasjon om denne.
Rodeo (scenario sør) foreslår at det legges opp til et blandet program
langs torget og Grønligata. Offentlige funksjoner (10%), illustrert ved
bibliotek og musikk- og kulturhus, legges sentralt på Grønlitorget.
Det legges opp til en blanding av kontor, næring og en relativt høy
andel boligandel (65%). Teamet foreslår å legge utdanning, idrett og
rekreasjonsfunksjoner i tilknytning til den grønne korridoren.
Evalueringsgruppen mener det er flere gode ideer i forslagene og at de er
et godt utgangspunkt for en videre planarbeid. Lokkløsninger muliggjør
et større utbyggingsareal en løsninger uten lokk. Ved å legge veg og bane
under lokk, er det også mulig å øke boligandelen. En høy boligandel er et
positivt grep for å bringe flere folk til sentrum og gi liv til området større
deler av døgnet. Dersom det videre planarbeidet viser at lokkløsning ikke
er gjennomførbart, vil andelen kontor/næring kunne øke.
Forbindelser til byen for kollektivtrafikk, gående og syklende bør ha
utadrettede funksjoner i første etasje slik som forslagene legger opp
til. Fredrikstad kommune har ingen store offentlige programmer som
venter på utbyggingen på Grønli, men ser for seg at formålet i området
i hovedsak bør være sentrumsfunksjoner. Evalueringsgruppen mener at
Plan urbans forslag om Glemmen Campus er et godt grep, en vinn-vinn
situasjon for kollektivknutepunktet, skolen og områdeutviklingen.

Kulturminneverdier, urbane kvaliteter, grønnstruktur og stedsidentitet
Glemmen kirke med kirkegård ligger mellom det nye kollektiv
knutepunktet og bystrøket i sør. Glemmen kirke er listeført av Riks
antikvaren, og er et verdifullt kulturminne og landemerke.
Nord for Glemmen kirke (Blomsterberget/Husmorveien/Glemmen
gata) ligger et godt bevart boligmiljø fra rundt 1905. Husene har en
arkitektur som representerer borgerskapet på denne tiden. Området
er avmerket i byområdeplanen som hensynssone kulturmiljø, og de
fleste av husene er angitt med rivningsforbud. Parallelloppdragets
deltagere ble ikke spesifikt informert om verdien av dette miljøet.
De to hovedforbindelsene mellom sentrum og kollektivknutepunktet
som alle teamene har pekt på, ligger på hver side av kirkegården langs Glemmengata langs vestsiden av kirkegården og ny bussgate/
kollektivtrase (Grønligate/Ila alle) øst for kirken.
Ulike grep
Alle parallelloppdragene viser at området rundt kirken kan åpnes
som bypark og at det kan legges til rette for gangforbindelser
igjennom parken.
Evalueringsgruppen er positiv til at det legges til rette for gang
forbindelser gjennom kirkegården som ivaretar hensynet til brukere av
kirken og kirkegården, mens hovedforbindelser for sykkel og gange må
løses utenfor kirkegården. Det er viktig at tiltak i nærheten av kirkegården
ikke påfører området høyere støynivå; stillhet og ro bør vektlegges.
Alle teamene beskriver at siktforbindelser til kirken er en viktig del
av grepet, men de har ulike løsninger for dette. Kirken gis en sentral
og svært synlig posisjon i Dyrviks forslag, mens Plan urban og Rodeo
åpner opp glipper i bystrukturen.
Evalueringsgruppen mener det er riktig at man fra hovedatkomsten
til stasjonen og muligens fra kollektivgata som blir en hovedadkomst
til byen fra nord, legger opp en bebyggelsesstruktur/siktlinjer som
gir visuell kontakt med landemerket Glemmen kirke. Dette grepet er
viktig for orienteringsevnen for reisende ved ankomst til Fredrikstad og
stedsidentitet – en kobling mellom det helt nye området og det historiske.
Alle teamene omtaler også de samme hovedforbindelsene mellom
sentrum og kollektivknutepunktet, men dyrker frem ulike kvaliteter
ved disse:
Dyrvik legger bussvegen ”Ila allé” langs kirkegården og legger
opp til store, åpne byrom rundt kirken slik at denne blir et sentralt
element i byrommet. Teamet foreslår å etablere et åpent byrom
”Steffensplassen” med vannspeil og vannfordrøyning mellom kirken
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og Grønli stasjon som både bygger opp under det grønne draget i
Ila allé og gir visuell kontakt med kirken fra Ila allé , hovedadkomst til
Fredrikstad sentrum fra nord. Langs Glemmengata tilpasser Dyrvik
seg eksisterende bebyggelse med småskalapreg og dyrker kvaliteter
ved disse som en del av den rekreative, historiske forbindelsen fra
Gamlebyen.
Plan urban legger opp til en tilsvarende løsning som Dyrvik med
bussveg langs kirkegården, men legger opp til mer bebyggelse
mellom kollektivknutepunktet og kirken slik at kirken ikke får en like
visuelt dominerende posisjon. Teamet foreslår en grønn forbindelse
fra kirken via stasjonen og opp til Brattliparken.
Rodeo foreslår å legge busstraseen ”Grønli gate” lengre øst enn
Dyrvik og Plan urban og etablerer tosidig bebyggelse langsmed hele
gaten. På den andre siden av kirken, langs Glemmengata, foreslår
teamet å åpne opp, etablere et tydelig grønt parkdrag ”Glemmen
park” mellom kirken opp til Brattliparken og mer kompakt/urban
bebyggelse enn dagens småhus. Teamet foreslår som Plan urban å
legge en grønn ”kile” fra stasjonstorget inn mot kirken.

