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1 Innledning
1.1 Hensikt

Rv. 22 mellom Hafslund og Dondern er en av de mest trafikkerte innfartsårene til Sarpsborg, noe som
påvirker både trafikantene og nærområdet på flere måter. Med forventet befolkningsvekst vil
transportbehovet øke, og det vil ha avgjørende betydning for bymiljøet at flere reiser kollektivt, sykler eller
går.
Statens vegvesen har fått i oppdrag å tilrettelegge for dette på strekningen, gjennom økt fremkommelighet,
trafikksikkerhet og attraktivitet for både myke trafikanter og kollektivtrafikken. God fremkommelighet for
kollektivtrafikken gir bedre flyt og forutsigbarhet, samt kortere reisetid. Dette er et bidrag til å øke
attraktiviteten, slik at flere vil velge å ta bussen, fremfor bil. På samme måte vil et vegsystem med gode og
attraktive løsninger for myke trafikanter gjøre det enklere for flere å velge sykkel og gange, fremfor bil.
Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan med teknisk detaljplan for å planlegge og sikre gjennomføring
av prosjektet. Formålet med konsekvensutredningen er å belyse hvilke vesentlige virkninger planen vil ha for
aktuelle og beslutningsrelevante tema, som beslutningsgrunnlag for valg av løsning. Aktuelle og
beslutningsrelevante tema som skal utredes er naturmangfold, friluftsliv/by- og bygdeliv, landskapsbilde og
kulturarv. Konsekvensutredningen er utarbeidet som en samlerapport for disse ikke-prissatte temaene, og
følger planbeskrivelsen som vedlegg.

1.2 Bakgrunn

Prosjektet er en del av prosjektporteføljen i Bypakke Nedre Glomma. Denne bypakken er en
samarbeidskonstellasjon mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Viken fylkeskommune,
Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen om fremtidens transportsystem. Bypakkens hovedmål er å utvikle
Nedre Glomma som en attraktiv, bærekraftig og konkurransedyktig region basert på virkemidler innenfor
samordnet areal- og transportplanlegging. Bypakke Nedre Glomma er ytterligere omtalt i kapittel 2.3.
Statens vegvesen utførte et forstudium på strekningen Hafslund - Dondern i 2017. Hensikten var å belyse
mulighetsrommet for utvidelse av rv. 22 for å gi plass til tosidig kollektivfelt, tosidig anlegg for syklende og
gående, samt en bedring av kryssingsmuligheter for fotgjengere og syklister. Forstudien vurderte to
alternativer; alternativ sør (all vegutvidelse mot sør) og alternativ nord (all vegutvidelse mot nord).
Planarbeidet bygger videre på arbeidet fra forstudien. I tillegg er prosjektet utvidet til å omfatte:
-

Ensidig kollektivfelt i rv. 22 Iseveien, vestgående retning, inn mot rundkjøringen ved Dondern.
Sykkelveg m/fortau mellom rundkjøringen ved Dondern og Gamle Isevei (øst).
Sykkelrute langs fv. 118 Skjebergveien, mellom Haralds gate og Dondern, og sammenkobling med
sykkelrute langs rv. 22.
Kollektivtiltak i fv. 118 Skjebergveien, nordgående retning, inn mot rundkjøringen ved Dondern.
Vurdere og justere eksisterende holdeplasser ut fra fremtidig situasjon og behov, samt oppgradering
til universell utforming.
Vurdere planskilt fotgjengerkryssing av rv. 22 Iseveien ved Snekkerstubakken.
Avkjørselssaneringer langs strekningen.

I tillegg til de to alternativene fra forstudien er planarbeidet utvidet med et tredje alternativ Optimalisert.
Alternativet er utformet for å ta bedre hensyn til naturtype hul eik og Borgen folkepark, enn det de to øvrige
alternativene gjør. Naturtype hul eik har et særskilt vern gjennom lov og forskrift, fordi de er potensielle
leveområder for opptil 1500 ulike arter. Mange av disse artene, både sopp, lav og insekter er avhengig av
naturtypen for å leve. Fordi det blir stadig færre hule eiker er flere av disse artene sjeldne og
utrydningstruede. I alternativ nord fra forstudien ble naturtype hul eik berørt av inngrep i parken ved Rich.
Bar. Borgen folkepark er et tydelig høydedrag og viktig del av Raet, som også har betydning som
identitetsskapende element i nærområdet. I alternativ sør fra forstudien ble den nordlige delen av Borgen
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folkepark sterkt berørt av inngrep, og det er et behov for å vurdere andre løsninger med mindre
skadeomfang.

1.3 Mål
1.3.1

Hovedmål

Bypakke Nedre Glommas mål (samfunnsmål) gjelder for dette prosjektet. I Grunnlag for lokalpolitisk
behandling av Bypakke Nedre Glomma fase 2 er disse målene lagt til grunn:
•
•
•
•
•
•
•

1.3.2

Nullvekstmålet – klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv
arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.
Nullvisjonene – det skal arbeides for å bidra til å nå de statlige målene for antall drepte og skadde i
trafikken.
Kollektivandelen skal øke.
Sykkelandelen skal øke.
Utslippene fra vegtrafikken skal reduseres.
Det skal utvikles gode knutepunkter.
Kollektiv- og næringstransport skal få bedre fremkommelighet.

Prosjektspesifikke mål

For å kunne måle Bypakke Nedre Glomma sin virkning på brukerne og omgivelsene er det definert et sett
med etterprøvbare mål for bypakka. Av disse effektmålene er følgende mest relevant for dette prosjektet:
-

Målsetning 2B: Rutebussenes gjennomsnittshastighet i rushtiden (kl. 7-9 og kl. 15-17) skal ha en økning
på minst 25 %.
Målsetning 2C: På et sammenhengende hovednett for sykkel skal det kunne sykles sikkert i hastigheter
opptil 25 km/t.

Følgende spesifisering av målene skal gjelde i dette prosjektet:
-

-

Målsetning 2B: På strekninger med fremkommelighetsproblemer skal rutebussenes
gjennomsnittshastighet ha en økning på minst 25 % i morgenrush (kl. 07-09) i vestgående retning (mot
sentrum) og ettermiddagsrush (kl. 15-17) i østgående retning (fra sentrum) på analysestrekningen. I
dagens situasjon er det registrert 18-24 km/t i snitthastighet på busslinje 12 og 14 i vestgående retning.
Målsetning 2C: Sykkelhåndboka (V122) har definert kriterier for hovedsykkelvegnett i by. Her legges det
til grunn at det på hovedsykkelvegnett i by skal kunne sykles i hastighet på 30-35 km/t. For prosjektet er
det spesifisert at på sammenhengende hovednett for sykkel skal det kunne sykles sikkert i hastigheter
opptil 30 km/t.

Alle de tre alternativene som ligger til grunn for konsekvensutredningen vil kunne oppnå prosjektets mål.
Dette er nærmere belyst i vedlegg 1, rapport Innledende fase, 01.02.2019.

1.4 Beliggenhet

Prosjektet strekker seg langs rv. 22 Hafslunds gate fra dagens rundkjøring ved Hafslund skole og frem til
rundkjøringen ved Dondern. Videre østover langs rv. 22 Iseveien fra rundkjøringen ved Dondern til krysset
med Torvaldslyst/Gamle Isevei (øst), samt sørover fv. 118 Skjebergveien frem til krysset med Haralds gate.
Området ligger om lag 3,5 km øst for Sarpsborg sentrum og defineres som «i sentrumsområde».
På begge sider av rv. 22 er det i dag store boligområder med eneboligbebyggelse, og næringsbebyggelse
langs vegen. På sørsiden, helt vest i planområdet, ligger Hafslund skole. Vis-à-vis skolen ligger et
jordbruksområde på nordsiden. Midt på strekningen ligger et større friområde, Borgen folkepark.
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Figur 1-1: Viser plangrensen markert med rød strek (kilde: Sweco Norge AS).

1.5 Planområdet

Planområdet ved varsel om oppstart gir nødvendig spillerom til å vurdere gode løsninger og konsekvenser
av disse i planarbeidet. Størrelsen omfatter mer areal enn det reguleringsplanen og det ferdig bygde
anlegget vil gjøre. Planområdet vil derfor bli redusert i løpet av planprosessen.
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Figur 1-2: Opprinnelig og utvidet planområde ved varsel om oppstart (kilde: Sweco Norge AS).

1.6 Beskrivelse av tiltaket

Kapittelet gir en nærmere beskrivelse av tiltaket som skal planlegges. I innledende fase av prosjektet ble det
gjort vurderinger og beslutninger om hvordan tiltaket skal utformes, med grunnlag i bl.a. trafikkanalyser.
Tiltaket er planlagt i tre ulike alternativer som er nærmere beskrevet i kapittel 5.4. Vedlegg 2, Tegningshefte
KU-alternativer, viser tekniske tegninger for tiltakets utforming i de tre alternativene.

1.6.1

Kollektivtiltak

Det planlegges for tosidig kollektivfelt i rv. 22 Hafslunds gate mellom rundkjøringene ved Hafslund og
Dondern. I rv. 22 Iseveien planlegges det for ensidig kollektivfelt, i vestgående retning, inn mot rundkjøringen
ved Dondern, med en lengde på ca. 250 meter. I fv. 118 Skjebergveien planlegges det også ensidig
kollektivfelt, i nordgående retning, inn mot rundkjøringen ved Dondern, med en lengde på ca. 100 meter.
På grunn av mange kollektivreisende til og fra Hafslund skole, planlegges det for en busslomme med plass til
to busser. Øvrige holdeplasser saneres, flyttes eller justeres sammenliknet med dagens plassering, og
tilrettelegges for universell utforming. Nye plasseringer er basert på vurdering av behov og avstander mellom
holdeplassene i området, samt tilpasset omgivelser og nye løsninger for fotgjengere og syklister langs
strekningen. Langs kollektivfeltene planlegges det for kantstopp, da dette er mer effektivt enn busslommer.

1.6.2

Gang- og sykkeltiltak

Det skal også tilrettelegges for et oppgradert tilbud for fotgjengere og syklister langs strekningen. Det
innebærer tosidig tilbud langs rv. 22 Hafslunds gate, med sykkelveg m/fortau på nordsiden og gang- og
sykkelveg på sørsiden. Langs rv. 22 Iseveien tilrettelegges det for ensidig sykkelveg m/fortau på nordsiden
av vegen, frem til Gamle Isevei (øst). Langs fv. 118 Skjebergveien planlegges det for ensidig gang- og
sykkelveg på østsiden av vegen mellom rundkjøringen ved Dondern og Haralds gate. Boligene i Tors gate
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(sør) vil få adkomst via gang- og sykkelvegen. På vestsiden av fv. 118 Skjebergveien blir dagens situasjon
opprettholdt.
For å sikre gode muligheter for kryssing av rv. 22 skal det planlegges for ny undergang øst for Ryes vei og
øst for Snekkerstubakken. I tillegg legges det til rette for kryssing i plan av alle armene i rundkjøringen ved
Dondern, med opphøyd gangfelt.

1.6.3

Vegtiltak

Som følge av tiltak nevnt over vil plasseringen av rundkjøringen ved Dondern justeres, og størrelsen øker
som følge av utvidelse til fire-felts veg. I tillegg er Tors gate (nord) påkoblet rundkjøringen i en fjerde arm,
samt planlagt med tosidig fortau.
Nytt kollektivfelt i rv. 22 Iseveien, samt sykkelveg m/fortau på nordsiden, medfører at veganlegget utvides
mot sør. Dette berører eksisterende eiendommer langs sørsiden av vegen.
For å opprettholde sammenhengende kollektivfelt, samt å unngå konfliktpunkter ved at biler må krysse
sykkelveg m/fortau, må flere kryss og avkjørsler saneres som del av prosjektet. Blant disse er Holteveien,
Gangveien, Gamle Isevei (vest), avkjørsler til en rekke næringseiendommer på sør og nordsiden av rv. 22
Hafslunds gate, Haralds gate og Myraveien. Virkningen av avkjørselssaneringene er endret trafikkmønster i
boliggatene på begge sider av vegen. Ryes vei vil ikke bli stengt, men det forutsettes forbud mot
venstresving inn og ut av vegen. Øvrige kryss og avkjørsler vil bli opprettholdt, men flere blir flyttet eller
justert for å tilpasses ny situasjon.

1.6.4

Støytiltak

Behovet for støytiltak langs strekningen skal vurderes i henhold til gjeldende regelverk, og det vil bli gjort
støyberegninger av valgte alternativ som del av planarbeidet. Støyskjerm på nordsiden av rv. 22 Iseveien
planlegges opprettholdt. Foreløpige vurderinger viser at det er ytterligere to områder langs strekningen der
langsgående skjerming kan være aktuelt. Dette er langs rv. 22 Hafslunds gate 29-39. Her står 5 boliger som i
dag har lydnivå over Lden 65 dB (tilsvarende rød støysone). Lengden på skjermen er grovt anslått til 150
meter og høyde 2,5 - 3 meter. Den andre strekningen er langs rv. 22 Iseveien, Iseveien 1 – Haralds gate 10.
Her står 5 boliger som også har et lydnivå over Lden 65 dB (tilsvarende rød støysone) i dagens situasjon.
Lengden på skjermen er grovt anslått til 200 meter og høyde 2,5 - 3 meter. Behovet og effekten av
skjermene vil avhenge av valgt alternativ, samt støyskjermenes plassering og utforming, og vil bli nærmere
vurdert og eventuelt prosjektert når alternativ er avklart.

1.7 Vurdering av behov for konsekvensutredning

Plan- og bygningsloven §§ 4-2, 12-10 og 14-6, med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger (FOR2017-06-21-854) gir føringer for konsekvensutredning av planer. Behovet for konsekvensutredning av planen
er vurdert mot forskriftens bestemmelser, og punktene under anses som relevante:
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding.
b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I.
Vedlegg I punkt 7c) omhandler anlegg av ny veg med minst fire kjørefelt eller utbedring og/eller utvidelse av
en eksisterende veg som har to kjørefelt slik at den får minst fire kjørefelt, dersom en slik veg har en lengde
på minst 10 km.
Vurdering: Utvidelse av vegen medfører at eksisterende to-feltsveg skal utvides til veg med minst fire
kjørefelt. Lengden på tiltaket er imidlertid under 10 km, og kravet til KU bortfaller derfor på dette punktet.
Vedlegg I punkt 7e) omhandler veger med investeringskostnad på mer enn 750 mill. kroner.
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Vurdering: Det er gjennomført et kostnadsoverslag i forstudien som gir beregnede kostnader for prosjektet
inkludert kollektivtiltak sør og øst for rundkjøringen ved Dondern, som ligger i kostnadsspennet 450 - 500
mill. kroner. Investeringskostnaden utløser derfor ikke krav om KU.
§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn.
a) Reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II.
Vedlegg II e) i. omfatter bygging av veier
Vurdering: Planen skal konsekvensutredes hvis den kan få vesentlige virkninger jf. § 10, men skal ifølge
forskriften ikke ha planprogram eller melding.
§ 10 Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn.
Under redegjøres det for hvilke temaer som vil kunne utløse krav om konsekvensutredning:
a) Utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI)
Vurdering: Det står tre eiker som omfattes av forskrift om utvalgt naturtype - hul eik, innenfor varslet
planområde. Temaet utløser dermed krav om konsekvensutredning i henhold til forskriftens § 10.
b) Verdifulle kulturminner eller kulturmiljøer
Vurdering: Det er funnet automatisk fredede kulturminner på jordet nord for Hafslund skole. Det er opprettet
kontakt med fylkeskonservator om dette og avklart at ingen spesielle hensyn er påkrevd å ta til kulturminnet,
da de sannsynligvis kan registreres i en arkeologisk utgraving og frigjøres. Temaet vil likevel inngå i
konsekvensutredningen som et beslutningsrelevant tema.
b) Verdifulle landskap
Vurdering: Borgen folkepark er et tydelig høydedrag og viktig del av Raet, som kan bli berørt på nordsiden
mot rv. 22 Hafslunds gate. Området er ikke tidligere registrert som verdifullt for landskapsbilde, og utløser
ikke krav om konsekvensutredning. Temaet vil likevel inngå i konsekvensutredningen som et
beslutningsrelevant tema.
d) Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, eller områder som
er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomheten
Vurdering: Tiltaket kan komme i berøring med jordbruksområder på nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate ved
rundkjøringen på Hafslund og nordsiden av rv. 22 Iseveien ved Solheim gård. Området er avsatt til fremtidig
næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Området er uregulert og anses ikke å ha stor betydning for
landbruksvirksomheten. Tiltaket vil heller ikke kunne karakteriseres som en større omdisponering av dyrka
mark. Landbruksfaglige hensyn vil inngå som del av planarbeidet, men utløser ikke krav om
konsekvensutredning og anses ikke som et beslutningsrelevant tema.
e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet
Vurdering: Tiltaket har som formål å redusere biltrafikk, og å øke andelen av syklende, gående og
kollektivreisende. Det vil redegjøres for luft- og støyforhold i nåsituasjon og fremtidig situasjon som del av
planarbeidet. Det anses ikke som nødvendig å konsekvensutrede disse temaene.
g) Vesentlig forurensing eller klimagassutslipp
Vurdering: Det vurderes at berøring av bensinstasjonene ikke medfører fare for vesentlig forurensning eller
klimautslipp. Statens vegvesen har lang erfaring med vegprosjekter som berører bensinstasjoner og
ombygging/sanering av disse. Det er ingen sårbare lokale forhold som tilsier at det er fare for vesentlig
forurensning eller klimautslipp. Forholdet til forurensede masser vil bli behandlet i planmaterialet gjennom
ytre miljø-plan (YM-plan) og risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), og vil ikke inngå i
konsekvensutredningen.
h) Risiko for alvorlige ulykker som følge av naturfarer som ras, skred eller flom
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Vurdering: Temaet anses som ivaretatt i planprosessen ved at det gjennomføres grunnundersøkelser
innenfor planområdet. Temaene ras, skred og flom vil omtales i planbeskrivelsen og inngår i ROS-analysen.
Temaet anses ikke som nødvendig å konsekvensutrede.
Konklusjon
På grunn av mulig berøring av naturtype hul eik utløses kravet om konsekvensutredning. Utredningen vil
begrenses til dette temaet, samt beslutningsrelevante tema for valg av alternativ. Det er avtalt med
Fylkesmannen i Østfold (nå Statsforvalteren i Oslo og Viken), Østfold fylkeskommune (nå Viken
fylkeskommune) og Sarpsborg kommune at følgende fagtemaer skal utredes:
• Naturmangfold
• Friluftsliv/by- og bygdeliv
• Landskapsbilde
• Kulturarv
I henhold til forskriftens § 8 er det ikke behov for å utarbeide planprogram.
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2 Gjeldende føring og planstatus

Kapittelet gir et utvalg av overordnede føringer som ligger til grunn for planarbeidet, samt oversikt over
planstatus i planområdet.

2.1 Statlige planretningslinjer og føringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 2019.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 2014.
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 2018.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 1995.
Tilgjengelighet for alle, rundskriv T-5/99 B, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 1999.
Handlingsplan for utvalgt naturtype hule eiker, DN-rapport 1-2012.
Kulturminnevern og planlegging etter plan- og bygningsloven, rundskriv T-4/92, Klima- og
miljødepartementet, 1992.
Den europeiske landskapskonvensjonen, CETS No. 176, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, 2001.
Stortingsmelding om friluftsliv, St.meld. 18, 2015-2016, Friluftsliv – Natur som kilde til helse og
livskvalitet, Klima- og miljødepartementet, 2016.
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2021, Klima- og miljødepartementet,
2021.
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, Klima- og miljødepartementet,
2012.

2.2 Regionale føringer
2.2.1

Fylkesplanen Østfold mot 2050

Et hovedmål i Fylkesplanen – “Østfold mot 2050” (vedtatt 22.08.2018) av stor betydning for dette
planarbeidet, er at «Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur, kulturminner og kulturlandskap, og
som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor». Flere delmål og strategier er tilknyttet målet, blant annet:
-

-

Østfoldsamfunnet skal sammen stimulere til overgang fra privatbil til gange, sykkel, el-sykkel og
kollektive transportløsninger. Disse transportformene må sikres god fremkommelighet og høy
brukervennlighet. Bilbruk i byer og tettsteder bør reduseres og gjennom bilbegrensende tiltak,
kombinert med at nullutslippsbiler og biogasskjøretøy gis fordeler fremfor fossilkjøretøy.
Planleggere, utbyggere og næringsdrivende må sørge for løsninger som forhindrer at overvann fører
til flom i tettbygde områder, bekker og vassdrag. Nødvendig infrastruktur må oppgraderes for å ta
høyde for klimaendringer.
Plan- og bygningsloven skal benyttes som verktøy for å sikre naturmangfold, og til å restaurere og
gjenskape vassdrag og naturområder, særlig rundt byer og tettsteder.
(Østfold fylkeskommune 2018:19)

Et annet hovedmål omhandler verdiskaping og at Østfold skal være attraktivt for mennesker og kapital.
Infrastruktur er sentralt i dette og det angis strategier for at god planlegging skal sikre effektive og
sammenhengende kollektivløsninger, og at utvikling av vegnettet innebærer mål om nullvekst i
personbiltrafikken. Østfold skal bruke tilgjengelige virkemidler for å få et reisemønster som i størst mulig grad
er fossilfritt, og sykkel- og gangveger må derfor prioriteres.
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Videre omhandler fylkesplanen levekår og folkehelse, der et av delmålene er at «i Østfold kan alle finne en
egnet bolig i et velfungerende boområde, der de opplever trygghet, trivsel og tilhørighet» (Østfold
fylkeskommune 2018:31). Strategien er at det gjennom arealplanlegging skal skapes nærmiljøer tilrettelagt
for trivsel, mer fysisk aktivitet og større trygghet.
For å nå målene og gjennomføre strategiene er fylkesplanens arealstrategi og retningslinjer for energi- og
arealbruk sentrale virkemidler. Retningslinjer av betydning for dette planarbeidet omhandler blant annet
kollektivtilbud (1.9), gang- og sykkelveger (1.10), vegnettet (1.11) og virkemidler for å redusere biltrafikk
(1.12).

2.2.2

Regional transportplan for Østfold mot 2050

Regional transportplan (RTP) (vedtatt juni 2018) bygger på nasjonale og regionale planer, herunder
Fylkesplanen mot 2050. Planen er et styringsverktøy for regionale organers virksomhet, samt for kommunal
og statlig planlegging og virksomhet i fylket. Samfunnsmålet er at «Østfold skal ha et transportsystem som
fremmer helse, miljø og verdiskaping. Transportsystemet skal bidra til positiv regional utvikling med attraktive
byer og bygder i Østfold» (Østfold fylkeskommune 2018:21). Planen gir mer inngående mål og strategier for
gående, syklende, kollektiv, offentlig veger og trafikksikkerhet. Planen gir føringer for fylkeskommunens
oppgaver som vegeier og kollektivtransportør, samt som part og bidragsyter i ulike samarbeidsarenaer.

2.2.3

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015/2024

Folkehelseplan (vedtatt 29.09.2011) er et virkemiddel for å bedre levekårene for fylkets befolkning gjennom
et målrettet og felles folkehelsearbeid. Arbeidet har en visjon om et trygt, sunt, levende og rettferdig Østfold.
Planens delmål om at Østfold skal ha trygge og levende lokalsamfunn er særlig relevant for planarbeidet.
Strategien for å nå dette er bl.a. trygghetsfremmende arbeid med vektlegging av kriminalitetsforebygging,
trafikksikkerhet, skade- og ulykkesforebygging, og å tilrettelegge for tilgjengelighet og transportmulighet for
ulike aldersgrupper og mennesker med ulike funksjonsdyktighet.

2.2.4

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2029 –
Østfold i bevegelse

Regional plan – Østfold i bevegelse (vedtatt 20.06.2018) følger opp vedtak og temaer i fylkesplanen, og er
Østfoldsamfunnets felles strategiske redskap for å lykkes med felles mål. Planen er et prioriterings- og
beslutningsgrunnlag for kommunale, regionale og statlige myndigheter, næringsliv, organisasjoner og
privatpersoner, og skal bidra til god samhandling mellom disse. Hovedmålet med planen er «økt fysisk
aktivitet for alle». Planen har bl.a. et innsatsområde om at 80 % av barn og unge går eller sykler til skolen, og
10-20 % av befolkningen i byer og tettsteder sykler til jobb. Det vises til RTP for tiltak for å oppnå dette målet.
Videre er det et innsatsområde at muligheter til friluftsliv og fysisk aktivitet skal øke byenes og tettstedenes
bo- og besøksattraktivitet. I planarbeidet blir det viktig å tilrettelegge for koblinger og snarveger for friluftsliv
og hverdagsaktiviteter.

2.2.5

Regional plan for klima og energi 2019-2030

Regional plan for klima og energi (vedtatt 28.11.2019) har mål om at Østfold, innen 2030, skal redusere
klimagassutslippene med 60 % (sammenliknet med 2016). Videre defineres mål om reduksjon av
klimagasser, produksjon av ren energi og reduksjon av forbruk og klimafotavtrykk. FN´s bærekraftmål ligger
til grunn for planen. Planen er førende for statlig, regionalt og lokalt arbeid med klima og energi i Østfoldsamfunnet. Planen gir en oversikt over situasjonen i dag, og angir tiltak og strategier for å nå målene.
Gjennomføring av planen vil bli konkretisert i årlige klimabudsjett.

2.3 Bypakke Nedre Glomma

Konseptvalgutredningen for transportsystemet i Nedre Glomma-regionen (KVU), behandlet mai/juni 2010,
har følgende samfunnsmål for utvikling av transportsystemet: «Nedre Glommaregionen skal i år 2030
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håndtere transportetterspørselen innen person- og godstransport mer effektivt enn i dag». I 2013 ble det
gjort lokalpolitiske vedtak om utbygging og finansiering av Bypakke Nedre Glomma.
Fase 1 av Bypakke Nedre Glomma ble vedtatt av Stortinget ved behandling av Prop. 50 S (2014-2015). og
åpnet for delvis bompengefinansiering. Fase 1 består bl.a. av reguleringsplanlegging av ny kryssing over
Glomma som strekningen Hafslund-Dondern var en del av.
Fase 2 er revidert etter Solberg-regjeringens bompengeforlik høsten 2019, og blir behandlet lokalt vinteren
2022. Rv. 22 Hafslund-Dondern er et prioritert prosjekt med gjennomføring tidlig i fase 2, fra 2024, finansiert
med bompenger. Prosjektet er også omtalt i Nasjonal Transportplan (NTP) med mulig gjennomføring i siste
del av NTP-perioden (2028-2033). Dette påvirker imidlertid ikke bypakkens prioriteringer. Prosjekt fv. 118 og
ny Sarpsbru ligger også inne i bypakka med finansiering fra 2024, og vil sammen med rv. 22 HafslundDondern gi denne delen av Sarpsborg økt attraktivitet for kollektivtrafikken og vesentlig forbedringer for
gående og syklende.

2.3.1

Premissdokument for utforming

Med bakgrunn i Statens vegvesens arkitekturstrategi og som del av Bypakke Nedre Glomma, har Statens
vegvesen utarbeidet Premissdokument for utforming (sist revidert 06.07.2018). Dokumentet skal være
premissgiver for prosjekterende, fagansvarlige, byggeledere og beslutningstakere, og bidra til at
bypakkeprosjektene fremstår med en enhetlig og gjenkjennelig arkitektur. Indirekte er dokumentet et bidrag
til nullvisjonen innen trafikksikkerhet, da et godt utformet anlegg er av stor betydning for å redusere antall
alvorlige ulykker. Premissene er et supplement til gjeldende normaler og håndbøker på et fagområde de ikke
dekker. Dokumentet gir generelle føringer med vekt på funksjon og materialbruk for en rekke temaer, og
angir prinsipper for de viktigste elementene som de fleste prosjektene vil inneholde. Mer konkrete føringer for
dette prosjektet er angitt i rapport Innledende fase, kapittel 4.1, tabell 4.

