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1

Sammendrag

Riksveg 22 mellom Hafslund og Dondern er en trafikkert innfartsåre til Sarpsborg sentrum.
Planen skal tilrettelegge for økt fremkommelighet, trafikksikkerhet og attraktivitet for både
myke trafikanter og kollektivtrafikken på strekningen. Forslagsstiller er Statens vegvesen
Utbyggingsområde sørøst og Sweco Norge AS er plankonsulent. Prosjektet er del av Bypakke
Nedre Glomma.
Til grunn for utforming av løsninger i planområdet ligger Statens vegvesens håndbøker.
Utformingen er også basert på anbefalinger fra en konsekvensutredning og ulike
fagutredninger og analyser. I tillegg er det tatt hensyn til innspill fra grunneiere og
næringsaktører i området.
Planområdet er tilpasset det konkrete prosjektet og omfatter ca. 108,5 daa. Arealene berører
hovedsakelig eksisterende trafikkareal og tilgrensende eiendommer på begge sider av rv. 22
Hafslunds gate, rv. 22 Iseveien og fv. 118 Skjebergveien. Planen tilrettelegger for utvidelse til
firefelt kjøreveg, hvorav tosidig kollektivfelt langs rv. 22 Hafslunds gate. Langs rv. 22 Iseveien
planlegges det for to- og trefelts kjøreveg, strekningsvis med ensidig kollektivfelt. Holdeplasser
er stedvis utformet som busslommer og stedvis som kantstopp, avhengig av antall reisende og
plassering. Planen tilrettelegger for et oppgradert tilbud for fotgjengere og syklister langs
strekningen med bl.a. tosidig gang- og sykkelløsning langs rv. 22 Hafslunds gate, hvorav
sykkelveg m/fortau på nordsiden som videreføres langs rv. 22 Iseveien. Flere kryss og
avkjørsler stenges eller endres som følge av prosjektet, noe som gir endret trafikkmønster og
behov for oppgradering av flere kommunale veger. For å sikre gode muligheter for kryssing av
rv. 22 tilrettelegges det for nye underganger øst for Ryes vei og øst for Snekkerstubakken, og
kryssing i plan ved rundkjøringen ved Dondern.
For å myke opp veganleggets dominerende størrelse og harde flater tilrettelegges det for en
ferdselsåre med et grønt preg som skal oppleves frodig og naturlikt. Dette gjøres ved at
rabatter og sidearealer beplantes, stedvis som allé og trerekker. For å ivareta hensyn knyttet til
naturtype hul eik (også kalt forskriftseik), reguleres tre eiketrær til bevaring med tilhørende
hensynssoner.
Planen er bearbeidet for å gi minst mulig virkninger. Dette gjelder særskilt forhold knyttet til
naturtypen hul eik, veganlegget som del av et byrom med grønt preg og berøring med
kulturminner og dyrka mark. Videre er det ikke til å unngå at planen berører en rekke bolig- og
næringseiendommer langs strekningen på en negativ måte. Dette vil bli grundig behandlet i
arbeidet med grunnerverv, som vil skje i etterkant av at reguleringsplanen er vedtatt og
prosjektet har fått finansiering for byggefasen.
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2
2.1

Bakgrunn for reguleringssaken
Hensikten med planen

Riksveg 22 (rv. 22) mellom Hafslund og Dondern er en av de mest trafikkerte innfartsårene til
Sarpsborg sentrum, 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.
Som del av planarbeidet er det utarbeidet en konsekvensutredning som belyser vesentlige
virkninger planen vil ha for aktuelle og beslutningsrelevante tema, og som beslutningsgrunnlag
for valg av løsning. Videre er det utarbeidet en detaljreguleringsplan med teknisk detaljplan for
å planlegge og sikre gjennomføring av prosjektet.

2.2

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. Deler av tilliggende kommunalt vegnett har i
løpet av prosessen blitt tatt med i prosjektet. Dette gjelder Tors gate, Furuveien, Haralds gate
og Myraveien.
Området ligger om lag 3,5 km øst for Sarpsborg sentrum.
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Figur 2-2: Prosjektområdet ligger på rv. 22 sørøst for Sarpsborg sentrum, og er markert med blå sirkel i
figuren. Rv. 22 utgjør en viktig forbindelse mellom E6 og E18 (kilde: Vegkart.no).

Figur 2-1: Viser plangrensen markert med grønn strek (kilde: Sweco Norge AS).
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2.3

Forslagstiller og plankonsulent

Statens vegvesen Utbygging sørøst er forslagsstiller og har ansvaret for gjennomføring av
planen. Sweco Norge AS har vært plankonsulent og utarbeidet planen med
konsekvensutredning og teknisk detaljplan.

2.4

Bakgrunn for planarbeidet

Prosjektet er en del av prosjektporteføljen i Bypakke Nedre Glomma. Denne bypakken er en
samarbeidskonstellasjon mellom Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Viken
fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen om fremtidens transportsystem.
Prosjektet er ett av to bompengeutløsende prosjekter i Bypakke Nedre Glomma, og
planarbeidet skal imøtekomme mål og tiltak gitt i bypakken, jf. kapittel 2.6. Bypakke Nedre
Glomma er ytterligere omtalt i kapittel 4.3.

