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Sammendrag
Fram mot 2030 forventes befolkningen i Nedre Glomma (Sarpsborg og Fredrikstad) å øke
med om lag 17 400 personer (eller 13 prosent). En slik økning i befolkningen tilsier også en
økning i transportbehovet. For å få levende byer, renere luft og god fremkommelighet for
alle som ferdes i byene er det et mål at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, slik at
persontransporten med bil ikke øker. Dette kalles nullvekstmålet.
Transportetatene har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide byutredninger
for å belyse virkemidler og kostnader som må til for å oppnå nullvekstmålet i de åtte største
byområdene. Nedre Glomma (Fredrikstad og Sarpsborg kommuner) er et av disse.
Byutredningen vil være et faglig grunnlag inn i forhandlingene om byvekstavtale. Det er
synligjort ulike måter å nå nullvekstmålet på, men det konkluderes ikke med én anbefaling.
Hvilke virkemidler som skal innføres vil bli avgjort i forhandlingene om byvekstavtale.

Nullvekstmålet kan nås og arealbruken er viktig
Resultatene viser at det er fullt mulig å oppnå nullvekstmålet i Nedre Glomma uten for
omfattende tiltak. En satsning på restriktive tiltak for biltrafikk, som parkeringstiltak og
tiltak for trafikantbetaling, må til. Slike tiltak må kombineres med incitamenter for å få flere
til å velge kollektivtransport, gåing eller sykling framfor bilen.
Beregningene viser også at noen av tiltakene og virkemiddelpakkene fører til økt biltrafikk
utenfor avtaleområdet. Det er derfor behov for å ta i bruk tiltak som motvirker en slik
utvikling.
Byutredningen viser at en konsentrert arealbruk er et viktig og nødvendig tiltak for å nå
nullvekstmålet. Det tar tid å endre arealbruken, noe som gjør det vanskelig å reversere feil
arealbrukspolitikk. Det er derfor viktig for kommunene å ha en langsiktig og bevisst strategi
for fremtidig arealutvikling.
Nullvekstmålet
Nullalternativ 2030
Bypakke 2030

2 530 000
7,3 %

2 710 000
2,4 %

2 590 000

Arealpakke
Pakke 1: Hovedvekt
areal

2 500 000

-1,1 %

Parkeringspakken
Pakke 2: Hovedvekt
parkering

2 510 000

-0,8 %

Kollektivpakke
Pakke 3: Hovedvekt
kollektiv

2 520 000

-0,4 %

Kombinasjonspakke
Pakke
4: Kombinasjon

2 490 000

-1,5 %

Figur 1. Fire ulike virkemiddelpakker som alle oppnår nullvekstmålet. Alle pakkene bygger på Bypakke
2030.
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Dagens situasjon, utfordringer og muligheter i Nedre Glomma
Spredt arealbruksmønster, lav befolkningstetthet og gode forhold for bil gir utfordringer for
å kunne tilrettelegge for et attraktivt og konkurransedyktig kollektivtilbud, og reduserer
muligheten for å kunne gå og sykle i Nedre Glomma. Dette kan være årsaken til at
kollektivandelen og andelen som går er lav sammenlignet med andre byområder av samme
størrelse. I tillegg har omkring 90 prosent av alle arbeidstakere gratis parkering ved
arbeidsplassen. Disse faktorene stimulerer til bilbruk, noe som vises gjennom dagens
bilandel på 73 prosent. Bilandelen er høy også på korte reiser, mer enn hver fjerde bilreise
(som bilfører) er på under tre kilometer. (Nordbakke 2015, Hjorthol m.fl. 2014).
Merparten av alle reiser som gjennomføres i Nedre Glomma er interne reiser som starter og
ender innenfor hver av kommunene (73 prosent). Resterende reiser går enten til
nabokommunen (Fredrikstad eller Sarpsborg), eller til andre steder i Østfold. Kun tre prosent
av reisene som starter i Sarpsborg eller Fredrikstad ender i Oslo eller Akershus. Også for
arbeidsreiser er lokale reiser dominerende. Hele 80 prosent av befolkningen bor og jobber
innenfor Nedre Glomma. Totalt sett er mange av reisene i Nedre Glomma relativt korte, hver
fjerde reise er mellom en og tre kilometer.
Trendene beskrevet over viser et stort potensial for å endre transportmiddelfordelingen i
Nedre Glomma. Ved å gjennomføre tidligere nevnte tiltak er det store muligheter for at
mange av de korte reisene kan gjøres til fots eller med sykkel. De lengre reisene kan trolig i
større grad enn i dag overføres fra bil til kollektivtransport.

Utgangspunkt for sammensetning og analyser av virkemiddelpakker
Det er utarbeidet retningslinjer for arbeidet med byutredningene. Retningslinjene gir
føringer for metodikk og sentrale forutsetninger for analysene. En viktig forutsetning er at
alle veg- og baneprosjekter som har fått statlige midler i første NTP-periode (2018-2023)
skal være med i nullalternativet 2030. Dette inkluderer både prosjekter som påbegynnes og
som åpnes. KVU-konseptet som er vedtatt av regjeringen skal være med i KVU/Bypakkealternativet 2030.
Alle virkemiddelpakkene bygger på KVU/Bypakke 2030, altså er veg- og baneprosjekter som
inngår i KVU/Bypakke inkludert i alle virkemiddelpakker.

Utvikling og sammensetning av virkemiddelpakker
Analysene i byutredningen er bygget opp trinnvis for å kunne vise effekter av ulike
alternativ, tiltak og virkemiddelpakker. I denne prosessen har vi brukt analysene for å
komme fram til egnede pakker som alle oppnår nullvekstmålet.
Byområdet er nær ved å nå målet om nullvekst allerede ved gjennomføring av Bypakkealternativet 2030 og prosjektene som inngår i dette alternativet. Årsaken til dette er i
hovedsak at Bypakke-alternativet 2030 inneholder en bompengering rundt Fredrikstad og
Sarpsborg, som virker avvisende på biltrafikken.
Analysene viser i tillegg at flere av enkelttiltakene som arealtiltak, parkeringstiltak og tiltak
for trafikantbetaling, oppnår nullvekstmålet alene, i kombinasjon med Bypakke-alternativet
3

2030. På grunnlag av disse analysene ble det satt sammen virkemiddelpakker som
inkluderer tiltak fra alle de ulike tiltaksområdene, men som likevel er rendyrket innenfor
noen konkrete tema. Målet var at pakkene skulle oppleves som realistiske å gjennomføre.
Byutredningen ender opp i fire tematiske pakker. Alle pakkene kombinerer ulike tiltak, men
de tre første pakkene rendyrker en satsing på henholdsvis areal, parkering og
kollektivtransport. Den siste pakken er en mer sammensatt pakke som kombinerer aspekter
fra de tre første pakkene.

PAKKE 1: HOVEDVEKT AREAL
Areal 2: Fortetting
(80/20)

buss (15 min)
Sykkel: etablere
sykkelplan
P0: Boligsoneparkering

Areal: Trend
Koll 1: Stamnett for
buss (15 min)

PAKKE 3: KOLLEKTIV
Areal 1: Følge
kommuneplan

Sykkel: etablere

(50/40/10)

sykkelplan

Koll 4: Økt frekvens

P3: Økt sharepay

med buss og tog

(andel som betaler

Sykkel: etablere

avgift på
arbeidsplass)

PAKKE 4: KOMBINASJON

sykkelplan
P0: Boligsoneparkering

Areal 1: Følge
kommuneplan
(50/40/10)
Koll 3: Stamnett for
buss (7,5 min)

NULLVEKSTMÅLET

Koll 1: Stamnett for

PAKKE 2: HOVEDVEKT PARKERING

Sykkel: etablere
sykkelplan
P2: Utvide P-soner

Figur 2. Fire ulike virkemiddelpakker som oppnår nullvekstmålet.

Hva skjer med transportmiddelbruken i virkemiddelpakkene som oppnår
nullvekstmålet?
Arbeidet med byutredningen viser at Nedre Glomma kan oppnå nullvektmålet ved å
kombinere ulike tiltak på forskjellige måter. Pakkene har ulike påvirkning på
transportmiddelbruken.
Pakke 1: Hovedvekt areal bidrar til en økning i turer til fots og på sykkel, og gir færre turer
med kollektivtransport. Hovedårsak til dette er at Pakke 1 inneholder et arealalternativ der
størsteparten (80 prosent) av framtidig vekst etableres i sentrumsområdene. Dette gir korte
avstander mellom viktige målpunkt, og fører til at mange kan gå eller sykle.
Pakke 2: Hovedvekt parkering gir størst reduksjon i turer med bil. Pakken inneholder et tiltak
der flere må betale for parkeringsplass ved arbeidssted. Avgift på parkeringsplass virker
avvisende på bilbruken. Pakke 2: Parkering gir størst overgang til gang- og sykkelturer, men
bidrar også til flere kollektivturer.
Pakke 3: Hovedvekt kollektiv gir som forventet størst økning i turer med kollektivtransport,
og betydelig færre gang- og sykkelturer enn de andre pakkene. Pakken inneholder en kraftig
satsning på et forbedret tilbud (økt frekvens) på buss og tog. Et svært godt kollektivtilbud vil
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føre til flere som velger å reise med buss eller tog framfor å gå eller å sykle.

Virkemiddelpakker med hovedvekt på:
Arealpakken
1) Areal

Parkeringspakken
2) Parkering

Kollektivpakken
3) Kollektiv

Kombinasjonspakke
4) Kombinasjon

Antall turer

10 000
5 000
0
-5 000
-10 000
-15 000

Bilfører

Bilpassasjer

Kollektivtransport

Gange og sykkel

Figur 3. Endringer i antall turer med ulike transportmidler.

Pakke 4: Kombinasjon gir, sammen med Pakke 2: Parkering, størst reduksjon i bilturer. Dette
kan skyldes både parkeringstiltaket og arealtiltaket i virkemiddelpakken. Parkeringstiltaket
innebærer å innføre parkeringsavgift i flere soner enn i dag, noe som kan virke avvisende på
bilbruken. Arealalternativet er å følge kommuneplanene konsekvent, og etablere framtidig
vekst i en 50/40/10 fordeling i henholdsvis sentrumsområdene/bybåndet/lokalsentrene.
Konsentrert arealutvikling gir kortere reiser og fører til at flere kan bruke andre
transportmiddel enn bil.
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1 Om byutredningen
Formål
Transportetatene har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide byutredninger
i de åtte største byområdene, Nedre Glomma (Fredrikstad og Sarpsborg kommuner) er et av
disse. Byutredningene skal belyse virkemidler og kostnader som må til for at veksten i
persontransporten med bil skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gåing, også kalt
nullvekstmålet.
Byutredningene har to hensikter. De skal være et kunnskapsgrunnlag som innspill til
virkemidler og strategier i en fremtidig byvekstavtale. Dette er definert som trinn 1 av
byutredningene. De skal også være et bidrag til arbeidet med neste revisjon av Nasjonal
transportplan (NTP 2022-2033). Dette defineres som trinn 2. Utredningsarbeidet i trinn 2
kan bli påvirket av føringer fra Samferdselsdepartementet (Mandat for byutredningen i Nedre
Glomma vedtatt mars 2017).
Nullvekstmålet for persontransport med bil er et felles utgangspunkt for byutredningene. I
mandatene er det fastsatt at byutredningene skal ha en beskrivelse av dagens situasjon,
forventet utvikling og utfordringer. Videre skal det gjøres en behovsanalyse for
nullvekstmålet, for eksempel forventet transportbehov. På grunnlag av dette analyseres
alternative virkemiddelpakker for å nå nullvekstmålet.

Bakgrunn: Grunnlag og føringer
NTP 2018-2029
I desember 2016 besluttet regjeringen å slå sammen bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler til
byvekstavtaler for hver enkelt byregion. Hensikten var å koble areal- og
transportplanleggingen tettere sammen. I byvekstavtalene skal partene forplikte seg til en
arealbruk som øker nytten av infrastrukturinvesteringene. Byvekstavtalene er derfor et viktig
verktøy for å nå nullvekstmålet.
I gjeldende Nasjonal transportplan er det satt av 66,4 milliarder kroner til bymiljø-,
byvekstavtaler og belønningsordningen. Dette inkluderer 24 milliarder kroner til 50/50prosjekter1 i de fire største byområdene (Oslo og Akershus, Trondheimsområdet,
Bergensområdet og Stavangerområdet), 1 milliard kroner til stasjons- og
knutepunktutvikling langs jernbanen, 24 milliarder kroner til kollektiv-, gang- og
sykkeltiltak på riksveg, og 17 milliarder kroner til belønningsmidler for alle typer tiltak som
bidrar til å nå nullvekstmålet (inkludert drift av kollektivtransport).

1

Prosjekter som innebærer at staten finansierer 50 prosent av prosjektene gitt at de lokale partene

finansierer 50 prosent.
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Eksisterende samarbeidsavtaler og mål for Nedre Glomma
I august 2007 krevde Samferdselsdepartementet KS12 for «Bypakke Fredrikstad»; en
bompengefinansiert pakke vedtatt i Fredrikstad bystyre i mai 2007. Det ble bestemt at
utviklingen av transportsystemet skulle vurderes for Nedre Glomma som en helhet gjennom en konseptvalgutredning (KVU). KVUen ble ferdigstilt i mars 2010, og KS1rapporten forelå i mai 2011. Rammer for videre planlegging på bakgrunn av KS1 ble gitt i
brev fra Samferdselsdepartementet datert 18. januar 2012.
I juni 2011 vedtok bystyrene i Fredrikstad og Sarpsborg kommune og fylkestinget i Østfold
en femårig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma – kalt Bypakke
Nedre Glomma. Statens vegvesen Region øst var også part i samarbeidsavtalen. Avtalens
hovedmål er å utvikle Nedre Glomma som en attraktiv, bærekraftig og konkurransedyktig
region basert på virkemidler innenfor en samordnet areal- og transportplanlegging.
Samarbeidsavtalen av 2011 gikk ut i juni 2016. Partene var enige om å fortsette samarbeidet
og har inngått en ny avtale om samarbeid fram til 2021. Jernbaneverket (nå
Jernbanedirektoratet) sluttet seg til samarbeidsavtalen fra januar 2016.
KVUen for Nedre Glomma ble gjennomført før nullvekstmålet for de største byområdene ble
introdusert. I Bypakke Nedre Glomma videreføres imidlertid målet i gjeldende
belønningsavtale for byområdet. Målet i bypakken er dermed forenelig med målet som skal
legges til grunn i byutredningen.

Forutsetninger for arbeidet
For å kunne gi de åtte byutredningene et ensartet opplegg er det utarbeidet retningslinjer
for arbeidet. Retningslinjene gir føringer for metodikk og sentrale forutsetninger for
analysene.
I byutredningen skal det gjennomføres transportanalyser og samfunnsøkonomiske
beregninger av ulike virkemiddelpakker som oppnår nullvekstmålet innenfor avtaleområdet
Nedre Glomma. Avtaleområdet Nedre Glomma er definert som kommunene Fredrikstad og
Sarpsborg. Byutredningen skal synligjøre ulike måter å nå nullvekstmålet på, men skal ikke
konkludere med én anbefaling. Hvilke virkemidler og tiltak som skal gjennomføres,
bestemmes i de videre forhandlingene om byvekstavtale.
Tidsperspektivet for analysene i byutredningene er 2030, men byutredningen kan også sees
i et mer langsiktig perspektiv. Analysene og beskrivelsene skal så langt som mulig ta
utgangspunkt i eksisterende data og utredninger. NTP 2018-2029 og underlagsmateriale
som er utarbeidet i NTP-prosessen gir også viktige innspill til byutredningene.
Det er avklart at byutredningen skal bygge på vedtatt KVU Nedre Glomma og videre arbeid
med Bypakke Nedre Glomma. Det betyr at alle veg- og baneprosjekter som inngår i

2

KS1 - Kvalitetssikring av konseptvalg før beslutning i regjeringen om å starte forprosjekt. Det skal

være gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) som underlag for kvalitetssikringen.
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bypakkefase 1, 2 og 3 skal analyseres i utredningen, og inngå i alle virkemiddelpakkene
(Mandat for byutredningen i Nedre Glomma vedtatt mars 2017).
I henhold til mandatet for byutredningen skal følgende veg- og baneprosjekter inkluderes
og analyseres som vist i figur 4. Nærmere forutsetninger og metode for arbeidet beskrives
videre i kapittel 5.

Figur 4. Beskrivelse av veg- og baneprosjekter som skal inngå i analysene. Se for øvrig vedlegg 1. Vegog baneprosjekter som inngår i Bypakke-alternativet 2030.
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2 Situasjonsbeskrivelse
Hovedutfordringer og muligheter i Nedre Glomma
I Nedre Glomma er spredt arealbruksmønster en hovedutfordring for å nå nullvekstmålet. En
årsak til dette er en historisk kommuneinndeling der tidligere ni kommuner ble slått
sammen til to kommuner. Nedre Glomma har hatt en felles arealpolitikk helt tilbake til 1991.
Til tross for mål om en samordnet areal- og transportplanlegging på tvers av
kommunegrenser, har utviklingen i arealbruken likevel vært mer desentralisert.
Spredt arealbruksmønster og lav befolkningstetthet gir utfordringer for å kunne tilrettelegge
for et attraktivt og konkurransedyktig kollektivtilbud, og reduserer muligheten for å kunne
gå og sykle. I tillegg har omkring 90 prosent av alle arbeidstakere gratis parkering ved
arbeidsplassen. En slik arealutvikling stimulerer til bilbruk, noe som vises gjennom dagens
bilandel på 73 prosent. Dette er høyere enn i sammenlignbare byområder3, som i
gjennomsnitt er på 67 prosent (Nordbakke 2015).
Gode forhold for bil gjør det vanskelig å få flere til å reise med kollektivtrafikk, gå og sykle.
Dette fører til at kollektivandelen og andelen for gåing er lav sammenlignet med andre
byområder av samme størrelse. Kollektivandelen i Nedre Glomma er på 6 prosent, mens den
er 8 prosent i andre sammenlignbare byområder. Andelen for gåing i Nedre Glomma er på
15 prosent, mens 19 prosent går i øvrige sammenlignbare byområder. For sykkel er andelen
lik i Nedre Glomma som i de andre sammenlignbare byområdene (Nordbakke 2015) (Hjorthol
m.fl. 2014).
Sentrale hovedtrekk i Nedre Glomma:


Spredt arealstruktur og lav tetthet



Høyere bilandel, lavere kollektiv-, og
gangandel enn sammenlignbare byområder



Mange har gratis parkeringsplass
ved arbeidssted



Mange lokale og korte reiser som
potensielt kan gjennomføres til fots, med
sykkel eller kollektivtransport

Hele 74 prosent av alle reiser som gjennomføres i Nedre Glomma er interne reiser som
starter og ender innenfor kommunene. Resterende reiser går enten til nabokommunen
(Fredrikstad eller Sarpsborg), eller til andre steder i Østfold. Kun tre prosent av reisene som
starter i Sarpsborg eller Fredrikstad ender i Oslo eller Akershus. Det er også en del

3

Seks resterende byområder i RVU 2013/2014

9

fritidsreiser og noen arbeidsreiser som går over grensen til Sverige. Disse kartlegges ikke i
de nasjonale reisevaneundersøkelsene, og vi har derav ikke tall for disse reisene.
Reisevaneundersøkelsen viser at hver fjerde reise i Nedre Glomma er mellom en og tre
kilometer. Undersøkelsen viser også at mer enn hver fjerde bilreise (som bilfører) er under
tre kilometer (Nordbakke 2015). Mange av de korte reisene som starter og slutter i samme
kommune gir et stort potensial for å kunne gjennomføres til fots eller med sykkel. Lengre
reiser, særlig mellom kommunene Fredrikstad og Sarpsborg, kan i større grad gjennomføres
med kollektivtransport.

Befolkning og næringsliv
2.2.1 Arealbruk og overordnede planer
Sarpsborg og Fredrikstad har en lang, felles historie som startet allerede i 1016, med
opprettelsen av tettstedet Borg, der Sarpsborg ligger i dag. Glomma har vært avgjørende for
fremveksten av de to byene. Sarpfossen dannet grunnlag for sagbruk og fabrikker og ved
utløpet av Glomma, i Oslofjorden, vokste Fredrikstad til en betydelig sjøfartsby.
Arealbruk og tettstedsutvikling i Sarpsborg og Fredrikstad er preget av tidligere
kommunestruktur, som har ført til et spredt utbyggingsmønster både for arbeidsplasser og
boliger. Selv om mye av handel og tjenester er samlet i by- eller lokalsentrene, er også flere
større handels- og arbeidsplassområder lokalisert utenfor sentrum f.eks: Dikeveien,
Sorgenfri, Tunejordet og Alvim. Andre større arbeidsplasser er også lokalisert spredt i
byområdet som Kalnes, Grålum, Borgen, Råbekken, Glemmen, Gressvik og Sellebakk (Asplan
Viak 2013a).
Utvikling i Nedre Glomma styres av overordnede planer slik som Fylkesplanen Østfold mot

2050, Kommuneplan for Sarpsborg og Kommuneplan for Fredrikstad. Både Fylkesplanen for
Østfold og Kommuneplanens samfunnsdel for Sarpsborg og Fredrikstad er nå under
revidering, ambisjonen er vedtak i 2018. Det samme er de overordnede arealplanene for
Sarpsborg og Fredrikstad kommuner og det legges opp til vedtak i 2019. Begge kommunene
har i tillegg en boligpolitisk plattform/plan 2015/2016). Både fylkesplanens arealstrategi og
de kommunale planene sier noe om hvor fremtidig vekst skal komme.

Fylkesplanen
Fylkesplanens arealstrategi er veiledende for kommunenes planlegging. I gjeldende
fylkesplan er det fastlagt langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområdene og
omlandet. Som hovedregel skal utbygging skje innenfor de langsiktige grensene for
fremtidig tettbebyggelse, og det stilles krav om høy arealutnyttelse i form av fortetting og
transformasjon innenfor tettbebyggelsen. I tillegg åpnes det for vedlikeholdsutbygging av
bolig og næring som er nødvendig for å opprettholde levende bygder. Disse er tilpasset det
enkelte lokalsenters størrelse og behov. Fylkesplanen gir begrensninger på tillatt andel
spredt boligbygging. For Fredrikstad og Sarpsborg åpnes det for at 1,5 prosent av den totale
boligbyggingen kan skje spredt, men i grender. Fylkesplanen for Østfold har som målsetting
å redusere arealbehovet med 2,5 m2 per person per år i 40-årsperioden
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Fylkesplanens arealstrategi bygger på transporteffektivitetsmodellen, som har følgende
prinsipper for bærekraftig utvikling:


Utbyggingsmønsteret skal basere seg på eksisterende sentra og infrastruktur



Byene skal styrkes ytterligere som naturlige sentra og knutepunkt



Fortetting, transformasjon og arealøkonomisering fremfor å ta i bruk urørte
naturområder eller dyrket mark



Tilrettelegge for miljøvennlige transportløsninger og redusert bilbruk



Samle og minimalisere naturinngrep, samlokalisering

Fylkesplanens arealstrategi er under rullering, og det er slått fast gjennom planprogrammet
at transporteffektivitetsmodellen også skal ligge til grunn for ny plan. I rulleringsprosessen
vil det, i samarbeid med kommunene, bli vurdert i hvilken grad fylkesplanens retningslinjer
må endres for at planen skal bli godt nok underlag for en mulig byvekstavtale.

Sarpsborg
Kommuneplanens arealdel for Sarpsborg 2015-2026 ble vedtatt av bystyret 18. juni 2015.
Som grunnlag for planarbeidet ble det vedtatt planprinsipper som bygger opp under
strategien: Sarpsborg kommune skal utvikle seg til en bærekraftig og transporteffektiv
kommune med et levende sentrum. Planen definerer sentrum som tyngdepunkt for vekst –
50 prosent av befolkningsveksten frem mot 2050 skal lokaliseres maksimum 2 kilometer fra
torget. Planprinsippene innebærer at minst 50 prosent av boligbyggingen fram mot 2050
skal skje i bysonen, minst 90 prosent i kollektivsonen og inntil 10 prosent i lokalsentrene.
Planen åpner ikke for spredt utbygging.
Sarpsborg kommune ønsker en årlig befolkningsvekst på 1,2 prosent, som er høyere enn
prognoser fra SSB (hovedalternativ MMMM). Den vedtatte kommuneplanen gir grunnlag for
bygging av 400 boliger i året, mens behovet er beregnet til 300-350 boliger pr år.
Kommunen mener det er nødvendig å ha en stor tomtereserve i arealdelen for å sikre
fleksibilitet og tilstrekkelig boligbygging i planperioden.

Fredrikstad
I Kommuneplanens arealdel 2011-2023 ønsker Fredrikstad å bygge opp under og videreføre
prinsippene om transporteffektivitet fra fylkesplanen. I tråd med Fylkesplanen skal 90
prosent av total boligbygging skje innenfor tettstedet. Fredrikstad kommune ønsker
imidlertid å forsterke byen som vekstområde ved å legge opp til 50 prosent (av de 90) i
byområdet, og dermed 40 prosent i bybåndet mellom byene.
Videre skal maksimalt 10 prosent av boligbyggingen skje i lokalsentre. Lokalsentrene er
definert gjennom fylkesplan for Østfold. Gjennom kommuneplanens arealdel slår Fredrikstad
kommune fast at de ikke planlegger for spredt boligbygging, selv om Fylkesplanen åpner for
dette.
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2.2.2 Befolkning
Kommunene Sarpsborg og Fredrikstad utgjør byregionen Nedre Glomma, et felles bo- og
arbeidsmarked. Nedre Glomma hadde i 2016 totalt 133 645 innbyggere (SSB 2017), fordelt
med 78 967 innbyggere i Fredrikstad og 54 687 innbyggere i Sarpsborg. Begge kommunene
er i vekst og har de siste 15 årene hatt en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1 prosent,
som i stor grad er en følge av innvandring.
SSBs framskriving av befolkningen mot 2030 (MMMM) 4 viser at det forventes en fortsatt årlig
befolkningsvekst på rundt 1 prosent i Sarpsborg og Fredrikstad. Dette forutsetter at dagens
trender blant annet for økonomisk utvikling, næringsvekst og innvandring fortsetter. Det
betyr en befolkningsvekst på 6 111 personer i Sarpsborg og 11 276 i Fredrikstad i 2030. I
likhet med Norge som helhet vil også Nedre Glomma oppleve en fortsatt økende andel eldre
i befolkningen i årene som kommer.

