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1 Sammendrag 

Prosjektet tar for seg en strekning som ligger i Rakkestad kommune, øst for Hverven 

pukkverk ved Trangåsen. 

Eksisterende riksveg 111 på strekningen ligger tett på jernbanen. Denne 

jernbanestrekningen trafikkeres ikke med togruter i dag. Jernbanelinjen ligger dypt i 

terrenget med bergskjæring langs vestsiden. På østsiden av jernbanen, opp en skråning, 

ligger riksvegen. Skråningen mellom jernbanen og vegen er bratt og på deler er det en 

støttemur med usikker tilstand. Dette og at rekkverket mot jernbanen er av dårlig forfatning 

er årsaken til at planlagt ny veg flyttes et stykke østover og bort fra jernbanen. 

Dette innebærer at det må sprenges en del berg, og at man får en større bergskjæring langs 

vegens østside enn i dag, men trafikksikkerheten bedres betraktelig da det blir en god 

sikkerhetssone mot jernbanen vest for vegen og mot bergskjæringen øst for vegen. Man får 

bedre drenering av overvann og plass til snøopplag. 

 

 
Bilde 1.1: Eksisterende riksveg 111 ved Tranga. Høy skjæring på østsiden og bratt skråning ned mot jernbane på 

vestsiden. 

 

2 Innledning 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med 

Rakkestad kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for «Riksveg 111 utbedring Tranga».  

  

Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter 

høringsperioden. Deretter mottar Rakkestad kommune planbeskrivelse, plankart og 

reguleringsbestemmelser til politisk behandling. Hensikten med planarbeidet er å utbedre 

riksveg 111 på gjeldende strekning. 
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Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i 

Rakkestad avis den 14.03.2017. 

 

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt 

grunneiere og andre berørte. 

 

Planforslaget består av følgende deler: 

 Plankart 

 Reguleringsbestemmelser 

 Planbeskrivelse 

 

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 Rakkestad kommune, servicetorget, rådhuset 

 Internett: www.vegvesen.no/vegprosjekter  

 

Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Rakkestad Avis. Grunneiere og rettighetshavere 

vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige 

instanser. 

 

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes skriftlige til: 

Statens vegvesen Region Øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer 

eller firmapost‐ost@vegvesen.no 

Merk mailen/konvolutten med «109461 Tranga v/Lene Lima». 

 

Kontaktperson i Rakkestad kommune: Espen Glosli, tlf. 69 22 55 00. 

e‐post: espen.glosli@rakkestad.kommune.no 

 

Kontaktperson i Statens vegvesen: Lene Lima, tlf. 69 24 35 79. 

e‐post: lene.lima@vegvesen.no 

 

Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuelle 

justeringer av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling. 

 

Kommunens vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i henhold 

til plan‐ og bygningsloven § 12‐12, jf. § 1-9. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til 

Fylkesmannen. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 

 

 

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter
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3 Bakgrunn for planforslaget 

3.1 Planområdet 

Planområdet for riksveg 111 - Tranga ligger i Rakkestad kommune, øst for Hverven 

pukkverk. Planområdet omfatter en del areal øst for vegstrekningen. Dette for å kunne ha 

mulighet til å justere veglinjen om nødvendig. På vestsiden av vegen er det skråning ned mot 

jernbanen. Planområdet strekker seg derfor i mindre grad mot vest. Strekningen som 

reguleres er cirka 550 m.  

 
Kart 1. Varslet planområde. 

3.2 Planens formål 

Rekkverket langs vegen, som skal forhindre utforkjøring mot jernbanen, er i svært dårlig 

forfatning og er i ferd med å rase ut. Tilstanden til støttemurene som støtter opp vegen, og 

som deler av rekkverket er festet på, er også usikre. Det er ikke plass til snøopplag på 

strekningen da det er bratt skråning ned mot jernbanen på en side og høy bergskjæring på 

den andre siden. Veiens sideareal er ikke utformet etter dagens krav til trafikksikkerhet.  

