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Konsept- og tiltaksoversikt 

Oversikt over konseptene med tilhørende tiltak er gitt i vedleggene til konseptvalgutrednings hovedrapport. (Nummereringen av tiltakene her er basert på disse oversiktene). 
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Innledning 
I det følgende er det gjort en vurdering av de ikke-prissatte konsekvensene ved de ulike 
tiltakene som inngår i konseptene.  

Tema 
De fem fagtemaene tiltakene er vurdert i forhold til er som følger: 

 Landskapsbilde/ bybilde (visuelle virkninger) 
 Nærmiljø og friluftsliv 
 Naturmiljø 
 Kulturmiljø 
 Naturressurser 

Videre vurderes noen øvrige ikke-prissatte konsekvenser på konseptnivå innen to ”over-
ordnede” tema: 

 Regionale utvikling og fordelingsvirkninger 
 Sårbarhet og forutsigbarhet i trafikkavviklingen 

Fagtemaenes betydning er gitt lik vekt i virkningsvurderingene. (Temaet ”Land-skapsbilde/ 
bybilde” krever mer beskrivelse og skjønn enn de øvrige tema, og tiltakene er beskrevet 
under dette temaet).  
De to ”overordende” temaene er gitt en noe høyere vekt enn de enkelte fagtema. Det vises til 
”Sammendrag pr. konsept” på side 19. 
 

Presisjonsnivå og formål med vurderingene 
Konseptvalgutredningen skal være på et strategisk nivå, før planlegging i realiteten settes i 
gang. Dette innebærer at mange av de tiltakene som inngår i konseptene kun er skissert på 
et meget grovt nivå, med tilsvarende senere muligheter for både tilpasninger og avbøtende 
tiltak for å redusere de ikke-prissatte konsekvensene i en senere planfase. 
På dette stadiet vil det derfor være viktig å ikke utelukke tiltak som senere kan vise seg som 
bedre mht de ikke-prissatte konsekvenser enn de konkurrerende tiltak. 
Videre er det slik at flere av tiltakene, i en mer eller mindre tilpasset form, inngår i de fleste 
konseptene. (Jf. for eksempel bygging av firefelts vei. De fysiske inngrep er de samme, men 
disponering av veigrunnen kan være ulik i konseptene). 

Det kan m.a.o. være at vi på dette plannivået ikke har tilstrekkelig grunnlag til å rangere (og 
aller minst forkaste) tiltak og konsepter på grunnlag av de ikke-prissatte konsekvensene. Det 
vil da være desto viktigere å påpeke mulige konsekvenser og konflikter innen de ulike tema.  

En del av vurderingene av de ikke-prissatte konsekvenser må nødvendigvis bli ganske 
skjønnsmessige på dette plannivået.  
Et viktig formål med registreringene og konsekvensvurderingene er imidlertid å påse at 
spesielle verdier i planområdet ikke blir oversett.  
 
 
 

 
Utforming av tiltakene 
Tiltakene er grovt skissert på kart og gitt en beskrivelse som grunnlag for kostnadsanslagene, 
som en del av denne konseptvalgutredningen. For fire- og to
klasser valgt: 
 
 
 
 

 
Kryssing av Glomma 
I konseptene er bru lagt til grunn som kryssingsmåte, og ikke senketunnel.  

Bakgrunnen for dette valget beror på at senketunnel vil bli vesentlig dyrere, med kompliserte 
undervannsarbeider pga strømningsforholdene. Videre antas at en bruløsning vil gi enklere 
tilknytninger til dagens veinett.  (20 m vanndybde tilsier f.eks. et lavpunkt på ca kote -28 m for 
tunnelen, med et behov for ca 550 m tilførselsvei på hver side fra tunnelen og opp til en 
overflate på kt. 5. Store deler av dette må ha en vanntett konstruksjon). 

Hvilke tiltak vurderes? 
Vurderingene omfatter de tiltakene som gir fysiske inngrep utenfor dagens veiareal, med 
noen unntak. Dette gjelder tiltak som: 

• er vurdert og klarert i tidligere planer, og - 
• med stor grad av sikkerhet ikke påvirker konseptenes mål- og kravoppfyllelse direkte, dvs 

at de influerer lite på trafikkmønster og reisemiddelfordeling. (Tiltaket kan m.a.o. utgå uten 
at det virker sterkt inn på konseptet for øvrig). Og videre: 

• ikke har direkte konkurrerende alternative tiltak det skal sammenlignes med 

Det er to tiltak som oppfyller alle tre kriteriene, som dermed ikke er vurdert her: 
 Ferdigføring av rv 108 Kråkerøyprosjektet, med vei til Kråkerøy kirke og tiltak i Mosse-

veien mot Simo. Godkjent reguleringsplan. (Tiltak 2a-F) 
 Utbygging av rv 117 Åledalslinjen. Tidligere regulert. (Tiltak 4a-F) 

Disse to tiltakene inngår i Konsept 2, 3 og 4, og kan dermed også trekkes ut uten at det be-
rører rangeringen mellom konseptene. Tiltakene er inkludert i konseptene fordi de gir andre 
miljø- og trafikksikkerhetsgevinster, som reduksjon av trafikk nær boliger, (støy, trafikk-
sikkerhet) og muligheter for å gi busstrafikken bedre fremkommelighet på eksisterende vei.  
Ved senere planlegging og rangering innen valgt strategi (konsept) kan det imidlertid være 
aktuelt å vurdere også de ikke-prissatte konsekvensene for disse tiltakene på prosjektnivå, 
(som KU i henhold til PBL). 
Videre er det ett tiltak som ligger i tunnel og har liten konsekvens mht til de ikke-prissatte 
tema, tilfredsstiller første og siste kriterium over, og som derved ikke vurderes nærmere her: 

 Utbygging av Nordre tangent i Fredrikstad (Tiltak 4b-F) 
 

feltsvei er følgende standard-
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Metodikk 

Anmerkninger:

Behandlingen av ikke-prissatte konsekvenser er utført i henhold til de tilrådninger som er gitt i 
Statens vegvesens Håndbok 140 ”Konsekvensanalyser” om analyser på strategisk nivå, (s. 
134 og 135):  
”Det skal tas utgangspunkt i de fem fagtemaene, der områder som anses å være verdifulle for 
hvert av temaene skal beskrives og kartfestes”.  
Og videre: ”Etter at alle relevante opplysninger om områdenes verdistatus er samlet inn, kan 

man gjøre en sårbarhetsvurdering, da det er 
vanskelig å fastsette omfanget når en ikke har 
lokalisert tiltaket eller kjenner nok detaljer om 
dette. Dernest skal det gis en overordnet kon-
sekvensvurdering av de ulike strategiene”.  
For å få til en overordnet konsekvensvurdering 
er det likevel gjort en grov vurdering av om-
rådeverdier og de tiltakene inngår i konseptene. 
I vurderingene er konsekvensene inndelt i 
henhold til en femdelt skala, (hvor usikkerhet 
om endelig lokalisering av tiltaket kan påvirke 
konsekvens). Grunnet usikkerheter på dette 
overordnede utredningsnivået, er det brukt 
noen ”overgangsformer” på skalaen. 
 

Med alle de tiltak det er snakk om må konsekvensvurderingen nødvendigvis bli relativt grov, 
basert på informasjon innhentet fra ulike og lett tilgjengelige nettbaserte oversikter og orto-
foto. Blant anvendte oversikter nevnes Miljøstatus i Norge (MD), Naturbase (DN), Skogog-
landskap (NIJOS) med arealressurskartene AR50 og AR250, Turkart for Østfold (Fylkes-
mannen i Østfold), kommuneplaner og temakart i kommunene og oversikter i NVDB (SVV).  

Relevante tema 
I den følgende tabell er det for de ulike tiltakene gjort en vurdering av hvilke tema som er lite 
relevante, eller hvor konsekvensene antas å være svært begrensede.  Tiltakene vurderes 
ikke mht disse konsekvensene.  

 
anm. 1: Breddeutvidelser av eksisterende vei antas å ha begrenset innvirkning på temaet 

nærmiljø og friluftsliv. Gang-/sykkelveinett forutsettes oppretthold og det vil ikke være 
aktuelt med noen ny gjennomskjæring av boligområder. (Noen boligtomter kan riktig 
nok bli beskåret, men omfanget kan ikke klarlegges på dette plannivået. Evt. inn-
løsning av boliger er medtatt i kostnadsanslagene). 

anm. 2: Veibygging og breddeutvidelser innen byområder og urbane strøk er ikke antatt å ha 
konsekvenser innen temaet naturmiljø.  (Evt. randeffekter antas å ha mindre be-
tydning). 

anm. 3: Veibygging og breddeutvidelser innen byområder og urbane strøk berører ikke 
naturressurser. 

 
 
 
 
 
 

Tiltak Anmerkning Landskap/ 
bybilde

Nærmiljø og 
friluftsliv Naturmiljø Kulturmiljø Natur-

ressurser
1c-F/ 4c-F: 4-felts rv 110 Ørebekk 
– Simo – Grønli anm. 2 anm. 3

3b-F: 4-felts rv 110 Grønli – St. 
Croix. anm. 1 anm. 2 anm. 3

Partiell 3a: Rv 110 Grønli – St. 
Croix (omlagt jernbane)

Som 3b, men med rv 110 lagt i 
jernbanetraséen anm. 1 anm. 2 anm. 3

2c-F/2d-F: 4-felts rv 110 St. Croix 
– Østsiden

Ny parallellbru til  Fredrikstad 
bru anm. 1 anm. 3

2b-F: 4- eller 2-felts rv 109 
Råbekken - Rolvsøysund
4a-S: 4-felts rv 109 Rolvsøysund 
– X Sentrumsring anm. 1 anm. 2

2c-S: 4-felts rv 109 X 
Sentrumsring - Sandesund anm. 1 anm. 2

3c-F 4-felts rv 111Østsiden – 
Moum (utbedre) anm. 1 anm. 2

Partiell S: Separat busstrasé 
langs rv 111
5b-F: Ny bru over Glomma, Valle 

 

-
Torp
Partiell 5b: Kryssing av Glomma 
v./Råbekken

Partiell M: Markalinje

1b-S: 4-felts rv 118 i dagens trasé 
over Glomma anm. 1 anm. 2 anm. 3

Partiell Ha-a/c: 4- / 2-felts rv 118 
over Hafslundsøy

Med kollektivtrasé over dagens 
bru

Partiell Ha-b: 4-felts rv 118 over 
Hafslundsøy

Med sambruksfelt. Dagens bru 
stenges.