Figur 5. Befolkningstetthet i avtaleområdet Nedre Glomma 2016. (Kilde: SSB 2017).

I 2016 bodde 93 prosent av befolkningen i Nedre Glomma i tettsteder, fordelt med 82
prosent i tettstedet Sarpsborg/Fredrikstad og 10 prosent i kommunenes mindre tettsteder5
(Urbanet/Asplan Viak 2015). Tettstedet Sarpsborg/Fredrikstad, som består av den

4

Blant SSBs ulike framskrivingsalternativer er MMMM-alternativet (mellomalternativet, eller

hovedalternativet) det som i størst grad kan regnes som en befolkningsprognose. MMMM står for
middels nasjonal vekst.
5

Lervik, Spetalen, Alshus, Skjeberg, Skjærviken, Slevik, Høysand, Ise, Glosli, Hasle, Trolldalen,

Øyenkilen, Jelsnes, Rostadneset, Stikkaåsen.
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sammenhengende bymessige bebyggelsen rundt og mellom bysentrene i de to kommunene,
har 109 907 innbyggere (2016) og er med det landets sjette største tettsted (SSB 2017).
Utenom tettstedsbebyggelsen i bybåndet ligger mange av de øvrige boligområdene som
egne «enklaver», uten en tydelig samleveg og med relativt lang gangavstand til
hovedvegnettet. Dette gjelder blant annet stedene Lande, Kurland, Hannestad og Greåker i
Sarpsborg, og Trosvik, Oredalen og Ambjørnrød i Fredrikstad (Urbanet/Asplan Viak, 2017).
Med et slikt utbyggingsmønster ligger en stor andel av boligbebyggelsen utenfor det som
oppleves som akseptabel gangavstand til kollektivtilbudet.
I bybåndet bor størstedelen av befolkningen på vestsiden av Glomma (langs fv. 109). Det er
også relativt høy befolkningstetthet langs rv. 111 mellom Fredrikstad sentrum og Torp, øst
for Glomma (Urbanet/Asplan Viak, 2017). Andre områder med en viss befolkningstetthet er
Borgen og Sandbakken, øst for Sarpsborg sentrum, og Gressvik vest for Fredrikstad sentrum.
Disse områdene har også relativt lang gangavstand til hovedvegnettet, men Gressvik har
eget fergeleie som gjør gang- og sykkelvegen til sentrum betydelig kortere.

Boligstruktur
Arealstrukturen i Nedre Glomma er, som nevnt preget av tidligere kommunestruktur med
spredt bebyggelse. I Fredrikstad bor 52 prosent av husholdningene i enebolig, mens i
Sarpsborg er det 42 prosent. Dersom man inkluderer de som bor i tomannsbolig og
rekkehus stiger tallet til 80 prosent i Fredrikstad og 65 prosent i Sarpsborg. Kun 15-16
prosent av husholdningene i Nedre Glomma bor i blokkleilighet, sammenliknet med rundt 24
prosent nasjonalt (SSB 2017). Boligtypefordelingen kan si noe om hvorvidt det er mulig å
oppnå et tilstrekkelig kundegrunnlag for et godt kollektivtrafikktilbud. Det er vanskelig å
oppnå høy nok tetthet dersom andelen småhusbebyggelse er høy6.

Andre husholdninger

Husholdninger med barn

Enpersonhusholdnigner
0%

5%

10%

15%

Fredrikstad

20%

25%

30%

35%

40%

Sarpsborg

Figur 6. Husholdninger etter husholdningstype, prosentvis fordeling 2016 (Kilde: SSB 2017).

6

Ifm arealregnskapet anslo Asplan Viak at det var behov for minst 7 personer pr/dekar for å kunne

forsvare et kollektivtilbud. Til sammenligning var det i Nedre Glomma i gjennomsnitt 3,5
personer/dekar i 2011 (Asplan Viak 2011)
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I underkant av 10 prosent av bosatte i Nedre Glomma regnes som trangbodde7. Samtidig er
16 prosent av befolkningen i Nedre Glomma aleneboende, dette utgjør 36 prosent av
husholdningene. Husholdninger med barn utgjør 47 prosent av befolkningen og 28 prosent
av husholdningene. 36 prosent av befolkningen – og husholdningene, består av voksne uten
barn (SSB 2017). Enpersonshusholdninger, andelen voksne uten barn og en aldrende
befolkning tegner et bilde som tyder på økt etterspørsel etter leiligheter.

2.2.3 Næringsliv, sysselsetting og pendling
Tradisjonell næringsstruktur og lavt utdannelsesnivå skiller Fredrikstad og Sarpsborg fra
sammenlignbare norske byer. Kun 28 prosent av befolkingen i Fredrikstad og 23 prosent i
Sarpsborg har høyere utdanning. Til sammenligning har 32 prosent på landsbasis høyere
utdanning (SSB 2017).
Både i Sarpsborg og Fredrikstad er arbeidsledigheten høyere enn landsgjennomsnittet og
andelen yrkesaktive synker, mens andelen eldre øker. Spesielt Sarpsborg har utfordringer
med å tiltrekke seg flere innbyggere med fullført høyere utdanning.

Universitets- og høgskolenivå lang
Universitets- og høgskolenivå kort
Fagskolenivå
Videregående skole-nivå
Grunnskolenivå
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning
0%

5%

10%

Fredrikstad

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Sarsborg

Figur 7. Utdanningsnivå, personer over 16 år, 2016. Prosent. (Kilde: SSB 2017).

I løpet av 1980- og 90-årene ble mye av industrien i Nedre Glomma lagt ned. Dette førte til
stor strukturendring, og en overgang fra industri til andre næringer. Noen sektorer som
opplevde vekst etter nedgangen i industrien var handel, tjenesteyting og offentlig sektor. I
dag er en betydelig andel av arbeidsplassene i Nedre Glomma innenfor varehandel, til tross
for handelslekkasje til Sverige (Asplan Viak, 2013).

7

Husholdninger regnes som trangbodde når mange personer bor på liten plass. 1. Antall rom i

boligen er mindre enn antall personer, eller én person bor på ett rom. 2. Antall kvadratmeter (p-areal)
er under 25 kvm per person.
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Figur 8. Hva jobber innbyggerne med i Nedre Glomma? 2016. Prosent. (Kilde: SSB 2017).

Antall arbeidsplasser i industrien synker fortsatt, mens det øker i handels- og
servicenæringen og spesielt innen offentlig virksomhet. Sarpsborg har hatt en sterk vekst i
antall offentlige arbeidsplasser fra 2000 til 2015, som særlig skyldes flyttingen av sykehuset
fra Fredrikstad til Sarpsborg i 2015, med tilsvarende nedgang i offentlige arbeidsplasser i
Fredrikstad (Sarpsborg kommune 2017, Fredrikstad kommune 2011).
I Nedre Glomma har de to bysentrene den høyeste arbeidsplasstettheten i regionen,
etterfulgt av sykehusområdet på Kalnes og næringsområdet på Grålum. Det er en del
arbeidsplasser på Råbekken og Glemmen i Fredrikstad, samt i tilknytning til
handelsområdene på Tunejordet i Sarpsborg og Dikeveien i Fredrikstad. Arbeidsplassene i
regionen er mye mer konsentrert enn boligområdene (Urbanet/Asplan Viak 2017).
Telemarksforskning har sett på potensialet for nye arbeidsplasser i Sarpsborg. Dersom
Sarpsborg lykkes i å trekke til seg ny befolking er det et potensiale for vekst på 10 000 nye
arbeidsplasser frem mot 2030, normalscenarioet vil ligge på omtrent 3000 nye
arbeidsplasser (Vareide og Roncossek 2016).
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Figur 9. Antall arbeidsplasser per grunnkrets i avtaleområdet, 2014.

By- og regionforskningsinstituttet NIBRs inndeling av Bo- og arbeidsmarkedsregioner (BAregioner) i Norge viser at Fredrikstad/Sarpsborg utgjør en av flere mellomstore byregioner
med et eget omland. Hovedstadsområdet, på sin side, utgjør en storbyregion med et omland
som omfatter 19 kommuner (primært i Akershus) (Heierass et. al. 2015).
Videre utbygging av infrastruktur gir økt mobilitet og mulighet for utvidelse av
arbeidsmarkedene, noe som fører til «regionforstørring» ved at nye områder, f.eks.
Fredrikstad/Sarpsborg, i tiltagende grad inngår i hovedstadsområdets arbeidsmarked. Ny
infrastruktur kan påvirke bo-og arbeidsmarkedsregionenes utvikling de neste tiårene på
flere måter: I form av økt pendling innen regionen generelt (og ikke bare Oslo), samt
endringer i grensene mellom bo- og arbeidsmarkedsregioner ved at byer med sterk vekst
øker sitt pendlingsomland eller ved at nye forbindelser (f.eks. ved en kryssing av Oslofjorden
som knytter Vestfold og Østfold nærmere sammen) skaper nye sammenhenger av regional
betydning (Heierass et. al. 2015).

Samferdsel
2.3.1 Nedre Glomma –knutepunkt mellom hovedstad og utland
Nedre Glomma er strategisk plassert langs en av hovedrutene mellom hovedstaden og
utlandet. Både Europaveg og jernbane går gjennom regionen på veg til Göteborg og Malmö i
Sverige, og videre nedover mot Europa.
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Figur 10. Kart over Nedre Glomma med transportinfrastruktur (Kart: Visuell kommunikasjon,
Vegdirektoratet).

Østfoldbanens vestre linje går gjennom Fredrikstad og fortsetter på vestsiden av Glomma, til
Sarpsborg. Fredrikstad og Sarpsborg stasjoner trafikkeres av timestrafikk med InterCity-tog
på jernbanen mellom Oslo og Halden, samt tre daglige avganger til Göteborg. I Sarpsborg
møtes Østfoldbanens vestre og østre linjer. Østre linje har i dag ikke ordinær togtrafikk
mellom Sarpsborg og Rakkestad, men det vurderes å ruste opp banen som avlastning for
godstrafikk på veg. Det er betydelig godstransport som kjøres med lastebil til de store
industribedriftene og til havneområdene i Alvim/Sannesund.
E6, hovedvegen til utlandet over Svinesund, går gjennom Sarpsborg kommune og passerer
sør for Sarpsborg bysentrum. Den gamle hovedvegen (nå fv. 118) går gjennom de sentrale
delene av Sarpsborg. Enkelte ekspressbussene fra Oslo gjennom Moss til
Göteborg/København følger denne vegen gjennom Sarpsborg, mens andre busser kun kjører
E6.
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Sarpsborg og Fredrikstad sentrum knyttes sammen i det såkalte bybåndet, som strekker seg
mellom byene på begge sider av Glomma. På vestsiden av Glomma ligger fv. 109, som er det
viktigste bindeleddet i bybåndet, og på østsiden går rv. 111. Rv. 110 går fra E6 i Råde
gjennom Fredrikstad sentrum, i høybro over Glomma (åpnet 1957) og østover tilbake til E6
ved Skjeberg stasjon.
Det er en utfordring at hovedvegene går gjennom byene med tidvis store
avviklingsproblemer. Dette er særlig et problem på innfartsvegene i rushtiden, noe som gir
overføring av biltrafikk til sentrumsgatene. Dette gir redusert framkommelighet for
kollektivtrafikken. I tillegg brukes E6 som lokal veg noe som fører til redusert
trafikksikkerhet på grunn av kødannelser i kryssområdene. Glomma utgjør også en trafikal
barriere mellom ulike boligområder og mellom byområdene.

2.3.2 Dagens reisevaner
I Nedre Glomma er det flere som kjører bil og færre som reiser kollektivt eller går
sammenlignet med tallene fra fem sammenlignbare norske byer8. Dette viser
reisevaneundersøkelsen for Fredrikstad og Sarpsborg fra 2013/2014. 73 prosent av alle
reiser foregår med bil i de to kommunene. I sammenlignbare byer i Norge foregår 67
prosent av reisene med bil (Hjorthol m.fl. 2014).
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Figur 11. Transportmiddelbruk på reiser foretatt av bosatte i Sarpsborg, Fredrikstad og i hele landet.
Prosent. (Kilde Nordbakke 2015, Figur 4.1.)

8

I henhold til TØIs gruppering av kommuner i den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 inngår

Nedre Glomma (Sarpsborg og Fredrikstad) i kategorien «Resterende 6 største byer».
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Samtidig er det færre reiser som foregår til fots i disse to kommunene enn i resten av landet.
I Sarpsborg foregår flere av reisene med bil og noen færre reiser til fots sammenliknet med
bosatte i Fredrikstad. Det har vært en økning i andelen reiser som bilfører i perioden 2009 til
2013/14 i Sarpsborg (Nordbakke 2015).
Reisevaneundersøkelsen viser at hver fjerde reise er mellom en og tre kilometer, og mer enn
hver fjerde reise som bilfører er på under tre kilometer. Her er det kun små forskjeller
mellom kommunene.
Tabell 1. Reiselengde på daglige reiser. Reiser foretatt av bosatte i Sarpsborg og Fredrikstad. Prosent.
(Kilde Nordbakke 2015, Tabell 4.7.)
Alle reiser

Bilførerreiser

Sarpsborg

Fredrikstad

Totalt

Sarpsborg

Fredrikstad

Totalt

Under 1 km

10

10

10

4

3

4

1-2,9

22

25

24

23

23

23

3-4,9

17

18

18

18

19

18

5-9,9

19

19

19

22

21

22

10-19,9

15

12

14

18

16

17

20 km+

16

16

16

15

18

17

100

100

100

100

100

100

2045

2816

4861

1360

1700

3060

14

14

14

13

14

14

Total
Antall reiser (N)
Gjennomsnitt (km)

De fleste av reisene i de to kommunene er i forbindelse med arbeidsreiser (22 prosent),
handle/service (29 prosent) og med fritid (18 prosent). Det er små forskjeller mellom
Sarpsborg og Fredrikstad på hvilke formål man har med reisen.
73 prosent av arbeidsreisene i Sarpsborg og Fredrikstad er som bilfører. I Sarpsborg er hele
78 prosent av arbeidsreisene som bilfører, mot 69 prosent i Fredrikstad. Bilførerandelen på
arbeidsreiser er høyere i disse to kommunene sammenliknet med landsgjennomsnittet, som
er 62 prosent. Flere av arbeidsreisene i Fredrikstad gjennomføres til fots eller med sykkel
enn i Sarpsborg (Nordbakke 2015).
Bilen dominerer på handels- og servicereiser både i Sarpsborg og i Fredrikstad, men er mest
dominerende i Sarpsborg. I Sarpsborg er det også langt færre som går på handels- og
servicereiser enn i Fredrikstad. Lokale reisevaneundersøkelser (Nordbakke 2015) viser at
andelen som har bil i husholdningen i Nedre Glomma samlet er høyere enn for
landsgjennomsnittet (93 mot 88 prosent). Tilgang til bil har økt i perioden fra forrige
reisevaneundersøkelse i 2009/2010 til 2013/2014.
Kollektivtilbudet for de to kommunene sett under ett, er noe dårligere enn i andre
mellomstore byområder i Norge. Mens 26 prosent svarer at de har svært god tilgang til
kollektivtransport i mellomstore byområder, er den tilsvarende andelen for Fredrikstad og
Sarpsborg på 20 prosent (Nordbakke 2015).
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2.3.3 Hvor går reisene?
Reisevaneundersøkelsen for Fredrikstad og Sarpsborg 2013/2014 viser at de fleste reisene
ender og starter innenfor hver av kommunene (75 prosent i Fredrikstad og 72 prosent i
Sarpsborg). Ellers går reisene enten til nabobyen (Fredrikstad eller Sarpsborg), eller til andre
deler av Østfold. Kun tre prosent av reisene som starter i Sarpsborg eller Fredrikstad ender i
Oslo eller Akershus. For arbeidsreiser ser mønsteret litt annerledes ut. Totalt sett foregår
omtrent like stor andel av reisene innad i Nedre Glomma, men noen flere av reisene går til
nabokommunen (Nordbakke 2015).
7000
6000
5000
4000
3000
År 2013

År 2014

Fra Fredrikstad til Sarpsborg

År 2015

År 2016

Fra Sarpsborg til Fredrikstad

Figur 12. Pendlingsstrømmer mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Antall sysselsatte (SSB 2017).

Nytt sykehus på Kalnes i 2015
innebar en stor omfordeling
av arbeidsplasser fra
Fredrikstad til Sarpsborg, og
endring i pendlingsstrømmene mellom de to
kommunene. Tidligere var det
større pendling fra Sarpsborg
til Fredrikstad enn omvendt.
Nå er det omkring 6500
mennesker som pendler fra
Fredrikstad til Sarpsborg,
mens ca. 4000 pendler andre
veien.
De fleste (63 prosent) av de
sysselsatte i Sarpsborg og
Fredrikstad arbeider i egen
kommune. I tillegg pendler
rundt regnet 20 prosent av de
sysselsatte ut av Nedre
Glomma, halvparten til andre
steder i Østfold. Som figur 13

Figur 13. Pendling i Nedre Glomma. 2016. Prosent av sysselsatte.
(Data: SSB (Kart: Visuell kommunikasjon, Vegdirektoratet).
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viser er det med andre ord hele 80 prosent av de bosatte i Nedre Glomma som også jobber i
Nedre Glomma. Fem prosent av bosatte i Nedre Glomma pendler til Oslo (SSB).

2.3.4 Kollektivtransport
Buss og jernbane
Det har vært et ønske om å styrke kollektivtilbudet og effektivisere busstilbudet i regionen,
og i den forbindelse har Urbanet/Asplan Viak (2017) analysert dagens kollektivtilbud.
Utredningen viser et komplisert system med mange ruter der rutene ofte har ulike varianter
av traseer og lav frekvens. Utredningen konkluderer med følgende utfordringer ved dagens
tilbud:


Består av mange ruter med ulike varianter og karakter



Kun Glommaringen som fremstår som en stamlinje, med fast trase og høy frekvens



Flere av rutene går kun i rushtiden. I tillegg går et flertall av disse kun på skoledager



Mange av rutene har et relativt kort driftsdøgn, trafikkerer kun på dagtid, eller har
siste avgang på ettermiddagen/tidlig kveld. Kun 20 av de 52 rutene har langt
driftsdøgn



Frekvensen er relativt lav, i tillegg til at den er ujevn



De fleste av rutene har stor flatedekning med mange stopp underveis

Utredningen oppsummerer med at busstilbudet i Nedre Glomma oppleves som lite effektivt,
og at det er et stort potensial for å gjøre tilbudet mer attraktivt ved å introdusere noen færre
og mer rettlinjede stamlinjer (Urbanet Analyse og Asplan Viak 2017).
Fredrikstad og Sarpsborg har til sammen 52 ordinære bussruter i tillegg til 36 skoleruter,
som er åpne og kan benyttes av ordinære passasjerer. Utover det ordinære tilbudet og
skolerutene, er det opprettet bestillingsruter, kalt Flexx-ruter. Enkelte av rutene er interne
innenfor kommunegrensene, mens andre går til/fra destinasjoner utenfor Nedre Glomma.
Nedre Glomma trafikkeres også av regionbusser og kommersielle ekspressruter.
Over 40 % av alle bussreisene i Nedre Glomma er med Glommaringen. Ruten betjener begge
sider av Glomma mellom Sarpsborg og Fredrikstad med 7,5 minutters frekvens i rush og
langt driftsdøgn. Med unntak av Glommaringen har de fleste rutene lav frekvens. Det er
ingen andre ruter som har frekvens høyere enn 30 minutter i rush. Busstilbudet fremstår
dermed ikke som et attraktivt alternativ til bilen (Urbanet Analyse og Asplan Viak 2017).
I Nedre Glomma ligger antall kollektivreiser per innbygger per år på i overkant av 30. Dette
er lavt sammenlignet med andre fylker, men noe høyere enn i Østfold som helhet. Dette
reiseomfanget har holdt seg stabilt siden 2005, på tross av en nedgang i tilbudet mellom
2009 og 2015. Tilbudet økte noe igjen i 2015, uten at det ga særlig utslag på antall
kollektivreiser per innbygger (Urbanet Analyse og Asplan Viak 2017). Passasjerstatistikk for
buss viser at det ble en stor vekst i passasjertallene da Glommaringen fikk 7,5 minutters
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frekvens i januar 2014. Veksten var 12,7 prosent for Glommaringen i 2014. Det har vært
vekst i 2015-2017 også, men veksten er avtakende (Passasjertall fra ØKT, 2017).
Blant bosatte i Sarpsborg og Fredrikstad som bor innenfor Glommaringens nedslagsområde
er det langt flere som oppgir at de har et bedre kollektivtilbud (i form av antall avganger per
time) enn de som bor utenfor Glommaringens nedslagsområde. Det er imidlertid ingen
forskjell i kollektivandelen mellom de som bor innenfor og utenfor Glommaringens
nedslagsområde (Nordbakke 2015).
Ungdom utgjør den største andelen av kollektivtrafikantene i Nedre Glomma. De benytter i
stor grad kollektivtransport på skolereiser. En tredjedel av alle påstigninger er skolereiser.
Til tross for at det er egne skoleruter både til grunnskoler og videregående skoler utgjør
skolereiser hele 24 prosent av reisene også på ordinære rutene. 31 prosent av de ordinære
reisene gjøres av voksne (Nordbakke 2015).
Tog brukes i liten grad på lokale reiser i Østfold (RVU 2013/14). Undersøkelsen viser at 90
prosent av togreisene er lengre regionale reiser ut eller inn fra Nedre Glomma. (Urbanet
Analyse & Asplan Viak 2017). Lav frekvens og varierende grad av mating mellom buss og tog
kan forklare den lave andelen som bruker toget på lokale reiser i Østfold. I tillegg kan
manglende takstsamarbeid mellom buss og tog, være en årsak til at få reiser med toget på
lokale reiser. Prisforskjellen er betydelig og Østfold fylkeskommune har valgt å etablere nye
busstilbud parallelt med togtilbudet for å kunne gi et akseptabelt tilbud ved reiser mellom
Østfoldbyene. Det jobbes imidlertid nå med å få på plass et takstsamarbeid mellom
fylkeskommunen og Jernbanedirektoratet.
Nytt rutetilbud basert på anbefalte prinsipper (Urbanet Analyse & Asplan Viak 2017) vedtas i
ØFK i desember og implementeres før bomringen etableres sommeren 2018. Beskrivelse av
nytt rutetilbud ses i kapittel 4.2.1.

Ferge
Som del av kollektivtilbudet i Fredrikstad trafikkeres Glomma og Vesterelva med
passasjerferjer. Fergene eies og driftes av Fredrikstad kommune ved Parkering og transport,
og er et gratistilbud. Det er lov til å ha med sykkel på ferga, noe som gjør fergene til et viktig
ledd i gang- og sykkelvegnettet. I dag tilbys det tre fergeruter:
1. Byfergen: Gressvik ferjeleie – Værste - Sentrum (Stortorvet) – Smertu – Isegran Gamlebyen.
2. Gamlebyfergen: Vestsiden (Cicignon) – Gamlebyen
3. Sellebakk-Lisleby
Rutetidene for ferge varierer med sesong. Byfergen varierer med 20 minutters frekvens i
sommerhalvåret og 30 minutters frekvens i vinterhalvåret. Ferga til Gamlebyen har 15
minutters frekvens utenom rush og går kontinuerlig i «rushtiden» alle dager. Det samme
gjelder ferga fra Sellebakk til Lisleby, foruten i helgene, da går ferga hvert 15. minutt.
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2.3.5 Sykling og gåing
Resultatene av den lokale reisevaneundersøkelsen gjennomført i Sarpsborg og Fredrikstad i
2013/14 viser at sykkel ikke utgjør en stor andel av reisene i byområdet. Derimot er det
bilen som ofte velges som transportmiddel både til og fra jobb, men også til små ærender
og korte reiser. Sykkelandelen i Nedre Glomma utgjør fem prosent, med tre prosent i
Sarpsborg og seks prosent i Fredrikstad. Fra 2006 til 2013/2014 har det vært en liten
økning fra fem til seks prosent i Fredrikstad, samtidig som det har vært en liten nedgang i
Sarpsborg fra fire til tre prosent. På arbeidsreiser er det en prosent flere som sykler både i
Sarpsborg og Fredrikstad (Nordbakke 2015).
De yngste sykler mest. I aldersgruppen 13-17 år er det 12 prosent som sykler og 27 prosent
som går. Etter de yngste, er det de eldste som går mest, på hele 23 prosent av reisene. Til
gjengjeld sykler de lite, men er ofte bilfører eller passasjer (henholdsvis 61 og 10 prosent).
Landsgjennomsnittet for andelen reiser som gjennomføres til fots er 21 prosent. I Nedre
Glomma foregår kun 15 prosent av reisene til fots. I Sarpsborg har det vært en nedgang i
andelen reiser til fots i perioden 2009 til 2013/14, fra 16 til 12 prosent. I Fredrikstad har
andelen økt i samme periode, fra 15 til 17 prosent.
Det er først og fremst på de korte reisene at det er mulig å endre transportmiddel fra bil til
sykkel eller til fots. En studie fra TØI anslår at ca. 35 prosent av de korte bilreisene kan
overføres til sykkel (Lodden, 2002). Mens det gjennomføres 16 000 sykkelreiser per dag i
Nedre Glomma, skjer det 225 000 bilreiser. Av disse er 100 000 på under fem kilometer. I
tillegg er mer enn hver fjerde reise som bilfører på under tre kilometer Dette viser at det er
et stort potensial for transportmiddelendring i Nedre Glomma.
I juni 2017 ble en ny plan «Hovedsykkelveger i Sarpsborg og Fredrikstad» vedtatt. Den
bygger på to tidligere planer: hovedsykkelplan for Fredrikstad og plan for hovedvegnett for
sykkel i Sarpsborg (2009). Planarbeidet er et samarbeid mellom partene i Bypakke Nedre
Glomma – Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens
vegvesen. Bakgrunnen er ønsket om at flere skal bruke sykkel som framkomstmiddel, særlig
til og fra jobb. For å oppnå dette har partene skrevet under på en samarbeidsavtale som
kalles «Sykkelbyen Nedre Glomma». Målet for framtidig sykkelbruk i Nedre Glomma er at
sykkelandelen skal være 12 prosent av alle reiser. Formålet med planen er å bygge nye
sykkelveger og forbedre eksisterende sykkelveger. På sikt er målet å etablere et
sammenhengende hovedvegnett for sykkel.
Kartet, figur 14, viser dagens standard på hovedsykkelvegnettet. Fremdeles gjenstår det
utbygging og tilrettelegging før hovedsykkelvegnett er sammenhengende.
Hovedsykkelvegnettet har manglende skilting, dårlig detaljutforming (for eksempel skarpe
svinger eller høye kantstein), og manglende vedlikehold. Hovedsykkelvegnettet består til stor
del av infrastruktur som deles med gående. Kartet viser hvilke strekninger som er tilrettelagt
med gang- og sykkelveg og sykkelfelt, og hvilke strekninger som har bredt fortau eller
blandet bil- og sykkeltrafikk (Bypakke Nedre Glomma 2017).
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Manglende etablering av et sammenhengende nett for sykkel kan være årsak til lav
sykkelandel i Nedre Glomma. Via Trafik (2016) sin kartlegging av parkeringsforholdene i
Nedre Glomma viser også at det er lite tilrettelagt for sykkelparkering i både Fredrikstad og
Sarpsborg. Dette kan også påvirke den lave sykkelandelen.
For å oppnå målet i samarbeidsavtalen om å doble andel sykkelreiser i Nedre Glomma, har
man i bypakkearbeidet satt i gang holdningsskapende tiltak, og andre tiltak som skal bidra
til å endre synet på sykkel som framkomstmiddel og holdninger til sykkelbruk. Det skal også
prioriteres flere ressurser til å jobbe med sykkel i framtiden.

