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Sammendrag 

Statens vegvesen fremmer forslag til detaljreguleringsplan for ny gang - og sykkelveg på 
nordvest-siden av rv. 22 (Iseveien) fra Nygårdshaugen til Holmegil. Detaljreguleringen 
omfatter etablering av gang- og sykkelveg samt oppgradering av kollektivholdeplasser og 
trafikksikkerhetstiltak som rydder opp i private avkjørsler mot rv. 22.  

Prosjektet har som mål at gang- og sykkelvegen skal gi et sammenhengende og effektivt 
tilbud til gående og syklende langs rv. 22, økt trafikksikkerhet og attraktivitet for 
kollektivreisende, og sikrere avkjørsler for eiendommer med tilkomst direkte fra rv. 22. 
Strekningen er en del av plan for Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (juni 2017). En 
ny gang- og sykkelveg er i tråd med grunnleggende mål i Bypakke Nedre Glomma, som 
omhandler en reduksjon av biltrafikken. Dette er i henhold til føringer i berørte overordnede 
planer, bestemmelser og retningslinjer. 

Det ble varslet oppstart 25.08.2015, samt en utvidelse av planområdet jan 2016 og jan 
2022. Ved første oppstartsvarsel ble det mottatt 13 innspill. Ved andre og tredje 
oppstartsvarsel ble det mottatt henholdsvis 7 og 9 innspill. Sammendrag av disse sammen 
med forslagsstillers kommentarer følger planforslaget under offentlig ettersyn. Det er også 
gjennomført utvidet medvirkning gjennom åpne informasjonsmøter. 

Planområdet ligger ved Borgenhaugen, sørøst for Sarpsborg sentrum, mellom 
Nygårdshaugen og Holmegil. Planområdet omfatter 1,4 km gang - og sykkelveg. 

Store deler av planområdet består av samferdselsanlegg/offentlig veggrunn, og delvis av 
utomhusareal til bolig- og næringsbebyggelse. Det foreslås regulert til samferdselsanlegg 
med ulike underformål og teknisk infrastruktur samt mindre arealer med dagens gjeldende 
formål.  

Tiltaket medfører innløsing av eiendommen gnr. 1050, bnr. 77, hvor eiendommen 
omreguleres til gs-veg, annen veggrunn/grøntareal, boligformål og til midlertidig rigg- og 
anleggsområde. Sistnevnte arealer reguleres kun midlertidig, og dagens underliggende 
planformål gjenopprettes etter anleggets gjennomføring. 

Gjennomføring av planforslaget medfører etter forslagsstillers vurdering få vesentlige 
konsekvenser for miljø og samfunn med unntak av midlertidig og permanent beslag av 
eksisterende bolig- og næringseiendommer. I en helhetlig vurdering konkluderes det med at 
de negative konsekvensene som følge av gjennomføring av planforslaget, veies opp av de 
positive virkningene for trafikksikkerhet og fremkommelighet for fotgjengere, syklister og 
reisende med kollektivtrafikk som planforslaget representerer. 

  



Riksveg 22 gang- og sykkelveg, Nygårdshaugen – Holmegil Nasjonal planID: 3003 26032 

 

2 
 

Sammendrag ..................................................................................................................... 1 

1 Bakgrunn for reguleringssaken .................................................................................... 4 

1.1 Hensikt med planen ................................................................................................. 4 

1.2 Målsettinger for planforslaget ................................................................................. 4 

1.3 Forslagsstiller, eierforhold ....................................................................................... 4 

1.4 Beliggenhet ............................................................................................................. 4 

1.5 Tidligere vedtak i saken ........................................................................................... 5 

1.6 Utbyggingsavtaler .................................................................................................... 5 

1.7 Vurdering av krav om konsekvensutredning ............................................................ 6 

2 Planprosessen ............................................................................................................. 6 

2.1 Varsling om oppstart og utvidelse av planområde ................................................... 6 

2.2 Innkomne innspill .................................................................................................... 6 

2.3 Medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging .................................... 6 

3 Planstatus og rammebetingelser .................................................................................. 7 

3.1 Gjennomføringsplan for riksveger 2022-27/ Bypakke nedre Glomma ..................... 7 

3.2 Fylkeskommunale planer ......................................................................................... 7 

3.3 Kommuneplanens arealdel for Sarpsborg kommune 2015 – 2026, Kommuneplan 
samfunnsdel for Sarpsborg 2018-2030 og Kommunedelplan for klima og energi ............. 7 

3.4 Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet ................................................. 8 

3.5 Tilgrensende planer ................................................................................................. 8 

3.6 Temaplaner ............................................................................................................. 9 

3.7 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging .. 10 

4 Beskrivelse av planområdet slik det er i dag ............................................................... 11 

4.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk ............................................................ 11 

4.2 Stedets karakter .................................................................................................... 11 

4.3 Landskap ............................................................................................................... 11 

4.4 Eiendomsforhold ................................................................................................... 13 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø .................................................................................. 14 

4.6 Naturmangfold ...................................................................................................... 14 

4.7 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder .................................................. 15 

4.8 Landbruk og naturressurser .................................................................................. 15 

4.9 Trafikkforhold ....................................................................................................... 16 

4.10 Barn og unges interesser ....................................................................................... 18 

4.11 Sosial infrastruktur ................................................................................................ 18 



Riksveg 22 gang- og sykkelveg, Nygårdshaugen – Holmegil Nasjonal planID: 3003 26032 

 

3 
 

4.12 Universell tilgjengelighet ....................................................................................... 18 

4.13 Teknisk infrastruktur ............................................................................................. 18 

4.14 Grunnforhold ......................................................................................................... 18 

4.15 Støyforhold ............................................................................................................ 19 

4.16 Luftforurensning .................................................................................................... 21 

4.17 Næring .................................................................................................................. 21 

5 Beskrivelse av planforslaget ....................................................................................... 22 

5.1 Alternativer som har blitt vurdert .......................................................................... 22 

5.2 Planlagt arealbruk .................................................................................................. 27 

5.3 Teknisk beskrivelse ............................................................................................... 29 

6 Virkninger av planforslaget ........................................................................................ 44 

6.1 Plan- og bygningsloven ......................................................................................... 44 

6.2 Overordnede planer ............................................................................................... 44 

6.3 Landskap ............................................................................................................... 44 

6.4 Stedets karakter .................................................................................................... 44 

6.5 Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi .......................................................... 45 

6.6 Forhold til kravene i kap. II i naturmangfoldloven .................................................. 45 

6.7 Rekreasjonsinteresser ............................................................................................ 46 

6.8 Uteområder ........................................................................................................... 47 

6.9 Trafikkforhold ....................................................................................................... 47 

6.10 Barns interesser ..................................................................................................... 47 

6.11 Sosial infrastruktur ................................................................................................ 47 

6.12 Universell tilgjengelighet ....................................................................................... 47 

6.13 Hovedsykkelnett Nedre Glomma ............................................................................ 48 

6.14 Energibehov – energiforbruk ................................................................................. 49 

6.15 Risiko og sårbarhet ................................................................................................ 49 

6.16 Jordressurser / landbruk ....................................................................................... 50 

6.17 Teknisk infrastruktur ............................................................................................. 51 

6.18 Konsekvenser for næringsinteresser ...................................................................... 51 

7 Gjennomføring av planforslaget ................................................................................. 52 

8 Vedlegg .................................................................................................................... 52 

 



Riksveg 22 gang- og sykkelveg, Nygårdshaugen – Holmegil Nasjonal planID: 3003 26032 

 

4 
 

1 Bakgrunn for reguleringssaken 

1.1 Hensikt med planen 

Det er ikke eget anlegg for gående og syklende mellom Nygårdshaugen og Holmegil, men 
mjuke trafikanter har et tilbud i lokalt vegnett. Det er ønskelig å gi et bedre tilbud for 
gående og syklende ved å knytte sammen eksisterende gang- og sykkelveger sør for 
Nygårdshaugen og nord for Holmegil. Strekningen inngår i rute 11 i plan for 
hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad. 
 

1.2 Målsettinger for planforslaget 

Prosjektets mål er å gi økt fremkommelighet og trafikksikkerhet på strekningen og bidra til 
mål om økt sykkelandel i Nedre Glomma-regionen. Tiltaket skal legge til rette for økt 
sykkeltrafikk på strekningen og færre sammenstøt mellom syklende og gående. 
Anlegget skal kunne brukes av alle (universell utforming). 
 

1.3 Forslagsstiller, eierforhold 
Forslag til detaljreguleringsplan for Riksveg 22 gang- og sykkelveg, Nygårdshaugen – 
Holmegil er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Sarpsborg kommune, og legges 
ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3‐7. Statens vegvesen er 
ansvarlig for saksbehandlingen fram til den sendes kommunen for politisk sluttbehandling. 

Prosjektgruppa for utarbeidelse av planforslaget har bestått av en tverrfaglig prosjektgruppe 
internt i Statens vegvesen.  
 

1.4 Beliggenhet 

Planområdet ligger langs rv.22 øst for Sarpsborg sentrum, mellom Hafslund og Ise. 
Strekningen inngår i rute 11 i plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad. 
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1.5 Tidligere vedtak i saken 
Det er ikke fattet tidligere vedtak i denne saken. 
 

1.6 Utbyggingsavtaler 
Prosjektet finansieres gjennom Bypakke for Nedre Glomma (BPNG). Bygging av tiltakene vil 
medføre nærføring med kommunalt VA-anlegg. Sarpsborg kommune ønsker å oppgradere 
eget VA-nett langs kommunale veger samtidig som det graves i forbindelse med prosjektet. 
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Det er opprettet god dialog med kommunen om dette. Det er aktuelt å inngå en 
utbyggingsavtale for bygging av kommunalt VA i den kommende byggeplanfasen. 
 

1.7 Vurdering av krav om konsekvensutredning 
Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 7 – planer og tiltak 
som alltid skal utredes og § 8 - planer og tiltak som skal utredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn. Dette planarbeidet utløser ikke krav til konsekvens-
utredning. Dette er avklart med Sarpsborg kommune under oppstartmøte. Det er utarbeidet 
et eget notat med de vurderinger som er gjort.  
 