2.5

Prosjekthistorikk

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). Anbefalt løsning fra forstudien var å gå videre med
en løsning basert på Alternativ nord.
Planarbeidet bygger på arbeidet fra forstudien. De to alternativene fra forstudien er nærmere
vurdert, og det er 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. Konsekvensutredning av alternativene er ytterligere omtalt i kapittel 6. I tillegg er
prosjektet utvidet til å omfatte kollektivtiltak og løsning for gående og syklende langs rv. 22
Iseveien og fv. 118 Skjebergveien.
Etter Solberg-regjeringens bompengeforlik høsten 2019 ble planarbeidet stoppet i påvente av
ny finansieringsløsning og prioritering i Bypakke Nedre Glomma. Etter 2020 ble ansvaret for
reguleringsplanen flyttet internt i Statens vegvesen til Utbyggingsområde sørøst. Planarbeidet
hadde pause fra desember 2019 til november 2021. Plandokumentene (plankart,
planbestemmelser, planbeskrivelse) og en del av vedleggene med betydning for de juridiske
løsningene er oppdatert. En del grunnlagsdokumenter og tekniske tegninger er imidlertid ikke
oppdatert etter desember 2019. Tegningsdatoer til de tekniske tegningene fremgår av
tegningslisten (s. 2-3) og tittelfeltet på hver tegning.
Det gjøres oppmerksom på at rv. 22 har endret vegnummer fra rv. 111 under
prosjektperioden. Ikke alle tidligere dokumenter i prosjektet er oppdatert med nytt
vegnummer rv. 22 og man finner derfor begge vegnumrene i prosjektmaterialet, men vegen er
den samme.
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2.6

Mål

2.6.1

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:
•
•
•
•
•
•
•
2.6.2

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 01, rapport Innledende fase, 01.02.2019.

2.7

Utbyggingsavtaler

På nåværende stadiet i prosessen foreligger det ikke behov for utbyggingsavtaler i prosjektet.

2.8

Vurdering av behovet for konsekvensutredning

Plan- og bygningsloven §§ 4-2, 12-10 og 14-6, med tilhørende forskrift om
konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) gir føringer for konsekvensutredning av planer.
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Dette planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning, jf. § 8 a), vedlegg II e), pkt. i. om
bygging av veger som kan komme i berøring av naturtype hul eik, jf. § 10 a).
I oppstartsmøtet med kommunen ble det avklart at det ikke var behov for
konsekvensutredning, og med dette som bakgrunn varslet Statens vegvesen oppstart av
planarbeidet. I samråd med Fylkesmannen i Østfold (nå Statsforvalteren i Oslo og Viken),
Østfold fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune) og Sarpsborg kommune er det i etterkant
avklart at følgende fagtemaer skal utredes:
Det er i samråd med Fylkesmannen i Østfold (nå Statsforvalteren i Oslo og Viken), Østfold
fylkeskommune (nå Viken fylkeskommune) og Sarpsborg kommune avklart 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.
Behovet for konsekvensutredning er nærmere vurdert og fremgår av vedlegg 02
Konsekvensutredning rv. 22 Hafslund–Dondern. Konsekvensutredning er gjennomført og
anbefalinger ligger til grunn for planen. Konsekvensutredningen er omtalt i kapittel 6 og følger
i sin helhet planbeskrivelsen som vedlegg 02.
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3

Planprosessen

3.1

Oppstart

Det ble avholdt oppstartsmøte med Sarpsborg kommune 24.04.2017. Oppstart av planarbeidet
ble annonsert 15.05.2017 i Sarpsborg Arbeiderblad og på nettsidene til Sarpsborg kommune og
Statens vegvesen. Det ble annonsert et tilleggsvarsel den 17.06.2019, fordi det var behov for å
utvide plangrensen ved Snekkerstubakken og Furuveien.
Det ble sendt varsel om oppstart i form av brev til følgende:
•
•
•
•
•

Fagmyndigheter
Grunneiere, festere
Naboer
Nabokommuner
Interesseorganisasjoner

Figur 3-1: Opprinnelig og utvidet planområde ved varsel om oppstart (kilde. Sweco Norge AS).

3.2

Innkomne innspill

Det kom inn 20 innspill til planarbeidet i forbindelse med varsel om oppstart. Det er laget et
kort sammendrag av innspillene, og kommentert hvordan de følges opp i planarbeidet.
Sammendraget med forslagsstillers kommentar er vedlegg 03 til planbeskrivelsen.
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3.3

Medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og
unge

Det ble gjennomført åpen kontordag 22.05.2017. Det er avholdt særmøter med grunneiere og
aktører i april/mai 2019, og sendt ut et informasjonsbrev til grunneiere i september 2019.
Gjennom hele planprosessen har det vært tilgjengelig informasjon på Statens vegvesens
nettside: www.vegvesen.no/Riksveg/rv22dondern.
Analyse av skolerutevalg til Hafslund skole utført av Sarpsborg kommune ligger til grunn for
arbeidet. Og det styrende for alt arbeidet har vært å bedre trafikksikkerhet, fremkommelighet
og attraktivitet for gående og syklende og kollektivtrafikken. Ut over dette er det ikke
gjennomført medvirkningsaktiviteter for grupper som krever spesiell tilrettelegging i denne
fasen av prosjektet.