2.3.2

Kollektivstrategi Nedre Glomma

Kollektivstrategi Nedre Glomma (2014) ble utarbeidet av Asplan Viak på vegne av Statens vegvesen og
samarbeidsavtalen i Nedre Glomma. Rapporten var ferdig i 2014, og gir anbefalinger for en helhetlig utvikling
av infrastruktur i Nedre Glomma. Hensikten med arbeidet har vært å utarbeide en strategi for utvikling av
kollektivtransportens infrastruktur i Nedre Glomma. Strategien skal danne et helhetlig og omforent grunnlag
for fremtidig planlegging og realisering av tiltak.
Kollektivstrategien har følgende hovedmål:
- Sikre forutsigbarhet og godt grunnlag for fremdrift og forpliktelse i utviklingen av kollektivtransportens
infrastruktur.
- Avklare hvordan utviklingen av kollektivtrafikkens infrastruktur må være for å nå de lokale målene for
transportutvikling i Nedre Glomma i Bypakken og Belønningsordningen.
Kollektivstrategien fokuserer på to kriterier; fremkommelighet og tilgjengelighet. For å oppnå god
fremkommelighet anbefales det utstrakt bruk av reserverte felt. Det foreslås tre varianter av feltbruk;
sambruksfelt, kollektivfelt og tungtrafikkfelt. Det er også foreslått ombygginger av kryss for å sikre god
fremkommelighet for bussen. Bygging av holdeplasser som er universelt utformet og endring av
holdeplasstrukturen til færre stopp er en del av fremkommelighetstiltakene. Det er også gitt konkrete forslag
til nye tilførselsveger for gående og syklende for å bedre tilgjengeligheten til holdeplassene.
I rapporten anbefales kollektivfelt på kortere strekninger som har eller kan få store fremkommelighetsproblemer, herunder strekninger inn mot kryss. I et kollektivfelt vil det i tillegg til buss være tillatt for elektrisk
eller hydrogendrevet motorvogn (nullutslipps motorvogner), motorsykkel, moped, sykkel og uniformert
utrykningskjøretøy. I tillegg er det gjennom skilting mulig å tillate taxi i slike felt.
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Sambruksfelt anbefales av konsulenten som et første trinn der det er behov for lengre sammenhengende
reserverte felt for å prioritere buss. Det anbefales videre at behovet for å omdisponere feltene til kollektivfelt
vurderes fortløpende. I et sambruksfelt vil det være tillatt med de samme kjøretøytyper som i et kollektivfelt,
med tillegg av motorkjøretøyer som transporterer flere personer (vanligvis 2+ eller 3+).
Konsulenten anbefaler busslommer i tilknytning til sambruksfelt der fartsgrensen er 60 km/t eller høyere og
ved tungtrafikkfelt. Kantstopp anbefales der det etableres kollektivfelt, i sentrum/sentrumsnære områder og
ved sambruksfelt der fartsgrensen er 50 km/t eller lavere.

Figur 2-1: Viser kollektivtrafikkens infrastruktur i Nedre Glomma med foreslått feltbruk og tiltaksbehov (kilde:
Kollektivstrategi Nedre Glomma, Asplan Viak, 2014).

2.3.3

Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma

Som en oppfølging av Bypakke Nedre Glomma, med økt satsing på kollektivtrafikk, er det utarbeidet et
helhetlig kollektivtilbud i Nedre Glomma. Rapport 91/2017, Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma av
Urbanet Analyse, ligger til grunn for et nytt rutetilbud som ser sammenhengen med en helhetlig
virkemiddelpakke og som hensyntar nullvekstmålet. Utredningen har analysert eksisterende kollektivtilbud og
konkluderer med at systemet er komplisert med mange ruter, der rutene ofte har ulike varianter av traséer og
lav frekvens. I rapporten er prosjektet Rv. 22 kollektivfelt Hafslund-Dondern fremhevet som ett av tiltakene i
Bypakke Nedre Glomma som spesielt kan ha betydning for kollektivtilbudet.
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Utredningen anbefaler en forenkling av tilbudet og en prioritering av de viktigste reisestrekningene. Det nye
tilbudet består av 11 hovedbusslinjer som betjener områder med store reisestrømmer. Lokalbusslinjer og
bestillingstilbud (Flexx) vil dekke områder med færre reiser og linjene vil variere med etterspørsel. I tillegg
dekkes tilbudet av rushtidslinjer (Kalnes og Grålum), shuttlebuss, samt regionbusser og ekspressbusser.
Nytt tilbud ble innført i 2018. Strekningen Hafslund-Dondern inngår i hovedbusslinje 12 og 14, samt
lokalbusslinje 131 og 133. Se mer utfyllende omtale av busslinjer på strekningen i rapport Innledende fase,
kapittel 3.2.

Figur 2-2: Linjekartet for Nedre Glomma viser hovedbusslinjer og lokalbusslinjer. I tillegg kommer regionbusser,
ekspressbusser, skolebusser og bestillingstilbud (Flexx) som ikke inngår i linjekartet (kilde: Østfold kollektivtrafikk).

2.3.4

Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg

Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg (2017) er en temaplan som er utarbeidet i samarbeid mellom
Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, Østfold fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune) og Statens
vegvesen. I planen er strekningen langs rv. 22 del av sykkelrute 11, mens strekningen langs fv. 118
Skjebergveien er del av rute 15. Sistnevnte hovedrute er lagt i Tors gate (sør), parallelt med fv. 118. For
begge disse strekningene angir planen et eget separat sykkelanlegg som fremtidig løsning. Det er i planen
presisert at det er viktig med en god kobling mellom rute 11 og 15, og at krysset mellom Tors gate og rv. 22
skal forbedres.
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Figur 2-3: Kartet viser fremtidig standard for hovedsykkelruter i tilknytning til planområdet (kilde: Hovedsykkelveier i
Fredrikstad og Sarpsborg).

2.4 Kommunale planer
2.4.1

Kommuneplan for Sarpsborg

I samfunnsplanen 2018-2030 defineres kommunens visjon «Sammen skaper vi Sarpsborg», som angir
retning mot å skape et godt hjemsted, jobber for fremtiden og opplevelser for livet. Planen gir flere mål og
strategier, som berører dette planarbeidet. De omhandler gode bomiljø, miljøvennlig transport og muligheter
for rekreasjon og opplevelser tilknyttet natur- og kulturminneverdier.
Gjeldende arealplan i kommunen, vedtatt 18.06.2015, følger opp målene i samfunnsdelen. Hovedsakelig
bygger dette planarbeidet opp under formålet om å utvikle Sarpsborg med et effektivt og miljøvennlig
transportsystem.
Planen gir føringer for arealbruken og gir rammer for nye reguleringsplaner, jf. § 2. Arealbruksformålene
langs strekningen angis til bl.a. veg, parkering, offentlig eller privat tjenesteyting (Hafslund skole),
bebyggelse og anlegg, nåværende og fremtidig næringsbebyggelse og friområde. Videre omfattes en stor
del av planområdet av en hensynssone - gjennomføringssone (H_810) med krav om felles planlegging for
veg og jernbane med ny kryssing av Glomma, jf. § 3.9.
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Figur 2-4: Utklipp som viser formål og hensynssoner i kommuneplanens arealdel for området Hafslund-Borgen. Grått –
veg, parkering, rosa – off./priv. tjenesteyting, oransje – bebyggelse og anlegg, mørk/lys lilla – fremtidig/nåværende
næringsbebyggelse, lys grønn – friområde, skravur - gjennomføringssone (kilde: Sarpsborg kommune).

I listen fremgår planbestemmelser som berører planområdet:
4.3 Utbyggingsrekkefølge
4.12 Høyspenningsanlegg
4.4 Universell utforming
4.13 Overvannshåndtering
4.7 Støy
4.14 Estetikk
4.8 Luftkvalitet
4.16 Naturmangfold
4.9 Grunnforhold
4.18 Kulturminner
4.10 Grunnforurensning
4.20 Bydelssenter
4.11 Beskyttelse av omgivelsene ved bygge- og
4.21 Flomfare
anleggstiltak
4.22 Grønnstruktur
Arealdelen er under revidering bl.a. for å sikre arealer som blir berørt av veg- og jernbaneutbygging og å
sikre tilstrekkelige arealer til utbygging. Et forslag til ny arealplan var på høring fra desember 2020-februar
2021. Forslaget gir ingen vesentlige endringer i arealbruk langs strekningen, og ingen av innsigelsene til
arealplanen berører dette planarbeidet. Det er uvisst når arealplanen blir vedtatt.

2.4.2

Kommunedelplan InterCity og ny Sarpsbru

Kommunedelplan for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg (delstrekning RolvsøyKlavestad) og fv. 118 ny Sarpsbru med ev. omlegging av rv. 22 øst for Hafslund ble vedtatt 08.10.2021 av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Planen gir overordnede føringer for hvor vei og jernbane skal
gå, i tråd med planalternativ Midt 7. Viken fylkeskommune er ansvarlig for videre arbeid med fv. 118 og ny
Sarpsbru, og skal gjennomføre en reguleringsplanprosess. Videre planlegging og utbygging av nytt
dobbeltspor er ikke prioritert av statlige myndigheter.
rv. 22
I tidlig fase av kommundelplanarbeidet var rv. 22 fra Hafslund til Dondern inkludert. Dette er bakgrunnen for
gjennomføringssonen (H_810) med krav om felles planlegging for veg og jernbane med ny kryssing av
Glomma, jf. kommuneplanens arealdel § 3.9. Vegstrekningen ble tatt ut av kommunedelplanen og reguleres i
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dette planarbeidet. Vestre del av planområdet overlapper imidlertid med intercity-arbeidet og løsninger i
reguleringsplanen er avklart underveis mellom prosjektene.

2.4.3

Kommunedelplan for folkehelse 2016-2027

Folkehelseplanen, vedtatt 10.11.2016, skal bidra til et mer helhetlig, systematisk og kunnskapsbasert
folkehelsearbeid. Den setter fokus på viktige innsatsområder, for å bedre folkehelsen og redusere sosial
ulikhet i helse. I dette planarbeidet er hovedmålet om sunn og fysisk aktiv hverdag for alle mest sentralt. Av
foreslåtte tiltak er bl.a. aktiv skoleveg (gåbuss).

2.4.4

Kommunedelplan for klima og energi 2021-2030

Kommunedelplan klima og energi 2021-2030, vedtatt 17.06.2021, har bl.a. mål om økt sykkelandel, økt
kollektivandel, fossilfri bygg- og anleggsplass, bruk av klimavennlige materialer og lavt ressurs- og
energifotavtrykk. I prosjektet blir det utarbeidet klimaregnskap for å identifisere mulige tiltak for reduksjon av
klimagassutslipp knyttet til materialproduksjon, anleggsgjennomføring, drift og vedlikehold.

2.4.5

Gjeldende reguleringsplaner

Følgende reguleringsplaner gjelder innenfor eller tilgrensende planområdet (ved varsel om oppstart):

Figur 2-5: Utklipp som viser gjeldende reguleringsplaner med formål, for området Hafslund - Borgen. Hvit stiplet linje –
plangrense ved varsel om oppstart (Kilde: Sarpsborg kommune/Sweco Norge AS).

Sporsløyfe østre/vestre linje (26020), vedtatt 26.03.1992
Planen regulerer sporsløyfen mellom østre og vestre linje, rundkjøringen på Hafslund med tilførselsveger og
gang- og sykkelvegnett, samt boskettmotiv (lund/allé) i sidearealene til gang- og sykkelvegen. Planen vil
delvis bli erstattet i rv. 22 Hafslunds gate øst for rundkjøringen.
Østre linje – Torggata (26006), vedtatt 31.03.1971
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Planen regulerer boligområdet mellom Rolighetsveien og østre linje. Planene vil i liten grad bli berørt av nytt
planarbeid.
Gang- og sykkelvei langs rv. 22, (26017), vedtatt 07.12.1989
Planen regulerer trafikkområde til kjøreveg og fortau/gang- og sykkelveg på nordsiden av rv. 22, fra og med
rundkjøringen på Hafslund til Gjenbruksbutikken (gnr./bnr. 1048/464). Planen vil bli erstattet i sin helhet av
nytt planarbeid, med unntak av en regulert del av Baneveien.
Industriområde Solheim (26012), vedtatt 08.11.1968
Planen regulerer rv. 22 og tilliggende kommunalt vegnett, formål til forretning/kontor/industri på begge sider
av vegen, samt boligformål langs Gamle Isevei. Planen regulerer også en snarveg, friområde (F1), som
forbinder industriområdet med Gamle Isevei. Planen vil bli erstattet i og langs rv. 22.
Rundkjøring Iseveien (rv. 22) x Rådhusveien (26031), vedtatt 12.11.2015
Planen regulerer ny rundkjøring i krysset rv. 22 x Rådhusveien, med tilhørende gang- og sykkelvegnett,
holdeplasser mm. Ny plan vil grense inntil i vest.
Snoktin (26016), vedtatt 24.08.1989
Planen regulerer deler av Skjebergveien mellom Snoktinveien og Torvaldslyst, og boligområdet på østsiden
av Skjebergveien. Planen vil ikke bli berørt av nytt planarbeid, og vil ligge utenfor planområdet når grensene
er justert.
Stenerød – vanførehjem (26008), vedtatt 03.04.1973
Planen regulerer bl.a. vegsystem og boligfelt sør for Skjebergveien og Edonbakken. Planen vil ikke bli berørt
av nytt planarbeid, og vil ligge utenfor planområdet når grensene er justert.
Fv. 118 Skjebergveien, oppgradering av kollektivholdeplasser, vedtatt 27.02.2020
Statens vegvesen har utarbeidet detaljreguleringsplaner (4 stk) for oppgradering av holdeplasser langs fv.
118 Skjebergveien. Holdeplassen Borgenbanen planlegges lagt ned. Holdeplassen Borgen (planID 26044)
er en av flere holdeplasser langs fv. 118 som skal prioriteres oppgradert til standard for universell utforming,
med lehus og sykkelparkering. Holdeplassens er flyttet for å ivareta avstand mellom holdeplassene.

2.4.6

Pågående planarbeid

Følgende reguleringsplanarbeid er varslet igangsatt:
Tidligere Østfoldmeieriet (26033)
Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for et 31,2 daa stort område med tidligere Østfoldmeieriet (gnr./bnr.
1048/466) og tilliggende eiendommer. Området planlegges for bolig, kontor, tjenesteyting og varehandel,
med høy utnyttelse av arealene. Planarbeid ble kunngjort 13.07.2017, og forslagsstiller er Vingulmark
Eiendom AS. Planen har grensesnitt mot rv. 22, og det er dialog mellom partene.
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3 Situasjonsbeskrivelse

Kapittelet redegjør for dagens situasjon i området, gir bakgrunn for behovet for tiltak, samt grunnlag for
utforming av tiltak. For nærmere beskrivelse av dagens situasjon vises det til vedlegg 3 rapport Innledende
fase, 01.02.2019 Hvert fagtema har kartlagt dagens situasjon for sitt fagtema særskilt, og nærmere
beskrivelse av disse fremgår av kapittel 6-9.

3.1 Eksisterende tilbud for gående og syklende

Forholdene for gående og syklende på strekningen er utfordrende. Biltrafikken gir miljømessige
konsekvenser, i tillegg til at det er få kryssingsmuligheter og et usammenhengende tilbud. Dette bidrar igjen
til unødvendige omveger for de myke trafikantene.
Mellom rundkjøringene ved Hafslund skole og Dondern er det i dag et delvis tilrettelagt tilbud for gående og
syklende på begge sider av rv. 22 Hafslunds gate. Tilretteleggingen varierer mellom gang- og sykkelveg og
fortau, noe som gir et lite sammenhengende tilbud, da fortau ikke er et fullverdig tilbud for syklister. Fra
krysset med Gangveien til Dondern må syklistene enten sykle i kjørebanen eller på fortau, noe som er
uheldig med tanke på sikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet for syklistene. Langs strekningen er
det flere konfliktpunkter i form av kryss og avkjørsler til bolig- og næringseiendommer. Det er fem avkjørsler
på nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate og to avkjørsler på sørsiden. Gående og syklende på nordsiden av rv.
22 Hafslunds gate må i tillegg krysse Holteveien, Gangveien og Gamle Isevei. Dette er kryssingspunkter
uten tilrettelegging i dagens situasjon.
I østre del av planområdet, mellom Dondern og Rådhusveien, er det kun tilbud for myke trafikanter på
nordsiden av rv. 22 Iseveien. Tilretteleggingen varierer mellom fortau og gang- og sykkelveg, noe som gir et
oppstykket og mangelfullt tilbud. Konfliktpunktene er preget av mye trafikk til/fra trafikkskapende
virksomheter, som eksempelvis Rema 1000 (gnr./bnr./fnr. 1048/11/2).
Over en strekning på ca. 1,8 km langs rv. 22 er det kun fire tilrettelagte kryssingspunkter. Tre av disse er
planskilt (under Gule bru, kulvert øst for Ryes vei og kulvert øst for Rådhusveien), mens det er kryssing i
plan i rundkjøringen ved Dondern. Sør for rv. 22 Iseveien, ved Snekkerstubakken, ligger Iseveien
kjøpesenter. I dagens situasjon finnes det ingen kryssingsmuligheter for myke trafikanter her. Under befaring
ble det observert flere personer som krysset kjørebanen på dette stedet.
Registrerte sykkelturer i treningsappen Strava, viser at rv. 22 Hafslunds gate, fv. 118 Skjebergveien og
Gamle Isevei er mye brukt, mens rv. 22 Iseveien er noe mindre brukt. Resultater fra skolevegsanalysen viser
at gang- og sykkelvegnettet langs rv. 22 benyttes som skoleveg av en del elever, naturligvis med hyppigst
bruksfrekvens nærmest skolen.

3.2 Kollektivtilbud

Innenfor planavgrensningen er det i dag fire holdeplasser langs rv. 22 (Hafslund skole, Hafslund Esso,
Solheim Industrifelt og Nygård søndre). Disse holdeplassene er tosidig og utformet som busslommer. Det er
i tillegg en tosidig holdeplass i fv. 118 Skjebergveien (noe sideforskjøvet) like sør for rundkjøringen ved
Dondern (Borgenbanen) og en ensidig holdeplass rett øst for rundkjøringen ved Dondern (Svenningsen).
Det er flere busslinjer, både skolebuss og lokalbuss, som kjører i området, spesielt på strekningen mellom
rundkjøringen ved Hafslund skole og rundkjøringen ved Dondern. Siden bussene står i den samme køen
som bilistene, resulterer det i redusert fremkommelighet og forsinkelser på strekningen, som igjen berører
busspassasjerene og kollektivtilbudet i regionen.

3.3 Biltrafikk

Rv. 22 har i dag ett kjørefelt i hver retning langs hele den aktuelle strekningen. Fartsgrensen er 40 km/t
mellom rundkjøringen ved Hafslund skole og rundkjøringen ved Dondern. Øvrige veglenker har fartsgrense
50 km/t. Området er preget av mye biltrafikk, med størst årsdøgntrafikk (ÅDT) i vestlig del av rv. 22
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Hafslunds gate med 22 300 ÅDT. De mange avkjørslene lager en uoversiktlig situasjon for alle
trafikantgruppene.

3.4 Ulykkessituasjon

I perioden 2012-2017 er det registrert totalt 16 trafikkulykker langs traséen. De fleste ulykkene som er
registrert har skjedd i tilknytning til kryss eller avkjørsler. Alle ulykkene har «lettere skade» som alvorligste
skadegrad, med unntak av én ulykke. Denne ulykken hadde skadegrad «alvorlig skade», og var en MCulykke i krysset ved innkjøringen til Iseveien kjøpesenter.

3.5 Dagens reisevaner

Reisemiddelfordelingen for Sarpsborg kommune i 2013/2014 er presentert i Tabell 3-1.
Tabell 3-1: Reisemiddelfordeling i Sarpsborg 2013/2014 (kilde: TØI, 2015).

Til fots
12 %

Sykkel
3%

Bilfører
66 %

Bilpassasjer
12 %

Kollektiv
6%

MC/annet
1%

Sarpsborg har en høy bilandel (bilfører og -passasjer) på nærmere 80 %. Til gjengjeld er det få som reiser
kollektivt (kun 6 %) eller sykler (kun 3 %), og 12 % reiser til fots. Hver tredje reise er under tre kilometer. De
mange korte reisene viser at det er stort potensial for å få flere over på gange og sykkel.
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4 Metode

Kapittelet redegjør for metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 (2018) om konsekvensanalyser som
legges til grunn for denne konsekvensutredningen. Det vises til håndbok V712 for grundigere gjennomgang
av metodikken.
Utredningen omfatter fire fagtemaer: naturmangfold, friluftsliv/by- og bygdeliv, landskapsbilde og kulturarv. I
håndbok V712 inngår disse fagtemaene som ikke-prissatte konsekvenser i den samfunnsøkonomiske
analysen. Prinsippene som legges til grunn er en systematisk gjennomgang av verdi, tiltakets påvirkning og
konsekvensens betydning.
Konsekvensutredningen bygger på eksisterende kunnskap gjennom innhenting av data fra offentlige
databaser og eksisterende litteratur innenfor fagtemaene, samt befaring og erfaringer i forbindelse med
eksisterende situasjon.
Vurderingene av de ikke-prissatte konsekvensene gjøres i tre trinn. De to første trinnene gjøres for hvert
fagtema, jf. kapittel 6-9, mens i det tredje trinnet vurderes konsekvensen for fagtemaene samlet, jf. kapittel
10.

Figur 4-1: Viser de tre hovedtrinnene for vurdering av ikke-prissatte temaer (kilde: Håndbok V712).

Det gjøres en verdivurdering av delområder i planområdet/influensområdet ut fra den funksjonen området
har i dag. Verdien angis på en fem-delt glideskala:

Figur 4-2: Skala for vurdering av verdi. Skalaen er sammenfallende med x-aksen i konsekvensvifta, Figur 4-4:
Konsekvensvifte (kilde: Håndbok V712).
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Påvirkning er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket i de ulike alternativene antas å medføre for
de ulike delområdene. Påvirkningen vurderes i forhold til alternativ 0, etter følgende skala:

Figur 4-3: Skala for vurdering av påvirkning. Skalaen er sammenfallende med y-aksen i konsekvensvifta, jf. Figur 4-4
(kilde: Håndbok V712).

Konsekvens for hvert delområde fremkommer ved å sammenholde temaets verdi og påvirkning i en
konsekvensvifte, som angir konsekvensgrad for tiltakets miljøskade, jf. Figur 4-5.

Figur 4-4: Konsekvensvifte (kilde: Håndbok V712).
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Figur 4-5: Skala for vurdering av konsekvensgrad eller grad av miljøskade (kilde: Håndbok V712).

For hvert fagtema gjøres deretter en samlet konsekvensvurdering av hvert alternativ etter en åtte-delt skala,
jf. Figur 4-6, der konsekvensene av tiltaket er vurdert i forhold til 0-alternativet/referansesituasjonen. For å
tydeliggjøre hvilket alternativ som er best og dårligst, blir alternativene rangert og begrunnet.

Figur 4-6: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ (kilde: Håndbok V712).

I trinn 3, jf. kapittel 10, gjøres en vurdering av de ulike alternativene for alle fagtemaene samlet, og
utslagsgivende virkninger beskrives. For å tydeliggjøre hvilke alternativer som er best og dårligst, blir
alternativene rangert. Det blir deretter gjort en tilleggsanalyse og en anbefaling med redegjørelse for
eventuelle skadereduserende tiltak eller oppfølgende undersøkelser.
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5 Utredningsgrunnlaget

Kapittelet redegjør for hvilke premisser utredningen baseres på. Sentrale forutsetninger ligger i definisjon av
utredningsområdet, referansesituasjonen, alternativene, samt definisjon og grensesnitt mellom fagtemaene.

5.1 Utredningsområdet

Planområdet (ved varsel om oppstart) er det området som kan bli berørt av tiltaket gjennom arealbeslag, og
er likt for alle fagtemaene. Utredningsområdet består av planområdet , jf. Figur 5-1, og de områder som blir
influert (påvirket) av tiltaket. Influensområdet er områder utenfor planområdet som kan bli påvirket av tiltaket,
og skal avgrenses til områder der det ventes vesentlige virkninger av tiltaket. Influensområdet vil variere fra
fagtema til fagtema og fremkommer av de temavise utredningene under.

Figur 5-1: Avgrensning av området ved varsel om oppstart (sort stiplet linje). Influensområdet vil variere avhengig av
fagtema (kilde: Sweco Norge AS).

5.2 Referansesituasjon / alternativ 0

Alle fagtemaene tar utgangspunkt i den samme referansesituasjonen, videre omtalt som alternativ 0.
Alternativ 0 skal ta utgangspunkt i dagens situasjon inkludert alle relevante, vedtatte planer med betydning
(bevilgede midler) for tiltaket. De gjeldende reguleringsplanene i området er hovedsakelig gjennomført og
tilsvarer dagens situasjon. Det er derfor ingen relevante planer som inngår i alternativ 0.
Referansesituasjonen er nærmere beskrevet i kapittel 3.
Konsekvensene av et tiltak fremkommer ved å vurdere forventet tilstand etter gjennomføring av tiltaket mot
forventet tilstand uten tiltaket.

5.3 Definisjon og grensesnitt mellom fagtemaene

Fagtemaene for ikke-prissatte konsekvenser representerer ulike aspekter ved det naturlige og
menneskepåvirkete landskapet på følgende måte:
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Naturmangfold
Friluftsliv/by- og bygdeliv
Landskapsbilde
Kulturarv
Naturressurser

Det økologiske landskapet
Landskapet slik folk oppfatter og bruker det
Det romlige og visuelle landskapet
Det kulturhistoriske landskapet
Produksjonslandskapet

Nærmere definisjon av fagtemaene er beskrevet for hvert fagtema og i håndbok V712, og omtales ikke
ytterligere her.

5.4 Alternativer

I innledende fase av prosjektet er det utarbeidet tre løsningsforslag for tiltaket. Løsningene fremkommer av
vedlegg 2, Tegningshefte KU-alternativer. Alternativene er tilstrekkelig detaljert for beslutningsrelevante
forhold for fagtemaene. De tre alternativene skal sees i forhold til og måles opp mot alternativ 0.
De tre alternativene er:
• Alternativ 1 – Utvidelse mot sør (sør)
• Alternativ 2 – Utvidelse mot nord (nord)
• Alternativ 3 – Optimalisert (opt.)
I rapport Innledende fase (vedlegg 3) fremgår det at de tre alternativene gir gode løsninger for alle
trafikantgruppene, både fremkommelighets- og trafikkmessig. For kollektivtrafikken vil alle de tre
alternativene være like. For de myke trafikantene utgjør den største forskjellen de ulike løsningene forbi
parken ved Rich. Bar (gnr./bnr./fnr. 1047/10/113), med ulik stigning og grad av omveg. De største
forskjellene for de tre alternativene i sin helhet er hvordan de påvirker omgivelsene, og hvilke
utviklingsmuligheter og begrensninger de gir på nord- og sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate. Dette er
bakgrunnen for at konsekvensutredningen er utvidet med beslutningsrelevante tema for valg av alternativ.
Under gis en nærmere redegjørelse av de tre alternativene. Felles for alle alternativene er:
•

Eksisterende rundkjøring ved Hafslund skole blir i stor grad uendret, kun med varierende, mindre
justeringer i østlig del med tanke på kjørekurver, plassering av trafikkøy etc.

•

Eksisterende gang- og sykkelveg sør for rv.22 Hafslunds gate forbi Hafslund skole blir breddeutvidet
til 3 meter, men har noe ulik tilpasning til Ryes vei mot øst i alternativene.

•

Eksisterende trær langs Hafslund skole (mellom rv.22 og skolen) vil i stor grad kunne bevares i alle
alternativene.

•

Plassering av busslomme ved Hafslund skole og kantstopp på motsatt side, samt adkomst til disse,
blir i prinsippet likt.

•

Næringsbygget (gnr./bnr. 1047/159) nord for Hafslund skole forutsettes revet.

•

Rich. Bar (gnr./bnr. 1047/116) blir berørt i alle alternativene, og forutsettes revet i alternativ 2 og 3.

•

Undergangen øst for Ryes vei blir liggende omtrent på samme sted som i dag. (Optimalisering i
alternativ 3 viser at den bør skyves noe østover for bedre stigning på rampen opp til Ryes vei.)

•

Rv.22 Hafslunds gate må heves over undergang ved Ryes vei for å bidra til bedre stigninger på gangog sykkelveg (jf. punktet over).

•

Alle avkjøringer mellom rundkjøringen ved Hafslund skole og Dondern stenges, med unntak av Ryes
vei hvor venstresving inn/ ut tillates.

•

Gang- og sykkelkobling mellom sykkelveg m/fortau og Gamle Isevei blir i prinsippet lik i alle
alternativer, men vil komme lenger øst i alternativ 2 (nord) og 3 (opt.).
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•

Tverrprofilet og de fysiske løsningene for alle trafikantgrupper blir hovedsakelig de samme i alle
alternativene, med unntak av løsning gjennom parken ved Rich. Bar og langs sørsiden av rv.22
Hafslunds gate ved undergangen øst for Ryes vei.

•

Eksisterende trerekke langs «det tidligere Østfoldmeieriet» (gnr./bnr. 1048/466 m.fl) må fjernes, da ny
veggeometri (holdeplass, sykkelveg m/fortau, samt rundkjøringens plassering og størrelse) kommer i
konflikt med denne. Eiketreet i dagens rundkjøring ved Dondern må også fjernes, eventuelt flyttes.

•

Plassering og dimensjonering av tosidig kantstopp rett vest for rundkjøring ved Dondern blir i prinsippet
lik i alle alternativene.

•

Rundkjøringen ved Dondern forskyves mot nord-øst og blir større i diameter for å ta hensyn til økt
antall kjørefelt i armene, to kjørefelt i sirkulasjonsarealet, samt påkoblingen av Tors gate. Forskjellene
i plassering mellom alternativene er minimal.

•

Løsningene videre sørover langs fv. 118 Skjebergveien og østover langs rv.22 Iseveien er like i alle
alternativer.

Figur 5-2: Utforming av tiltak i rv. 22 Iseveien mellom rundkjøringene på Dondern og Gamle Isevei (øst)/Torvaldslyst er
likt i alle alternativene, jf. vedlegg 2 Tegningshefte KU-alternativer C102, C 202, C302 (kilde: Sweco Norge AS).