Gjennomføring av planforslaget medfører etter forslagsstillers vurdering få negative, 
vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn med unntak av midlertidig og permanent 
beslag av eksisterende bolig- og næringseiendommer. I en helhetlig vurdering konkluderes 
det med at konsekvensene er akseptable, vurdert mot de positive virkningene for 
trafikksikkerhet, fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk som planforslaget representerer. 
 

2 Planprosessen 

2.1 Varsling om oppstart og utvidelse av planområde 

Varsling om oppstart av planarbeid ble kunngjort første gang 25. august 2015, samt varsel 
om utvidelse den 19.01.2016 og 21.01.2022 i Sarpsborg Arbeiderblad og på hjemmesidene 
til Sarpsborg kommune og Statens vegvesen.   
 
Det ble sendt varsel om oppstart og varsel om planutvidelse i form av brev til offentlige 
myndigheter/instanser, berørte grunneiere, naboer og interesseorganisasjoner. 
 

2.2 Innkomne innspill 

Det kom inn flere innspill til planarbeidet.  Det er laget et kort sammendrag av disse.  Under 
hvert innspill er det beskrevet hvordan dette er lagt til grunn i planarbeidet. Dette 
sammendraget er et eget vedlegg til saken ved planbehandling. 

 
 

2.3 Medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging 

Det ble holdt en "åpen kontordag" på Børsand-hjørnet i Pellygata 74 onsdag 23. september 
2015, hvor det ble informert om prosjektet, og hvor det var anledning til å stille spørsmål. 
Sarpsborg kommune var representert på møtet. Det har også blitt arrangert åpent møte 
16.02.2022. 
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Uavhengig av planarbeidet er det tidligere gjennomført barnetråkkregistreringer med elever 
ved Borgen skole, som er nærmeste skole til planområdet. Det er vurdert at det ikke har vært 
behov for ytterligere medvirkning utover dette. 
 

3 Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Gjennomføringsplan for riksveger 2022-27/ Bypakke nedre Glomma 
Dette er et potensielt tiltak i Bypakke Nedre Glomma. 

Prosjektet inngår i en liste som Statens vegvesen har spilt inn i Bypakke Nedre Glomma over 
aktuelle programområdetiltak som et utgangspunkt for en prosess med å komme frem til en 
endelig oversikt over programområdetiltak. 

Fra politisk hold i Bypakke Nedre Glomma, er det ytret ønske om at arbeidet med 
reguleringsplanen prioriteres. Det er omdisponert bompengemidler til 
reguleringsplanarbeidet, i tillegg kan det brukes ordinære planleggingsmidler ved behov. 

 
3.2 Fylkeskommunale planer 

Hovedmålene i fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050 er levekår og folkehelse, 
verdiskapning og miljø. I gjennomføring av fylkesplanen for Østfold er kompetanseutvikling, 
fortetting, infrastruktur, byutvikling og vern, samt folk i fysisk aktivitet prioritert. I plankartet 
for fylkesplanen ligger planområdet innenfor eksisterende tettbebyggelse. 
 
Planen gir en generell arealstrategi for Østfold, men også nærmere retningslinjer for energi- 
og arealbruk, inkludert samfunnssikkerhet og beredskap, estetikk og kvalitet i 
byggeområder, universell utforming, kriminalitetsforebygging, vern av landskaps-, natur- og 
kulturmiljøverdier, senterstruktur og lokalsamfunn, samt effektiv arealutnyttelse, funksjonell 
lokalisering, fortetting og transformasjon, næringsområder, kjøpesenter og kollektiv. 
Avslutningsvis omfatter også retningslinjene vegforhold, inkludert parkering og gang- og 
sykkelveger. 
 
 

3.3 Kommuneplanens arealdel for Sarpsborg kommune 2015 – 2026, 
Kommuneplan samfunnsdel for Sarpsborg 2018-2030 og 
Kommunedelplan for klima og energi 

Kommuneplanens arealdel for Sarpsborg kommune vedtatt 18. juni 2015, revidert 10. 
desember 2015, legger rammer og føringer for overordnet arealbruk i Sarpsborg. 
Bestemmelsene om Arealdelen har ikke bestemmelser som er direkte relevante for dette 
planarbeidet. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til vegareal, boligareal, 
næringsareal, infrastruktur, privat/offentlig.   
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Kommunedelplanen for klima og energi er et strategi- og tiltaksdokument for å bedre 
bymiljøet og redusere Sarpsborgsamfunnets utslipp av klimagasser. Overordnet mål for 
klima i Sarpsborg kommune:  

"For å bedre bymiljø og bedre folks helse skal Sarpsborgsamfunnet redusere de direkte 
utslippene av klimagasser med 50 % innen 2020".  

Planen omhandler klimaområdets mål og føringer, kommunens energiforbruk og utslipp av 
klimagasser, samt kommunens mål og strategier for å begrense energiforbruk og utslipp av 
klimagasser. Økende ekstremnedbør gir økte overvannsmengder og håndtering av disse må 
sikres. Når det gjelder areal og transport, er kommunens mål å redusere transportbehovet 
ved å redusere arealforbruket per innbygger, redusere klimagassutslipp fra vegtrafikken, 
unngå økning av biltrafikk til tross for økning i befolkning og arbeidsplasser, forbedre tilbud 
og tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk og øke andel sykkelreiser. Dette 
skal oppnås ved blant annet å utvikle et trygt transportsystem som stimulerer til miljøvennlig 
transport og gir reell mulighet for å velge mellom bil og kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
 

3.4 Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet  
Plan Formål  
Kampenes ndustriområde Bredmyra  
PlanID 26014 
Vedtatt 13.11.1986 

Størstedelen av Kampenes industriområde. Et 
mindre parkareal på nordsiden av krysset til 
Holmegil berører planområdet til gang- og 
sykkelvegen.  

Kampenes sør  
PlanID 26011 
Vedtatt 11.11.1983 

Omfatter industriarealer og enkelte 
boligtomter samt Østfold fylkeskommunale 
skole langs nordsiden av Fylkesveien bygget 
ut andre halvdel av 1980-tallet. 

Nygårdshaugen  
PlanID 26009 
Vedtatt 31.01.1977  

Plan for et større boligfelt langs nordsiden av 
Rv 22, omfatter også næringsbyggene sør for 
Brusemyrveien. Området ble utbygget på 
1980-tallet. 

Kløvningsten næringspark  
Plan ID: 27022 
Vedtatt 07.12.1989. 

Næringsområdene langs sørsiden av Rv 22, 
kun delvis utbygget. Sørøstlige del av 
området er under omregulering.  

Kroken Boligområde 
PlanID 26034 
Vedtatt  01.03.2018 

Etablere et bærekraftig boligområde med 
ulike boligtyper. Planen regulerer også kryss 
mellom rv. 22 og Brusemyrveien. 

Bergheim – del 1 syd 
PlanID 27039 
Vedtatt 11.04.2019 

Etablering av boligområde 

Bergheim – del 2 nord 
PlanID 27039 
Vedtatt 11.04.2019 

Etablering av boligområde 

 
3.5 Tilgrensende planer  
• Reguleringsplan for Nylende (plan-ID:27026), 1996. 
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• Reguleringsplan for Rundkjøring Iseveien (rv. 22) x Rådhusveien (plan-ID: 26031), 
2015 

• Kroken boligområde (PlanID: 26034). Nytt boligområde.  
 

3.6 Temaplaner 

3.6.1 Handlingsprogram for trafikksikkerhet 2016-2019 Sarpsborg 
kommune 

Trafikksikkerhetsplanen gir en systematisk gjennomgang av trafikksikkerhetsområdet med 
visjoner, mål, og føringer, aktører i trafikksikkerhetsarbeidet, en oversikt over trafikkbildet 
og ulykkesanalyse, samt tiltak for å løse trafikksikkerhetsproblemer. Visjonen for 
trafikksikkerhetsarbeidet i Sarpsborg kommune er at "Ingen skal bli drept eller hardt skadd 
på veinettet i Sarpsborg". Hovedmålet for trafikksikkerhetsarbeidet i Sarpsborg er at "Antallet 
drepte og hardt skadde skal reduseres i handlingsprogramperioden 2016 - 2019". Blant 
tiltakene er å etablere et vegnett som skjermer atkomstveger for gjennomgangstrafikk og 
gjør trafikkmengden i atkomstveger mindre, utforme den enkelte veg slik at risikonivået på 
vegen blir lavt. I tillegg å gjøre trafikksystemet enkelt og oversiktlig for alle trafikanter. 
 
 

3.6.2 Hovedsykkelveger i Sarpsborg og Fredrikstad (juni 2017) 
Planen består av en strategidel og en handlingsdel. Strategidelen viser prinsipper for 
lokalisering og standard for hovedsykkelveinettet i Fredrikstad og Sarpsborg. Handlingsdelen 
viser tiltaksbehov og ansvarsfordeling mellom kommunene, fylkeskommunen og staten. Den 
inneholder også en liste over prioriterte tiltak og hvor strekningen rv. 22 Nygårdhaugen – 
Holmegil er blant de som har høyest prioritet. Planen er et overordnet dokument som viser 
intensjoner om hvor det bør være en hovedsykkelrute og hvilken standard som er ønskelig. 
Planen tar for seg suksesskriterier for å få flere på sykkel, nasjonale/regionale/ kommunale 
mål og prinsipper for valg av hovedruter, fysisk utforming/standard og kart over 
eksisterende-/fremtidig hovedsykkelveinett.  
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Figur 1: Planleggingsansvar for hovedsykkelnett Nedre Glomma. Kilde: Hovedsykkelveier i Sarpsborg og 
Fredrikstad, Strategi og handling 

 
 
 

3.6.3 Estetiske retningslinjer for plan og byggesaksbehandling i 
Sarpsborg i byområdene utenom sentrum (2007) 

De estetiske retningslinjene gjennomgår forutsetninger og legger rammer og føringer for 
estetikk i byområdene utenom sentrum, hvor det blant annet påpekes at landskap, 
tomtestruktur og bebyggelsesstruktur er grunnleggende premisser for lokalisering og 
utforming av tiltak. Helhetlig vegetasjonsplan bør være med ved utbygging i større, åpne 
områder.  
 

3.7 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er å 
oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene 
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og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Planlegging av arealbruk og 
transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle 
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet. Retningslinjene legger blant annet vekt på å styrke sykkel 
og gange som transportform, effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for 
næringstransport, samt universell utforming og tilgjengelighet for alle. 
 