3a-S: Omlegging av rv 111 øst for 
Hafslund
2a-S/ 2b-S: Sentrumsring via 
Yven og Vingulmorkveien
5a-S: Ny rv 114 Greåker – E6 v./ 
Grålum
Partiell H: Alternativ fremtidig 
havnevei

Tegnforklaring:  = Lite relevant tema/ antatt ubetydelig konsekvens
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Landskapsbilde/ bybilde 
Fra Håndbok 140 siteres: ”Temaet landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle kvalitetene i 
omgivelsene og hvordan disse endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både 
hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves 
sett fra vegen (reiseopplevelse)”. 
Videre påpekes usikkerheten: ”For landskapsbilde vil usikkerheten ha spesielt stor betydning i 
forhold til den endelige utformingen av tiltaket. Eksempelvis kan ei bru slå både positivt og 
negativt ut, avhengig av utforming, linjeføring og plassering i terrenget”. 
Utviklingen av de fysiske omgivelser kan være det viktigste tema blant de ikke-prissatte 
konsekvensene for alle de veitiltak som er aktuelle innenfor tettstedsområdene i Fredrikstad 
og Sarpsborg. Vi snakker bl.a. om stedsutvikling, med betydningen denne har for opplevelse, 
identitet, livsmiljø og sosiale ringvirkninger. 
Norge har sluttet seg til Europeisk landskapskonvensjon, som trådte i kraft 1. mars 2004. 
Denne tar først og fremst for seg ”hverdagslandskapet”, dvs der hvor vi ferdes ofte.  
Konvensjonen påpeker forpliktelsen til å ta vare på kvaliteter som er viktige for vårt livsmiljø. 

Tiltak 1c-F/ 4c-F: Rv 110 Ørebekk – Simo – Grønli, firefelts vei. (Vedlegg 1) 
Områdebeskrivelse (verdivurdering) 
Tiltakene ligger innenfor byområdet, og kan naturlig deles i to strekninger: 
Ørebekk – Simo: Området er preget av utflytende asfaltflater og eldre industribebyggelse av 
ulik bygningsmessig standard. Bygningene, de utvendige lagerarealene med containere mm 
og jernbanefyllingen i øst gir et negativt helhetsinntrykk for de veifarende. 
Konklusjon: LITEN VERDI, (dårlige visuelle kvaliteter og et mindre godt totalinntrykk) 
Simo – Grønli: Boligområde og en delstrekning hvor veien passerer en gravplass. For den 
veifarende er det få inntrykk, da veien enten ligger i fjellskjæring, (spesielt på begge sider av 
St. Hansfjellet tunnel), eller den har trevegetasjon eller støyskjermer på sidene.  
Konklusjon: MIDDELS VERDI, (middels godt totalinntrykk). 
Tiltaket 
Veiutvidelse til fire felt på sydvestsiden grunnet jernbanen, inkl. ny tofelts bru over Seutelva. 

 Nye skjæringer nær eksisterende bebyggelse, 
ene til nytt tunnelløp (nr 2) gjennom St. Hansfjellet.  

Konsekvenser 
Forutsatt en god utforming og opprydding i sideområdet, gir tiltaket anledning til å forbedre 
det visuelle inntrykket av en viktig innfart til Fredrikstad fra nord, opplevd av de veifarende og 
sett fra nærområdet. Inntrykket av de brede veiflatene forutsettes nedtonet, f.eks. ved bruk av 
beplantning.  

• Ørebekk – Simo: SVÆRT POSITIV/ POSITIV KONSEKVENS, (Opprydding i og estetisk 
oppgradering av området, med evt. åpning for utsyn mot Seutelva) 

• Simo – Grønli: INGE
større veiarealer, spesielt sett 

Totalvurdering:  

 

Tiltak 3b-F Rv 110 Grønli – St. Croix, firefelts vei. (Vedlegg 2) 
Områdebeskrivelse (verdivurdering) 
Veistrekningen preges stort sett av fjellskjæring/ mur mot Apenesfjellet med bakenforliggende 
boliger på vestsiden og jernbanelinje med bakenforliggende næringsområde (lager, industri 
og kontorer) av blandet bygningsmessig standard på østsiden.  
Trevegetasjonen mellom riksveien og boligområdet på vestsiden, på begge sider av mellom-
liggende gangvei, har stor betydning som skjermende element for bebyggelsen, og delvis 
som en visuell innramming sett fra veien. For de veifarende oppleves strekningen likevel som 
relativt kjedelig. 
Område i vest:

Oppstramming av veiarealet, med beplantning.
og i eksisterende bebyggelse ved påhugg

N/ NEGATIV KONSEKVENS, (Skjæringseffekter i boligområde og 
fra bebyggelsen på St. Hansfjellet) 

 MIDDELS VERDI, (tilpasset byformen, godt totalinntrykk) 
Område i øst: LITEN VERDI, (mindre godt totalinntrykk) 
Tiltaket 
I hovedkonseptet vil utvidelsen til fire felt skje på vestsiden, dvs som utvidelse av skjæring og 
flytting av støttemur mot Apenesfjellet. Dette innebærer fjerning av den eksisterende 
trevegetasjon, og etablering av ny 1-6 m høy støttemur mot vestsiden.  
Konsekvenser 
Konsekvensene er avhengig av hvor godt man lykkes med utformingen av nye murer på 
vestsiden. Ny trevegetasjon forutsettes etablert. 

 

Partiell studie 3a: Rv 110 Grønli – St. Croix, omlagt jernbane (Vedlegg 2) 
Tiltaket 
Utvidelsen skjer på østsiden, dvs på tidligere jernbaneområde, og uten inngrep i boligområdet 
og vegetasjonen på vestsiden.  
Konsekvenser 
Tiltaket kan gi mulighet for en estetisk oppgradering av grensen mot næringsområdet i øst. 

 

Tiltak 2c/2d-F: Rv 110 St. Croix – Østsiden, firefelts vei med ny bru. 
(Vedlegg 3) 
Områdebeskrivelse (verdivurdering) 
Fredrikstad bru med rundkjøringen på østsiden er inntatt i Statens vegvesen sin nasjonale 
verneplan for veger og bruer, "Vegvalg" (2002), hvor det heter: ”Fredrikstad bru er med sin 
imponerende størrelse og godt synlige konstruksjon med overliggende fagverksbue et viktig 
identitetsskapende element i byen”. Brua ble åpnet i 1957 og har et hovedspenn på 196 
meter og 39,5 meter seilingshøyde. Buen rager nesten 70 meter over elveflaten, og brua kan 
ses fra lang avstand i det forholdsvis flate bylandskapet. 
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Landskapsbilde/ bybilde (forts.) 
Riksantikvaren fredet brua og rundkjøringen 17. april 2008 med hjemmel i kulturminneloven: 
”Bevare brua og rundkjøringens utforming med detaljer. Vernet er ikke til hinder for å henge 
på gang/sykkelbane på brua”. 
Konklusjon: STOR VERDI, (identitetsskapende og kjent landemerke). 
(Området fra vestre bruhode og frem til St. Croix vurderes til å ha middels verdi, med et godt 
totalinntrykk). 
Tiltaket 
Det vurderes som mest aktuelt å bygge en parallell, tilsvarende tofelts buebru på nordsiden 
og inntil eksisterende bru, med samme konstruksjon og form. Veiutvidelsen vil skje som 
tilfartsfylling og viadukt på østsiden, og som utvidelse av eksisterende fjellskjæring gjennom 
boligområdet på vestsiden, frem til rundkjøringen ved Odd Fellow, hvor utvidelsen avsluttes.  
Rundkjøringen på østsiden forutsettes beholdt, med færrest mulige endringer utover utvid-
elsen av tilfarten mot brua. 
(Det er vurdert at ni boliger må innløses). 
Konsekvenser 
Med unntak av mulige skyggevirkninger for boligene ved vestre viadukt, vurderes konse-
kvensene som følge av veitilfartene som små. 
Spørsmålet knytter seg til virkningene av erende; dvs en 
tvillingbru. Dagens bru fremstår som et landmerke som kan betraktes fra store avstander, 
enkel og tiltalende i sin form. En tvillingbru vil endre dette landemerket, uten at det 
nødvendigvis må bli mindre tiltalende og interessant av den grunn. En tvillingbue vil gi mer 
varierte visuelle uttrykk enn en enkeltbue, avhengig av betraktningsvinkel.  
Å anslå konsekvensen av tiltaket vil kreve mer inngående studier i form av presentasjoner i 
perspektiv og modell. En tvillingbru kan bli spesiell og kanskje også positivt oppfattet av 
mange. Foreløpig anslår vi konsekvensen som negativ til liten. 
Fredningen av dagens anlegg inkl anlegg og rundkjøringen på 
østsiden. Det nye anlegget må følgelig innordne seg i forhold til det eksisterende, og det må 
forutsettes en dialog med Riksantikvaren ved den videre planleggingen 

Totalvurdering:  

 

Tiltak 2b-F: Rv 109 Råbekken – Rolvsøysund, ny fire- eller tofeltsvei 
(Vedlegg 4) 
Områdebeskrivelse (verdivurdering) 
Området deles naturlig i to: 

• Søndre del, (Råbekken – Rolvsøyterminalen): 
Industri-/ lager og forretningsbebyggelse, (inkl. Østfoldhallen), av blandet bygnings-
messig standard. Store parkeringsarealer.  Reduserte visuelle kvaliteter. LITEN VERDI. 

• Nordre område. (Rolvsøyterminalen – Rolvsøysund/ rv 112): 
Jordbruksområde blandet med boligbebyggelse, (og lagervirksomhet nord for Hatte-
veien). Landskap med bebyggelse har vanlig gode visuelle kvaliteter: MIDDELS VERDI. 

Tiltaket 
Fra syd skjærer veien gjennom industri- og lagerbebyggelsen, hvoretter den følger jernbanen 
frem til Rolvsøyterminalen. Herfra og videre nordover, inkl. arm til rv 112, skjærer veianlegget 
gjennom jordbruksarealer, med nærføring til boliger mellom Bjørnengveien og Hatteveien. 
Konsekvenser 
Søndre del: Tiltakets linjeføring, dimensjon og utforming vil stort sett kunne tilpasses om-
givelsene. Trafikantene vil oppleve de umiddelbare omgivelser som monotone, men utsikten 
mot Glomma kan bli bedre, (om den ikke gjenbygges).  
Vurdering: LITEN BETYDNING/ KONSEKVENS 
Nordre del: Som firefeltsvei på strekningen forbi Rolvsøyterminalen og frem til krysset ved 
Hatteveien vil anleggets dimensjoner og skala vanskelig kunne tilpasses omgivelsene. En to-
feltsvei vil kunne innpasses lettere. Strekningen mellom Hatteveien og rv 112 skjærer gjen-
nom jordbruksarealet, med evt. uheldige effekter av veibelysning. NEGATIV KONSEKVENS 
Totalvurdering:

 en parallell bru inntil den eksist

uderer helheten med bru, vei

 
Firefelts ny rv 109:  
Tofelts ny rv 109:  
 