3.4

Behandling underveis i planprosessen

Underveis i planarbeidet har konsekvensutredningen blitt orientert om og/eller blitt behandlet
i Koordineringsutvalget, Rådmannsutvalget og Styringsgruppa i Nedre Glomma, samt i
Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune (nå Viken
fylkeskommune) for å forankre løsningsalternativet som detaljreguleres. Dette ble
gjennomført i perioden februar/mars 2019. I Utvalg for plan, miljø og teknikk (saknr. 5/19) i
Sarpsborg kommune 27.03.2019 ble følgende vedtak fattet:
1. Alternativ 3 – Optimalisert legges til grunn for det videre reguleringsarbeidet.
2. Allé langs rv. 22 ved Hafslund skole er en rest/videreføring av den gamle alléen som
gikk østover fra Hafslund Hovedgård. Denne må hensyntas gjennom planarbeidet og
konsekvensutredningen endres tilsvarende. Med dette tillegget har
konsekvensutredningen en tilfredsstillende gjennomgang av de aktuelle tema for
området, og ytterligere utredninger anses ikke nødvendig.
3. Planarbeidet legger til rette for sambruksfelt med kantstopp/busslommer.
Høsten 2019 ble planforslaget behandlet for utlegging til offentlig ettersyn og høring med
likelydende saksfremlegg i aktuelle organer, jf. Tabell 3-1. Vedtakene gav Statens vegvesen
mulighet til å legge planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og
bygningsloven § 3-7 og 12-10.
Tabell 3-1: Viser behandling av plansaken ved utlegging til offentlig ettersyn og høring.

Behandlet av

Dato

Styringsgruppe Bypakke Nedre Glomma

01.11.2019

Fredrikstad kommune - Formannskapet

21.11.2019

Sarpsborg kommune - Utvalg for plan, miljø og teknikk

27.11.2019

Østfold fylkeskommune - Fylkesutvalget

28.11.2019

Høringen ble imidlertid utsatt til våren 2022 som følge av avklaringsbehov om finansiering og
prioritering i Bypakke Nedre Glomma. I forkant av høring blir de nevnte organer orientert på
nytt om oppdatert plan og videre fremdrift.
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4

Gjeldende føringer og planstatus

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

4.1

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

4.2
4.2.1

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, Kommunalog 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, Klimaog 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.

Regionale føringer
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 om endret reisemønster, overvannshåndtering og ivaretakelse
av naturmangfold. Et annet hovedmål omhandler verdiskaping, der tiltak i infrastruktur er
sentrale virkemidler. Videre omhandler fylkesplanen levekår og folkehelse, der strategien er å
skape nærmiljøer tilrettelagt for trivsel, mer fysisk aktivitet og større trygghet.
For å nå målene og gjennomføre strategiene gir fylkesplanen retningslinjer for energi- og
arealbruk, bl.a. om kollektivtilbud (1.9), gang- og sykkelveger (1.10), vegnettet (1.11) og
virkemidler for å redusere biltrafikk (1.12).
4.2.2

Regional transportplan for Østfold mot 2050

Regional transportplan (RTP) (vedtatt juni 2018) bygger på nasjonale og regionale planer, og er
et styringsverktøy for regional, kommunal og statlig planlegging og virksomhet.
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 mål og strategier for gående,
syklende, kollektiv, offentlig veger og trafikksikkerhet.
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4.2.3

Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015/2024

Folkehelseplan (vedtatt 29.09.2011) er et virkemiddel for å bedre levekårene for fylkets
befolkning med 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 dette 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.
4.2.4

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

Regional plan – Østfold i bevegelse (vedtatt 20.06.2018) 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 disse målene. Videre er det et innsatsområde at
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.
4.2.5

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. FNs bærekraftmål ligger til grunn for planen. Planen er førende for statlig,
regionalt og lokalt arbeid med klima og energi i Østfold-samfunnet. 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.

4.3

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 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 Hafslund–Dondern gi
denne delen av Sarpsborg økt attraktivitet for kollektivtrafikken og vesentlig forbedringer for
gående og syklende.
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4.3.1

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 supplerer gjeldende normaler og håndbøker med 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,
vedlegg 01, kapittel 4.1, tabell 4.
4.3.2

Kollektivstrategi Nedre Glomma

Kollektivstrategi Nedre Glomma (2014) ble utarbeidet av Asplan Viak på vegne av Statens
vegvesen og samarbeidsavtalen i Nedre Glomma. Strategien setter kurs for utviklingen av
kollektivtransportens infrastruktur i Nedre Glomma, med et helhetlig og omforent grunnlag for
fremtidig planlegging og realisering av tiltak.
To kriterier har fokus; fremkommelighet og tilgjengelighet. For å oppnå god fremkommelighet
anbefales det utstrakt bruk av reserverte felt (sambruksfelt, kollektivfelt og tungtrafikkfelt),
bygging av universelt utformede holdeplasser og endring av holdeplasstrukturen til færre
stopp. Det er også gitt konkrete forslag til nye tilførselsveger for gående og syklende for å
bedre tilgjengeligheten til holdeplassene.
Kollektivfelt anbefales på kortere strekninger som har eller kan få store fremkommelighetsproblemer. 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.
Sambruksfelt anbefales 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+).
Det anbefales 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.
4.3.3

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.
Prosjektet Rv. 22 kollektivfelt Hafslund–Dondern er fremhevet som ett av tiltakene i Bypakke
Nedre Glomma som spesielt kan ha betydning for kollektivtilbudet.
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
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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, vedlegg 01, kapittel 3.2.
4.3.4

Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg

Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg (15.06.2017) er utarbeidet i et 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.