5.4.1

Alternativ 1 – utvidelse mot sør

Alternativ 1 (vedlegg 2, Tegningshefte KU-alternativer, C101-102) er en videreutvikling av alternativ sør i
forstudien, der all vegutvidelse tas på sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate. Alternativet tar sikte på å unngå
berøring med bygningsmassen på nordsiden av riksvegen, samt å berøre minst mulig av parkarealet og de
store eikene ved Rich. Bar. En slik løsning går i stedet på bekostning av Borgen folkepark som vil bli berørt
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av et stort inngrep i terrenget langs rv. 22 Hafslunds gate. Arealene med bolig- og næringsbebyggelse på
sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate vil også bli berørt.

Figur 5-3: Alternativ 1 med utforming av tiltak i rv. 22 Hafslundsgate mellom rundkjøringene på Hafslund og Dondern, jf.
vedlegg 2 Tegningshefte – KU-alternativer C101 (kilde: Sweco Norge AS).

Under følger noen forhold ved alternativ 1 som skiller seg fra de to andre alternativene:
•

Gir inngrep i dyrket mark, omkring 900 m2, nord for rv. 22 Hafslunds gate ved Hafslund skole.

•

Lengde på undergang øst for Ryes vei blir ca. 27 m.

•

Gang- og sykkelveg på sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate er ført med rampe ned til undergangen, uten
en parallelført gang- og sykkelveg over undergangen, langs kjørevegen.

•

På nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate er sykkelveg m/fortau parallelført med kjørevegen, mens gangog sykkelveg kombinert med fortau i Rolighetsveien, rundt parken, gir adkomst til rampen ned mot
undergangen.

•

Omtrent 900 m2 av parken ved Rich. Bar (gnr./bnr. 1047/116) blir berørt av tiltak.

•

Fortauet langs Rolighetsveien blir breddeutvidet til 2,5 meter.

•

Jordskjæringen inn i terrenget i Borgen folkepark strekker seg fra øst for bensinstasjonen (gnr./bnr./fnr.
1048/1/23) og frem til rundkjøringen ved Dondern, ca. 200 meter. Uten støttemur vil skjæringen på det
meste bli opptil 50 m bred, og gå nesten til toppen av Borgen folkepark (jf. forstudien). I alternativet er
det derfor valgt å legge inn en 1,5 m høy støttemur og at resterende terrenginngrep tilpasses
eksisterende terreng, revegeteres og beplantes. Dette gir et inngrep på ca. 30 meter inn i parken
sammenliknet med dagens situasjon.
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•

Langs næringsbebyggelsen på nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate er det en 2 m bred rabatt mellom
kjørevegen og sykkelveg m/fortau. Rabatten vil i utgangspunktet kunne beplantes med busker, ikke
gatetrær. Etablering av trerekke kan vurderes i egnet modulbaserte byggesystemer for jordarmering,
men et slikt system er ikke lagt til grunn for alternativet.

•

Omlag sju bolig- og næringseiendommer på sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate, blir helt eller delvis
berørt i dette alternativet. Det gjelder gnr./bnr. 1047/51, 1047/143, 1047/89, 1047/221, 1048/666,
1048/1/23, 1048/499. Bolig- og næringseiendommer på nordsiden av rv.22 Hafslunds gate berøres i
mindre grad.

Figur 5-4: Normalprofil av alternativ 1 i rv. 22 Hafslunds gate ved undergangen øst for Ryes vei, med kollektivfelt i begge
retninger, sykkelveg m/fortau på nordsiden og gang- og sykkelveg på sørsiden, jf. vedlegg 2 Tegningshefte – KUalternativer F001 (kilde: Sweco Norge AS).

5.4.2

Alternativ 2 – utvidelse mot nord

Alternativ 2 (vedlegg 2, Tegningshefte KU-alternativer, C201-202) er en videreutvikling av alternativ nord i
forstudien, der all vegutvidelse tas på nordsiden av vegen. Alternativet tar sikte på å unngå inngrep i Borgen
folkepark og bygningsmassen på sørsiden av vegen. Alternativet medfører imidlertid at parken ved Rich. Bar
(gnr./bnr. 1047/116) i stor grad vil forsvinne på grunn av vegfylling og ny undergang. Alternativet berører
også en rekke eiendommer med bolig- og næringsbebyggelse på nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate.

KONSEKVENSUTREDNING

SIDE 30 AV 138

Figur 5-5: Alternativ 2 med utforming av tiltak i rv. 22 Hafslundsgate mellom rundkjøringene på Hafslund og Dondern, jf.
vedlegg 2 Tegningshefte – KU-alternativer C201 (kilde: Sweco Norge AS).

Under følger noen forhold ved alternativ 2 som skiller seg fra de to andre alternativene:
•

Gir inngrep i dyrka mark, omkring 1650 m2, nord for rv. 22 Hafslunds gate.

•

Geometrien gir «restareal» mellom rv. 22 Hafslunds gate og Hafslund skole (rundt holdeplassen).

•

Lengde på undergang øst for Ryes vei blir ca. 30 m.

•

Sør for rv. 22 Hafslunds gate er det planlagt med både rampe ned til undergang og gang- og sykkelveg
parallelt med kjørevegen over undergangen.

•

Boligene og hagene sør for rv. 22 Hafslunds gate ivaretas. Næringseiendommene på sørsiden blir
heller ikke direkte berørt, men avkjørslene fra rv. 22 Hafslunds gate stenges, noe som vil påvirke
næringsgrunnlaget på disse eiendommene.

•

På nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate er sykkelveg m/fortau parallelført med kjørevegen, mens gangog sykkelveg kombinert med fortau i Rolighetsveien, rundt parken, gir adkomst til rampen ned mot
undergangen.

•

Løsningen beslaglegger nesten hele parken (omkring 1600 m2) ved Rich. Bar (gnr./bnr. 1047/116),
inkludert de store eiketrærne, som følge av vegutvidelse og vegfylling.

•

Fortauet langs Rolighetsveien blir breddeutvidet til 2,5 meter.

•

Alternativet unngår inngrep i Borgen folkepark, og den naturlige skråningen ned mot rv. 22 Hafslunds
gate består.

•

Langs næringsbebyggelsen på nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate er det en 2 meter bred rabatt
mellom kjørevegen og sykkelveg m/fortau, som i alternativ 1.
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•

Omlag sju bolig- og næringseiendommer på nordsiden av rv.22 Hafslunds gate blir helt eller delvis
berørt i dette alternativet. Det gjelder gnr./bnr./fnr. 1047/191, 1047/244, 1048/502, 1048/685,
1048/524, 1048/466, 1048/466/2. På sørsiden av rv. 22 vil boligeiendommer bli noe berørt av tiltak i
forbindelse med rampe til undergangen øst for Ryes vei.

Figur 5-6: Normalprofil av alternativ 2 i rv. 22 Hafslunds gate ved undergangen, med kollektivfelt i begge retninger,
sykkelveg m/fortau på nordsiden og gang- og sykkelveg på sørsiden, jf. vedlegg 2 Tegningshefte – KU alternativer F001
(kilde: Sweco Norge AS).

5.4.3

Alternativ 3 - optimalisert

Alternativ 3 (vedlegg 2, Tegningshefte KU-alternativer, C301-302) er et optimalisert alternativ av de to
foregående. Alternativet er utformet for å ta større hensyn til de temaene som utredes i
konsekvensutredningen, særskilt naturtype hul eik og Borgen folkepark.

Figur 5-7: Alternativ 3 med utforming av tiltak i rv. 22 Hafslundsgate mellom rundkjøringene på Hafslund og Dondern, jf.
vedlegg 2 Tegningshefte – KU alternativer C301 (kilde: Sweco Norge AS).
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Under følger noen forhold ved alternativ 3 som skiller seg fra de to andre alternativene:
•

Gir inngrep i dyrka mark, omkring 600 m2, nord for rv. 22 Hafslunds gate.

•

Lengde på undergang øst for Ryes vei blir ca. 22 m.

•

Sør for rv. 22 Hafslunds gate er det, i likhet med alternativ 2, en løsning med både rampe ned til
undergang og gang- og sykkelveg parallelt med kjørevegen over undergangen.

•

Hageareal til boligeiendommene sør for rv. 22 Hafslunds gate blir berørt. Næringseiendommene på
sørsiden blir berørt av arealbeslag som vil påvirke næringsgrunnlaget på disse eiendommene.

•

På nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate er sykkelveg m/fortau frakoblet kjørevegen gjennom parken,
og kobles til rampen ned mot undergangen.

•

Løsningen beslaglegger sørlig del av parkområdet på grunn av vegfylling, omtrent 800 m2.

•

Fortauet langs Rolighetsveien forblir som i dagens situasjon.

•

Alternativet unngår inngrep i Borgen folkepark, og den naturlige skråningen ned mot rv. 22 Hafslunds
gate består, i likhet med alternativ 2.

•

Alternativet er utformet med en 4 meter bred rabatt for trerekke på nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate
i østlig del. Rabatten har bredde nok til at trærne gis tilstrekkelig jordvolum og vekstvilkår til å utvikle
seg.

•

Omlag sju bolig- og næringseiendommer på nordsiden av rv.22 Hafslunds gate blir helt eller delvis
berørt i dette alternativet. Det gjelder gnr./bnr./fnr. 1047/191, 1047/244, 1048/502, 1048/685,
1048/524, 1048/466, 1048/466/2. På sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate blir eiendommene gnr./bnr./fnr.
1047/51, 1047/143, 1047/89, 1047/221, 1048/666 og 1048/1/23 delvis berørt av tiltak.

Figur 5-8: Normalprofil av alternativ 3 i rv. 22 Hafslunds gate ved undergangen, med kollektivfelt i begge retninger,
sykkelveg m/fortau gjennom parken ved Rich. Bar på nordsiden og gang- og sykkelveg på sørsiden, vedlegg 2
Tegningshefte – KU-alternativer F001 (kilde: Sweco Norge AS).

KONSEKVENSUTREDNING

SIDE 33 AV 138

6

Naturmangfold

6.1 Definisjon av tema og influensområde

Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven (LOV-2009-06-19-100) som biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers
påvirkning. Temaet omhandler i denne utredningen naturmangfold knyttet til landjord med økosystemer.
Influensområdet omfatter alle arealer der tiltaket kan få virkning. I utgangspunktet vil influensområdet for
temaet være arealene innenfor varslet planområde ved planoppstart, jf. figur 5-1.
I denne plansaken er berørte eiker som utvalgt naturtype et særlig viktig tema. I henhold til forespørsel skal
følgende svares ut: «Eik vil bli registrert med omkrets, ev. hulhet og bark som potensiale som biotop for
rødlistede arter. Naturtilstanden for øvrig vil også bli kartlagt og beskrevet og vurdert, herunder også ev.
andre rødlistearter og fremmede arter».

6.2 Kunnskapsgrunnlaget

Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i influensområdet ble før kartlegging i felt hentet fra databasene
Naturbase, Artskart, Miljøstatus og Sarpsborg kommunes kartportal, temakart biologisk mangfold. Videre ble
planområdet kartlagt av biolog 24.09.2018. Kartleggingsdagen hadde oppholdsvær, sol og 12-15°C. Mye av
vegetasjonen var fortsatt grønn og/eller registrerbar. Karplanter som bare kan registreres tidlig i
vekstsesongen kan imidlertid ikke kartlegges på denne tiden av sesongen. I 2019 ble det gjennomført NiNkartlegging på oppdrag fra Miljødirektoratet og som dekker hele planområdet. Informasjon registrert i
Naturbase og Artskart er oppdatert i denne utredningen pr. januar 2022. Kunnskapsgrunnlaget i denne
saken vurderes derfor å være tilfredsstillende.

6.3 Metode for fagtemaet

Konsekvensutredningen benytter registreringskategorier, verdsetting, påvirkning og konsekvens angitt i
håndbok V712. De tre alternativene som skal utredes, vurderes opp mot 0-alternativet, jf. kapittel 5.2. Videre
gjøres en vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12, og det gis forslag til skadereduserende tiltak.
Registreringskategoriene for fagtema naturmangfold fremgår av tabell 6-1.
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Tabell 6-1 Registreringskategorier for naturmangfold (kilde: Håndbok V712).

En viktig registreringskategori i denne utredningen er viktige naturtyper, herunder utvalgte naturtyper i form
av hule eiker. Etter forskrift om utvalgte naturtyper (FOR-2011-05-13-512) § 3 pkt. 3) defineres denne
naturtypen som «eiketrær som har en diameter på minst 63 cm, tilsvarende omkrets på 200 cm, samt
eiketrær som er synlig hule og med en diameter på minst 30 cm, tilsvarende omkrets på minst 95 cm.
Diameter og omkrets måles i brysthøyde (1,3 m) over bakken. Synlig hule defineres til å være eiketrær med
et indre hulrom som er større enn åpningen og der åpningen er større enn 5 cm. Unntatt er hule eiker i
produktiv skog.»
Verdivurderingen tar utgangspunkt i kriteriene i håndbok V712, jf. tabell 6-2.
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Tabell 6-2 Verdikriterier for fagtema naturmangfold. Veiledningen i tabellen må sees i sammenheng med tekstlig
veiledning i håndbok V712 kap. 6.6 (kilde: Håndbok V712).
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Påvirkning vurderes etter en fem-delt skala fra ødelagt/sterkt forringet til forbedret. For naturmangfold er
veiledningen i tabell 6-3 benyttet.
Tabell 6-3 Veiledning for påvirkning, fagtema naturmangfold. Det presiseres at angivelser av prosent er veiledende, og at
påvirkningen i det enkelte tilfellet må vurderes ut fra kvalitet, omfang og type inngrep (kilde: Håndbok V712).

Konsekvensen vurderes dernest ved å sammenholde et delområdes verdi med graden av påvirkning. Til
vurderingen benyttes konsekvensvifta, jf. figur 4-4.
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6.4 Verdivurdering av delområder
6.4.1

Generelle trekk ved planområdet

Planområdet fremstår i hovedsak urbant med veger og veganlegg, eneboliger med hage, næringsbygg,
skole, idrettsanlegg, deler av Borgen folkepark, en mindre park ved Rich. Bar og et grøntområde mellom rv.
22 Iseveien og fv. 118 Skjebergveien. Langs deler av rv. 22 Hafslunds gate er det allé og trerekke av lind
med noen store, gamle trær.
Det er ingen vann eller vassdrag innenfor planområdet. Det er heller ingen lukkede vassdrag i
utredningsområdet (vann-nett.no).
Ifølge NGU Løsmassekart ligger den vestlige delen av planområdet på et randmorenebelte, mens den
østlige delen ligger på fyllmasser. NGU Berggrunnskart har ikke dekning i planområdet.

Figur 6-1: Rv. 22 Hafslunds gate med gang- og sykkelveg, alleer og park (kilde: Sweco Norge AS).

Naturtyper, rødlistearter og landskapsøkologiske funksjonsområder
I Naturbase er det pr. 27.01.2022 innenfor varslet planområde registrert to utvalgte naturtyper i form av hule
eiker ved Rich. bar og Solheim gård. Videre er det registrert en NiN-naturtype av engaktig sterkt endret
fastmark oppe på toppen av Borgen folkepark, jf. figur 6-6.
I Artskart, jf. figur 6-7, er det pr 27.01.2022 i varslet planområde registrert to rødlistete fuglearter; lerkefalk og
gråspurv. Registreringene er fra 2012 og 2016 og gjelder få individer som ble observert flygende over
området. Begge er vurdert til kategori «nær truet, (NT)» på Norsk rødliste (2021). Videre ble det i 1998 lagt
inn en registrering på dvergforglemmegei. Arten ble i 2021 oppgradert fra nært truet (NT) til sårbar (VU).
Lokaliseringen av dvergforglemmegeien ligger helt på grensen av varslet planområde, oppgis å ha en
feilmargin på inntil 70 meter og er usikker. Arten ble ikke gjenfunnet under kartleggingen i september 2018.
Arten blomstrer normalt i perioden april-juni, så kartleggingstidspunktet var imidlertid ikke egnet.
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Piggsvin er i Artskart registrert med leveområde som dekker over halvparten av planområdet. Arten ble i
rødlista 2021 vurdert som nær truet (NT). Piggsvin kan ha tilhold i hager i området, men er svært utsatt for å
bli påkjørt når de krysser vei. Borgen folkepark har flere gjemmesteder og antas å være egnet tilholdssted i
området.
Sarpsborg kommunes tidligere kartportal, temakart biologisk mangfold, har registreringer av leveområde for
vanlig frosk innenfor planområdet, jf. figur 6-9. I planområdet er det ingen vann eller vassdrag, og det er også
betydelig avstand til bekker og dammer som er egnet for amfibier. Det vurderes å være usikkert om det
registrerte leveområdet for frosk er aktivt i dag.
I kartleggingen ble eika på Solheim og eiker i parken ved Rich. Bar undersøkt. Innenfor planområdet i
Borgen folkepark ble det også registrert to eiker med en ganske stor omkrets. Se nærmere beskrivelser i
kapitlene om disse delområdene.
Treslaget ask ble også registrert i folkeparken, men begge var relativt små. To mellomstore asketrær ble
også registrert i hage tett inntil fv. 118 Skjebergveien, og flere små ask ved Solheim og Brusemyrløkka, jf.
figur 6-2 og figur 6-3. Ask er i utgangspunktet et vanlig forekommende treslag i sørlige deler av Norge, men
har blitt rødlistet i rødlistekategorien «sterkt truet), EN» som følge av massedød etter askevisnesyke.
Lind har etter revisjon av rødlista 2021 blitt vurdert som nær truet (NT). Årsaken er dårlig frøproduksjon og
inngrep i edelløvskoger. Linderekka langs rv. 22 Hafslunds gate er ikke registrert i Artskart.

Figur 6-2: Asketrær i Skjebergveien 24 (kilde: Sweco
Norge AS).

Figur 6-3: Små asketrær ved krysset rv. 22
Iseveien/Brusemyrløkka (kilde: Sweco Norge AS).

Fremmede arter
I Artskart, jf. figur 6-8, er det i varslet planområde registrert flere fremmede arter i kategori SE (svært høy
økologisk risiko) som kanadagullris, hagelupin og kjempebjørnekjeks. Moskuskattost (høy risiko, HI) og
mahonie (busk i berberisfamilien) potensielt høy risiko (PH), er også registrert.
Kanadagullris ble under kartlegging i september 2018 registrert i store mengder langs vegene, jf. figur 6-4. I
tillegg ble hagelupin, rynkerose, platanlønn og en rødhyll observert, jf. figur 6-5. De andre registrerte
svartelisteartene registrert i Artskart ble ikke observert på kartleggingsdagen.
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Figur 6-4: Kanadagullris langs rv. 22 Iseveien (kilde: Sweco Norge AS).

Figur 6-5: Rynkerose, kanadagullris og hagelupin ved innfartsparkeringen i Nordbyveien (kilde: Sweco Norge AS).
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Figur 6-6: Utsnitt fra Naturbase 27.01.2022. Blå piler viser registrerte naturtyper innenfor utredningsområdet.

Figur 6-7: Utsnitt fra Artskart pr. 27.01.22 viser kartlagte rødlistearter innenfor utredningsområdet.

Figur 6-8: Utsnitt fra Artskart pr. 27.01.22 viser kartlagte fremmede arter innenfor utredningsområdet.
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Figur 6-9: Utsnitt fra Sarpsborg kommunes tidligere kartportal, temakart biologisk mangfold pr. 02.10.18. Område
markert med rutenett skal være leveområde for vanlig frosk, (kilde: Sarpsborg kommune).
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6.4.2

Verdikart

På bakgrunn av kartleggingen i 2018, nye registreringer i Artskart og Naturbase og revidert rødliste høsten
2021 avgrenses fem delområder (NM) som verdsettes, jf. figur 6-10.
• NM01 Eika på Solheim
• NM02 Linderekke langs rv. 22 Hafslunds gate
• NM03 Borgen folkepark
• NM03B Toppen av Borgen folkepark
• NM04 Parken med eiker ved Rich. Bar

Figur 6-10: Verdikart med verdivurderte delområder i plan- og influensområde for naturmangfold (kilde: Sweco Norge
AS).

Øvrige arealer i planområdet vurderes å ha ubetydelig verdi for naturmangfold. De små og mellomstore
asketrærne registrert i hage langs fv. 118 Skjebergveien ligger utenfor areal som vil bli påvirket av tiltaket, og
de verdsettes og omtales derfor ikke videre i denne utredningen.
Verdikartet følger som vedlegg 1, Verdikart fagtemaer.

6.4.3

Delområde NM01 Eika på Solheim

Eika ved Solheim ble første gang kartlagt gjennom naturtypekartleggingen i Sarpsborg i 2001 av Wergeland
Krog Naturkart, i samarbeid med landbruk- og miljøseksjonen i kommunen (Naturbase ID BN00097196).
Beskrivelsen var «Monumentalt eiketre, solrikt plassert, potensiale til å bli meget gammelt. Lokalt viktig, verdi
C». Status for eika ble undersøkt under kartleggingen i september 2018. Eika hadde en omkrets på 428 cm i
brysthøyde. Eika faller dermed inn under forskrift om utvalgte naturtyper § 3 pkt. 3 om hule eiker. Den var
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ikke synlig hul. Barken var grov, sprukken og var leveområde for flere lav- og mosearter. Treet fremsto i god
forfatning og med kraftige, lange og friske greiner, jf. figur 6-11 og figur 6-12. Rotsonen kan være opptil 3
ganger kronediameteren. Måling av sprekkedybden (Sweco, 27.02.2019) viste flere sprekker på over 4 cm.
Eventuell luftforurensning kan forekomme i området, men betydningen av dette er ikke vurdert i denne
sammenheng.
Avstand til en annen eik lenger vest, med ca. 30 cm i omkrets, er på under 0,5 km. I tillegg står treet under
én km fra større eik og «forskriftseik» i Borgen folkepark og parken ved Rich. Bar. Det er dessuten under
2 km til Hafslund hovedgård med store hule eiker (NMBU 2014).
Eika oppfyller dermed både størrelseskravet og kravet til andre egenskaper slik som sprekkebark og
landskapsøkologi for A-verdi i henhold til Miljødirektoratets metodikk (2015 og 2021). Siden dette handler om
en utvalgt naturtype vil treet få svært stor verdi i henhold til håndbok V712.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Figur 6-11: Eika ved Solheim (kilde: Sweco Norge AS).
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Figur 6-12: Nærbilde av barken med moser og lav på eika ved Solheim (kilde: Sweco Norge AS).

6.4.4

Delområde NM02 Linderekke langs rv.22 Hafslunds gate.

Delområdet består av en linderekke langs rv. 22 Hafslunds gate forbi «det tidligere Østfoldmeieriet», jf. figur
6-13 og figur 6-14. Trærne nærmest rundkjøringen ved Dondern er store og gamle, mens trærne i den
resterende delen av trerekken er yngre og har vesentlig mindre omkrets. Omkretsen på det største lindetreet
er ca. 330 cm, og det hadde grov bark som dannet livsmiljø for flere lav- og mosearter. Trerekker av gamle
trær kan ha landskapsøkologiske funksjoner som spredningskorridorer og tilholdssted for ulike arter i
byområder, bl.a. fugl og arter som har leveområder på andre edelløvtrær, slik som eik. Lind er i tillegg
kommet på rødlista som en nær truet art. Rotsonen kan ha en utbredelse på 3 ganger kronediameteren.
Linderekken gis noe verdi for naturmangfold.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figur 6-13: Flyfoto av del av rv. 22 Hafslunds gate med gammel linderekke (rød avgrensing) (kilde: Google Maps Bilder©2019 Google, Kartdata©2019 Google, september 2018).

Figur 6-14: Del av rv. 22 Hafslunds gate med eldre linderekke forbi «det tidligere Østfoldmeieriet» (kilde: Sweco Norge
AS).
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6.4.5

Delområde NM03 Borgen folkepark

Borgen folkepark, som også går under navnet Dondern, fremstår i stor grad å ha vegetasjon som er naturlig
forekommende i regionen. Tresjiktet har gran, furu, bjørk, rogn, eik, noen ask og en og annen hassel, jf. figur
6-17.
De to største eikene innenfor folkeparken hadde omkrets på hhv. 139 cm (jf. figur 6-15) og 110 cm. Barken
var grov og var levested for flere lav- og mosearter. Ingen av eikene var synlig hule, og de tilfredsstiller ikke
krav til utvalgt naturtype. Eikene har imidlertid potensiale til å vokse seg store dersom de får stå i fred.
Askene som ble observert var små, bare 2-3 meter høye. Ask er rødlistet i kategorien sterkt truet (EN) som
følge av askevisnesyke.
I feltsjiktet er det mosaikker dominert av liljekonvall, blåbær, tyttebær, einstape, smyle og andre gressarter.
Det var sparsomt med busksjikt, og det antas at parken i noe grad skjøttes.
I parken er det stier, og det var et område med dumpet hageavfall jf. figur 6-16. Det var ikke fremmede arter
å se i nærheten av dumpeområdet på kartleggingsdagen.
Parken er et ganske stort, gjenværende naturområde i et ellers urbant område. Parken kan således ha en
viktig økologisk funksjon som leveområde for planter og dyr i byen. I planområdet er det tidligere registrert
lerkefalk. I Norge hekker lerkefalk spredt og fåtallig i de sørøstlige deler av landet med hovedvekten i fylkene
Hedmark, Buskerud, Oppland, Oslo, Vestfold og Viken. Arten synes å foretrekke skog i mosaikk med
innsjøer, tjern og myrer med gode forekomster av småfugler og øyenstikkere (Norsk rødliste 2021). Det
vurderes derfor lite sannsynlig at den hekker i Borgen folkepark selv om den er observert her. Parken kan
være et nåværende og fremtidig tilholdssted for alminnelig forekommende fuglearter i en by i vekst.
Funksjonsområder til sårbare arter skal i utgangspunktet gis «stor verdi». Ask er imidlertid fortsatt et
alminnelig forekommende treslag i Norge. Da det ikke er kartlagt andre rødlistearter i parken, er samlet
vurdering at forekomsten av askene ikke vektlegges tungt.
Delområdet gis noe verdi for tema naturmangfold.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figur 6-15: Eik i Borgen folkepark med omkrets målt til 136 cm ved brysthøyde (kilde: Sweco Norge AS).

Figur 6-16: Dumpet hageavfall i Borgen folkepark (kilde: Sweco Norge AS).
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Figur 6-17: Del av Borgen folkepark nærmest rv. 22 Hafslunds gate, sett mot vest (kilde: Sweco Norge AS).

6.4.6

Delområde NM03 B Toppen av Borgen folkepark

Et lite areal på toppen av Borgen folkepark skilles ut som eget delområde fordi det i Naturbase i 2020 er
registrert ei hul eik her og en naturtype etter NiN-metodikk. Naturtypen er kartlagt som eng-aktig sterkt
endret fastmark. Lokaliteten er vurdert til moderat kvalitet, moderat tilstand og moderat naturmangfold. Eika
er oppgitt å ha omkrets 200-250 og være synlig hul, med moderat lokalitetskvalitet, tilstand og
naturmangfold.
På grunn av den hule eika gis hele delområdet svært stor verdi.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



6.4.7

Delområde NM04 Parken ved Rich. Bar

I parken er det tre eiketrær av arten sommereik (Quercus robur) og noen store hengebjørk. I tillegg finnes
furu og noen unge parklind. Feltsjiktet består av plen og gangveger gjennom denne.
Eika nærmest rv. 22 Hafslunds gate, eik 1, jf. figur 6-18 og figur 6-19, har en stammeomkrets på ca. 300 cm
målt i brysthøyde (130 cm over bakken). Trær med stammeomkrets mer enn 200 cm, eller som er synlig hule
og har omkrets på minst 95 cm, omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper § 3 pkt.3 om hule eiker. Eika er
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vurdert å være særlig godt egnet til bevaring (Svv/Solfjeld 2018). Måling av sprekkebark (Sweco,
27.02.2019) viser dybder på godt over 3 cm. Avstand til de andre trærne i parken og til eikene i Borgen
folkepark er på under en halv kilometer, og verdien på denne eiken vil derfor tilsvare en A-verdi
(Miljødirektoratet 2015 og 2021). Eventuell luftforurensning kan forekomme i området, men betydningen av
dette er ikke vurdert i denne sammenheng.
Eik 2 er tostammet der stammene i brysthøyde er målt til hhv. 140 og 146 cm (Sweco 02.01.2019).
Stammeomkrets nedenfor der stammen deles er målt til 243 cm (ca. 50 cm over bakken) (Sweco
02.01.2019). For å omfattes av forskriften må imidlertid en av de to hovedstammene være mer enn 200
cm (Miljødirektoratet 2017). Det er påvist inngrodd bark i sammenføyningen mellom de to stammene, som
medfører større sannsynlighet for brekkasje. Treet utgjør derfor en moderat risiko, som vil øke i takt med
alder og størrelse. Eika er derfor vurdert som egnet til bevaring (Svv/Solfjell 2018). Eika har imidlertid
potensiale til å bli stor og bli utvalgt naturtype om den får stå og vokse videre uten skader eller vesentlig
forringede livsvilkår.
Eik 3 har en omkrets på ca. 195 cm (Svv/Solfjeld 2018). Eika mangler ca. 5 cm for å bli omfattet av
forskriften. Den behandles imidlertid som om den er underlagt forskriften, da den vil vokse seg over 200 cm i
stammeomkrets innen få vekstsesonger. Måling av sprekkebark (Sweco, 27.02.2019) viser dybder på under
2 cm. Avstand til de andre trærne i parken og til eikene i Borgen folkepark er imidlertid på under en halv
kilometer, og verdien på denne eiken vil derfor tilsvare en B-verdi når størrelsen på eika har nådd
størrelseskravet på 200 cm i omkrets (Miljødirektoratet 2015). Eventuell luftforurensning kan forekomme i
området, men betydningen av dette er ikke vurdert i denne sammenheng.