Tiltak 4a-S: Rv 109 Rolvsøysund – X Sentrumsring, firefeltsvei (Vedlegg 5) 
Områdebeskrivelse (verdivurdering) 
Dagens vei har stort sett tosidig boligbebyggelse, med støyskjerming på deler av strekningen. 
I østre del følger veien jernbanelinja, med boligbebyggelse kun på nordsiden. (Innsyn til veien 
er det primært boligene på nordsiden som har, og for disse antas at utsikten til Glomma og 
østsiden er den viktigste). I vestre del mot Rolvsøysund omgis veien av forretningsvirksom-
het, ubebygde flater og øvrige veianlegg.  Over Rolvsøysund har man god utsikt til de to 
gamle bruene, tidligere riksveibru som nå tjener som gang- og sykkelbru og jernbanebrua. 
Partiet over Rolvsøysund vurderes til å ha STOR VERDI, mens øvrige deler av vei-
strekningen anses å ha LITEN/ MIDDELS VERDI. 
Tiltaket 
Dagens vei utvides til firefelts, med total veibredde på 20 m og parallell ny tofelts bru over 
Rolvsøysund. Det nye veianlegget innebærer nye nærføringer til boliger, med 3,4 km med 
nye støyskjermer og innløsning av 9 boliger, (inkludert i kostnadsanslaget).  
Konsekvenser 
Anlegget antas å bety mindre endring i landskapsbildet, og gir muligheter for en positiv 
virkning ved en oppstramming der hvor sideområdene i dag virker ”utflytende”, (ikke minst i 
kryssområdene). 
Totalvurdering:  
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Tiltak 2c-S: Rv 109 X Sentrumsring – Sandesund, firefeltsvei. (Vedlegg 5) 
Områdebeskrivelse (verdivurdering) 
Området ligger i randsonen mellom jordbruksarealene i nord og forretningsbebyggelse (Borg 
Storsenter) i syd mellom X Sentrumsring og Alvimkrysset. Fra Alvimkrysset frem til Sande-
sund preges området av lagerbygninger, med boliger på sydsiden av veien nærmest Sande-
sund. Området gir et mindre godt totalinntrykk, visuelt sett: LITEN VERDI. 
Tiltaket 
Dagens vei breddeutvides til firefelts vei. 
Konsekvenser 
Totalt vurdert:  
 

Tiltak 3c-F: Rv 111 Østsiden – Moum, utbedret til firefelts vei, (Vedlegg 6) 
Områdebeskrivelse (verdivurdering) 
Boligbebyggelsen ligger på flere strekninger tett inntil rv 111, avbrutt av felter med lager- og 
annen næringsvirksomhet, samt en del jordbruksområder. MIDDELS VERDI. 
Tiltak og konsekvenser 
Tiltaket innebærer utvidelse av eksisterende vei, og antas å ha ubetydelig konsekvens for 
landskapsbildet. (Innsyn til en fir n 
kan delvis avbøtes med skjermi
Totalvurdering: 
 
 
Partiell studie S: Separat busstrasé langs rv 111, (Vedlegg 6) 
Områdebeskrivelse (verdivurdering) 
Fra Fredrikstad bru krysser traseen over jordet på Gudeberg, som i kommuneplanen er forut-
satt utbygget med boliger. Videre nordover møter vi den velregulerte boligbebyggelsen på 
Lundheim og dernest randbebyggelsen på Huseby mellom rv 111 og Sorgenfridammen. Det 
er regulert til fremtidige boliger på Huseby og Sorgenfri. Det omkransende området er regulert 
som friområde. 
Verdivurdering: MIDDELS VERDI, (Vanlig godt totalinntrykk) 
Tiltaket 
Busstraseen bygges som tofeltsvei, med signalprioritering av buss i forhold til kryssende 
lokalveier. Traseen følger eksisterende kommunal vei gjennom bebyggelsen på Lundheim 
(Åbyggeveien), og legges på vestsiden av bebyggelsen på Huseby. 
Konsekvenser 
Tiltaket vil kunne innpasses i fremtidig bebyggelse på Gudeberg. Ved Huseby vil tiltaket 
imidlertid kunne gi et noe mer uheldig inntrykk mellom (fremtidig) boligbebyggelse og fri-
området ved Sorgenfridammen. 
Totalvurdering:  
 
 

Tiltak 5b-F: Ny bru over Glomma, Valle – Torp (Vedlegg 7) 
Områdebeskrivelse (verdivurdering) 
Lokaliseringen er i en overgangssone i elverommet: Nedstrøms er Glommas elvebredder 
ganske jomfruelige, med trevegetasjon og fjellblotninger, dog ispedd med noe spredt bebygg-
else. ”Glommastien” (historisk tursti) langs vestre bredd går her gjennom et relativt uberørt 
parti, og fra Ombergfjellet har man en god utsikt nedover Glomma: MIDDELS/ STOR VERDI. 
Elvebreddene i den nærmeste strekningen oppstrøms preges derimot av industri- og 
lagerbebyggelse: LAV VERDI. 
Tiltaket 
Brua vil få en lengde på ca. 700 m og nå en maksimal høyde på ca 40 m. Brua vil strekke seg 
over de mer uberørte områdene på begge sider for å unngå oppdemmingseffekter. På vest-
siden følges eksisterende vei (Bjørnengveien) fra tilknytningen til rv 109. Sidespennene vil 
strekke seg over skogsbeltet på østsiden, med tilfartsfylling på jordet vest for rv 111.  
Konsekvenser 
Brua vil utvilsomt gi en god utsikt over Glomma og landskapet for de veifarende. 
Fjernvirkning: Brua vil dominere i det flate landskapet og den vil bli sett på lang avstand fra de 
fleste synsvinkler. At brua ligger i en overgangssone med lager og industri på nordsiden og 
de nærest liggende  
Nærvirkning: Helt lokalt er det vanskelig å unngå at brua virker forstyrrende i det ganske 
uberørte elverommet med sine visuelle kvaliteter. 
Totalvurdering:  
 
Partiell studie 5b: Kryssing av Glomma ved Råbekken (Vedlegg 8) 
Områdebeskrivelse (verdivurdering) 
På vestsiden er området preget av nærliggende lagerbebyggelse syd for Evjebekkveien og litt 
mer fjerntliggende boligbebyggelse med mellomliggende jordbruksareal nord for veien. Et 
belte med trevegetasjon på nordsiden av veien skjermer boligbebyggelsen fra lagerområdet. 
Inntil elvebredden ligger det et tanklager nord for brutraseen. Lager og tankanlegg langs 
vestre bredd reduserer den visuelle verdien av elverommet. LITEN VERDI. 
På østsiden er det blandet skog og eng nærmest elvebredden, og jordbruksareal østover mot 
rv 111.  Også her er det lagerarealer lenger syd, nærmere Sellebakk. MIDDELS VERDI (van-
lige gode visuelle kvaliteter)
Tiltaket 
Brua vil få en lengde på ca. 790 m og nå en maksimal høyde på ca 41 m. Anlegget følger 
eksisterende vei på vestsiden i overgangen mellom lager- og jordbruksareal, mens det vil 
skjære igjennom skog og jordbruksareal på østsiden. 
Konsekvenser 
Tiltaket vil ha mye av de samme konsekvensene som brualternativet ved Valle. Elverommet 
har pga bebyggelsen på vestsiden ikke den samme verdi, men tiltaket vil kunne bli et uheldig 
sikthinder i sydlig siktlinje for boligbebyggelsen i nordvest. Det noteres for øvrig at området 
umiddelbart syd for veglinja på østsiden er satt av til næringsområde i kommuneplanen. 
Totalvurdering:  
 

 

 boligområdene på sydsiden reduserer de negative virkningene.

efeltsvei kan dog bli visuelt sett mer uheldig, men virkninge
ng og vegetasjonsetablering). 

 

. 
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Partiell studie M: ”Markalinje” (Vedlegg 9) 
Områdebeskrivelse (verdivurdering) 
Vest for Glomma: Alle dagsonene for anlegget gjennomskjærer boligområder, (jf bilde A, B og 
C i vedlegget). Verdivurdering: MIDDELS VERDI, (Vanlig godt totalinntrykk).  
Elverommet og området på østsiden: Elvebreddene på denne strekningen er preget av 
skogsvegetasjon. Mellom Glomma og rv 111 ligger ei delvis skogsbevokst slette med jord-
bruksland. Området her er i kommuneplanen satt av til boligformål.  
Verdivurdering: MIDDELS VERDI. 
Tiltaket 
I marka ligger store deler av anlegget i tunnel, (tre tunneler på til sammen 2,1 km), med to 
mellomliggende dagsoner.  Dagsonen mot rv 110 ved Simo vil bli svært kort, idet det forut-
settes betongkulvert der anlegget gjennomskjærer bebyggelsen (bilde A i vedlegg). Fra 
tunnelpåhugget i Kjæråsen vil veien ligge i fjellskjæring før den videreføres på en ca 1 km 
lang bru over Glomma, med sitt høyeste punkt ca 45 m over elva. 
Konsekvenser 
Anlegget gjennomskjærer boligområder i dagsonene. Dagsonen ved rv 109 bør kunne 
innpasses og skjermes i forhold til bebyggelsen, (bilde C i vedlegget), men dagsonen ved 
Veumveien/ Veumbekken vil virke oppsplittende i landskapet, (bilde B). Påhugget og fjell-
skjæringen i Kjæråsen kan bli en utfordring å tilpasse lokalt, (i et fremtidig boligområde i 
henhold til kommuneplanen), og mht en mulig uheldig fjernvirkning sett fra østsiden av elva. 
Brua over elveløpet vil ha mye av de samme virkningene som de alternative elvekryssingene 
lengre oppe. På østsiden vil brua krysse beltet med naturskog i vel 25m høyde, og ned-
føringen av brua representerer et skalaproblem i forhold til den nærliggende bebyggelsen på 
Huseby og Lundheim, og den planlagte bebyggelsen ved Sorgenfri. 
Totalvurdering: 

 

Tiltak 1b-S: Rv 118 i dagens trasé over Glomma, firefelts vei (Vedlegg 10) 
Tiltaket utgjør veidelen av ”alt. 5” i arbeidet med konsekvensutredning for ”Fellesprosjektet ny 
Sarpsbru” (2000 – 2003). Områdebeskrivelsen og flere av vurderingene er hentet fra dette.  
Områdebeskrivelse (verdivurdering) 
Fra KU-arbeidet siteres: ”Landskapet i planområdet for ny Sarpsbru er relativt flatt med 
unntak av Landeberget vest for Glengshølen og den karakteristiske sprekkesonen langs 
Glomma, med Sarpsfossen som dramatisk klimaks. Vann i sjøer, elver og foss gir landskaper 
variasjon og stor opplevelsesverdi”. Storgårdene Hafslund og Borregård gir med sine skoger 
og parkanlegg verdifulle bidrag til grøntstrukturen.  
Områdene Hafslund hovedgård og Olavsvollen (Middelalderbyen) vurderes som meget 
sårbare for inngrep, mens elvebreddene, området ved Tarris og området mellom Nipa og 
Hafslund er sårbare for inngrep.  
 Tiltaket 
Det opparbeides 2 nye kjørefelt på sydsiden av dagens vei på strekningen Borregårdskrysset 
– Dondern, (krysset mellom rv 111 Iseveien og rv 118 Skjebergveien), inklusive ny Sarpsbru 
for trafikk ut av byen (140 m). Tiltaket inkluderer ny kanalbru og en ny bru parallelt med 

 
eksisterende bru over jernbanen (Gule bru). Veiutvidelsen tilpasses søndre veikant mot 
Hafslund hovedgård for å unngå inngrep her. 
Konsekvenser 
Tiltaket var i konsekvensutredningen vurdert som det alternativ som ga minst skade i 
landskapet, i og med at det knytter seg til eksisterende vei. Veianleggets økede dimensjoner 
kan dog medføre noen uheldige virkninger lokalt, for eksempel mot Sarpsfossen næringspark 
og gjennom boligbebyggelsen øst for Hafslund skole. 
Totalvurdering: 
 