Figur 4-1: Kartet viser fremtidig standard for hovedsykkelruter i tilknytning til planområdet (kilde:
Hovedsykkelveger i Fredrikstad og Sarpsborg).

4.4
4.4.1

Kommunale planer
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 fremgår av Figur 4-2

_____________________________________________________________________________________
Side 16 av 78

Rv. 22 Hafslund–Dondern

Nasjonal planID: 3003 26035

_____________________________________________________________________________
og en stor del av planområdet omfattes av en hensynssone - gjennomføringssone (H_810) med
krav om felles planlegging for veg og jernbane med ny kryssing av Glomma, jf. § 3.9.

Figur 4-2: Utklipp som viser formål i kommuneplanens arealdel for området Hafslund-Borgen. Hvit stiplet
linje - varslingsgrense, grått – veg/parkering, rosa – off./priv. tjenesteyting, gul – bebyggelse og anlegg,
mørk/lys lilla – fremtidig/nåværende næringsbebyggelse, lys grønn – friområde (kilde: Sarpsborg
kommune/Sweco Norge AS).

I listen fremgår planbestemmelser som berører planområdet:
4.3 Utbyggingsrekkefølge

4.10 Grunnforurensning

4.16 Naturmangfold

4.4 Universell utforming

4.11 Beskyttelse av omgivelsene ved byggeog anleggstiltak

4.18 Kulturminner

4.7 Støy
4.8 Luftkvalitet
4.9 Grunnforhold

4.12 Høyspenningsanlegg
4.13 Overvannshåndtering

4.20 Bydelssenter
4.21 Flomfare
4.22 Grønnstruktur

4.14 Estetikk

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.
4.4.2

Kommunedelplan InterCity og ny Sarpsbru

Kommunedelplan for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg (delstrekning
Rolvsøy-Klavestad) 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 veg 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.
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I tidlig fase av kommunedelplanarbeidet 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 dette planarbeidet. Vestre del av planområdet
overlapper imidlertid med intercity-arbeidet og løsninger i reguleringsplanen er avklart
underveis mellom prosjektene.
4.4.3

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).
4.4.4

Kommunedelplan 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.

4.5

Gjeldende reguleringsplaner

Store deler av tilgrensende områder er uregulert. Figur 4-3 viser reguleringsstatus i
planområdet.

Figur 4-3: 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).

Reguleringsplanene gjelder så langt de er i samsvar med og utfyller tilsvarende bestemmelser
og intensjoner i kommuneplanens arealdel, jf. bestemmelse § 3.10, med unntak av planer
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vedtatt etter 18.06.2015 og Snoktin (PlanID 26016) som fremgår av vedlegg 1 til
kommuneplanens arealdel.
4.5.1

Sporsløyfe østre/vestre linje (PlanID 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 gangog sykkelvegen. Planen vil delvis bli erstattet i rv. 22 Hafslunds gate øst for rundkjøringen.
4.5.2

Østre linje – Torggata (PlanID 26006), vedtatt 31.03.1971

Planen regulerer boligområdet mellom Rolighetsveien og østre linje. Planene vil i liten grad bli
berørt av nytt planarbeid.
4.5.3

Gang- og sykkelvei langs rv. 111, (PlanID 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 NLM Gjenbruk (gnr./bnr. 1048/464). Planen vil bli
erstattet i sin helhet av nytt planarbeid, med unntak av en regulert del av Baneveien.
4.5.4

Industriområde Solheim (PlanID 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.
4.5.5

Rundkjøring Iseveien (rv. 111) x Rådhusveien (PlanID 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.
4.5.6

Snoktin (PlanID 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.
4.5.7

Stenerød – vanførehjem (PlanID 26008), vedtatt 03.04.1973

Planen regulerer bl.a. vegsystem og boligfelt sør for fv. 118 Skjebergveien og Edonbakken.
Planen vil ikke bli berørt av nytt planarbeid, og vil ligge utenfor endelig planområde.
4.5.8

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.

4.6
4.6.1

Pågående planarbeid
Tidligere Østfoldmeieriet (PlanID 26033)

Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for et 31,2 daa stort område med tidligere
Østfoldmeieriet (gnr./bnr. 1048/466), også kalt «Meierikvartalet», 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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5

Beskrivelse og analyse av planområdet, eksisterende forhold

I dette kapittelet beskrives og analyseres eksisterende situasjon for en rekke fagtema i
planområdet. Sentrale fagtemaer er ytterligere beskrevet i vedlegg 02 – Konsekvensutredning
rv. 22 Hafslund–Dondern.

5.1

Stedets karakter og dagens arealbruk

Planområdet defineres som en del av sentrumsområdet og fremstår urbant. På begge sider av
rv. 22 er det store boligområder med eneboligbebyggelse, og næringsbebyggelse langs vegen.
Hafslund skole ligger på sørsiden, i vest. Vis-à-vis skolen ligger et jordbruksområde. Midt på
strekningen ligger et større friområde, Borgen folkepark, og et idrettsanlegg. Langs deler av rv.
22 Hafslunds gate er det allé og trerekke av lind som bidrar til en avgrensing av vegrommet.
Andre deler av strekningen, spesielt den østlige delen langs rv. 22 Iseveien, har en bystruktur
som oppleves fragmentert og utflytende. Arealbruken i planområdet fremgår av Tabell 5-1
under.
Tabell 5-1: Arealbruk i planområdet, basert på FKB-AR5 (2019).

