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Reguleringsplan for utvidelse til fire felt på rv. 110 Ørebekk–Simo

Statens vegvesen, Region øst
arbeider med forslag til reguleringsplan for utvidelse
av rv. 110 Ørebekk – Simo til
firefelts veg. Hensikten med å
utvide vegen er å bedre framkommeligheten og å redusere
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sårbarheten i trafikken, spesielt i rushtidene. Bedre tilrettelegging for kollektivtransport,

I reguleringsplanen legges det til grunn at
vegbredden blir 16 meter. Følgende forbedringer foreslås:

syklende og gående skal bidra
til å redusere veksten i personbiltrafikken. Strekningen er på
1, 4 kilometer.

• Ett felt i hver retning er forbeholdt
kollektivtransport og kjøretøy med
minimum to personer, såkalt sambruksfelt. Antall buss-stopp opprettholdes
som i dag

• Gang- og sykkelveg i begge retninger
fra rundkjøringen ved Mascot til jernbaneundergangen ved Seut
• Sydover langs jernbanen blir det gangog sykkelveg på vestsiden av vegen
(se skisse på baksiden)
• Adskilte felt for gående og syklende på
større deler av strekningen. (Se skisse
nedenfor)
• Undergang for  fotgjengere og syklister
ved jernbaneundergangen ved Seut,
og ved rundkjøringen ved Mascot
• Ny bru med to kjørefelt syd for dagens
bru på Seut. Når denne brua er bygget,
vil den gamle brua bli revet og erstattet.
Det betyr to kjørefelt i hver retning og
brede fortau for gående og syklende
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Kontaktpersoner:
Prosjektleder Tor Stabbetorp,
tor.stabbetorp@vegvesen.no,
tlf. 97552652

Når reguleringsplanen er klar for offentlig
høring  annonseres det i lokalavisene. Planforslaget legges blant annet ut på Fredrikstad kommunes og prosjektets nettsider:
www.vegvesen.no/Vegprosjekter/rv110seut.

Planleggingsleder Tore Veum,
tore.veum@vegvesen.no,
tlf. 91844971

Fredrikstad kommune, som er planmyndighet har som mål at reguleringsplanen kan
godkjennes av bystyret før sommeren 2012.
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Mer informasjon om prosjektet rv. 110 Ørebekk-Simo, kan
du hente på: www.vegvesen.no/
Vegprosjekter/rv110seut.

Vi forventer at reguleringsplanen kan være
klar for offentlig høring i første kvartal 2012.  
Det er også den siste muligheten for deg
som berørt å påvirke den endelige reguleringsplanen.

Byggestart på rv. 110 er avhengig av finansiering, og kan tidligst stå ferdig i 2015.

Har du spørsmål om eiendom og
grunnerverv, kontakt
Yngve Romsvik,
yngve.romsvik@vegvesen.no,
tlf. 41127191

1541-11 grafisk.senter@vegvesen.no