Partielle studier Ha - a, -b og -c: Ny rv 118 over Hafslundsøy (Vedlegg 11) 
Tiltaket tilsvarer i prinsippet veidelen av ”alt. 6” i arbeidet med konsekvensutredning for 
”Fellesprosjektet ny Sarpsbru” som ble utført i 2000 – 2003, med den justering at alternativet 
knyttes til eksisterende rv 118 i dagens rundkjøring ved Hafslund skole.  
Områdebeskrivelse (verdivurdering) 
Jordbruks- og naturområde, med ganske uberørte elvebredder. Et landlig område sett fra 
bysiden (Tarris og Hafslund). SÅRBART FOR INNGREP. 
Tiltaket 
Ca 1,8 km ny veitrasé, inklusive ca 480 m lang ny bru over Glomma, med to eller fire kjøre-
baner. Ny bru over jernbanen ved Sarpsborg stasjon. Studien omfatter tre alternativer: 
a. Ny 4-felts rv 118 for allmenntrafikk. Dagens Sarpsfossen bru forbeholdes kollektivtrafikk 
b. Ny 4-felts rv 118 med sambruksfelt. Dagens Sarpsfossen bru tilbakeføres som kultur-

minne 
c. Ny 2-felts rv 118. Dagens Sarpsfossen bru forbeholdes kollektivtrafikk 
Konsekvenser 
Et hvert veitiltak i den angitte traseen over Hafslundsøy er et inngrep i den mer landlige 
omrammingen av Glomma. En 2-felts vei vil imidlertid virke mindre dominerende enn en 4-
felts vei her. Å tilbakeføre dagens bru som et kulturminne vil imidlertid åpne opp for viktige 
muligheter på strekningen Borregårdskrysset – Hafslundkrysset. En grov vurdering antydes: 
Alt. a:  

 

Tiltak 3a-S: Omlegging av rv 111 øst for Hafslund (Vedlegg 12) 
Områdebeskrivelse (verdivurdering) 
Tiltaket ligger i randsonen mellom verdifulle jordbruksarealer og bebyggelsen på Nordberg og 
Navestad. MIDDELS VERDI 
Tiltaket 
Det bygges ca 2,3 km ny tofeltsvei, inkl bru over jernbanen øst for gravlunden ved Hafslund 
hovedgård. Dagens rv 111 stenges for gjennomkjøring i et nærmere definert snitt, med 
unntak for busstrafikken. 

Alt. b:   

Alt. c:   
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Konsekvenser (Omlegging av rv 111 øst for Hafslund) 
Det forutsettes at tiltaket kan innpasses vest for Hafslund skole og den nærliggende bolig-
bebyggelsen på en god måte.  
Totalvurdering:  
 
 
Tiltak 2a-S/ 2b-S: Sentrumsring via Yven og Vingulmorkveien (Vedlegg 13) 
Områdebeskrivelse (verdivurdering) 
Området kan naturlig deles i to: øst og vest for E6. 
• Øst for E6: Overgang mellom forretnings-/lager- og boligområde: LITEN/ MIDDELS VERDI 
• Vest for E6: Landbruksområde (Alvimdalen): MIDDELS VERDI (Vanlig gode visuelle 

kvaliteter) 
Tiltaket  
Ny sentrumsring omfatter bygging av ca 1250 m ny tofeltsvei vest for E6 og ca 1600 m med 
oppgradering av eksisterende vei med etablering av rundkjøring i kryssene øst for E6. 
Veiføringen ned til fv 557 Greåkerveien inkluderer etablering av rundkjøring i kryss med rv 
109 og kryssing under jernbanen i kulvert. 
Vingulmorkveiens forlengels ttes til eksisterende 
rundkjøring på rv 109 i Torsbekkdalen.  Det foreligger godkjent reguleringsplan for denne 
traseen. Under jernbanen anleggs ny kulvert (som også gir plass til g/s-vei). 
Konsekvenser 
Anlegget i vest følger randsonen mot Yvenåsen, og bør kunne innordnes i landskapet. Øst for 
E6 innebærer tiltaket ingen større inngrep. Vingulmorkveiens forlengelse ned til rv 109 er 
skjermet av trær mot Sarpsborg stadion mot øst. 
Totalvurdering:  
 
 

Tiltak 5a-S: Ny rv 114 Greåker – E6 v./ Grålum (Vedlegg 14) 
Områdebeskrivelse (verdivurdering) 
Den nordre halvdel av traseen følger ytterkanten av jordbruksarealene. Den søndre del følger 
dalen, og grenser mot åsdraget i vest.  Området i den søndre delen er disponert til frilufts-
område og delvis utbygging i komm e trekk høyspentlinjer på 
hele strekningen. MIDDELS VERDI. 
Tiltaket 
Ca 3,5 km ny 2-felts vei. 
Konsekvenser 
Anlegget bør i stor grad kunne innpasses i terrenget, uten særlig uheldige visuelle virkninger. 
Imidlertid vil de nærliggende boligområdene på begge sider av den sørlige del av veien få 
innsyn til anlegget. 
Totalvurdering:  
 

Partiell studie H: Alternativ fremtidig havnevei (Vedlegg 15) 
Områdebeskrivelse (verdivurdering) 
Anlegget følger i stor utstrekning eksisterende vei (rv 110 og fv 532). Området mellom 
Rakkestadsvingen (krysset rv 111/rv 110) og gjennom Begby har betydelig boligbebyggelse. 
Fra Begby og videre nordover åpner kulturlandskapet seg med svakt ondulerte jorder. Dette 
strekker seg helt frem til tilknytningen med dagens rv 111 ved Årum, avbrutt av åsene rundt 
Vetakollen. Området rundt Borge kirke vurderes som spesielt sårbart for inngrep. 
Totalvurdering: STOR/ MIDDELS VERDI. 
Tiltaket 
Hele strekninger er på ca 9,3 km. Utbyggingen vil i størst mulig utstrekning følge eksisterende 
vei, men på noen strekninger er det nødvendig med ny veilinje. Som en havnevei må det 
nødvendigvis stilles andre krav til horisontal- og vertikalkurvatur og bredder enn eksisterende 
vei, med et større behov for oppsamling av avkjørsler. En ny havnevei vil således være et 
stivere element enn dagens vei. (Strekninger med ny trasé fremgår av vedlegget). 
Konsekvenser 
De visuelle endringene vil generelt sett være små. Justert trasé forbi Borge kirke kan 
imidlertid medføre uheldige virkninger. Videre vil en vei i ny trasé på jordbruksområdene i den 
nordre delen, nær inntil eksisterende fylkesvei, dominere landskapet sterkere enn i dag.  
Totalvurdering:  
 

 

e er på ca 600 m ny tofeltsvei, og kny  

 

 

uneplanen. Traseen følger i stor
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Nærmiljø og friluftsliv 
Analysen skal belyse tiltakets virkninger for beboerne i og brukerne av det berørte området. 
Det skal vurderes om tiltaket svekker eller bedrer de fysiske forholdene for trivsel, samvær og 
fysisk aktivitet i utområdene. Indirekte har dette betydning for helse.  
Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Det skal være adgang til trygg ferdsel, 
lek og annen aktivitet ved boliger, skoler og ivaretar trivsel, 
samvær og fysisk aktivitet for de som bor i el  
Stedsidentitet, service- og aktivitetstilbud, offentlige møteplasser (plasser, parker og løkker).  
Lokale tilbud som butikker, kafeer o.l. kan også utgjøre et viktig samværs- og trivselskapende 
element i nærmiljøet. 
Friluftsliv

barnehager. Elementer som 
ler er brukere av et område er viktige:

 defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljø-
forandring og naturopplevelse. Områder av verdi for friluftslivet skal sikres slik at ferdsel og 
opphold fremmes og tilgjengelighet til naturområder bevares. Spesielt skal barn og unge gis 
mulighet til å utvikle ferdigheter i friluftsliv. 
Områdenes verdi er knyttet til bruksfrekvens, dvs. at det skal vurderes om et område er lite, 
noe eller mye brukt/ benyttet/ bebodd.  
 
Gang- og sykkelveier: Konsekvenser av å utvikle sykkelveinettet er ikke omhandlet eller vur-
dert strekning for strekning.  
Utbygging av sykkelveinettet vil utvilsomt ha meget stor positiv konsekvens mht 
nærmiljø og frilufts
 

Tiltak 1c-F/ 4c-F: Rv 110 Ørebekk – Simo – Grønli, firefelts vei. (Vedlegg 1) 
Utover en mulig innløsning av noen eiendommer mellom jernbanen og dagens vei ved Seut-
brua, (medtatt i kostnadsanslaget), griper ikke tiltaket inn i områder som er mye brukt/ be-
nyttet/ bebodd. En opprydding på strekningen Ørebekk – Simo vil kunne virke positivt, men 
her er det ikke noe nærmiljø I forhold til boligområder, skole eller annet samlingspunkt. 
Tiltaket inkluderer anlegg av tre nye fotgjengerunderganger og dette vil kunne sikre ferdselen 
til og fra fritidsaktiviteter andre steder. 
Totalvurdering:  
 

Tiltak 2b-F: Rv 109 Råbekken – Rolvsøysund, ny fire- eller tofeltsvei 
(Vedlegg 4) 
På strekningen nordover fra Bjørnengveien og frem til Kirkeveien ligger ny rv 109 tett inntil et 
boligfelt, og den skjærer her gjennom et friområde. (Området er riktignok regulert til forretning/ 
kontor, samt et mindre offentlig friområde, men dette er en konsekvens av ny rv 109, som 
også er regulert inn). For øvrig synes ikke tiltaket å berøre områder som er mye brukt/ 
benyttet/ bebodd. 
Totalvurdering:  

 

Partiell studie S: Separat busstrasé lags rv 111, (Vedlegg 6) 
En separat busstrasé vil mest sannsynlig bli anlagt mellom boligbebyggelsen på Huseby og 
regulert friområde rundt Sorgenfridammen. Traseen vil videre skjære gjennom bebyggelsen 
på Lundheim og eksisterende friområde ved Gudeberg. Selv om en separat busstrasé bør 
kunne tilpasses omgivelsene vil den likevel ha krav til god kurvatur for å sikre en rask buss-
fremføring. 
Totalvurdering: 
  

Tiltak 5b-F: Ny bru over Glomma, Valle – Torp (Vedlegg 7) 
Tiltaket berører ingen boligområder. Det berører heller ikke direkte noen områder som er mye 
brukt eller benyttet. Glommastien langs vestre bredd vil passere under brua, (og tiltakets 
betydning mht det visuelle inntrykk er omhandlet under landskapsbilde). Noe lenger nord er 
det et friområde langs vestre bredd, uten at dette antas påvirket av tiltaket.  
Totalvurdering: 
  

Partiell studie 5b: Kryssing av Glomma ved Råbekken (Vedlegg 8) 
Tiltaket berører ingen boligområder. På østsiden, ved Sandem, er området i hovedsak satt av 
til næringsvirksomhet i kommuneplanen, men også et friområde nærmest Glomma. Det antas 
at verdien av dette ikke blir redusert. 
Totalvurdering: 
 

Partiell studie M: ”Markalinje” (Vedlegg 9) 
Det er LNF-områder hvor friluftsliv dominerer både nord og syd for Kjæråsen, uten at dette 
antas berørt av tiltaket. I dagsonen ved Veumveien nord for Trosvik, (bilde B i vedlegget), vil 
anlegget imidlertid måtte skjære gjennom bebyggelsen, og derved bryte opp i nærmiljøet. På 
østsiden av Glomma vil anlegget måtte berøre friområdene ved Huseby og Lundheim, 
samtidig som det deler bebyggelsen her. 