Figur 6-18: Parken ved Rich. Bar og plassering av tre store eiker. Inntegnet blått omriss angir ca. omfang av trekrone ut
fra Google Maps pr. januar 2019. Rotsonen kan være 3 ganger kronediameteren, men omfanget er imidlertid usikkert
(kilde: Google Maps – Bilder ©2019 Google, Kartdata ©2019 Google).
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Figur 6-19: Eika nærmest rv.22 Hafslunds gate ved Rich. Bar oppfyller krav til naturtype – hul eik (kilde: Sweco Norge
AS).

På grunn av de to eikene (eik 1 og 3) som omfattes av forskrift om utvalgte naturtyper, der den ene eika
oppfyller kravet til A-verdi og den andre snart vil oppnå en B-verdi i henhold til Miljødirektoratets metodikk
(2015 og 2021), gis delområdet svært stor verdi. Det er valgt å avgrense hele parken som eget delområde
fordi trerøttenes utbredelse i parker kan være svært stor, opp mot 3 ganger kronediameteren (dvs. at røttene
også kan befinne seg utenfor parkområdet), og den siste store eika (eik 2) har potensiale til å bli utvalgt
naturtype om den får stå.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



6.5 Påvirkning av delområder i de ulike alternativene

De tre ulike alternativenes påvirkning på delområdene beskrives av matrisene under.
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6.5.1

Delområde NM01 Eika på Solheim

Påvirkning
Vurdering

Alt.1 - Sør
Alt.2 - Nord
Alt.3 – Opt.
Alle de tre alternativene har lik utforming på strekningen forbi eika på Solheim.
Inngrep i form av grøft for utvidelse av rv. 22 Iseveien kommer 11-12 meter fra
stammen på det nærmeste, jf. figur 6-20.
Utbredelsen av eikas rotsystem er ikke kjent. Med lite konkurranse fra andre trær
og få fysiske hindringer kan rotutbredelsen være stor. En tommelfingerregel som
ofte benyttes er at røtter minst tilsvarende omkretsen på trekrona (dryppsonen) bør
sikres for at treet skal klare seg. Omfanget av rota kan imidlertid være hele 3
ganger trekrona, jf. figurene nedenfor som illustrerer karakteristisk rotutbredelse for
parktrær og dryppsone for trær (Svv/Solfjeld 2017).

Bygge- og anleggsarbeider vil potensielt kunne skade trær på flere måter, herunder
bl.a.*

*Kilde: Solfjeld 2017.
Veganlegget vurderes i noen grad å kunne berøre eiketreets sørlige del av
rotsystemet, og treet kan bli varig skadet av faktorer som beskrevet ovenfor.
Påvirkningen vurderes i sum å kunne medføre noe forringelse.
Det er i prosjektet tatt utgangspunkt i nullvekst i vegtrafikk. Det ventes derfor ikke
endring i luftforurensning som vil få større betydning for eika.
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Samlet vurdering
av påvirkning

Noe forringet

Noe forringet

Noe forringet

1100

Figur 6-20: Viser snitt med avstand fra stamme til veganlegget på 11 meter. (Sweco Norge AS).

6.5.2

Delområde NM02 Linderekke langs rv. 22 Hafslunds gate.

Påvirkning
Vurdering
Samlet vurdering
av påvirkning

Alt.1 - Sør
Alt.2 - Nord
Alt.3 – Opt.
Utvidelse av rv. 22 Hafslunds gate med kollektivfelt, gang- og sykkelveg og ny,
større rundkjøring medfører at hele linderekken går tapt i alle de tre alternativene, jf.
Figur 6-21 til Figur 6-23. Delområdet vurderes å bli ødelagt.
Ødelagt
Ødelagt
Ødelagt

Figur 6-21: Alternativ 1 – Utvidelse mot sør, rv. 22 Hafslunds gate forbi «det tidligere Østfoldmeieriet», jf. vedlegg 2
Tegningshefte – KU-alternativer C101 (kilde: Sweco Norge AS).
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Figur 6-22: Alternativ 2 – Utvidelse mot nord, rv.22 Hafslunds gate forbi «det tidligere Østfoldmeieriet», jf. vedlegg 2
Tegningshefte – KU-alternativer C201 (kilde: Sweco Norge AS).

Figur 6-23: Alternativ 3 – Optimalisert, rv.22 Hafslunds gate forbi «det tidligere Østfoldmeieriet», jf. vedlegg 2
Tegningshefte – KU-alternativer C301 (kilde: Sweco Norge AS).

KONSEKVENSUTREDNING

SIDE 54 AV 138

6.5.3

Delområde NM03 Borgen folkepark

Påvirkning
Vurdering

Alt.1 - Sør
Utvidelse av veganlegget
mot sør medfører ei stor
skjæring i den nordlige delen
av folkeparken, jf. figur 6-24.
Arealinngrepet beslaglegger
likevel bare en begrenset del
av den store parken, men
medfører at et areal
«hverdagsnatur» går tapt til
vegformål. Denne
«hverdagsnaturen» kan være
midlertidig tilholdssted for
rødlistede fugler, slik som
lerkefalk, og er leveområde
for ask og eik, som har
potensiale for å utvikle
hulhet.

Alt.2 - Nord
Utvidelse av
veganlegget mot nord
vil i svært begrenset
grad medføre inngrep i
Borgen folkepark, og
det ventes ikke økning
i forurensningssituasjonen.
Påvirkningen vurderes
å bli ubetydelig.

Alt.3 – Opt.
Optimalisert veganlegg
forbi Borgen folkepark vil i
svært begrenset grad
medføre inngrep i parken,
og det ventes ikke økning
i forurensningssituasjonen.
Påvirkningen vurderes å
bli ubetydelig.

Det er i prosjektet tatt
utgangspunkt i nullvekst i
vegtrafikk. Det ventes derfor
ikke endring i luftforurensning
som vil få større betydning
for parken.

Samlet vurdering
av påvirkning

6.5.4

Påvirkningen vurderes i sum
å medføre noe forringelse.
Noe forringet

Ubetydelig endring

Ubetydelig endring

Delområde NM03B Toppen av Borgen folkepark

Påvirkning
Vurdering

Samlet vurdering
av påvirkning

Alt.1 - Sør
Utvidelse av veganlegget
mot sør medfører ei stor
skjæring i den nordlige delen
av folkeparken, men
arealbeslaget vil ikke kunne
påvirke den registrerte
naturtype eller eika på
toppen av parken.
Ubetydelig endring
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Alt.2 - Nord
Utvidelse av
veganlegget mot nord
vil ikke kunne påvirke
den registrerte
naturtype eller eika på
toppen av parken.

Alt.3 – Opt.
Optimalisert veganlegg
forbi Borgen folkepark vil
ikke kunne påvirke den
registrerte naturtype eller
eika på toppen av parken.

Ubetydelig endring

Ubetydelig endring
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Figur 6-24: Alternativ 1 – Utvidelse mot sør, utvidelse av rv. 22 Hafslunds gate som viser omfang av inngrep i nordlige
del av Borgen folkepark, jf. vedlegg 2 Tegningshefte – KU-alternativer C101 (kilde: Sweco Norge AS).

6.5.5

Delområde NM04 Parken ved Rich. Bar

Påvirkning
Vurdering

Alt.1 - Sør
Alt.2 - Nord
Alt.3 – Opt.
Alle de tre alternativene vil medføre betydelige inngrep i parken ved Rich. Bar, og vil
kunne påvirke naturtype hul eik. Rotutbredelsen på eikene er ikke kjent, og det
henvises til mulig rotutbredelse og påvirkning vist i illustrasjoner og omtale i
påvirkning av delområde NM01 Eika på Solheim, jf. kapittel 6.5.1.
Den sørlige delen av
Tilnærmet hele parken
Den sørligste delen av
parken vil gå tapt til
med dagens trær vil gå
parken vil gå tapt til
vegformål og vegfylling, jf. tapt til vegformål, også
vegformål og vegfylling,
figur 6-25.
naturtype hul eik (eik 1 og og sykkelveg m/fortau
Naturtype hul eik (eik 1)
3), jf. figur 6-26.
legges gjennom selve
kan påvirkes i form av
parken, jf. figur 6-27.
Naturtype hul eik (eik 1)
graving/fylling over del av Som for alternativ 1 vil
kan påvirkes i form av
utvidelse av eksisterende
rotsonen på sørsiden av
graving/fylling over del av
fortau langs
treet.
rotsonen på både
Rolighetsveien medføre
Det planlegges også ca.
noe graving og etablering sørsiden og nordsiden av
0,5 meter utvidelse av
treet.
av fast dekke som kan
eksisterende fortau langs
berøre del av rotsystemet Eik 2 vil gå tapt og
Rolighetsveien. Slik
rotsonen til eik 3 kan bli
for naturtype hul eik
utvidelse vil medføre noe
noe berørt.
lengst nord i parken (eik
graving og etablering av
3).
fast dekke som kan
Delområdet vurderes å bli Delområdet vurderes i
berøre del av rotsystemet ødelagt.
sum å bli forringet.
for naturtype hul eik
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lengst nord i parken (eik
3).

Samlet vurdering
av påvirkning

Delområdet vurderes å bli
forringet.
Forringet

Ødelagt

Forringet

23
1

Figur 6-25: Alternativ 1 – Utvidelse mot sør. Parken ved Rich. Bar med naturtype hul eik (eik 1 og 3), jf. vedlegg 2
Tegningshefte – KU-alternativer C101 (kilde: Sweco Norge AS).
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2 3
1

Figur 6-26: Alternativ 2 – Utvidelse mot nord. Parken ved Rich. Bar med naturtype hul eik (eik 1 og 3), jf. vedlegg 2
Tegningshefte – KU-alternativer C201 (kilde: Sweco Norge AS).
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2 3
1

Figur 6-27: Alternativ 3 – Optimalisert. Parken ved Rich. Bar med naturtype hul eik (eik 1 og 3), jf. vedlegg 2
Tegningshefte – KU-alternativer C301 (kilde: Sweco Norge AS).

368

689

363

Figur 6-28: Snitt av alternativ 3 for fremføring av sykkelveg m/fortau gjennom parken, forbi eiketrær ved Rich. Bar. Snitt
B-B (nederst) viser naturtype hul eik (eik 1), mens snitt (øverst) viser snitt ved tostammet eik (eik 2) som ikke oppfyller
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kriterier som utvalgt naturtype og sannsynligvis blir berørt, jf. vedlegg 2 Tegningshefte – KU-alternativer F003 (kilde:
Sweco Norge AS).

6.6 Konsekvens for delområder i de ulike alternativene

Konsekvens for hvert delområde er tabellarisk vist for de ulike alternativene, for å komme frem til
alternativenes samlede konsekvens for fagtema naturmangfold. I tabellene tabell 6-4, tabell 6-5 og tabell 6-6
oppsummeres verdi, påvirkning og konsekvens for hvert av de verdsatte delområdene. Verdi sammenholdt
med påvirkning gir konsekvens i samsvar med konsekvensvifta, jf. figur 4-4.
Tabell 6-4. Alternativ 1 - Utvidelse mot sør med angitt verdi, påvirkning og konsekvens for fagtema naturmangfold.
Delområder
NM01 Eika på Solheim
NM02 Linderekke langs Hafslunds gate
NM03 Borgen folkepark
NM03B Toppen av Borgen folkepark

Verdi
Svært stor
Noe
Noe
Svært stor

NM04 Parken ved Rich. Bar
Svært stor
Konsekvens for naturmangfold i alternativ 1 er:

Påvirkning
Noe forringet
Ødelagt
Noe forringet
Ubetydelig
endring
Forringet

Konsekvens
Betydelig miljøskade (--)
Noe miljøskade (-)
Noe miljøskade (-)
Ubetydelig miljøskade (0)
Alvorlig miljøskade (---)
Middels negativ

Tabell 6-5. Alternativ 2 - Utvidelse mot nord med angitt verdi, påvirkning og konsekvens for fagtema naturmangfold.
Delområder
NM01 Eika på Solheim
NM02 Linderekke langs Hafslunds gate
NM03 Borgen folkepark

Verdi
Svært stor
Noe
Noe

NM03B Toppen av Borgen folkepark

Svært stor

NM04 Parken ved Rich. Bar
Svært stor
Konsekvens for naturmangfold i alternativ 2 er:

Påvirkning
Noe forringet
Ødelagt
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring
Ødelagt

Konsekvens
Betydelig miljøskade (--)
Noe miljøskade (-)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Mest alvorlig miljøskade (----)
Stor negativ

Tabell 6-6. Alternativ 3 - Optimalisert med angitt verdi, påvirkning og konsekvens for fagtema naturmangfold.
Delområder
Verdi
NM01 Eika på Solheim
Svært stor
NM02 Linderekke langs Hafslunds gate
Noe
NM03 Borgen folkepark
Noe
NM03B Toppen av Borgen folkepark
Svært stor
NM04 Parken ved Rich. Bar
Svært stor
Konsekvens for naturmangfold i alternativ 3 er:

Påvirkning
Noe forringet
Ødelagt
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Forringet

Konsekvens
Betydelig miljøskade (--)
Noe miljøskade (-)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Alvorlig miljøskade (---)
Middels negativ

6.7 Sammenstilling av konsekvenser av alternativene

Tabell 6-7 nedenfor sammenstiller konsekvensen av de tre ulike alternativene, oppsummerer samlet
konsekvens av hvert alternativ og rangerer de ulike alternativene opp mot hverandre.
Tabell 6-7 Sammenstilling av konsekvensene for naturmangfold.
Delområder
NM01 Eika på
Solheim
NM02 Linderekke
langs Hafslunds
gate

Alt. 0
0

Alt. 1 - Sør
Betydelig miljøskade (--)

0

Noe miljøskade (-)
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Alt. 2 - Nord
Betydelig miljøskade
(--)
Noe miljøskade (-)

Alt. 3 - Optimalisert
Betydelig miljøskade
(--)
Noe miljøskade (-)
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NM03 Borgen
folkepark
NM03B Toppen av
Borgen folkepark
NM04 Parken ved
Rich. Bar
Avveining

0

Noe miljøskade (-)

0

Ubetydelig miljøskade
(0)
Alvorlig miljøskade (---)

0
0

Samlet vurdering
Rangering
Forklaring til
rangering

Enten noe, betydelig
eller alvorlig miljøskade i
alle delområder, unntatt
toppen av Borgen
folkepark. Naturtype hul
eik (eik 1) ved Rich. Bar
vil i utgangspunktet
kunne bevares, men
tiltak nært rotsonen vil
kunne medføre
uopprettelig skade.
Middels negativ
konsekvens
1
Ikke direkte tap av
naturtype hul eik ved
Rich. Bar, men
potensiell uopprettelig
skade på eik 1.

Ubetydelig miljøskade
(0)
Ubetydelig miljøskade
(0)
Mest alvorlig
miljøskade (----)
Utslagsgivende for
samlet konsekvens er
at naturtype hul eik (eik
1 og 3) og ett annet
stort eiketre i parken
ved Rich. Bar går tapt.

Stor negativ
konsekvens
3
Naturtype hul eik i
parken ved Rich. Bar
går tapt.

Ubetydelig miljøskade
(0)
Ubetydelig miljøskade
(0)
Alvorlig miljøskade (--)
Noe eller betydelig
miljøskade i tre
delområder.
Naturtype hul eik
(eik 1) ved Rich. Bar
vil påføres mindre
risiko, da veganlegget
er trukket noe lenger
unna eik 1.Eik 2 vil
sannsynligvis gå tapt
og rotsonen for
utvalgt naturtype hul
eik 3 kan bli berørt.
Middels negativ
konsekvens
2
Stor, tostammet eik
ved Rich. Bar går
sannsynligvis tapt.

6.8 Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig
kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av
påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for
skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på
generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan
bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.»
Vurdering: Kunnskapen om planområdet er hentet fra offentlig tilgjengelige databaser og litteratur, og
området ble grovkartlagt av biolog i forbindelse med utarbeidelse av denne utredningen.
Konsekvensutredningen er etter første kartlegging i 2018 oppdatert som følge av ny NiN-kartlegging i
området, nye registreringer i Artskart og ny rødliste for arter. Det er ikke kartlagt potensielle rødlistearter
knyttet til eik. Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilfredsstillende for formålet.
§ 9 føre-var-prinsippet
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse
for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.»
Vurdering: Det vurderes i dette tilfellet å foreligge tilstrekkelig kunnskap til å ta en beslutning og iverksette
eventuelle nødvendige forvaltningstiltak. Det forutsettes imidlertid at det gjennomføres skadereduserende
tiltak som beskrevet i eget kapittel.
§ 10 økosystemtilnærming og samlet belastning
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli
utsatt for.»
Vurdering: Store deler av planområdet er bearbeidet areal på ulikt vis. For naturmangfoldet i
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utredningsområdet innebærer dette belastning i form av bebyggelse, veganlegg, opparbeidet parkareal,
forurensning fra vegtrafikk, fremmede arter m.m.
I denne saken er den samlede belastningen for hul eik som utvalgt naturtype den viktigste å vurdere. Det
innebærer ifølge naturmangfoldloven § 53 «at det skal tas særskilt hensyn til forekomster av en utvalgt
naturtype slik at forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand unngås. Før det
treffes en beslutning om å gjøre inngrep i en forekomst av en utvalgt naturtype, må konsekvensene for den
utvalgte naturtypen klarlegges.»
Planforslaget berører tre slike eiker. Alternativ 2 – utvidelse mot nord medfører direkte tap av eika (eik 1) i
parken ved Rich. Bar, mens alternativ 1 – utvidelse mot sør i utgangspunktet bevarer alle eikekronene.
Alternativ 3 optimalisert medfører tap av tostammet eik 2 og mulig berøring av rotsonen for eik 3. Graving,
fylling, uttørking og uforutsette skader i bygge- og anleggsperioden kan imidlertid skade eikenes rotsone slik
at de dør og må fjernes på grunn av sikkerhetsrisiko. Her ligger det en usikkerhet.
Statens vegvesen har gjennomført en tilstandsvurdering og vurdert egnethet for bevaring av eiketrærne i
parken ved Rich. Bar (Svv/Solfjeld 2018). Vurderingen er gjort med bakgrunn i trærnes tilstand, restlevetid,
risiko og plassering. Eik 1 og 3, som er naturtype hul eik, er vurdert som særlig godt egnet til bevaring, eik 2
er vurdert som egnet til bevaring.
Utsnittet fra Naturbase, jf. figur 6-29, viser kartlagt og registrert utbredelse av naturtypen hul eik i Sarpsborg
og omegn. Det ble under NiN-kartlegging i 2019 gjort en rekke registreringer av hule eiker i området som
ikke tidligere har vært kartfestet.
For at hul eik skal opprettholde sin funksjon som utvalgt naturtype i form av å være livsmiljø for andre arter
som moser, lav, insekter m.m., er det viktig at det ikke er for langt mellom slike naturtyper (Direktoratet for
naturforvaltning N 2012). Arter avhengig av eik vil ellers få problemer med å formere seg og spre seg.
Mange av eikene står spredt, og enhver forekomst som går tapt medfører lengre spredningsvei og negativ
konsekvens.

Figur 6-29: Utsnitt fra Naturbase (27.01.2022) viser registrert utbredelse av utvalgt naturtype hul eik i Sarpsborg og
omegn.

§ 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver.
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket
volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.»
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Vurdering: Eventuelle skadeforebyggende tiltak skal i samsvar med det etablerte prinsippet «forurenser
betaler» og § 11 naturmangfoldloven bekostes av tiltakshaver.
§ 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og
slik 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.»
Vurdering: Teknikker og driftsmetoder for å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet beskrives i plan
for ytre miljø (YM-plan) for utbyggingsområdet. Forslag til skadereduserende tiltak er beskrevet i eget kapittel
i denne utredningen. YM-planen følges opp av utbygger og utførende gjennom bygge- og anleggsperioden.
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6.9 Konsekvensvurdering av hele tiltaket

Alternativ 1 - Utvidelse mot sør
Alternativ 1 er i sum vurdert å gi middels negativ konsekvens for naturmangfold, og rangeres som beste
alternativ. Vurderingen legger vekt på at ingen hule eiker går direkte tapt, selv om utvidelse av rv.22
Hafslunds gate kommer så nær naturtype hul eik (eik 1) i parken ved Rich. Bar, at det er en risiko for at
denne skades og dør. Videre vil utvidelse av fortau i Rolighetsveien kunne medføre skade på naturtype hul
eik (eik 3).
Rotsystemet til naturtype hul eik på Solheim, kan i noen grad bli berørt av utvidelse av rv. 22 Iseveien.
Påvirkningen er vurdert å kunne gi betydelig negativ konsekvens, men her vil skadereduserende tiltak i
anleggsfase være viktig for å forebygge at eika får varige skader.
Utvidelse av rv. 22 Hafslunds gate medfører at en trerekke med store, gamle lindetrær går tapt, og at
nordlige del av Borgen folkepark får ei vegskjæring. Verdiene for naturmangfold i disse delområdene er
imidlertid vurdert å være begrenset, og konsekvensen her er vurdert å medføre bare noe miljøskade.
Alternativ 2 - Utvidelse mot nord
Alternativ 2 er i sum vurdert å gi stor negativ konsekvens for naturmangfold. Dette alternativet medfører at
naturtype hul eik (eik 1), og eik 2, går tapt i parken ved Rich. Bar. På samme måte som alternativ 1 vil
utvidelse av fortau i Rolighetsveien kunne medføre skade på naturtype hul eik (eik 3). Alternativ 2 vil dermed
kunne medføre at alle de tre store eikene i parken ved Rich. Bar kan gå tapt.
Utvidelsen av rv. 22 Iseveien er lik i alle de tre alternativene, og konsekvensen for naturtype hul eik på
Solheim vil derfor være lik som for alternativ 1.
Utvidelse av rv. 22 Hafslunds gate medfører, på samme måte som alternativ 1, at en trerekke med store,
gamle lindetrær går tapt. Borgen folkepark vil imidlertid ikke berøres i større grad, og konsekvensen her
vurderes å bli ubetydelig.
Alternativ 3 - Optimalisert
Alternativ 3 er i sum vurdert å gi middels negativ konsekvens for naturmangfold, og er rangert som det nest
beste alternativet. Dette alternativet er utformet for å unngå at naturtype hul eik (eik 1) i parken ved Rich. Bar
må fjernes, men sykkelveg m/fortau medfører at tostammet eik 2 går sannsynligvis tapt.
Alternativet er vurdert å kunne medføre betydelig negativ konsekvens for naturtype hul eik på Solheim,
tilsvarende som for alternativ 1 og 2.
Utvidelse av rv. 22 Hafslunds gate medfører, på samme måte som alternativ 1 og 2, at en trerekke med
store, gamle lindetrær går tapt.
Borgen folkepark vil imidlertid ikke berøres i større grad, tilsvarende som for alternativ 2.
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6.10 Usikkerhet og forslag til oppfølgende undersøkelser

Vurderingene av inngrep i verdiområdene, og spesielt når det gjelder hul eik som utvalgt naturtype, er basert
på foreløpige 2D-tegninger med teoretisk prosjekterte fyllinger, grøfter og skråningsutslag.
Konsekvensgraden forutsetter at eikene som ikke kommer i direkte konflikt med veganlegget, overlever og
fortsetter å leve i «all» fremtid. Omfang av eikenes rotutbredelse er ikke kjent, og kan variere mye.
Påvirkning av røttene som følge av graving og fylling m.m. i anleggsfasen er derfor usikker.
Moser, lav, insekter og fugleliv, også knyttet til store trær og trerekker, er ikke grundig kartlagt i denne
utredningen. Det kan derfor finnes flere rødlistearter i utredningsområdet enn det som er kjent pr. i dag.
Potensielle rødlistearter knyttet til de store eikene er uansett ivaretatt ved at eikene er gitt stor verdi og
konsekvensen vurdert i samsvar med denne verdien. I Borgen folkepark kan det være rødlistearter som ville
gitt parken større verdi. De foreslåtte inngrepene i parken er likevel såpass begrenset at konsekvensene og
rangeringen mellom de ulike alternativene etter all sannsynlighet ikke ville blitt endret.
Det er i Sarpsborg kommunes kartportal registrert leveområdet for frosk i Borgen folkepark med omegn.
Området fremstår i dag ikke egnet for amfibier på grunn av utbygging og fordi det mangler dammer og
bekker, men eventuelle forekomster og vandringsveger kan eventuelt kartlegges nærmere.
Eventuelt forekomst og utbredelse av dvergforglemmegei i tiltaksområdet anbefales kartlagt i egnet sesong
april-juni.

6.11 Skadereduserende tiltak
Skadereduserende tiltak ved prosjektering nær eik som utvalgt naturtype og andre store eiker:
• Sykkelveg m/fortau kan heves for å begrense graving, samt unngå grøft, forbi naturtype hul eik på
Solheim.
• Benytte lette og rotvennlige masser over rotsonen.
• Det kan vurderes å benytte et system som kalles «rootbridge» («rotbru»), som er et system som
etableres som fundament for vegen. Fundamenter skrus ned i bakken med korte mellomrom, og
mellom fundamentene monteres plater. Slik unngår man å grave, samt at man unngår å komprimere
masser i trærs rotsone i driftsfasen, noe som er viktig for trærnes vitalitet (oksygen og vann). Det er
ikke kjent at noe slikt system er blitt benyttet i Norge før. Et slikt system tilbys blant annet av Green
Grid Systems (Winchester, Storbritannia). Fundamentering kan medføre skade på røttene (som
oftest befinner de seg i det øvre jordlaget), og må utføres under kyndig veiledning og med egnet
utstyr (f.eks. luftspade).
• Asfalt som i dag dekker p-plass på østsiden av parken ved Rich. Bar fjernes og erstattes med jord,
som et forbedringstiltak.
• La fortauet i Rolighetsveien forbli 2 meter, og ikke utvid dette på bekostning av naturtype hul eik (eik
3) i parken ved Rich. Bar.
• Det kan vurderes å etablere "jordtunnel" under sykkelveg m/ fortau i parken ved Rich. Bar. En
jordtunnel er et kostnadsbesparende tiltak fremfor å bygge opp rotvennlige lag. En jordtunnell
etableres ved hjelp av halvrør (f.eks. fra StormTech), opprinnelig ment for overvannshåndtering (de
vil fortsatt kunne ha en funksjon for overvann), som fylles med jord, under dekket til sykkelveg eller
fortau. Rørene har bærende egenskaper, og trenger ca. en halv meter overdekning. Halvrøret kan
etableres rundt eksisterende røtter, eller som en ny korridor røttene kan benytte for å vokse inn i,
eller gjennom (f. eks. til andre siden av sykkelveg/fortau, dersom det finnes egnete vekstmasser på
andre siden). Tiltaket er foreslått flere ganger i Norge, men det er usikkert om det foreløpig er
gjennomført (E. Solfjeld, pers.medd. 28.02.2019).
• Rotskjæring kan utføres i god tid før anleggsfasen, for å stimulere til ny rotvekst utenfor området for
terrenginngrep. Nye røtter vil søke mot egnete masser og finne vegen inn i rotvennlige, fuktige
områder som for eksempel nye jordtunneler.
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•

Prøvegraving kan avdekke hvor rotsystemet befinner seg. I gatemiljø vokser røttene uforutsigbart,
og kan både dykke ned i dybden eller følge sprekker i grunnen og VA-rør.

Skadereduserende tiltak i anleggsfase nær eik som utvalgt naturtype og andre store eiker:
• Stille krav til anleggsgjennomføringen og følge opp at krav og tiltak gjennomføres, slik at treet ikke
skades underveis. Krav innarbeides som prisbærende poster i konkurransegrunnlaget og i YM-plan.
Eksempel på gode tiltak er beskrevet av Solfjeld 2017 og i heftet «Arbeid nær trær» utgitt av
Bymiljøetaten i Oslo (2012), og omfatter blant annet:
o Beskyttelse av trekrone (ikke for «oppheng»).
o Beskyttelse av stamme.
o Beskyttelse av rotsone (ingen lagring eller kjøring).
o Egnet gjerdetype.
o Tilstedeværelse av sertifisert trepleier ved graving og beskjæring.
o Kutting (ikke riving) av røtter.
o Bruk av luftspade eller boring under rotsone.
o Unngå sviskade og forgiftning.
o Beskytte røtter mot uttørking og frost.
o Bruk av egnet gjenfyllingsmasse.
Skadereduserende tiltak i driftsfase for eik som utvalgt naturtype og andre store eiker:
• Overvåke eikenes tilstand etter anleggsgjennomføringen. Vurdere og iverksette tiltak for å bevare
dersom det viser seg behov.
• Bardunering av tostammet eik (eik 2) i parken ved Rich. Bar.
• Vurdere redusert salting av veganlegget forbi eiketrær.
Andre tiltak:
• Kartlegge status og begrense frøproduksjon for fremmede arter gjennom vekstsesongene før
anleggsstart og utarbeide tiltak for å forebygge spredning av fremmede arter som legges inn i YMplanen.
• Massehåndtering: Masser med rester av fremmede skadelige arter kan benyttes internt på anlegget.
Fortrinnsvis benyttes vekstmassene i godt kontrollerte arealer (slik som gressplen). Dersom dette
ikke er mulig, kan det vurderes å grave ned massene, men da går en verdifull vekstjordressurs tapt.
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7

Friluftsliv/by- og bygdeliv

7.1 Definisjon av tema og influensområde

Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse. Begrepet by- og bygdeliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i byer og tettsteder.
Temaet representerer «landskapet slik folk oppfatter og bruker det».
Influensområdet for tema friluftsliv/by- og bygdeliv er i denne utredningen definert som arealet varslet ved
planoppstart, pluss tilstøtende arealer relevante for fagtemaet som kan berøres av f.eks. støy eller annen
påvirkning på lydbildet luftforurensning eller barrierevirkninger. Arealet som ble varslet ved planoppstart går
frem av figur 5-1.