4 Beskrivelse av planområdet slik det er i dag 

 
4.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet består av samferdselsanlegg - offentlig veggrunn og utomhusareal til boliger 
og næringsbebyggelse. 

 
4.2 Stedets karakter  

Planområdet er sterkt preget av sin hovedfunksjon som samferdselsanlegg med sideterreng. 
Det er tettbebyggelse langs vegen med en blanding av næringsbebyggelse og eneboliger. I 
sør ved Nygårdshaugen domineres vegens naboområde av tradisjonell, konsentrert 
småhusbebyggelse fra siste kvartal av 1900-tallet. Nordover på vestsiden av vegen er det 
overvekt av næringsbebyggelse av ulik type og størrelse. Dette området kan oppfattes som 
noe utflytende. På vegens østside har vært dominert av skog- og jordbruksarealer, men 
dette området bygges om til boligfelt.  

   
Figur 2: Bilder i gateperspektiv fra planområdet 

 

 
4.3 Landskap 

Området er flatt og småkupert. Østsiden består for det meste av jordbruksareal og noe skog 
som står nær veien. Disse områdene er under ombygging til bolig og næring. Området på 
vestsiden er i hovedsak næringsarealer for bilbasert handel og næring, med bebyggelse i 
bakkant mot nordvest.  



Riksveg 22 gang- og sykkelveg, Nygårdshaugen – Holmegil Nasjonal planID: 3003 26032 

 

12 
 

Vegen følger landskapets kupering, som gjør at det på noen steder er uoversiktlig, som ved 
bakketoppen ved Nygårdshaugen. Andre steder er rv.22 del av et større landskapsrom, som 
gir strekninger med god sikt.  

Det er stort sett grønt langs rv.22 i form av hager, grøntarealer rundt næringseiendommer, 
skog og landbruksarealer. Det vokser både bar-, løvtrær og busker, noe som er plantet og 
noe som har grodd til tilfeldig. Langs sørsiden av Nygårdshaugen dagsenter står det en fin 
trerekke.  

 
Figur 3: Flyfoto over nærområdet. Foto: Google maps 
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Figur 4: Markslagskart 

 

 
4.4 Eiendomsforhold 

Planområdet vil berøre flere eiendommer direkte. Arealer betegnet som 
«bestemmelsesområder» blir direkte berørt under anleggsarbeidene, men skal deretter 
tilbakeføres til opprinnelig stand. For de arealer som må erverves til permanent gang- og 
sykkelveg eller til vegskråning, vil Statens vegvesen ta direkte kontakt med den enkelte 
grunneier og presentere et tilbud om kjøp av nødvendig grunn. De eiendommer som blir 
berørt, er ført opp i tabellen nedenfor.  
 
Gnr./bnr. Eierform Permanent erverv  
1050/65 Bolig, privat Ca 40 m2 
1049/10  Veg, offentlig  
1050/64  Bolig, privat  Ca 260 m2 
1050/139 Bolig, privat  Ca 170 m2 
1050/140 Bolig, privat  Ca 110 m2 
1050/185 Park Ca 190 m2 
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1050/94 Bolig, privat Ca 380 m2 
1050/77 Bolig, privat. Foreslått revet. Ca 390 m2 
1050/4 Bolig, privat Ca 350 m2 
1049/281 Bolig, privat Ca 30 m2 
1049/316 Institusjon, offentlig 

(Nygårdshaugen dagsenter)  
 

1051/129 Bolig, privat Ca 580 m2.  
Det meste av dette arealet er 
allerede innløst til passeringslomme 
langs rv.22 

1051/133 Næringsbygg, privat Ca 200 m2 
1051/243 Næringsbygg, privat Ca 130 m2 
1051/242 Næringsbygg, privat Ca 265 m2 
1051/313 Næringsbygg, privat Ca 40 m2 
1050/85 Næringstomt (eies av 

Statens vegvesen) 
 

1050/195 Næringsbygg, privat Ca 560 m2 
1051/13,21 Dyrka mark og skog, privat Ca 1400 m2 
1051/141 Veg, offentlig  
1051/288 Næringsbygg, privat Ca 500 m2 
1050/179 Skogsområde Ca 680 m2 

 
 

4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Ifølge fylkeskonservatoren i Østfold er det ikke registrert automatisk fredete kulturminner 
innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det vil heller ikke være behov for noen 
arkeologiske registreringer innenfor tiltaksområdet. Dersom det under anleggsarbeider 
treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, 
keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig 
stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 
(kulturminneloven) § 8. Dette er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene.  
 
 

4.6 Naturmangfold 
Det er gjennomført søk i Artskart (artsdatabanken) og Naturbase (Miljødirektoratet). Det er 
ikke registrert rødlistede eller truede arter innenfor tiltaksområdet. I krysset fra Isevegen inn 
til Brusevegen så er fugleartene tårnseiler (NT- nært trua)) og trelerke (NT) registrert. Tiltaket 
er vurdert til ikke å ha noen konsekvenser for disse artene. Det er forøvrig mange 
artsregistreringer langs planlagt ny gang- og sykkelveg, men alle disse er arter registrert 
med livskraftige bestander (grønne punkter i Figur 5). Det er derimot registrert flere 
fremmede arter. Gravbergknapp (SE – svært høy risiko), tunbalderbrå (PH – potensielt høy 
risiko), kanadagullris (SE) og hagelupin (SE) er registrert flere steder innenfor planområdet og 
langs planlagt trase. Masser med fremmede arter skal ikke spres og dersom mulig håndteres 
lokalt eller deponeres i varig deponi. Dette er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene og må 
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håndteres i byggeplanen. Der vil det også bli utarbeidet en YM plan som vil ivareta hensynet 
til naturmangfold i byggefasen.      

 
Figur 5: Registreringer av arter. Kilde: Artsdatabanken.no 

 
 

4.7 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 
Det finnes ikke anlegg for rekreasjon eller arealer med spesiell rekreasjonsverdi/-bruk 
innenfor planområdet. Gang- og sykkelvegnettet er mangelfullt, og det mangler et tilbud 
som skaper tilgjengelighet mellom boligbebyggelsen og rekreasjonsområdene i nærheten 
(skolegårder, turterreng, løkker m.m.). 
 
 

4.8 Landbruk og naturressurser 
Innenfor planområdet finnes dyrka mark på nordsiden av den kommunale vegen Holmegil. 
Det er produktiv skog i området Holmegil x Iseveien med middels bonitet. Det er ikke 
registrert andre viktige naturressurser innenfor planområdet.  
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4.9 Trafikkforhold 
Riksveg 22 er gjennomgående hovedveg fra Øra i Fredrikstad, via kryss med E6 på Årum, 
over Hafslund i Sarpsborg til Rakkestad. Der fortsetter vegen gjennom Mysen og Lillestrøm 
fram til E6 ved Skjetten i Skedsmo kommune. Lokalt er vegen en viktig transportåre mellom 
Hevingen, Kampenes, Kløvningsten, Jellestad, Borgen, Hafslund og Sarpsborg sentrum. 
Trafikkmengden på Iseveien (Rv. 22) i planområdet er ca. 11 500 ÅDT (årsdøgntrafikk). 
Målingen er basert på telling ved Kløvningsten som ble utført i én uke i 2014. Vegen er 
forkjørsregulert, har en bredde på ca 7,5 meter og er ikke tilrettelagt for myke trafikanter.  
 
Kryss og avkjørsler 
Riksvegen har T-kryss til Nygårdshaugen, Brusemyrveien og til Holmegil på denne 
strekningen. Ingen av kryssene er kanalisert eller har venstresvingefelt, men krysset med 
Brusemyrveien er regulert som del av planen for Kroken boligområde, med venstresvingefelt. 
Det er flere private avkjørsler på strekningen som er ugunstige og uoversiktlige. 
 
Trafikksikkerhet 
Siden 2012 har det vært seks ulykker med lettere skade, og to ulykker med alvorlig skade (se 
kart neste side).  

• Juni 2021: Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning 
• Desember 2016, dagslys: Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett 

vegstrekning 
• September 2017, dagslys: Påkjæring bakfra 
• September 2012, dagslys: Påkjøring bakfra ved venstre sving inn til butikk, lettere 

skadd. 
• April 2014, dagslys: Singelulykke - utforkjøringsulykke, lettere skadd  
• Juli 2015, dagslys,: Påkjøring bakfra ved venstresving ved Rv 22 x Brusemyrveien, 

lettere skadd. 
• Februar 2016, dagslys: Fotgjenger som gikk langs Rv 22 på vegens høyre side ble 

påkjørt av bil kjørende på riksvegen og ble hardt skadd. 
 
Gang og sykkelveger 
Det er gang- og sykkelveg langs riksvegen fra Sarpsborg sentrum til Nygårdshaugen, sør i 
planområdet. Fra Holmegil er det gang- og sykkelveg videre nordover. Det foreslåtte tiltaket 
utgjør lenken som mangler mellom de to gang- og sykkelvegene.  

Kollektivtrafikk 
Det er tre holdeplasser i planområdet; Nygårdshaugen, Jellestad rv. 22 og Holmegil rv. 22. 
Det går fire busslinjer på strekningen; rute 14 Rekustadåsen – Hevingen – Ise,164 Skolebuss 
Borg vgs, 633 Halden – Sarpsborg – Moss og 640 Sarpsborg – Askim – Mysen. Det er to 
avganger i timen i rushtiden, og én eller ingen avganger i timen ellers.  
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 Fartsgrense Trafikkmengde  
 

 
 

 

 
  

Eksisterende gang- og sykkelveg Ulykker m/skadegrad, etter 2012 
 

 
 

 

 

Figur 6: Trafikkdata for strekningen 

Skiltet hastighet er 50 km/t fra Nygårdshaugen og fram til Nygårdshaugen dagsenter. Fra 
dagsenteret og videre nordover til Holmegil er skiltet hastighet 60 km/t. 
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4.10 Barn og unges interesser 
Riksvegen regnes som skoleveg, men er i realiteten ikke et sikkert alternativ for skolebarn. 
Barn og unges interesser vurderes å bli bedre ivaretatt ved gjennomføring av dette tiltaket.  
 