 
Partiell studier Ha - a/b/c: Ny rv 118 over Hafslundsøy (Vedlegg 11) 
Tiltaket kommer i konflikt med viktige friluftsområder. På Hafslundsøy kan det komme i 
berøring med Hafslundbanen (jf bildet i vedlegget), og det vestre partiet på øya er å anse som 
viktig friluftsområde. Den østre del av v usive breddene langs Hølen, er også et 
antatt viktig friområde. Anlegget bør kunne tilpasses, slik at Hafslundbanen ikke får direkte 
inngrep. En 4-felts vei (a og b) antas vanskeligere å tilpasse enn 2-feltsvei (c). 
Alt. a og b :  

Alt. c:   

 

 

liv.  

Totalvurdering:   

eitraseen, inkl
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Nærmiljø og friluftsliv (forts.) 

Tiltak 3a-S: Omlegging av rv 111 øst for Hafslund (Vedlegg 12) 
Tiltaket kommer i direkte berøring med Hafslund barneskole. Dette kan innebære at de vestre 
skolebyggene må rives, med oppføring av nye bygg lenger øst, (og evt. erverv av boligeien-
dommer for å få tilstrekkelig plass).  
Utover dette berører ikke tiltaket områder som er mye brukt/ benyttet/ bebodd. 
 
Totalvurdering:  
 
Tiltak 2a-S/ 2b-S: Sentrumsring via Yven og Vingulmorkveien (Vedlegg 13) 
Tiltaket innebærer ingen nye barrierer i forhold til boligområder, og berører heller ikke om-
råder som er mye benyttet til friluftsliv. Tiltaket innebærer nærføring til Sarpsborg stadion, 
uten at dette antas å gi uheldige v
Totalvurdering:  
 
Tiltak 5a-S: Ny rv 114 Greåker – E6 v./ Grålum (Vedlegg 14) 
Tiltaket antas å ikke innebære vesentlige konflikter i forhold til friluftsområder. (I Sarpsborg 
kommunes kart over friluftsområder, er det kun et lite område nederst i dalen, øst for Greåker 
fort, som berøres direkte). Dersom ny vei skulle bli vurdert som en ny barriere mellom 
bebyggelsene på begge sider av dalen i den søndre delen av traseen, bør anlegg av evt. 
gangkulvert vurderes. I dette området gjennomskjæres også boligbebyggelsen. Den nye 
veien antas å ligge på tilstrekkelig avstand i forhold til Nedre Tubus barnehave.  
Totalvurdering:  
 
Partiell studie H: Alternativ fremtidig havnevei (Vedlegg 15) 
Foreslått trasé for en fremtidig havnevei følger stort sett eksisterende vei, uten introduksjon 
av nye konflikter i forhold til nærmiljø og friluftsliv. (I kommuneplanen er områdene Linddalen 
– Vetakollen angitt som LNF-område med friluftsliv som dominerende funksjon, men også her 
følger tiltaket stort sett eksisterende vei). 

  
 
 

 

 

irkninger.  
 

 Totalvurdering: 
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Naturmiljø 
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle 
terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og salt-
vann), og biologisk mangfold knyttet til disse. 
Naturmiljøet avgrenses i utgangspunktet til å omfatte naturens egenverdi, og ikke dens verdi 
og funksjon for mennesker. 
Det kan ikke forventes at det foreligger registrering av alle plante- og dyrearter innen et 
område, inkl. såkalte rødlistearter, (arter som er oppført på den nasjonale listen for truete 
arter i Norge). I Håndbok140 påpekes derfor: ”Basert på en vurdering av de gitte natur-
forholdene, forekomst av ulike naturtyper og lokale klimaforhold, skal det imidlertid gjøres 
vurderinger av potensialet for å finne slike arter”. 
 
 

Tiltak 2c/2d-F: Rv 110 St. Croix – Østsiden, firefelts vei med ny bru. 
(Vedlegg 3) 
Område/ registreringer 
I våtmarksområdet på Gudeberg ble det i 1996 påvist yngleområde for fuglen og rødlistearten 
vannrikse. Det antas at det er et rikt biologisk mangfold i dette området, og det er satt av som 
friområde i kommuneplanen. Vannrikse er kategorisert som VU0 (Sårbar - Vulnerable) og har 
svært få forekomster i Norge. Vannriksen var tidligere plassert i kategori EN (Endangered), 
men blitt nedgradert til VU grunnet en mer stabil bestand i Europa. 
Konsekvenser: 
Våtmarksområdet ligger ca 150 m unna dagens Fredrikstad bru, og strekker seg ca 300 m 
videre nordover. Ny bru bygges parallelt dagens bru, og med en bredde på 13 – 15m. Det 
antas at dette vil ha marginal påvirkning, m
hekkeperioden mht støy, utslipp og fysisk avgrensning. 
Totalvurdering:  
 

Tiltak 2b-F: Rv 109 Råbekken – Rolvsøysund, ny fire- eller tofeltsvei 
(Vedlegg 4) 
Område/ registreringer 
Det er registrert et øst – vestgående rådyrtrekk nord for Østfoldhallen, over eksisterende 
rv109 og ned mot jordene og Glommas bredder øst for jernbanen. Det er ikke registrert 

Veitraseen følger jernbanelinja og representer ingen ny barriere i området.  
Totalvurdering:  

 
 

Partiell studie S: Separat busstrasé lags rv 111, (Vedlegg 6) 
Område/ registreringer 
Dette tiltaket befinner seg, på samme måte som Rv 110 St. Croix – Østsiden med ny bru, i 
nærheten av våtmarksområdet på Gudeberg. (Jf omtale foran). Videre får tiltaket nærføring til 
området rundt Sorgenfridammen ved Huseby, hvor det bl.a. er gjort registrering av øyen-
stikkerne bred blålibelle (Libellula depressa) og sørlig høstlibelle (Sympetrum vulgatum). 
Førstnevnte er i kategori EN (sterkt truet – endangered) og sistenevnte i kategori VU (Sårbar 
-Vulnerable) i rødlista. Det er også registrert at ærfugl har beiteområde i dammen. 
Konsekvenser 
Øyenstikkere er sårbare for utfylling, forurensning og tørrlegging. Tiltaket kan påvirke meget 
uheldig ved en nærføring ved Sorgenfridammen, bak bebyggelsen på Huseby. (Alternativet er 
å flytte tilknytningen til rv 111 sørover, men da reduseres tiltakets virkning, nemlig å sikre 
bussene bedre fremkommelighet over en viss strekning).  
Totalvurdering:  

 

Tiltak 5b-F: Ny bru over Glomma, Valle – Torp (Vedlegg 7) 
Område/ registreringer 
Ved vestre brukar, Omberg, er det registrert leveområde for sommerfuglen krattbladmåler. 
Denne er ikke registrert som truet art. Nord for kontaktpunktet med rv 111 er det påvist yngle-
område for fuglen dverglo, som er en truet art (NT).  
Konsekvenser 
Dvergloen har habitat nær ferskvannet såpass langt unna, at det antas som mindre sann-
synlig at tiltaket medfører noen konflikt. 
Totalvurdering: 

 
Partiell studie 5b: Kryssing av Glomma ved Råbekken (Vedlegg 8) 
Område/ registreringer 
Det er ingen artsregistreringer i Naturbase i dette området. På vestsiden er det på den annen 
side registrert dårlig vannkvalitet i Råbekken mht bakterier og fosfor, (tilstandsklasse 5 i hen-
hold til SFTs klassifisering). På østsiden fremgår det derimot av kommunens miljøkart at det 
er en ”meget verdifull sopplokalitet” i skogsbeltet. En bru vil krysse høyt over denne 
lokaliteten, men hensyn må utvises i anleggsperioden. Registrert gammelt deponi ved 
Sandem gård (jf felt med fiolett farge i vedlegget) vil ikke bli berørt. 
Konsekvenser 
Totalvurdering:  
 

en hensyn må utvises under anlegget i 

verdifulle naturområder i veitraseene. 
Konsekvenser 
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Naturmiljø (forts.) 
 

Partiell studie M: ”Markalinje” (Vedlegg 9) 
Område/ registrerin
Tiltaket går stort sett i at lekkasjer og drenering unn-
gås. Dagsonene går gjennom boligområder. Det biologiske mangfoldet knytter seg til området 
på østsiden av Glomma, hvor brua vil krysse over Narnte skog, og i lavere høyde over en 
meget rik og sjelden soppforekomst av Chalazion helveticum, som kun er funnet et fåtalls 
steder i Europa. Noe lenger nord i det samme skogsområdet er det påvist leveområde for 
sommerfuglen almestjertvinge (Satyrium w-album). Denne er klassifisert som utrydningstruet 
(VU) grunnet almesyken. Videre ligger tiltaket nær området rundt Sorgenfridammen, omtalt 
foran under avsnittet om partiell studie S: Separat busstrasé.  
Konsekvenser 
Alle registreringer tyder på at fremføringen av en Markalinje frem til rv 111 går gjennom et 
område med stort biologisk mangfold. Området antas å være sårbart for inngrep 
Totalvurdering: 
 

Partiell studier Ha - a/b/c: Ny rv 118 over Hafslundsøy (Vedlegg 11) 
Område/ registreringer 
Ny bru er foreslått å passere over Amtmannsskjær, hvor det er registrert yngleområde for 
hettemåke. (Det er sannsynlig at arten har minsket med minst 15 % siden 1987). Langs 
Glommas vestre bredd på bysiden er det registret rasteområde for sangsvaner. Begge disse 
fugleartene er klassifisert som nær truet (NT). Det foreligger ikke andre registreringer, men 
det må påregnes potensial for flere arter langs breddene av Glomma og Jomfrudammen. 
Konsekvenser 

 
Tiltak 3a-S: Omlegging av rv 111 øst for Hafslund (Vedlegg 12) 
Område/ registreringer 
Det foreligger ingen registreringer i området.  
Konsekvenser 

 
Tiltak 2a-S/ 2b-S: Sentrumsring via Yven og Vingulmorkveien (Vedlegg 13) 
Område/ registreringer 
I Alvimdalen er det langs bekken registrert beiteområde for flere fuglearter; ender, sothøns, 
sivhøns og endog fiskeørn. Det er også påvist at sommerfuglen vårhettefly (Cucullia 
chamomillae) har leveområde her, (som visstnok kun er funnet noen få ganger i Norge langs 
kysten vestover til Vest-Agder). Det er ikke påvist rødlistearter i området. 
 