7.2 Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget er hentet fra Sarpsborg kommunes kommuneplan og kommunens øvrige nettsider om
friluftsliv, idrett og byliv, databasen Miljøstatus, Statens vegvesens forprosjektrapport, uttalelser til varsel om
oppstart, og nettsider som Pilegrimsleden m.m. Referanser er listet opp i kapittel 15. Videre ble planområdet
befart mandag 24.09.2018. Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilfredsstillende.

7.3 Metode for fagtemaet

Konsekvensutredningen benytter registreringskategorier, verdsetting, påvirkning og konsekvens angitt i
håndbok V712. De tre alternativene som skal utredes, vurderes opp mot 0-alternativet, jf. kapittel 5.2. Videre
gis det forslag til skadereduserende tiltak.
Registreringskategoriene for fagtema friluftsliv/by- og bygdeliv går frem av tabell 7-1.
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Tabell 7-1 Registreringskategorier for friluftsliv/by- og bygdeliv (kilde: Håndbok V712).

I denne plansaken er ferdselsforbindelser, urbane uteområder, leke- og rekreasjonsområder de mest
aktuelle registreringskategoriene. Merk at boligområder som i tidligere utgave av håndbok V712 inngikk i
registreringskategori for tema friluftsliv/nærmiljø, ikke lenger dekkes av dette temaet. Konsekvenser for
boliger forutsettes å dekkes av utredning om støy og luftforurensning.
Verdivurderingen tar utgangspunkt i kriteriene i håndbok V712, jf. tabell 7-2. Det må gjøres en helhetlig
vurdering av områdenes egenskaper basert på følgende kategorier:
• Bruksfrekvens er uttrykk for hvor mye og hvor ofte et område blir brukt.
• Betydning handler om viktigheten som et område har for en gruppe eller et lokalsamfunn.
• Kvalitet handler om attraktivitet og opplevelsesverdier.

KONSEKVENSUTREDNING

SIDE 68 AV 138

Tabell 7-2 Verdikriterier for fagtema friluftsliv/by og bygdeliv (kilde: Håndbok V712).

Påvirkning vurderes etter en fem-delt skala fra ødelagt/sterkt forringet til forbedret. For friluftsliv/by- og
bygdeliv er følgende veiledning benyttet.
Tabell 7-3 Veiledning for vurdering av påvirkning av friluftsliv/by- og bygdeliv (kilde: Håndbok V712).

Konsekvensen vurderes dernest ved å sammenholde et delområdes verdi med graden av påvirkning. Til
vurderingen benyttes konsekvensvifta, jf. Figur 4-4.
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7.4 Verdivurdering av delområder
7.4.1

Generelle trekk ved planområdet

Planområdet er i hovedsak bymessig, og innenfor planområdet ligger bl.a. veger og veganlegg, boliger (i
hovedsak eneboliger med hage), næringsbygg, skole, idrettsanlegg, deler av Borgen folkepark (også kalt
«Dondern»), en mindre park ved Rich. Bar og et grøntområde mellom rv. 22 Iseveien og fv. 118
Skjebergveien.
Ferdselsforbindelser
Ferdselsårer som fortau og gang- og sykkelveger avgrenses ikke som egne delområder med verdi i denne
utredningen. Dette fordi temaet er ivaretatt som del av tiltaket i alle de foreliggende alternativene.
Ferdselsårer er likevel belyst i tekst og tilgang til verdisatte delområder er behandlet/vurdert.
Langs rv. 22 Hafslunds gate, jf. figur 7-1, og fv.118 Skjebergveien er det fortau/gang- og sykkelveg på begge
sider, mens det langs rv. 22 Iseveien bare er fortau/gang- og sykkelveg på nordsiden av vegen. Fortau,
gang- og sykkelveger, lokalveger og i noen grad hovedveger, benyttes også til sykkeltrafikk, jf. figur 7-5.
Innenfor planområdet er det to planskilte kryssingsmuligheter av rv. 22 Hafslunds gate vest for rundkjøringen
ved Dondern. Den ene er en undergang under rv. 22 Hafslunds gate øst for Ryes vei, og den andre er under
brua over jernbanen (Gule bru), vest for rundkjøringen ved Hafslund skole. I rv. 22 Iseveien er det et
fotgjengerfelt ved rundkjøringen ved Dondern, ellers er det ingen kryssingsmuligheter på den trafikkerte
vegen i resten av planområdet. I forstudien til prosjektet ble skoleveger kartlagt, jf. figur 7-6. På befaringen
ble det enkelte steder langs rv. 22 Iseveien observert stier i vegkanten, som indikerer «villkryssing» utenom
tilrettelagte kryssingspunkter, jf. figur 7-2, figur 7-3 og figur 7-4. Fv. 118 Skjebergveien har to fotgjengerfelt i
planområdet.

Figur 7-1: Rv. 22 Hafslunds gate med gang- og sykkelveg og bussholdeplass (kilde: Sweco Norge AS).
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Figur 7-2: Sti for antatt «villkryssing» av rv. 22 Iseveien,
vestlige del (kilde: Sweco Norge AS).

Figur 7-3: Sti for antatt «villkryssing» av rv. 22 Iseveien,
østlige del (kilde: Google Maps – Bilder ©2019 Google,
Kartdata ©2019 Google).

Figur 7-4: Registrerte snarveger over rv. 22 Iseveien. Registreringen er basert på observerte stier under befaring (kilde:
Swecos registreringer på kart fra Google Maps – Bilder ©2019 Google, Kartdata ©2019 Google).
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Figur 7-5: De mest brukte sykkellenkene blant Strava-brukere i området (tykkelsen på streken angir mengden som
bruker lenken (kilde: Strava).

Figur 7-6: Analyse av skolerutevalg til Hafslund skole utført av Sarpsborg kommune (kilde: Sarpsborg kommune).
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Pilegrimsleden gjennom Østfold og Akershus går gjennom planområdet. Hele leden starter ved Elgåfossen
langs svenskegrensen, går gjennom Østfold og Akershus og ender i Oslo. Navnet på denne delen av
Pilegrimsleden er Borgleden. Figur 7-7 viser strekningen ved planområdet.

Figur 7-7: Pilegrimsleden «Borgleden» går gjennom planområdet (kilde: https://pilegrimsleden.no/no/map/plan).

Figur 7-8: Del av pilegrimsleden går i Snoktinnveien, øst for fv. 118 Skjebergveien (kilde: Sweco Norge AS).

Flere steder i planområdet er det snarveger i form av stier og smett, bl.a. sti gjennom Borgen folkepark og
gjennom grøntområdet mellom Iseveien senter og Haralds gate.
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Figur 7-9: Snarveg mellom Parkveien og Grinaveien (kilde: Sweco Norge AS).

Figur 7-10: Snarveg mellom Skjebergveien, Borgen folkepark og Mobakken idrettsplass (kilde: Sweco Norge AS).

Leke- og rekreasjonsområder
Hafslund ungdomsskole ligger inntil rv. 22 Hafslunds gate med utearealer som i hovedsak er skjermet fra
gata av skolebygg, men skolen har også noen utearealer inntil gata. Hafslund barneskole ligger rett ved
ungdomsskolen, men mer skjermet fra rv. 22 Hafslunds gate.
Borgen folkepark er et større rekreasjonsområde som ligger inntil sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate og vest
for fv. 118 Skjebergveien.
Borgen idrettslag har virksomhet på Mobakken idrettsplass som ligger inntil Borgen folkepark og fv. 118
Skjebergveien.
Mellom Iseveien senter og Haralds gate ligger et lite grøntområde med lekeapparater og sti gjennom
området.
I Ragnhilds gate ligger et område med grønnstruktur/lekeplass mellom boligene. Lekeplassen ligger utenfor
varslet planområde, men kan ligge i influensområdet for støy og luftforurensning.
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7.4.2

Verdikart

På bakgrunn av kartleggingen avgrenses seks delområder (FB) som verdsettes, jf. figur 7-11:
• FB01 Hafslund skole
• FB02 Parken ved Rich. Bar
• FB03 Borgen folkepark
• FB04 Mobakken idrettsplass
• FB05 Grønnstruktur ved Haralds gate
• FB06 Grønnstruktur i Ragnhilds gate

Figur 7-11: Verdikart med verdivurderte delområder i plan- og influensområde for friluftsliv/by- og bygdeliv (kilde: Sweco
Norge AS).

En kort strekning av Pilegrimsleden ligger innenfor varslet planområde der den krysser fv. 118 Skjebergveien
ved Mobakken idrettsplass. Da den ikke blir berørt av foreslått vegtiltak i noen av alternativene, føres den
ikke opp som eget delområde som konsekvensutredes. Ferdselsårer som fortau og gang- og sykkelveger
avgrenses ikke som egne delområder med verdi i denne utredningen, fordi dette temaet er ivaretatt som del
av tiltaket i alle de foreliggende alternativene.
De seks delområdene som er vurdert å være relevante, ligger alle i nærheten av rv. 22 og delvis innenfor
plangrensen til prosjektet. Øvrige arealer i planområdet vurderes å ha ubetydelig verdi for fagtemaet
friluftsliv/by- og bygdeliv.
Verdikartet følger som vedlegg 1, Verdikart fagtemaer.
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7.4.3

Delområde FB01 Hafslund skole

Hafslund ungdomsskole ble bygget i 1970, og i 2007 var en ny utbygging og utbedring av skolen fullført.
Skolen har ca. 380 elever, 13 klasser, egen mottaksklasse og en forsterket avdeling (kilde Skoleporten og
Hafslunds skoles hjemmesider, januar 2022). Skolen ligger inntil rv. 22 Hafslunds gate med utearealer i
hovedsak skjermet fra gata av skolebygg, men skolen har også noen grøntarealer mot rv. 22 Hafslunds gate,
jf. figur 7-12.
Hafslund barneskole ligger rett ved ungdomsskolen, mer skjermet fra rv. 22 Hafslunds gate. Skolen hadde i
2021 ca. 400 elever fordelt på 1.-7. trinn.
Skolenes utearealer brukes av elevene på dagtid, og er også tilgjengelige for lek og opphold utenom
skoletid. Bruksfrekvensen er høy (ref. antall elever) og skolenes uteområder har stor betydning for elevene.
Utearealene har ballbane og et grøntområde med benker. For øvrig har de to skolene skolegårder med asfalt
og noen trær. Arealene nærmest rv. 22 Hafslunds gate er utsatt for støy og luftforurensning fra vegtrafikk og
jernbane, jf. miljostatus.no.
Skolenes utearealer brukes av flere, har lokal betydning, har en del gode kvaliteter og uteområdene
vurderes i sum å ha middels verdi for byliv.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Figur 7-12: Hafslund ungdomsskole og Hafslund barneskole (kilde: Google Maps – Bilder ©2019 Google, Kartdata
©2019 Google, 02.10.2018).
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Figur 7-13: Hafslund ungdomsskole og rv. 22 Hafslunds gate sett fra vest mot øst (kilde: Sweco Norge AS).

Figur 7-14: Hafslund ungdomsskole, gang- og sykkelveg og fasade mot rv. 22 Hafslunds gate (kilde: Sweco Norge AS).

Figur 7-15: Hafslund ungdomsskole, skolegården (kilde: Sweco Norge AS).

7.4.4

Delområde FB02 Parken ved Rich. Bar

Parken ved Rich. Bar (gnr./bnr./fnr. 1047/10/113) er ca. 2,5 daa med store trær og plen, jf. figur 7-16. Parken
har stor trafikk av gående og syklende. Undergangen, som har direkte adkomst til/fra parken, brukes av
skoleelever og andre myke trafikanter som skal krysse rv. 22 Hafslunds gate, jf. figur 7-18. I tilknytning til
parken ligger Rich. Bar som er et populært spisested, en busstopp og snarveg til/fra Rolighetsveien og
Gamle Isevei. I hvilken grad parken brukes til opphold og aktiviteter utover å benyttes til gjennomfart er ikke
undersøkt. Det er ingen benker, lekeapparater o.l. som innbyr til opphold, men det opplyses i innspill til
varsel om oppstart at parken bl.a. benyttes til opphold av kunder ved Rich. Bar. Parken er til dels utsatt for
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støy og luftforurensning fra rv. 22 Hafslunds gate. Parken fremstår som en barriere mellom boligområde og
veg.
Parken vurderes å ha middels verdi for byliv.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Figur 7-17: Del av parken ved Rich. Bar og Rolighetsveien (kilde: Sweco Norge AS).
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Figur 7-18: Undergang under rv. 22 Hafslunds gate som er tilknyttet parken ved Rich. Bar (kilde: Sweco Norge AS).

7.4.5

Delområde FB03 Borgen folkepark

Borgen folkepark var opprinnelig del av husmannsplassen Dondern under storgården Hafslund. Ifølge
kommunedelplan for kulturminner 2005-2016 har området hatt forskjellig bruk opp gjennom årene. Både før
og etter siste krig, og særlig etter at det ble bygget paviljong med tilhørende bord og krakker på 1950-tallet,
brukte lag og foreninger området. Den ble benyttet av både musikkorps, sangforeninger og kristne
organisasjoner til ulike arrangementer, også 17. mai. Hafslund-konsernet eier området og kommunen leier.
Parken er et relativt stort naturområde på ca. 64 daa i et ellers bymessig og utbygd område. Parken har liten
grad av tilrettelegging for lek og opphold. Bruken er ikke kartlagt, men stier og noe forsøpling tyder på at den
brukes av flere grupper, både til gjennomfart og opphold, jf. figur 7-19 og figur 7-20.
Delområdet gis middels verdi for fagtema friluftsliv/by- og bygdeliv.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figur 7-19: Platået øverst i Borgen folkepark. Her er det ingen tilrettelegging i form av benker eller lekeapparater.
Området var noe forsøplet på befaringsdagen og bar preg av ymse bruk (kilde: Sweco Norge AS).

Figur 7-20: Gjennom folkeparken går en tilsynelatende mye brukt sti til/fra Mobakken idrettsplass (kilde: Sweco Norge
AS).

7.4.6

Delområde FB04 Mobakken idrettsplass

Borgen idrettslag har sin virksomhet med klubbhus, barnehage, skolefritidsordning, baner og parkering i
tilknytning til planområdet og inntil fv. 118 Skjebergveien. Idrettsplassen har fotballbane med 11'er
gressbane og en 7'er kunstgressbane, eventuelt 2 x 5'er kunstgressbane, jf. figur 7-21. Mellom klubbhuset
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og fotballbanen er det enkle tribuner. Idrettslaget opplyser å ha daglig aktivitet med mer enn 400 barn og
unge. Ved porten til fotballbanen i sørvest er det noen parkeringsplasser langs fv. 118 Skjebergveien.
I 1. et. i klubbhuset til Borgen IL på Mobakken har Baneveien barnehage to avdelinger
(baneveienbarnhage.no), jf. figur 7-22, en for småbarna og en for barn i alderen 3-6 år. I 2. et. har
idrettslaget klubblokale med sal, kjøkken, styrerom og kontor. I underetasjen er det garderobeanlegg
(Borgen-il.no).
Idrettsparken brukes av mange, særlig barn og unge, vurderes å være attraktiv og har gode kvaliteter. I sum
gis delområdet stor verdi.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Figur 7-22: Borgen idrettslag sitt klubbhus med utearealer benyttes til barnehage (kilde: Sweco Norge AS).
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7.4.7

Delområde FB05 Grønnstruktur ved Haralds gate

Arealet er i gjeldende kommuneplan for Sarpsborg avsatt til formål grønnstruktur. I Kartverkets
eiendomsinformasjon går det frem at delområdet er 6,6 daa og betegnes som lekeplass. Gjennom
grøntområdet går en tilsynelatende mye brukt sti. Midt inne i området er det flere lekeapparater, jf. figur 7-23.
Grøntområdet fremstår ellers å være et skogholt uten parkmessig opparbeidelse eller vedlikehold.
Delområdet vurderes å ha lokal betydning som lekeplass for barn, og som snarveg. Bruksfrekvensen er ikke
kjent, men med eneboliger i et etablert boligstrøk med hager vurderes frekvensen ikke være veldig høy.
Området gis noe verdi.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Figur 7-23: Lekeplass i grønnstruktur ved Haralds gate (kilde: Sweco Norge AS).

7.4.8

Delområde FB06 Lekeplass i Ragnhilds gate

Delområdet er regulert lekeplass i Ragnhilds gate på nordsiden av rv. 22 Iseveien. Arealet er ifølge
kartverkets eiendomsinformasjon ca. 1 daa. Lekeplassen ligger inne i et eneboligområde og består av
gressmatte og løvtrær og har ingen lekeapparater, kun en benk, jf. figur 7-24. Parken antas derfor å ha
begrenset bruk. Boligområdet med lekeplassen er skjermet mot trafikkstøy ved hjelp av støyskjerm langs rv.
22 Iseveien. Lekeplassen ligger utenfor areal varslet ved oppstart av planarbeidet, men kan ligge i
influensområdet for mulig endring av støy og luftforurensning fra rv. 22 Iseveien.
Området vurderes å ha noe verdi.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figur 7-24: Lekeplass i Ragnhilds gate nord for rv. 22 Iseveien (kilde: Google Maps – (venstre) Kartdata ©2019 Google,
Norge, (høyre) Bilde er tatt: apr. 2019 ©2019 Google, Norge).

7.5 Påvirkning av delområder i de ulike alternativene

De tre ulike alternativenes påvirkning på delområdene beskrives av matrisene under.

7.5.1

Delområde FB01 Hafslund skole

Påvirkning
Arealbeslag
Opplevelseskvalitet/
attraktivitet
Tilgjengelighet/
barriere
Bruk

Lydbildet

Samlet vurdering
av påvirkning
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Alt.1 - Sør
Skolens eiendom blir redusert av
veganlegget og dette vurderes som
noe forringelse.
Utvidelse av rv. 22 Hafslunds gate
medfører redusert attraktivitet for
opphold og området fremstår dermed
noe forringet.
Veganlegget vurderes ikke å medføre
nye barrierer eller nye omveger for
skolebarna, dvs. ubetydelig endring.
Den samlede bruken av hele skolens
uteområder vurderes i sum ikke å
reduseres som følge av tiltaket, dvs.
ubetydelig endring.
Trafikkberegningene legger til grunn et
scenario med nullvekst. Endring i
lydbildet for skolen vurderes å bli
ubetydelig.
Noe forringet

Alt.2 - Nord
Som alt. 1.

Alt.3 – Opt.
Som alt. 1.

Som alt. 1.

Som alt. 1.

Som alt 1.

Som alt 1.

Som alt 1.

Som alt 1.

Som alt 1.

Som alt 1.

Noe forringet

Noe forringet
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Figur 7-25: Alternativ 1 – Utvidelse mot sør, utvidelse av rv. 22 Hafslunds gate forbi Hafslund ungdomsskole, jf. vedlegg
2 Tegningshefte – KU-alternativer C101 (kilde: Sweco Norge AS).

Figur 7-26: Alternativ 2 – Utvidelse mot nord, utvidelse av rv. 22 Hafslunds gate forbi Hafslund ungdomsskole, jf. vedlegg
2 Tegningshefte – KU-alternativer C201 (kilde: Sweco Norge AS).
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Figur 7-27: Alternativ 3 - Optimalisert, utvidelse av rv. 22 Hafslunds gate forbi Hafslund ungdomsskole jf. vedlegg 2
Tegningshefte – KU-alternativer C301 (kilde: Sweco Norge AS).

7.5.2

Delområde FB02 Parken ved Rich. Bar

Påvirkning
Arealbeslag

Alt.1 - Sør
Den sørlige delen av
parken vil gå tapt til
vegformål og vegfylling.
Parken vurderes å bli
forringet.

Alt.2 - Nord
Tilnærmet hele parken
vil gå tapt til vegformål,
og blir dermed
ødelagt/sterkt forringet.

Opplevelseskvalitet/
attraktivitet

Stor vegfylling og færre
trær i parken medfører
redusert attraktivitet for
opphold og parken
fremstår dermed forringet.

Parken går i hovedsak
tapt, og attraktiviteten
på restarealer vurderes
sterkt ødelagt/sterkt
forringet.

Tilgjengelighet/
barriere

Tilgjengeligheten til
parken vurderes ikke å bli
vesentlig endret, dvs.
ubetydelig endring.

Da parken i all
hovedsak går tapt blir
tilgjengeligheten lite
relevant.
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Alt.3 – Opt.
Den sørligste delen av
parken vil gå tapt til
vegformål og vegfylling, og
sykkelveg m/fortau legges
gjennom selve parken.
Parken vurderes å bli
forringet.
Vegfylling, sykkelveg m/
fortau gjennom parken og
noen færre trær i parken
medfører redusert
attraktivitet for opphold og
parken fremstår dermed
forringet.
Tilgjengeligheten til parken
vurderes ikke å bli vesentlig
endret, men med sykkelveg
m/fortau kan
sykkeltrafikk/transportsykling
gjennom selve parken
oppleves som en barriere for
bruken i parken. Vurderes å
bli noe forringet.
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Bruk

Lydbilde

Samlet vurdering
av påvirkning

7.5.3

Tiltaket antas å medføre
endret og noe redusert
bruk da areal og
attraktivitet reduseres,
dvs. noe forringet.
Trafikkberegningene
legger til grunn et
scenario med nullvekst.
Endring i lydbildet for
parken vurderes å bli
ubetydelig.
Forringet

Tiltaket medfører svært
endret og redusert
bruk, da arealet ikke
lenger fremstår som en
park. dvs. forringet.
Da parken i all
hovedsak går tapt blir
lydbildet lite relevant.

Tiltaket medfører endret og
noe redusert bruk da areal
og attraktivitet reduseres,
dvs. noe forringet.

Ødelagt/sterkt
forringet

Forringet

Som alt 1.

Delområde FB03 Borgen folkepark

Påvirkning
Arealbeslag

Opplevelseskvalitet/
attraktivitet

Tilgjengelighet/
barriere
Bruk

Lydbildet

Samlet vurdering
av påvirkning

Alt.1 - Sør
Veganlegget medfører ei stor
skjæring i den nordlige delen av
folkeparken. Arealinngrepet
beslaglegger likevel bare en
begrenset del av den store
parken, og vurderes å medføre
noe forringelse.
Stor skjæring i den nordlige
delen av folkeparken vurderes å
medføre noe redusert
opplevelseskvalitet, dvs.
forringet.

Tilgjengeligheten til parken
vurderes ikke å bli vesentlig
endret, dvs. noe forringet.
Selv om arealet reduseres noe,
vurderes tiltaket i liten grad å
påvirke endring i dagens bruk av
folkeparken, dvs. ubetydelig
endring.
Trafikkberegningene legger til
grunn et scenario med nullvekst.
Endring i lydbildet for parken
vurderes å bli ubetydelig.
Noe forringet
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Alt.2 - Nord
Ubetydelig arealbeslag,
medfører ubetydelig endring.

Alt.3 – Opt.
Som alt. 2.

Opplevelseskvaliteten
vurderes i liten grad å bli
endret. Utsikt til et bredere
veganlegg fra en
skogbevokst park vurderes i
begrenset grad å endre
attraktiviteten og tiltaket
vurderes å medføre
ubetydelig endring.
Som alt.1.

Som alt. 2

Tiltaket vurderes i ubetydelig
grad å påvirke endring i
dagens bruk av folkeparken,
dvs. ubetydelig endring.

Som alt. 2.

Som alt. 1.

Som alt 1.

Ubetydelig endring

Ubetydelig
endring

Som alt.1.
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7.5.4

Delområde FB04 Mobakken idrettsplass

Påvirkning
Arealbeslag
Opplevelseskvalitet/
attraktivitet
Tilgjengelighet/
barriere
Bruk
Lydbildet
Samlet vurdering
av påvirkning

7.5.5

Alt.2 - Nord
Som alt. 1.

Alt.3 – Opt.
Som alt. 1.

Som alt. 1.

Som alt. 1.

Som alt.1.

Som alt.1.

Som alt.1.

Som alt.1.

Som alt. 1.

Som alt 1.

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Delområde FB05 Grønnstruktur ved Haralds gate

Påvirkning
Arealbeslag
Opplevelseskvalitet/
attraktivitet

Tilgjengelighet/
barriere
Bruk
Lydbildet
Samlet vurdering
av påvirkning

7.5.6

Alt.1 - Sør
Veganlegget medfører ikke arealbeslag i
idrettsparken, dvs. ubetydelig endring.
Veganlegget vurderes å ikke påvirke
attraktiviteten for idrettsanlegget, dvs.
ubetydelig endring.
Tilgjengeligheten til parken vurderes ikke å
bli vesentlig endret, dvs. ubetydelig endring.
Bruken vurderes ikke bli endret, dvs.
ubetydelig endring.
Trafikkberegningene legger til grunn et
scenario med nullvekst. Endring i lydbildet
for idrettsanlegget vurderes å bli ubetydelig.
Ubetydelig endring

Alt.1 - Sør
Utvidelse av rv. 22 Iseveien medfører bare
et svært begrenset arealbeslag i
grøntområdet, vurdert til ubetydelig endring.
Lekeplass og område for opphold ligger et
godt stykke unna rv. 22 Iseveien og det er
vegetasjon imellom. Vegutvidelsen vurderes
i liten grad å påvirke attraktiviteten i
grøntområdet, dvs. ubetydelig endring.
Tilgjengeligheten til grøntområdet vurderes
ikke å bli vesentlig endret, dvs. ubetydelig
endring.
Bruken vurderes ikke bli endret, dvs.
ubetydelig endring.
Trafikkberegningene legger til grunn et
scenario med nullvekst. Endring i lydbildet
for grøntområdet vurderes å bli ubetydelig.
Ubetydelig endring

Alt.2 - Nord
Som alt. 1.

Alt.3 – Opt.
Som alt. 1.

Som alt. 1.

Som alt. 1.

Som alt.1.

Som alt.1.

Som alt.1.

Som alt.1.

Som alt. 1.

Som alt 1.

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Delområde FB06 Lekeplass i Ragnhilds gate

Påvirkning
Arealbeslag
Opplevelseskvalitet/
attraktivitet

Tilgjengelighet/
barriere

Alt.1- Sør
Utvidelse av rv. 22 Iseveien medfører ikke
arealbeslag i lekeplassen, dvs. ubetydelig
endring.
Lekeplass og område for opphold ligger et
stykke unna rv. 22 Iseveien og er skjermet
med støyskjerm. Vegutvidelsen vurderes
derfor å ikke påvirke attraktiviteten i
grøntområdet, dvs. ubetydelig endring.
Tilgjengeligheten til grøntområdet vurderes
å ikke bli endret, dvs. ubetydelig endring.
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Alt.2 - Nord
Som alt. 1.

Alt.3 – Opt.
Som alt. 1.

Som alt. 1.

Som alt. 1.

Som alt.1.

Som alt.1.
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Bruk
Lydbilde
Samlet vurdering
av påvirkning

Bruken vurderes å ikke bli endret, dvs.
ubetydelig endring.
Trafikkberegningene legger til grunn et
scenario nullvekst. Endring i lydbildet
vurderes å bli ubetydelig.
Ubetydelig endring

Som alt.1.

Som alt.1.

Som alt. 1.

Som alt 1.