Planens formål er å bedre trafikksikkerheten. Dette gjøres ved å flytte riksveien lengre vekk 

fra jernbanen, få bedre linjeføring og bygge grøfter for drenering og snøopplag. Avstanden 

fra jernbanen sikrer mot utforkjøring ned på jernbanesporet. 
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3.3 Målsettinger for planforslaget 

Prosjektets effektmål er å øke trafikksikkerheten og forbedre fremkommeligheten for 

biltrafikk på strekningen. 

 

Prosjektets resultatmål er å oppdatere vegen slik at den passer bedre til dagens standard og 

krav til trafikksikkerhet.  

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Planen er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger, FOR-2017-06-21-854.  

 

Forskriften sier at forslagsstiller skal vurdere om planen eller tiltaket omfattes av § 6, § 7 

eller § 8. 

 

Planforslaget er et trafikksikkerhetstiltak med liten utstrekning. Det er vurdert at tiltaket ikke 

kommer inn under noen av tiltaksbeskrivelsene i vedlegg I eller vedlegg II som § 6, § 7 og § 

8 viser til.   

 

Konklusjonen er at planen ikke omfattes av forskriften og utløser derfor ikke krav om 

konsekvensutredning. 

 

4 Planprosess og medvirkning 

Berørte grunneiere, høringsinstanser og andre interesserte har hatt mulighet til å komme 

med innspill i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet. Det vil også bli mulig å 

komme med innspill i forbindelse med offentlig ettersyn av reguleringsplanforslaget.  

 

5 Rammer og premisser for planarbeidet 

Eksisterende reguleringsplaner 

Det foreligger ingen eksisterende regulerings- eller temaplaner innenfor planområdet.  

 

Andre rammer og føringer 

Planarbeidet skal utføres i henhold til gjeldende regelverk, håndbøker og eventuelt 

rundskriv. 
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6 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

6.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger ved Trangåsen i Rakkestad kommune. Riksvegstrekningen ligger en ca. 5 

km kjøretur sør for tettstedet Rakkestad, og en ca. 20 km tur fra Sarpsborg. 

   
Bilde 6.1.1 Startpunkt, retning Sarpsborg       6.1.2 Sluttpunkt, retning Sarpsborg 

6.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk 

Planområdet ligger i skogsområde med kupert terreng. Den ca. 550 meter lange 

riksvegstrekningen har et relativt smalt tverrsnitt. Vegbredden er ca. 8 meter, men det er 

ikke grøfter langs vegen. Bergskjæringen langs østsiden ligger svært tett på vegen, kun med 

et smalt gressfelt mellom. På motsatt side er det som nevnt et rekkverk som skal forhindre 

utforkjøring ned skråningen mot jernbanen.  

 
Bilde 6.2.1 Skogsområdet langs riksvei 111. 
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Sør i planområdet er det et kryss med Haraldstadveien som leder til bl.a. Hverven pukkverk. 

Det er en bussholdeplass ved krysset med navn «Pukkverket». Holdeplassen har et stopp 

(busslomme) i hver retning. Busslomma i sørgående retning ligger i tilknytning til krysset 

med Haraldstadveien, og lomma i nordgående retning ligger noe lenger nord. En sti kommer 

ut fra skogen inn på busslomma.  

Også nord i planområdet ligger en lomme langs vegen. Dette er ikke en busslomme og 

bruken av lommen er usikker. 

6.3 Trafikkforhold 

Veien har en årlig døgntrafikk på 5360 pr. døgn, hvorav 11% er lange kjøretøy. Fartsgrensen 

er 80 km/t. 

6.4 Teknisk infrastruktur 

Høyspent står noe inn i sideterrenget nord i strekningen.  

 
Bilde 6.4.1 Høyspentmast som står på fjellet ovenfor riksveien. 
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Bilde 6.4.2 Bane Nor har jernbanelinje rett nedenfor riksvegen.  

6.5 Landskapsbilde 

Vegen ligger i et trangt, lukket landskapsrom avgrenset av bergskjæringen på en side, og 

vegrekkverk og trær på den andre siden. Innimellom trærne kan man også skimte 

bergskjæringen på motsatt side av jernbanen, langs vestsiden.  

 

Planområdet preges ellers av å være et grønt skogsområde med trær både på toppen av 

bergskjæringene og i skråningen ned mot jernbanen. Bergskjæringene har et uregelmessig 

utseende som gir et mer naturlig uttrykk enn helt rette skjæringer.  