Figur 14. Dagens standard på det definerte hovedsykkelvegnettet.

Hverken Fredrikstad eller Sarpsborg har en egen gåstrategi per dags dato. Arbeidet med
gåing har derfor vært knyttet til enkeltprosjekter i begge byer, uten en helhetlig plan for å få
folk til å velge beina som fremkomstmiddel. For å styrke sentrum i Sarpsborg har for
eksempel gågata, St. Maries gate, blitt opprustet med vekt på estetikk og prioritering av
gående på bekostning av bil, særlig i kryss. Flere tverrgater er blitt envegskjørte. I tillegg er
det et premiss i arbeidet med sentrumsplanen at byen skal utvikles slik at beboerne og
besøkende har gangavstand til alle daglige gjøremål. I Fredrikstad har gågata blitt prioritert
og opparbeidet slik at det skal være enklere å gå i byen. Samtidig har en offensiv
parkeringspolitikk fjernet mye av trafikken som skyldtes jakt på parkeringsplass i sentrum,
slik at det har blitt enklere og hyggeligere å bevege seg i sentrum. Fredrikstad kommune
planlegger å utarbeide en gåstrategi sammen med et snarveiprosjekt i løpet av 2018.
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2.3.6 Parkeringstilbud
Med mål om å utvikle en felles parkeringsstrategi for Nedre Glomma har Via Trafik (2016)
kartlagt dagens parkeringsforhold i de to byene, på bestilling fra Bypakke Nedre Glomma.
Utredningen viser at reguleringen av parkeringsplasser er ganske forskjellig i de to
kommunene. Et fellestrekk er at begge kommunene har overkapasitet av parkeringsplasser i
sentrum. En registrering av antallet parkerte biler på parkeringsplassene viser at maks 43
prosent av parkeringsplassene i Fredrikstad sentrum er belagt i løpet av dagen, både
hverdager og lørdager. I Sarpsborg sentrum er maks 50 prosent av parkeringsplassene i
bruk på samme tid, både hverdager og lørdager.
En viktig forskjell mellom de to kommunene er eierskapsstrukturen. I Fredrikstad eier og
drifter kommunen selv en stor del av parkeringsplassene i sentrum, men det er også private
aktører sentralt i byen. I Sarpsborg derimot, eier private parkeringsselskaper en stor del av
de sentrale parkeringsplassene i sentrum, hvilket gjør det vanskelig å regulere parkeringen.
Gateparkering utgjør en stor del av bybildet i begge byene, men i Fredrikstad er dette først
og fremst utenfor de mest sentrale gatene. I Sarpsborg er en stor del av de kommunale
parkeringsplassene i sentrum gateparkering og større overflateparkeringsarealer, dette gjør
parkeringen veldig synlig. I Fredrikstad er en stor del av parkeringsplassene i sentrum
plassert i parkeringshus. Parkeringshusene i Sarpsborg (under torget) står tomme eller
halvtomme størstedelen av tiden, mest sannsynlig på grunn av den gode tilgangen på
parkering over bakken, som er enda nærmere målpunktet (Via Trafik 2016).
De mest sentrale gateparkeringsplassene i sentrum av Fredrikstad er ofte fullt belagt i løpet
av dagen (tidsregulerte plasser). I Sarpsborg er de mest sentrale gateparkeringsplassene i
sentrum fullt belagt i løpet av butikkenes åpningstid. Gratis gateparkering utenfor
avgiftssonen i Sarpsborg brukes av beboere og de arbeidsreisende.
Til tross for god tilgang på parkering så har sentrumshandelen i begge byer opplevd
konkurranse med både Sverige og store kjøpesenterområder utenfor de to bysentraene. I
perioden 2004-2012 hadde Sarpsborg sentrum en nedgang i markedsandelen for
detaljvarehandel på seks prosentpoeng, mens Tunejordet og Alvim økte markedsandelen
med tre prosentpoeng. Fredrikstad sentrum tapte gradvis markedsandeler til Dikeveien i
samme periode (Asplan Viak 2013a). Gratis parkering ved kjøpesentre kan være en del av
forklaringen. Salg og antall besøkende i Fredrikstad sentrum har gått kraftig opp de siste to
årene, mens problemet fortsatt er gjeldende i Sarpsborg (Via Trafik 2016).
I begge sentrumsområder er det gjennomført tiltak som skal forhindre arbeidsreisende i å
parkere i sentrum, og tiltak som skal skape mer liv og handel i sentrumskjernen. For
eksempel har Fredrikstad kommune gjort et forsøk med gratis parkering i parkeringshusene
mellom klokka 14.00 og 24.00 på hverdager og mellom klokka 9.00 og 24.00 på lørdag og
søndag, som har ført til at flere parkerer i p-husene. I etterkant av at Fredrikstad innførte
gratis parkering i parkeringshus, ble det innført gratis parkering på utvalgte langtidsplasser i
Sarpsborg også. Disse plassene var større overflateparkeringsplasser i Sarpsborg sentrum
som er gratis mellom 14.00 og 24.00 på hverdager og mellom 12.00 og 24.00 på lørdager.
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Siden plassene ikke er i lukket p-hus vet man ikke om antallet som bruker plassene har
steget etter innføringen av gratis parkering. I tillegg har man i Fredrikstad innført seks
tidsbegrensede avsetningsplasser i sentrum (10 minutter gratis parkering). Handels- og
næringsstanden er svært fornøyd og ønsker flere. Forsøket har vært så populært at flere i
Sarpsborg etterspør et liknende system (Via Trafik, 2016).
Fredrikstad har opprettet et system for parkeringsavgift der sentrum er delt opp i tre soner
med tilhørende farger. Rød sone er innerst mot gågata og de mest sentrale gatene. Her
koster det 35 kr pr time og det er maksimalt lov til å benytte seg av parkeringsplassen i to
timer. Gul sone er litt lenger ut fra gågata og sentrumskjernen. Her er det progressive satser
som starter på 26 kr per time uten tidsbegrensing. Grønn sone er i utkanten av sentrum og
gjelder også flere av kommunens parkeringshus. I grønn sone er koster det 19 kr timen og
110 kr dagen å stå parkert. Samtidig er det opprettet to innfartsparkeringsplasser på
Trosvikstranda og Steffensjordet hvor det koster 12 kr timen og 60 kr dagen å parkere. I
tillegg er det opprettet boligsoner med beboerparkering rundt hele sentrum med parkering
forbudt for alle som ikke har beboerbevis.
I Sarpsborg er det gjennomført et prøveprosjekt med beboerparkering i Kulås Øst. Denne
ordningen har blitt evaluert i Via Trafiks rapport (2016), og det ble konkludert med at det
lokalt har vært et vellykket tiltak. Lokalt har man klart å flytte arbeidsreiseparkering ut av
boligområdet. Det man derimot er usikker på er om dette har flyttet reisende over på andre
reisemidler enn bil. Det antas at de arbeidsreisende som parkerte i Kulås Øst før boligsonen
ble innført, nå parkerer i andre boligområder med gratis parkering i gata. Hvis man skal
lykkes med å flytte arbeidsreiseparkeringen ut fra boligområdene, må man også i Sarpsborg
opprette boligsoner rundt hele sentrumskjernen.
Bystyrene i Bypakkesamarbeidet har vedtatt en felles parkeringspolitikk som skal ligge til
grunn for utvikling av parkeringsstrategi og parkeringsnormer i regionen. Denne bygger på
modellen fra Fredrikstad. I tillegg har vedtaket forpliktet partene innenfor
Bypakkesamarbeidet til å innføre parkeringsavgift for arbeidsparkering for offentlige
arbeidsplasser. Det skal også være en dialog/satsing overfor det private næringslivet der
mobilitetsplanlegging skal bidra til endrede reisevaner.
Det er en utfordring at 90 prosent av arbeidstagerne i Fredrikstad og Sarpsborg har tilgang
på parkeringsplass hos arbeidsgiver (Nordbakke 2015). I dag har ikke kommunene
virkemidler til å regulere disse plassene. Kommunene har imidlertid mulighet til å endre
parkeringsnormene sine, slik at framtidige utbyggingsområder ikke har like god tilgang til
parkeringsplasser.

2.3.7 Nærings- og godstransport
Nedre Glomma ligger i landets viktigste transportkorridor mot utlandet. Korridor 1, Oslo Svinesund/ Kornsjø, består av E6, Østfoldbanen med jernbaneterminalen på Rolvsøy, Borg
havn på Øra i Fredrikstad og Moss havn. Østfold har tradisjonelt vært et industrifylke med
betydelig godstransport til og fra en rekke bedrifter. Med sin beliggenhet er Østfold også et
transittfylke for transport til og fra Sverige og kontinentet. Godstransporten på E6 har økt
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vesentlig etter utbygging av firefelts veg og liberalisering av reglene for kabotasje9. I
bysentrene er det varetransport som er dominerende.
Fullføringen av firefelts veg på E6 har medført at lokale handels- og servicefunksjoner søker
seg mot E6, særlig koblet mot områdene der lokale veger krysser E6. Av bedrifter/områder
med større transportbehov i Sarpsborg finner vi bla. Borregaard og Peterson i sentrum,
havnene Melløs og Borg i Sandesund, Greåker industri, Kampenes ved Ise og
nåværende/fremtidig industriområde på Bjørnstad, I Fredrikstad er det først og fremst Borg
havn med tilhørende næringsområder/bedrifter på Øra. Borg Havn er en definert
stamnetthavn i det nasjonale stamnettet for sjø, land og luft, og er et nav for
logistikknæringene både i Nedre Glomma og Østfold for øvrig. Havna og jernbaneterminalen
på Rolvsøy kan få økende betydning for videreutvikling av disse næringene.
Vegene mellom Borg havn, Rolvsøyterminalen og E6 er viktige strekninger i Korridor 1 sin
infrastruktur. Omlasting av gods fra jernbane skjer på Rolvsøy jernbaneterminal. Denne har
forbindelse til E6 via fv. 109. Vegnettet til Øra og Borg havn (rv. 111) er til dels omkranset av
boliger. En utfordring i dag er at forbindelsen mellom Øra havneterminal og Rolvsøy
godsterminal krysser Fredrikstadbrua og går gjennom Fredrikstad sentrum. Strekningen er
preget av dårlig og lite forutsigbar trafikkavvikling i flere perioder i løpet av døgnet. Denne
forbindelsen, og forbindelsene mellom disse terminalene og E6, går dessuten gjennom
relativt tett bebodde områder med de uheldige konsekvensene dette innebærer for
lokalmiljøet. I Sarpsborg er transportavstandene fra de største næringskonsentrasjonene
relativt korte til E6, men lite forutsigbar trafikkavvikling og uheldige konsekvenser for
lokalmiljøet er fremtredende også her.

Figur 15. Godstrafikken på veg i Osloregionens delregioner (1000 tonn) (Osloregionen 2012).

9

Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme

(lastebil.no)
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Osloregionens Felles strategi for gods- og logistikk i Osloregionen (2012) viser at veksten i
transporterte tonn gods har økt med ca 20 prosent de siste 25 år. Godstransporten på veg
øker mest, og aller mest i korridoren over Svinesund. Bare i perioden 2003-2008 hadde
importen med lastebil gjennom Sverige til Osloregionen en volumvekst på 52 prosent. Denne
trafikken går på E6 gjennom Sarpsborg. I tillegg til gjennomgangstrafikk er det mye
godstrafikk internt i Østfold. Bulkprodukter utgjør et betydelig innslag i sørlige deler av
Østfold som følge av industrisammensetningen i denne delregionen, herunder spesielt
tømmer, papir og trelast (Osloregionen 2012).
Godstrafikk med tog (kombinerte transporter) var i sterk vekst fram til finanskrisen i 2008.
En utfordring for godstransport på jernbane er dårlig kapasitet på strekningene mellom
landsdelene mot Sverige, og særlig inn mot Oslo. Disse faktorene, sammen med
liberalisering av vegtransporten og sterk utbygging av vegnettet, har medført at
jernbanetransporten siden den gang har hatt betydelig nedgang på Østfoldbanen.
I dag er transporten med tog over grensa til Sverige beskjeden, og utgjøres av tre togpar per
uke mellom Alnabru i Oslo og Trelleborg i Sverige samt ett vognlasttog per dag fra Italia.
Fem tømmertog per uke ankommer Borregård, fra Sverige og fra Hedmark/Oppland.
Rolvsøyterminalen i Fredrikstad benyttes i dag til vognlast, og det arbeides med ny kryssing
av Glomma for å koble denne terminalen nærmere til Borg havn og for å unngå at
godstrafikk går gjennom Fredrikstad sentrum.

2.3.8 Miljøutfordringer knytta til vegtrafikk
De største utfordringene knyttet til vegtrafikk og miljø i Nedre Glomma antas å være
klimagassutslipp, støy, og redusert luftkvalitet (svevestøv), som følge av økende vegtrafikk.
Vegtrafikk er også den største kilden til utslipp av mikroplast i Norge i form av slitasje av
bildekk, og avrenning av overvann fra vegbanen vil i mange tilfeller medføre forurensning i
form av salter og miljøgifter.

Klimagassutslipp
De samlede utslipp av klimagasser viser en nedgang i perioden 2011-2015 i både
Fredrikstad og Sarpsborg, med hhv 20 og 17 prosent. Utslippene fra vegtrafikken har
imidlertid økt i begge kommunene i samme periode. Fra 2009 til 2015 økte utslippene fra
vegtrafikk med 10 prosent fra lette kjøretøy og med 26 prosent fra tunge kjøretøy, i begge
kommuner (tonn, CO2-ekv) (SSB 2017/Miljødirektoratet 2017). Hovedutfordringen i Nedre
Glomma er å snu trenden med en høy bilbruk, spesielt på korte reiser.

Lokal luftkvalitet
Luftkvaliteten i Norge har blitt bedre de siste 20 årene, men er fortsatt et problem i flere
byer. I Norge er det generelt svevestøv og gassen NO2 som bidrar mest til lokal
luftforurensning. De viktigste kildene til lokal luftforurensning er vegtrafikk (som gir utslipp
av eksos og produksjon av asfaltstøv fra vegslitasje) og vedfyring (som gir utslipp av
svevestøv). I tørre perioder om vinteren og våren bidrar oppvirvling av vegstøv til lokalt høye
nivåer av svevestøv langs vegene, som blant annet skyldes bruk av piggdekk. Andre kilder til
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lokal luftforurensning kan være industriutslipp og langtransportert luftforurensning fra
kontinentet. Eksos fra biltrafikk fører til NOx-utslipp, og er det klart viktigste bidraget til
konsentrasjonsnivåene av NO2. Dieselbiler har høyere utslipp av både NOx og eksospartikler
enn bensinbiler. Men teknologiske forbedringer og ny motorteknologi kan gi lavere utslipp
av NOx i årene fremover. Dette vil likevel ikke gjelde for svevestøv, der økt nærings- og
godstransport sannsynligvis vil føre til mer produksjon og oppvirvling (NTP 2018-2029).
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner samarbeider med Statens vegvesen og Østfold
fylkeskommune om tiltak for å bedre den lokale luftkvaliteten. Samarbeidet fokuserer på
tiltak rettet mot veg som kilde til luftforurensning.
Tabell 2. I Nedre Glomma er det per 2017 fire permanente målestasjoner for lokal luftkvalitet. På to av
stasjonene som måler støv, måles det partikler i to størrelsesfraksjoner: PM10 (totalt støv) og PM2,5
(finstøv).
Kommune

Fredrikstad

Fredrikstad

Sarpsborg

Sarpsborg

Plassering

St. Croix

Nygaardsgata

Alvim

Vollgata

Type
stasjon
Vegnær

Bybakgrunn

Vegnær

Industri

Komponenter
PM10, PM2,5,
NO2

PM10, NO2

PM10, PM2,5,
NO2
SO2
(svoveldioksid)

Primærkilder

Andre kilder

Vegstøv,

Langtransporterte

dieselmotorer,

industriutslipp

vedfyring

(PM2,5)

Vegstøv,

Langtransporterte

dieselmotorer,

industriutslipp

vedfyring

(PM2,5)

Vegstøv,

Langtransporterte

dieselmotorer,

industriutslipp

vedfyring

(PM2,5)

Borregaard

Ingen kjente

Lufta i Nedre Glomma er vanligvis lite forurenset. Men tidvis, spesielt i vinterhalvåret, kan
det oppstå moderate til svært høye forurensningsnivåer. Vinterstid er som oftest vedfyring
hovedkilden til finstøvet (PM2,5), mens vegtrafikk er hovedkilden til det groveste støvet
(PM10-PM2,5). Også utslipp fra industri samt langtransportert forurensning bidrar i
perioder.
Det er flere nivåer med nasjonale rammer og krav til lokal luftkvalitet. Det finnes
overordnede nasjonale mål for hva som blir sett på som trygg luft for menneskers helse.
Forurensningsforskriften kapittel 7 setter grenser for hvor ofte i løpet av et år det er lov til å
overskride spesifikke grenseverdier for luftforurensning. Dersom disse overskrides utløses
krav om tiltaksutredning. På grunn av overskridelser av grenseverdiene for PM10, har
Miljødirektoratet krevd at det skal utarbeides tiltaksutredning og handlingsplan for lokal
luftkvalitet i Nedre Glomma. Arbeidet med dette ble ferdigstilt i 2014. Tiltaksutredningen er
nå under revidering for ny godkjenning av Miljødirektoratet i 2018. Det har også vært
overskridelser for gassen svoveldioksid (SO2) som har medført samme krav til utredning.
Denne ble ferdigstilt 2015 og er til godkjenning hos Miljødirektoratet.
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Tabell 3. Utviklingen i Nedre Glomma de siste årene, relatert til grenseverdiene og målene for lokal
luftkvalitet (dagens grenser er lagt til grunn for hele perioden). (Kilde: S. E. Haraldsen Knive, Sarpsborg)
År/

PM10 – overholdt?

PM2,5 – overholdt?

NO2 – overholdt?

komponent

Mål

Vurd.tersk.

Grense

Mål

Vurd.tersk.

Grense

Mål

Vurd.tersk.

Grense

2010

nei

nei

nei

-

-

-

-

-

-

2011

nei

nei

nei

-

-

-

-

-

-

2012

nei

nei

nei

-

-

-

ja

nei

ja

2013

nei

nei

nei

-

-

-

ja

nei

ja

2014

nei

nei

ja

-

-

-

ja

ja

ja

2015

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

2016

nei

nei

ja

nei

nei

ja

ja

nei

ja

2017 (per

ja

ja

ja

nei

ja

ja

ja

ja

ja

dags dato)

Støy
Støy rammer mange mennesker i Norge og vegtrafikk er den største kilden. 1,9 millioner
nordmenn bodde i boliger som er utsatt for støy fra vegtrafikk på over 55 dBA i 2014. Dette
er en økning på 700 000 fra 1,2 millioner nordmenn i 1999. Noen kilder til støy oppleves
som mer plagsomme enn andre. Flere undersøkelser viser at støy fra togtrafikk oppleves
som mindre plagsom enn støy fra vegtrafikk, selv om det er samme lydnivå.
I Sarpsborg og Fredrikstad har eiere av veg og jernbane utført en kartlegging av utendørs og
innendørs støynivå i 2017. Kartleggingen av utendørs støynivå fra veg og jernbane viser
følgende resultater samlet for byområdet:


Ca. 40 000 personer (30 prosent av befolkningen) i Fredrikstad-Sarpsborg er utsatt
for vegtrafikkstøy over Lden 55 dB ved sin bolig. (Lden <55 dB er anbefalt
grenseverdi ved planlegging av nye boliger.)



Nærmere 4 900 personer (3,6 prosent av befolkningen) i Fredrikstad-Sarpsborg er
utsatt for jernbanestøy over Lden 55 dB ved sin bolig.

I tillegg viser støykartleggingen at det i Fredrikstad-Sarpsborg er over 11 000 personer som
er utsatt for vegtrafikkstøy og 850 utsatt for jernbanestøy over Lden 65 dB. Lden >65 dB er
det nivå hvor dagens regelverk fraråder bygging av nye boliger (Fredrikstad og Sarpsborg
kommuner, 2017).
Det kan være samspillseffekter mellom støy og luftforurensning som øker
plagen/helserisikoen. Dersom et område er utsatt for støynivåer over anbefalte grenser, bør
det derfor tas ekstra hensyn til luftforurensning (og vice versa).
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3 Behovsanalyse knyttet til nullvekstmålet
Nullvekstmålet er definert som at veksten i
persontrafikk i Nedre Glomma skal tas med

Følgende trafikkarbeid omfattes av

kollektivtransport, sykling og gåing. Dette

nullvekstmålet

innebærer at trafikkarbeidet med personbil10 ikke



Trafikkarbeidet med personbil

skal øke i byområdet, men ligge på samme nivå i

knyttet til reiser til /fra arbeid,

2030 som i 2016.

i tjeneste, til fritidsaktiviteter,
handel- /servicereiser og

Noe trafikk er unntatt nullvekstmålet

andre private formål

(gjennomgangstrafikk, næringstransport: tunge
kjøretøy og mobile tjenesteytere11).



Trafikkarbeidet innenfor det
geografiske området som
omfattes av analyseområdet.

Det betyr at totaltrafikken på vegene i

Retningslinjer for byutredningene

avtaleområdet i realiteten kan øke, også
trafikkarbeidet.

Økt befolkning gir økt transportbehov
Fram mot 2030 vil befolkningen i avtaleområdet Nedre Glomma (Sarpsborg og Fredrikstad)
økes med 17.387 personer (eller 13 prosent) jf. SSBs MMMM-alternativ. En slik økning i
befolkningen tilsier også en økning i transportbehovet.
Befolkningen i Nedre Glomma kjører mye bil i dag. Tall fra den lokale
reisevaneundersøkelsen 2013/2014 viser at 73 prosent av reisene foregår med bil. Ser vi på
reiseaktivitet, gjennomfører befolkningen i snitt 3,2 reiser hver dag (RVU 2013/2014).
Den store reiseaktiviteten gir en stor utfordring for det forventede transportbehovet, som
tilsier at befolkningen i framtiden må reise mer med kollektivtransport, til fots og sykkel, og
helst også redusere reiseomfanget (reiselengde og antall turer).

Nullvekstmålet for Nedre Glomma
For å beregne tall for nullvekstmålet (kjørte kjøretøykilometer med bil) brukes den regionale
transportmodellen RTM. Nullvekstmålet er oppnådd dersom trafikkarbeidet for personbil i
2030 er på samme nivå som i 2016, eksklusiv unntakstrafikken (gjennomgangstrafikk,
næringstransport: tunge kjøretøy og mobile tjenesteytere).
I retningslinjene for arbeidet er det utviklet en felles metode for å beregne unntakstrafikken.

10

Trafikkarbeid er et mål på omfanget av trafikken, og betegner det arbeidet som blir utført av ett eller

flere kjøretøy under en transport fra et sted til et annet. Trafikkarbeidet måles vanligvis i
kjøretøykilometer, og påvirkes ikke av antall personer som fraktes
11

Kjennetegnet på mobile tjenesteytere er at de har yrker som krever reise fordi arbeidsoppgavene i

hovedsak utføres for kunder/brukere/oppdragsgivere på ulike adresser (TØI 2017)
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Gjennomgangstrafikk og næringstrafikk (tunge kjøretøy) beregnes direkte i
transportmodellen. Transportmodellen er en modell for personreiser, der næringstransport
for tunge kjøretøy behandles separat, noe som gjør det lett å trekke fra dette trafikkarbeidet.
Tilsvarende gjøres for gjennomgangstrafikken sitt trafikkarbeidet.
Mobile tjenesteytere er derimot i utgangspunktet medregnet i trafikkarbeidet for bil, og må
derfor trekkes fra trafikkarbeidet som er beregnet i modellen. Hvordan dette gjøres er vist i
tabell 4.
Tabell 4. Beregning av konkret måltall for nullvekstmålet i Nedre Glomma.
Trafikkarbeid med
bil i 2016

1

Trafikkarbeid med mobile
tjenesteytere i 2016

Økning i mobile
tjenesteytere i 2030

2

Nullvekstmålet
3

Kjtkm
2 499 079

Kjtkm

Kjtkm

Kjtkm

274 899

310 636

2 534 816

2 499 079*0,11=

274 899*1,13=

2 499 079-274 899+
310 636=

Resultat fra transportmodellen
Felles andel for alle byområder er satt til 11 %
3
Basert på befolkningsvekst 13 % (SSBs MMMM-alternativ)
2

Tabellen viser at trafikkarbeidet med personbil i 2016 er 2 499 079 kjøretøykilometer. Av
dette utgjør mobile tjenesteytere 11 prosent (274 899 kjøretøykilometer). Denne andelen er
satt lik for alle de åtte byområdene som gjennomfører byutredninger (TØI 2017).
Mobile tjenesteytere er unntakstrafikk som kan øke fram mot 2030. Veksten er satt lik
befolkningsveksten i byområdet, som for Nedre Glomma er 13 prosent. Dette gir en økning i
trafikkarbeidet på 310 636 kjøretøykilometer.
Måltallet for nullvekst får vi ved å trekke mobile tjenesteytere fra trafikkarbeidet i 2016, og
deretter legge til økningen. Dette gir følgende tall for trafikkarbeidet for personbil på
2 534 816 kjøretøykilometer. I retningslinjene er det foreslått å avrunde til nærmeste 10.000
kjøretøykilometer hvilket betyr at nullvekstmålet for Nedre Glomma er 2 530 000
kjøretøykilometer (kjtkm/døgn).
For flere detaljer om disse beregningene, se vedlegg 2. Transportmodell. Forutsetninger og
metode.
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4 Strategier og tiltak for å nå nullvekstmålet
Dette kapitlet omhandler strategier og tiltak som er nødvendige for å nå nullvekstmålet i
Nedre Glomma. Noen av tiltakene er mulig å modellere i transportmodellen, mens andre kun
omtales tekstlig. For tiltakene som legges inn i modellen, forutsetter vi at disse er
gjennomført i 2030. Innenfor noen av tiltaksområdene kan dette være vanskelig å få til i
praksis. Særlig arealbruken tar det tid å endre. Derfor bør kommunene ha en langsiktig
strategi for hvilken arealutvikling man ønsker i framtiden.
Oversikt over tiltakene som er kodet i modellen finnes i Vedlegg 6.

