
Rv. 22 Kollektivfelt Hafslund – Dondern – status for planarbeidet 

 

Dette brevet sendes til deg som er grunneier eller berørt nabo i det aktuelle planområdet langs 

riksvei 22 Hafslund-Dondern i Sarpsborg, for å gi en oppdatering om fremdriften i planarbeidet. 

Statens vegvesen varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for kollektivfelt langs riksvei 22 (tidligere 

riksvei 111) i mai 2017 og utvidelse av planområdet ble varslet i juni 2019. 

Hensikten med planarbeidet er å øke framkommelighet, trafikksikkerhet og attraktivitet for både 

myke trafikanter og kollektivtrafikken. 

Planarbeidet har nå kommet så langt at Statens vegvesen har et forslag til reguleringsplan som er 

nesten ferdig. 

 

Hovedtrekkene i planforslaget: 

- Utvide riksvei 22 mellom Hafslund skole og rundkjøringen ved Dondern til 4-feltsvei, hvor det 

foreslås at ett kjørefelt i hver retning skal være kollektivfelt. 

 

- Utvide riksvei 22 Iseveien med ett kollektivfelt i retning mot Dondern. 

 

- Bygge sykkelfelt med fortau mellom Hafslund skole og Iseveien senter, nord for riksvei 22.  

 

- Bygge gang- og sykkelveg på sydsiden av riksvei 22 mellom Hafslund skole og Dondern  

 

- Bygge nye fotgjengerunderganger ved Holteveien og ved Rema 1000 på Iseveien.   

 

Tiltakene er tegnet inn på fotoet nedenfor 

 

 



 

Planforslaget er ikke helt fullført. Det mangler et forslag til utvidelse av Furuveien, og utformingen av 

krysset mellom riksvei 22 Iseveien og Myraveien er ikke endelig avklart. Et forslag til løsning vil her 

komme i løpet av høsten. 

Framdrift 

Reguleringsplanforslaget skal etter planen være ferdig utarbeidet av Statens vegvesen i slutten av 

september 2019 - og vil deretter legges ut til offentlig ettersyn (sendes ut på høring) i januar 2020. 

Det forventes at planen blir endelig vedtatt sommeren 2020.  

I perioden fra september til januar 2019 vil planforslaget behandles i aktuelle  råd og utvalg, både i 

Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Bypakke Nedre Glomma. Disse skal gi sin tilslutning til 

om forslaget kan legges ut til offentlig ettersyn. 

Mulighet for innspill 

I henhold til plan- og bygningsloven skal planforslaget ligge ute til offentlig ettersyn i seks uker. Alle 

som har en eiendom innenfor planområdet, eller er nabo til planområdet, vil da motta brev med 

planforslaget.  

I løpet av denne 6-ukers perioden vil det være mulig å komme med skriftlige innspill til planen. Det vil 

også avholdes et eget informasjonsmøte, der Statens vegvesen vil orientere om planforslaget og det 

blir mulighet for å stille spørsmål til prosjektledelsen. 

Mer info på nett 

Mer informasjon om prosjektet og planprosessen ligger tilgjengelig for nedlasting på nettsiden til 

Statens vegvesen www.vegvesen.no/Riksveg/rv22dondern 

Ved eventuelle spørsmål, ta gjerne kontakt med planleggingsleder Einar D. Nilsen i Statens vegvesen, 

på telefon 69 24 37 07 eller e-post einar.d.nilsen@vegvesen.no 

 

Med hilsen 

Einar D. Nilsen, planleggingsleder 
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