6.6 Nærmiljø/friluftsliv 

Planområdet berører ingen statlig sikra friluftslivsområder, eller lokalt viktige områder for 

rekreasjon og friluftsliv.  

På indrekart.no er større områder både øst og vest for planområdet avmerket som 

«utfartsområde» i temakartet «kartlagte turområder». Områdene er gitt verdi C (av 

kategoriene A, B og C) 

6.7 Naturmangfold 

I Direktoratet for naturforvaltnings database (www.naturbase.no) er det ikke markert 

registreringer for svartelista eller rødlista arter innenfor planområdet. Det foreligger ingen 

registreringer av utvalgte naturtyper eller verneområder. Det er heller ikke funnet noe i 

andre relevante databaser. 

http://www.naturbase.no/
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Det er registrert Kanadagullris utenfor planområdet. Det må tas høyde for at det kan finnes 

ytterligere forekomster av fremmede skadelige arter, også i planområdet. 

6.8 Kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturlandskap eller –miljøer innenfor planområdet. 

 

Dersom det under arbeid i området treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis 

i form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein osv., skal 

arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles.  

6.9 Naturressurser 

Tiltaket berører ingen registrerte forekomster av mineralske ressurser av regional, nasjonal 

eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift. (Kilde: Innspill fra 

Direktoratet for mineralforvaltning)  

 

Planområdet berører ikke jordbruksområder. Skogsområdet har «høg og særs høg bonitet» 

nord og sør i planområdet. I det midterste partiet har skogen «låg bonitet» ifølge NIBIOs 

kartløsning «Kilden». 

6.10  Grunnforhold 

Se vedlegg 4, Geologisk rapport og vedlegg 5, Geoteknisk notat.  