Arealbruk
Arealbruk er sentralt for transportmiddelvalget. Flere studier har vist en sammenheng
mellom arealplanlegging, transportbehov og valg av transportmiddel12.
Studiene viser en sammenheng mellom arealutvikling og transportatferd som handler om
tetthet og lokalisering. Konklusjonene er at tettere bebyggelse medfører mindre
transportomfang og gir bedre grunnlag for kollektivtransport, gåing og sykkel. Tilsvarende
funn finner vi også i nyere studier. Også her finner man en sammenheng mellom avstand til
sentrum og valg av transportmiddel. Dess lengre unna sentrum man reiser, jo mer
sannsynlig er det å bruke bilen. Og motsatt, kortere avstand fra sentrum gir grunnlag for
mer sykling, gåing og bruk av kollektivtransport. Kompakt arealutvikling/
knutepunktsutvikling er også avgjørende for å sikre tilstrekkelig kundeunderlag for en
lønnsom kollektivtransport.

4.1.1 Kommunalt ansvar for å sikre en samordnet areal- og
transportplanlegging
Etter plan- og bygningsloven har kommunene og fylkeskommunene et viktig ansvar for
areal- og transportplanlegging. Statlige planretningslinjer for bolig- areal- og
transportplanlegging skal legges til grunn for planlegging og vedtak etter plan- og
bygningsloven eller annet lovverk. Retningslinjene slår blant annet fast at
utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme:


Utvikling av kompakte byer og tettsteder



Redusere transportbehovet og



Legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer

Den viser også til at det i henhold til klimaforliket er et mål at veksten i persontransporten i
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gåing, også kalt nullvekstmålet
(Miljødirektoratet 2017). I nasjonale føringer til fylkeskommunal og kommunalplanlegging er
det trukket frem at det bør fastsettes en langsiktig grense for utvikling, slik det er gjort i

12

Newman and Kenworthy 1989, Stead m.fl 2000, Strømmen 2001, Meland 2002, Næss 2006,

Engebretsen og Christiansen 2011, Holmberg og Brundell-Freij 2012
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Fylkesplanen for Østfold. Dette for å avklare utbyggingsmønster og hovedtrekkene i
transportsystemet (Regjeringen 2015).

4.1.2 Tre ulike arealalternativ i byutredningen
I byutredningen er det lagt opp til tre ulike strategier for arealutvikling; trendalternativet,
kommuneplanalternativet og fortettingsalternativet. Det første; trendalternativet, er en

videreføring av dagens arealutvikling der man anser at befolkning og arbeidsplasser
lokaliseres som tidligere trend. De to neste arealalternativene: kommuneplan og fortetting er
alternativ der man ser på en endring av tidligere arealbruk. Disse alternativene er derfor lagt
inn som egne tiltak.
Befolkningsveksten i alle alternativene er lik og bygger på SSBs MMMM-alternativ i 2030 (jf
retningslinjene for byutredningen). Kommuneplanene legger opp til en større vekst enn
prognoser fra SSB, og vi har derfor nedskalert veksten som kommunene har lagt opp til13.
Følgende prinsipp er lagt til grunn for nedskaleringen:


Alle framtidige utviklingsområder i kommuneplanene som ikke er regulert i dag, tas
ut. Med ikke regulert menes der hvor det ikke er satt i gang en
reguleringsplanprosess14



Alle øvrige utviklingsområder som gjenstår nedskaleres likt i alle alternativene med
en prosentvis andel (ostehøvelprinsippet)

4.1.3 Trendalternativ
Det ligger stor fleksibilitet i kommuneplanene, både i valg av rekkefølge på
utviklingsområder samt utviklingstetthet. Erfaringer fra flere byområder viser at utviklingen
ikke nødvendigvis styres etter målsettinger i plan (Civitas 2014). I trendalternativ har vi
anslått hvor framtidig vekst kommer gitt at kommunene ikke konsekvent styrer etter mål i
kommuneplanene. I dette arbeidet har vi sett på arealbruken de siste tiårene, og vurdert
dette opp mot hvilke ønsker og planer man har i de enkelte kommunene. 15
Framtidig befolkning og arbeidsplasser er fordelt i ulike soner (grunnkretser) som vist i figur
16 og 17.

13

Prinsippene for nedskalering og fordeling av framtidig vekst er utviklet i samarbeid med kommunene

og fylkeskommunen. Det er også arrangert arealseminar med bredt utvalg av aktører til stede.
14

Det kan være utfordrende å ta ut utviklingsområder som er inn i dagens kommuneplan. Hvordan

kommunene kan løse dette i praksis, er ikke vurdert nærmere i byutredningen.
15

Dette innebar en fordeling av framtidig vekst som var 40 prosent i sentrumsområdene, 40 prosent i

regulerte utbyggingsområder, 10 prosent i randområdet til sentrum og 10 prosent i lokalsenter.
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Figur 16. Kart som viser befolkningsvekst per grunnkrets i Trendalternativet 2030.

Figur 17. Kart som viser vekst i antall sysselsatte per grunnkrets i Trendalternativet 2030.

35

4.1.4 Kommuneplanalternativ
I dette alternativet er det valgt å se på en arealbruk som samsvarer konsekvent med mål og
føringer i kommuneplan. Det vil si at all framtidig vekst lokaliseres i tråd med målene i
kommuneplanen om en 50/40/10 – fordeling. Det vil si at 50 prosent av framtidig vekst
kommer i sentrumsområdene16. 40 prosent av veksten kommer i tettstedsområdet mellom
bykjerneområdene, og 10 prosent kommer i lokalsentrene. Dette alternativet er en teoretisk
gjennomføring av kommuneplanene der det styres strengt etter prinsippene i planen, og
hvor kommunene ved rullering må vurdere om bestemmelsene skal endres fra «bør» til
«skal» for å sikre hjemmel for en slik gjennomføring. Fordeling av framtidig vekst i
befolkning og arbeidsplasser vises i figur 18 og 19.

Figur 18. Kart som viser befolkningsvekst per grunnkrets i arealalternativet Følge kommuneplan 2030.

16

Sentrum i byene er definert slik:


Sarpsborg (50% innen to kilometer fra torvet)



Fredrikstad (50% innenfor byområdeplan)
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Figur 19. Kart som viser vekst i antall sysselsatte per grunnkrets i arealalternativet Følge
kommuneplan 2030.

4.1.5 Fortettingsalternativ
Det siste arealalternativet legger opp til
en ytterligere fortetting enn i alternativet

Prinsipper for fortettingsalternativet


og kultur til flerfunksjonelle sentre med

hvor kommuneplan følges17.

høy kvalitet og attraktivitet for økonomisk
og sosial aktivitet.

Hele 80 prosent av veksten er lagt til
sentrumsområdene, og 20 prosent

Byene utvikles med bolig, næring, service



Byområdene skal bygges innenfra og ut i

lokaliseres i knutepunkt i bybåndet

«10-minutters byen»: Ca 700 m i

mellom Fredrikstad og Sarpsborg (figur

gangavstand fra bykjerne i Fredrikstad og
Sarpsborg (avstand fra jernbanestasjonene

20 og 21).
Dette innebærer at all framtidig
utbygging konsentreres i knutepunkter,

og gågatene/torgene).


Det må bygges rundt viktige
kollektivknutepunkt (Grønli stasjon og

langs stamnettet for kollektivtransporten

Sarpsborg stasjon), samt langs hovednettet

og gang- og sykkelvegnettet.

for buss og sykkel.


Byenes sentrum er et viktig knutepunkt, og
veksten fordeles med 80% innenfor
sentrumsavgrensingen og 20 % i bybåndet

17

Vi ser at det har blitt noen feil i fordeling av framtidig vekst som det ikke ble mulighet til å endre på

pga kort framdrift på prosjektet. Dette er ikke avgjørende for hovedtrekkene i resultatene.
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Figur 20. Kart som viser befolkningsvekst per grunnkrets i arealalternativet Fortetting 2030.

Figur 21. Kart som viser vekst i antall sysselsatte per grunnkrets i arealalternativet Fortetting 2030.
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Tabell 5. Tabellen viser alle arealtiltak som er beregnet i modellen.
Arealalternativ i

Inngår i modellalternativ

2030
Trendalternativ

Beskrivelse

/enkelttiltak
Inngår i Nullalternativet 2030

Forutsetter at arealbruken fortsetter som tidligere

og i KVU/Bypakke-alternativet

trend.

2030
Følge

Enkelttiltak som vist i figur 45

kommuneplan

Innebærer at kommunene er tro mot
kommuneplan og at arealbruken gjennomføres i
tråd med målene i planen. Framtidig vekst
lokaliseres i samsvar med prinsipper om en
50/40/10 fordeling, der 50 % av framtidig vekst
kommer i sentrumsområdene, 40 % kommer i
tettstedsområdet mellom bykjerneområdene og
10 % kommer i lokalsentrene.

Fortetting

Enkelttiltak som vist i figur 45

Innebærer en ytterligere fortetting enn mål i
kommuneplan. Framtidig vekst fordeles etter en
80/20-fordeling, der 80 % av veksten kommer
innenfor sentrumsavgrensingen og
20% i nærmeste bybånd (knutepunkt i bybånd).

For en samlet oversikt over framtidig arealbruk, se vedlegg 4. Arealbrukskart.

Utvikling av kollektivtilbudet
For å kunne nå nullvekstmålet i Nedre Glomma er satsing på kollektivtransport en av flere
tiltak som må tas i bruk. Skal en få flere til å reise mindre med bil, må det finnes et attraktivt
og konkurransedyktig alternativ til bil. På kortere reiser mellom 0-3 kilometer kan gåing og
sykling være alternativer. På lengre reiser kan bilturer erstattes av kollektivtransport, dersom
tilbudet utformes på en god måte. Flere undersøkelser viser at kollektivtilbudets kvalitet
(frekvens, reisetid, punktlighet, flatedekning osv) er avgjørende for konkurranseforholdet
mellom bil og kollektivtransport. I tillegg viser det seg at restriktive tiltak for bil også er
viktige for å oppnå nødvendig effekt av kollektivtilbudet (Nielsen og Lange 2015, Urbanet
2017).
Den lokale reisevaneundersøkelsen i Nedre Glomma viser at kun 20 prosent av befolkningen
har et kollektivtilbud som kan defineres som svært godt (avganger minst fire ganger i timen
og mindre enn én kilometer til holdeplassen). Dette er noe under landsgjennomsnittet på 26
prosent (Nordbakke 2015). Selv om det er gjort betydelige endringer av busstilbudet i Nedre
Glomma (økt frekvens og etablering av Glommaringen) etter reisevaneundersøkelsen ble
gjennomført, er det trolig fortsatt behov for en forbedring av kollektivtilbudet.
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4.2.1 Stamnett for buss
Fylkeskommunen/Østfold kollektivtrafikk har fått utredet et forslag til kollektivtilbud for
buss i Nedre Glomma. I rapport fra Urbanet Analyse og Asplan Viak (2017) foreslås det å
erstatte dagens busstilbud med ti stamlinjer som skal utgjøre primærrutetilbudet.
Stamrutene skal suppleres med sekundærruter og bestillingsruter/Flexx. Østfold
kollektivtrafikk (ØKT) jobber med et endelig forslag til nytt rutetilbud og planen er en
omlegging fra dagens 52 linjer til et nytt stam/sekundærnett i løpet av våren 2018.
Målet med å legge om kollektivtransporten

Hovedtrekk i nytt busstilbud:

er å få et tilbud som er mer kundetilpasset,



enklere og treffer markedet bedre enn

Stamlinjer som kjører mest mulig rette
strekninger med hyppige avganger og

dagens mer flatedekkende og finmaskede

langt driftsdøgn

nett. Stamlinjene gir et enklere tilbud med



fast trasé, fast rutetid, der alle ruter betjener

Sekundærlinjer som gir større
flatedekning, men med sjeldnere

bysentrum.

avganger og kortere driftsdøgn


I analysene har vi lagt inn kollektivtiltak i

Bestillingstilbud som gir et tilbud i
utkantstrøk og områder med begrenset
passasjerpotensiale

henhold til Urbanet sine foreslåtte stamlinjer
og ØKTs vedtatte sekundærlinjer. I tillegg
har vi lagt inn en videreføring av dagens

regionale ruter. Vi har også testet ut ulike frekvenser på buss- og togtilbudet. Tabell 6 og
figur 22 viser de ulike kollektivtiltakene som er analysert.
Tabell 6. Kollektivtiltak i modellkjøring.
Enkelttiltak
Kollektiv 1

Kollektiv 2

Navn

Beskrivelse

Stamnett for buss

Urbanet stamruter og sekundærruter

Frekvens 15 minutt

Frekvens 15 min

Økt frekvens på tog i

Kollektiv 1 + forlengelse av rushtilbud til

rushretning

Sarpsborg (15 min frekvens i rushretning)

Fredrikstad-Sarpsborg:
15 min
Kollektiv 3

Stamnett for buss

7,5 frekvens i rush på stamruter 1 og 2, og 30

Frekvens: 7,5 min

min frekvens i rush for stamrute 10 – for øvrig
som i Tiltak 1

Kollektiv 4

Høy frekvens på buss og

Fordobling av frekvens på alle stamruter (jf.

tog

Kollektiv 1) både i rush og lav.
15 min frekvens togbetjening til Sarpsborg i rush
i begge retninger og 30 min frekvens i lav18

18

Jernbanedirektoratet har forutsatt at investeringer til IC Østfoldbanen muliggjør et togtilbud med 15

minutters frekvens mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
.
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Figur 22. Kartet viser det totale kollektivnettet i Nedre Glomma 2030.

4.2.2 IC Østfoldbanen
Det er ventet en betydelig befolkningsøkning i Østlandsområdet fram mot 2040. For å møte
trafikkveksten og nå nullvekstmålet vil InterCity-tiltakene være viktige samferdselstiltak på
Østlandet. Satsing på InterCity Østfoldbanen innebærer å bygge nytt dobbeltspor til Seut i
Fredrikstad i 2024 og videre til Sarpsborg i 2026. Som en del av utbyggingen er det også
lagt opp til ny sentrumsstasjon på Grønli i Fredrikstad, ca. 1 kilometer nord for dagens
stasjon, og utbedring av eksisterende stasjon i Sarpsborg. Ny stasjon på Grønli gir
muligheter for å utvikle et kollektivknutepunkt med korte avstander til boligområder og
sentrum, samt gode muligheter for koblinger mellom gående, syklende, tog og buss (Bane
NOR, 2016). Sarpsborg stasjon bygges om, men beholder dagens lokalisering, som er ca 700
meter fra torget og bussterminalen.

Figur 23. Illustrasjoner av Grønli og Sarpsborg stasjon fra mulighetsstudiene (Bane NOR 2016).
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Utbyggingen av InterCity på
Østfoldbanen til Sarpsborg vil gi denne
pendlerregionen et raskere og mer
høyfrekvent togtilbud. Det nye tilbudet
vil binde byene i Østfold nærmere Oslo
ved å redusere reisetiden mellom Oslo
og Østfold, samtidig som frekvensen
økes til to avganger i timen i grunnrute
(fra en avgang i timen i dag).
Det planlagte togtilbudet vil gjøre det
enklere og raskere å reise innad i
Østfold, og vil bidra til å styrke det
regionale arbeidsmarkedet. Reisetiden
vil reduseres med over 20 minutter og
blir om lag 50 minutter fra Oslo til
Fredrikstad og 1 time fra Oslo til
Sarpsborg (Meld. St. 33 (2016-2017)).
I Nullalternativet 2030 inngår et tilbud
med to tog i grunnrute fra 2024 og fire
tog i timen i rush i rushretning fra
2027. I kollektivtiltak 2 tester vi en
forlengelse av rushtogene til
Sarpsborg. I kollektivtiltak 4 er det 15
minutters frekvens hele driftsdøgnet
for både buss og tog.
Figur 24. IC-strekningene (Meld. St.33 2016-2017).

Figur 25. Figuren viser en forenklet fremstilling av togtilbudet på Østfoldbanen og tiltak i byutredningen
(Jernbanedirektoratet 2017).
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4.2.3 Fergetilbud
I dag er det tre fergelinjer som betjener Fredrikstad. Disse gir gode forbindelser og
snarveger over Glomma. Byfergene kjører fra Gressvik til Gamlebyen med stopp i sentrum,
på Kråkerøy, Isegran og Smertu. Det er også ferge mellom Cicignon og Gamlebyen. Den
tredje fergelinjen går mellom Sellebakk og Lisleby. Det vurderes nye stopp på Glombo for å
koble Kråkerøy nærmere Fredrikstad sentrum, samt på Krossnes i Gressvik.
I analysene har vi forutsatt at alle disse fergene er del av kollektivtilbudet fram mot og i
2030. Alle fergene er i dag gratis å reise med, og det vurderes å videreføre gratistilbudet
fram mot 2030. Vi har ikke vurdert konsekvenser av å fortsette med et gratis tilbud fram
mot 2030. Vi har heller ikke informasjon om fremtidig frekvens, men vi forventer en
videreføring av dagens frekvens.

Figur 26. Ferga i Nedre Glomma gir gode snarveger og muliggjør også flere gangog sykkelreiser. Foto: Ove Töpfer/Bypakke Nedre Glomma.

4.2.4 Knutepunktfunksjon
Knutepunktutvikling er et sentralt virkemiddel for å styrke kollektivtrafikken og oppnå
nasjonale mål om lavere klimagassutslipp og mer attraktive byer og tettsteder. Nye
kollektivknutepunkter gir grunnlag for arealutvikling omkring knutepunkter med nye boliger
og arbeidsplasser.
Det er viktig å utvikle funksjonelle knutepunkter og terminaler for å støtte opp under
jernbanetilbudet, busstilbudet, fergetilbudet samt tilbudet for gående og syklende. Et
knutepunkt kjennetegnes blant annet av høy frekvens på kollektivmidlene, korte
gangavstander mellom de ulike linjene, koordinert rutetilbud, god informasjon og billettsalg.
Kollektivknutepunktet gjør det enklere å bytte mellom ulike transportmidler som buss, tog,
ferge, gåing og sykling.
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Knutepunkter har ulik funksjon, avhengig av beliggenhet og størrelse. Et kollektivknutepunkt
kan deles i flere nivå avhengig av linjenettet og kvaliteten på tilbudet. Nasjonale, regionale
og lokale knutepunkter bør ha en kompakt arealutvikling for å utnytte potensialet for å få
flere reisende og skape grunnlag for effektive kollektivsystemer.
Lokalisering av bolig og arbeidsplasser er avgjørende for omfanget av reiser, hvor lange de
blir og hvilke transportformer som brukes til de daglige reisene. Ut fra prinsippene for
bærekraftig arealbruk skal utbyggingsmønsteret i regionen basere seg på eksisterende
sentra og infrastruktur i kommunene. Byene skal styrkes ytterligere som attraktive
sentrumsområder.
For Nedre Glomma er det flere knutepunkter på ulike nivåer knyttet til tog, buss og fergene i
Fredrikstad. I fylkesplanens arealstrategi er det viktig å koble kollektivknutepunktene med
sentrumsområdene. I arealstrategien skilles det mellom ulike punkter og nivåer som vist i
tabellen under.
Tabell 7. Ulike knutepunkter i Nedre Glomma.
Knutepunkt/

Sted/område

Funksjon

nivå
Primær-

Bysentrum i

knutepunkt

Sarpsborg og
Fredrikstad



Er et flerfunksjonelt sentrum, hvor knutepunktet knytter
kommunen og fylket sammen.



Gir gode forbindelser ut av fylket med ulike reisemidler (tog, buss,
ferge).

Jernbane-



stasjonene

Er et eget målpunkt, med kultur-, handelsvirksomhet og
servicetilbud som dekker behovet for et stort omland.



Har en urban og flerfunksjonell arealutvikling.



Har kompakt arealutvikling med størstedelen av bolig-, næring,
tjeneste- og seviceutviklingen i regionen.



Har den største andelen av arbeidsplasser, besøkende og boliger.
Bidrar til flere reiser med kollektivt, sykling og gåing

Sekundær-

Grålum



knutepunkt

Er knutepunkt i bydelssenter, som gir forbindelse ut av fylket, og
lokalt innen samme kommune og/eller samme fylke.



Kan være et eget målpunkt, med handelsvirksomhet og
servicetilbud i mindre skala enn i primærknutepunktet. Handel- og
servicetilbudet er av annen kvalitet enn i primærknutepunktene,
og bør ikke konkurrere med tilbudet i primærknutepunktet.



Kan ha konsentrasjon av handel, service og arbeidsplasser som
dekker et lokalt behov, og bør ha en bymessig og flerfunksjonell
arealutvikling.

Mindre

F.eks Greåker, 

Mindre, lokale knutepunkter som legger til rette for overgang

knutepunkt

Borgen,

mellom ulike transportmidler

og lokale

Gressvik,

omstignings

Sellebakk



Holdeplasser for buss og ferge. I Fredrikstad vil det være buss- og
byfergetilbudet som styrer hvilke knutepunkter som peker seg ut,

-punkter

mens i Sarpsborg vil det være busstilbudet som er styrende.


Arealutviklingen og funksjonene som lokaliseres her bør tilpasses
lokale behov i tettstedene.
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4.2.5 Effektivisering av kollektivtransport
Potensial for å effektivisere fylkeskommunal kollektivtransport og redusere
driftskostnader
Det er Østfold fylkeskommune som har ansvaret for å planlegge og tilrettelegge for
kollektivtransport med buss og ferge i Nedre Glomma. Arbeidet utføres av Østfold
kollektivtrafikk (ØKT).
I forbindelse med pågående
rutegjennomgang og etablering av
stamlinjer og sekundærlinjer/
bestillingstilbud blir det gjort en

Tiltak som effektiviserer kollektivtransporten

Sanntidsinformasjon (SIS) gir oppdatert informasjon
om kollektivtrafikken på nett, mobil og skilt i

vurdering av å effektivisere

Sarpsborg og Fredrikstad. Prosjektet realiseres

kollektivtilbudet ytterligere.

vinteren 2017, og omfatter alle lokalbussene samt

Fylkeskommunen har i tillegg
fokus på å redusere tiden på
holdeplassene gjennom mer
effektiv billettering (blant annet
nye og flere validatorer i hver
buss, samt påstigning ved bakdør
på utvalgte linjer og nye
betalingsterminaler uten bruk av

byfergene i Fredrikstad.

Bruk av bestillingstilbud stimulerer til bedre
samordning av kollektivtilbudet regionalt og i
distriktene, og gir et tilbud utover det ordinære
kollektivtilbudet. Østfold er blant fylkene som i dag
har best utviklet bestillingstilbud, bl.a. som del av
Samferdselsdepartements tidligere forsøksordning
med KID (Kollektivtrafikk i distriktene).

PIN-kode).

Felles billettsystem kan bidra til kostnadseffektivitet

Som følge av disse endringene kan

kollektivtrafikk, Ruter (Oslo/Akershus), Brakar

man forhåpentligvis også øke
gjennomsnittshastigheten for
bussene på stamnettet, noe som
kan gi et mer attraktivt og
konkurransedyktig tilbud.

og gir et enhetlig system for de reisende. Østfold
(Buskerud), Kolumbus (Rogaland) og Agder
kollektivtrafikk har inngått samarbeidsavtale om å
utvikle et felles billettsystem. ØKT skal også i
samarbeid med flere kollektivselskaper utvikle en
felles mobil billettløsning. Dette er allerede i bruk i
flere fylker, og lanseres i Østfold tidlig 2018.

Takstsamarbeid
Et enhetlig takst- og billetteringssystem mellom ulike kollektive transportmidler kan være et
viktig tiltak for å få flere til å reise kollektivt. Det vil være positivt for de reisende at samme
billett gjelder på tog og buss. Dette krever et takstsamarbeid mellom fylkeskommunen og
staten. Kollektivtransport finansieres delvis av billettinntekter og delvis av offentlig kjøp.
Fylkeskommunen er ansvarlig for offentlig kjøp av busstrafikk og Staten ved
Jernbanedirektoratet for persontrafikk med tog. Fredrikstad kommune dekker
driftskostnadene for byfergene.
En utfordring med et slikt takstsamarbeid er knyttet til arbeidsdelingen mellom tog og buss.
De fleste bussreiser er vesentlig kortere enn togreiser. Fylkeskommunens takstsonesystem
er bygget opp slik at de (få) lange bussreisene får et relativt større offentlig tilskudd enn de
(mange) korte.
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På lengre kollektivreiser vil da bussbillettene for passasjerene bli vesentlig billigere enn
togbillettene over samme avstand. Dersom samme billett skal gjelde på tog og buss vil det
kreve økt offentlig tilskudd pr togreise. Dette må dekkes enten av staten eller av
fylkeskommunen. En avtale om takstsamarbeid mellom fylkeskommunen og staten vil derfor
i realiteten være en avtale mellom disse partene om fordeling av kostnader til offentlig kjøp
av regional togtransport.
Østfold fylkeskommune og Jernbanedirektoratet er enige om å forhandle frem en avtale om
takstsamarbeid for lokale reiser med tog i Nedre Glomma. Det tas sikte på at avtalen kan
komme på plass i løpet av våren 2018, der avtalen vil være et tiltak innenfor Bypakke Nedre
Glomma.