Evalueringsgruppens anbefaling
Teamene har valgt grep rundt Glemmen kirke og langs hoved
forbindelsene til sentrum, som har ulike kvaliteter. Et nytt stasjons
område på Grønli må ivareta byens skala og ha gode urbane
forbindelser til eksisterende sentrum. Diskusjonene i evaluerings
gruppen rundt løsningene tilsier at det videre planarbeidet må
fokusere på dette området og finne løsninger partene kan enes om.
Det synes særlig viktig å beholde stedegne kvaliteter og bånd til
historien i et område der så mye blir nytt. Sammenkoblingen mellom
det nye og det gamle er viktig for at det nye området forankres i den
eksisterende byen. Samtidig som Rodeos grep er mest uheldig for
kulturmiljø, tilfører den imidlertid også meget positive kvaliteter.
Parallelloppdraget avdekker viktige spørsmål om hvordan kultur
minneverdier, opplevelse av kulturmiljø og ønsket om tydelige
byrom/forbindelser ivaretas på best mulig måte i en fremtidig
situasjon:
•

Hvilke kvaliteter langs hovedforbindelsene bør dyrkes og
hvordan?

Evalueringsgruppen finner ulike kvaliteter og utfordringer i de ulike
løsningene:

•

Hvordan kan Glemmen kirke og kirkegård integreres i bymiljøet
på en best mulig måte? Hvilke siktlinjer skal sikres i plan?

Dyrviks forslag dyrker de stedegne kvaliteter og ivaretar hensyn til
kulturminner/-miljø på en meget god måte. Legges hovedforbindelsen
mellom stasjon og sentrum langs kirkegården vil det samtidig være
viktig at gateløpet blir en urban og tydelig nok forbindelse. I Dyrviks
forslag defineres gateløpet i Ila alle av trebeplantning og bebyggelse på
østsiden.

På østsiden av kirken bør det gjøres avveininger mellom et definert
gateløp med tosidig bebyggelse mellom eksisterende sentrum og
stasjonsområdet, og å åpne opp mot kirkegården.