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

7.6 Konsekvens for delområder i de ulike alternativene

Konsekvens for hvert delområde er tabellarisk vist for de ulike alternativene, for å komme frem til tiltakets
samlede konsekvens for fagtema friluftsliv/by- og bygdeliv. I tabell 7-4, tabell 7-5 og tabell 7-6 oppsummeres
verdi, påvirkning og konsekvens for hvert av de verdisatte delområdene. Verdi sammenholdt med påvirkning
gir konsekvens i samsvar med konsekvensvifta, jf. figur 4-4.
Tabell 7-4: Alternativ 1 - Utvidelse mot sør med angitt verdi, påvirkning og konsekvens for fagtema friluftsliv/by- og
bygdeliv.
Delområder
Verdi
Påvirkning
FB01 Hafslund skole
Middels
Noe forringet
FB02 Parken ved Rich. Bar
Middels
Forringet
FB03 Borgen folkepark
Middels
Noe forringet
FB04 Mobakken idrettsplass
Stor
Ubetydelig endring
FB05 Grønnstruktur ved Haralds gate
Noe
Ubetydelig endring
FB06 Lekeplass i Ragnhilds gate
Noe
Ubetydelig endring
Konsekvens for friluftsliv/by- og bygdeliv i alternativ 1 er:

Konsekvens
Noe miljøskade (-)
Noe miljøskade (-)
Noe miljøskade (-)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Noe negativ

Tabell 7-5: Alternativ 2 - Utvidelse mot nord med angitt verdi, påvirkning og konsekvens for fagtema friluftsliv/by- og
bygdeliv.
Delområder
Verdi
Påvirkning
FB01 Hafslund skole
Middels
Noe forringet
FB02 Parken ved Rich. Bar
Middels
Ødelagt/sterkt forringet
FB03 Borgen folkepark
Middels
Ubetydelig endring
FB04 Mobakken idrettsplass
Stor
Ubetydelig endring
FB05 Grønnstruktur ved Haralds gate
Noe
Ubetydelig endring
FB06 Lekeplass i Ragnhilds gate
Noe
Ubetydelig endring
Konsekvens for friluftsliv/by- og bygdeliv i alternativ 2 er:

Konsekvens
Noe miljøskade (-)
Betydelig miljøskade (--)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Middels negativ

Tabell 7-6: Alternativ 3 – Optimalisert med angitt verdi, påvirkning og konsekvens for fagtema friluftsliv/by- og bygdeliv.
Delområder
Verdi
Påvirkning
FB01 Hafslund skole
Middels
Noe forringet
FB02 Parken ved Rich. Bar
Middels
Forringet
FB03 Borgen folkepark
Middels
Ubetydelig endring
FB04 Mobakken idrettsplass
Stor
Ubetydelig endring
FB05 Grønnstruktur ved Haralds gate
Noe
Ubetydelig endring
FB06 Lekeplass i Ragnhilds gate
Noe
Ubetydelig endring
Konsekvens for friluftsliv/by- og bygdeliv i alternativ 3 er:
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Konsekvens
Noe miljøskade (-)
Noe miljøskade (-)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Noe negativ
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7.7 Sammenstilling av konsekvenser av alternativene

Tabell 7-7 nedenfor sammenstiller konsekvensen av de tre ulike alternativene, oppsummerer samlet
konsekvens av hvert alternativ og rangerer de ulike alternativene opp mot hverandre.
Tabell 7-7: Sammenstilling av konsekvensene for friluftsliv/by- og bygdeliv.
Delområder
FB01 Hafslund skole
FB02 Parken ved Rich.
Bar
FB03 Borgen folkepark

Alt. 0
0
0

Alt. 1 - Sør
Noe miljøskade (-)
Noe miljøskade (-)

Alt. 2 - Nord
Noe miljøskade (-)
Betydelig miljøskade (--)

Alt. 3 - Optimalisert
Noe miljøskade (-)
Noe miljøskade (-)

0

Noe miljøskade (-)

FB04 Mobakken
idrettsplass
FB05 Grønnstruktur ved
Haralds gate
FB06 Lekeplass i
Ragnhilds gate
Avveining

0

Ubetydelig miljøskade
(0)
Ubetydelig miljøskade
(0)
Ubetydelig miljøskade
(0)
Parken ved Rich. Bar blir
forringet. En stor
vegskjæring gjør Borgen
folkepark noe forringet.
Noe negativ
konsekvens
2
Forringer både Borgen
folkepark og parken ved
Rich. Bar, men i sum
vurderes dette som et
mindre inngrep
sammenlignet med alt. 2,
der parken ved Rich. Bar
i praksis går tapt.

Ubetydelig miljøskade
(0)
Ubetydelig miljøskade
(0)
Ubetydelig miljøskade
(0)
Ubetydelig miljøskade
(0)
Parken ved Rich. Bar
blir ødelagt/sterkt
forringet.

Ubetydelig miljøskade
(0)
Ubetydelig miljøskade
(0)
Ubetydelig miljøskade
(0)
Ubetydelig miljøskade
(0)
Parken ved Rich. Bar
blir noe forringet.

Middels negativ
konsekvens
3
Ødeleggelse av parken
ved Rich. Bar. veies
mest negativt.

Noe negativ
konsekvens
1
Alternativet vurderes å
gi færrest skader.

Samlet vurdering
Rangering
Forklaring til rangering

0
0
0

7.8 Konsekvensvurdering av hele tiltaket

Generelt
Fremkommeligheten for myke trafikanter på veg til og fra viktige målpunkter som skole, idrettsplass, parker
og boligområder blir generelt forbedret og tryggere ved at det bygges og utbedres fortau, gang- og
sykkelveger og tilrettelagte kryssinger. Dette er positivt. Fremkommeligheten på Pilegrimsleden synes ikke
bli endret i forhold til 0-alternativet for noen av de tre alternativene.
Det planlegges for planskilt kryssing i form av undergang under rv. 22 Iseveien øst for Snekkerstubakken. De
registrerte snarvegene over rv. 22 Iseveien, ligger nord og sør for denne nye kryssingen, og det kan være
noe usikkert om myke trafikanter opplever undergangen attraktiv eller vil fortsette med villkryssing der det
oppfattes å være kortest avstand mellom relevante målpunkter.
Alternativ 1 - Utvidelse mot sør
Alternativ 1 vurderes samlet å gi noe negativ konsekvens, og fremstår som det nest beste av de tre
alternativene for fagtemaet friluftsliv/by- og bygdeliv.
Veganlegget beslaglegger del av eiendom for Hafslund ungdomsskole som ligger mellom skolen og rv. 22
Hafslunds gate. Dette arealet har imidlertid liten grad av tilrettelegging for aktivitet og synes å ha begrenset
funksjon for lek og opphold i forhold til resten av skolens utearealer.
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Alternativ 1 medfører at søndre deler av parken ved Rich. Bar går tapt til veganlegg. Vegutvidelsen berører
Borgen folkepark med en stor vegskjæring nærmest rv. 22 Hafslunds gate, i utkanten av parkområdet.
Arealet er likevel relativt begrenset i forhold til parkens størrelse og berører ikke de mest brukte delene av
parken.
De planlagte endringene i fv. 118 Skjebergveien medfører ingen endringer av betydning for Mobakken
idrettsplass, og konsekvensen her blir dermed ubetydelig.
Utvidelse av rv. 22 Iseveien legger beslag på et marginalt areal av grøntområdet ved Haralds gate.
Konsekvensen vurderes å bli ubetydelig da grøntområdets lekeplass ligger et stykke fra vegen og arealet
nærmest rv. 22 Iseveien ikke synes å være mye i bruk. Konsekvensen for nærmeste lekeplass i Ragnhilds
gate vurderes også å bli ubetydelig.
Alternativ 2 - Utvidelse mot nord
Alternativ 2 vurderes samlet å gi middels negativ konsekvens for temaet friluftsliv/by- og bygdeliv, og
rangeres dermed som det dårligste alternativet.
Veganlegget vil, på samme måte som alternativ 1, legge beslag på del av eiendom for Hafslund
ungdomsskole som ligger mellom skolen og rv. 22 Hafslunds gate.
Alternativ 2 medfører at parken ved Rich. Bar i praksis går tapt til vegformål og vegfylling. Bare restarealer
mot Rolighetsveien blir igjen. Konsekvensen av dette er vurdert såpass negativt at alternativet rangeres
dårligst av de tre alternativene
Borgen folkepark blir i dette alternativet i veldig liten grad berørt. Vegutvidelsen tar noe av parkarealet
nærmest dagens gate, men arealet vurderes å være så lite at det ikke gir noen konsekvenser.
Planene for endringer i fv. 118 Skjebergveien og utvidelse av rv. 22 Iseveien er i praksis lik for alle
alternativene, og konsekvensen for Mobakken idrettsplass, grøntområdet i Haralds gate og lekeplassen i
Ragnhilds gate blir ubetydelig, tilsvarende som for alternativ 1.
Alternativ 3 - Optimalisert
Alternativ 3 vurderes samlet å gi noe negativ konsekvens. Dette alternativet fremstår som det beste av de tre
alternativene for temaet friluftsliv/by- og bygdeliv. Årsaken er at det i sum vurderes å gi minst skader på
parken ved Rich. Bar og Borgen folkepark, selv om konsekvensgraden er vurdert å bli den samme som i
alternativ 1.
Veganlegget vil, som alternativ 1 og 2, legge beslag på del av eiendom for Hafslund ungdomsskole.
Alternativ 3 medfører at søndre deler av parken ved Rich. Bar går tapt til veganlegg, og sykkelveg m/fortau
planlegges anlagt gjennom selve parken.
Borgen folkepark blir, på samme måte som alternativ 2, i veldig liten grad berørt og konsekvensen er vurdert
å være ubetydelig.
Konsekvensen for Mobakken idrettsplass, grøntområdet i Haralds gate og lekeplassen i Ragnhilds gate blir
ubetydelig, tilsvarende som for alternativ 1 og 2.
KONSEKVENSUTREDNING

SIDE 90 AV 138

7.9 Usikkerhet

Vurderingene av inngrep i verdiområdene, og spesielt i parken ved Rich. Bar er basert på foreløpige 2Dtegninger med teoretisk beregnede fyllinger og skråningsutslag.
Det er på utredningstidspunktet ikke utarbeidet støyberegninger for de tre alternativene. Støysituasjonen er
foreløpig antatt å være noenlunde lik for både 0-alternativet og de tre foreslåtte alternativene, ettersom det
legges til grunn nullvekst for alle alternativ.
Usikkerheten antas å ikke medføre vesentlige konsekvenser for rangering av alternativene.

7.10 Skadereduserende tiltak

Inngrep i parken ved Rich. Bar bør begrenses til det som er helt nødvendig for å gjennomføre tiltaket.
Det skal tilstrebes å bevare store trær, både i parken ved Rich. Bar og ved ungdomsskolen i den grad det er
mulig iht. valgt løsning. Trær som kan bevares skal sikres i anleggsfasen. Bevaring av trær anses som viktig
for trivsel og attraktivitet, og i landskapsbildet.
I anleggsfasen er det viktig å ivareta trygg fremkommelighet for myke trafikanter. Lange omveger pga.
stenging bør unngås for å forebygge at særlig barn og unge tar snarveger over trafikkert veg. Støy og støv
som følge av anleggsarbeider må følge støyretningslinje T-1442, kap. 4 om bygg- og anleggsvirksomhet.
Tiltak skal forøvrig innarbeides i YM-plan som følger planbeskrivelsen som vedlegg.
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8

Landskapsbilde

8.1 Definisjon av tema og influensområde

Landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet oppleves
som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap til det uberørte
naturlandskap.
Influensområdet for landskapsbilde i denne utredningen omfatter området som er varslet ved planoppstart, jf.
Figur 5-1, samt tilstøtende arealer som kan berøres visuelt av barrierevirkninger.

8.2 Kunnskapsgrunnlag

Grunnlaget for denne utredningen er befaring i planområdet i september 2018, samt studier av offentlig
tilgjengelige kart og kilder, herunder Sarpsborg kommunes nettsider, NIBIO sine nettsider, Google Maps,
Miljødirektoratets kartdatabase Miljøstatus, Norgeskart, samt vegtegninger for de tre alternativene som skal
utredes.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilfredsstillende.

8.3 Metode for fagtemaet

Konsekvensutredningen benytter registreringskategorier, verdsetting, påvirkning og konsekvens angitt i
håndbok V712. Alternativene vurderes opp mot 0-alternativet, jf. kapittel 5.2. Videre gis det forslag til
skadereduserende tiltak.
Registreringskategoriene for fagtema landskapsbilde fremgår av Tabell 8-1.
Tabell 8-1: Registreringskategorier for landskapsbilde (kilde: Håndbok V712).
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I denne plansaken er visuelle kvaliteter, helhet/variasjon, særpreg, byform/bystruktur og totalinntrykk de mest
aktuelle verdiaspektene, og disse har blitt vurdert og vektlagt i verdivurderingen.
Verdivurderingen tar utgangspunkt i kriteriene i håndbok V712, jf. Tabell 8-2.
Tabell 8-2: Verdikriterier for fagtema landskapsbilde (kilde: Håndbok V712).
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Påvirkning vurderes etter en fem-delt skala fra ødelagt/sterkt forringet til forbedret. For landskapsbilde er
veiledningen i Tabell 8-3 benyttet.
Tabell 8-3: Veiledning for vurdering av påvirkning for landskapsbilde (kilde: Håndbok V712).

Konsekvensen vurderes dernest ved å sammenholde et delområdes verdi med graden av påvirkning. Til
vurderingen benyttes konsekvensvifta, jf. Figur 4-4.

8.4 Verdivurdering av delområder
8.4.1

Generelle trekk ved planområdet

Planområdet er lokalisert øst for Sarpsborg sentrum og landskapet langs vegen består av boligbebyggelse,
veganlegg med parkeringsarealer, næringsbebyggelse, landbruk, park/grøntområde, samt deler av Borgen
folkepark.
Området ligger innenfor det som i nasjonalt referansesystem for landskap betegnes som Leirfjordsbygdene
på Østlandet. Planområdet ligger innenfor underregionen 3.3 «Østfoldraet», som er den store endemorenen
som strekker seg gjennom Østfold i nordvest-sørøstlig retning. Her beskrives landskapets hovedform som et
sletteland med mektige løsmasseavsetninger.
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Figur 8-1: Kart som viser terrengformasjoner, landemerker, viktige avgrensninger og viktige landskapsrom. Planområdet
ligger innenfor arealet vist med stiplet linje (kilde: Sweco Norge AS).

Figur 8-2: Kart som viser høyder i planområdet (kilde: hoydedata.no).
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8.4.2

Verdikart

Det berørte landskapet langs strekningen deles inn i seks delområder (LB), jf. Figur 8-3, hovedsakelig basert
på romlige egenskaper, vegetasjon og arealbruk. Arealene langs hele strekningen er vurdert og verdsatt, i
følgende delområder:
•
•
•
•
•
•

LB01 Hafslunds gate vest
LB02 Hafslunds gate midt
LB03 Hafslunds gate langs Borgen folkepark
LB04 Iseveien vest
LB05 Iseveien midt
LB06 Solheim

Figur 8-3: Verdikart med verdivurderte delområder i plan- og influensområde for landskapsbilde (kilde: Sweco Norge AS).

Øvrige arealer i planområdet vurderes å ha ubetydelig verdi for fagtemaet landskapsbilde.
Verdikartet følger som vedlegg 1, Verdikart fagtemaer.

8.4.3

Delområde LB01 Hafslunds gate vest

Området består av bolig, skole og jordbruksområde. Funkisboligene langs rv. 22 har er en karakteristisk form
og arkitektur, og er plassert på en rett linje noe som gir karakter til vegrommet. Boligene har store, grønne
hager som henvender seg ned mot rv. 22 Hafslunds gate og bidrar til grønnstruktur i område. Trerekker av
lind omkranser deler av riksvegen. Hafslund kirke ligger som et landemerke med siktlinjer fra gateplan, jf.
Figur 8-4. Porten og den gamle adkomsten inn til Hafslund hovedgård ligger i forlengelsen av rv. 22
Hafslunds gate, i siktlinja. Alléen langs den gamle adkomsten er forsøkt videreført langs dagens rv. 22
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Hafslunds gate forbi skolen og videre østover. Alléen avgrenser vegrommet. Parken ved Rich. Bar i nord
består av plen og tre store eiketrær, hvorav to er naturtype hul eik. Området har visuelle kvaliteter som er
ganske typiske for området med middels verdi.
Delområdet gis middels verdi for tema landskapsbilde.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Figur 8-4: Til venstre: Oversiktsbilde av delområde LB01 Hafslunds gate vest (kilde: Google Maps – Bilder ©2019 Google,
Landsat/Copernicus, TerraMetrics, Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO,IBCAO, Kartdata ©2019 Google, Norge). Til høyre: Siktlinjer fra rv.
22 Hafslunds gate mot Hafslund kirke (kilde: Google Maps – Street View, Bilde tatt jul.2017, ©2019 Google, Norge).

8.4.4

Delområde LB02 Hafslunds gate midt

Området karakteriseres av utflytende vegareal, næringsområder og noe boligbebyggelse med hager mot
riksvegen, jf. Figur 8-5. De sørøstlige områdene består av større næringsområder som planlegges
transformert til boligformål. Området bærer preg av inngrep, og fremstår uorganisert med store arealinngrep
som ikke bidrar til å gi området landskapsmessig verdi. Bystrukturen i dette delområdet oppleves som
fragmentert og utflytende, det er ingen tydelig avgrensning av vegrommet.
Delområdet vurderes å være uten betydning for tema landskapsbilde.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figur 8-5: Overordnet illustrasjon av delområde LB02 Hafslunds gate midt (kilde: Google Maps - Bilder ©2019, Data SIO,
NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO, IBCAO, Landsat/Copernicus, Google, Kartdata ©2019 Google, Norge).

8.4.5

Delområde LB03 Hafslunds gate langs Borgen folkepark

Rv. 22 Hafslunds gate strekker seg langs Borgen folkepark i sør. Borgen folkepark er et tydelig høydedrag
som danner en markant øst-vestgående landskapsform. Områder er en del av Raet gjennom Østfold
som ble dannet av isen for ca. 13 000 år siden. Parken består i dag av blandingsskog med blant annet furu,
gran, bjørk, rogn og eik, og danner et tydelig fondmotiv fra vegen, jf. Figur 8-6.
En velvokst trerekke av lind rammer inn gateløpet nord i rv. 22 Hafslunds gate, vis-a-vis «det tidligere
Østfoldmeieriet», noe som gir en tydelig avgrensning av vegrommet. Tilstand til denne trerekka ble vurdert i
forstudien og det er konkludert med at trærne er i dårlig forfatning.
Delområdet gis stor verdi for tema landskapsbilde.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figur 8-6: Til venstre: Oversiktsbilde av delområde LB03 Hafslunds gate langs Borgen folkepark, sett fra øst mot vest.
Borgen folkepark fremstår som en grønn vegg (kilde: Google Maps - Bilder ©2019 Google, Landsat/Copernicus, IBCAO, Data SIO,
NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO, Data LDEO-Columbia, NSF, NOAA, Kartdata ©2019 Google, Norge). Til høyre: Gateperspektiv sett fra vest
mot øst (kilde: Google Maps – Street View, Bilde tatt jul. 2017, ©2019 Google, Norge).

8.4.6

Delområde LB04 Iseveien vest

I sør strekker rv. 22 Iseveien seg langs feltbebyggelse med hager forlenget ut mot vegen. Større furutrær og
hagevekster preger synsfeltet. I nord er bebyggelsen avgrenset av en delvis vegetasjonskledd støyskjerm
som avgrenser landskapsrommet mot vegen, jf. Figur 8-7.

Figur 8-7: Til venstre: Oversiktsbilde av delområde LB03 Iseveien vest sett fra vest mot øst (kilde: Google Maps – Bilder
©2019 Landsat/Copernicus, Google, DigitalGlobe,CNES / Airbus,CNES / Airbus,Lantmãteriet/Metria, Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO, Kartdata
©2019 Google, Norge).

Til høyre: Oversiktsbilde sett fra øst mot vest (kilde: Google Maps – Street View, Bilde tatt jul. 2017, ©2019

Google, Norge).

Delområdet gis noe verdi for tema landskapsbilde.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8.4.7

Delområde LB05 Iseveien midt

Denne strekningen er preget av større næringsbygg med tilhørende flater med parkering og utflytende
asfaltflater, jf. Figur 8-8. Delområdet fremstår som åpent med uteområder som har reduserte visuelle
kvaliteter og et utflytende vegrom. Generelt fremstår dette byrommet som fragmentert.
Delområdet vurderes å være uten betydning for tema landskapsbilde.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Figur 8-8: Oversiktsbilde av delområde LB05 Iseveien midt, sett fra vest mot øst (kilde: Google Maps – Bilder ©2019 Google,
DigitalGlobe,DigitalGlobe,CNES / Airbus,Lantmãteriet/Metria,CNES / Airbus,Landsat / Copernicus,Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO, Kartdata
©2019 Google, Norge).

8.4.8

Delområde LB06 Solheim

Dette området er trukket ut av LB05 og beskrives som et eget delområde. Her ligger en eldre gårdsbygning
med flere større løvtrær, blant annet en stor eik som fremstår som et orienteringspunkt. Den store eika gir
karakter, fremstår som en skulptur i det åpne landskapet, og er et landemerke i område. Den eldre
vegetasjonen underbygger spor og identitet til det historiske kulturlandskapet som en gang lå her.
Delområdet gis middels verdi for tema landskapsbilde.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figur 8-9: Eika på Solheim, LB06 (kilde: Sweco Norge AS).

8.5 Påvirkning av delområder i de ulike alternativene

I alle delområdene vil nytt veganlegg bli betydelig bredere enn dagens veganlegg. Dette kan oppleves
negativt for noen områder da det vil gjøre innrykk i buffersoner langs vegen, dominere mer i landskapsbilde
og noen steder oppleves som en barriere. Det nye veganlegget vil gi et mer tydelig gatepreg og et ryddigere
vegrom som i flere av delområdene vil være en positiv endring.
De tre ulike alternativenes påvirkning på delområdene beskrives av matrisene under.

8.5.1

Delområde LB01 Hafslunds gate vest

Påvirkning
Visuelle kvaliteter

Alt.1 - Sør
Eksisterende trær langs
nordsiden av rv. 22
Hafslunds gate går tapt da
disse kommer i konflikt med
ny veg. Den sørlige delen
av parken ved Rich. Bar vil
gå tapt til vegformål og
vegfylling. I tillegg til eikene,
domineres parken av store
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Alt.2 - Nord
Eksisterende trær langs
nordsiden av rv. 22
Hafslunds gate går tapt
da disse kommer i
konflikt med ny veg.
Tilnærmet hele parken
ved Rich. Bar vil gå tapt
til vegformål, også
eikene som er utvalgt

Alt.3 – Opt.
Eksisterende trær langs
nordsiden av rv. 22
Hafslunds gate går tapt
da disse kommer i konflikt
med ny veg. Den sørligste
delen av parken ved Rich.
Bar vil gå tapt til
vegformål og vegfylling,
og sykkelveg m/fortau
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Helhet/variasjon

Særpreg

Samlet vurdering
av påvirkning

8.5.2

trær av furu og bjørk. Minst
fire av de velvokste trærne
går tapt. Dette vurderes
som noe forringelse.
Langsgående støyskjerming
kan bli aktuelt mot
boligbebyggelsen langs rv.
22 Hafslunds gate i sør.
Støyskjermende tiltak vil gi
redusert utsyn for enkelte
boliger og forsterke vegens
visuelle inngrep noe.

naturtype. De fleste av
de øvrige, store trærne
går også tapt. Parken
vurderes å bli
ødelagt/sterkt forringet.
Skråningen ved gangog sykkelveg på
sørsiden av
undergangen øst for
Ryes vei vil bli brattere,
og stedvis med mur.
Støyskjerming
tilsvarende alt.1.

Utvidelse av rv. 22
Hafslunds gate medfører
fjerning av veletablerte trær,
noe som reduserer stedets
kvalitet. Området fremstår
dermed noe forringet.
Utvidelse av rv. 22
Hafslunds gate medfører
redusert særpreg når
samtlige av de veletablerte
trærne langs gata og i
parken må fjernes. Området
fremstår dermed noe
forringet.
Noe forringet

Samme som alt.1, men
delområdet fremstår
sterkt forringet da
parken med de store
eikene går tapt.

legges gjennom selve
parken. De store
eiketrærne kan påvirkes i
form av graving/fylling
over del av rotsonen.
Minst fire av de øvrige,
velvokste trærne går tapt.
Skråningen ved gang- og
sykkelveg på sørsiden av
undergangen øst for Ryes
vei vil bli brattere, og
stedvis med mur.
Støyskjerming tilsvarende
alt.1.
Som i alt.1.

Samme som alt.1, i
tillegg blir hele parken
ved Rich. Bar nedbygd.
Området fremstår
dermed sterkt forringet.

Som i alt.1.

Sterkt forringet

Noe forringet

Delområde LB02 Hafslunds gate midt

Påvirkning
Visuelle kvaliteter

Alt.1 - Sør
Det er ingen visuelle kvaliteter av
høy verdi på dette delområdet.
Opprustning/utvidelse av vegen
krever mindre inngrep i private
tomter. Endringen fremstår dermed
som ubetydelig

Særpreg

Området har ikke noe spesielt
særpreg som det vil miste ved nytt
veganlegg, derfor vurderes
endringen som ubetydelig.
Landskap og bebyggelse gir fra før
av et fragmentert totalinntrykk, nytt
veganlegg vil i noen grad gi et
ryddigere totalinntrykk og vurderes
derfor som forbedret.
Ubetydelig endring

Totalinntrykk

Samlet vurdering
av påvirkning
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Alt.2 - Nord
Det er ingen visuelle
kvaliteter av høy
verdi på dette
delområdet.
Opprustning/utvidelse
av vegen krever
inngrep i private
tomter. Endringen
fremstår dermed som
ubetydelig
Som i alt.1.

Alt.3 – Opt.
Opprustning/utvidelse
av vegen krever
inngrep i private
tomter. Etablering av
ny trerekke i
grøntrabatt vil tilføre
visuelle kvaliteter og
området vil dermed
fremstå som
forbedret.
Som i alt.1.

Som i alt.1.

Som i alt.1.

Ubetydelig endring

Forbedret
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8.5.3

Delområde LB03 Hafslunds gate langs Borgen folkepark

Påvirkning
Visuelle kvaliteter

Særpreg

Alt.1 - Sør
Veganlegget medfører en stor
skjæring i den nordlige delen av
folkeparken hvor det må anlegges
en 1,5 m høy støttemur.
Fjernvirkning fra bebyggelsen langs
Gamle Isevei og mot Borgen
folkepark, vil vise et større visuelt
og unaturlig inngrep i delområde.
Den visuelle karakteren fra
gateplan og inn i parken vil bli noe
svekket i forhold til alternativ 0.
Selv om skråningen blir revegetert,
vil ikke de store furutrærne som er
karakteristiske for parken, komme
tilbake før etter flere tiår. Inngrepet
vil ikke ha stor visuell betydning
inne i parken. Langs rv. 22
Hafslunds gate vil en velvokst
trerekke av lind, samt et stort
eiketre i rundkjøringen gå tapt.
Disse trærne har en skjermende,
visuell kvalitet mellom veg og
bebyggelse. Eiketreet kan vurderes
flyttet til ny rundkjøring som et
skadereduserende tiltak.
Området vurderes som forringet.
Særpreget ved linderekken og
folkeparken som møter gata, blir
borte i dette alternativet. Området
vurderes som forringet.

Totalinntrykk

Et redusert totalinntrykk pga. mur
mot parken og linderekken som går
tapt. Vurderes som sterkt forringet.

Samlet vurdering
av påvirkning

Sterkt forringet
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Alt.2 - Nord
Trerekken av lind,
samt et stort eiketre
i rundkjøringen går
tapt. Eiketreet kan
flyttes til ny
rundkjøring som et
skadereduserende
tiltak. Trærne har
en skjermende,
visuell kvalitet
mellom veg og
bebyggelse. Nytt
veganlegg
medfører en visuell
endring.
Området vurderes
som noe forringet.

Alt.3 – Opt.
Trerekken av lind,
samt et stort eiketre
i rundkjøringen går
tapt. Eiketreet kan
flyttes til ny
rundkjøring som et
skadereduserende
tiltak. Reetablering
av ny trerekke i
bred grøntrabatt (4
m) vil på sikt gi
gode visuelle
kvaliteter til
vegstrekningen.
Området vurderes
å få ubetydelig
endring.

Linderekken og
eiketreet gir
særpreg langs
gateløpet. Området
mister sitt særpreg
når både
linderekken og
eiketreet går tapt til
nytt vegformål.
Området vurderes
derfor som noe
forringet
Noe redusert
totalinntrykk pga.
linderekken som
går tapt. Vurderes
som noe forringet

Med reetablert
trerekke vil
særpreget langs
vegstrekningen og i
området på sikt bli
opprettholdt.
Området vurderes
å få ubetydelig
endring.

Noe forringet

Etablering av ny
trerekke vil bidra til
et positivt
totalinntrykk, og
området vurderes å
få ubetydelig
endring.
Ubetydelig
endring
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8.5.4

Delområde LB04 Iseveien vest

Påvirkning
Visuelle kvaliteter

Særpreg

Totalinntrykk

Samlet vurdering
av påvirkning

8.5.5

Alt.1 - Sør
Det vil bli inngrep i privathager
langs sørsiden av rv. 22 Iseveien
hvor den grønne bufferen mellom
hage og veg fjernes. Dette vil gi
noe påvirkning for den visuelle
karakteren i dette området.
Støytiltak kan bli aktuelt mot
boligbebyggelsen langs rv. 22
Iseveien i sør
Området vurderes derfor som noe
forringet.
Deler av hagen og de store
furutrærne blir redusert på
sørsiden, og veganlegget kommer
tettere på bebyggelsen. Området
vurderes som noe forringet
Totalinntrykket blir noe redusert da
hagene på sørsiden blir redusert og
bolighusene vil bli sanert eller
komme tettere på veganlegget.
Området vurderes som noe
forringet.
Noe forringet

Alt.2 - Nord
Som i alt 1.