Tilrettelegging for sykkel og gåing
4.3.1 Stamnett for sykkel
Sykkelen har en viktig rolle i å bidra til et mer effektivt og miljøvennlig transportsystem i
Nedre Glomma. Hovedsykkelvegnettet skal binde sammen bydeler/lokalsenter med
hverandre og sentrum i byene. I tillegg skal nettet være tilrettelagt til kollektivknutepunkter
med fergeleier i Fredrikstad, arbeidsplasskonsentrasjoner, skoler, større handelsområder og
rekreasjonsområder.
Hovedsykkelvegnettet skal ha god fremkommelighet, trygghet, sikkerhet, komfort. For å få
til dette må det i større grad skilles mellom ulike trafikantgrupper ved bruk av sykkelfelt i
sentrum og sykkelveg med fortau i områder utenfor sentrum med mange gående og
syklende. Systemskifter og kryss må være logisk utformet. Hovedsykkelvegnettet skal være
tilrettelagt for alle typer sykler og syklister.
Målet for sykkelandelen i Nedre Glomma er 12 prosent, noe som i praksis innebærer at antall
reiser som gjennomføres med sykkel må økes fra dagens ca. 18 000 til 50 000 i 2030. For å
nå målet må det tilrettelegges for et sykkelvegnett som «inviterer» til sykling. Det skal
tilfredsstille transportsyklistens behov med høy fart og god fremkommelighet, samtidig som
det ivaretar hverdagssyklisten og fungerer som trygge og sikre skoleveger lokalt.
Av hovedsykkelvegnettet er det ca 140 kilometer som har behov for tilrettelegging for
syklister innen 2030 for at rutene skal oppfattes som attraktive. Standarden på rutene er delt
mellom sykkelveg med fortau, gang- og sykkelveg og sykkelfelt.


Sykkelveg med fortau er valgt på de strekningene som Bypakke Nedre Glomma ser
som høytrafikkerte ruter. Eksempel på dette er langs fv. 109 mellom byene, til
regionens største arbeidsplass – Sykehuset Østfold, lokalsentra Sandbakken, Grålum,
Sellebakk og Ambjørnrød.



Gang- og sykkelveg er valgt på strekninger med lavere befolkningstetthet. Dette er
ruter som er viktige for arbeidsreiser, men med lavere trafikk slik at syklister og
gående kan dele samme areal. Eksempler på dette er til lokalsentre utenfor sentrum
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som Kråkerøy, Begby, Gressvik, Engelsviken, Skjeberg, Tindlund, Hasle,
Borgenhaugen og rutene nord i regionen til Råde.
Sykkelfelt er i hovedsak valgt i bynære områder hvor syklistene får tilrettelegging



innenfor eksisterende vegareal
Kartet på figur 27 viser det framtidige sykkelvegnettet i Nedre Glomma, hvilke ruter som er
etablert og hvilke som mangler. Hele nettet er lagt inn som et sykkeltiltak i analysene, og
forutsettes ferdig utbygd i 2030.

Figur 27. Kartet viser hvilke deler av det fremtidige hovedsykkelnettet som skal være ferdig tilrettelagt i
2030 og dermed utgjør sykkeltiltaket i byutredningen.
Tabell 8. Sykkeltiltak i modellkjøring.
Enkelttiltak
Sykkel

Navn

Beskrivelse

Sammenhengende

Gjennomføring av hele det planlagte

hovedsykkelvegnett

hovedsykkelvegnettet i Nedre Glomma*.

* Koding av et finmasket og detaljert sykkelvegnett i transportmodellen er tidkrevende. På grunn av
begrenset kapasitet har vi derfor vært nødt til å gjøre noen tilpasninger i kodingen av det fremtidige
nettet, der et fåtall kortere strekninger som forventes ferdigstilte i 2030 ikke er kodet inn. Omfanget av
disse korte strekningene er så lite at vi anser at dette ikke har en vesentlig påvirkning på
modellresultatene. Investeringskostnaden er tilpasset endringen.
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4.3.2 Supplerende tiltak for sykkel
Infrastruktur og drift
For å få flere til å sykle må hovedsykkelvegnettet driftes og vedlikeholdes slik at det til
enhver tid uansett årstid kan sykles der. Det er viktig at en rute har samme drifts- og
vedlikeholdsstandard selv om ansvaret er delt mellom flere vegeiere. Det skal utarbeides en
plan for drift og vedlikehold.

Parkeringsfasiliteter
Det må være rikelig med sykkelparkeringsplasser med muligheter for å låse fast sykkelen.
Sykkeltyveri er et utbredt problem. Parkeringsløsningene må utformes for å forebygge dette.
Sykkelparkering ved knutepunkter skal sikre gode muligheter for å kombinere sykkel og
kollektivtransport. Det utarbeides en handlingsplan for sykkelparkering i Fredrikstad og
Sarpsborg.

Skilting
Skilting gjør det lettere for syklister å finne fram. Skilting gir signal om at et tilrettelagt
sykkelrutetilbud eksisterer og bidrar til at syklingen skjer på de traséene som er best
tilrettelagt og tryggest å sykle på. Hittil er det kun noen få ruter som er skiltet. Det er derfor
satt i gang et vegvisningsprosjekt, som skal gi anvisninger for hvordan hele
hovedsykkelvegnettet skal skiltes.

Belysning
Belysning er et viktig tiltak for å øke trafikksikkerheten og gjøre det tryggere og mer
innbydende å sykle. Belysning i underganger og kryss er viktig, spesielt der både gående og
syklister deler plassen. I dag er utforming av belysning opp til hvert enkelt prosjekt.

Aksjoner og holdningsskapende arbeid
I tillegg til fysisk tilrettelegging skal det stimuleres til økt sykkelbruk og mindre bilbruk
gjennom kampanjer og holdningsskapende arbeid.

Figur 28. Egen sykkelbro over Glomma og gode parkeringsfasiliteter, er viktige tiltak for å øke
sykkelandelen. Foto: Ove Töpfer/Bypakke Nedre Glomma.
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4.3.3 Gåstrategi
Gåing gir en rekke gevinster både for samfunnet og for enkeltmennesker. For den enkelte
kan mer gåing gi bedre helse og det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å få flere til å gå
(Urbanet Analyse, 2014). Svært mange av bilturene i Nedre Glomma er korte, og få flere til å
la bilen stå og heller gå er derfor viktig for å få til mer miljøvennlig transport og for å
håndtere persontransportveksten.
Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til nasjonal strategi for tilrettelegging for gående
og for hvordan vi skal få flere til å gå mer i hverdagen. Strategien er begrunnet i regjeringens
mål om bedre helse gjennom mer fysisk aktivitet, mer miljøvennlig transport, bedre miljø i
byer og tettsteder, og et universelt utformet samfunn. Nasjonal gåstrategi har to hovedmål:


Det skal være attraktivt å gå for alle



Flere skal gå mer

Et av forslagene i den nasjonale gåstrategien er å utarbeide lokale gåstrategier. Det kan være
for hele kommuner eller utvalgte byer og tettsteder. Det kan også utarbeides lokale
gåstrategier for avgrensede geografiske områder, for eksempel for definerte byområder eller
rundt kollektivknutepunkter og skoler. Arbeid med lokale gåstrategier er foreløpig ikke
kommet i gang i Nedre Glomma.

Figur 29. Elva danner gode byrom og promenader. Foto: Walter Schøfftaler/
Fredrikstad kommune.

Det er satt nasjonale mål for mer gåing i ulike grupper av befolkningen. Mål for Nedre
Glomma bør defineres ut fra lokale forhold og settes i forbindelse med utarbeidelsen av
lokale gåstrategier.
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Den nasjonale gåstrategien inneholder seks innsatsområder:


Ansvar og samarbeid: Mange aktører har ansvar for gående og gangnettet. Det bør
derfor samarbeides om tiltak.



Utforming av fysiske omgivelser: Det bør være gangavstand mellom daglige gjøremål
og til kollektivtransport. Gangnettet må være funksjonelt, effektivt,
sammenhengende og finmasket, og sikre fremkommelighet i hele reisekjeder. Byrom
og møtesteder må være inviterende og oppleves som meningsfylte steder.



Drift og vedlikehold: God drift og vedlikehold av gangarealer gjennom hele året er en
forutsetning for at flere skal kunne velge å gå til sine daglige gjøremål.



Samspill i trafikken: Godt samspill mellom gående og andre trafikanter er viktig for å
skape et sikkert og trygt trafikkmiljø for fotgjengere. Gående bør prioriteres høyere
ved utforming av trafikkanlegg.



Aktiv gåkultur: Folk bør påvirkes til å gå mer. Dette kan bidra til å heve statusen til
gåing som transportform og hverdagsaktivitet.



Kunnskap og formidling: Det bør utvikles kunnskap om gående og deres behov og
dette bør formidles til planleggere og beslutningstakere.
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Tiltak for å regulere bilbruken
For å få folk til å endre reisevaner er det nødvendig å kombinere positive tiltak med
restriktive tiltak for bil. Disse tiltakene er ofte knyttet til økte kostnader for bruk av bil, noe
som bidrar til at bilbruk blir mindre attraktivt. Slike restriktive tiltak vil også bidra til at flere
reiser med kollektivtransport, går eller sykler. For å ta i bruk restriktive tiltak for bil, er det
avgjørende at det tilrettelegges for at reiser kan gjennomføres med andre transportmidler.
Dette innebærer å tilby et konkurransedyktig kollektivtilbud, sikre sammenhengende og
attraktiv infrastruktur for gåing og sykling, samt ta i bruk andre supplerende og
understøttende tiltak, som f.eks sykkelparkering, kampanjer m.v.

4.4.1 Parkeringsregulering
Reisevaneundersøkelser viser at tilgang til parkering er en viktig årsak til om man velger
bilen eller ikke. Dette gjelder særlig for arbeidsreiser med bil. Det å begrense tilgang til
parkering både ved start- og målpunkt, kan være et effektivt virkemiddel for å redusere
bilbruken. I tillegg til å redusere antall parkeringsplasser, er innføring av avgift på
parkeringsplassene et effektivt tiltak. Er det vanskelig å få parkert bilen – eller det koster
penger, eller det er lang avstand til parkeringsplass – da er det mer sannsynlig at man
bruker andre transportmidler enn bil (Christensen 2016).
For å synligjøre ulike tiltak for parkering, er det definert fem forskjellige parkeringstiltak i
modellen/utredningen:
Det enkleste tiltaket er å ta bort all gratis parkering i de områdene der det finnes
betalingsparkeringsplasser i dag. Det vil si at kommunene må innføre boligsoneparkering. Et
ytterligere tiltak er å øke takstene i sonene som har betaling i dag. Dette gjelder alle
parkeringsplasser i disse sonene, ikke bare kommunale plasser. I dag har ikke kommunene
virkemidler til å regulere parkeringsplassene som drives av private aktører. Dette kan ende
seg i framtiden ved endring av regelverk.
Et mer omfattende tiltak er å utvide betalingsparkering til flere områder i kommunene. I dag
er det særlig i sentrumsnære soner man må betale for parkering. Ved å utvide betaling for
parkering i flere soner i sentrum, samt i områder med handels- og kjøpesenterområder,
bidrar dette til å utligne konkurranseforholdet mellom sentrum og handel utenfor sentrum. I
dag har kommunene ikke virkemidler til å regulere disse etablerte plassene. Kommunene har
imidlertid mulighet til å endre parkeringsnormene sine, slik at framtidige
utbyggingsområder ikke har like god tilgang til parkeringsplasser.
Et annet tiltak som testes ut, er å øke andel av arbeidstakere som må betale for å parkere på
arbeidsplassen. Hvor mange som i dag betaler er kjent fra reisevaneundersøkelser.
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Tabell 9. Tabellen viser alle enkelttiltak som er beregnet i modellen.
Enkelttiltak

Navn

Parkeringstiltak 0 Innføre
boligsoneparkering
Parkeringstiltak 1 Økt parkeringsavgift i
dagens regulerte soner
Parkeringstiltak 2 Utvide antall

Beskrivelse
Alle gratisparkeringsplasser i grunnkretsene fjernes.
Det innføres boligsoneparkering rundt sentrum.
Taksten på eksisterende betalingsplasser øker med 25
prosent. All gratisparkering fjernes i sonene (tiltak 0).
Innfører betalingsparkering i områder (grunnkretser)

parkeringssoner til

med større arbeidsplasser, kjøpesentre/handel, samt

kjøpesentre, større

utvider sentrumsområdet noe. I tillegg legges det

arbeidsplasser m.v

heller ingen gratisparkering i sonene (tiltak 0).

Parkeringstiltak 3 Endring i sharepay (andel

Sharepay står for andel som betaler for parkering på

som må betale for

arbeidsplassen. Tallet er hentet fra nasjonale og lokale

parkeringsplass på

reisevaneundersøkelser (RVU 2013/2014). I dette

arbeidsplass)

tiltaket øker andelen med 10 prosent i begge
kommunene. Tiltaket påvirker bare turer til/fra arbeid.
I tillegg legges det heller ingen gratisparkering i
sonene (tiltak 0).

Parkeringstiltak 4 Utvide både

I dette tiltaket kombineres tiltak 1 og 2. Man tar i bruk

betalingsområdet og

utvidede soner for parkering samtidig som man øker

takst.

parkeringsavgiften med 25 prosent.

Figur 30. Parkeringstiltak 0: Kartet viser de opprinnelige sonene med betalingsparkering, hvor det i
tiltak 0 innføres boligsoneparkering – og i tiltak 1 innføres økt p-avgift.
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Figur 31. Parkeringstiltak 2: Kartet viser hvor parkeringssonene vil være med utvidet området.

Figur 32. Parkeringstiltak 3: Kartet viser andelen som må betale for egen parkering på arbeidsplassen.
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4.4.2 Trafikkregulerende tiltak
Det finnes ulike typer trafikkregulerende tiltak, som bidrar til redusert bilbruk. Bompenger er
en form for brukerbetaling. Brukerne bidrar til nedbetaling av nye veger som blir bygget, der
staten ikke fullfinansierer utbyggingen. Det finnes også vegprising/tidsdifferensierte
takster/rushtidsavgift som kan gjøre det dyrere å passere bestemte snitt på bestemte tider
av døgnet, eller man må betale en avgift for hver kjørte kilometer i f.eks en kommune med
forskjellig takst for rush og ikke rush. Det finnes også miljødifferensierte takster og
miljøsoner, som gir avgifter for å kjøre med forskjellige type biler i definerte områder.
Nedskilting av hastighet på veger eller enkeltstrekninger er også et eksempel på et
regulerende tiltak.
Tabell 10. Tabellen viser de fire forskjellige tiltak for trafikantbetaling (TB) som er beregnet i modellen.
Enkelttiltak

Navn

TB 1

Øke bomavgift i bomsnitt Økning av takst i alle bomsnitt med 25 prosent. Dette
i Bypakke fase 1, 2 og 3

TB 1a

Beskrivelse
tilsvarer 32,50 kr i 2013-kr

Øke bomavgift i bomsnitt Er en variant av tiltak 1, der bommene til Kråkerøy
i Bypakke fase 1, 2 og 3,

videreføres i 2030. Ved en videreføring bør det ses nærmere

og beholde bomsnitt for

på en ny lokalisering av bomsnitt (lengre fra sentrum)

Kråkerøy
TB 2

TB 3

Rushtidsprising i

Innebærer en økning på 10 kr på reiser gjennom bomsnitt i

bomsnitt i Bypakke fase

rushtid (kl 7-9, og 14-16). Utenom rush er taksten som i

1, 2 og 3

Bypakke-alternativet 2030

Kilometerbasert tiltak

Innebærer betaling for antall kilometer man kjører innenfor
avtaleområdet Nedre Glomma. Prisen er 2 kr pr kilometer i
rushtid, og 1 kr pr kilometer utenom rushtid i hele området.

Figur 33. Kartet viser alle bomsnittene i Trafikantbetaling 1a.
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Attraktive byrom og økt byliv
Effekten av å satse på økt byliv og attraktive byrom kan ikke beregnes i transportmodeller
eller nytte-kostnadsanalyser. Økt attraktivitet i byene er imidlertid viktige argumenter for
nullvekstmålet, og har stor verdi. Dette temaet dekkes derfor opp i kapitlet om ikkeprissatte konsekvenser.

4.5.1 Nærhetsbyen
Nærhetsbyen baserer seg på at folk kan nå viktige målpunkt i hverdagen innen en kilometer
fra hjemmet. Slike målpunkt kan være:


Butikker og nærservice



Barnehager og skoler



Byrom og møteplasser



Rekreasjonsområder



Holdeplass for kollektivtransport

Man kan også si at «sentrum» er et målpunkt. Dette kan defineres ut fra en
sentrumsavgrensing eller et punkt i sentrum som for eksempel hovedtorget. Et
grunnleggende premiss for nærhetsbyen er at det finnes et sammenhengende nettverk av
gater, plasser, sykkelveger, stier og snarveier for gående og syklende i byen. Dette skal gjøre
det både effektivt og attraktivt for byens innbyggere å benytte seg av gåing eller sykling i
stedet for å ta bilen til byens ulike målpunkter. I en nærhetsby prioriteres gående først, så
syklende, kollektivtransport og til slutt privatbilen. Dette bør gjenspeiles i byens fysiske
struktur.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet byromsveileder (Kommunal- og
moderniseringsdepartementet 2016) viser til fem kvaliteter man bør ta hensyn til ved
planlegging av ulike byrom. Disse kvalitetene bør det også tas hensyn til i utviklingen av
byene i Nedre Glomma:

Brukbarhet
Brukbarhet handler om at byrommene skal ha logiske sammenhenger og være enkle å bruke.
Dette tilsier at byen er tilgjengelig og tilrettelagt for ulike grupper, samtidig som den kan
brukes både om sommeren og vinteren og på ulike tider av døgnet. Byen må også være
anvendelig for ulike formål.

Nærhet
Nærhet handler om tilgangen på ulike byrom og hvor lang tid man bruker på å komme seg
til disse byrommene. Har man god nærhet betyr det at man har god tilgang til de viktigste
målpunktene innen ti minutters gange. Samtidig handler det om å oppmuntre til å ta beina
fatt. De som planlegger må tenke på at krysninger over eller under store veger er gode og
trygge, og at man ikke planlegger lange strekker hvor det ikke skjer noe langs vegen. Å
gjøre det enklere å gå og sykle handler også om lysten til å gjennomføre, ikke bare
muligheten til det.
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Figur 34. Illustrasjonen viser nettverket av byrom og forbindelser for gående og syklende (Kommunalog moderniseringsdepartementet 2016, 2016).

Sammenkobling
Sammenkobling handler om hvordan de gode byrommene er programmert og knyttet
sammen. Det er viktig at byrommene er koblet sammen på en forståelig, logisk og god måte.
Sammenkobling henger også sammen med nærhet, ved at man ved gode sammenkoblinger
også oppnår at folk går og sykler mer.

Kvalitet
Det er viktig å utforme byrom med god kvalitet. Dette er spesielt viktig når man arbeider
med fortetting i allerede bebygde områder. Kvalitet kan bety så mye, men det handler om å
vurdere om arkitektur, høyder, skala og uterom passer til det området som skal bygges ut.
Kvalitet handler om å velge gode og varige materialer som passer til stedet og gir noe ekstra
til byrommet. Det handler om å utnytte de gode kvalitetene som allerede ligger i byrommet
slik at de blir enda bedre og kan berike opplevelsen til de som bruker og passerer stedet i
løpet av dagen.

Bynatur
Bynatur handler om hvordan man kan inkludere både grøntstruktur og elv eller sjø som en
del av byen. Grønt i byen må også planlegges slik at det ikke blir en «grønn ørken» midt i
byen der ingenting skjer. Det hjelper ikke å ha mye bynatur hvis det er dårlig planlagt, dårlig
vedlikeholdt og ingen bruker det. Man må bruke grønt strategisk for å lage gode
forbindelser og korridorer fra utmark til bykjernen, noe som også er viktig for biologisk
mangfold.
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4.5.2 Byrom i Nedre Glomma
Fredrikstad og Sarpsborg har allerede i dag gode byrom og byromskvaliteter, men det er
også et potensial for å øke attraktiviteten i både nåværende og fremtidige byrom. Det er
imidlertid en utfordring at mange i Nedre Glomma ofte bruker bilen, også på svært korte
reiser. En årsak til høy bilandel kan være spredt arealstruktur, og at nesten 90 prosent av de
sysselsatte har gratis parkering ved arbeidsplassen.
Nedre Glomma står stadig ovenfor utfordringen med å få folk til å gå og sykle mer, og
spesielt er dette en utfordring med tanke på reisene til og fra jobb. I de områdene som
finnes i dag, og de fremtidige boligområdene, må det planlegges slik at det blir enkelt og
fristende å gå og sykle i Nedre Glomma. Spesielt med tanke på utviklingen av de nye
stasjonene på Inter City-strekningen er det viktig at det tilrettelegges for gående og
syklende til og fra stasjonen. Å ta beina fatt eller å sykle bør bli den selvsagte måten å
komme seg til og fra toget.
Byene har flere kvaliteter som bør
utnyttes bedre. Elva har vært viktig
for begge byene, men blir spesielt
trukket frem i Fredrikstad som et
viktig byrom som skaper identitet
for byen. Den utviklingen som skal
skje i sentrum burde skje med
utgangspunkt i hvordan det
relaterer seg til elva og
elverommet.
Som en del av prisen for Norges
mest attraktive by ble elva og
fergetjenesten trukket frem i
juryens begrunnelse for prisen,
sammen med en bred og variert
satsning på kollektivtransport,
sykkel og arbeidet med å fylle
tomme lokaler i bysentrum (KMD,
2017).
Byene burde spille videre på dette
når man skal utvikle byen og
byrommene videre. Dette vil også
støtte opp under ønsket om å
bringe bynatur inn i planleggingen.

Figur 35. Identitet og historie bidrar til gode byrom.
Foto, øverst: Walter Schøfftaler/Fredrikstad kommune.
Foto, nederst: Ove Töpfer/Bypakke Nedre Glomma.
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Samtidig er begge byene også gamle industribyer, og spesielt Sarpsborg har mye av sin
identitet knyttet til at man har vært, og fortsatt er, en industriby. Gode byrom i begge byene
burde utnytte seg av sin unike industrihistorie og bruke den til å bygge gode byrom også
fremover.

Holdningsskapende arbeid og mobilitetsplanlegging
Det jobbes systematisk med holdningsskapende arbeid gjennom samarbeidet i Bypakke
Nedre Glomma. Arbeidet med kommunikasjon og holdninger er et virkemiddel for nå målene
nedfelt i Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling Nedre Glomma. Partene har
vedtatt en felles kommunikasjonsstrategi og i det holdningsskapende arbeidet benyttes en
felles kommunikasjonsplattform og visuell identitet for Bypakke Nedre Glomma.
Med utgangspunkt i kommunikasjonsstrategien
og kommunikasjonsplattformen gjennomføres

Mål for kommunikasjon i Nedre Glomma

det hvert år flere kampanjer for å endre folks

Vi skal sørge for at folk i økt grad forstår
hvorfor det er nødvendig å gjøre noe
med transportsystemet, inkludert
redusere biltrafikken.

reisevaner. Flere av tiltakene har vært særlig
rettet mot arbeidsreisende. Et vesentlig aspekt i
det holdningsskapende arbeidet har vært å
samarbeide med lokale aktører og være tilstede
på større arrangementer i begge byene –
eksempler på det er byjubileer, festivaler,
kulturelle arrangementer samt samarbeid med
fotballklubbene Sarpsborg08 og FFK, m.v.
På disse arrangementene har det vært tilbud om
gratis inngang til kamp for alle som sykler,
oppfordring til å reise kollektivt, rigget til
bemannede sykkelparkeringer og premiering til
de som sykler, går og tar buss/ferge.
Syklister i byområdet gis også tilbud om gratis
vårsjekk av sykkelen samt gratis omlegging til
sykkelpiggdekk før vintersesongen. I tillegg
gjennomføres det omfattende informasjons- og
holdningsskapende arbeid i regi av Østfold

Vi skal øke kunnskapen om hensikten
med tiltakene i Samarbeidsavtalen Nedre
Glomma.
Vi skal øke forståelsen for bruk av
bompenger og tiltak som begrenser
biltrafikken.
Vi skal bidra til at flere velger å reise
kollektivt, går eller sykler samt motivere
til å velge bort bilen.
Vi skal øke forståelsen for byutviklingen
Samarbeidsavtalen legger opp til.
Aktørene i Samarbeidsavtalen skal finne
god og oppdatert informasjon om status
i Samarbeidsavtalen.
(Kommunikasjonsstrategi Bypakka Nedre
Glomma).

kollektivtrafikk.

I Fredrikstad er fergene gratis for alle reisende. Fra 1. januar 2012 til 31. desember 2016 har
antallet reisende med fergene steget med nesten 1 million reisende i året. Deler av
fergedriften er finansiert med belønningsmidler fra Bypakka Nedre Glomma. Dette har også
vært et viktig holdningsskapende tiltak, med tanke på å endre måten Fredrikstads
innbyggere tenker på kollektivtransport.
Det skal framover jobbes mer systematisk med mobilitetsplanlegging i Nedre Glomma. En
slik satsning tar utgangspunkt i det pågående arbeidet som er gjort i Smart Mobilitet Grålum
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i Sarpsborg. Mobilitetsplanleggingen og reiskartleggingen gjøres i tett samarbeid med
næringslivet, grunneiere, forskning og offentlig forvaltning.
Samarbeidet og tiltak/løsninger for arbeidet med Smart Mobilitet Grålum i Sarpsborg ses i
figuren under.

Figur 36. Samarbeid og tiltak i Smart Mobilitet Grålum.

Gjennom en mobilitetsplan for området skal aktørene forplikte seg til et mål om reduksjon
av CO2 utslipp. Det skal også synliggjøres helsegevinster i prosjektet, noe som ansees som
viktig for å motivere til endring. Arbeidet ledes av det svenske konsulentfirmaet Robèrt
Consulting AB som bruker modellen CERO i arbeidet – CERO modellen ble presentert for
UNEP, FN’s miljøprogram den 3. november 2017.