Plan Urbans løsning har i området rundt kirken mange likheter med
Dyrviks forslag, men har ikke gått like langt i å rendyrke løsningene.
Planløsning fokuserer på andre, mer lokale siktlinjer til kirken - fra
Glemmen vgs, forbi stasjonen, mens bebyggelsen på Steffensjordet ser ut
å stenge for sikten fra bussgaten?.

Langs den andre forbindelsen til byen, Glemmengata, bør verne
verdig bebyggelse, forholdet til kirkegården og Brattliparken gis stor
oppmerksomhet i det videre arbeidet. Brattliparken er en perle som
i dag ikke har noen tydelig forbindelse med resten av byen og der
man skal være godt kjent for å finne veien inn.
I det videre planarbeidet må det finnes en balanse i målene om
tett og kompakt byutvikling rundt knutepunktet og bevaring og
utvikling av kulturmiljø- og grønnstrukturverdier.

Rodeos grep skaper nye kvaliteter, som evalueringsgruppen ser verdien
av, men forslaget ivaretar i mindre grad kulturminneverdier. Det brede
parkdraget Rodeo etablerer langs Glemmengata gir en svært tydelig
forbindelse opp til Brattliparken og grønne, rekreative areal blir enda
viktigere når flere bor tett i by. Samtidig medfører grepet inngrep i et
verdifullt kulturmiljø. Ved å legge Grønligate lengre øst enn Dyrvik og
Plan urban og etablere tosidig bebyggelse langs denne, får man et
tydelig urbant gatemiljø mellom stasjon og sentrum. Fylkeskonservator
mener imidlertid fasader direkte mot kirkegården er en uheldig løsning,
og at gate eller gangvei må skille kirkegård og bebyggelse.
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5. Videre planarbeid

Partene i knutepunktsamarbeidet har vært kjent med at det er en
viss motsetning mellom de oppgavene partene individuelt forventes
å løse i området og definerte samfunnsmål, og er fornøyd med at
parallelloppdraget har bidratt med å belyse disse utfordringene;
Det er ikke umiddelbart lett å løse to (tre) større veger med høy
trafikkmengde i et område som skal knutepunktutvikles. Samtidig er
vegene transportårer og møtepunktet mellom disse representerer et
stort potensial i å bringe folk til og fra knutepunktet.
Teamene som har jobbet med parallelloppdraget har vist løsninger
som gir tro på at vi skal kunne utvikle Nye Grønli stasjonsbydel
til et velfungerende og attraktivt byområde og knutepunkt der
gående, syklende og kollektivtrafikanter får optimale reiseforhold.
Dette vil ikke kunne skje uten betydelige investeringer og vilje til
å samarbeide om løsninger som kanskje ikke er optimale for hver
enkelt part, men samlet sett gir høyest måloppnåelse og best resultat
for samfunnet.
I parallelloppdraget har det vært mest fokus på barriereeffekt,
mobilitet og bymessige sammenhenger. På dette stadiet er det
enda ikke er tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag når det gjelder en rekke
vesentlige faktorer for gjennomføring som grunnforhold, anleggs
gjennomføring og kostnader. Parallelloppdraget avdekker imidlertid
noen klare muligheter og gir partene et felles bilde av hva man kan
oppnå med en felles satsning på utvikling av Grønliområdet. Videre
arbeid vil vise hva som lar seg gjennomføre og om nytten står i
forhold til kostnadene.

FELLES PLAN FOR VEG OG BANE
I løpet av perioden parallelloppdraget har vært gjennomført, har
Statens vegvesen og Jernbaneverket blitt enige om felles plan
legging av dobbeltspor og rv. 110 gjennom Grønli. Det er tydelig at
man må se disse prosjektene samlet for å finne den beste løsningen
for samfunnet.
Planarbeidet er omfattende og det skal jobbes med videre ide
utvikling og en rekke utredningstema i løpet av prosessen. Parallell
oppdraget omfatter areal og formål utover veg og banetiltakene og
bidragene understreker behovet for et spesielt fokus på følgende
tema i planarbeidet:
•