 
Konsekvenser 
Veitraseen ligger vest for bekken i relativt tilbørlig avstand. 
Totalvurdering: 
 
 
Tiltak 5a-S: Ny rv 114 Greåker – E6 v./ Grålum (Vedlegg 14) 
Område/ registreringer 
Det er påvist yngleområde for spurvehauk i et område på Grålum (Haraldstadmyr). Dette om-
rådet er i kommuneplanen foreslått disponert til ervervsformål, slik at denne biotopen vil bli 
borte. I Naturbase er det ingen øvrige registreringer i veitraseen. 
Konsekvenser 

 
 
 
Partiell studie H: Alternativ fremtidig havnevei (Vedlegg 15) 
Område/ registreringer 
Det er påvist tre trekkveier for rådyr som vil krysse den fremtidige havneveien. Utover dette 
foreligger ingen registreringer i Naturbase på den aktuelle strekningen. 
Konsekvenser 
En fremtidig havnevei vil i stor grad følge eksisterende veier, og man vil unngå ny frag-
mentering av leveområder. Trekkveienes betydning og mulige uheldige virkninger for rådyr og 
trafikk er imidlertid ikke utredet nærmere. 
Totalvurdering:  
 
 
  

ger 
 tunnel under marka, og det forutsettes 

 

Totalvurdering:   

Totalvurdering:  

Totalvurdering:  
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Kulturmiljø 
Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår. 
Kulturminner, som ikke-fornybare ressurser, må fo  at vi tar vare på 
spor fra tidligere generasjoner, sl joner. Man kan 
ikke ta vare på alt, og det er derfor nødvendig å prioritere hva som er viktig å bevare. 
Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og 
vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse.  
Definisjoner er gitt i Lov om kulturminner: 
Kulturminner

rvaltes på en slik måte
ik at disse kan overleveres til nye generas

 er definert som alle spor etter mennes lig virksomhet i vårt fysiske miljø, 
herunder lokaliteter det knytte
Kulturmiljø

ke
r seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 

 er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet 
eller sammenheng. Ved avgrensing av kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet eller 
sammenheng kulturminnene inngår i. 
Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og 
alle erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. lov om kulturminner § 4. 
Kulturlandskap er landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet. 

 

Tiltak som ikke er omhandlet i det følgende er vurdert til å ikke ha potensial for påvirk-
ninger innen temaet kulturmiljø. 

 

Tiltak 1c-F/ 4c-F: Rv 110 Ørebekk – Simo – Grønli, firefelts vei. (Vedlegg 1) 
Mot Seutelva og langs Seutveien er det registrert to meldepliktige bygninger i SEFRAK-
registeret. Disse ligger i god avstand fra tiltaket, og det antas at man vil kunne bevare dette 
bygningsmiljøet. 
Totalvurdering: 

 

Tiltak 3b-F Rv 110 Grønli – St. Croix, firefelts vei. (Vedlegg 2) 
Umiddelbart syd for Bryggeriveien bru er det et eldre bygningsmiljø som også er registrert i 
SEFRAK-registeret. Jf. skråfotoet i vedlegget. Dette vil bli sterkt berørt, med riving av noen 
bygninger dersom veien skal utvides før jernbanen er omlagt. 
Konsekvenser (uten omlagt jernbane): 

 

Partiell studie 3a: Rv 110 Grønli – St. Croix, omlagt jernbane (Vedlegg 2) 
Jf ovenfor. 
Konsekvenser (med omlagt jernbane): 
 

 

Tiltak 2c/2d-F: Rv 110 St. Croix – Østsiden, firefelts vei med ny bru. 
(Vedlegg 3) 
En parallell bru vil få pilarer nært inntil det SEFRAK-reistrerte bygningsmiljøet i Lislebyveien. 
(Skyggevirkninger her er tatt med under tema Landskapsbilde/ bybilde). Se rødt innrammet 
bilde i vedlegget. Noen eldre hus vil måtte rives på veistrekningen fra St. Croix.   
Totalvurdering: 
 

Tiltak 5b-F: Ny bru over Glomma, Valle – Torp (Vedlegg 7) 
Ved Omberg på vestsiden av Glomma får tiltaket uheldige nærføringer til gårdstun, hvor det 
bl.a. er fire meldingspliktige bygninger i SEFRAK-registeret. (Se innrammet bilde i vedlegg, 
som viser noen av bygningene). 
 Totalvurdering:  
 

Partiell studie M: ”Markalinje” (Vedlegg 9) 
Vestre del av brua, fra påhugget i Kjæråsen, vil krysse over Lislebyveien hvor det er en del 
bygninger som er registrert i SEFRAK. Det antas at det er tilstrekkelige avstander til at dette 
bygningsmiljøet kan betraktes som upåvirket.  

 

Tiltak 1b-S: Rv 118 i dagens trasé over Glomma, firefelts vei (Vedlegg 10) 
Tiltaket går gjennom et område med kulturmiljøer av stor verdi. Det antas likevel at uheldige 
inngrep i disse unngås. Noe nærmere føring i forhold til gårdene Borregård og Hafslund kan 
være aktuelt, og tiltaket innebærer et fortsatt naboskap med økende støy og forurensning nær 
disse miljøene. 
Totalvurdering: 
 

Partiell studier Ha - a/b/c: Ny rv 118 over Hafslundsøy (Vedlegg 11) 
Ved å legge rv 118 i en trasé over Hafslundsøy vil dagens vei bli avlastet, med muligheter for 
nedbygging av denne. Dette vil være positivt for omgivelsene til gårdene Borregård og 
Hafslund. Rv 111 Statsminister Torp vei (Hafslundbakken) og rv 118 forbi Hafslund forut-
settes imidlertid opprettholdt med trafikk, (men vil kunne bli nedbygget dersom tiltaket 
kombineres med tiltak 3a-S: Omlegging av rv 111 øst for Hafslund). En tilbakeføring av 
Sarpsfossen bru til kulturminne i alternativ b vil utvilsomt åpne opp for mange muligheter.  

øring til gårdstunet ved Grøte bru, jf bilde i 
vedlegget. 

Alt. c:  

 

Totalvurdering:  

 

 

 

På Hafslundsøy innebærer tiltaket en uheldig nærf

Alt. a:  

Alt. b:  
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Tiltak 3a-S: Omlegging av rv 111 øst for Hafslund (Vedlegg 12) 
Tiltaket gir mulighet for en avlastning og nedbygging av rv 111 mellom storgårdene Borregård 
og Hafslund. Kombinert med ny vei over Hafslundsøy i henhold til alternativ Ha-b, kan også rv 
118 bli nedbygget forbi Hafslund. 
En mulig ulempe er nærføring til helleristningsfeltet på Hafslund. 
Totalvurdering:  
 
 
 
Tiltak 5a-S: Ny rv 114 Greåker – E6 v./ Grålum (Vedlegg 14) 
Det er uvisst om det finnes automatisk fredete kulturminner i traseen. 
Totalvurdering: 
 
 
Partiell studie H: Alternativ fremtidig havnevei (Vedlegg 15) 
Rv 110 Fra Rakkestadsvingen til E6 Solbergkrysset benevnes ikke uten grunn 
”Oldtidsvegen”. Her skal man ikke pirke mye i jorda før man støter på gjenstander fra 
bronsealderen. Det samme er sannsynlig i områdene rundt fv 532 mot Årum. Selv om det 
stort sett er mindre breddeutvidelser og justeringer i høyde som er aktuelt, må det gjøres for-
håndsregistreringer mht kulturminner. Funn er ikke usannsynlig. 
Området rundt Begby utgjør et viktig kulturmiljø, med helleristningsfelt i et intakt 
kulturlandskap. I dette området er behovet for breddeutvidelse av eksisterende vei marginalt, 
og tiltaket burde ikke forringe verdien av kulturmiljøet her. Ved Borge kirke derimot vil 
nødvendige veijusteringer kunne bryte inn i det verdifulle kulturlandskapet. (Se bilde i 
vedlegget).  
Totalvurdering:   
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Naturressurser 
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og 
ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, 
havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. 
Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og syssel-
setting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. 
 
I denne konseptvalgutredning er det eventuelle konflikter i forhold til landbruksarealer som er 
det aktuelle temaet.  
 

Jordvern 
I arbeidet med fylkesplanen ”Østfold mot 2050” og en langsiktig arealstrategi for Nedre Glom-
maregionen er det identifisert en rekke konfliktarealer innenfor det som er definert som den 
langsiktige utbyggingsgrensen, de fleste i forhold til jordverninteresser. 
Noen av veiprosjektene som vurderes i denne konseptvalgutredningen innebærer nedbygging 
av jord i ulikt omfang. Mer alvorlig enn den direkte nedbygging kan nok likevel være det 
indirekte utbyggingspresset en ny vei ofte medfører. Gjennomføring av enkelte av vei-
prosjektene vil kunne medføre en raskere utbygging av enkelte konfliktarealer enn det for 
eksempel fylkesplanen legger opp til. 
 

Virkningsvurderinger 
I vårt tilfelle begrenses konsekvensene til direkte nedbygging av jordbruksarealer som følge 
av de vurderte veiprosjektene. (Nedbygging av produktivt skogbruksareal er neglisjerbart mht 
de aktuelle tiltakene som vurderes). 
Det er vanskelig å vurdere endrede driftsforhold i landbruket på et så grovt og overordnet nivå 
som en konseptvalgutredning ligger på. Veilinjer kan tilpasses slik at de ikke skjærer gjennom 
driftsenheter på en uheldig måte, og noen uheldige virkninger kan oppveies av avbøtende 
tiltak som driftsunderganger med mer.  
For tiltakene er det gjort vurderinger av størrelsen på jordbruksarealene som blir nedbygget, 
med overslag basert på ca strekningslengder multiplisert med faste bredder som følger: 

• Ny firefelts vei: 22 m 
• Ny tofelts vei: 14 m 
• Breddutvidelse til firefeltsvei: 8 m 
 
Det er ikke funnet nødvendig å gi særskilt omtale av hvert enkelt tiltak under dette 
temaet. I stedet henvises til sammenstillingstabellen på side 18, hvor antall daa 
beslaglagt jordbruksareal fremgår, samt vedleggene. 
 