Figur 37. Eksempler på kommunikasjonsarbeid i Bypakka Nedre Glomma.
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Teknologiske løsninger
4.7.1 Ny teknologi og nullvekstmålet
På samme måte som smarttelefonen har endret folks adferdsmønster siden den ble lansert
for 10 år siden, så er det forventet at teknologisk utvikling vil gi et paradigmeskifte i folks
reisevaner innen 2030. Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Vegdirektoratet og
Jernbanedirektoratet gjort en litteraturstudie på «Betydningen av ny teknologi for oppfyllelse
av nullvekstmålet» Rapport nr. 1577/2017. Rapporten fokuserer på tre
transportinnovasjoner drevet av teknologisk utvikling:

Delingsmobilitet
Basert på at kjøretøy deles mellom trafikantene, enten i form av tradisjonell bildeling fra
bilflåte eller mellom personer, eller i form av samkjøring eller ridesourcing 19.
Transporttjenester basert på samkjøring og ridesourcing har størst sannsynlighet til å kunne
støtte kollektivsystemer i tettbefolkede byområder med et kollektivtilbud med høy kapasitet.
I byområder med lavere grad av tetthet vil ridesourcing trolig i større grad være en direkte
konkurrent til kollektivtransport, spesielt dersom autonome kjøretøy benyttes til dette.
I de tetteste byområdene vil ikke bilbaserte tilbud ha like stort potensial, ettersom de tar mer
plass enn et bra tradisjonelt kollektivtilbud. Derfor vurderes potensialet for slike tjenester
som større i byer med mindre trafikkstrømmer og lavere befolkningstetthet - og dermed
mindre kapasitetsproblemer på vegnettet, høyere bilandeler og mindre attraktivt
kollektivtilbud.

Autonome kjøretøy
Basert på at kjøretøyet er i stand til å kjøre på egenhånd uten menneskelig assistanse.
For autonome kjøretøy vil endringer i bosetningsmønstre som følge av at trafikanter godtar
lengre reiseavstander trolig være mest relevant i byområder med høy befolkningstetthet og
begrenset tilgang på boliger sentralt i byområdet.
Forskjellige byområder vil ha ulikt behov for infrastrukturoppgraderinger som følge av
tilrettelegging for autonome kjøretøy. Byområder med mer omfattende vegnettverk får et
høyere investeringsbehov i infrastruktur, som vil kreve betydelige investeringer for å legge til
rette for autonome kjøretøy.

Mobility as a Service (MaaS)
Et konsept som tar sikte på å samle ulike transportløsninger til et integrert produkt.
Integrasjonen skjer i form av at trafikanten ved hjelp av en mobilapplikasjon kan bestille
transport mellom to steder, for deretter å få flere mulige reisevalg basert på ulike former for
transport. For at MaaS skal være attraktivt nok til å konkurrere med privatbilisme må
konseptet fremstå som et bedre alternativ enn privatbil. Kollektivtransportsystemet må være

19

Ridesourcing kan på norsk oversettes til skyssoperatører f.eks Über e.l (TØI 2017)
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attraktivt nok med tanke på frekvens, komfort og andre attributter, til å ta hoveddelen av
reisene. I mindre tette byområder vil det innebære betydelige kostnader å realisere et slikt
driftsopplegg, mens det vil være enklere i byområder med høy tetthet.
Alternativet for at MaaS skal gjøres like attraktivt, er at en gir tilskudd til
drosje/samkøring/bildelingsbaserte tilleggstilbud, slik at systemet fremstår som mer
attraktivt enn det å eie og kjøre egen bil. MaaS kan gjøre det mer attraktivt å benytte
kollektivbaserte transportløsninger i byområder som i dag er sterkt bilbasert.

4.7.2 Satsing på teknologiske løsninger i Nedre Glomma
Det er stor grad av usikkerhet knyttet til funnene i rapporten nevnt over. Rapporten
inneholder likevel verdifull informasjon for beslutningstakere med tanke på investeringer i
transportsektoren, samt innretning av incentiver og regulatoriske virkemidler som kan bidra
til å nå nullvekstmålet i norske byområder.
Rapporten bekrefter at det ligger potensialer i å redusere transportarbeidet gjennom
teknologisk utvikling. Men det er behov for å regulere øvrige tiltak som f.eks.
arealplanleggingen for å begrense byspredning, slik at det ikke blir enda lettere og mer
attraktivt å bo utenfor tettstedene. Særlig vil MaaS være interessant da potensialet for
reduksjon i bilbruk i Nedre Glomma er stort. Ved en større dreining til delingsmodeller vil
det også bli mindre behov for parkeringsplasser og vegkapasitet, samt mindre kø. Dette kan
skape transformasjon til gode byutviklingsformål.
Det pågår et Smart Mobilitet Grålum prosjekt som skal se på hvordan næringslivet kan endre
arbeidsreiser og tjenestereiser gjennom smarte teknologisk løsninger. En del av tiltakene
gjennomføres i små skalaer i samarbeid med forskning og innovasjonssentre for å prøve ut
om løsningene fungerer før de rulles ut i stor skala. Dette arbeidet skal være en modell for
hvordan det kan jobbes med mobilitet opp mot næringslivet i hele Nedre Glomma. I Smart
Mobilitet-arbeidet ser man på følgende løsninger:


Opplæringssenter på Inspiria som skal være et regionalt og nasjonalt
kompetansesenter for elsykkel. Inspiria tilbyr testing og hjemlån av ulike typer
elsykler, opplæring på bruk av elsykkel på egen sykkelbaneanlegg og demonstrasjon
av grønn lading av elsykkel



Etablering av smarte parkeringsløsninger som sikrer at parkerende lett finner
parkeringsplass og slipper letekjøring – herunder sensorer som varsler kapasitet.
Kommunikasjonen foregår via app på smart-telefon. Arbeidet skal også se på
løsninger som sikrer sambruk av parkeringsplasser slik at ikke hver enkelt bedrift må
utvide parkeringsplassene for å matche sitt behov.



Regulering av området med ambisjon om å legge til rette for infrastruktur som
fremmer sykling, gåing, kollektivtransport og smarte reiser. I dette forventes det at
infrastrukturen også skal håndtere autonome matebusser til/fra sentrale målpunkt.

Den største utfordringen for å endre folks reisevaner er å kunne tilby noe som oppleves
tilnærmet like behagelig og effektivt som reiser med egen bil. I 2018 endres regelverket slik
at det blir lov å prøve ut selvkjørende kjøretøy på veg, innenfor rammer som ivaretar
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trafikksikkerhets- og personvernhensyn. Det vil ikke være krav om sjåfør/vakt. Dette kan
åpne for en økt kvalitet på kollektivtilbudet ved at autonome matebusser øker
tilgjengeligheten til det kollektive stamvegnettet og sekundærnettet. Partene i Bypakke
Nedre Glomma gjennomførte 22. september 2017 et seminar i samarbeid med næringslivet,
hvor fokuset var Framtidens transportløsninger. Samme helg ble det kjørt en demo med
autonom buss – dette for å bygge kunnskap og ufarliggjøre bruk av selvkjørende kjøretøy.
Østfold fylkeskommune har investert i 105 busser som går på biogass, dvs 80 prosent av
busstrafikken (Østfold kollektivtrafikk, 2017). Det rulles også ut sanntidsinformasjon og
høsten 2017 er det bestilt 17 skjermer som skal plasseres på ulike destinasjoner i Nedre
Glomma.
I Nedre Glomma satses det stort på å få en elektrisk bilflåte, kommunene i Nedre Glomma
har skrevet under på en erklæring om å jobbe for en fossilfri grenseregion i 2030. I dette
ligger en trinnvis omstilling av den kommunale kjøretøyflåten med mål om å være fossilfri i
2030. Videre skal kommunene bidra aktivt i arbeidet med å tilrettelegge for infrastruktur
som gjør det mulig med fornybart drivstoff som et reelt alternativ til fossile drivstoff.


Sarpsborg Kommune har anskaffet to batteridrevne elektriske renovasjonsbiler, seks
biogass renovasjonsbiler og 12 elvarebiler til ulike kommunale tjenester. I tillegg
kjøper Sarpsborg kommune brukte elbiler til bruk av hjemmetjenesten. Gjennom
prosjektet «Test av fossilfrie maskiner og kjøretøy» i regi av Klima Østfold, skal
hjemmehjelptjenesten teste ut Paxterbiler.



Fredrikstad kommune har anskaffet flere elbiler som kommunalt ansatte kan bruke i
tjeneste. Dette gjelder både får seksjonene kultur, miljø og byutvikling, Helse og
omsorg og Teknisk drift. De samme seksjonene har også flere el-sykler til
disposisjon for ansatte. Virksomhet Parkering og transport, som drifter byfergene,
har bestilt den første el-fergen som skal gå mellom Cicignon og Gamlebyen. Elfergen skal leveres i løpet av 2018.

Nærings- og godstrafikken
Fra et næringslivsperspektiv henger mange av fortrinnene ved Østfold sammen med
nærheten til Oslo. Lokaliseringen langs hovedtransportårene for gods mellom Europa og
Oslo er et fortrinn for engros- og logistikksektoren. Det grønne skiftet kan også innebære at
næringer knyttet til matvareproduksjon, emballasje og transport profiterer på sin nærhet til
de befolkningstette områdene i Oslo og Akershus (Rambøll 2017). Trenden tyder på at dette
vil bli enda viktigere i fremtiden.
I Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 (Meld. St. 33) er det et mål om å overføre gods fra
veg til sjø og jernbane, spesielt over riksgrensen. Det skal derfor gjennomføres store
investeringer for å bedre påliteligheten og effektiviteten for godstransport på bane. For
Nedre Glomma er det spesielt InterCity-utbyggingen til Fredrikstad og senere Sarpsborg
samt investeringer i Borg havn som er viktige. Målet om å flytte godshåndtering fra bil til båt
og bane vil kunne innebære etterspørsel etter arealer til omslag av gods i Nedre Glomma.
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I fylkesplanen er det avsatt to regionale næringsområder i Nedre Glomma, Omberg/Valle og
Årum. Disse er enda ikke utbygget. Årum har fortrinn ved sin nærhet til E6. Omberg/Valle er
avsatt til næringsvirksomhet som transporterer gods på bane og vil således kunne bli viktig i
og med målet om overflytting av gods fra bil til båt og bane. I rapporten «Strategi Næringsområder i Østfold» (Rambøll 2017), konkluderes det med at det er behov for et nytt
regionalt næringsområde i Nedre Glomma. Dette skal vurderes i en felles næringsstrategi i
regionen. Foreløpige vurderinger peker mot et næringsareal i Fredrikstad, som bla vil
erstatte eksisterende regionalt næringsområde på Årum.
Dagens transportsituasjon skaper noen utfordringer for nærings- og godstransporten, blant
annet er vegnettet til Borg havn (rv. 111) til dels omkranset av boliger, i tillegg er dagens
vegforbindelse mellom Borg havn og Rolvsøyterminalen svært dårlig. I KVU for Nedre
Glomma (2010) var ny bru en del av anbefalt konsept og ny bru inngår i lokalt vedtatt
Bypakke Nedre Glomma fra 2013. Vedtak om trasé for ny bru over Glomma i Fredrikstad ble
fattet av Bystyret i Fredrikstad 15.6.2017. Det ble da fattet vedtak om at traseen skulle gå
mellom Valle og Torp. I Sarpsborg er det forventet vedtak i løpet av 2018/2019. Videre er
det behov for økt tilgjengelighet fra Rolvsøyterminalen til E6. I det pågående planarbeidet for
rv. 109 legges det opp til sambruksfelt som vil øke framkommeligheten for
næringstransporten.
Rolvsøyterminalen brukes i dag til vognlast. I Jernbanedirektoratets reviderte godsstrategi
legges det opp til et mulig styrket godsknutepunkt på Berg i Halden. Borregaard deltar nå i
et prosjekt for økt bruk av tog til/fra Østfold, bl.a. gjennom bruk av Berg-terminalen i
Halden. Videre skal Jernbanedirektoratet se nærmere på benyttelse av Østre linje til
godstransport slik at Vestre linje avlastes. På lengre sikt er det antakelig en forutsetning at
Tistedalsbakken legges om dersom det skal være mulig å opprettholde et framtidig togtilbud
for gods.
Arealkrevende bedriftsrettede næringer vil først og fremst være opptatt av nærhet til det
overordnede vegsystemet, nærhet til sentrale terminaler og gode forhold for godstransport.
Mange vil også være avhengig av en lokalisering som sikrer langsiktig og effektiv skjerming
for boligutbygging og institusjoner. Selv om disse bedriftene ønsker å trekke seg bort fra de
tetteste befolkningskonsentrasjonene, er de likevel avhengige av å være sentralt plassert i
regionen. En undergruppe av de arealkrevende bedriftene er de som er avhengige av
stedegne kvaliteter som sjøfront, jernbanelinje, spesielle energikilder, nærhet til
naturressurser e.l. for å drive sin virksomhet (Rambøll, 2017).
Nedre Glomma har flere slike arealkrevende industribedrifter inneklemt i boligområder. Det
er avsatt områder i Nedre Glomma som ivaretar flytting/lokalisering i utkanten av
tettstedene, skjermet fra boligbebyggelse. Næringslivet vegrer seg for å bruke disse
områdene da de er for små og/eller infrastrukturen er for dårlig. Kampenes og Øra
industriområde m/Borg havn er næringsområder som vil kobles bedre til E6 når ny rv 111
øst for Glomma utbedres i henhold til anbefalt konsept i KVU’en og i lokalt vedtatt Bypakke
Nedre Glomma. Det samme vil ny forbindelse mellom fv. 109 og fv. 557 gjøre med
framkommeligheten fra Borg havn, Alvim og Melløs. Den nye vegen vil også kunne øke
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bruken av dyphavnskaiene og redusere gjennomkjøringstrafikk i boligområdet Sandesund –
Greåker.
I bysentrene er det varetransport som er dominerende. Færre personbiler i sentrum vil
forbedre framkommeligheten for varetransport. Det er viktig å sørge for dette dersom
handel og service fortsatt skal være sentrale elementer i bysentrene. Samtidig vil el-biler for
varetransport gi bedre luftkvalitet enn dagens kjøretøyer. For øvrig er enkel varetransport
med el-sykkel (og sykkel) et voksende segment som ikke minst er viktig i et arealperspektiv.
Fredrikstad kommune er samarbeidspartner i TØIs kompetanseprosjekt NORSULP, et
prosjekt som skal bidra til å øke kunnskapsnivået om og oppmerksomheten på bylogistikk i
planlegging.

Reduserte klimagassutslipp, bedre lokal luftkvalitet og mindre støy
De viktigste tiltakene for å begrense støy og utslipp fra vegtrafikk er trafikkreduserende
tiltak, tekniske tiltak knyttet til eksosutslipp fra kjøretøy, og ikke minst; å planlegge
plassering av bolig og næringsområder slik at reiseavstanden med bil reduseres. I tillegg må
det finnes gode kollektivtilbud og et godt nett av gang- og sykkelveger. Trafikkreduserende
tiltak er mest effektive når flere brukes samtidig, for eksempel kombinasjoner av
rushtidsavgifter, parkeringsrestriksjoner og kollektivtransport. Strategier som bidrar til å nå
nullvekstmålet for persontransport med bil vil dermed også være viktige skritt på vegen mot
mindre utslipp av klimagasser, bedre lokal luftkvalitet og mindre støyforurensing.
I Sarpsborg og Fredrikstad utarbeidet eiere av veg, jernbane og havn en felles handlingsplan
mot støy for perioden 2013-2018. Handlingsplanen er vedtatt i begge kommuner. Planen
ble utarbeidet etter krav i forurensningsforskriften, og er en oppfølging av et
kartleggingsarbeid av utendørs og innendørs støynivå i kommunene i 2012 (Fredrikstad
et.al. 2013). Det er gjort en ny kartlegging av utendørs og innendørs støynivå i 2017. Denne
skal danne grunnlag for oppdatering av Handlingsplanen i 2018.
Fredrikstad og Sarpsborg kommuner har laget en tiltaksutredning med handlingsplan for å
bedre den lokale luftkvaliteten. Tiltaksutredningen ble vedtatt i 2014, og skal revideres i
2018. Tiltaksplanen fokuserer på svevestøv. Viktige tiltak er langsiktig areal og
transportplanlegging for å redusere trafikken, men også mer kortsiktige tiltak som
rengjøring av veg og støvdemping. Tiltaksutredningen fokuserer ikke på NO2, men
trafikkreduserende tiltak vil bidra til at NO2 heller ikke blir et problem i fremtiden 20.
Med dagens tiltak og virkemidler vil det for øvrig være vanskelig å nå flere av de nasjonale
målene og forskriftsfestede kravene til luftkvalitet. Det er derfor viktig at nasjonale
myndigheter legger til rette for at kommunene kan videreføre og intensivere dette arbeidet,
samt gi kommunene nye virkemidler. For å oppnå gode resultater er det viktig med en
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Kilde: Ingvill Marie Moen- Jeppesen, Fredrikstad kommune
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helhetlig virkemiddelbruk, og et godt samarbeid både lokalt, regionalt og nasjonalt
(Miljødirektoratet 2017).
Ny teknologi på kjøretøysfronten vil kunne bidra til å redusere flere av miljøulempene
knyttet til vegtrafikk. Overgang til biogassbusser er i stor grad gjennomført i Nedre Glomma
allerede, og anses å bidra til lavere klimagass- og NO2-utslipp. Framtidig videre økning av
andel kjøretøy med lokale nullutslipp (hovedsakelig elbiler) vil også kunne ventes å ha
positiv effekt både på utslipp til klima, NO2 og støy.

65

5 Metode og tilnærming
I byutredningen gjennomføres transportanalyser og samfunnsøkonomiske beregninger av
ulike virkemiddelpakker som oppnår nullvekstmålet. Statens vegvesen og
Jernbanedirektoratet har utarbeidet retningslinjer for metodebruk og analyser som skal
brukes i byutredningene. Retningslinjene gir føringer for metodikk og input til analysene, og
sikrer at alle byutredningene som gjennomføres tar utgangspunkt i de samme overordnede
forutsetningene.

Forutsetninger og modeller/verktøy
5.1.1 Noen sentrale forutsetninger
Oppbygningen av transportanalysen og de samfunnsøkonomiske beregningene tar
utgangspunkt i retningslinjene. Retningslinjene gir følgende forutsetninger for analysene:


Nullvekstmålet oppnås når trafikkarbeidet i 2030 er på samme nivå som i 2016, eller
lavere (eksl. unntakstrafikken definert i kapittel 3)



Trafikkarbeidet i byutredningene er basert på beregninger i transportmodellene, som
bygger på dagens kunnskap om reisemønster og hvordan tilbudsendringer påvirker
reisemiddelvalget



Det er knyttet usikkerhet til analysene som gjennomføres i beregningene. Det er
derfor ikke definert en absolutt verdi for nullvekstmålet. I beregningen er det satt et
intervall på +0,9 % til -0,9 % usikkerhet i trafikkarbeidet21




Analyseåret i byutredningens trinn 1 er 2030 og nåsituasjonen er 2016
Det skal gjøres analyser av både nullalternativet (NTP handlingsplanperiode 20182023) og KVU/Bypakke-alternativet 2030



Analysene skal ta utgangspunkt i eksisterende data og utredninger, og bygge på
vedtatt KVU Nedre Glomma og videre arbeid med Bypakke Nedre Glomma. Det betyr
at Veg- og baneprosjekter som inngår i KVU/Bypakke skal inkluderes i alle
virkemiddelpakker (som vist i figur 38).

Figur 38. Beskrivelse av veg- og baneprosjekter som inngår i analysene.

21

I oppfølging av byvekstavtalene vil det være den faktiske utviklingen som måles.
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5.1.2 Regional transportmodell (RTM)
I byutredningen er det benyttet en regional transportmodell (RTM) for å beregne
trafikkarbeidet. RTM beregner et sannsynlig transportmønster basert på hvor folk bor, hvor
arbeidsplassene og andre aktiviteter er lokalisert, transporttilbudet og kostnader knyttet til
transporttilbudet. På grunnlag av denne informasjonen beregnes endringer i trafikken som
følge av endringer i transporttilbudet, virkemidler, demografisk utvikling og arealbruk.
Transportmodellen er først og fremst basert på resultater fra reisevaneundersøkelser, men
også på tellinger og andre erfaringsdata. Enkelt forklart bygger modellene på en antagelse
om at trafikantene velger reisemåter som tar kortest mulig tid til lavest mulig pris 22.
Transportmodellen er en forenkling av virkeligheten, noe som gjør det nødvendig å fortolke
resultatene med forsiktighet. Det er imidlertid gjort en omfattende jobb for å sikre robusthet
i resultatene ved å kvalitetssikre input til modellen (data om reisemønster, koding av
transporttilbud mv).
Det er gjort en vurdering av samsvar mellom trafikktellinger i avtaleområdet og beregninger
i modellen for å sikre at modellen stemmer godt med faktisk trafikkarbeid. Modellen tar
også for seg et større område enn avtaleområdet, for å sikre at trafikken gjør realistiske
destinasjonsvalg, både innenfor og utenfor kommunene Sarpsborg og Fredrikstad.
I byutredningen i Nedre Glomma har vi gjort flere forutsetninger og tilpasninger for
beregningene og analysene. Mer informasjon om slike konkrete forutsetninger ses i vedlegg
2. Transportmodell. Forutsetninger og metode.

5.1.3 Samfunnsøkonomisk analyser
Det er gjort samfunnsøkonomiske analyser av virkemiddelpakkene som analyseres i
byutredningen. Hensikten er å vise hvilke ulemper (kostnader) og fordeler (nytte)
virkemiddelpakkene gir for samfunnet.
De samfunnsøkonomiske analysene består både av prissatte og ikke- prissatte
konsekvenser. Litt forenklet kan vi si at samfunnsøkonomisk lønnsomhet avgjøres av
hvorvidt summen av (prissatte og ikke-prissatte) fordeler for samfunnet er større enn
summen av ulemper for samfunnet.
De prissatte konsekvensene inngår i en nytte-kostnadsanalyse, som inkluderer effekter av
tiltak som lar seg tallfeste i kroner og øre. Tallfestingen bygger på et hovedprinsipp om at
en konsekvens er verdt det befolkningen til sammen er villig til å betale for å oppnå den.
Prissatte konsekvenser er trafikant- og transportbrukernytte, operatører (kollektivselskap,
parkeringsselskap og bomselskap), det offentlige (investeringer, drifts- og
vedlikeholdskostnader, endringer i skatteinntekter) og samfunnet for øvrig (virkninger av
ulykker, støy- og luftforurensning, skattekostnader og ev. restverdi).

22

For mer detaljert beskrivelse av transportmodellen se SINTEF 2016
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For å beregne samfunnsøkonomiske kostnader og nytte av de prissatte konsekvensene
benyttes beregningsprogrammet EFFEKT.23 Ved hjelp av programmet beregnes de totale
kostnadene i Nullalternativet 203024 og planlagt situasjon (KVU/Bypakke og
virkemiddelpakkene). Nytten regnes som endringen i kostnader mellom Nullalternativet
2030 og de ulike virkemiddelpakkene.
Våre EFFEKT-beregninger er beregnet med en analyseperiode på 40 år, diskonteringsår er
satt til 2030, kalkulasjonsrenten er varierende etter hvor lang levetid anlegget har:
Tabell 11. EFFEKT Forutsetninger om levetid og rentesats.
Levetid på anlegget

Rentesats

0-40 år

4%

41-76 år

3%

Over 75 år

2%

Felles prisnivå for EFFEKT beregningene er 2018-kr,
og sammenligningsåret er satt til 2030.
(Retningslinjer 2017)

5.1.4 Usikkerhet i beregningene
Det er knyttet flere usikkerhetsmomenter til beregningene. Modellen bygger på dagens
kunnskap om effekter av teknologi, demografisk og økonomisk utvikling osv. Teknologisk
og økonomisk utvikling kan endre måten samfunnet organiserer daglige aktiviteter på og
hvordan trafikanter vektlegger ulike aspekter ved reisen (komfort, reisetid, punktlighet mv.).
Jo lengre fram i tid man analyserer, jo større usikkerhet vil det være om forutsetningene. En
kan derfor si at modellen er best egnet til å analysere en trendbasert utvikling.
En modell er avhengig av dataene og inputen som legges inn. Det er gjort en betydelig
kvalitetssikring av inngangsdata til transportmodellen. Modellen stemmer derfor godt med
virkeligheten når det gjelder biltrafikken. For kollektiv er det mer utfordrende å få gode
verifiseringsdata, så usikkerheten for kollektivtrafikk er noe større. Dette er imidlertid ikke
av avgjørende betydning for resultatene i denne utredningen, da vi ser på sammenligninger
mellom ulike alternativ som i hovedsak har like inndata. Resultatene viser også relative
endringer mellom de ulike tiltakene.
En annen usikkerhet er befolkningsutvikling og arbeidsplassutvikling. Vi har basert oss på
SSBs hovedalternativ (MMMM) prognose som er gitt som føring i retningslinjene. Det er
knyttet usikkerhet til alle prognoser, og at det er vanskelig å vite hvordan utviklingen faktisk
vil være fram til 2030.

23

Mer om EFFEKT: Brukerveiledning EFFEKT 6.6 – Statens vegvesens rapport nr. 356

24

Nullalternativ 2030: en situasjon der kun tiltak som er finansiert fram mot 2023 (første

handlingsprogram-periode) er inkludert.
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Kostnadsoverslag for prosjektene som er inkludert i beregningene, er også usikre. Mange av
prosjektene har kommet kort i planleggingen og kostnadsoverslaget er derfor usikre.
Nedre Glomma ligger nært Sverige og handlesenteret på Svinesund. Det er mange grunner til
at folk kjører til Sverige for å handle. Transportmodellen fanger ikke opp denne trafikken,
eller eventuelle endringer som følge av med politikk (f.eks moms, matvarepriser, andre
avgifter). Sverigetrafikken er med som en fast matrise, for å få totaltrafikken på vegnettet.

5.1.5 Framgangsmåte for analysene
For å beregne nåsituasjonen 2016 gjøres det en beregning av trafikksituasjonen og
kjøretøykilometer for persontrafikk i 2016. For å få et overblikk over utviklingen fram mot
2030 beregnes deretter det samme for Nullalternativet 2030. Dette gir et bilde av hvordan
trafikken vil utvikle seg, og hvor mange kjøretøykilometer som må tas med kollektiv, sykkel
og gåing for å nå nullvekstmålet.
For å belyse hvordan KVU/Bypakke Nedre Glomma virker inn på måloppnåelse av
nullvekstmålet, gjøres det en egen beregning med disse prosjektene inkludert, dette
alternativet kalles KVU/Bypakke-alternativet 2030.

Figur 39. Figuren viser hvordan transportanalysene bygges opp.