 

4.11 Sosial infrastruktur 
Det er ingen sosial infrastruktur innenfor planområdet. I tilgrensende område finnes 
Nygårdshaugen dagsenter. I nærheten, sør for planområdet, finnes skoler, idrettshall, 
bibliotek, og tjenesteyting. For noen vil korteste veg til disse tjenestene gå via planområdet 
og riksveg 22. 
 
 

4.12 Universell tilgjengelighet 
Dagens tilbud for myke trafikanter i planområdet utgjøres av bussholdeplassene, men disse 
oppfyller ikke kravene til universell utforming. Planområdet har enkelte lokale, vesentlige 
høydeforskjeller. Majoriteten av veganlegg i planområdet er prosjektert før universell 
utforming ble et etablert krav, og planområdet er i liten grad tilrettelagt for ulike 
brukergrupper med spesielle behov, inkludert mennesker med nedsatte funksjonsevner. 
 
 

4.13 Teknisk infrastruktur 
Det finnes transformatorstasjon etablert på eiendommen gnr. 1051, bnr. 243.   
 
Kommunal vannledning krysser riksvegen i krysset ved Nygårdshaugen. Fra krysset ved 
Nygårdshaugen følger vann - og avløpsledninger (vann, overvann, spillvann og 
pumpeledning for spillvann) rv.22 nordover til krysset ved Brusemyrveien. Ved 
Brusemyrveien forgreiner vann- og avløpsledninger seg østover og krysser rv. 22. Vann - og 
avløpsledninger følger Brusemyrveien vestover, hvor overvannsledningen har utløp ved 
Kalabekken. Kart over dette finnes på Sarpsborg kommunes hjemmesider. 
 
Se GH- og I-tegninger i vedlegg A4, teknisk detaljplan, for detaljer vedrørende eksisterende 
kabler og ledninger. 
 
 

4.14 Grunnforhold 
Grunnforholdene varierer mellom grunnfjell i dagen, grunnlendt og konstruerte masser. Ved 
Skjeberg bilopphuggeri ved Holmegil og ved Statens vegvesen sin tomt gnr 1050/85 er det 
påvist forurensede grunnmasser. Statens vegvesen har utført undersøkelser Asplan Viak har 
utarbeidet tiltaksplan for graving i forurenset grunn. Med bakgrunn i analyseresultatene kan 
massene innenfor det undersøkte arealet anses som lettere forurenset. Hele det undersøkte 
området tilfredsstiller akseptkriteriet for den planlagte arealbruken som er gang – og 
sykkelveg. 
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Tegnforklaring 

 

  
Figur 7: Kvartærgeologisk kart over området. Kilde: NGU 

 
Det er utført geotekniske undersøkelser, hvor grunnforhold oppsummeres på følgende måte: 
 
Stabilitetsforhold: 
Terrenget er generelt flatt og krever lite inngrep. Det forventes dermed ingen store 
stabilitetsproblemer. Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende i henhold til NVEs 
veileder da planlagte tiltak ikke forverrer stabiliteten. 
 
Setningsforhold: 
Det vil ikke bli store fyllinger som kan medføre setninger på strekningen. Løsmassene består 
av relativt fast leiremasse. På bakgrunn av dette er setningsproblematikk ikke aktuelt for 
denne strekningen.  
 
 

4.15 Støyforhold 
Som mål for vegtrafikkstøy benyttes Lden. Måleenheten for dette er desibel A, forkortet 
dB(A). Lden er et uttrykk for gjennomsnittlig lydnivå for tre forskjellige perioder av døgnet: 
dag, kveld og natt, der kveld og natt gis et tillegg på henholdsvis 5 og 10 dB. Lden beregnes 
som årsmiddelverdi (gjennomsnittlig støybelastning over et år). 
Støynivået langs en veg er avhengig av bl.a. trafikkbelastningen oppgitt i antall kjøretøyer 
lette og tunge (over 3,5 tonn) pr døgn, hastighetsnivå, stigningsforhold og hvordan vegen er 
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plassert i terrenget i forhold til bygningene. En økning i støynivået på 8 – 10 dB(A) oppfattes 
som en fordobling av nivået, mens endringer på mindre enn 3 dB(A) er vanskelig å oppfatte. 
En grov oversikt over hva slags støynivå forskjellige støykilder gir, er vist på figuren 
nedenfor. 
 

 
Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er gitt 
i T-1442. Det deles inn i 2 støysoner: 

RØD SONE: Støynivå over 65 dB(A) angir et område som ikke er egnet til 
støyfølsomme bruksformål. Hovedregel at støyfølsom bebyggelse skal unngås. 
GUL SONE: Støynivå mellom 55 dB(A) og 65 dB(A) angir en vurderingsområde hvor 
støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 
støyforhold. 

 
Det er foretatt støyberegninger av nærliggende boliger for nåværende situasjon og framtidig 
situasjon. Dette for å kartlegge hvilke boliger som ligger i gul og rød støysone. Resultatene 
har blitt vurdert opp mot Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy 
i arealplanlegging, T-1442. 
 
Ved etablering av nye veger, er anbefalte støygrenser tilsvarende nedre grense for gul sone. 
Ved utbedring av eksisterende anlegg og mindre tiltak (som gs-veg), utløser ikke krav om 
støytiltak hvis bebyggelse i gul eller rød sone får mindre enn 2,5 dBA økning i støynivået. 
 
Eksisterende forhold 
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Støyberegninger viser at nærliggende bebyggelse ligger i rød og gul støysone.  
Dagens beregnede støynivå er listet opp vedlagt støyrapport. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Støysituasjonen på strekningen vil ikke være merkbart annerledes som følge av at gang- og 
sykkelvegen blir etablert. Det legges derfor ikke opp til støytiltak i forbindelse med dette 
utbyggingsprosjektet. 
 
 

4.16 Luftforurensning 
Det er ikke gjort vurderinger av luftforurensning i forbindelse med planarbeidet, men 
Sarpsborg kommune har utarbeidet en overordnet kartlegging av luftforurensing i 
kommunen hvor rv. 22 er inkludert. Beregningene viser at planområdet har et 
luftforurensningsnivå som overskrider gjeldende grenseverdier for luftforurensningsfølsom 
bebyggelse (rød sone (40-50) for NOX og rød/gul sone (30-60) for PM10) i Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. 
Dette er en konsekvens av høy trafikkmengde i området. Området langs veien kommer i gul 
sone. Personer med alvorlig luftveis – og hjertekarsykdommer har med dette økt risiko for 
forverring av sykdommen dersom de oppholder seg der. Friske personer vil sannsynligvis 
ikke risikere forverrede helseeffekter.  Hensikten med prosjektet er å bedre 
trafikksikkerheten og oppgradere eksisterende anlegg for fotgjengere, syklister og 
kollektivtrafikk. Tiltaket er et trafikksikkerhetstiltak, som omfatter utbedring av eksisterende 
veg, og som har til hensikt å gi redusert bilbruk. De nylige vedtatte planene for Bergheim- 
del 1 og del 2, samt kroken boligområde, har gang- og sykkelveger som ligger i gul sone og 
i samme avstand som plane Nygårdshaugen – Holmegil 
På bakgrunn av dette anses det ikke nødvendig å utrede luftforurensning nærmere.  
 
 

4.17 Næring 
Av publikumsrettet næringsvirksomhet i området er Senter Landbruksverksted, en del bil-
/verksted/rekvisita-forretninger, maskinverksted og eiendomsselskaper langs 
vegstrekningen. Det er for det meste næringseiendommer som grenser til nordvestsiden av 
rv.22.  
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Alternativer som har blitt vurdert 

Statens vegvesen har i planprosessen, og i samarbeid med kommunen, vurdert flere 
alternative løsninger. 

5.1.1 GS-veg på østsiden av rv.22 
I oppstarten av planleggingen ble alternative plasseringer av gang- og sykkelvegen på 
østsiden av riksvegen vurdert. Da eksisterende gang- og sykkelveger i hver ende av 
planområdet ligger på vestsiden av riksvegen, ble gang- og sykkelveg på østsiden ansett 
som uhensiktsmessig, Dette ville medføre at rv. 22 må krysses to ganger. Det er også mest 
bebyggelse på vestsiden i dag, slik at tilgjengeligheten til gang- og sykkelvegen blir best på 
denne siden. Det ville i tillegg medført en betydelig høyere kostnad å anlegge en undergang 
nord i planområdet.  
 

5.1.2 GS-veg tett på rv.22 helt til Holmegil 
Da planarbeidet først ble igangsatt i 2015 ble det jobbet med en løsning hvor gs-vegen ble 
lagt langs rv.22 helt i fra Nygårdshaugen til Holmegil. Planarbeidet ble satt på vent i 2019 
(før offentlig ettersyn), bl.a. som følge av uavklarte forhold knyttet til behov for gangkulvert 
og til reguleringsplanforslag (Bergheim syd) på motsatt side av vegen. 

Det er flere utfordringer til denne løsningen: 

• Gs-veg tett på dagens rv.22 er uheldig for en framtidig utvidelse av rv.22.  
• Selv uten trafikkvekst på rv.22 tilsier dagens trafikkmengder at det er behov for 

utbedring av rv.22. 
• Det foreligger ikke planer eller bevilgning for utbedring av rv.22 i dette området, 

men bygging av GS-veg tett på rv.22 vil komme i konflikt med en framtidig utvidelse 
av rv.22. Det har siden 2015 blitt vedtatt to større reguleringsplaner på østsiden av 
rv.22, som medfører at det er utfordrende å utvide rv.22 på denne siden. 

• Det er svært uheldig bruk av offentlige midler hvis vi bygger en gsv langs rv.22 som 
senere må flyttes ved en utvidelse av rv.22. Det er også svært uheldig for inngrep og 
begrensninger for næringseiendommene langs rv.22 hvis gsv-langs rv.22 skal ta 
høyde for en framtidig utvidelse av rv.22. 
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Da reguleringsplanarbeidet ble tatt opp igjen i 2022, ble det derfor besluttet å søke 
løsninger som i større grad utnytter eksisterende vegkapital. Bruk av lokalt vegnett på deler 
av strekningen, vil både redusere kostnader i prosjektet, redusere beslag av 
næringseiendommer og vil legge bedre til rette for at rv. 22 enklere kan utvikles videre i 
eksisterende trasé.  