 
 

 
 

Som det fremgår av sammenstillingene, innebærer følgende tiltak nedbygging av jordbruks-
arealer av et oppfang på mer enn 10 daa, (dvs negativ konsekvens): 

• Rv 109 Råbekken – Rolvsøysund, ny firefelts eller tofeltsvei (2b-F) 

• Rv 111 Østsiden – Moum, utbedret til firefeltsvei (3c-F) 

• Separat busstrasé langs rv 111 (S) – partielt studium 

• Ny rv 118 over Hafslundsøy som fire- eller tofeltsvei (Ha-a, b, c) – partielle studier 

• Omlegging av rv 111 øst for Hafslund (3a-S) 

• Sentrumsring via Yven og Vingulmorkveien (2a-S og 2b-S) 

• Ny rv 114 Greåker – E6 v./ Grålum (5a-S) 

• Alternativ fremtidig havnevei (H) - partielt studium 
 
Anmerkning: Strekninger med uthevet tekst ovenfor beslaglegger 25 daa eller mer. 
 
De jordbruksarealene som kan bli nedbygget er gjennomgående av svært høy verdi. 
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Regional utvikling og 
fordelingsvirkninger 
Beskrivelse 
Arealbruken er mye et resultat av tidligere kommunestruktur, med et ganske stort areal-
forbruk pr. innbygger i dag. Hovedveisystemet er sterkt belastet, og gjennomgående trafikk 
bruker i økende grad sentrumsgater og boligveier. Glomma utgjør en barriere, og nærings-
livets transporter går gjennom bysentra og boligområder. Kollektivandelen er lav, og bussene 
står i de samme køene som øvrig biltrafikk i rushperiodene. Denne situasjonen kan bli 
forsterket i en fremtidssituasjon (referanse) dersom adekvate grep ikke tas. 
Ønsket regional utvikling omfatter bl.a. attraktive boligområder, gode rammevilkår for 
næringslivet, attraktive arbeidsplasser og levende sentrumsområder.  En bærekraftig areal-
utvikling vil være en konkurransefaktor, og byspredning må holdes nede.   
En god regional utvikling bør f uheldige virkninger for særskilte grupper (befolk-
ningsgrupper, næringsliv, lokals
Konsekvenser 
Konseptene er vurdert mot referansesituasjonen i 2030, (med en befolkningsvekst på ca 30 
%, og med en enda høyere antatt vekst i transportetterspørselen med bil). 
I konsept 1

orutsette at 
amfunn osv.) unngås. 

 vil transporttilbudet til de som ikke har eller ikke ønsker å bruke bil (f.eks. 
skoleungdom og eldre) være noe forbedret, men i mangel av veikapasitet vil også kollektiv-
trafikken fortsatt lide. Noen grupper vil føle seg som tapere ved at de må betale bompenger, 
uten å få noe igjen. Situasjonen vil være noe bedret for næringslivets transporter, men 
parkeringsrestriksjoner og bompengeringer vil kunne gi en større byspredning en i 
referansesituasjonen.  
Totalvurdering: Svakt negativ konsekvens. 
I konsept 2 har Fredrikstad ”tatt grep”, men ulike mekanismer kan virke uheldig på den 
regionale utviklingen. Etterspørsel etter arbeidsplasser, tjeneste- og handelstilbud innenfor og 
utenfor bompengeringen rundt Fredrikstad kan gi flere etableringer i omlandet. En sterkere 
grad av byspredning er overveiende sannsynlig i referanse, og det forbedrede transport-
systemet i Fredrikstad i konseptet kan delvis virke som en motvekt. Sarpsborg sentrum vil 
fremstå som mindre attraktivt grunnet et overfylt veinett her. At kollektivtrafikken har fått 
bedre fremkommelighet, som flere brukere har fått glede av, virker i positiv retning. 
Totalvurderingen er svak positiv konsekvens (men ”regional ubalanse”).  
I konsept 3 motvirkes denne ubalansen ved at det tas et regionalt grep som kommer de fleste 
identifiserte interessentgrupper i regionen til gode, inkl. næringslivets transporter. En even-
tuell ny, alternativ havnevei også kan virke positivt (se kommentar under partielle studier).  
Totalvurdering: Positiv konsekvens. 
I konsept 4 kan man få det samme arealpresset utenfor bysentraene som i konsept 1. (Jf 
rushtidsavgifter og parkeringsrestriksjoner). Imidlertid har utviklingen av veinettet og re-
striktive tiltak for biltrafikken bedret fremkommeligheten for bussene. For næringslivets 
transporter har transportkapasiteten over Glomma ikke nødvendigvis økt. En eventuell ny, 
alternativ havnevei kan virke positivt (se kommentar under partielle studier). 
Totalvurdering: Svakt positiv konsekvens.  

 
Partielle studier: 
• Indre Markalinje (M) kan bevirke til byspredning og utflytende arealbruk.  
    Antatt negativ konsekvens. 

• Alternativ fremtidig havnevei (H) kan bedre tilgjengeligheten mot E6 for det lokale nærings-
livet i både konsept 3 og 4, spesielt for transporter fra Borg havn og Øraområdet for øvrig: 

     Antatt positiv konsekvens. 
 
Sammendrag 
 
 
 
 
 
Partielle studier: 
• Indre Markalinje: 

• Ny alternativ havnevei: 

 
 
 
 
 

Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 
  +  

− 

+ +

− 

 ?   ?   ? 
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Sårbarhet og forutsigbarhet i 
transportavviklingen 
Beskrivelse 
Glomma utgjør en transportbarriere mellom øst og vest. Fredrikstad bru er derfor en flaske-
hals og et tilsvarende sårbart element i transportsystemet. (Sarpsfossen bru har et ”overløp” i 
E6 Sandesund bru). 
En slik flaskehals reduserer forutsigbarheten i transportavviklingen og utgjør en samfunns-
risiko ved trafikkopphopning, f.eks. i forhold til utrykningskjøretøy, enten dette skyldes 
trafikkuhell, motorhavari eller planlagt vedlikehold i veibanen.  
Som eksempel nevnes at man sommeren 2006 sk stadbrua. 
Ved innsnevring av kaos på veinettet, og 
arbeidet måtte faktisk avbrytes. Tilsvarende ka
fikk motorstopp og sperret et av kjørefeltene på brua.  
Utbygging av to nye kjørefelt både over Seutelva (i konsept 2-4) og Glomma ved Sarpsfossen 
(i konsept 3 – 4) reduserer også sårbarheten i transportsystemet. Seutelva bru er i likhet med 
Fredrikstad bru en kritisk lenke uten alternative kjøreruter i praksis. 
 
Konsekvenser 
Konsekvensene er vurdert mot referansesituasjonen i 2030. I denne referansesituasjonen vil 
sårbarheten ha økt vesentlig grunnet trafikkveksten. 
I konsept 1

ulle reparere fugene på Fredrik
ne forplantet de en av kjørebane t seg et totalt trafik

os oppsto i november samme år, da et vogntog 

 utbygges det ikke noen større krysningskapasitet over Glomma, og samfunns-
risikoen vil øke i takt med trafikkveksten. Imidlertid vil biltrafikken i sentrumsområdene være 
noe lavere enn i referanse, grunnet tiltakene i konseptet.   
Dette tilsier en svak positiv konsekvens. 
I konsept 2 og 3 er det forutsatt etablering av både en ny bru ved dagens Fredrikstad bru samt 
en ny mellomliggende bru et sted mellom Fredrikstad bru og Sandesund.  
Dette vil gi flere alternative ruter. Konsekvensen betraktes som positiv til svært positiv i 
konsept 2, og svært positiv i konsept 3 som også inkluderer forbedret kapasitet over Sarps-
fossen. 
 
I konsept 4 bygges også ny ”tvillingbru” ved Fredrikstad bru. Videre anlegges det to nye kjøre-
felt over Sarpsfossen, ved dagens bru eller via Hafslundsøy. Dette gjør transportsystemet mer 
robust mot opphopninger, og gir muligheter for styring av trafikken.  
Selv om det ikke bygges noen mellomliggende bru over Glomma i tillegg, medfører konseptet 
således en positiv konsekvens.  
 
 

 
 
Partielle studier: 
• Både en Indre Markalinje (M) og en ny, fremtidig havnevei (H) representerer alternative 

kjøreruter, som derved reduserer  
 
Liten eller noe positiv konsekvens 
 
 
Sammendrag

sårbarheten i transportsystemet noe.

:   
 
 
 
 
Partielle studier: 
• Indre Markalinje: 

• Ny alternativ havnevei: 
 

Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 
  + + +   ?  

 

+/++ 

  ?    ? 

   ?    ? 
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Sammenstillinger 
Sammendrag pr. tiltak og tema 

Tiltak Anmerkning Landskap/ 
bybilde 

Nærmiljø 
og 

friluftsliv 
Natur-
miljø 

Kultur-
miljø 

Natur-
ressurser

1c-F/ 4c-F: 4-felts rv 110 Ørebekk 
– Simo – Grønli 

  
+ 0 0 0  

 

3b-F: 4-felts rv 110 Grønli – St. 
Croix. 

   
0 0  − 0  

Partiell 3a: Rv 110 Grønli – St. 
Croix (omlagt jernbane) 

Med rv 110 lagt i 
jernbanetraséen 

 0 0 0 0  

2c-F/2d-F: 4-felts rv 110 St. Croix 
– Østsiden 

Ny parallellbru til  
Fredrikstad bru 

 0 0 
 

4 daa

 4-felts vei − 28 daa2b-F: 4- eller 2-felts rv 109 
Råbekken - Rolvsøysund 2-felts vei  

  
0   0 

21 daa

4a-S: 4-felts rv 109 Rolvsøysund 
– X Sentrumsring   

  
   0  2 daa0  0

2c-S: 4-felts rv 109 X 
Sentrumsring - Sandesund   0 0    0  4 daa  0
3c-F 4-felts rv 111Østsiden – 
Moum (utbedre)   0 0  0   0    

20 daa

Partiell S: Separat busstrasé 
langs rv 111   

  
−      0   11 daa

4b-F: Nordre tangent    0 0  0   0  0  

 5b-F: Ny bru over Glomma, Valle 
- Torp    −  0   

  
−  

  
8 daa

Partiell 5b: Kryssing av Glomma 
v./Råbekken   

   0    0    0  
  

3 daa

Partiell M: Markalinje 
    

−  −    0  0 

1b-S: 4-felts rv 118 i dagens trasé 
over Glomma   

   0   0   −    0  

  −  21 daaPartiell Ha-a/c: 4- / 2-felts rv 118 
over Hafslundsøy 

Med kollektivtrasé 
over dagens bru −  −  

  
13 daa

Partiell Ha-b: 4-felts rv 118 over 
Hafslundsøy 

Sambruksfelt. 
Dagens bru 
stenges. 