Hvert byområde utarbeider ulike arealscenario slik at man, til en viss grad, kan fange opp
betydningen av arealpolitikk på nullvekstmålet. I tillegg utarbeides det ulike
virkemiddelpakker. Det skal gjøres analyser av flere mulige virkemiddelpakker for å nå
nullvekstmålet for persontransport med bil. Alle virkemiddelpakkene inneholder et
arealscenario.
I byutredningene er det et krav at alle virkemiddelpakker skal nå nullvekstmålet. Hvis vedtatt
KVU (KVU/Bypakke-alternativet 2030) resulterer i et trafikkarbeid som er høyere enn det
som aksepteres innenfor rammene av nullvekstmålet, må det kompenseres med andre
virkemidler (for eksempel prising av bilbruk, parkeringstilgjengelighet og forsterket
kollektivsatsing).
69

I kombinasjon med de ulike arealscenarioene gjøres trafikale beregninger for
virkemiddelpakkene. Resultatene fra disse beregningene sammenlignes så med resultatene
fra beregningen av nåsituasjonen 2016, for å se om nullvekstmålet oppnås.
For å måle de samfunnsøkonomiske effektene av KVU/Bypakke-alternativet 2030 og
virkemiddelpakkene er det viktig å kunne sammenligne med et alternativ som har samme
årstall. Nullalternativet 2030 er sammenligningsgrunnlaget i de samfunnsøkonomiske
analysene, slik figuren under viser.

Figur 40. Gangen i de samfunnsøkonomiske beregningene.

Analysealternativer
I byutredningen skal alle veg- og baneprosjekter som har fått statlige midler i første NTPperiode (2018-2023) være med i Nullalternativet 2030. Dette inkluderer både prosjekter
som påbegynnes og som åpnes. KVU-konseptet som er vedtatt av regjeringen skal være med
i KVU/Bypakke-alternativet 2030. Prosjektene som inngår i de ulike analysealternativene
fremgå av figur 41 og beskrives ytterligere i vedlegg 1. Veg- og baneprosjekter som inngår i
Bypakke-alternativet 2030.
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Figur 41. Oppbyggingen av ulike analysealternativer i byutredningen og prosjekter som inngår i de
ulike alternativene.

Nullalternativet 2030
I Bypakke Nedre Glomma inngår flere veg-, kollektiv- og sykkelprosjekter. Bypakka er
oppdelt i tre ulike faser. Så langt har Stortinget godkjent Bypakke fase 1. Prosjektene som
inngår i fase 1 av Bypakke Nedre Glomma inngår derav i Nullalternativet 2030.
Fase 1 av bypakka inkluderer utbygging av rv. 110 Ørebekk-Simo, flere gang- og
sykkelveger samt planlegging for neste fase – tilsammen ca. 1,2 milliarder kroner. Omlag 50
prosent av dette vil bli finansiert med bompenger. I tillegg til bompengeavtalene vil Nedre
Glomma kunne oppnå statlige tilskudd til tiltak som fører til at biltrafikken ikke øker ved å
søke om belønningsmidler, samt inngåelse av en mulig byvekstavtale.
I første fase kommer det seks bomstasjoner. Den første bomstasjonen er planlagt åpnet i
2018 når strekningen Simo-Ørebekk på riksveg 110 åpner for trafikk. Takstene er satt til 25
kroner for lette kjøretøy og 63 kroner for tunge kjøretøy (takstene ble satt i 2014 og vil
indeksreguleres til 2018-kroner før åpning).

71

Figur 42. Prosjekter og bomsnitt som inngår i Nullalternativet 2030.

I første periode av NTP 2018-29, inngår utbyggingen av InterCity på Østfoldbanen. Følgende
jernbaneprosjekter prosjekter inngår i Nullalternativet 2030:


Dobbeltspor Haug – Sarpsborg



Ny stasjon på Grønli i Fredrikstad



Forbedring av togtilbudet fra ett tog i timen i dag til to tog i timen i grunnrute (OsloSarpsborg) i 2024. Fra 2027 blir det i tillegg fire tog i rushretning (Oslo-Fredrikstad).

KVU/Bypakke Nedre Glomma
Prosjektene som planlegges i fase 2 og 3 av Bypakke Nedre Glomma inngår i
analysealternativet KVU/Bypakke-alternativet 2030. Det samme gjør prosjekter som er del
NTP 2018-29 utover første periode, herunder ny Sarpsborg jernbanestasjon med samme
lokalisering som i dag.
På vegsiden inngår en rekke prosjekter som skal bidra til bedre fremkommelighet i
vegsystemet, disse beskrives i vedlegg 1. Veg- og baneprosjekter som inngår i Bypakkealternativet 2030.
For å finansiere vegprosjektene planlegges i tillegg en bomring omkring Sarpsborg og
Fredrikstad med 21 bomsnitt (se figur 43). Innføringen av denne er også inndelt i faser jf.
vegprosjektene.
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Figur 43. Prosjekter og bomsnitt som innføres i og med gjennomføring av fase 1, 2 og 3 av Bypakke
Nedre Glomma.
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6 Analyser og beregninger
Analysene i byutredningen er bygget opp trinnvis for å kunne vise effekter av ulike
alternativ, tiltak og virkemiddelpakker. Vi startet derfor med å gjøre analyser av det vi kaller
«bunnplanken», som innebærer en sammenligning av hva som skjer mellom nåsituasjon
2016 (nullvekstmålet), Nullalternativet 2030 og KVU/Bypakke-alternativet 2030.
Deretter analyserte vi hva som skjer når vi kombinerer KVU/Bypakke-alternativet 2030 med
et og et enkelttiltak. Analysene av enkelttiltakene har gitt grunnlag for å sette sammen ulike
virkemiddelpakker. Målet var å komme fram til flere virkemiddelpakker som alle oppnår
nullvekstmålet, men ved bruk av ulike tiltak 25.
Måloppnåelse knyttet til andre mål som ikke kan beregnes i transportmodellen (for eksempel
miljø, fremkommelighet, byliv m.v) er omtalt som ikke-prissatte konsekvenser i kapittel 7.2.
TRINN 1) ANALYSER AV «BUNNPLANKEN»

TRINN 2) ANALYSER AV ENKELTILTAK OG
VIRKEMIDDELPAKKER

NULLVEKSTMÅLET

25

Det er ikke definert en absolutt verdi for nullvekstmålet. I beregningen av utviklingen i trafikkarbeid

er det satt et intervall på +0,9 % til -0,9 % usikkerhet i trafikkarbeidet (jf epost fra Vegdirektoratet
30.11.2017)
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Analyser av bunnplanken
6.1.1 Bypakke-alternativet 2030 reduserer trafikkarbeidet
Behovsanalysen i kapittel 3 viste at nullvekstmålet for Nedre Glomma er 2 530 000
kjøretøykilometer (inkl. unntakstrafikken26). Dette innebærer at kjørte kjøretøykilometer med
personbil ikke skal øke i byområdet i 2030, men bli værende på dette nivået.
Dersom man gjennomfører prosjektene i nullalternativet gir det et trafikkarbeid i 2030 som
er 7 prosent høyere enn nullvekstmålet. I 2030 har befolkningen økt med 13 prosent, noe
som tilsier en forventet tilsvarende vekst i transportbehovet. Nullalternativet innebærer
vegprosjektet rv. 110 Ørebekk-Simo, som inkluderer seks bomsnitt. I tillegg etableres IC
Østfoldbanen som en del av nullalternativet, med økt frekvens på togtrafikken. Dette er
trolig hovedårsaken til at trafikkarbeidet ikke øker like mye som befolkningsveksten.
Dersom man gjennomfører prosjektene i Bypakke-alternativet 2030 (Bypakke fase 2 og 3)
viser beregninger at trafikkarbeidet reduseres med 5 prosentpoeng fra nullalternativet. Det
betyr at Bypakke-alternativet 2030 gir et trafikkarbeid som ligger 2 prosent over
nullvekstmålet. Hovedårsak til denne reduksjonen er trolig bompengeringen som opprettes
rundt Fredrikstad og Sarpsborg. Totalt 21 bomsnitt rundt byområdet har en avvisende effekt
på bilbruken, og gir redusert trafikkarbeidet med bil.

Trafikkarbeid med bil (Kjtkm/døgn)
Nullvekstmålet

Nullalternativ 2030

Bypakke 2030

2 530 000

7,3 %

2 710 000

2 590 000

2,4 %

Figur 44. Endringer i trafikkarbeidet som følge av kjøringer av nullalternativ og Bypakke-alternativ.
Stiplet linje viser hva trafikkarbeidet må ligge på for å nå nullvekstmålet.

Beregningene viser at gjennomføring av Bypakke-alternativet 2030 reduserer trafikkarbeidet
betraktelig ned mot nullvekstmålet. Beregningene viser også at lokaliseringen av
bomsnittene er lagt på steder som treffer trafikken godt. Det er viktig å poengtere at
restriktive tiltak for bil ikke er hensiktsmessig å innføre om man ikke samtidig tilbyr et
alternativ til å kjøre bil. Det er derfor nødvendig å se nærmere på hvordan andre tiltak kan
bidra ytterlig til å redusere trafikkarbeidet med bil.

26

Trafikk som er unntatt nullvekstmålet: gjennomgangstrafikk, tunge kjøretøy og mobile tjenesteytere.
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Analyser av enkelttiltak
6.2.1 Et mangfold av flere tiltak
I analysen har vi gjennomført beregninger av ulike enkelttiltak som vist i figur 45. Dette er
tiltak som vi vet er viktige for å kunne redusere trafikkarbeidet, og få flere til å reise med
kollektivtransport, gå eller å bruke sykkel. Tiltakene er ytterligere beskrevet i kapittel 4.
For arealbruk har vi valgt å se på to ulike alternativ for framtidig arealbruk; følge
(intensjoner/prinsipper i) kommuneplan, samt et ytterligere fortettingsalternativ.
Sykkeltiltaket i analysen innebærer å gjennomføre hele sykkelplanen; altså å bygge et
sammenhengende sykkelvegnett som binder hele Nedre Glomma sammen.
Det er lagt opp til flere varianter av kollektivtiltak med ulikt tilbud og frekvenser for buss og
tog (InterCity). Et av tiltakene innebærer betydelig høyere frekvens både på stamnett for buss
og for tog (kollektivtiltak 4).
Analysen ser på ulike tiltak som kan begrense bilbruken. Det er totalt fire parkeringstiltak,
samt tre tiltak for trafikantbetaling. For mer utfyllende om de ulike tiltakene, se kapittel 4.
Areal

Sykkel

Kollektiv

Parkering

Trafikantbetaling

1

Sammen-

1

0

Følge

hengende

Stamnett for

Boligsone-

kommuneplan
(50/40/10)

sykkelvegnett

buss

parkering

(Gjennomføring

Frekvens: 15
min

(fjerne
gratisplasser)

av hele
sykkelplanen)
2
Fortetting
(80/20)

1
Økte takster i
bomring
2
Rushtidsprising

2

1

Økt frekvens på

Økt avgift i

3

dagens
P-soner

Kilometerbasert
avgift

tog:
FredrikstadSarpsborg: 15
min

2
Utvidet P-soner

3:

utenfor sentrum

Stamnett for

(kjøpesenter,
m.v)

buss
Frekvens: 7,5
min

3
Økning i

4: Høy
frekvens på
buss og tog

sharepay (andel
som må betale
for parkering på
arbeidsplass)

Figur 45. Enkelttiltak som analyseres og kjøres i transportmodellen.
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6.2.2 Flere enkelttiltak oppnår nullvekstmålet
Hva skjer innenfor avtaleområdet?
Resultatene viser at alle tiltakene reduserer trafikkarbeidet ned mot nullvekstmålet. Noen
enkelttiltak oppnår nullvekstmålet alene, og noen tiltak overoppfyller nullvekstmålet.
Resultatene av enkelttiltakene ses i figur under. Det er viktig å bemerke at alle
enkelttiltakene bygger på Bypakke-alternativet 2030 (og prosjektene som gjennomføres som
del av dette alternativet).
Nullvekstmålet

2 530 000

Nullalternativ 2030

2 710 000

Bypakke 2030

7,3 %

2 590 000

2,4 %

Areal: Følge kommuneplan

2 570 000

Areal: Fortetting

2 520 000

Sykkel: Sammenhengende nett

2 580 000

Kollektiv 1: Stamnett for buss (15 min)

2 590 000

2,4 %

Kollektiv 2: Økt frekvens på tog

2 590 000

2,3 %

Kollektiv 3: Stamnett for buss (7,5 min)

2 580 000

Kollektiv 4:Økt frekvens på buss og tog

2 560 000

Parkering 0: Fjerne gratis parkering

2 590 000

Parkering 1: Økt takst

2 580 000

Parkering 2: Utvidet p-soner

2 540 000

Parkering 3:Økt share-pay

2 520 000

TB 1: Økt takst

2 540 000

TB 1a: Økt takst ink Kråkerøy

2 520 000

TB 2: Rushtidsavgift

2 580 000

TB 3: Kilometerbasert avgift

2 450 000

1,4 %
-0,4 %
1,8 %

2,2 %
1,2 %
2,2 %
1,9 %
0,3 %
-0,3 %
0,3 %
-0,2 %
1,9 %
-3,2 %

Figur 46. Effekter av enkelttiltak. Alle tiltakene bygger på Bypakke-alternativet 2030.

Som figuren viser overoppfyller arealtiltak 2 nullvekstmålet. Tiltaket innebærer en tett
arealutnyttelse, der 80 prosent av framtidig utbygging skjer i sentrum og 20 prosent skjer i
definerte tettsteder (skolekretser). Arealtiltaket gir et trafikkarbeid som ligger 0,4 prosent
under nullvekstmålet.
Parkeringstiltak 2 og 3 oppfyller også nullvekstmålet. Parkeringstiltak 2 er en utvidelse av
parkeringssoner, og parkeringstiltak 3 en økning i hvor mange som må betale for parkering
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på arbeidsplass. Tiltak for trafikantbetaling 1 og 1a (økt takst) og tiltak 3 (kilometerbasert
avgift) oppfyller også nullvekstmålet.
Ser vi på de andre tiltakene viser resultatene at det å satse på sykkel gir litt bedre effekt enn
å satse kun på kollektivtransport. Dette er trolig fordi mange av reisene i Nedre Glomma er
svært korte. Vi ser også at en kraftig satsing på kollektivtransport med høy frekvens på både
buss og tog (kollektivtiltak 4) gir god effekt.

Hva skjer med transportmiddelbruken?
Enkelttiltakene fører til ulike endringer i transportmiddelbruken. Areal- og sykkeltiltakene
fører i hovedsak til en økning i gang- og sykkelturer. En årsak til dette kan være at
arealtiltakene gir mer konsentrert utbygging, kortere avstander og grunnlag for at flere kan
reise til fots eller med sykkel. Kollektivtiltakene fører som forventet til en økning i
kollektivturer. En satsning på et svært godt kollektivtilbud med høy frekvens på tog og buss
(kollektivtiltak 4) gir svært mange flere kollektivturer. I dette tiltaket blir det også en liten
reduksjon i gang- og sykkelturer.

Areal1

Areal2

Koll1

Sykkel

Koll2

Koll3

8 000

6 000

Antall turer

4 000

2 000

0

-2 000

-4 000

-6 000

Figur 47. Endring i transportmiddelfordeling som følge av areal-, sykkel- og kollektivtiltak.
Antall turer innenfor avtaleområdet.
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Koll 4

Ser vi på parkeringstiltakene er det særlig tiltak 2 og 3 som gir størst reduksjon i bilturer.
Tiltakene innebærer henholdsvis å utvide sonene som har avgiftsbelagt parkering, og øke
andelen som må betale for parkeringsplass ved arbeidsplass. Disse tiltakene gir god
avvisningseffekt på bilbruken, og fører til en økning både i kollektivturer og gang- og
sykkelturer.
Tiltak for trafikantbetaling reduserer også bilbruken betraktelig, og fører til en overgang i
både gang- sykkel og kollektivturer. Særlig gir tiltak 1 (økt takst) og tiltak 3 (kilometerbasert
avgift) en stor reduksjon i bilturer. Disse overføres isteden til en økning i både kollektivturer
og gang- og sykkelturer.

P0

P1

P2

P3

TB1

TB2

4 000

2 000

Antall turer

0

-2 000

-4 000

-6 000

-8 000

-10 000

Figur 48. Endring i transportmiddelfordeling som følge av parkeringstiltak og tiltak for
trafikantbetaling. Antall turer innenfor avtaleområdet.
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TB3

Hva skjer utenfor avtaleområdet?
Ser vi på trafikkarbeidet utenfor avtaleområdet, viser resultatene at enkelttiltakene gir ulike
effekter. Parkeringstiltakene (P2 og P3) fører til reduksjon i trafikkarbeidet i avtaleområdet,
men øker trafikkarbeidet utenfor avtaleområdet. Tiltak for trafikantbetaling (TB1 og TB2) gir
også en liten økning i trafikkarbeidet utenfor avtaleområdet. TB3 derimot, fører til en stor
reduksjon i trafikkarbeidet både innenfor og utenfor avtaleområdet. Øvrige enkelttiltak gir
lite endringer i trafikkarbeidet utenfor avtaleområdet.

Areal1 Areal2 Sykkel

P0

P1

P2

P3

Koll 1 Koll 2 Koll 3 Koll 4

TB1

TB2

TB3

50 000
30 000

Kjøretøykilometer med bil(fører)

10 000
-10 000
-30 000
-50 000
-70 000
-90 000
-110 000
-130 000
-150 000
Innenfor avtaleområdet

Utenfor avtaleområdet

Figur 49. Effekt av enkelttiltak. Endring i kjøretøykilometer bilfører innenfor og utenfor avtaleområdet.

Dette viser at parkeringstiltak og tiltak for trafikantbetaling må kombineres med andre tiltak
som kan hindre at biltrafikken øker utenfor avtaleområdet. Eksempler på slike tiltak kan
være å øke attraktiviteten i sentrum og handelsområdene, tilrettelegge for kollektivtransport,
gåing og sykkel, samt sikre en tett arealbruk. Det kan også være aktuelt å se på en felles
parkeringspolitikk i regionen. Dette er tiltak som kan bidra til å hindre handelslekkasjer til
andre områder i Østfold.
Oppsummert kan vi si at arealbruken er viktig for transportmiddelbruken. I tillegg viser
resultatene at restriktive tiltak for bil (parkering og trafikantbetaling) reduserer biltrafikken
mer enn positive tiltak, som å tilrettelegge for sykkel og kollektivtransport. Resultatene vi
finner samsvarer godt med fagkunnskap om reisevaner og rammebetingelser for ulike
transportmiddel.
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Virkemiddelpakker
6.3.1 Om pakkenes sammensetning
For å oppnå nullvekstmålet må flere velge andre framkomstmidler enn bil. For å få til dette
vet vi at det er nødvendig å ta i bruk ulike typer tiltak i kombinasjon.
Derfor har vi gjennomført analyser som ser på
ulike sammensetninger av tiltak som grunnlag for
mer helhetlige virkemiddelpakker. I denne
prosessen har vi brukt analysene for å komme
fram til egnede pakker som alle oppnår

Prinsipper for virkemiddelpakkene
Alle pakkene skal
●

Oppnå nullvekstmålet

●

Kjøres i transportmodellen og
beregnes i en samfunnsøkonomisk

nullvekstmålet.

analyse

Vi har lagt vekt på at pakkene skal inkludere tiltak
fra alle de ulike tiltaksområdene, men likevel være
rendyrket innenfor noen konkrete tema. Det har
også vært viktig at pakkene oppleves som
realistiske å gjennomføre for de lokale aktørene.

Pakkene bør være
●

En kombinasjon av de fleste tiltak,
men med ulik «dosering»

●

Reelt ulike slik at de synligjør ulike
måter å oppnå målet på

●

Realistiske, men likevel vise
ytterpunkt av tiltakene

6.3.2 Resultater av de ulike pakkene
Hva skjer innenfor avtaleområdet?
Alle virkemiddelpakkene vi har tatt med videre oppnår nullvekstmålet, men med bruk av
ulike hovedtiltak. Vi har satt sammen fire tematiske pakker.
Alle pakkene kombinerer ulike tiltak, men de tre første pakkene rendyrker en satsing på
henholdsvis areal, parkering og kollektivtransport. Den siste pakken er en mer sammensatt
pakke som vi derfor har valgt å kalle en kombinasjonspakke.
PAKKE 1: HOVEDVEKT AREAL
PAKKE 2: HOVEDVEKT PARKERING
Areal 2: Fortetting
(80/20)

buss (15 min)
Sykkel: etablere
sykkelplan
P0: Boligsoneparkering

Koll 1: Stamnett for
buss (15 min)

Areal 1: Følge

PAKKE 4: KOMBINASJON

kommuneplan

Sykkel: etablere

(50/40/10)

Areal 1: Følge

sykkelplan

Koll 4: Økt frekvens

kommuneplan

P3: Økt sharepay

med buss og tog

(50/40/10)

(andel som betaler

Sykkel: etablere

Koll 3: Stamnett for

avgift på
arbeidsplass)

sykkelplan

buss (7,5 min)

P0: Boligsone-

Sykkel: etablere

parkering

sykkelplan
P2: Utvide P-soner

Figur 50. Fire ulike virkemiddelpakker som når nullvekstmålet.
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NULLVEKSTMÅLET

Koll 1: Stamnett for

PAKKE 3: HOVEDVEKT KOLLEKTIV
Areal: Trend

Figur 51 viser hvilken effekt de ulike pakkene gir på oppnåelsen av nullvekstmålet. Alle
virkemiddelpakkene overoppfyller nullvekstmålet. Som vi ser er det kombinasjonspakken
som gir best resultat, den gir et trafikkarbeid som ligger 1,5 prosent under måltallet.
Dernest gir Pakke 1: Areal et trafikkarbeid som er 1,1 prosent lavere enn nullvekstmålet, og
Pakke 2: Parkering reduserer trafikkarbeidet til 0,8 prosent under nullvekstmålet. Pakke 3:
Kollektiv gir minst trafikkreduksjon av disse fire pakkene, men er likevel godt innenfor
nullvekstmålet med et trafikkarbeid som er 0,4 prosent under nullvekstmålet.

Nullvekstmålet
Nullalternativ 2030
Bypakke 2030

2 530 000
7,3 %

2 710 000
2 590 000

2,4 %

Arealpakke
Pakke 1: Hovedvekt
areal

2 500 000

-1,1 %

Parkeringspakken
Pakke 2: Hovedvekt
parkering

2 510 000

-0,8 %

Kollektivpakke
Pakke 3: Hovedvekt
kollektiv

2 520 000

-0,4 %

Kombinasjonspakke
Pakke
4: Kombinasjon

2 490 000

-1,5 %

Figur 51. Fire ulike virkemiddelpakkene som alle oppnår nullvekstmålet. Alle virkemiddelpakkene
bygger på Bypakke 2030.

Hva skjer med transportmiddelbruken?
Ser vi nærmere på hva som skjer med transportmiddelfordelingen i de ulike pakkene finner
vi følgende hovedtrekk:
Pakke 1: Hovedvekt areal bidrar til en økning i turer til fots og med sykkel, og gir færre turer
med kollektivtransport. Hovedårsak til dette er at Pakke 1: Areal inneholder et arealalternativ
der størsteparten (80 prosent) av framtidig vekst etableres i sentrumsområdene. Dette gir
korte avstander mellom viktige målpunkt, og fører til at mange kan gå eller sykle.
Pakke 2: Hovedvekt parkering gir størst reduksjon i turer med bil. Pakken inneholder et tiltak
der flere må betale for parkeringsplass ved arbeidssted. Avgift på parkeringsplass virker
avvisende på bilbruken. Pakke 2: Parkering gir størst overgang til gåing og sykling, men
også en del turer overføres til kollektivtransport.
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Pakke 3: Hovedvekt kollektiv gir som forventet størst økning i turer med kollektivtransport,
og betydelig færre turer til fots og med sykkel enn de andre pakkene. Pakken inneholder en
kraftig satsning på et forbedret tilbud (økt frekvens) på buss og tog. Et svært godt
kollektivtilbud vil føre til flere som velger å reise med buss eller tog framfor å gå eller å
sykle.
Pakke 4: Kombinasjon gir, sammen med Pakke 2: Parkering, størst reduksjon i bilturer. Dette
kan skyldes både parkeringstiltaket og arealtiltaket i virkemiddelpakken. Parkeringstiltaket
innebærer å innføre parkeringsavgift i flere soner enn i dag, noe som kan virke avvisende på
bilbruken. Arealalternativet er å følge kommuneplanene konsekvent, og etablere framtidig
vekst i en 50/40/10 fordeling i henholdsvis sentrumsområdene/bybåndet/lokalsentrene.
Konsentrert arealutvikling gir kortere reiser og fører til at flere kan bruke andre
transportmiddel enn bil.

Virkemiddelpakker med hovedvekt på:
Arealpakken
1) Areal

Parkeringspakken
2) Parkering

Kollektivpakken
3) Kollektiv

Kombinasjonspakke
4) Kombinasjon

Antall turer

10 000
5 000
0
-5 000
-10 000
-15 000

Bilfører

Bilpassasjer

Kollektivtransport

Gange og sykkel

Figur 52. Endringer i antall turer med ulike transportmidler.

Hva skjer utenfor avtaleområdet?
Alle virkemiddelpakkene reduserer trafikkarbeidet innenfor avtaleområdet. Ser vi nærmere
på hva som skjer med trafikken utenfor avtaleområdet, gir pakkene litt ulike konsekvenser.
Pakke 2: Parkering og Pakke 4: Kombinasjon fører til at det blir mer trafikk utenfor
avtaleområdet. Pakke 1: Areal og Pakke 3: Kollektiv gir reduksjon en i trafikkarbeidet med bil
både innenfor og utenfor avtaleområdet.
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Virkemiddelpakker med hovedvekt på:

Trafikkarbeid med bil (bilfører) kjtkm

40 000

Arealpakken
1) Areal

Parkeringspakken
2) Parkering

Kollektivpakken
3) Kollektiv

Kombinasjonspakke
4) Kombinasjon

20 000
0
-20 000
-40 000
-60 000
-80 000
-100 000

Innenfor

Utenfor

-120 000

Figur 53. Endring i trafikkarbeidet med bilfører innenfor og utenfor avtaleområdet.