GS-veg bør legges i traseer som i størst mulig grad øker nytten og reduserer arealkonflikter, 
jfr bygging av gs-veg langs øvrige fylkesveger og kommunale veger som alternativ til å 
bygge gs-veg langs riksveger/europaveger -  for eksempel gsv langs fv.119 i Melløs som 
alternativ til å bygge gsv langs E6 

 

5.1.1 Utbedring av krysset Jellestadveien x Holmegil 
Det knytter seg flere utfordringer til dette krysset: 

• Nærføring til bebyggelse og næringstomt 
• Eksisterende kryss er ikke i tråd med håndbok N100 mtp stigningsforhold 
• Nærliggende avkjøringer er svært bratte 
• Eksisterende mur 

Nytt kryss med tilfredsstillende stigningsforhold vil kreve senkning av Holmegil og/eller 
heving av Jellestadveien. 

  

Alt 1: Senkning av Holmegil 

• Vil medføre betydelige terrenginngrep for nærliggende eiendommer 
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• Vil medføre større ombygging av avkjøringene til Holmegil 18 og Holmegil 20 – må 
trolig få atkomst fra motsatt side via Papeibakken, som igjen vil medføre utvidelse av 
planområdet, inngrep på annen eiendom og utfordring med garasjer som vender feil 
vei. 

  

 

Alt 2: Heving av Jellestadveien 

For å få tilfredsstillende stigningsforhold i nytt kryss vil det medføre at Jellestadveien må 
heves over 1,5 m. 

Vil medføre betydelige terrenginngrep for nærliggende eiendommer på vestsiden: gnr 
1050/249 (Kroken - under utbygging) og gnr 1050/249 (regulert til næringsområde). 
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Valgt løsning 

Det legges opp til en løsning hvor vi ikke endrer krysset – kun bygger gs-veg på vestsiden av 
Holmegil og utvider eksisterende GS-veg til 3m inkl. skulder langs Jellestadvegen (tar areal 
fra eksisterende grøft mellom Gs-vegen Jellestadveien.  

Dette vil medføre at vi da kan beholde eksisterende avkjøringer og mur, unngår inngrep i 
boligtomter og unngår kostbar ombygging av Holmegil og/eller Jellestadveien. 

 

5.1.1 Ingen ombygging av Engsmyrveien 
For å minimere byggekostnadene ble det vurdert å ikke bygge om Engsmyrveien ved gnr 
1050/85 (tomt som eies av Statens vegvesen). Dette alternativet ble forkastet da det ville 
medført mer grunnerverv fra Engsmyrveien 19 og utfordring med å tilpasse fortauet til 
avkjøringen ned til Senter Landbrukssenter (Engsmyrveien 21). 
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Figur 8: Bilder av dagens situasjon 

 

Figur 9: Forkastet løsning til venstre, hvor Engsmyrveien beholdes. Anbefalt løsning til høyre, hvor 
Engsmyrveien trekkes inn på Statens vegvesen-tomta. 
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5.2 Planlagt arealbruk 
Hensikten med planarbeidet er å etablere et tilbud som mangler i dag, til gående og 
syklende langs Rv. 22 mellom Nygårdshaugen og Holmegil samt knytte sammen 
eksisterende gang- og sykkelveg ved Borgenhaugen.  

Prosjektets mål er å gi økt sikkerhet, trygghet og fremkommelighet for myke trafikanter og 
samtidig øke andelen som velger å gå og sykle framfor å kjøre bil. Prosjektet skal også øke 
tilgjengeligheten for alle trafikantgrupper gjennom universelt utformede løsninger og 
opprusting/optimalisering av bussholdeplasser.  

 

Arealtabell 
§ 12-5 nr. 1 - Bebyggelse og anlegg  Areal (daa) 
Boligbebyggelse  3,7 
Energianlegg 0,0 
Industri/lager 1,6 
Sum areal denne kategori: 5,4 

 

§ 12-5 nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 
Kjøreveg 8,5 
Gang-/sykkelveg  5,2 
Annen veggrunn – grøntareal 9,6 
Kollektivholdeplass 0,4 
Sum areal denne kategori: 23,7 

 

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) 
Friområde 0,3 

 

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål Areal (daa) 
LNFR-areal 1,9 
  
Bestemmelsesområder Areal (daa) 
Anleggs- og riggområde 7,5 
 
 

Totalt areal som omfattes av reguleringsplanen 31,2 
 
Planforslaget tar i all hovedsak for seg arealer som skal benyttes til fremtidig gang- og 
sykkelveg med tilhørende veggrunn. Dette vil medføre tap av areal fra nærliggende 
eiendommer.  
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5.2.1 Bebyggelse og anlegg 
Områdene ligger i kombinasjon med midlertidig anlegg- og riggområder.   
 
Midlertidig anleggsområde tilbakeføres når anlegget er ferdig gjennomført, omtalt som 
bestemmelsesområder nedenfor her, hvor eksisterende bebyggelsesformål fortsatt skal 
gjelde. Reguleringsbestemmelser følger gjeldende tilgrensende reguleringsplaner.  
 
Det er ett bolighus som foreslås revet, fordi det vil bli liggende for nær den nye traseen og 
resterende eiendom ikke vil kunne benyttes hensiktsmessig. Dette vil derfor bli innløst før 
det blir satt i gang anleggsarbeider.  
 
 

5.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveg, gang- og sykkelveg  
Dagens kjøreveg ut til vegens senterlinje er tatt med for å tydeliggjøre overgangen mellom 
eksisterende og planlagt anlegg. Boligen på Iseveien 68 vil få ny atkomstveg via 
Engsmyrveien. Reguleringsplanen tar også høyde for en framtidig undergang mellom 
vestsiden og østsiden av rv. 22 ved Nygårdshaugen dagsenter. 
 
 

5.2.3 Annen veggrunn –grøntareal 
Disse arealene omfatter hovedsakelig grøft på begge sider av gang- og sykkelvegen og 
skråningsutslag, men også arealer som tidligere er regulert til friområde/park (o_SVG1, i 
sørenden av planområdet). Innenfor dette formålet tillates mindre anlegg, konstruksjoner, 
fotgjengerundergang og installasjoner som ledd i veganlegget, som f.eks. rekkverk, 
koblingsskap, m.m.  

Det er kommet innspill fra Østfold fylkeskommune om at eksisterende grøntstrukturer i 
begge ender av planområdet må opprettholdes. Overgangen fra parkområde i gjeldende plan 
i nordenden, til annen veggrunn/grøntareal vil ikke ha noen praktisk betydning så snart 
gang- og sykkelveganlegget er ferdig opparbeidet og tilgrensende arealer er gjenopprettet. 
Det gjenstående parkarealet i sørenden av traseen er regulert til samme formål; annen 
veggrunn/grøntareal i videre vestgående reguleringsplan. Arealet benyttes ikke til noe 
spesielt i dag, og det er drøftet med Sarpsborg kommune om det ligger an til at det skal 
disponeres/opparbeides som parkareal. Under de kjente forholdene ligger det ikke an til 
dette, men det er ikke noe i veien for at arealene kan opparbeides på senere tidspunkt. 
  
 
 

5.2.4 Bestemmelsesområder 
Det er lagt inn et midlertidig anlegg- og riggområde langs hele den aktuelle vegstrekningen, 
regulert som bestemmelsesområder. Disse bestemmelsesområdene skal sikre tilstrekkelig 
areal for å muliggjøre etablering av tiltakene som detaljreguleringsplanen legger til rette for. 
Det reguleres ikke anlegg- og riggområder for offentlig vegareal, hvor offentlige 
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vegmyndighet selv fritt disponerer arealet. Beltet for anleggs- og riggområde vil oppheves 
når arbeidene avsluttes. Underliggende, gjeldende arealbruksformål vil bli opprettholdt.  
 
 
 

5.3 Teknisk beskrivelse 

5.3.1 Veg og konstruksjon 
Gang- og sykkelvegen langs rv.22 planlegges med en standard bredde på 3,5 meter og med 
sideareal/grøft mot vegen på minimum 3 meter. Der det er busslommer eller vegkryss vil 
gang- og sykkelvegen trekkes lenger unna kjørevegen. Se for øvrig tegningene nedenfor her, 
og i utdypende tegningsgrunnlag i tegningsheftet «Teknisk plan».  
 
 
 

 

Figur 10: Hovedprinsipp/normalprofil av gang- og sykkelvegen 
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Figur 11: Hovedprinsipp/normalprofil av gang- og sykkelveg og busslomme 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst 
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Figur 12: Hovedprinsipp/normalprofil av gang- og sykkelvegen med rekkverk og oppfylling ved bratt 
terreng 

Gang- og sykkelvegen langs Jellestadveien og Holmegil planlegges med en standard bredde 
på 2,5 meter og med sideareal/grøft mot vegen på minimum 1,5 meter. 

 

Figur 13: Hovedprinsipp/normalprofil av gang- og sykkelvegen langs Jellestadveien og Holmegil 

 

 

5.3.2 Beskrivelse fra nord til sør 

Holmegil 

 

Figur 14: Utsnitt av teknisk plan. Røde linjer er eksisterende eiendomsgrenser. 
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Figur 15: Utsnitt av plankartet, hvor det legges opp til å etablere et krysningspunkt over Holmegil og 
fortau til eksisterende holdeplass langs rv.22.  

Reguleringsplanen åpner også for oppgradering av holdeplassen med lengre busslomme, 
krysningspunkt over rv.22 og etablering av lehus. En slik oppgradering vil kreve noe 
arealbeslag fra eiendommen gnr 1051/288. 

  

Figur 16: Utsnitt fra 3D-modell og bilde fra dagens situasjon. 

  

Figur 17: Krysset rv.22 x Holmegil hvor ny gs-veg kobler seg på eksisterende gs-veg langs rv.22. 
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Figur 18: Ny gs-veg vil kreve tilpasning til eksisterende avkjøring, og noe beslag av dyrka mark. Det 
legges opp til smal grøft for å minimere eiendomsinngrepet. 

 

Figur 19: Utsnitt av plankartet ved krysset Holmegil x Jellestadveien. Det legges opp til å videreføre 
eksisterende kantstopp for buss, men det etableres et vente-repos mellom vegen og gs-vegen. Det 
kan også være aktuelt å etablere fotgjengerfelt i krysset Holmegil X Jellestadveien. Dette vil bli endelig 
avklart i byggeplanfasen i dialog med kommunen. 