Arealtype

Areal (daa)

Bebygd areal

199

Samferdsel

43

Jordbruk

14

Skog

43

Åpen mark

36

5.2

Eiendomsforhold

Planområdet berører en rekke offentlige og private grunneiere. Av de offentlige grunneierne
(Statens vegvesen, Viken fylkeskommune, Sarpsborg kommune) er de fleste arealene knyttet
til vegnettet i området. Sarpsborg kommune er også grunneier av arealene til Hafslund skole,
og de fester arealene i parken ved Rich. Bar, Borgen folkepark og grøntområdet ved Haralds
gate. Private eiendommer er en blanding av boligeiendommer (eneboliger og
flermannsboliger), mindre næringseiendommer (bensinstasjon, gatekjøkken og enkeltbutikker)
og større næringseiendommer (kjøpesenter og næringsbygg).
En oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, hentet fra
kommunens eiendomsregister per 21.01.2022, fremgår av vedlegg 12 Tegningshefte Teknisk
detaljplan (W-tegning).

5.3
5.3.1

Trafikkforhold
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.

_____________________________________________________________________________________
Side 20 av 78

Rv. 22 Hafslund–Dondern

Nasjonal planID: 3003 26035

_____________________________________________________________________________
Langs rv. 22 Hafslunds gate, mellom rundkjøringene ved Hafslund skole og Dondern, er det et
delvis tilrettelagt tilbud på begge sider av vegen. Tilretteleggingen varierer mellom gang- og
sykkelveg og fortau, og gir et lite sammenhengende tilbud. Fortau ikke er et fullverdig tilbud
for syklister. Stedvis må syklistene enten sykle i kjørebanen eller på fortauet, noe som er
uheldig med tanke på sikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet for syklistene. Langs rv.
22 Hafslunds gate er det flere krysningspunkter, i form av kryss og avkjørsler til bolig- og
næringseiendommer, uten tilrettelegging.
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 gangog 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 krysningspunkter. 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.
5.3.2

Kollektivtilbud

Innenfor plangrensen er det i dag fem holdeplasser langs rv. 22 (Hafslund skole, Hafslund Esso,
Svenningsen, Solheim Industrifelt og Nygård søndre). Disse holdeplassene er tosidig og
utformet som busslommer, unntatt Svenningsen rett øst for rundkjøringen ved Dondern. Det
er i tillegg en tosidig holdeplass i fv. 118 Skjebergveien (noe sideforskjøvet) like sør for
rundkjøringen ved Dondern (Borgenbanen).
Det er flere busslinjer, både skolebuss og lokalbuss, som kjører i området. Dette gjelder
spesielt på strekningen mellom rundkjøringene ved Hafslund skole og 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.
5.3.3

Biltrafikk

Rv. 22 har i dag ett kjørefelt i hver retning langs hele den aktuelle strekningen. Fartsgrensen er
40 km/t mellom rundkjøringene ved Hafslund skole og Dondern. Øvrige deler av rv.22 og fv.
118 Skjebergveien har fartsgrense 50 km/t. Området er preget av mye biltrafikk med
kødannelse i morgen- og ettermiddagsrushet. Det er størst årsdøgntrafikk (ÅDT) i vestlig del av
rv. 22 Hafslunds gate som har 22 300 i ÅDT. De mange avkjørslene lager en uoversiktlig
situasjon for alle trafikantgruppene. De kommunale vegene i planområdet, som forbinder
boligområdene med rv. 22, har fartsgrense 40 og 30 km/t. Trafikkmengden på vegnettet i
planområdet fremgår av Figur 5-1.
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Figur 5-1: Trafikkmengde (ÅDT) på vegnettet i planområdet. Tallene i parentes illustrerer
tungtrafikkandelen (kilde: NVDB/Sweco Norge AS).

5.3.4

Ulykkessituasjon

I perioden 2012-2017 er det registrert totalt 16 trafikkulykker langs traséen med følgende
fordeling: 7 bilulykker, 7 MC-ulykker, 1 sykkelulykke, 1 ulykke med fotgjenger eller akende
involvert. De fleste ulykkene har skjedd i tilknytning til kryss eller avkjørsler. Alle ulykkene har
«lettere skade» som alvorligste skadegrad, med unntak av én ulykke.
5.3.5

Dagens reisevaner

Reisemiddelfordelingen for Sarpsborg kommune i 2013/2014 er presentert i Tabell 5-2.
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.
Tabell 5-2: Reisemiddelfordeling i Sarpsborg 2013/2014 (kilde: TØI, 2015).

Til fots

Sykkel

Bilfører

Bilpassasjer

Kollektiv

MC/annet

12 %

3%

66 %

12 %

6%

1%
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5.4

Landskapsbilde

Planområdet ligger innenfor det som i nasjonalt referansesystem for landskap betegnes som
Leirfjordsbygdene på Østlandet, 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.

Figur 5-2: Kart som viser terrengformasjoner, landemerker, viktige avgrensninger og viktige
landskapsrom. Planområdet ligger innenfor arealet vist med stiplet, sort linje (kilde: Sweco Norge AS).