Overordnet vegnett, nullvekstmål og rv. 110s rolle

•

Lokalisering av jernbanestasjon, horisontalt og vertikalt

•

Rutenett for buss - behov for en langsiktig, strategisk plan

•

Avhengigheter mellom veg/banetiltak og utvikling av
omkringliggende områder

”Forslag til planprogram for kommunedelplan med konsekvens
utredning for InterCity dobbeltspor Fredrikstad – Sarpsborg, rv 110
Simo – St. Croix og fv 118 Ny Sarpsbru med eventuell omlegging
av rv 111 øst for Hafslund” ble lagt ut på høring fra 12. mai 2016
frem til 27. juni. Forslaget ble utarbeidet i tett samarbeid mellom
Jernbaneverket, Statens vegvesen, Sarpsborg og Fredrikstad
kommuner, Østfold fylkeskommune og Riksantikvaren.
Overordnet infrastruktur og kapasitet på vegnettet
Det er viktig å ha nok kapasitet på veinettet, både for kollektiv
og næringstransport. Økt kapasitet for disse transportformene
er et virkemiddel i å nå målene i Bypakka, men utfordringen er at
kapasiteten for personbiler ikke bør øke tilsvarende. Alle teamene
setter spørsmålstegn ved deler av oppgaven - den økte kapasitet for
privatbiler som utvidelse av rv. 110 og indre sentrumsring medfører
samtidig som det forutsettes en 0-vekst i biltrafikken. Det legges til
rette for økt trafikk, samtidig som barriereeffekten skal reduseres.
Rv 110s rolle
Parallelloppdragene utfordrer oss på hvilken rolle rv. 110 har i
transportsystemet. Hva slags vei skal rv. 110 være og hvilket behov
skal den dekke? Er det en gjennomfartsåre, en fordeleråre eller en
kombinasjon? Hvor lett skal det være å komme av og på? Skal vi føre
trafikken forbi sentrum? Parallelloppdraget stiller spørsmål ved om
fire felt er riktig ut fra bypakkas mål om 0-vekst i biltrafikken. I det
videre planarbeidet bør vegens funksjon og utforming vurderes
opp mot 0-vekstmålet, men også mot bypakkas mål om å redusere
lokale miljøproblemer som skyldes at lokalvegnettet benyttes som
gjennomfartsårer.
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Dette vil være sentrale spørsmål i den kommende alternativs
utviklingen og utredningsarbeidet som beskrevet i planprogram
for nytt dobbeltspor og rv. 110. Teamene bak parallelloppdragene
har belyst endel alternativer, men det kan være andre løsninger som
også bør vurderes. Som et alternativ til utvidelse av rv. 110 fra to til
fire felt i dagens trase, kan det sees på mulighetene for en ny to felts
trase nord for ny jernbanestasjon mellom kryss Holmegata og fv. 109.
Et slikt alternativ vil kunne ha fordeler i forhold til fire felt i dagens
trase, men det vil kunne være utfordrende å krysse jernbanen, noe
besvarelsene i parallelloppdraget har understreket. Planprogram
for kommunedelplan ”Ny Glommakryssing i Fredrikstad” ble
vedtatt av Formannskapet i Fredrikstad i mars 2015. Trafikken på rv.
110vil bli påvirket av hvor nærme denne broa kommer dagens bro.
Med bakgrunn i at dagens Fredrikstadbro er fredet og derfor ikke
kan bygges ut, vil en mulig ny Fredrikstadbro få stor betydning i
framtiden. Vil rv. 110 kunne fortsette å gå over dagens Fredrikstadbro
med de begrensninger som der vil komme eller vil Statens vegvesen
måtte legge riksveien over ny Fredrikstadbro? I så fall kan det bli
behov for å legge rv. 110 nord for St. Hansfjellet med kobling til fv.
109 lenger nord og mer i riktig retning av den nye broa. Den del
av nåværende rv. 110 som går gjennom St. Hansfjellet og Grønliområdet vil dermed få mindre ferdsel og behov for en firefelts vei her
vil reduseres.
Lokalisering av jernbanestasjon
Vertikalt -beliggenhet i terrenget
Parallelloppdraget har kun belyst lavtliggende del av mulighets
rommet for bane og det er viktig å poengtere at kommende plan
arbeid også omfatter løsninger der banen ligger inntil 8 meter
høyere enn det som er sett på i parallelloppdraget. Det kommende
planarbeidet vil også omfatte løsninger med og uten lokk.
Evalueringsgruppen stiller seg positiv til at Jernbaneverkets rådgiver
på strekningen utarbeider et illustrativt materiale som samsvarer
med parallelloppdragene der banen ligger mellom kote +5 og +8.
Horisontalt - langs aksen øst-vest og nord-sør
Parallelloppdraget har vist fordeler ved å forskyve plattformen i
begge retninger langsmed aksen øst-vest. Løsning bør ses i sammen
heng med overordnet infrastruktur. Forskyvning av plattformen kan
benyttes bevisst til å gi økt tilgjengelighet ved å gi tilgang fra to sider
av en barriere.

