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1 FORMÅLSPARAGRAF 

Hensikten med planen 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 konflikter mellom syklende og gående. 
 

2 REGULERINGSFORMÅL 

Bebyggelse og anlegg Jf. pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1: 
 - Boligbebyggelse 
 - Industri/lager 
 - Energianlegg 
   
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Jf. pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2: 
 - Kjøreveg 
 - Gang og sykkelveg 
 - Fortau 
 - Annen veggrunn – Grøntareal 

- Kollektivholdeplass 
 
Grønnstruktur Jf. pbl § 12-5 2. ledd nr. 3 
 - Friområde 

- Blå/grønnstruktur 
 
Bestemmelsesområder. Jf. pbl § 12-7. 
 - Anlegg- og riggområde 
 
Hensynssoner. Jf. pbl § 12-6. 

- Frisikt (H140) 
 

3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

3.1 Opparbeidelse av vegetasjon  
Før samferdselsanlegget tas i bruk skal annen veggrunn – grøntareal, som er en del av 
vegprosjektet, være opparbeidet eller satt i stand. Dersom samferdselsanlegget tas i bruk på 
høst eller vinter, kan ferdigstillelse av grøntanlegget utsettes til senest påfølgende 1 juni. Jf. 
pbl § 12-7, nr. 10.  
 
 

3.2 Geoteknisk detaljprosjektering 
Før arbeid med tiltak innenfor planområdet som berører grunnen igangsettes, skal det utføres 
supplerende geoteknisk detaljprosjektering av lokalstabilitet, samt omfang av geotekniske 
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tiltak. Vurderingen utført i geoteknisk rapport tilhørende teknisk plan skal legges til grunn for 
videre detaljprosjektering. Jf. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 10. 
 

3.3 Godkjenning av vann og avløpstiltak  
Før arbeid med vann- og avløpstiltak tillates igangsatt skal tiltakene være godkjent av berørt 
kommunal forvaltningsmyndighet. Anlegg som skal overtas av Sarpsborg kommune skal 
utføres etter gjeldende kommunal norm. Jf. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 10 
 

3.4 Stenging av adkomster  
Adkomster som er stengt i reguleringsplanen skal ikke tas i bruk etter at gang- og sykkelvegen 
er ferdig opparbeidet.  
  
 

4 FELLESBESTEMMELSER 

4.1 Kulturminner 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter. Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk 
fredete kulturminner (arkeologiske), skal arbeidet øyeblikkelig stanses og 
Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9.juni 1978 nr.50 
(Kulturminneloven) §8. 
 

4.2 Universell utforming 
Fortau og sykkelveg skal utformes med en overflate som gir tilgjengelighet for alle. 
Etablering av alle typer konstruksjoner skal tilrettelegges etter prinsippene om universell 
utforming. 

4.3 Støy 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) gjelder for 
planområdet. 
 
Støy i anleggsperioden skal ikke overskride grenseverdiene i T-1442/2021 tabell 4. 
For arbeidsoperasjoner hvor det ikke er mulig å overholde grenseverdiene, skal det 
gjennomføres avbøtende tiltak. Konkrete tiltak skal spesifiseres i YM-plan, og følges opp i 
anleggsfasen. 
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4.4 Luftkvalitet 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012) legges til grunn 
for grenseverdier, både i anleggsfasen og for driftsfasen. 
Konkrete tiltak for å redusere støvplager i anleggsperioden skal spesifiseres og følges opp 
gjennom YM-plan for anleggsfasen. 

4.5 Forurensing 
Tiltak for å minimere forurensning og avrenning til vassdrag skal konkretiseres i en ytre 
miljøplan, utarbeidet sammen med detaljert byggeplan, og med oppfølging i anleggs- og 
driftsfasen. 
 
Riggområder skal ha oppsamling av alt søl og lekkasjer av olje og drivstoff. Brakkerigg skal 
ha tett tank for oppsamling av alt avløpsvann som ikke har påkobling til kommunalt nett. 
Oppstillingsplass for maskiner og redskap skal ha en minsteavstand til vassdrag på 50 m.  
 
For tiltak innenfor planområdet skal Klima og miljøverndepartementets veileder for 
luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520), eller senere utgaver, legges til grunn. Det skal om 
nødvendig gjøres avbøtende tiltak. Jf.pbl § 12-7, 1. ledd nr. 3.  
 

4.6 Overvann og flom 
Nye stikkrenner må dimensjoneres og utformes slik at de ikke fører til økt fare for oppstuving, 
erosjon, suspensjon og skred, og at de kan ta unna for 200-års flommer/100-års 
nedbørintensiteter inkludert en klimafaktor på 1,2 og en sikkerhetsfaktor på 1,1. Anlegget skal 
utformes og bygges slik at sikkerheten mot flom og skred ikke forringes for eksisterende 
omkringliggende bebyggelse. Kapasitet til nye stikkrenner skal beregnes med en 
gjentettingsgrad på 1/3 av innløpets høyde (ved åpent innløp). 
 
Endelig dimensjonering av kapasitet og rensing av overvann skal utføres i byggeplanfasen i 
dialog med Sarpsborg kommune. Tillatt påslipp til kommunalt nett skal avtales med 
Sarpsborg kommune. Overvannshåndteringen skal utføres i henhold til gjeldende 
Overvannsveileder for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma sør og håndbok N200. 
 

4.7 Landskapsbehandling og terrengtilpasning 
Terrenginngrep skal utføres tilpasset eksisterende terreng og vegetasjon. Skjæringer og 
fyllinger skal gis en naturlig overgang mot eksisterende terreng. 
 