Identitetsskapende områder og elementer av betydning i vestre del av området er trerekker,
stedvis allé, av lind som omkranser deler av riksvegen, boligbebyggelsen med store, grønne
hager som henvender seg mot vegrommet, siktlinjer til Hafslund kirke og alléen på Hafslund
hovedgård, og parken ved Rich. Bar med flere store trær. I midtre del av området er Borgen
folkepark et tydelig høydedrag, et fondmotiv fra vegen, med blandingsskog. På motsatt side av
rv. 22 Hafslunds gate rammer en velvokst trerekke av lind inn gateløpet. I øst står eika på
Solheim frem som en skulptur i det åpne landskapet, og er et landemerke i området.
Øvrige områder langs strekningen har en bystruktur som oppleves som fragmentert og
karakteriseres av utflytende vegrom, næringsområder med tilhørende utflytende asfaltflater
med parkering.
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Figur 5-3: Oversiktsbilder over rv. 22 Hafslunds
gate og rv. 22 Iseveien med identitetsskapende
områder og elementer markert (kilde: Google
Maps/Sweco Norge AS).
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5.5

Naturmangfold

I planarbeidet er det samlet informasjon om området fra ulike databaser og gjennom
kartlegging i felt (2018) og NiN-kartlegging (2019). Det er registrert fire eiketrær som omfattes
av forskrift om utvalgt naturtype § 3 pkt. 3 om hule eiker, hvorav tre blir berørt av veganlegget.
Naturtype hul eik (også kalt forskriftseik) er særskilt beskyttet, 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. Siden det stadig blir færre hule eiker er flere av disse artene
sjeldne og utrydningstruet.

Figur 5-4: Utsnitt fra Naturbase (2703.01.202219) viser registrert utbredelse av utvalgt naturtype hul eik i
Sarpsborg og omegn.

Den største eika er på Solheim, og har en stammeomkrets på 428 cm i brysthøyde. Eika
oppfyller både størrelseskravet og kravet til andre egenskaper som sprekkebark og
landskapsøkologi for A-verdi i henhold til Miljødirektoratets veileder for kartlegging,
verdisetting og forvaltning av naturtyper (2015).
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Figur 5-5: Eika ved Solheim oppfyller krav til naturtype – hul eik (kilde: Sweco Norge AS).

To andre eiker som omfattes av forskriften står i parken ved Rich. Bar. Den største av disse (eik
1), jf. Figur 5-6 og Figur 5-7, har en stammeomkrets på ca. 300 cm i brysthøyde og er vurdert å
være særlig godt egnet til bevaring. Denne eika er også vurdert å ha A-verdi. Den andre eika
(eik 3) har stammeomkrets på ca. 195 cm, og behandles som om den er underlagt forskriften,
da den vil vokse seg over 200 cm i stammeomkrets innen et par vekstsesonger. Eika er vurdert
å være særlig godt egnet til bevaring og få en B-verdi når størrelseskravet på 200 cm i omkrets
er nådd. En tostammet eik (eik 2) er vurdert som egnet til bevaring, da risikoen for brekkasje vil
øke i takt med alder og størrelse. Eika har imidlertid potensiale til å bli stor og bli utvalgt
naturtype om den får stå og vokse videre uten skader eller vesentlige forringede livsvilkår.

Figur 5-6: Eika nærmest rv.22 Hafslunds gate ved Rich. Bar
(eik 1) oppfyller krav til naturtype – hul eik (kilde: Sweco
Norge AS).
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3
2

1

Figur 5-7: 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/Sweco Norge AS).

Av arter på Norsk rødliste (2021) er følgende registrert i området:
Tabell 5-3: Registrerte arter på Norsk rødliste.

ART

STED

KATEGORI

Lerkefalk

Individer observert flygende over området

Nær truet (NT)

Gråspurv

Individer observert flygende over området

Nær truet (NT)

Dvergforglemmegei

Ragnhilds gate

Sårbar (VU)

Piggsvin

Registrert leveområde dekker halvparten av
planområdet

Nær truet (NT)

Ask

Borgen folkepark og privat hage inntil fv. 118
Skjebergveien, samt ved Solheim og
Brusemyrløkka

Sterkt truet (EN)

Lind

Allé og trerekke langs rv. 22 Hafslunds gate

Nær truet (NT)
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Deler av planområdet dekkes også av et registrert leveområde for vanlig frosk. Det vurderes å
være usikkert om det registrerte leveområdet for frosk er aktivt i dag.
Ut over dette er det ingen registrerte eller observerte naturverdier av betydning for området.
Av fremmede arter er det registrert flere i kategorien «svært høy økologisk risiko» (SE) som
kanadagullris, hagelupin og kjempebjørnekjeks. Moskuskattost (høy risiko, HI) og mahonie
(busk i berberisfamilien, potensielt høy risiko, PH) er også registret. Registreringene er fordelt
på flere lokaliteter, spredt i planområdet.

5.6
5.6.1

Friluftsliv/by- og bygdeliv
Leke- og rekreasjonsområder

Hafslund skole ligger i vestre del av planområdet inntil rv. 22 Hafslunds gate. Skolenes
utearealer brukes av elevene på dagtid, og er også tilgjengelig for lek og opphold utenom
skoletiden. Bruksfrekvensen er høy (basert på antall elever) og skolens 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.
Lenger vest, på nordsiden av vegen, ligger parken ved Rich. Bar. Parken har stor trafikk av
gående og syklende, bl.a. til undergangen som brukes av skoleelever og andre myke trafikanter
som skal krysse rv. 22 Hafslunds gate. 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, men det er ingen benker, lekeapparater o.l. som innbyr til opphold.
Borgen folkepark er et større rekreasjonsområde som ligger inntil sørsiden av rv. 22 Hafslunds
gate og vest for fv. 118 Skjebergveien. Naturområdet har i dag liten grad av tilrettelegging for
lek og opphold. Bruken av parken er ikke kartlagt, men stier og noe forsøpling tyder på at den
brukes av flere grupper, både til gjennomfart og opphold. I tidligere tider har parken blitt brukt
av lokale lag og foreninger til ulike typer arrangementer.
Borgen idrettslag sin virksomhet på Mobakken idrettsplass omfatter klubbhus, barnehage,
skolefritidsordning, baner og parkering, og har daglig aktivitet med mer enn 400 barn og unge.
Mellom Iseveien senter og Haralds gate ligger et lite grøntområde med lekeapparater og sti
gjennom området.
5.6.2