6.11 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

Hendelse/Situasjon Kons for Kons av Sanns Kons Risiko Kommentar/Tiltak 

 planen planen     

NATUR- OG MILJØFORHOLD 

Ras/skred/flom       

1. Masseras/-skred Nei Nei    
 

2. Snø-/isras Nei Nei     

3. Flomras Nei Nei     

4. Elveflom Nei Nei    
 

5. Tidevannsflom Nei Nei     

6. Radongass Nei Nei     

7. Vindutsatte områder Nei Nei     

8. Nedbørutsatte 

områder 

Nei Nei     

9. Sårbar flora Nei Nei     

10. Sårbar fauna/fisk Nei Nei    
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11. Verneområder Nei Nei     

12. Vassdragsområder Nei Nei     

13. Fornminner  Nei Nei    
 

14. Kulturminne/-miljø  Nei Nei    
 

15. Område for idrett/lek Nei Nei     

16. Park; 

rekreasjonsområde 

Nei Nei     

17. Vannområde for 

friluftsliv 

Nei Nei     

MENNESKESKAPTE FORHOLD 

Risikofylt industri mm 

18. Kjemikalie/eksplosiv Nei Nei     

19. Olje- og gassindustri Nei Nei     

20. Radioaktiv industri Nei Nei     

21. Avfallsbehandling Nei Nei     

22. Elforsyning Nei Nei     

Strategiske områder 

23. Veg, bru, knutepunkt Nei Nei     

24. Havn, kaianlegg Nei Nei     

25. Sykehus/-hjem, kirke Nei Nei     

26. Brann/politi/SF Nei Nei     

27. Forsyning kraft, vann Nei Nei     

28. Forsvarsområde  Nei Nei     

29. Tilfluktsrom Nei Nei     

30. Spesialindustri Nei Nei     

Forurensningskilder 

31. Industriforurensning Nei Nei     

32. Boligforurensning Nei Nei     

33. Landbruks-

forurensning 

Nei Nei    
 

34. Akutt forurensning Nei Nei    
 

35. Støv og støy; industri Nei Nei    
 

36. Støv og støy; trafikk Nei Nei    
 

37. Støy; andre kilder  Nei Nei     

38. Forurensning i sjø Nei Nei     

39. Forurenset grunn  Nei Nei     

Andre farlige/spesielle områder/forhold    

40. Industriområde Nei Nei     
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41. Høyspentlinje og 

trafostasjon 

Nei Ja    Flytting av høyspentmast 

42. Oljekatastrofeområde Nei Nei     

43. Spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomfø

ring 

Ja Nei    Nærhet til jernbanen 

ØVRIGE FORHOLD; STEDSSPESIFIKKE HENDELSER 

Transport 

44. Ulykke med farlig 

gods  

Nei Nei     

45. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til 

området 

Nei Nei     

Trafikksikkerhet 

46. Ulykke i av-/påkjørsler  Nei Nei     

47. Ulykke med 

gående/syklende 

Nei Nei     

48. Andre ulykkespunkter Nei Nei     

 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært 

alvorlige konsekvenser, krever tiltak.  

 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2.Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4.Svært sannsynlig     

3. Sannsynlig  41 43  

2. Lite sannsynlig     

1. Usannsynlig     

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

 Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte 

 Hendelser i grønne felt:” Billige” tiltak gjennomføres 

 
Spesifisering/tiltak 
 
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at aktiviteten i planområdet kan være noe risikopreget mht. 
trafikkulykker, spesielt i anleggsperioden. Trafikksikkerhetstiltakene som ligger i planen vil bidra til å 
redusere det teoretiske risikonivået. Risikoforebyggende tiltak for slike hendelser forutsettes 
ivaretatt av Statens vegvesen. Videre forutsettes at spesielle forhold knyttet til selve utbyggingen 
(forurensning, anleggstrafikk mm) kan håndteres gjennom foreliggende regelverk og rutiner.  
 
Under er spesifisert og kommentert hendelser i gul og rød sone. For hendelser i grønn sone, se 

kommentarer i skjemaer.  
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Hendelse nr. 41 Høyspentlinje 
Høyspentmast innenfor planområdet. 
 
Tiltak 
Høyspentmasten flyttes av Rakkestad Energi før byggestart. 

 

Hendelse nr. 43 Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 
Nærhet til jernbanen. Kjørevegen ligger cirka 10 meter ovenfor jernbanelinjen på delvis 
fjell/støttemur. 
 
Tiltak 
Kjørevegen er flyttet inn slik at det blir en buffer mellom veg og jernbane. Under bygging skal det 
settes opp en vibrasjonsmåler og vakt fra Bane Nor.  
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7 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

7.1 Planlagt arealbruk 

 

 
Plan over ny vegløsning på strekningen. Nordlig retning er mot opp til venstre i planen. 

 

 
Snitt av vegtiltaket. På store deler av strekningen må man sprenge seg et stykke inn i terrenget mot øst.  

 

For å bedre trafikksikkerheten på strekningen er vegstrekningen i den planlagte løsningen 

flyttet mot øst på deler av strekningen. På den måten kommer man lenger unna støttemuren 

og rekkverket som i dag har usikker tilstand.  

 

For å få flyttet vegen mot øst må man på store deler av strekningen sprenge seg lenger inn i 

berget øst for dagens veg. Dette medfører at man får noe større og lengre skjæringer enn 

det som finnes på strekningen i dag. Mellom skjæringen og vegskulder anlegges en 5,5 m 

bred grøft. På motsatt side av vegen (mot jernbanen) anlegges grøft av varierende bredde. 
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Landskap og utforming 

Bergskjæring får en helning på 1:5. Det er 

ønskelig at bergskjæringen får en variasjon og 

et uregelmessig utseende som vil gi 

skjæringen et noe naturlig uttrykk i likhet med 

dagens skjæring. Prinsippet er vist i 

illustrasjonen til venstre.  

 

I avslutningene av bergskjæringene kan det 

lages en retningsendring på skjæringen slik 

illustrasjonen nede til venstre viser. Dette vil 

gi et mer naturlig helhetsinntrykk. Det bør 

vurderes om helningen på berget skal legges 

noe slakere i denne sonen slik at overgangene 

blir gode. 

 

Jordfyllinger og -skjæringer avrundes og 

tilpasses til eksisterende terreng. Etter 

bygging skal anleggsbeltet som benyttes i 

byggeperioden få tilbake sin opprinnelige 

funksjon, og arealene arronderes. 