Hensynet til landskapet skal sikres gjennom utarbeidelse av byggeplaner, krav i kontrakt med 
entreprenør og gjennom videre arbeid i anleggsfasen. Terrengbehandling skal gjøres ferdig 
samtidig med resten av veganlegget. Skråningsutslag og andre terrenginngrep tilpasses i 
overgangen til eksisterende terreng. 
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4.8 Naturmangfold 
Spesielle hensyn i forhold til naturtyper/ utvalgte naturtyper, rødlistearter, fremmede 
skadelige arter, eller øvrige artsobservasjoner skal konkretiseres i en ytre miljøplan, utarbeidet 
sammen med detaljert byggeplan, og med oppfølging i anleggs- og driftsfasen. 
Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding og beplantning av arealer. 
 

4.9 Matjord 
Matjord, både permanent og midlertidig beslaglagt, skal tas vare på og mellomlagres separat. 
Overskytende matjord fra permanent erverv tilbakeføres til jordbrukseiendommen det 
kommer fra. 
 
All matjord skal lagres i løse ranker med maksimal høyde 3 meter. 
 
Det skal søkes landbruksfaglig kompetanse under prosjekteringen, utførelsen og ved 
etterkontroll av anleggstiltak som berører matjord, for å sikre forsvarlig jordbehandling. 
 
 

4.10  Nettstasjoner 
Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense. Det er generelt 5 m byggegrense 
rundt nettstasjoner. Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og 
kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad. 

5 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.1 Generelt 
I anleggsperioden for bygging av g/s-veg og omlegging av adkomstveger kan områdene 
regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur nyttes til riggområder, plassering av 
anleggsbrakker, trafikkavvikling, anleggsveger og anleggsområder, masselagring og 
massesortering, lagerplass for materialer, parkering av anleggsmaskiner og andre behov 
tilknyttet anleggsgjennomføringen. I områdene tillates oppføring av brakkerigger og annen 
riggetablering uten byggesaksbehandling. Etter avsluttet anlegg skal områdene ryddes og 
istandsettes i henhold til punktene i § 3. 
 
Ved opparbeidelsen av samferdselsanleggene kan det foretas justering av grensene mellom de 
ulike samferdselsanleggene. 
 
Pilene som viser plassering av avkjørsler på plankartet er veiledende, men antallet og hvilken 
side av eiendommen som skal ha adkomst er bindende. Ved justering av plassering, må det 
dokumenteres i en situasjonsplan at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, frisikt o.l. 
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5.2 Offentlig kjøreveg  
Kjøreveg o_KV er offentlig veg. I områdene kan det anlegges kjøreveger, med nødvendig 
annet trafikkareal til fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, drensgrøfter, murer, 
stabiliserende tiltak. 
 

5.3 Gang- og sykkelveg 
Områder merket o_GS er offentlig gang- og sykkelveg eller gangareal. Områdene skal ha 
belegg med jevn overflate. 

5.4 Annen veggrunn – grøntareal 
Annen veggrunn, grøntareal o_AVG er offentlig annen veggrunn grøntareal. Områdene skal 
benyttes til nødvendig annet trafikkareal til fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, 
drensgrøfter, murer, støyvoller, støyskjermer, stabiliserende tiltak og leskur i tilknytning til 
bussholdeplasser. Mindre justeringer og tilpassinger til terrengforhold og skråningsutslag kan 
gjøres i anleggsfasen.  
 
I området o_AVG7 ved snuplassen i enden av Engsmyrveien kan det etableres en rampe til 
gs-kulvert under rv.22. 
 
Mindre avvik i skråningsutslag innenfor området vil kunne skje som følge av uforutsette 
forhold, som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan medføre at 
areal som skal disponeres til vegformål vil fravike noe fra det som fremgår av 
formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til vegformål, forutsettes benyttet som 
tilstøtende formål. 
 

5.5 Kollektivholdeplass 
Kollektivholdeplassene skal være offentlige. 
Innenfor feltet tillates det etablert konstruksjoner og utstyr med direkte tilknytning til 
formålet, herunder lehus, overbygget sykkelstativ, informasjonstavler ol. 

6 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

Områder ligger i kombinasjon med midlertidig anlegg- og riggområder.  Bestemmelser i 
enhver tid gjeldende kommuneplanens arealdel angir føringer for arealer som er avsatt til 
formålet.  

7 GRØNNSTRUKTUR 

Områder ligger i kombinasjon med midlertidig anlegg- og riggområder.  
Reguleringsbestemmelser følger gjeldende tilgrensende reguleringsplan.  
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8 BESTEMMELSESOMRÅDER 

8.1 Bestemmelsesområde for midlertidig anlegg- og riggområde 
Midlertidig anlegg- og riggområde  kan benyttes til anleggsvirksomhet, inkl. riggplass, 
anleggsveger, lagerplass for matjord, og eller toppdekke vegetasjon i ranker, mellomlagring 
og sortering av masser/bygningsmateriell og oppstilling av maskiner, opparbeidelse/ 
utbedring av overvannsgrøfter, utskifting/ legging av nye overvanns-/ drensledninger, 
landskapstilpasning og stabiliserende tiltak av grunnen. Alle områdene skal istandsettes innen 
1 år etter at veganlegget er satt i drift. I anleggsbeltet skal det legges til rette for naturlig 
revegetering og tilbakeføring av stedegen vegetasjon. 
 

9 HENSYNSSONER 

9.1 Sikringssone - frisikt (H140) 
Det kan ikke føres opp konstruksjoner eller anordninger i frisiktsoner som hindrer fri sikt etter 
veglovens bestemmelser. Det skal være fritt for sikthindringer høyere enn 0,5 meter over 
tilhørende vegers/avkjørslers nivå. Forutsatt at krav til sikkerhetssone er ivaretatt kan 
enkeltstående trær, stolper og lignende stå i frisiktsonene. 
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