Ferdselsforbindelser

Pilegrimsleden gjennom Østfold og
Akershus går gjennom planområdet,
og kalles Borgleden. En kort del av
leden ligger innenfor planområdet,
der den krysser fv. 118 Skjebergveien
ved Mobakken idrettsplass.
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.

Figur 5-8: Pilegrimsleden «Borgleden» går gjennom
planområdet (kilde: https://pilegrimsleden.no/no/map/plan).
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Øvrige ferdselsforbindelser tilknyttet vegnettet er omtalt i kapittel 5.3 om trafikkforhold.

5.7
5.7.1

Kulturarv
Automatisk fredete kulturminner

På jordet mellom fv. 581 Nordbyveien og rv.22 Hafslunds gate, vest i planområdet, er det gjort
løsfunn som indikerer at det har vært minst en steinalderboplass her (Askeladden ID 15631

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

og ID 149431). Det er ingen fredning på disse delene av jordet, men man må være
oppmerksom når det graves innenfor området. På samme jorde er det også funnet en del spor
fra forhistorisk bosetning (Askeladden ID 242354), etter en arkeologisk registrering i august
2018. Det er funnet hele 35 stolpehull, kokegroper og dyrkingslag med ardspor. Datering av
funn viser at det har bodd folk her helt tilbake til eldre bronsealder, og det viser at det har
vært jordbruksaktivitet og et gårdsanlegg i området over lang tid. Dette området (ID 242354) –
med en sikringssone – er automatisk fredet. Rapporten fra den arkeologiske registreringen
gjennomført av Østfold fylkeskommune følger som vedlegg 04 til planbeskrivelsen.
5.7.2

Nyere tids kulturminner

Den vestre delen av planområdet ligger innenfor den gamle gårdsgrensen til Hafslund, den
østre delen tilhører Borgen. Opprinnelig var hovedgården på Hafslund antakelig et krongods,
og navnet Hafslund 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 boliger og tilhørende industri.
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Figur 5-10: Flyfoto over området gir et inntrykk av området og kulturlandskapet (kilde: Norge i
Bilder/Sweco Norge AS).

Grunneier AS Hafslund utarbeidet i 1939 en reguleringsplan for områdene rundt Dondern,
samt en ferdighuskatalog av arkitekt Arnstein Arneberg. Kulturmiljøet, som i kommuneplanen
er gitt vernegrad 3, 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.
«Fra Hafslund Herregård gikk det fra gammelt av en allé i de fire himmelretninger, med
enorme trær, metertykke» (Tore Stubberud: Råtten sol, LBK 2008). Langs rv. 22 Hafslunds gate
står det nye trær som markerer den historiske alléen. I gjeldene reguleringsplan for gang- og
sykkelveg langs rv. 22 (planID 26017) er 11 trær regulert til bevaring, og
reguleringsbestemmelsene sier de kan byttes ut etter hvert som de blir saneringsmodne.
Borgen folkepark var opprinnelig del av husmannsplassen Dondern under storgården Hafslund.
I 1950 ble parken med paviljong og tilkomstveger offisielt åpnet. Både musikkorps,
sangforeninger, idrettslag og kristne organisasjoner har brukt området til sine arrangementer i
årenes løp. 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).
På gården Solheim, helt øst i planområdet, er det et gårdstun og et bolighus fra 1800-tallet
(SEFRAK-nr. 0105-1305-002). På tunet står et tuntre, en stor eik. Tunet ligger på en liten
forhøyning i terrenget, som en øy i industriområdet, og har i dag mistet sin kulturhistoriske
kontekst. Det er også registrert løsfunn av et flintdolkskaft fra steinalderen her (Askeladden ID
55063), men funnstedet er usikkert.
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Figur 5-11: Solheim gård slik den så ut fra luften i 1963. (kilde: Norge i bilder).

5.8
5.8.1

Naturressurser
Jordbruk

På nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate, vis a vis Hafslund skole, ligger en teig fulldyrka mark
med registrert god og svært god jordkvalitet. Teigen er 30,6 daa og er lettdrevet. Teigen
tilhører gnr./bnr. 1047/3, og er i gjeldende kommuneplan omdisponert til næringsformål. Det
er ikke registrert dyrkbar jord i planområdet utover teigen på nordsiden av rv. 22 Hafslunds
gate. Det er like fullt noe arealer som dyrkes rundt gårdstunet på Solheim på nordsiden av rv.
22 Iseveien.
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5.8.2

Skogbruk

Borgen folkepark er registrert med barskog med høy og svært høy bonitet. Eiendommen
tilhører gnr./bnr. 1048/1/93 og utgjør 56,2 daa. I temakart Grønnstruktur tilhørende gjeldende
kommuneplan er parken registrert som grønnstruktur med høy verdi. Etter
kommuneplanbestemmelsen § 4.22 skal i utgangspunktet ikke slike områder bebygges. Det er i
kommuneplanbestemmelene ikke satt restriksjoner på uttak av trevirke.