Alt.3 – Opt.
Som i alt.1

Som i alt 1.

Som i alt 1.

Som i alt 1.

Som i alt 1.

Noe forringet

Noe forringet

Alt.2 - Nord
Som i alt 1.

Alt.3 – Opt.
Som i alt 1.

Som i alt.1

Som i alt.1

Som i alt.1

Som i alt.1

Som i alt.1

Som i alt.1

Forbedret

Forbedret

Delområde LB05 Iseveien midt

Påvirkning
Visuelle kvaliteter

Særpreg
Byform/bystruktur
Totalinntrykk
Samlet vurdering
av påvirkning

Alt.1 - Sør
Det er ingen visuelle kvaliteter i
områdene som er av stor verdi.
Veganlegget medfører derfor en
forbedring av området når
opprusting av gatedekke, bredere
fortau, belysning og beplantning
hever standarden i delområde.
Delområde og vurderes derfor som
forbedret.
Området har ikke noe særpreg, og
veganlegget vurderes å få en
ubetydelig endring.
Nytt veganlegg strukturer
vegrommet noe bedre og gir et
tydeligere gatepreg.
Nytt veganlegg vil gi en positiv
effekt på totalinntrykket i området,
og vurderes som forbedret.
Forbedret
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8.5.6

Delområde LB06 Solheim

Påvirkning
Visuelle kvaliteter

Særpreg

Totalinntrykk
Samlet vurdering
av påvirkning

Alt.1 - Sør
Veganlegget medfører ingen
endring i det visuelle uttrykket.
Området vurderes å ha ubetydelig
endring.
Den store eika gir karakter og
fremstår som en skulptur i
landskapet. Området vurderes å ha
ubetydelig endring.
Nytt veganlegg vil ikke endre
totalinntrykket i området. Området
vurderes å ha ubetydelig endring.
Ubetydelig endring

Alt.2 - Nord
Som i alt 1.

Alt.3 – Opt.
Som i alt 1.

Som i alt.1

Som i alt.1

Som i alt.1

Som i alt.1

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

8.6 Konsekvens for delområder i de ulike alternativene

Konsekvens for hvert delområde er tabellarisk vist for de ulike alternativene, for å komme frem til tiltakets
samlede konsekvens for fagtema landskapsbilde. I tabellene Tabell 8-4, Tabell 8-5 og Tabell 8-6
oppsummeres verdi, påvirkning og konsekvens for hvert av de verdsatte delområdene. Verdi sammenholdt
med påvirkning gir konsekvens i samsvar med konsekvensvifta, jf. Figur 4-4.
Tabell 8-4: Alternativ 1 – Utvidelse mot sør med angitt verdi, påvirkning og konsekvens for fagtema landskapsbilde.
Delområder
Verdi
LB01 Hafslunds gate vest
Middels
LB02 Hafslunds gate midt
Uten betydning
LB03 Hafslunds gate langs
Stor
Borgen folkepark
LB04 Iseveien vest
Noe
LB05 Iseveien midt
Uten betydning
LB06 Solheim
Middels
Konsekvens for landskapsbilde i alternativ 1 er:

Påvirkning
Noe forringet
Ubetydelig endring
Sterkt forringet

Konsekvens
Noe skade (-)
Ubetydelig skade (0)
Betydelig skade (- -)

Noe forringet
Forbedret
Ubetydelig endring

Noe skade (-)
Noe forbedret (+)
Ubetydelig skade (0)
Noe negativ

Tabell 8-5: Alternativ 2 – Utvidelse mot nord med angitt verdi, påvirkning og konsekvens for fagtema landskapsbilde.
Delområder
Verdi
LB01 Hafslunds gate vest
Middels
LB02 Hafslunds gate midt
Uten betydning
LB03 Hafslunds gate langs
Stor
Borgen folkepark
LB04 Iseveien vest
Noe
LB05 Iseveien midt
Uten betydning
LB06 Solheim
Middels
Konsekvens for landskapsbilde i alternativ 2 er:

Påvirkning
Sterkt forringet
Ubetydelig endring
Noe forringet

Konsekvens
Betydelig skade (- -)
Ubetydelig skade (0)
Noe skade (-)

Noe forringet
Forbedret
Ubetydelig endring

Noe skade (-)
Noe forbedret (+)
Ubetydelig skade (0)
Noe negativ

Tabell 8-6: Alternativ 3 - Optimalisert med angitt verdi, påvirkning og konsekvens for fagtema landskapsbilde.
Delområder
LB01 Hafslunds gate vest
LB02 Hafslunds gate midt
LB03 Hafslunds gate langs
Borgen folkepark
LB04 Iseveien vest
KONSEKVENSUTREDNING

Verdi
Middels
Uten betydning
Stor

Påvirkning
Noe forringet
Forbedret
Ubetydelig endring

Konsekvens
Noe skade (-)
Forbedret (++)
Ubetydelig skade (0)

Noe

Noe forringet

Noe skade (-)
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LB05 Iseveien midt
Uten betydning
LB06 Solheim
Middels
Konsekvens for landskapsbilde i alternativ 3 er:

Forbedret
Ubetydelig endring

Noe forbedret (+)
Ubetydelig skade (0)
Noe positiv

8.7 Sammenstilling av konsekvenser av alternativene

Tabell 8-7 nedenfor sammenstiller konsekvensen av de tre ulike alternativene, oppsummerer samlet
konsekvens av hvert alternativ og rangerer de ulike alternativene opp mot hverandre.
Tabell 8-7 Sammenstilling av konsekvensene for landskapsbilde.
Delområder
LB01 Hafslunds gate vest
LB02 Hafslunds gate midt
LB03 Hafslunds gate langs
Borgen folkepark
LB04 Iseveien vest
LB05 Iseveien midt
LB06 Solheim
Avveining

Alt. 0
0
0
0

Alt. 1 - Sør
Noe skade (-)
Ubetydelig skade (0)
Betydelig skade (- -)

Alt. 2 - Nord
Betydelig skade (- -)
Ubetydelig skade (0)
Noe skade (-)

Alt. 3 - Optimalisert
Noe skade (-)
Forbedret (++)
Ubetydelig skade (0)

0
0
0
0

Noe skade (-)
Noe forbedret (+)
Ubetydelig skade (0)
Parken ved Rich. Bar
blir noe forringet.

Noe skade (-)
Noe forbedret (+)
Ubetydelig skade (0)
Parken ved Rich. Bar
blir ødelagt/sterkt
forringet.

Noe skade (-)
Noe forbedret (+)
Ubetydelig skade (0)
Parken ved Rich. Bar
blir noe forringet.

Lindetrærne langs rv.
22 Hafslunds gate
må fjernes.
Trær og landformen i
Borgen folkepark
langs rv. 22
Hafslunds gate blir
forringet.

Lindetrærne langs rv.
22 Hafslunds gate
må fjernes.
Privathagene langs
rv. 22 Iseveien vest
blir noe forringet.

Privathagene langs
rv. 22 Iseveien vest
blir noe forringet.
Samlet vurdering
Rangering
Forklaring til rangering
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Noe negativ
konsekvens
3
Alt. 1 forringer både
Borgen folkepark,
parken ved Rich.
Bar. Inngrepet i
Borgen folkepark
vektes tyngst, da
dette medfører et
redusert totalinntrykk
av området.

Noe negativ
konsekvens
2
I alt. 2 vektlegges
inngrepet i parken
ved Rich. Bar mest
negativt, da parken
blir ødelagt/sterkt
forringet.

Lindetrærne langs rv.
22 Hafslunds gate
må fjernes, men
erstattes av ny
trerekke som på sikt
vil gi et tilsvarende
uttrykk.
Privathagene langs
rv. 22 Iseveien vest
blir noe forringet.

Noe positiv
konsekvens
1
Alt. 3 sparer Borgen
folkepark for
terrenginngrep selv
om dette alternativet
også forringer parken
ved Rich. Bar noe.
Etablering av bred
rabatt med ny
trerekke langs rv. 22
Hafslunds gate
vektes positivt.
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8.8 Konsekvensvurdering av hele tiltaket

Alternativ 1 - Utvidelse mot sør
Alternativ 1 vurderes samlet å gi noe negativ konsekvens, og fremstår som det dårligste av de tre
alternativene for fagtema landskapsbilde.
Alternativ 1 medfører at søndre deler av parken ved Rich. Bar går tapt til veganlegg, der sykkelveg m/fortau
og skråningsutslag berører parken.
Borgen folkepark blir berørt av en stor vegskjæring som påvirker både nær- og fjernvirkning av parken.
Inngrepet berører opp mot 30 meter av parken sammenliknet med dagens situasjon. Dette fører til at store
deler av furuskogen mot rv. 22 Hafslunds gate går tapt, samt den naturlige terrengformasjonen.
Utvidelse av rv. 22 Iseveien går mest utover privathager langs den sørlige siden av vegen. Nytt veganlegg
krever beslag av hageareal, og enkelte hus må saneres eller mister den grønne bufferen mot vegen.
Hagelandskapets karakter vil bli svekket gjennom påvirkningen av tiltaket. Veganlegget vurderes i noe grad
å berøre den sørlige delen av rotsystemet til eika på Solheim, og treet kan bli varig skadet. Ellers vil nytt
veganlegg forbedre dette området.
Alternativ 2 - Utvidelse mot nord
Alternativ 2 vurderes samlet å gi noe negativ konsekvens for fagtema landskapsbilde. Alternativet rangeres
som bedre enn alternativ 1 da Borgen folkepark blir bevart.
Alternativ 2 medfører at parken ved Rich. Bar går tapt til vegformål og vegfylling. Flere store trær må fjernes,
og dermed forsvinner det visuelle særpreget trærne gir til området.
Borgen folkepark blir i dette alternativet i veldig liten grad berørt. Vegutvidelsen tar noe av parkarealet
nærmest rv. 22 Hafslund gate, men arealet vurderes å være så lite at det ikke gir noen konsekvenser.
Utvidelse av rv. 22 Iseveien har i dette alternativet størst negativ påvirkning på privathager langs den sørlige
siden av vegen, tilsvarende alternativ 1. Konsekvensene for eika på Solheim (LB06) og Iseveien midt (LB05)
blir som i alternativ 1.
Alternativ 3 - Optimalisert
Alternativ 3 vurderes samlet å gi noe positiv konsekvens, og fremstår som det beste av de tre alternativene
for fagtema landskapsbilde. Veganlegget vil, som i alternativ 1 og 2, ikke kunne bevare lindetrærne langs rv.
22 Hafslunds gate, men reetablering av ny trerekke i bred grøntrabatt (4m) vil på sikt gi gode visuelle
kvaliteter til vegstrekningen.
Alternativ 3 medfører at de sørligste deler av parken ved Rich. Bar går tapt til veganlegg, og sykkelveg
m/fortau planlegges å gå gjennom selve parken. Likevel vil opplevelsen av en grønn og frodig park bevares,
samt at naturtype hul eik og flere store trær søkes bevart.
Borgen folkepark blir, på samme måte som alternativ 2, i veldig liten grad berørt, og konsekvensen er vurdert
å være ubetydelig.
Utvidelse av rv. 22 Iseveien har i dette alternativet størst negativ påvirkning på privathager langs den sørlige
siden av vegen, tilsvarende alternativ 1. Konsekvensene for eika på Solheim (LB06) og Iseveien midt (LB05)
blir som i alternativ 1 og 2.
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8.9 Usikkerhet

Vurderingene av inngrep i verdiområdene, og spesielt parken ved Rich. Bar, er basert på foreløpige 2Dtegninger med teoretisk beregnede fyllinger og skråningsutslag. Det er på utredningstidspunktet ikke
utarbeidet støyberegninger for de tre alternativene, men vurdert at langsgående skjerming kan være aktuelt
på to områder langs stekningen.
Usikkerheten antas å ikke medføre vesentlige konsekvenser for rangering av alternativene.

8.10 Skadeforebyggende tiltak

Inngrep i parken ved Rich. Bar bør begrenses til det som er helt nødvendig for å gjennomføre tiltaket.
Nytt veganlegg bør reetablere trær for å skape en buffersone mellom kjørebane og sykkelveg m/fortau. Når
et nytt veganlegg utvides i forhold til den eksisterende situasjonen, virker vegsnittet brutalt for denne type
bebyggelse og landskap. En trerekke vil visuelt dele opp snittet og skape et mykere og mer humant uttrykk.
Dette virker skjermende og som en visuell trygghet for fotgjengere/syklister, samtidig som det vil øke
opplevelsesverdien og attraktiviteten til området. Alt dette bidrar til at gang-/sykkelanlegget vil bli mer brukt.
Det bør tilrettelegges for best mulig vekstvilkår for nye gatetrær. Eiketreet i rundkjøringen i delområde kan
flyttes til ny rundkjøring som et skadeforebyggende tiltak.
Det bør legges vekt på å motvirke trange og mørke underganger ved for eksempel å åpne opp mot
sideterreng på minst en side av rampen. God utforming, materialbruk, belysning og oversiktlighet bør
vektlegges i underganger og ramper.
Eventuelle støytiltak/støyskjerming bør om mulig tilpasses for å opprettholde gatepreg langs rv. 22 Hafslunds
gate, og utformes som en del av omgivelsene og i mindre grad som en del av vegen.
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9

Kulturarv

9.1 Definisjon av tema og influensområde

Kulturarv defineres her som materielle og immaterielle spor etter menneskelig virksomhet, og omfatter spor
gjennom historien knyttet til kulturminner, kulturmiljø og kulturhistoriske landskap.
Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner (LOV-1978-06-09-50). Kulturminner er alle spor
etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro
eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som et område der kulturminner inngår som en del av en større
helhet eller sammenheng. Kulturlandskap skal i denne sammenhengen forstås som større
sammenhengende områder med kulturmiljøer, der den kulturhistoriske dimensjonen er fremtredende og det
er sammenheng mellom miljøene.
Influensområdet for temaet er i denne plansaken arealene til planområdet, jf. Figur 5-1, samt eventuelle
områder utenfor dette der tiltaket vil ha virkning på kulturminneverdier.

9.2 Kunnskapsgrunnlag

Det kulturhistoriske kildematerialet er for det meste hentet fra Riksantikvarens kulturminnedatabase
Askeladden. I tillegg er nyttig informasjon hentet fra Østfold fylkeskommune sin uttalelse etter deres
arkeologiske registrering i planområdet. Det er også gjort søk i diverse nettsteder etter lokalhistorisk stoff, og
brukt informasjon fra eldre kart og fotografier. Feltarbeid er ikke utført til denne konsekvensanalysen.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes likevel å være tilfredsstillende.

9.3 Metode for fagtemaet

Konsekvensutredningen benytter registreringskategorier, verdsetting, påvirkning og konsekvens angitt i
håndbok V712. De tre alternativene som skal utredes, vurderes opp mot 0-alternativet, jf. kapittel 5.2. Videre
gis det forslag til skadereduserende tiltak.
Registreringskategoriene for fagtema kulturarv fremgår av Tabell 9-1.
Tabell 9-1: Registreringskategorier for kulturarv (kilde: Håndbok V712).
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Verdivurderingen tar utgangspunkt i kriteriene i håndbok V712, jf. Tabell 9-2.
Tabell 9-2: Verdikriterier for fagtema kulturarv. Veiledningen i tabellen må sees i sammenheng med tekstlig veiledning i
håndbok V712 (kilde: Håndbok V712).

Påvirkning vurderes etter en fem-delt skala fra sterkt forringet til forbedret. For kulturarv er veiledningen i
Tabell 9-3 benyttet.
Tabell 9-3: Veiledning for vurdering av påvirkning av kulturarv (kilde: Håndbok V712).
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Konsekvensen vurderes dernest ved å sammenholde et delområdes verdi med graden av påvirkning. Til
vurderingen benyttes konsekvensvifta, jf. Figur 4-4.

9.4 Verdivurdering av delområder
9.4.1

Generelle trekk ved planområdet

Kombinasjonen av landheving og issmelting gjorde at mye av det som var hav og innsjøer for 10 000 år
siden er tørt land i dag. Rikt fiske i Glomma og god morenejord la grunnlag for tidlig bosetning, og en regner
med at det har bodd folk fast i området allerede for 5 000 år siden. Folkene som bodde her bevegde seg
langs kysten og bosatte seg i perioder i det store skjærgårdslandskapet.
Havet lå fra først av nesten 190 meter høyere enn i dag, og etter hvert som isen trakk seg tilbake la den igjen
det grøderike Raet. Noe som gjorde området attraktivt alt i den eldste delen av steinalderen.
Vi finner mange spor etter de første menneskene her, med
boplasser fra både eldre og yngre steinalder. Blant annet er
Skjeltorpdyssen i Skjeberg en av de få megalittgravene som er
funnet i Norge. Alt fra steinalderen kjenner vi også til spor etter
jordbruksaktivitet i Østfold.
Bronsealderen er en spennende periode i Sarpsborgs historie.
Verdige monumenter fra den tiden er de store gravrøysene, og
mange helleristningsfelt med jordbruksristninger finnes rundt
omkring i kommunen. Da lå havet 10 meter høyere enn dagens
nivå.
Går vi enda et hakk fremover i tid, er det mange minner å se i form
av de store gravfeltene, som Opstadfeltet og gravfeltet på Storedal.
Figur 9-1: Norsk tidsur (kilde: J. H. Søby, Wikipedia).

Helleristningene forteller sin historie om hva som opptok folk, og bare i tidligere Skjeberg kommune er det
registrert vel 2600 enkeltfigurer. Den aller største er Bjørnstadskipet med sine 4,4 meter.
Alvimkongene sørget for den første bebyggelsen av betydning, rundt 200 år før Olav Haraldsson (den
Hellige) grunnla byen Borg ved Sarpsfossen i 1016. Byen – som i dag heter Sarpsborg – er landets tredje
eldste.
Sarpsborg ble Norges første hovedstad og sete for Borgartinget, og distriktene øst for Oslofjorden
(Borgarsysla) ble styrt herfra. I 1030 overtok Nidaros igjen som hovedstad, og de neste hundreårene var
Konghelle (Kungälv) og Bjørgvin (Bergen) hovedstad i Norge, inntil Oslo ble landets siste hovedstad på
norsk jord i 1314.
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Figur 9-2: Smålenenes amt nr. 95: Situations Carte over Borge Hoved Sogn md Holms Annex: Østfold, 1793.

Planområdet ligger i gamle Skjeberg kommune, som var egen kommune fra 1838 til den i 1992 ble slått
sammen med kommunene Tune, Varteig og Sarpsborg til den nye storkommunen Sarpsborg. Navnet
Skjeberg kommer av Skjalf, som betyr en flattrykt høyde. Dette er et eldgammelt bosetningsområde som
tidlig ble isfritt, omkring 8000 f.Kr. I Skjeberg er det et felt med helleristninger på Solberg ved fylkesveg 110. I
Skjeberg gjorde man i 1979 et sensasjonelt funn av et 111 cm lang, treskåret norrøn gud, datert til omkring
200 e.Kr. Skjeberggubben er et enestående funn og utgjør en gud i helfigur.
Skjeberg utviklet seg først til et tettsted i moderne forstand etter at Skjeberg stasjon ble opprettet i
forbindelse med Smaalensbanens åpning i 1879.
Den vestre delen av planområdet ligger innenfor den gamle gårdsgrensen til Hafslund, den østre delen
tilhører Borgen. Helt fra vikingtiden til i dag har Hafslund hovedgård og Borregaard Hovedgård på hver sin
side av Sarpsfossen preget Sarpsborgs utvikling. Hafslund og Borregaard er fortsatt blant landets største
industrikonsern. Opprinnelig var hovedgården på Hafslund antakelig et krongods, og navnet Hafslund, som
er satt sammen av det norrøne mannsnavnet Hafr og lundr («lund»), blir nevnt for første gang i et brev fra
1344.
Det store kulturlandskapet er fra gammelt av preget av jordbruksaktivitet. Senere har ikke minst driften ved
Hafslund og Sarpefossen utviklet stedet til et tettbygd område med mange boligenheter og også tilhørende
industri.

Figur 9-3: Flyfoto over området gir et inntrykk av området og kulturlandskapet. Kilde: Norge i Bilder.
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9.4.2

Verdikart

På bakgrunn av kartleggingen er det skilt ut seks delområder (KM) som er relevante for dette prosjektet:
•
•
•
•
•
•

KM01 Forhistoriske bosetningsspor
KM02 Bebyggelse Borgen-Dondern
KM03 Hafslund skole
KM04 Borgen folkepark
KM05 Solheim gård
KM06 Allé langs Hafslunds gate

Figur 9-4: Verdikart med verdivurderte delområder i plan- og influensområde for kulturarv (kilde: Sweco Norge AS).

De seks delområdene som er vurdert å være relevante, ligger alle i nærheten av rv. 22 Hafslunds gate og rv.
22 Iseveien, og delvis innenfor plangrensen til prosjektet. Øvrige arealer i planområdet har spredte
kulturhistoriske verdier, men vurderes å være uten betydning for fagtemaet kulturarv i denne plansaken.
Verdikartet følger som vedlegg 1, Verdikart fagtemaer.
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9.4.3

Delområde KM 01 Forhistoriske bosetningsspor

På jordet mellom fv. 581 Nordbyveien og rv. 22 Hafslunds gate, vest i planområdet, indikerer en del løsfunn
fra steinalderen i de nyere dyrkingslagene (Askeladden ID 15631 og ID 149431) at det har vært minst 1
steinalderboplass her. Det er trolig at flere gjenstander ligger i lagene. Det er ingen fredning på disse delene
av jordet, men man må være oppmerksom når det graves innenfor området.

Figur 9-5: Kartutsnitt over arkeologiske funn i KM 01 (nord for rv. 22 Hafslunds gate) og KM 02 (sør for rv.
22 Hafslunds gate). Tallene viser til reg.nr. i Askeladden. Gul markering = fredet sikringssone til ID 242354
(kilde: Askeladden).

På samme jorde er det også funnet en del spor som mest trolig stammer fra en jernalderbosetning
(Askeladden ID 242354). Det er funnet både stolpehull, kokegroper og dyrkingslag med ardspor. Dette
området – med en sikringssone – er automatisk fredet og en søknad om dispensasjon må sendes om deler
av arealet skal reguleres.
Kulturmiljøet har først og fremst aldersverdi og kunnskaps- og kildeverdi i form av fysiske spor etter
forhistorien under bakken.
Delområdet gis stor kulturhistorisk verdi.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9.4.4

Delområde KM 02 Bebyggelse Borgen-Dondern

For områdene rundt Dondern ble det i 1939 utarbeidet en reguleringsplan for
grunneier AS Hafslund. I 1945 ble det utarbeidet en ferdighuskatalog av arkitekten Arnstein
Arneberg. Reguleringsplanen ble ikke fulgt helt opp og det er andre hus enn kun arkitekt
Arnebergs ferdighus, men området er i kommuneplanen vurdert å være av vernegrad 3, med
enkelthus som har høyere vernegrad (Mortensen, 2014).

Figur 9-6: KM 2 Bebyggelse Borgen-Dondern, sett fra luften i 1963 (kilde: Norge i Bilder).

Kulturmiljøet har opplevelsesverdi knyttet til estetikk, grunnet enhetlig utforming av
bebyggelsen og harmonisk regulerte gateløp. Det har kunnskapsverdi knyttet til det tidstypiske
fra etterkrigstiden og representerer også et element av sjeldenhet grunnet enhetlig struktur.
Kulturmiljøet har arkitektonisk verdi, opplevelsesverdi, bruksverdi og samfunnshistorisk verdi.
Delområdet gis middels kulturhistorisk verdi.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9.4.5

Delområde KM 03 Hafslund skole

På området til Hafslund skole, på sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate er det funnet 6 flintsigder og 1 flintøks
(Askeladden ID 142076) fra yngre steinalderen. Og fra jernalderen er det kjent et nå tapt gravfelt
(Askeladden ID 50711 og ID 62301) med minst 6 gravhauger.

Figur 9-7: To av flintsigdene (Askeladden ID 142076) som ble funnet på
området til Hafslund skole. De er mellom 9-11,6 cm lange (kilde: Bakke, 1953).

Figur 9-8: Hafslund skole fra 1916 fotografert fra fly i 1963, like før den ble revet og ny barneskole ble bygd.
Arealet til Hafslund ungdomsskole, mellom barneskolen og rv. 22 Hafslunds gate er ennå ikke utbygd (kilde:
Norge i bilder).
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De to skolene Hafslund barneskole og Hafslund ungdomsskole dominerer kulturmiljøet. Den første skolen
innenfor kulturmiljøet åpnet 03.05.1916, senere revet, og bygd opp som barneskole i 1964. Barneskolen fikk
både et tilbygg og ble rehabilitert etter en brann i 2007. Ungdomsskolen kom til i 1970, og i fikk også en ny
utbygging og utbedring i 2007.

Figur 9-9: KM 03 Hafslund skoler sett fra luften i 2018 (kilde: Norge i Bilder).

Den forhistoriske delen av kulturmiljøet har kunnskaps- og formidlingsverdi, mens skolen kan sies å ha en
liten historisk bruksverdi. Siden de forhistoriske sporene er fysisk borte fra delområdet, er det
skolebygningene som utgjør stedets hovedverdi i dag.
Delområdet gis noe kulturhistorisk verdi.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9.4.6

Delområde KM 04 Borgen folkepark

Området som nå er Borgen folkepark var for noen hundre år
siden del av husmannsplassen Dondern, som lå omtrent der
det tidligere Østfoldmeieriet ligger i dag (Andreassen og
Kristiansen, 1999:235). Husmannsplassen var i 1723 en av
23 plasser under storgården Hafslund (Skappel, 1922:48).
Borgen folkepark ble etter flere års planlegging og
dugnadsarbeid offisielt åpnet 04.06.1950. Da var det bygget
paviljong med tilhørende bord og krakker, og tilkomstveger.
Men også i årene før dette benyttet lag og foreninger
området. Både musikkorps, sangforeninger, idrettslag og
kristne organisasjoner brukte området til sine arrangementer,
også 17. mai-arrangement og tivoli.
Hafslundkonsernet eier området og leier ut parken til
kommunen for en symbolsk sum.
I Sarpsborg kommunes kommunedelplan for kulturminner
2005-2016 er Borgen folkepark (kalt «Dondern på
Borgenhaugen») et av kommunens utvalgte, prioriterte
kulturminner/kulturmiljø (Sarpsborg kommune, 2005).
Folkeparken har både lokalhistorisk verdi, kunnskapsverdi og
bruksverdi.

Figur 9-10: Borgen folkepark het opprinnelig
Dondern Folkepark, men byttet navn kort tid før
åpningen (kilde: Sarpsborg Arbeiderblad, 23/5
1950).

Delområdet gis middels kulturhistorisk verdi.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figur 9-11: Borgen folkepark sett via laserskanning fra fly (LIDARskanning). På databildet er skogen tatt bort og vi ser vegene opp til de
to møteplassene i folkeparken. Parken er «kuttet» på alle kanter, og
mot tiltaksområdet i nordøst ser vi at eksisterende rv. 22 Hafslunds
gate har medført en skjæring inn i folkeparken (kilde: Askeladden).

9.4.7

Delområde KM 05 Solheim gård

På gården Solheim er det et gårdstun med et bolighus fra 1800-tallet (SEFRAK-nr. 0105-1305-002). Her er
også et tilhørende tuntre, en stor eik. Kulturmiljøet ligger på en liten forhøyning i terrenget, som en øy i
industriområdet. Det er også registrert et løsfunn av et flintdolkskaft fra steinalderen her (Askeladden ID
55063). Men funnstedet er usikkert.
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Figur 9-12: Solheim gård med bolighuset fra 1800-tallet (SEFRAK-nr 0105-1305-002), naturtype hul eik
(grønn) og funnsted for flintdolkskaft fra steinalderen (Askeladden ID 55063).

Figur 9-13: Solheim gård slik den så ut fra luften i 1963. (kilde: Norge i bilder).

Kulturmiljøet har mistet sin historiske kontekst, men har miljøskapende verdi, kunnskapsverdi og bruksverdi.
Delområdet gis middels kulturhistorisk verdi.

KONSEKVENSUTREDNING

SIDE 120 AV 138

Figur 9-14: Naturtype hul eik og bolighuset ved Solheim (kilde: Sweco Norge AS).

Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



9.4.8 Delområde KM 06 Allé langs Hafslunds gate
«Fra Hafslund Herregård gikk det fra gammelt av en allé i de fire himmelretninger, med enorme trær,
metertykke (Tore Stubberud: Råtten sol LBK 2008). Inne på området til herregården står alléen fremdeles,
men også langs rv. 22 Hafslunds gate finnes det enkelte trær som tilhører den østlige alléen ut fra Hafslund.
Selv om de fysiske trærne er byttet ut, markerer de nye trærne den historiske alléen.
I gjeldene reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs rv. 22 (planID 26017) er 11 trær langs rv. 22
Hafslunds gate regulert til bevaring, og reguleringsbestemmelsene sier de kan byttes ut etter hvert som de
blir saneringsmodne. I dag er en stor del av disse trærne borte, men til gjengjeld er det plantet nye trær på litt
andre lokasjoner langs vegen slik at det nå finnes litt over 20 trær her som representerer det avgrensede
kulturmiljøet KM 06. Selv om området er avgrenset i prosjektet må alléen sees på som del av den større
historiske sammenhengen med hele allésystemet som går ut fra Hafslund hovedgård.
Kulturmiljøet har miljøskapende verdi, historisk verdi, kunnskapsverdi og bruksverdi.
Delområdet gis middels kulturhistorisk verdi.
Uten betydning
Noe
Middels
Stor
Svært stor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9.5 Påvirkning av delområder i de ulike alternativene

De tre ulike alternativenes påvirkning på delområdene beskrives av matrisene under.