+  −   −  +  21 daa

3a-S: Omlegging av rv 111 øst for 
Hafslund   0   −    0  +    

28 daa

2a-S/ 2b-S: Sentrumsring via 
Yven og Vingulmorkveien   0  0     0    0     

22 daa

5a-S: Ny rv 114 Greåker – E6 v./ 
Grålum   

   0  
    

38 daa

Partiell H: Alternativ fremtidig 
havnevei   −   0     

     
25 daa 

 
 
 
Drøfting 
Hvilke tiltak (i de forhåndsdefinerte konseptene) som kan bli erstattet av andre tiltak i 
henhold til de partielle studiene er markert med grå strek i sammenstillingen.  
 
Det kan trekkes noen konklusjoner av dette, hva gjelder de ikke-prissatte virkningene: 

 En indre Markalinje har flere uheldige konsekvenser enn en utbygging av rv 110 
gjennom byen. (Med bl.a. en mer uheldig bruplassering i forhold til landskap/ bybilde 
og med uheldige virkninger for nærmiljøet i dagsonene). 

 Alternativene med omlegging av rv 118 via Hafslundsøy har flere negative konse-
kvenser enn en videreutvikling i dagens trasé. Men, kombinert med omlagt rv 111 
forbi Hafslund kan både alternativet med stengning av eksisterende Sarpfossen bru 
(Ha-b) og alternativet med bruk av eksisterende bru kun for busstrafikk (Ha-a eller 
Ha-c) by på interessante og positive virkninger for kulturmiljøet.  

 Kryssing av Glomma ved Råbekken synes å ha mindre uheldige konsekvenser enn 
en kryssing ved Valle. 

 En alternativ fremtidig havnevei har uheldige konsekvenser mht kulturmiljø, i tillegg 
til at den vil kreve mye dyrket mark og ha en del utfordringer mht landskapsbilde. 
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Sammendrag pr. konsept 
 

  Konsept 1 Konsept 2 Konsept 3 Konsept 4 

Landskapsbilde/ bybilde  0        

Nærmiljø og friluftsliv  0  0     

Naturmiljø  0  0 0  0 

Kulturmiljø  0 − −    

Naturressurser  0   −   −  

Regional utvikling og 
fordelingsvirkninger 

 
 

  +   

Sårbarhet og 
forutsigbarhet 

� � ++  + 

Totalvurdering 
    

 +   

 
PARTIELLE STUDIER - mulig endring av totalvurdering av konseptet med 
alternative innsatte tiltak.  

M: Markalinje ”indre” trasé        

3a: Rv 110 m./ omlagt 
jernbane     

S: Separat busstrasé     

5b: Kryssing av Glomma 
ved Råbekken      

Ha: 4-/ 2-felts vei via 
Hafslundsøy         

H: Alternativ fremtidig 
havnevei         

     
Markalinje har negative konsekvenser i forhold til landskap ved kryssing av 
Glomma og nærmiljøet i dagsone ved Veumveien, nord for Trosvik. Videre vil 
tiltaket kunne legge grunnlag for en uønsket byspredning. 
Med omlagt jernbane reduseres inngrep i bebyggelsen på vestsiden langs rv 
110. (kulturmiljø og landskap). 

Separat busstrasé har noe negative virkninger på nærmiljø og naturmiljø/ fri-
luftsliv ved Huseby og Sorgenfridammen 

Mindre konflikt ved kryssing av Glomma ved Råbekken. (kulturmiljø og 
landskap). 

FORKLARING: 
 
       = Mer positiv vurdering 

gativ vurdering 

Rv 118 via Hafslundsøy har flere negative konsekvenser, men alternativet kan 
åpne opp for positive virkninger mht kulturmiljø ved stengning av Sarpsfossen 
bru for allmenntrafikk, kombinert med omlegging av rv 111 i Hafslundbakken. 
Alternativ fremtidig havnevei har negative konsekvenser mht landskap, 
kulturmiljø og naturresurser. De positive virkningene mht regional utvikling, 
(sammen med redusert sårbarhet i transportsystemet), bør dog tillegges 
større vekt.  

 
      = Mer ne

 

 
 
 
 
Sammendraget er en forenklet totalvurdering av sammenstillingene foran, hvor det nød-
vendigvis er brukt et skjønn.  
Det er ikke anvendt noen form for innbyrdes vekting mellom de fem fagtemaene, men de to 
”overordnede” temaene Regional utvikling/ fordelingsvirkninger og Sårbarhet/ forutsigbarhet er 
tillagt noe større vekt enn fagtemaene. Dette er begrunnet i to forhold: 

• De ”overordnede” temaenes betydning, og da sett i forhold til de konsekvenser som er 
vurdert under fagtemaene. 

• En negativ konsekvens under temaet Regional utvikling, for eksempel i form av by-
spredning, vil på sikt kunne føre til større negative konsekvenser for fagtemaene andre 
steder, for eksempel i form av uheldige inngrep og forbruk av dyrket mark.  

 
 
 

 ? 

 ? 

 ? 

 ? 
 ?  ? 

 ? 

 ? 

 ? 
 ? 

 ? 
 ? 

 ? 

 ? 
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Tiltak 1c-F og 4c-F: Rv 110 Ørebekk – Simo – Grønli, firefelts vei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ørebekk Seutelva 
Meget rik vegetasjon, akku-
mulering av organisk materiale og 
gjengroing. Flere åpne partier 
med rikt plante- og dyreliv. Høy 

Grønli

Simo 

verneverdi (2-3) (FiØ 1976). 

Veumbekken  
Ingen vernestatus 

Seutveien 
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Tiltak 3b-F: Rv 110 Grønli – St. Croix, firefelts vei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grønli

Grønli

St. Croix 

St. Croix 
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Tiltak 2c-F Rv 110 St. Croix – Østsiden, ny bru. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra ”Vegvalg”, nasjonal verneplan for veger og bruer, (Statens vegvesen 2002) 

Rundkjøring 
østsiden Odd Fellow 
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Tiltak 2b-F: Rv 109 Råbekken – Rolvsøysund, ny fire- eller tofeltsvei 

Råbekken 

Rolvsøysund

Rolvsøy 
jernbane- 
terminal

Østfold- 
hallen 

Rv 112 

Hatteveien 
Bjørnengveien 

Rolvsøy 
kirke

Arealressurser

Rv 109 

Evjebekkveien 

Dikeveien 
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Tiltak 4a-S: Rv 109 Rolvsøysund – X Sentrumsring, firefeltsvei. 
Tiltak 2c-S: Rv 109 X Sentrumsring – Sandesund, firefeltsvei. 
 
 

Rolvsøysund 

Ny rv 114 

Nordre  
sentrumsring 

Nord
sentrum

re  
sring 

Sandesund  

Arealressurser
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Tiltak 3c-F: Rv 111 Østsiden – Moum, utbedret til firefelts vei 
Partiell S-F: Separat busstrasé (langs rv 111). 
 
 
 
 
 
 

Sorgenfri Evt. separat 
busstrase, 
som knyttes til 
valgt løsning 
for rv 110 
over Glomma, 
(ikke 
detaljvurdert) 

Sellebakk 

Torp 

Kjølberg 

Gudeberg 

Huseby 

Moum 

Anmerkning: For å unngå 
å skjule detaljer er ny 
utvidet rv 111 kun markert 
med fremtidige kryss/ 
rundkjøringer 

Til brualternativ mot Valle 

Arealressurser

Til brualternativ 
 mot Råbekken 

Til brualternativ 
mot Lisleby, (ved 
evt. ”Indre 
Markalinje”) 

Nabbetorp/ 
Lundheim 
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Tiltak 5b-F: Ny bru over Glomma, Valle – Torp 
 
 
 
 

Utsikt mot syd fra  
Ombergfjellet utsiktspunkt 

sykkelsti Glommastien 

Torp 

Rv 109 

Rv 111

Rolvsøy jern-
baneterminal 

Valle 

Østfoldhallen 

Torp 

Arealressurser
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Partiell 5b: Kryssing av Glomma v./ Råbekken 
 
 
 
 
 
 
 

Rv 109 

Rv 111

Råbekken 

Sellebakk 

Glommastien 

sykkelsti 

Arealressurser

Spesialområde sopp
Meget verdifull sopplokalitet. Typelokalitet for to morkler; Morchella conico-popyracea 
og M. norvegiensis (Jacquetant 1984). Minst 20 nye arter for Norge er funnet her, og 
for samtlige er dette fortsatt den eneste kjente lokaliteten i landet. 
  (Ingen vernestatus)   

Råbekken/Stordiket 
(Ingen vernestatus)  





Narnte: Naturskog:  'Løvskog, rik og 
frodig vegetasjon' 
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Partiell M: Markalinje 
 
 
 
 Rv 111

 

 

A 

B 

C 

Skjæring/ betongkulvert 

A B

”Meget rik lokalitet for rødlistearten (R) Chalazion helveticum 
(Kristiansen 1990). Lokaliteten er den rikeste for denne arten i 
verden, og arten er kun funnet ett sted i Sveits og ett sted i 
Danmark, ”. ppå Torsteder ende 8 nærligg6-pluss 

Arealressurser

Rv 109

Skjæring/ betongkulvert 
C 
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Tiltak 1b-S: Rv 118 i dagens trasé over Glomma, firefelts vei 

Hafslund hovedgård 

Hafslundsøy 

Hafslund skole 

Tarris 

Borregård 

Nipa 

Grøte bru 

Rv 118

Rv 118

Middelalderbyen 

Møllegata 

Sarpsfossen 
næringspark 

Hafslund hoved- 
bygning (fredet) 

Vokterbolig Østfold- 
banen (fredet) 
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Amtmanns- 
skjær 

 

Partiell Ha-a,b,c: Ny Rv 118 over Hafslundsøy 
 
 
 
 
 
 
 

Nipa 

Hafslundsøy 

Tarris 

Grøte bru 

Møllegata 

Jomfrudammen 

Hafslundbanen 
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Tiltak 3a-S: Omlegging av rv 111 øst for Hafslund 
 
 

Verdifulle landbruksområder 

Friluftsområder 

Hafslund  
skoler 

Helleristningsfelt 
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Tiltak 2a/2b-S: Sentrumsring via Yven, Vingulmorkveien 
 
 
 
 

Verdifulle landbruksområder 

Alvimdammen: Ender, sothøns, sivhøns, 
fiskeørn. (beiteområde) Rv 118

Vingulmorkveien 

Rv 109 

E 6 
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Tiltak 5a-S: Ny rv 114 Greåker – E6 v./ Grålum 
 

E6

Friområder

Verdifulle landbruksområder 

Rv 114 

Rv 109 
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Partiell H: Alternativ fremtidig havnevei 
 

Trekkveier rådyr 

Arealressurser 

Rv 111

E6

Rv 111 

Borge krk 
Rv 113 

Begby 

Årum 

Linddalen - Ravneberget    
Gammelskog     

Vetatoppen 

Tegnforklaring 
                 Følger eksisterende vei 
                  Vei i ny trasé 
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