  

Figur 20: Stigningsforhold i GS-veg fra Holmegilveien til den treffer eks GS-veg i Jellestadveien er 
utfordrende. Håndbokkrav (N100) på maks 8% over 35m lengde. Dette medfører at GS-vegen må 
senkes noe i forhold til Holmegil, og at GS-vegen derfor trenger noe mer avstand til Holmegil for å 
fange opp høydeforskjellen. Ved å stramme opp helningen på grøfta til 1:2 vil dette bedre noe på 
arealinngrepet inn på næringseiendommen gnr 1050/195 (Pretec AS), men det vil likevel medføre at 
eksisterende gjerde må flyttes ca 6 m inn på eiendommen, noe mer nærmest Jellestadveien. Dette 
medfører permanent erverv av ca 560 m2 fra gnr 1050/195. 
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Figur 21: Siden GS-vegen vil få et fall på 8%, er det ønskelig med en siktsone i krysset på 15x15m. 
Dette vil kreve at nytt gjerde må vinkles noe nordover langs Jellestadveien. 

Jellestadveien 

 

Figur 22: Utsnitt av plankartet. 

 

Figur 23: Utsnitt av teknisk plan. Røde linjer er eksisterende eiendomsgrenser. 
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Figur 24: Det legges kun opp til å reasfaltere eksisterende gs-veg til 2,5 m asfaltbredde og utbedre 
skulder og grøft. Det vil derfor ikke bli behov for permanent eller midlertidig arealbeslag inn i 
boligtomene langs Jellestadveien. 

 

 

Figur 25: Planforslaget viser hensynssone frisikt i de fire kommunale avkjøringene fra Jellestadveien. 
Det står i dag vegetasjon innenfor flere av disse frisiktsonene. Det legges imidlertid ikke opp til å 
erverve frisiktsonene, siden det er regulert boligformål under hensynssonene. 

Engsmyrveien 

 

Figur 26: Utsnitt av plankartet. 

 

Figur 27: Utsnitt av teknisk plan. Røde linjer er eksisterende eiendomsgrenser. 
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Figur 28: Engsmyrveien er en blindveg med liten trafikk og lav fart, så her legges det opp til at syklister 
deler veibanen med bilister. Det etableres et smalt fortau på 2 m i tillegg til skulder på 2x0,25m. Det 
vil bli etablert mur for å opprettholde kjøremønsteret internt på næringstomta gnr 1051/242. Fortauet 
vil kreve noe stripeerverv av eiendommen (ca 265 m2). 

  

Figur 29: Dagens avkjøring til næringseiendommen gnr 1051/243 er bratt. Det er derfor ikke mulig å 
både ha avkjøring og fortau her. Siden det ikke har lyktes med å finne ny atkomstveg til 
næringseiendommen, legges det opp til at fortauet må avsluttes ved avkjøringen. Fortauet vil kreve noe 
stripeerverv av eiendommen (ca 130 m2). 

  

Figur 30: Dagens trafokiosk og styreskap må flyttes ca 1 m lengre vekk fra Engsmyrveien som følge av 
fortauet. Planforslaget har ivaretatt dette ved å regulere inn en tomt med formålet Energianlegg i 
området ved dagens plassering.  
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Figur 31: Fortauet vil kreve tilpasning til avkjørselen inn til næringseiendommen gnr 1051/133 og at 
noe stripeerverv fra eiendommen (ca 200 m2) slik at eksisterende gjerde må flyttes ca 3,5m.  

  

Figur 32: Det legges opp til å flytte Engsmyrveien inn på Statens vegvesen-tomta. Dette vil redusere 
arealinngrepet for Engsmyrveien 19 og vil medføre at avkjøringen ned til Senter Landbrukssenter 
(Engsmyrveien 21) blir som i dag.  Senter Landbrukssenter har varelevering fra trailere som kommer 
opp denne atkomstvegen. 

Rv.22 

For at planforslaget skal samsvare med tilgrensende reguleringsplan på motsatt side av 
rv.22 (reguleringsplanen for Bergheim syd), har planforslaget tatt høyde for å at det kan 
etableres passeringslomme langs rv.22 og en gangrampe under rv.22. Bygging av rampe, 
kulvert eller passeringslomme er ikke en del av prosjektet for bygging av gs-veg mellom 
Nygårdshaugen til Holmegil. 

 

Figur 33: Utsnitt av plankartet. 
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Figur 34: Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i området. 

 

  

Figur 35: Dagens situasjon og utsnitt fra 3D-modell 

 

 

Figur 36: Dagens situasjon av utbyggingsområdet på Bergheim syd på motsatt side av rv.22. 
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Figur 37: Planforslaget legger opp til at gnr 1050/4 får en ny atkomst fra Engsmyrveien. Dette er 
gunstig for trafikksikkerheten både for beboere på eiendommen og for trafikken på rv.22. GS-vegen vil 
kreve noe stripeerverv av eiendommen (ca 380 m2). 

 

  

Figur 38: Planforslaget legger opp til innløsning av gnr 1050/4, og at gnr 1050/94 får en ny og mer 
gunstig atkomst fra Nygårdshaugen. GS-vegen vil kreve noe stripeerverv av eiendommen 1050/94 (ca 
380 m2). 

 

Figur 39: Utsnitt av teknisk plan. 
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Figur 40: Oppgradering av holdeplass og etablering av gs-veg vil kreve noe stripeerverv av hagene ved 
Nygårdshaugen – ca 110 m2 fra gnr 1050/140, ca 170 m2 fra gnr 1050/139, ca 260 m2 fra gnr 
1050/64 og ca 40 m2 fra gnr 1050/65. 

 

 

Figur 41: Utsnitt av teknisk plan. 

 

5.3.3 Landskap og universell utforming 
 
Sideterreng 
Gang- og sykkelvegen etableres med grunn grøft (med beplantning) mot kjørebanen. Mot 
tilstøtende eiendommer, ved flatt terreng og mot jord- og bergskjæringer etableres grønn 
grøft. Der gang- og sykkelvegen ligger høyere enn eksisterende terreng, blir det fylling, som 
hovedregel med helning 1:3. Overgangene mellom jordskjæringer/-fyllinger og eksisterende 
terreng skal avrundes slik at overgangen blir myk. 
 
Vegetasjon 
En del vegetasjon vil måtte fjernes som følge av tiltaket, men det er ønskelig at det grønne 
inntrykket som er langs vegen i dag videreføres. Dette gjøres ved at grøfter, jordskjæringer 
og fyllinger tilsås. Det bør også beplantes med noen trær og busker som er naturlig 
forekommende på stedet. Det foreslås at ved Nygårdshaugen dagsenter etableres en eller 
flere benker for de som skulle trenge en hvil på gåturen og som møteplass for barn som vil 
gå til skolen sammen. Nøyaktig beplantning og utforming avgjøres i byggeplan senere. 
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Ved undergangen i sørenden av parsellen, er det noe uryddig vegetasjon med bl.a. lupin. 
Gang- og sykkelvegen kan her føles noe utrygg, da vegetasjonen er så høy at den begrenser 
sikten ut mot kjørevegen. Det anbefales å rydde i vegetasjonen slik at arealet kan klippes 
regelmessig for å unngå at svartelistede arter etablerer seg.  
 
 
Universell utforming 
Gang- og sykkelvegen er planlagt universelt utformet. Den skal oppfylle krav til bl.a. helning 
og bredde. Også holdeplassene, inkludert eventuelle lehus, utformes slik at de oppfyller krav 
til universell utforming. Bl.a. benyttes bussvennlig kantstein, og det legges ledelinje frem til 
påstigningspunkt. 
 
I Engsmyrveien ved gnr 1051/243 (Stansemakeren) vil eksisterende avkjøring medføre at det 
ikke er mulig å oppfylle UU-krav til helning for planlagt fortau. 
 

5.3.4 Elektro og kabler 
Det er planlagt oppgradering/nytt lysmastanlegg langs hele den nye gang- og sykkelvegens 
lengde.  

• Langs rv.22 er det planlagt nye lysmaster HE 6m ved Holmegil og ved 
Nygårdshaugen. 

• Langs Holmegil legges det opp til nytt lysanlegg med HE master 8m masteavstand ca. 
40 m. 

• Langs Jellestadveien legges det opp til å bytte lysarmatur og sikringer på 
eksisterende master, og etablere 2 nye master HE 6m i krysset med Brusemyrveien.  

• Langs Engsmyrveien legges det opp til å bytte lysarmatur og sikringer på 
eksisterende master og supplere med nye HE master 8 m (Mot Rv 22). Etablering av 
fortau vil kreve flytting av fordelingsskap og trafo. 

Det er innhentet ledningskart over eksisterende kabler og ledninger. Det vil bli bestilt 
kabelpåvisning i forkant av byggearbeidene, og hvor det vil bli tatt hensyn til kabler ved 
graving med masseutskifting. 
 
 

5.3.5 Vann og avløp 
Det er opprettet god dialog med Sarpsborg kommune om ivaretagelse av vann og avløp 
innenfor planområdet. Endelig dimensjonering av kapasitet og rensing av overvann skal 
utføres i neste planfase. Tillatt påslipp til kommunalt nett skal avtales med Sarpsborg 
kommune. Overvannshåndteringen skal utføres i henhold til gjeldende Overvannsveilleder 
for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma sør og håndbok N200. 
 
Langs Rv.22 Iseveien fra innkjøring Holmegil og bussholdeplass etableres det nytt 
overvannsanlegg med sandfang og gatesluk på bussholdeplass som ledes til kommunalt OV 
nett. Det legges stikkrenner ved kryssinger. 
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Langs Holmegil legges det opp til fordrøyning i grøft ved heving av sandfangstopp i grøft, 
grunnet få og spredte sandfang. Ellers avrenning til terreng fra ny GS. Langsgående lukket 
drenering av GS overbygning. Det legges stikkrenner ved kryssinger. 
 
Langs Jellestadveien er det kun en neglisjerbar endring i asfalterte flater, eksisterende 
løsning for overvann videreføres med heving av sandfangtopp til ferdig terreng. Det legges 
stikkrenner ved kryssinger. 

 
Figur 42: Utsnitt av teknisk plan. 