 

Utbygging skal ellers skje mest mulig 

skånsomt slik at vegetasjon ikke raseres 

unødvendig. Eksisterende bunnvegetasjon og 

vekstmasser skal som første del av 

anleggsarbeidet tas vare på. Disse 

toppmassene skal benyttes til revegering av berørte arealer for å legge til rette for 

vegetasjonsetablering ved naturlig innvandring av arter. 

 

Fremmede skadelige arter skal behandles i tråd med Statens vegvesens rapport nr. 387, 

Fremmede skadelige arter – oppfølging av lovverk. Nødvendige undersøkelser (registrering 

av fremmede arter) må skje i neste planfase, før bygging. 

 

Reguleringsformål  

Planområdet er cirka 18,3 daa.  

Tiltaket er regulert med følgende arealformål: 

 Kjøreveg (SKV) – 10,2 daa 

 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) – 5,3 daa 

 Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (L) – 2,8 daa 

 

 

  

Ill. Fra «Vägen en bok om vägarkitektur» 

Ill. Fra «Formingsveileder fv. 17 – 720», Statens 
vegvesen Region midt. 
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8 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

8.1 Framkommelighet 

Framkommeligheten forventes å bli den samme som dagens.  

8.2 Samfunnsmessige forhold 

Trafikksikkerheten bedres betraktelig da det vil bli større avstand til jernbanen og det vil bli 

en grøft mellom kjørevegen og fjellskjæringen. Vegens linjeføring vil bli bedre.  

8.4 Naboer 

Avkjørsler og andre naboforhold 

Avkjørsel til pukkverket er ivaretatt.  

8.5 Landskap/bybilde 

Tiltaket medfører at det opparbeides en noe større asfaltert flate enn man har i dag, da 

vegen blir bredere, det opparbeides grøfter og bergskjæringen blir større. Flyttingen av 

vegen, og de nye grøftene medfører at en del skog må fjernes. Grøftene vil revegeteres og 

bli grønne, og vegetasjon som fjernes i anleggsbeltet på toppen av bergskjæringen og ned 

mot jernbanen vil på sikt komme tilbake, men det tar tid å erstatte de store trærne som må 

hugges.  

 

I et større perspektiv vil flyttingen av den 500 meter vegstrekningen ha lite å si på 

landskapsbildet, men den vil trolig miste det karakteristiske trange preget det har i dag. 

Strekningen vil nok oppleves mer åpen og oversiktlig. 

8.6 Nærmiljø/friluftsliv 

Tiltaket kommer ikke i berøring av rekreasjonsområder.  

8.7 Naturmangfold 

Se vedlegg 6, YM-vurderinger (Ytre Miljø). 

8.8 Kulturmiljø 

Tiltaket medfører ingen endringer i kulturminner/-miljø. 

8.9 Naturressurser 

Jordbruk  

Jordbruksarealer blir ikke berørt. 
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Skogbruk 

Tiltaket innebærer beslaglegging av skog. 

8.10 Støy og vibrasjoner 

Det vil i anleggsperioden bli satt opp en vibrasjonsmåler mot jernbanen.  

8.11 Massehåndtering 

Steinmasser kjøres til Hverven pukkverk. 

8.12 Rammer og premisser for planarbeidet 

Planarbeidet gjennomføres i samarbeid med Rakkestad kommune.  
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9 Gjennomføring av forslag til plan 

9.1 Framdrift og finansiering 

Prosjektet i anleggsfasen finansieres av riksvegmidler. Kostnader for legging av vann- og 

avløpsledninger bekostes av Rakkestad kommune.  

9.2 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det forventes at et kjørefelt skal holdes åpent med lysregulering. Ved sprengning må vegen 

stenges. 

9.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for 

byggefasen 

En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og 

hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal 

ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og 

konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok 

R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal 

utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt. Dette gjøres i forbindelse med byggeplanfasen. 

 

 

Vedlegg 

 1 - Sammendrag av innspill  

 2 - Geoteknisk notat 

 3 - Geologisk rapport  

 4 - YM-vurderinger (natur- og miljønotat) 

 

 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region øst
Ressursavdelingen
Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no