ved dette scenariet. Plasseringen av stasjonen så langt sør har
imidlertid ikke vist seg å gi noen vesentlig merverdi som veier opp
for ulempene. Evalueringsgruppen anbefaler derfor at dette ikke tas
med som et konsept i det videre planarbeidet.
Rutenett for buss - behov for en langsiktig, strategisk plan
Det jobbes kontinuerlig med å utvikle bussnettet i Fredrikstad,
men evalueringsgruppen ser behov for å etablere en mer langsiktig
strategisk kollektivplan for det fremtidige rutenettet i Fredrikstad.
Østfold fylkeskommune har tatt initiativ til et utredningsarbeid som
skal gjennomføres i løpet av høsten 2016. Dette skal legges til grunn
for kommende kollektivtilbud i Nedre Glomma (fra høsten 2017).
Bakgrunnen for arbeidet er behovet for et tilbud mer tilpasset dagens
etterspørsel og framtidige kapasitetsbehov sett i lys av nullvekst
målet. Utredningsarbeidet gjøres i regi av en utvidet og forsterket
Kollektivgruppe under Samarbeidsavtalen Nedre Glomma. Arbeidet
finansieres av ØFK og med supplerende Belønningsmidler.
Dette arbeidet vil være et verdifullt bidrag til planarbeidet for veg og
bane og samarbeidsgruppens målsetning om å etablere et optimalt
kollektivknutepunkt på Grønli.
Avhengigheter mellom veg/banetiltak og utvikling av
omkringliggende områder
Parallelloppdragets bidrag viser terrengbehandling av arealer langt
utenfor grensene for dobbeltspor- og vegprosjektet i et geoteknisk
krevende område. Det vil være avhengigheter mellom veg/baneprosjektet og utvikling av de omkringliggende områdene som
utleder en rekke spørsmål om avhengigheter og rekkefølger. Er
det så geoteknisk ustabilt at byggearbeider i tilstøtende arealer
i etterkant av veg/baneprosjekt vil påvirke grunn langs veg/
bane? Kan man tilrettelegge for ønsket byutvikling som et ledd i
arbeidet med veg og bane? For eksempel at nødvendige arealer til
anleggsgjennomføring, forberedes som byggegrunn?
Parallelloppdraget understreker nødvendigheten av et fortsatt
samarbeid om knutepunktutvikling mellom partene i mange år
fremover - fra kommunedelplannivå frem til utbygging.

Samarbeidsgruppen la inn scenario sør som et alternativ i parallell
oppdraget for å få belyst om en løsning der rv. 110 ligger nord for
banen, kunne gi noen andre muligheter enn de andre scenarioene.
Potensialet med en stasjon nærmest mulig sentrum uten rv. 110
som barriere mellom var viktig å belyse, tross mange utfordringer
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Jernbaneverkets enheter er lokalisert på flere steder i landet.
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