 
Langs Engsmyrvegen fra Statens vegvesen sin tomt og mot Brusemyrsvegen etableres det 
nytt overvannsanlegg med gatesluk langs kantsteinslinje GS, sluk tilknyttes ny kommunal VA 
trase som igjen tilkobles til eksisterende kommunal ledning i Brusemyrvegen, samt evt også 
langs Rv.22. Oppstrøms Engsmyrvegen er det noen sandfang, disse tilknyttes ny OV ledning. 
Langsgående lukket drenering av GS overbygning. 
 
I område rundt snuplassen ved Engsmyrvegen 17 og langs Rv.22 Iseveien fra innkjøring 
Nygårdshaugen etableres det nytt overvannsanlegg med sandfang og gatesluk som tilkobles 
til ny/sanert kommunal VA- trase som etableres ned til entrepriseskille. Langsgående lukket 
drenering av GS overbygning. 
 
-Vest for busslomme på Rv.22 Iseveien ved Nygårdshaugen etableres det en forsenking 
rundt eksisterende sandfang øst for kulvert under rv.22, dette for lokal åpen 
fordrøyning/infiltrasjon. Langsgående lukket drenering av GS overbygning. 
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-Det skal etableres nytt kommunalt VA anlegg / saneres eksisterende kommunal VA  i hele 
prosjektets utbredelse. Sarpsborg kommune avklarer endelig omfang til neste planfase. 
Kommunalt VA-anlegg bekostes av Sarpsborg kommune og bygges av SVV. Tilsvarende 
bygger Sarpsborg kommune deler av GS prosjekt der de har VA anlegg som kommer til 
utførelse før SVV sin entreprise. 
 
 
 

5.3.6 Anleggs-, rigg- og deponiområder, faseplaner 
Plassering av rigg- og anleggsområder fremgår av plankartet. Det vil ikke bli behov for 
midlertidig deponering av vesentlige mengder masse innenfor det avgrensede planområdet. 
Statens vegvesen er grunneier av en tomt på midt i planområdet, og dette vil bli benyttet 
som anleggs-/riggområde under anleggsfasen.   
 

 

Figur 435 Anvisning av anleggs- og riggområdet 

5.3.7 Renovasjon 

Planforslaget medfører noen endringer i adkomstforhold og får konsekvenser for henting av 
avfall. Løsningene nedenfor er avklart med team avfall og renovasjon i Sarpsborg kommune. 

Nygårdshaugen 6B. Eiendommen har i dag hentested ved eiendommen og renovasjonsbilen 
benytter eksisterende gang- og sykkelveg som adkomst. Denne løsningen videreføres. 

Nygårdshaugen 5. Eiendommen har i dag hentested ved Iseveien. Ny adkomst til denne 
eiendommen blir til Nygårdshaugen. Nytt hentested blir ved Nygårdshaugen og kan 
samlokaliseres med naboeiendommen Nygårdshaugen 7. 

Iseveien 68. Eiendommen har i dag hentested ved Iseveien. Ny adkomst til eiendommen er 
foreslått kombinert med gang- og sykkelvegen med innkjørsel fra Nygårdshaugen 

Anleggs- 

rigg 
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dagsenter. Nytt hentested ved Nygårdshaugen dagsenter er uaktuelt pga. for lang gåavstand 
fra hovedinngang boenhet til hentested. Nytt hentested forslås etablert ved 
eiendomsgrense/ gs-veg og med en smal gruset/ asfaltert adkomst over veigrøfta, slik at 
renovasjonsbilen kan stoppe på Iseveien. Etablering av vendehammer i «kryss» mellom 
adkomsten til eiendommen og gs-vegen kan også være en mulig løsning. 

 

6 Virkninger av planforslaget 

6.1 Plan- og bygningsloven 
I henhold til § 4-3 i forskrift om byggesak kan offentlige veganlegg som anlegges etter 
bestemmelser i eller i medhold i veglov av 21. juni 1963 nr. 23 unntas fra søknadsplikt så 
langt tiltaket er detaljavklart i gjeldende reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Dette 
offentlige veganlegget vil være fritatt for krav til byggesøknad før oppføring under 
forutsetning at tiltakene oppføres som regulert i gjeldende reguleringsplan.  
 
 

6.2 Overordnede planer 
Slik planforslaget er utarbeidet, legger det til rette for en utvikling som er helt i tråd med 
overordnede planer. Den bygger opp om mer gange-, sykkel og kollektivbruk innenfor 
tettbebyggelsen i Sarpsborg og dermed også mål om redusert energibruk og bedre 
trafikksikkerhet. Ved å separere arealer til gang- og sykkeltrafikk vil faren for trafikkulykker 
reduseres betydelig, jf. de ulykkene som har hendt på denne strekningen.  
 
 

6.3 Landskap 
Tiltaket langs rv.22 vil i praksis bli en utvidelse av vegen, men med en grønn rabatt som 
skiller de asfalterte flatene. I et overordnet landskapsperspektiv har planforslaget liten 
virkning. Lokalt vil virkningen være større fordi vegrommet blir bredere og det fjernes trær 
og annen vegetasjon både midlertidig og permanent. På kort sikt vil dette bli en merkbar 
konsekvens av tiltaket, men ved at det grønne preget bevares med tilsåing av grøfter og 
skråninger og eventuell nyplanting, vil denne konsekvensen ha liten betydning på lengre 
sikt.  

Eventuelle negative virkninger grunnet mer asfaltflater og noen flere og større 
bergskjæringer anses som oppveid ved at gående og syklende får et godt og attraktivt 
tilbud. 
 
 

6.4 Stedets karakter 
Stedets karakter vil ikke endre seg betydelig, det vil fortsatt være vegen som dominerer i 
planområdet. En mulig virkning er at det ikke blir høy fart og høyt antall kjøretøy som blir 
det mest dominerende, da det blir betydelig mer plass til myke trafikanter. Dette gir en 
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positiv signaleffekt om at det er viktig at gående og syklende får et eget tilbud. Dette er i 
tråd med overordnede mål og føringer. 
 

6.5 Kulturminner og kulturmiljø, ev. verneverdi 
Det er ikke kjent noen kulturminner i planområdet, og det er ikke lagt opp til fysiske 
registreringer før anleggsarbeidet igangsette. Verneverdige funn som eventuelt dukker opp 
under gravearbeider vil måtte håndteres der og da, med hjemmel i eget punkt i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
 

6.6 Forhold til kravene i kap. II i naturmangfoldloven 
Det er gjennomført ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse) og et Ytre Miljø-notat. Det 
skal utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan) og en vurdering av sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljøforhold (SHA-plan) sammen med plan for byggeplanfasen, som skal følge opp 
aktuelle natur- og miljøtiltak.  
 
Det er ikke registrert verneområder eller prioriterte naturtyper innenfor planområdet. Det er 
på den annen side registrert arter som er oppført i svartelista med «svært høy 
spredningsfare». Det viktigste temaet knyttet til naturmiljø i planområdet er dermed å unngå 
spredning av fremmede skadelige arter. Av det følgende fremgår det at planområdet og 
antatte aktiviteter på anlegget er vurdert etter naturmangfoldloven §§ 4-12.  
 
 

6.6.1 Vurdering av miljøprinsippene i naturmangfoldloven  

§8 Kunnskap om naturmangfold i området 

Kunnskapsgrunnlaget og informasjonen om naturmangfold i området er basert på 
eksisterende registreringer innhentet fra databasene Artskart (artsdatabanken) og Naturbase 
(miljødirektoratet). Etter Statens vegvesens vurdering er innhentet informasjon tilstrekkelig i 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfold.  Vi anser kunnskapen om 
naturmangfoldet som god, og anser naturmangfoldlovens §8 om kunnskapsgrunnlaget som 
oppfylt. 

§ 9 Om føre‐var‐prinsippet 

Kravet til kunnskap skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. Planlagte tiltak skjer langs allerede etablert vegtrase, med anleggelse av 
gang- og sykkelveg. Tiltaket skjer i et område med mye vegnett, bebyggelse og industri. Vi 
anser kunnskapen om naturmangfold og effekter av tiltaket i planområdet som tilstrekkelig 
for vurdering av fare for tiltakets skade på naturmangfold. Det er ikke sannsynlig at tiltaket 
vil medføre alvorlig skade på økosystem, naturtyper, vegetasjon og flora. Føre‐var prinsippet 
tillegges derfor ikke stor vekt videre. 
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§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 

Eksisterende inngrep i og ved planområdet er dagens vegnett, boliger, industri- og 
handelsbygg. Området er relativt omfattende utbygget fra før og bærer preg av mye 
menneskelig aktivitet og trafikk. Det er også rimelig å anta at det i fremtiden kommer til å 
bli økende byggeaktivitet i området, da i form av flere bygg til ulike formål.  

§ 11 kostnader ved miljøforringelse 

Statens vegvesen dekker kostnader ved å iverksette tiltak for å ivareta og fremskaffe 
kunnskap om naturmangfold i området i tråd med nasjonale mål og miljømål i Nasjonal 
transportplan. Videre vil det i tråd med vegvesenets retningslinjer bli utarbeidet ytre 
miljøplan (YM) hvor forebyggende eller gjenopprettende tiltak vil fremgå. For tiltak i planen 
vil vi fremover ha fokus på håndtering av fremmede arter som er registrert innenfor 
tiltaksområdet.  

§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Bestemmelsen går ut på å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet ved å ta 
utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering, som ut fra en samlet vurdering av 
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Det legges vekt på at anlegget skal utføres med driftsmetoder 
og teknikk som minimerer terrenginngrep, utslipp eller andre uheldige effekter som kan føre 
til miljøforringelse eller negativ påvirkning på biologisk mangfold. Areal med fremmede arter 
må ikke blandes med andre masser som vurderes som fri for fremmede plantearter i 
anleggsfasen og det må gjøres en risikovurdering som skal ligge til grunn for håndtering av 
infiserte masser. Masser som er infisert med fremmede plantearter må ikke kjøres eller 
transporteres til steder hvor det ikke er registrert fremmede plantearter fra før og hvor det 
da er en risiko for at disse kan etablere seg. 

 
 

6.7 Rekreasjonsinteresser 
Gang- og sykkelvegen vil ha en positiv virkning for rekreasjonsmulighetene i området. Den 
vil danne en gang- og sykkelvegforbindelse som i dag mangler på en lengre strekning. I 
tillegg er dette et område som er godt tilrettelagt for bil, men som har et begrenset gang- 
og sykkelnettverk. Ny gang- og sykkelveg på denne strekningen vurderes derfor som 
positivt.  
 