9.5.1

Delområde KM01 Forhistoriske bosetningsspor

Påvirkning
Kulturminnenivå

Samlet vurdering av
påvirkning

9.5.2

Alt.1 - Sør
Berører en mindre viktig del av
kulturmiljøet. Svekker sammenhengen.
Alternativet går delvis inn i det fredede
området. Denne delen er kartlagt, men
ikke utgravd, i forbindelse med
arkeologiske registreringer til dette
prosjektet. Forringet.
Forringet

Alt.1 - Sør
Ubetydelig endring

Samlet vurdering
av påvirkning

Ubetydelig endring

Alt.1 - Sør
Ubetydelig endring

Samlet vurdering
av påvirkning

Ubetydelig endring

Forringet

Alt.2 - Nord
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

Alt.3 – Opt.
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

Alt.2 - Nord
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

Alt.3 – Opt.
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

Alt.2 - Nord
Ubetydelig
endring

Alt.3 – Opt.
Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Ubetydelig
endring

Alt.2 - Nord
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

Alt.3 - Opt.
Ubetydelig
endring
Ubetydelig
endring

Delområde KM04 Borgen folkepark

Påvirkning
Kulturminnenivå

Samlet vurdering
av påvirkning

9.5.5

Forringet

Delområde KM03 Hafslund skoler

Påvirkning
Kulturminnenivå

9.5.4

Alt.3 – Opt.
Som i alt. 1.

Delområde KM02 Bebyggelse Borgen – Dondern

Påvirkning
Kulturminnenivå

9.5.3

Alt.2 - Nord
Som i alt. 1.

Alt.1 - Sør
En del av den nordlige skråningen til
Borgen folkepark, vil bli påvirket av
fysiske inngrep Dette går derimot lite ut
over de kulturhistoriske verdiene. På
grensen mellom ubetydelig endring og
noe forringet.
Noe forringet

Delområde KM05 Solheim gård

Påvirkning
Kulturminnenivå

Alt.1 - Sør
Ubetydelig endring

Samlet vurdering
av påvirkning

Ubetydelig endring

KONSEKVENSUTREDNING

SIDE 122 AV 138

9.5.6 Delområde KM06 Allé langs Hafslunds gate
Påvirkning
Kulturminnenivå

Samlet vurdering
av påvirkning

Alt.1 - Sør
Flere av trærne sør for rv. 22 Hafslunds
gate vil bli opprettholdt, men alle på
nordsiden av vegen vil bli berørt. Alléen
vurderes å bli forringet.
Forringet

Alt.2 - Nord
Som i alt.1.

Alt.3 - Opt.
Som i alt.1.

Forringet

Forringet

9.6 Konsekvens for delområder i de ulike alternativene

Konsekvensene for hvert delområde (KM) er tabellarisk vist for de ulike alternativene, for å komme frem til
alternativenes samlede konsekvens for fagtema kulturarv. I tabellene Tabell 9-4, Tabell 9-5 og Tabell 9-6
oppsummeres verdi, påvirkning og konsekvens for hvert av de verdsatte delområdene. Verdi sammenholdt
med påvirkning gir konsekvens i samsvar med konsekvensvifta, jf. Figur 4-4.
Tabell 9-4: Alternativ 1 – Utvidelse mot sør med angitt verdi, påvirkning og konsekvens for fagtema kulturarv.
Delområder
Verdi
KM 01 Forhistoriske bosetningsspor
Stor
KM 02 Bebyggelse Borgen-Dondern
Middels
KM 03 Hafslund skoler
Noe
KM 04 Borgen folkepark
Middels
KM 05 Solheim gård
Middels
KM 06 Allé langs Hafslunds gate
Middels
Konsekvens for kulturarv i alternativ 1 er:

Påvirkning
Forringet
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Noe forringet
Ubetydelig endring
Forringet

Konsekvens
Betydelig miljøskade (--)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Noe miljøskade (-)
Ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (--)
Middels negativ

Tabell 9-5: Alternativ 2 – Utvidelse mot nord med angitt verdi, påvirkning og konsekvens for fagtema kulturarv.
Delområder
Verdi
KM 01 Forhistoriske bosetningsspor
Stor
KM 02 Bebyggelse Borgen-Dondern
Middels
KM 03 Hafslund skoler
Noe
KM 04 Borgen folkepark
Middels
KM 05 Solheim gård
Middels
KM 06 Allé langs Hafslunds gate
Middels
Konsekvens for kulturarv i alternativ 2 er:

Påvirkning
Forringet
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Forringet

Konsekvens
Betydelig miljøskade (--)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (--)
Middels negativ

Tabell 9-6: Alternativ 3 - Optimalisert med angitt verdi, påvirkning og konsekvens for fagtema kulturarv.
Delområder
Verdi
KM 01 Forhistoriske bosetningsspor
Stor
KM 02 Bebyggelse Borgen-Dondern
Middels
KM 03 Hafslund skoler
Noe
KM 04 Borgen folkepark
Middels
KM 05 Solheim gård
Middels
KM 06 Allé langs Hafslunds gate
Middels
Konsekvens for kulturarv i alternativ 3 er:
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Påvirkning
Forringet
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Ubetydelig endring
Forringet

Konsekvens
Betydelig miljøskade (--)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Ubetydelig miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (--)
Middels negativ
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9.7 Sammenstilling av konsekvenser av alternativene

Tabell 9-7 nedenfor sammenstiller konsekvensene av de tre ulike alternativene, oppsummerer samlet
konsekvens for hvert alternativ og rangerer de ulike alternativene opp mot hverandre.
Tabell 9-7: Sammenstilling av konsekvensene for fagtema kulturarv.
Delområder
KM 01 Forhistoriske
bosetningsspor
KM 02 Bebyggelse
Borgen-Dondern
KM 03 Hafslund skoler
KM 04 Borgen folkepark
KM 05 Solheim gård
KM 06 Allé langs
Hafslunds Gate
Avveining
Samlet vurdering
Rangering
Forklaring til rangering

Alt.1 - Sør
Betydelig miljøskade (--)

Alt.2 - Nord
Betydelig miljøskade (--)

Alt.3 - Optimalisert
Betydelig miljøskade (--)

Ingen/ubetydelig miljøskade
(0)
Ingen/ubetydelig miljøskade
(0)
Noe miljøskade (-)
Ingen/ubetydelig miljøskade
(0)
Betydelig miljøskade (--)

Ingen/ubetydelig
miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig
miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig
miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig
miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (--)

Ingen/ubetydelig
miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig
miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig
miljøskade (0)
Ingen/ubetydelig
miljøskade (0)
Betydelig miljøskade (--)

Inngrep i fredet område (KM
01) og fjerning av en side av
allé (KM 06)
Middels negativ
konsekvens
2
Fysisk inngrep i KM 04
Borgen folkepark.

Inngrep i fredet område
(KM 01) og fjerning av en
side av allé (KM 06).
Middels negativ
konsekvens
3
Tar størst areal av fredet
område i KM 01.

Inngrep i fredet område
(KM 01) og fjerning av en
side av allé (KM 06).
Middels negativ
konsekvens
1
Minst inngrep av tiltaksalternativene.

9.8 Potensialet for funn

Det er allerede gjort arkeologiske registreringer i planområdet for å avklare om det kan være til nå ukjente,
automatisk fredede kulturminner langs traséene.
Resultatet var funnene som ble gjort i KM 01 og som er tatt høyde for i selve konsekvensutredningen. Dette
området må søkes frigitt og her er selvfølgelig potensialet for å gjøre funn svært stort.
I resten av planområdet forventes det ikke å dukke opp nye arkeologiske spor som man ikke allerede kjenner
til.
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Figur 9-15: Kart over potensialet for nye funn av til nå ukjente automatisk fredede kulturminner (kilde: Sweco Norge AS).

9.9 Konsekvensvurdering av hele tiltaket

Hovedkonklusjonen på konsekvensutredningen for fagtema kulturarv er at ingen av de tre alternativene gir
vesentlig negativ konsekvens, og forskjellen mellom alternativene er heller ikke stor. I og med at alle
alternativene gir middels negative konsekvenser vil det være best for fagtema kulturarv å holde seg til 0alternativet. Selv om det vurderes å være liten forskjell på alternativene er det likevel mulig å rangere dem.
Det som har vært avgjørende for rangeringen av alternativene er graden av skade de gjør på den fredede
lokaliteten Askeladden ID-242354 i KM 01 og konsekvens for allé KM 06, lengst vest i planområdet. Her vil
alle alternativene føre til at man ødelegger spor etter forhistorisk bosetning som ligger under bakken. Dette
området er kartlagt, men ikke utgravd, gjennom den arkeologiske registreringen i forbindelse med dette
prosjektet. Området er fredet og man må søke om dispensasjon for eventuelt å få tillatelse til å gjennomføre
tiltak.
KM 04 Borgen folkepark har en viss kulturhistorisk verdi, og er allerede «kuttet» som følge av inngrep på alle
kanter. Nordsiden langs rv. 22 Hafslunds gate er imidlertid ikke mest sårbar for inngrep med tanke på
kulturhistorisk verdi.
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9.10 Usikkerhet til tiltaket
9.10.1 Usikkerheten knyttet til tiltaket
Alle alternativene er foreslått å gå inn på det fredede området i KM 01. Dette avhenger av at man får
dispensasjon fra kulturminneloven for tiltaket. Det knytter seg derfor usikkerhet til om en slik dispensasjon
blir gitt.

9.10.2 Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget
Blir det gitt dispensasjon til å gå inn i det i dag fredede arealet i KM 01, vil det høyst sannsynlig bli påkrevd
en arkeologisk utgravning. Hva denne vil frembringe har vi indikasjoner på via registreringsarbeidet som
Østfold fylkeskommune utførte 22.-23.08 2018. Men det kan også dukke opp nye momenter som både
fordyrer prosjektet og forlenger fremdriftsplanen, i tillegg til å gi oss ny, verdifull kunnskap om forhistorien.

9.11 Skadereduserende tiltak

For å redusere skader tiltaket kan gjøre på kulturarven kan man ved KM 01 legge opp til formidling av
resultatene som vil komme etter en arkeologisk utgravning. I dette tilfellet er det kanskje mest relevant med
formidling i form av omvisninger i forbindelse med selve utgravningen og en eller flere skriftlige,
populærvitenskapelige utgivelser i etterkant. Blir funnene viktige nok kan også informasjonsskilt langs gangog sykkelvegen være et alternativ. Man bør i formidlingssammenheng også dra nytte av at rundt 800 av
barna i lokalområdet går på skolen her.
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10 Samlet konsekvens

I dette kapittelet gjøres en vurdering av de tre alternativene for alle fagtemaene samlet. Konsekvensene fra
utredningene over er oppsummert i tabellen under, og er grunnlaget for en samlet konsekvens for hvert
alternativ, samt en rangering av alternativene.
Tabell 10-1 Oppsummering av konsekvenser og rangering for alle fagtemaene, samt samlet konsekvens og
rangering.
Fagtema
Naturmangfold

Friluftsliv/by- og
bygdeliv
Landskapsbilde

Kulturarv

Alt. 0

Alt. 1 - Sør

Alt. 2 - Nord

Alt. 3 - Optimalisert

0

Middels negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

1

3

2

Noe negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Noe negativ
konsekvens

2

3

1

Noe negativ
konsekvens

Noe negativ
konsekvens

Noe positiv
konsekvens

3

2

1

Middels negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

2

3

1

Forhold tilknyttet
parken ved Rich. Bar
med særlig risiko for
skade av naturtype hul
eik (eik 1), samt
inngrepet i Borgen
folkepark med
konsekvens for
landskapsbilde
tillegges vekt.

Ødeleggelse av
parken ved Rich. Bar
og naturtype hul eik
(eik 1 og 3) er
vektlagt.

Forhold tilknyttet
parken ved Rich. Bar
og Borgen folkepark,
gir totalt sett minst
skade, til tross for at
tostammet eik (eik 2)
sannsynligvis går
tapt.

Noe negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Noe negativ
konsekvens

2

3

1

Nest beste alternativet
i 3 av 4 fagtemaer, og
best i ett.
Utslagsgivende er
rangeringen som
dårligste alternativ for
landskapsbilde.

Dårligste alternativet
i 3 av 4 fagtemaer,
og klart dårligst ved
samlet konsekvens.

Beste alternativ i alle
fagtemaer unntatt
naturmangfold, og
ved samlet
konsekvens.

0

0

0

Avveining

Samlet konsekvens
Samlet rangering
Forklaring til
rangering
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Alternativ 1 – Utvidelse mot sør
For naturmangfold er alternativet best med middels negativ konsekvens. Vurderingen vektlegger at utvidelse
av rv. 22 Hafslunds gate medfører at ingen eiker vil gå direkte tapt. Tiltak i/nær rotsonen til naturtype hul eik
(eik 1) nærmest veganlegget, medfører imidlertid en risiko for at eika blir skadet og dør. Dette vil påføre
området en alvorlig miljøskade.
For friluftsliv/by- og bygdeliv er alternativet nest best med noe negativ konsekvens. Vurderingen vektlegger
at parken ved Rich. Bar blir forringet ved utvidelse av veganlegget og medfører redusert bruk. I tillegg
vektlegges det at Borgen folkepark blir berørt av en stor vegskjæring i den nordlige delen av parken, selv om
dette bare vil beslaglegge en begrenset del av parken og medføre noe redusert opplevelseskvalitet.
For landskapsbilde er alternativ 1 det dårligste alternativet, med noe negativ konsekvens. Inngrepet i Borgen
folkepark, ved at trærne og den naturlige terrengformasjonen går tapt, er tillagt størst vekt i vurderingen. I
tillegg vil særpreget ved at linderekken langs «det tidligere Østfoldmeieriet» (gnr./bnr. 1048/466 m.fl) og
folkeparken som møter gata, bli borte i dette alternativet. Til sammen medfører disse forholdene at
delområdet LB03 Hafslunds gate langs Borgen folkepark påføres betydelig miljøskade.
For kulturarv skiller alternativ 1 seg fra de øvrige alternativene på grunn av det fysiske inngrepet i Borgen
folkepark.
På dette grunnlaget vurderes alternativ 1 – utvidelse mot sør samlet å gi noe negativ konsekvens. I
avveiningen er forhold tilknyttet parken ved Rich. Bar, og særskilt risikoen for skade på naturtype hul eik (eik
1), samt de konsekvenser som inngrepet i Borgen folkepark gir for landskapsbildet, vektlagt. Alternativet
rangeres som nummer 2. Det er det nest beste alternativet i 3 av 4 fagtemaer, men kommer dårligst ut for
landskapsbilde, som vektlegges ved rangering av samlet konsekvens.
Alternativ 2 – Utvidelse mot nord
For naturmangfold er alternativ 2 det dårligste alternativet, og gir stor negativ konsekvens. Utslagsgivende
for vurderingen er at parken ved Rich. Bar blir ødelagt. Dette gir mest alvorlig miljøskade ved at naturtypehul eik (eik 1 og 3), samt flere andre store trær i parken, med tilhørende biologisk mangfold, går tapt.
Alternativ 2 er også det dårligste alternativet for friluftsliv/by- og bygdeliv med middels negativ konsekvens,
fordi parken ved Rich. Bar i praksis går tapt.
For landskapsbildet vil alternativ 2 utgjøre noe negativ konsekvens, fordi parken ved Rich. Bar går tapt. Alle
de store trærne, herunder tre store eiker, vil gå tapt og endrer de visuelle kvalitetene i området.
Alternativ 2 er også det dårligste alternativet for kulturarv, hovedsakelig begrunnet i størst ødeleggelse av
KM 01 Forhistoriske bosetningsspor på nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate.
På dette grunnlaget vurderes alternativ 2 – utvidelse mot nord samlet å gi middels negativ konsekvens. I
avveiningen er det vektlagt at alternativet ødelegger parken ved Rich. Bar og feller flere store parktrær,
herunder to hule eiker som er utvalgt naturtype med potensiale som leveområde for rødlistede arter.
Alternativet rangeres som nummer 3, da dette er det dårligste alternativet for 3 av 4 fagtemaer, og det klart
dårligste alternativet i samlet konsekvens.
Alternativ 3 - Optimalisert
Alternativ 3 medfører middels negativ konsekvens for naturmangfold, og er rangert som det nest beste
alternativet for fagtemaet. Eik 2 vil gå tapt, men rotsonen til naturtype hul eik (eik 1) blir mindre berørt av
vegutvidelsen, sammenliknet med alternativ 1 og 2. Sykkelvegen m/fortau gjennom parken er tilpasset
terrenget (horisontalt og vertikalt) for å gi størst avstand til eik 1 og 3 og redusere risiko for skade på
rotsystemene. Det er vurdert at eik 1 og 3 i parken vil ha mindre risiko for skade og død, enn i alternativ 1 og
2.
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For friluftsliv/by- og bygdeliv gir alternativ 3 noe negativ konsekvens, og er rangert som det beste
alternativet. Utslagsgivende for vurderingen er at alternativet i sum gir minst skader både i parken ved Rich.
Bar og i Borgen folkepark for fagtemaet.
Alternativ 3 er vurdert å gi noe positiv konsekvens for landskapsbilde. Vurderingen vektlegger at alternativet
sparer Borgen folkepark for inngrep, og etableringen av en bred rabatt med ny trerekke langs nordre del av
rv. 22 Hafslunds gate vektes positivt. I tillegg vil trærne i parken ved Rich. Bar bli best ivaretatt i dette
alternativet.
For kulturarv gir alternativ 3 middels negativ konsekvens, tilsvarende som for de øvrige alternativene.
Alternativ 3 er likevel rangert som best, da det gir minst inngrep av alternativene.
På dette grunnlaget vurderes alternativ 3 – optimalisert samlet å gi noe negativ konsekvens, tilsvarende
alternativ 1. Alternativet rangeres foran alternativ 1, fordi det gir minst skade totalt sett, både i parken ved
Rich. Bar og i Borgen folkepark. Alternativet er rangert som best i alle fagtemaene, og følgelig i samlet
konsekvens.
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Tilleggsvurdering

Som del av konsekvensutredningen er det valgt å ta med en tilleggsvurdering som omhandler alternativenes
påvirkning på kvartalet mellom rv. 22 Hafslunds gate og Gamle Isevei, «det tidligere Østfoldmeieriet»
(gnr./bnr. 1048/466 m.fl). Kvartalet er under planlegging og skal tilrettelegges for bolig, kontor, tjenesteyting
og varehandel (jf. varsel om oppstart av planarbeid, 13.07.17). Direkte og indirekte påvirkning på kvartalets
mulighetsrom i de tre alternativene vurderes og resulterer i et foretrukket alternativ. I anbefalingen kapittel 12
sammenstilles vurderingen av kvartalets påvirkning med de øvrige fagtemaene som er utredet.

Figur 11-1: Planområdet ved varsel om oppstart av planarbeid. (Kilde: Sarpsborg Arbeiderblad, 13.07.17).
KONSEKVENSUTREDNING

SIDE 129 AV 138

Utbygging av et nytt veganlegg gir utslag på arealbruken langs strekningen. Bredden på veganlegget langs
rv. 22 Hafslunds gate vil bli mer enn det dobbelte av dagens bredde, og vil gi et helt annet gatebilde enn i
dag. Tiltaket vil berøre alle eiendommer langs strekningen i varierende grad. Enkeltstående eiendommer vil
enten tilpasses til dagens bruk eller får en helt ny arealbruk som del av prosjektet. I et fortettingsperspektiv
vil ikke de enkeltstående eiendommene langs strekningen ha så stor betydning, og det er ikke grunnlag for å
vurdere disse nærmere som del av konsekvensutredningen. «Det tidligere Østfoldmeieriet» består derimot
av flere eiendommer som skal planlegges samlet, og som vil gi et vesentlig bidrag til befolkningsvekst rundt
kollektivaksen.
Kvartalets mulighetsrom vil bli direkte påvirket av tiltaket. I alle alternativene blir adkomst til kvartalet endret,
da tiltaket medfører at eksisterende avkjørsler til rv. 22 Hafslunds gate blir stengt. Kvartalet vil få adkomst fra
Tors gate og/eller Gamle Isevei i fremtidig situasjon. Stenging av avkjørsler gir en direkte virkning på
næringsgrunnlaget til eksisterende virksomhet, og vil kunne begrense fremtidig virksomhet i kvartalet. På
grunn av avkjørselssaneringer vil trafikken i Tors gate (nord) øke, noe som kan påvirke støysituasjonen i
kvartalet. Arealstørrelsen i kvartalet blir påvirket av tiltaket og arealbeslaget varierer med alternativene. I alle
alternativene tilrettelegges det for fortau på vestsiden av Tors gate (nord), som vil berøre en smal stripe på
denne siden av kvartalet. Alternativ 1 med vegutvidelse mot sør vil gi minst arealmessig påvirkning på
kvartalet langs rv. 22 Hafslunds gate. Alternativ 2 med vegutvidelse mot nord vil beslaglegge betydelig større
del av kvartalet. Alternativ 3 er omtrent som alternativ 2, men med ytterligere arealbeslag som følge av en 2
meter bredere rabatt for trerekke.
Kvartalet vil bli påvirket av endringer i omgivelsene som følge av tiltaket. Uavhengig av alternativ blir
veganlegget i seg selv betydelig større, mer dominerende i landskapet og vil gi negativ nærvirkning sett fra
kvartalet. Dagens linderekke som har noe skjermingseffekt vil bli borte. Alternativ 1 vil medfører et
terrenginngrep i den nordlige delen av Borgen folkepark, vis-á-vis kvartalet, der deler av dagens skogkledde
skråning går tapt. Skråningen vil kunne bli revegetert som del av prosjektet, men vil endre karakter.
Alternativ 2 skåner Borgen folkepark for inngrep, og vil ha mindre betydning for kvartalets påvirkning fra
omgivelsene. I alternativ 3 er planlagt en rabatt (4 meters bredde) som tilrettelegger for en ny trerekke, dels
som erstatning for dagens linderekke og dels for å myke opp gatebildet. Trerekken vil bidra til å skjerme
kvartalet fra veganlegget, samt redusere innsyn.
Isolert sett vil alternativ 0 (dagens situasjon) være det alternativet som gir kvartalet størst mulighetsrom og
potensiale for fortetting. Alternativ 1 vurderes nest best, da det gir minst arealbeslag, til tross for utsyn til et
«sår» i landskapet. Alternativ 2 og 3 vurderes å være like dårlige. Alternativ 2 gir noe mindre arealbeslag i
kvartalet, enn alternativ 3, men samtidig utsyn til et mer dominerende veganlegg. Alternativ 3 gir minst
mulighetsrom, men med noe høyere kvalitet, enn alternativ 2.
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Anbefaling

Transport har nær sammenheng med arealbruk. Overordnede føringer har mål om fortetting for bl.a. å styrke
grunnlaget for et godt tilbud for kollektivtrafikk og myke trafikanter. Målet forutsetter utbygging av et
sammenhengende og effektivt gang- og sykkelvegnett og bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Dette
prosjektet legger til rette for det langs en viktig transportforbindelse i Sarpsborg.
I utredningen av de fire fagtemaene i den samfunnsøkonomiske analysen er alternativ 3 rangert som det
beste alternativet, fordi det totalt sett gir minst skade både i parken ved Rich. Bar og i Borgen folkepark. I
tilleggsvurderingen med alternativenes påvirkning på kvartalet «det tidligere Østfoldmeieriet» er alternativ 1
best for kvartalet isolert sett, da det gir det minste arealbeslaget av alternativene. Alternativ 1 sin påvirkning
på kvartalet sammenstilt med de øvrige fagtemaene blir en vurdering mellom grad av fortetting mot bevaring
av et landskapselement. Borgen folkepark er en identitetsbærende landform i området med kulturhistorisk,
natur- og landskapsmessig verdi. Den er under press, med terrenginngrep fra flere kanter slik det fremgår av
LIDAR-skanning, jf. Figur 9-11. I alternativ 1 vil den bli ytterligere skadet, nordsiden vil preges av en
vegskjæring og få et helt annet uttrykk. Selv om alternativ 2 og 3 gir minst mulighetsrom for kvartalet i form
av arealstørrelse, er det et betydelig areal igjen som kan transformeres til bolig- og næringsformål. Hvordan
dette kan utnyttes handler om å finne kreative og kvalitative løsninger for utnyttelse, byggehøyde, utearealer,
parkering, fordeling mellom bolig og næring, fellesløsninger mm. Siden alternativ 2 er det dårligst rangerte
alternativet i samlet konsekvens av de øvrige fagtemaene, på grunn av ødeleggelsen av parken ved Rich.
Bar med naturtype hul eik, og det ikke er vesentlig forskjell på alternativ 2 og 3 for kvartalet sin del, vil
alternativ 3 samlet sett være det beste alternativet.
Alternativ 3 anbefales for videre arbeid og som grunnlag for reguleringsplan.
I det videre arbeidet med alternativ 3 bør skadereduserende tiltak vurderes for å redusere skadeomfanget
ytterligere. Konkrete tiltak til prosjekterings-, anleggs- og driftsfase er følgende:
Særskilte tiltak for å redusere risiko for skade på naturtype hul eik:
Sykkelveg m/fortau forbi eika på Solheim må, om mulig, heves for å begrense graving i rotsonen,
samt unngå grøft.
Benytte lette og rotvennlige masser ved behov for oppfylling over rotsonen.
Vurdere «rotbru» ved inngrep i rotsonen.
Vurdere «jordtunnel» ved inngrep i rotsonen.
Fjerne asfalt som i dag dekker parkeringsplassen på østsiden av parken ved Rich. Bar, og erstatte
arealet med jord.
Beholde fortauet langs Rolighetsveien som i dagens situasjon, for å unngå graving i rotsonen for
breddeutvidelse av fortauet.
Prøvegrave for å avdekke hvor rotsystemet befinner seg.
Gjennomføre rotskjæring for å stimulere til ny rotvekst utenfor området for terrenginngrep.
I reguleringsplanen må eikene sikres i plankart og planbestemmelser.
YM-plan må stille krav og beskrive hvordan eikene skal sikres i anleggsfase.
Krav til sikring innarbeides som prisbærende poster i konkurransegrunnlaget.
I anleggsfasen må krav og tiltak i anleggsgjennomføringen følges opp, slik at trærne ikke skades
underveis.
Eikenes tilstand bør overvåkes etter anleggsgjennomføringen, og tiltak må iverksettes ved behov.
Andre skadereduserende tiltak som må vurderes i videre arbeid:
Vurdere nødvendigheten av parallelført gang- og sykkelveg på sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate
over undergangen øst for Ryes vei, eller om det er akseptabelt kun med gang- og sykkelveg i rampe
tilknyttet undergangen. Dette både for å redusere tverrsnittet på veganlegget, lengden på
undergangen, samt redusere inngrep i eiendommer på sørsiden (gnr./bnr. 1047/49 og 1047/51).
Eventuelt kan parallelført gang- og sykkelveg opprettholdes, men vurdere om rampen tilknyttet
undergangen kan erstattes med trapp mot øst. Inngrep i skråning mot eiendommene bør vurderes
redusert med støttemur.
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Trange og mørke underganger bør motvirkes ved å åpne opp sideterreng på minst en side av
rampen. God utforming, belysning og oversiktlighet bør vektlegges i underganger og ramper. For
undergangen øst for Ryes vei må dette sees i sammenheng med punktet over. For undergangen øst
for Snekkerstubakken må disse forholdene vurderes for å tilrettelegge for mest mulig bruk av
undergangen.
Vurdere tiltak i vertikalkurvatur på kjøreveg og/eller sykkelveg m/fortau langs kvartalet «det tidligere
Østfoldmeieriet» for å redusere skråningsutslag og det totale arealbeslaget. Eventuelt vurder å ta
opp terrenget med støttemur. Bredden på grøntrabatten er 4 meter, som er nødvendig for å gi
trærne tilstrekkelig jordvolum og vekstvilkår til å utvikle seg, uten behov for modulbaserte
byggesystemer for jordarmering. Redusert bredde kan vurderes med etablering av slike systemer.
Eventuelle støytiltak/støyskjerming bør om mulig utformes som del av omgivelsene og i mindre grad
som en del av veganlegget.
Sikre del av allé på sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate forbi ungdomsskolen, samt reetablere del av
allé på nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate.
Reetablere trær for å skape en buffersone mellom kjørebanen og gang- og sykkelvegsystemet.
Dette vil dele og myke opp det visuelle snittet på veganlegget, og virke skjermende for fotgjengere
og syklister. Det bør tilrettelegges for best mulig vekstvilkår for nye gatetrær.
Kartlegge status og begrense frøproduksjon for fremmede arter gjennom vekstsesongene før
anleggsstart og utarbeide tiltak for å forebygge spredning av fremmede arter som sikres og
beskrives i YM-planen.
Tilrettelegge for formidling av resultatene etter arkeologisk utgraving i KM 01.
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