En årsak til at trafikken øker utenfor avtaleområdet i Pakke 2: Parkering og Pakke 4:
Kombinasjon, kan være at folk velger å reise til andre steder som ikke har
parkeringsrestriksjoner. For Pakke 2 kan også mer spredt arealbruk være en årsak til at
trafikken øker utenfor avtaleområdet. For å hindre at biltrafikken øker også utenfor
avtaleområdet, er det viktig å kombinere parkeringstiltak med andre tiltak som øker
områdenes attraktivitet, samt tilby andre alternativ enn å bruke bilen. En tett arealbruk vil
også føre til kortere reiser som kan gjøres til fots eller med sykkel. Ved innføring av
parkeringsrestriksjoner i Nedre Glomma er det viktig å vurdere en felles parkeringspolitikk i
regionen. Dette er viktig for å hindre handelslekkasjer til andre områder i Østfold.
Utfyllende tabeller kan ses i vedlegg 3. Tabeller fra beregninger i RTM.
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7 Samfunnsøkonomiske analyser av virkemiddelpakkene
Det er gjort samfunnsøkonomiske analyser av virkemiddelpakkene som analyseres i
byutredningen. Hensikten er å vise hvilke ulemper/kostnader og fordeler/nytter hver
virkemiddelpakke fører til for samfunnet. Nullvekstmålet er hovedmålet i utredningen.
Hensikten med de samfunnsøkonomiske beregningene er å tydeliggjøre effekten for
samfunnet av de ulike pakkene.
De samfunnsøkonomiske analysene består både av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.
Først presenteres resultater fra prissatte konsekvenser og beregninger fra EFFEKT. Deretter
beskrives en vurdering av relevante ikke-prissatte konsekvenser.

Prissatte konsekvenser – EFFEKT beregninger
Som vist i kapittel 6 har vi gjennomført beregninger av trafikale konsekvenser for de fire
virkemiddelpakkene. Disse inneholder til sammen alle de ulike arealalternativene; «trend»,
«kommuneplan» og «fortetting» (se kapittel 4.1).
Når vi skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser i EFFEKT, må sammenligningsalternativet
(nullalternativ 2030) og tiltaksalternativet (virkemiddelpakkene) ha lik arealbruk. Derfor har
vi beregnet tre nullalternativ som inneholder disse tre arealalternativene. Resultatene fra de
samfunnsøkonomiske beregningene kan kun sammenlignes innbyrdes, og der det er lik
arealbruk i nullsituasjon og tiltak. Resultater av de samfunnsøkonomiske analysene
presenteres som følge av dette i tre ulike tabeller.

7.1.1 Beregninger av virkemiddelpakkenes samfunnsøkonomiske
lønnsomhet
I tabellene 12, 13 og 14 ser vi at alle virkemiddelpakkene er samfunnsøkonomisk
lønnsomme, med en nåverdi per budsjettkrone (NNB) på mellom 0,53 og 2,58. Ved
gjennomføring av pakken med den laveste nytten vil man altså tjene 0,53 kr for hver
investerte krone.
Det er viktig å være klar over at den samfunnsøkonomiske analysen vi gjør i byutredningen
er en teoretisk øvelse der vi ser på effekter av ulike tiltak og virkemiddelpakker, men der
noen av tiltakene ikke innebærer investeringskostnader. For eksempel gjelder dette arealog parkeringstiltakene, som begge gir effekter, men ingen av disse tiltakene har kostnader
som kan legges inn i beregningene.
Kollektivtilbudet for buss og tog som inkluderes i virkemiddelpakkene innebærer heller
ingen investeringer utenom det som ligger inne i IC Østfold (Nullalternativet 2030) og
mindre kollektivprosjekter i Bypakke fase 1,2 og 3 (kollektivfelt). Totale kostnader ses i
vedlegg 4. Kostnader til beregninger i EFFEKT. Øvrige kostnader som tilkommer for å kunne
tilby det kollektivtilbudet vi legger inn, beregnes direkte i kollektivmodulen.
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Pakke 3: Kollektiv viser seg å gi høy netto nytte, tabell 14. Det er dog viktig å merke seg at
denne virkemiddelpakken inneholder et tiltak for kollektiv der frekvensen økes betraktelig
uten at kostnadene øker – togfrekvens på 15 min i rushtid mellom Fredrikstad og Sarpsborg
er forutsatt uten noen nye investeringer, utover det som allerede ligger inne i IC
Østfoldbanen (JDIR 2017).
På grunn av de manglende kostnadene for en del av tiltakene er det derfor, i et videre arbeid,
viktig å se nærmere på hvilke konsekvenser disse tiltakene kan gi for kommunene, og
hvordan de best kan gjennomføres.
Tabell 12. Beregninger av prissatte konsekvenser, arealalternativ fortetting.
Areal:

Netto nytte

Budsjett-

Fortetting

(beregnet i

virkning

NNB

Merknad/ kommentar

transportmodellen)
Pakke 1:

1 546 835

-2 929 029

0,53

Hovedvekt areal

Tabell 13. Beregninger av prissatte konsekvenser, arealalternativ trend.
Areal:

Netto nytte

Budsjett-

Trend

(beregnet i

virkning

NNB

Merknad/ kommentar

transportmodellen)
Pakke 2:

476 252

-2 822 229

1,69

Hovedvekt parkering

Tabell 14. Beregninger av prissatte konsekvenser, arealalternativ følge kommuneplan.
Areal:

Netto nytte

Budsjett-

Følge kommuneplan

(beregnet i

virkning

NNB

Merknad/ kommentar

2,58

Inneholder tiltak som gir

transportmodellen)
Pakke 3:

12 067 386

-4 681 708

Hovedvekt kollektiv

økt tilbud uten økte
investerings-kostnader

Pakke 4: Kombinasjon

6 087 841

-3 285 025

1,85

7.1.2 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet fordelt på aktørgrupper
En stor del av den beregnede nytten kommer trafikantene til gode. I trafikantnytten inngår
nytten for de ulike trafikantgruppene samt helsevirkninger for gang og sykkeltrafikk. Den
summerte nytten for trafikanter og transportbrukere er høy for alle pakker. Brutt ned på
trafikantgrupper skiller nytten seg ad, både mellom gruppene og mellom
virkemiddelpakkene. Helsevirkningene for gang- og sykkeltrafikk er høye i alle pakkene.
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Tabell 15. Ulike aktørers nytte
(arealalternativ fortetting).

Tabell 16. Ulike aktørers nytte (arealalternativ
trend).

Pakke 1:

Pakke 2:

Hovedvekt areal

Hovedvekt parkering

Trafikantnytte

4 604 154

Trafikantnytte

7 491 685

Operatørnytte

-33 779

Operatørnytte

-130 669

Det offentlige

-2 929 029

Det offentlige

-2 822 229

Samfunnet for

Samfunnet for

-94 511

øvrig
Netto nytte

1 546 835

NNB

230 465

øvrig
Netto nytte

0,53

47 6252

NNB

1,69

Tabell 17. Ulike aktørers nytte (arealalternativ følge kommuneplan).
Pakke 3:

Pakke 4:

Hovedvekt kollektiv

Kombinasjon

Trafikantnytte

17 053 403

9 325 758

Operatørnytte

-62 955

-53 146

Det offentlige

-4 681 708

-3 285 025

-241 353

100 254

12 067 386

6 087 841

2,58

1,85

Samfunnet for
øvrig
Netto nytte
NNB

Tabell 18. Trafikantnytte fordelt på trafikantgrupper.
Virkemiddelpakker:

Bilfører

Bilpassasjer

Kollektiv

Hovedvekt

Gående og

Gods

syklende

Pakke 1: Areal

-10 729 885

-4 908

4 512 589

4 898 901

-28 428

Pakke 2: Parkering

-10 913 752

Pakke 3: Kollektiv

-10 618 132

1 800

4 025 779

5 128 694

-20 242

-2 186

19 648 048

4 799 269

-25 482

Pakke 4: Kombinasjon

-10 542 042

-825

6 347 947

5 115 276

-22 899
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Ikke-prissatte konsekvenser
7.2.1 Forutsetninger for vurderingene
I byutredningen har vi gjort en forenklet analyse av ikke-prissatte konsekvenser for de fire
virkemiddelpakkene. I tråd med retningslinjer for byutredningen bygger metodikken på
håndbok V712 Konsekvensanalyser (Statens vegvesen), men med en mer forenklet
tilnærming. Kriterier for vurdering er vist i tabell under.
Tabell 19. Kriterier for vurdering (Håndbok V712 Konsekvensanalyser).

Stor forverring (--)
Forverring (-)
Ingen endring
Forbedring (+)
Stor forbedring (++)

Kriterier for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser
Negativ virkning, tiltaket vil medføre konflikter/stor forverring
Negativ virkning, tiltaket vil medføre forverringer
Som referansealternativet, tiltaket vil ikke medføre vesentlige endringer
Positiv virkning, tiltaket vil medføre forbedringer
Positiv virkning, tiltaket vil medføre stor forbedring

Byutredningen er en overordnet utredning, og gir derav ikke grunnlag for detaljerte
vurderinger av alle typer konsekvenser av de ulike virkemiddelpakkene. Det er også stor
usikkerhet knyttet til utforming av de ulike tiltakene, noe som tilsier at vurderingene av
ikke-prissatte konsekvenser heller ikke kan gi et entydig svar.
Hver av virkemiddelpakkene er sammenlignet med Nullalternativet 2030. Det er ikke gjort en
sammenligning mellom nullalternativet og Bypakke-alternativet 2030. Det er kun tiltakene i
virkemiddelpakkene som analyseres.
Videre følger en kort oppsummering av vurderingene av de fire virkemiddelpakkene.
Analysen bygger på tidligere arbeid og er subjektive vurderinger gjennomført av
prosjektgruppa.

7.2.2 Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser
Tabell 20 viser vurderingen av ikke-prissatte konsekvenser for de fire virkemiddelpakkene.
Pakkene er sammensatt av ulike tiltak og tema som både gir positive og negative
konsekvenser, eller ikke påvirker temaene. Vi har ikke gjort en samlet vurdering av hvordan
pakkene påvirker de fem temaene. I teksten beskrives derimot av fordeler og ulemper ved
pakkene.
Tabell 20. Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser for de fire virkemiddelpakkene.

Virkemiddelpakker:
hovedvekt
Pakke 1: Areal
Pakke 2: Parkering
Pakke 3: Kollektiv
Pakke 4: Kombinasjon

Landskapskarakter

Byliv/
friluftsliv

(+)
(-)

(++)
(+)
(++)
(++)

Naturmangfold

(-)
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Kulturarv

Naturressurser

(-)

Pakke 1: Hovedvekt areal vurderes til å ha positiv effekt på landskapskarakter og byliv.
Fortetting av boliger og arbeidsplasser i noen sentrale områder gir nærhet til ulike tilbud i
bysentraene, noe som kan skape økt byliv. Fortetting bidrar også til at mindre arealer
bebygges, noe som kan føre til færre konflikter med viktige landskapsverdier. Fortetting i
bysentra kan føre til forringelse av naturmangfold og naturressurser i sentrale områder
(parker og grønndrag). Samtidig kan fortetting bidra til at naturresursene og
naturmangfoldet i andre områder ikke blir utnyttet. Derfor mener vi at den totale effekten på
disse to temaene går i null. Mye utbygging i bysentra kan føre til forringelse av kulturarv, da
det i gamle byområder kan være viktige kulturminner, både over og under bakken. Dette
avhenger imidlertid av hvordan ny utbygging tilpasses og skjer i samspill med gammel
(historisk) bebyggelse. Sykkeltiltaket kan være negativt for flere av temaene. Tiltaket
innebærer å bygge mye ny infrastruktur som gir inngrep i landskapet, det kan forringe
naturmangfoldet og gå på bekostning av naturresursene.
Tabell 21. Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser av Pakke 1: Hovedvekt areal.

Tiltak i Pakke 1:
Hovedvekt areal
Arealalternativ 3
Kollektivtiltak 1
Sykkel
Parkering 0
Samlet vurdering

Landskapskarakter

Byliv/frilufts
-liv

(+)

(++)

Naturmangfold

Kulturarv

Naturressurser

Pakke 2: Hovedvekt parkering inneholder arealalternativet trend, som innebærer mer spredt
utbygging enn de andre arealalternativene. Pakken kan slik ha negativ konsekvens for
landskap og naturmangfold, fordi det er mer arealkrevende. Parkeringstiltaket som inngår i
pakken kan ha en positiv effekt på bylivet fordi tiltaket innebærer å avgiftsbelegge flere
områder, ikke bare sentrum. Lik parkeringsregulering i sentrum og andre områder, vil
likestille områdene og kunne bidra til at sentrum får økt aktivitet. For temaet kulturarv gir
Pakke 2 ingen endring. Som nevnt i for pakke 1 kan sykkeltiltaket være negativt for flere av
temaene, bortsett fra byliv.
Tabell 22. Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser av Pakke 2: Hovedvekt parkering.

Tiltak i Pakke 2:
Hovedvekt parkering
Arealalternativ 1
Kollektivtiltak 1
Sykkel
Parkering 3
Samlet vurdering

Landskapskarakter

Byliv/friluftsliv

Naturmangfold

(-)

(+)

(-)
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Kulturarv

Naturressurser

(-)

I Pakke 3: Hovedvekt kollektiv inngår arealalternativet kommuneplanens arealdel. En tettere
arealbruk enn i trendalternativet kan bidra til at mindre arealbruk bygges ned. Samtidig kan
sykkeltiltaket gi noe negativ påvirkning på landskapskarakter. Totalt sett vurderes det derfor
som ingen endring på landskapskarakter. For bylivet kan det ha en positiv konsekvens at
folk får kortere avstander til sentrum og andre bydelssentra som er attraktive å reise til.
Kollektivtiltaket i pakken gir økt frekvens for buss og tog, som øker tilgjengelighet til
sentrum, og gjør det enklere for folk å kunne velge kollektivtransport. Dette gir også en
positiv effekt på bylivet. For naturmangfold, naturressurser og kulturarv antar vi ingen
endring, da det både kan gi positive og negative effekter. Som nevnt tidligere kan
sykkeltiltaket kan være negativt for flere av temaene, bortsett fra byliv.
Tabell 23. Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser av Pakke 3: Hovedvekt kollektiv.

Tiltak i Pakke 3:
Hovedvekt kollektiv

Landskapskarakter

Byliv/frilufts Natur-liv
mangfold

Kulturarv

Naturressurser

Arealalternativ 2
Kollektivtiltak 4
Sykkel
Parkering 0
Samlet vurdering

(++)

Pakke 4: Kombinasjon har også arealalternativet kommuneplan, og vurderes derav som
Pakke 3: Kollektiv på temaene landskapskarakter, naturmangfold, kulturarv og
naturressurser. For temaet byliv gir pakken positive konsekvenser som beskrevet i Pakke 3:
Kollektiv. Som nevnt i tidligere kan sykkeltiltaket være negativt for flere av temaene, bortsett
fra byliv.
Tabell 24. Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser av Pakke 4: Kombinasjon.

Tiltak i Pakke 4:
Kombinasjon

Landskapskarakter

Byliv/friluftsliv

Naturmangfold

Arealalternativ 2
Kollektivtiltak 3
Sykkel
Parkering 2
Samlet vurdering

(++)
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Kulturarv

Naturressurser

8 Ulike måter å nå nullvekstmålet
Bypakke-alternativet 2030 og enkelttiltak – på veg mot nullvekst
Arbeidet med byutredningen viser at Nedre Glomma kan nå nullvektmålet med ulike tiltak og
virkemiddelpakker. Allerede ved gjennomføring av Bypakke-alternativet 2030 og prosjektene
som inngår i dette alternativet, blir trafikkarbeidet betraktelig redusert ned mot nullvekst.
Årsaken til dette er i hovedsak at Bypakke-alternativet 2030 inneholder en bompengering
omkring Fredrikstad og Sarpsborg, som virker avvisende på biltrafikken.
Vi vet at det ikke er tilstrekkelig med restriktive tiltak på bil for å få flere til å reise kollektiv,
gå eller sykle. Det må også satses på tiltak som kan bedre forholdene for kollektivtransport,
gåing og sykling. Det er gjort egne analyser av ulike enkelttiltak som kan bidra til å oppnå
nullvekstmålet. Analysene viser at flere av enkelttiltakene som arealtiltak, parkeringstiltak og
tiltak for trafikantbetaling, alene oppnår nullvekstmålet i kombinasjon med Bypakkealternativet 2030.

Virkemiddelpakker med ulike restriktive tiltak oppnår
nullvekstmålet
Analysene av enkelttiltakene gir et godt utgangspunkt for å kombinere ulike tiltak i
virkmiddelpakker. I et første forslag satte vi sammen tre tematiske pakker med et tilnærmet
likt nivå for «positive tiltak», som satsing på kollektivtransport, gåing og sykling. Pakkene
var imidlertid ulike på bruken av «restriktive tiltak» som areal, parkering og
trafikantbetaling. Alle pakkene nådde nullvekstmålet, men ved ulike grep (se figur 54).
For arealpakken var det mulig å oppnå nullvekst dersom man la inn arealtiltaket fortetting
(80 prosent av vekst bysentrum og 20 prosent i bybåndet). Tilsvarende nådde
parkeringspakken nullvekst ved å legge til grunn parkeringstiltak 3 (økt sharepay: andel som
betaler for parkering ved arbeidsplass). Trafikantbetalingspakken nådde også nullvekst, her
trengtes kun å øke takstene i bompengeringen.

AREALPAKKE

TRAFIKANTBETALINGSPAKKE

Kollektiv

Mer restriktiv parkerings-

Sykkel

politikk

Øke takster på bomsnitt i

Kollektiv

bypakka

Sykkel

Kollektiv
Sykkel

Figur 54. Tre prinsipielle valg for innretting av virkemiddelpakkene.
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PARKERINGSPAKKE
Offensiv arealpolitikk

Etter drøfting med styringsgruppa valgte vi å gå videre med pakker som inneholdt satsing på
en mer offensiv arealpolitikk og mer restriktiv parkeringspolitikk. Når det gjelder tiltak for
trafikantbetaling ble i denne omgang vurdert som lite hensiktsmessig å se nærmere på en
ytterligere økning av takstene i bomringen før denne er etablert. Å innføre en bompengering
omkring Fredrikstad og Sarpsborg er et viktig første steg som i seg selv gir merkbare
effekter på trafikkarbeidet.
I videre analyser endte vi opp med fire ulike virkemiddelpakker. I tillegg til pakkene som
vektlegger areal og parkering, er det gjort analyser av en pakke med vekt på kollektiv og en
kombinasjonspakke (figur 55). Alle pakkene oppnår nullvekstmålet med god margin.
Analysene har vist at det er fullt mulig å oppnå nullvekstmålet i Nedre Glomma uten for
omfattende tiltak. Det er viktig å kombinere ulike tiltak, av både restriktiv og positiv art.
Dette kommer tydelig frem i resultatene, der kombinasjonspakken med «litt av alt», kommer
best ut. De ulike pakkene gir behov for ulik satsing på kollektivtransport. En høy fortetting
gir ikke like stort grunnlag for lokal kollektivtransport, fordi folk bor tettere, noe som fører
til at flere går eller sykler.
Vi ser også at noen av tiltakene og virkemiddelpakkene fører til økt trafikkarbeid utenfor
avtaleområdet. Dette viser på behovet for å vurdere supplerende tiltak både innenfor og
utenfor avtaleområdet for å imøtekomme uheldige effekter av noen enkelttiltak.
Tre av pakkene inneholder tiltak med en mer konsentrert arealpolitikk enn det som har vært
tilfelle i Nedre Glomma tidligere. Analysene av disse pakkene viser at arealbruken er et viktig
og nødvendig tiltak for å redusere transportbehovet, og legger et viktig grunnlag for å nå
nullvekstmålet. Arealbruken tar tid å endre, og er vanskelig å reversere. Derfor er det viktig
for kommunene i Nedre Glomma å ha en langsiktig og bevisst strategi for fremtidig
arealutvikling.
PAKKE 1: HOVEDVEKT AREAL
Areal 2: Fortetting
(80/20)
buss (15 min)
Sykkel: etablere
sykkelplan
P0: Boligsoneparkering

Areal: Trend

PAKKE 3: HOVEDVEKT KOLLEKTIV

Koll 1: Stamnett for

Areal 1: Følge

buss (15 min)

kommuneplan

Sykkel: etablere
sykkelplan
P3: Økt sharepay

(50/40/10)
Koll 4: Økt frekvens
med buss og tog

(andel som betaler

Sykkel: etablere

avgift på
arbeidsplass)

sykkelplan
P0: Boligsoneparkering

PAKKE 4: KOMBINASJON
Areal 1: Følge
kommuneplan
(50/40/10)
Koll 3: Stamnett for
buss (7,5 min)
Sykkel: etablere
sykkelplan
P2: Utvide P-soner

Figur 55. Fire virkemiddelpakker som alle når nullvekstmålet.
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Koll 1: Stamnett for

PAKKE 2: HOVEDVEKT PARKERING

9 Mulighet for videre utredning i trinn 2
Byutredningens trinn 1 har belyst hvordan nullvekstmålet kan nås i Nedre Glomma med bruk
av ulike virkemiddelpakker. Byutredningen er slik et faglig grunnlag for forhandling om
byvekstavtale i Nedre Glomma.
Transportetatenes styringsgruppe for Nasjonal transportplan vil vurdere eventuelle behov for
utredninger i trinn 2 som bidrag til arbeidet med NTP 2022-2033. I den forbindelse bør det
vurderes hvilket behov man har for videre utredning i Nedre Glomma. Utredningsarbeidet i
trinn 2 kan bli påvirket av føringer fra Samferdselsdepartementet.

Aktuelle tema som kan utredes
I et eventuelt videre utredningsarbeid er det mulig å se på følgende temaer:

Arealutvikling i et lengre tidsperspektiv
Utredningen foreslår to arealtiltak (kommuneplan og fortetting). Tiltaket kommuneplan
innebærer at man konsekvent følger opp prinsipper i planene om en 50/40/10 – fordeling.
Det vil si 50 prosent av framtidig vekst i sentrumsområdene, 40 prosent i tettstedsområdet
mellom bykjerneområdene, og 10 prosent i lokalsentrene. Arealalternativet fortetting
forutsetter at 80 prosent av veksten skjer i de to bysentraene, og at 20 prosent av veksten
skjer i knutepunkt i bybåndet mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
Det kan være aktuelt å se nærmere på hvordan disse arealtiltakene kan gjennomføres i
praksis. F.eks:


Hvordan kan kommunene ta ut områder som er avsatt til utvikling i
kommuneplanene? Hvilke virkemiddel kan tas i bruk, og har kommunene disse
virkemidlene?



Er det areal nok i sentrumsområdene til en 80 prosent fortetting?
Hvordan kan denne fortettingen gjøres mest mulig attraktiv; fortetting med kvalitet?



Fordeler arealtiltaket «kommuneplan» (50/40/10) den framtidige befolkningsveksten
og arbeidsplassene på de riktige stedene, eller bør veksten komme andre steder?

I byutredningen har tidsperspektivet vært 2030. Det kan vanskelig å få fram konsekvenser av
mulig endret arealbruk over en såpass kort tidsperiode. Det vil derfor også være interessant
å gjøre nye analyser av konsekvenser av arealutvikling fram mot 2050.

Videreutvikling av ulike opplegg for trafikantbetaling
Den planlagte bompengeringen i Bypakke Nedre Glomma har stor betydning for å nå
nullvekstmålet. Man kan se nærmere på et framtidig opplegg for trafikantbetaling etter
innkrevingsperioden er ferdig. F.eks:


Hvilke former for trafikantbetaling kan innføres på sikt? Er det nye måter å innrette
trafikantbetaling på?



Hvordan sikre at mest mulig rettferdig innkrevingssystem (fordelingsvirkninger)?
Hvilken effekt har betalingsregimet på ulike trafikanter og ulike transportmidler?
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Videreutvikling av vegprosjekter
Med utgangspunkt i nullvekstmålet, utvikling av neste fase(r) av en bypakke og en
byvekstavtale, kan det være aktuelt å se på en videreutvikling av vegprosjektene. Mulige
tema kan være:


Utbyggingsrekkefølgen av de ulike prosjektene



Prioritering mellom større og mindre prosjekter



Konkrete løsningsvalg i prosjekter

Tilleggsanalyser for gåing og sykling
I byutredningen forutsettes det å gjennomføre hele hovedplanen for sykkel. Det vil være
viktig å se nærmere på hvordan den kan gjennomføres i praksis:


Hvilke prioriteringer må gjøres for å gjennomføre planen?



Hvilke konkrete tiltak må gjennomføres før man bygger ut infrastrukturen (fjerne
parkeringsplasser i sentrum osv.)?



Hvordan sikre at man bygger ut strekninger som gir størst effekt først?

Transportmodellene har noen svakheter når det gjelder vurdering av effekter for sykkeltiltak
og tiltak for gående. Derfor kan det også være aktuelt å se på andre typer analyser for å
fange opp potensiell effekt av å satse på tiltak for sykling og gåing. Særlig er det gjort lite på
gåing. Dette kan f.eks være GIS-analyser som ser på hvordan et framtidig sykkelvegnett
dekker opp befolkningen, og hvordan dette kan bidra til flere syklende og gående.

Samordning av kollektivtransporten
Det kan være aktuelt å se på hva som er den mest hensiktsmessige rollefordelingen mellom
de ulike kollektive transportmidlene (buss, tog, ferge). Dette vil være viktig for å kunne
effektivisere kostnadene, samt sørge for at man ikke har unødig konkurrerende tilbud. I
tillegg er det viktig for å sikre et mest mulig sømløst tilbud med gode overganger mellom
ulike transportmidler.

Teknologi og endringer i rammebetingelser
Det kan være aktuelt å se på hvordan teknologi og nye rammebetingelser kan føre til
endringer i reisevaner og transportmiddelfordeling (autonome kjøretøy, bildelingsordninger
m.v). Det kan også være relevant å belyse hvordan flere kan reise kollektivt ved å innføre de
ulike systemene som kan bidra til et mer effektivt kollektivtilbud (billetteringssystemer,
sanntidsinformasjon m.v).
Det finnes mye arbeid som omtaler mulig utvikling av framtidige teknologiske nyvinninger.
Dette arbeidet bør imidlertid svare på hvordan byene konkret bør planlegges for å møte
mulig ny teknologi:


Hvilke fysiske tilpasninger må gjøres i byene for å tilrettelegge for teknologien som
kommer?



Hvilke konkrete infrastrukturtiltak trengs for å tilrettelegge for førerløse biler,
kollektivtrafikk osv?
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Det kan også være interessant å se på endringer i rammebetingelser som kan bidra til
endring i reisevaner. F.eks:


Hvordan kan endring i bilholdet/førerkortandel føre til endrede reisevaner i sentrale
områder?



Kan endring i handelsvaner (netthandel, kolonial.no m.v) føre til endringer i
reisevaner (handel- og servicereiser)?



Endringer i grensehandel som kan påvirke både handel og trafikkbilde i Nedre
Glomma?
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