Tiltaket vil ikke ha negative konsekvenser for nærmiljø eller friluftsliv. Et sammenhengende 
gang- og sykkelvegnett vil bidra til å gjøre det enklere for mye trafikanter å bevege seg i 
nærområdet. Dette vil også gjøre det enklere og tryggere for myke trafikanter å komme seg 
fra Sentrum/Borgen og ut mot golfbanen ved Hevingen, Ise, Isesjøen og de tilstøtende 
friluftsområdene. 
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6.8 Uteområder  
Flere naboeiendommer mister noe uteareal og deler av private hager på grunn av tiltakene 
med å etablere et trafikksikkert tilbud for gående og syklende. Naboer vil bli kompensert for 
de arealer som går tapt, og resterende hageareal settes i stand slik det var før 
anleggsarbeidene eller bedre. Dette vil gjelde samtlige tilgrensende arealer, både private og 
offentlige. 
 
 

6.9 Trafikkforhold 
Gjennomføring av planforslaget vil gi økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper og gi 
bedre tilgjengelighet til kollektivtrafikk. Det har vært et prioritert tiltak å redusere antallet 
avkjørsler. Dette skal først og fremst ha god effekt for trafikksikkerheten, men vil samtidig 
ha god effekt på oversiktlighet og trafikkavvikling. Et mer separat vegsystem for myke og 
harde trafikanter vil bidra til tryggere og enklere ferdsel for alle trafikanter. Det legges ikke 
opp til endring av fartsgrenser på vegstrekningen.  

Statens vegvesen gjennomfører trafikksikkerhetsrevisjon av egne planer før de legges ut til 
offentlig ettersyn. I revisjonen er det justeringsbehov. Etableringen av gang- og sykkelvegen 
er i stort en betydelig forbedring av de trafikksikkerhetsmessige forholdene på strekningen.  
 
 

6.10  Barns interesser 
Barns interesser styrkes ved at en tilrettelegging for gående og syklende øker 
fremkommeligheten for barn og andre som ikke kjører, samt gjør det mer trafikksikkert for 
barn å ferdes i trafikken. Planforslaget medfører ingen kjente, negative konsekvenser for 
barn eller unges interesser eller interesser knyttet til leke- og aktivitetsområder. 
 
 

6.11  Sosial infrastruktur 
Nygårdshaugen dagsenter mister deler av en sansehage.  
 
 

6.12 Universell tilgjengelighet 
Områder som er universelt utformet gjør forholdene mye bedre for enkelte grupper, og 
dermed også litt bedre for alle. I denne planen er det bussholdeplassene som skal utbedres. 
De anlegges slik at fotgjengere kan bevege seg mellom gang- og sykkelvegarealet og 
busslommer helt frie for kantstein og andre fysiske hindre. Universell utforming er et 
grunnleggende prinsipp og skal gjennomføres i alle offentlige rom/samferdselsanlegg. Nye 
tiltak innenfor planområdet skal prosjekteres og utføres etter Statens vegvesens gjeldende 
retningslinjer for universell utforming. Dette inkluderer tilfredsstillende helning på gang- og 
sykkelveger, taktile heller og ledelinjer i tilknytning til kollektivholdeplasser, lehus av 
tilfredsstillende størrelse og kvalitet, samt etablering av allergivennlig vegetasjon. 
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6.13 Hovedsykkelnett Nedre Glomma 

Planforslaget bygger opp under rute 11 i plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og 
Fredrikstad. 
 
I Engsmyrveien må syklende dele vegbane med kjørende. Siden Engsmyrveien her er en 
blindvei med lav fart og liten trafikk, anses dette som en god løsning som er i tråd med 
strategien for hovedsykkelnett Nedre Glomma. 

  

Figur 44: Blandet sykkel- og biltrafikk. Kilde: Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad, Strategi og 
handling 
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6.14 Energibehov – energiforbruk 
Energiforbruk og klimautslipp i forbindelse med anleggsaktiviteten/prosjektet skal 
begrenses mest mulig gjennom redusert transportomfang og valg av materialer og utstyr 
som gir lavt energiforbruk og utslipp. I driftsfase er det det planlagt nye lysmaster i traseen, 
bestående av led-belysning som vil kreve minimalt med strøm. Anlegget får ingen 
konsekvenser av betydning for energibehov eller –bruk. 
 
 

6.15 Risiko og sårbarhet  
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som vedlegg til 
planforslaget. Analysen konkluderer med at risiko- og sårbarhetsforholdene i planområdet 
kan reduseres til et akseptabelt nivå med tilfredsstillende planlegging og bl.a. ved at aktuelle 
potensielle hendelser ivaretas i plan for ytre miljø.  
 
Prosjektet har identifisert mulige uønskede hendelser som kan være aktuelle og har blant 
annet benyttes DSB’s sjekkliste for potensielle, uønskede hendelser. Det er identifisert 
enkelte uønskede hendelser som kan inntreffe som følge av utbyggingsprosjektet. De 
uønskede hendelsene er listet opp i tabellen nedenfor. Hendelsene er analysert videre i 
vedlagt ROS-analyse. 
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ID nr.  Uønsket hendelse  
1 Brudd på kraftforsyning/vann/avløp 
2 Forurensing på land eller i sjø 
3 Støv- og støyplager fra trafikk 
4 Påkjørsel mellom kjøretøy og mjuke trafikanter 
5 Påkjørsel mellom syklist og kollektivreisende 
Tabell 6-1 Identifiserte uønskede hendelser som kan inntreffe i prosjektet. 

    
6.16 Jordressurser / landbruk 

Planen vil medføre noe beslag av dyrket mark langs Holmegil. Dette området er i 
kommuneplanen regulert til næring/industri. 
 
For å minimere beslag av dyrka mark legges det opp til en minimumsløsning med 2,5m bred 
gs-veg og smal grøft på 1,5m. Busstopp etableres som kantstopp (ikke busslomme). Beslag 
av dyrka mark vil derfor utgjøre ca 1 daa. 

 
Figur 45: Dagens arealbruk langs den kommunale vegen Holmegil 
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Figur 46: Utsnitt av kommuneplanens arealdel, hvor eksisterende jorde er regulert til næring/industri. 

 
6.17 Teknisk infrastruktur 

Utbygging av gs-veg medfører omlegging og nye kabler for belysning og ledninger for 
overvann. Flytting av eksisterende og lokalisering av nye anlegg vil gjennomføres i dialog 
med berørte eiere. Eventuelle tilkoblinger til det kommunale overvannsnettet må avklares 
med Sarpsborg kommune. Vann- og avløpsledninger langs rv. 22 for øvrig skal ikke bli 
berørt av tiltaket.  
 
 

6.18 Konsekvenser for næringsinteresser 
Etablering fortau og gs-veg vil kreve noe stripeerverv fra tilgrensende næringseiendommer.  
Planforslaget legger opp til flere avbøtende tiltak for å imøtekomme næringsinteresser: 

• For å minimere beslag av næringseiendommer i Engsmyrveien, er det her valgt en 
løsning hvor syklende deler vegen med de kjørende og at de kun etableres et smalt 
fortau på 2,5m inkludert skulder for fotgjengere. 

• Det vil bli etablert mur for å opprettholde kjøremønsteret internt på næringstomta 
gnr 1051/242. 

• Deler av Engsmyrveien flyttes inn på tomta gnr 1050/85 (eies av SVV) for å minimere 
erverv og for å opprettholde avkjøringen ned til Senter Landbrukssenter 
(Engsmyrveien 21). 

• For å minimere beslag av næringsareal langs Holmegil legges det opp til en 
minimumsløsning med 2,5m bred gs-veg og smal grøft på 1,5m.  

• Det er valgt løsninger som i større grad utnytter eksisterende vegkapital. Bruk av 
lokalt vegnett på deler av strekningen veil redusere beslag av næringseiendommer. 
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7 Gjennomføring av planforslaget 

Fremdrift og finansiering  
Reguleringsplanen er planlagt godkjent i begynnelsen av 2023, deretter starter 
byggeplanlegging og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for å anskaffe en entreprenør 
som kan bygge anlegget. Planen er at utbyggingen skal starte i 2024 forutsatt at det 
bevilges penger til prosjektet. Hvor lang tid utbyggingen tar er avhengig av mange faktorer, 
men vi regner med en byggetid på ca. 1 år for dette anlegget. Anlegget skal gjennomføres i 
regi av Statens vegvesen og finansieres av bypakke nedre Glomma. 
 
Byggefasen 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) 
Aktuelle problemstillinger omkring ytre miljø er risikovurdert i ROS-analysen. 
Risikovurderingen vil danne grunnlaget for ytre miljø-planen (YM-plan) som skal utarbeides 
i neste fase (byggeplanfasen). Alle tiltak i YM-planen til prosjektet og som gjelder 
utbyggingsentreprenør skal innarbeides i entreprisen. 
 
Trafikkavvikling 
Statens vegvesen vil etterstrebe og holde begge kjøreretninger åpne i anleggsfasen, men det 
må påregnes perioder hvor trafikken blir lagt over på i ett felt med signalregulering. Detaljer 
og endelig beslutning om trafikkavvikling i anleggsfasen tas i byggeplanfasen. 
 
Klassifisering og driftsansvar 
Statens vegvesen drifter og vedlikeholder gs-vegen langs rv.22 i dag. Det er Sarpsborg 
kommune som drifter og vedlikeholder Engsmyrveien, Jellestadveien og Holmegil. Det vil 
ikke bli noen endringer i dette ansvaret etter at tiltaket er gjennomført. Dette innebærer at 
ny GS-vegen langs rv.22 skal driftes av Statens vegvesen, mens nytt fortau langs 
Engsmyrveien og ny gs-veg langs Holmegil skal driftes av Sarpsborg kommune.  

8 Vedlegg    

• Plankart   
• Reguleringsbestemmelser   
• Risiko og sårbarhetsanalyse  
• Vedlegg 1 Sammendrag av innspill  
• Vedlegg 2 Støynotat 
• Vedlegg 3 Geoteknisk rapport, vurdering av områdestabilitet 
• Vedlegg 4 Geoteknisk notat 
• Vedlegg 5 Miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan 
• Vedlegg 6 Teknisk plan 
• Vedlegg 7 Ytre miljø notat 
• Vedlegg 8 KU-vurdering 
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