Figur 5-12: Utsnitt som viser jordbruksareal, jordkvalitet og skogbonitet, i og nært planområdet. Blå pil til
venstre viser dyrka mark som blir berørt av planen, og blå pil til høyre viser registrert skogbonitet i Borgen
folkepark (kilde: NIBIOs database Kilden).

5.8.3

Grunnvann og drikkevann

Det er ikke registrert grunnvannsbrønner i planområdet. I nærhet av planområdet er det
registrert to fjellbrønner. Den ene er for energi og ligger på eiendommen gnr./bnr. 1047/183,
langs Rolighetsveien. Den andre er en fjellbrønn til vannforsyning mellom Solheim og Gamle
Isevei, på eiendommen 1048/11/3. Lokaliseringen av sistnevnte brønn er ikke eksakt oppgitt,
da dette anses som sårbar informasjon. Det er registrert at drikkevannsbrønnen forsyner 50
personer eller mer.
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Figur 5-13: Utsnitt som viser registrerte fjellbrønner nært planområdet (blå pil) (kilde: GRANADA –
nasjonal grunnvannsdatabase).

5.8.4

Mineralressurser, grus og pukk

Det er i NGU (Norges geologiske undersøkelse) sin database over mineralressurser ikke
registrert industrimineraler, naturstein eller metaller i eller nært planområdet. Det er heller
ikke registrert grus- eller pukkforekomster i NGUs database over grus og pukk.

5.9
5.9.1

Grunnforhold
Geotekniske forhold

Geotekniske forhold er utredet som del av planarbeidet og grunnundersøkelser ble utført i to
steg i september-oktober 2017 og i desember 2018. Fra tidligere er det utført tre andre
grunnundersøkelser i eller nær planområdet som ligger til grunn for utredningen.
Løsmassene består ifølge løsmassekart av randmorene og fyllmasser, se Figur 5-14. Nord for
planområdet er det angitt felter med marine avsetninger og bart fjell.

Figur 5-14: Løsmassekart (kilde: ngu.no).
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Grunnundersøkelsene viser at løsmassemektigheten i området varierer fra 3-40 m, og fra 0-4
løsmasselag i grunnen. Området har varierende grunnforhold fra bløte siltige leirmasser til fast
siltig leirig sand med innslag av grus og stein. På deler av strekningen (profil 0-350 og 400—
600) er det registrert kvikkleire/sprøbruddmateriale. Vegstrekningen profil 0-150 ligger
innenfor tidligere kartlagt faresone for områdeskred (kvikkleiresone 2472, NVE 30.03.2020).
Poretrykksmålere plassert i planområdet viser at grunnvannstanden står ca. 2-4 m under
terreng.
For mer detaljert informasjon vises til Geoteknisk vurderingsrapport, som følger
planbeskrivelsen som vedlegg 05.
5.9.2

Grunnforurensing

Som del av planarbeidet er det utført en historisk kartlegging av planområdet med tanke på
forurenset grunn. Hensikten er å avklare hvorvidt det er mistanke om forurenset grunn. Ut ifra
tilgjengelig informasjon er det drevet bransjevirksomhet som er knyttet til bruk av kjemikalier,
olje eller materialer, som utgir en risiko for forurensning innenfor planområdet. Det er altså
mistanke om forurensing i grunnen som gjør det nødvendig med ytterligere undersøkelser.

Figur 5-15: Oversikt over bedrifter langs planområdet med eksisterende eller tidligere virksomhet med
mistanke om forurenset grunn (kilde: Google Maps/Sweco Norge AS).

Det må gjennomføres en prøvetaking som del av prosjektet, som skal sikre at mest mulig av
forurensningen blir avdekket. Antall prøvepunkter er beregnet og fordelt i en utarbeidet
prøvetakingsplan. Planen foreslår 36 prøvepunkter for en full miljøteknisk grunnundersøkelse.
Videre anbefales det å starte med en orienterende undersøkelse med noe færre prøvepunkter
(ca. 24 stk.) før gravearbeidene starter opp. Dette for å få en oversikt over hva som faktisk
ligger i grunnen.
Notat Historisk kartlegging av forurenset grunn (09.04.2019) og Notat Forslag til
prøvetakingsstrategi og prøvetakingsplan, forurenset grunn (06.12.2019) følger som vedlegg
06 og 07 til planbeskrivelsen.
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5.10 Næring
Det er flere, ulike typer publikumsrettet næringsvirksomhet i og i nærhet til planområdet,
langs rv. 22. Hovedsakelig gjelder dette bedrifter med serveringsvirksomhet og varehandel,
bl.a. Rich. Bar (gnr./bnr./fnr. 1047/10/113), Thinthan Thaifood (gnr./bnr. 1048/502) og Rema
1000 (gnr./bnr./fnr. 1048/11/2). Det er flere bedrifter for handel med drivstoff, deler og
reparasjon for bil langs strekningen, samt butikker med dagligvarer, elektronikk og byggevarer.
Iseveien senter (gnr./bnr. 1048/267) er et kjøpesenter med ulike typer butikkhandel og
treningssenter. Det er også en gjenbruksbutikk, NLM Gjenbruk (gnr./bnr. 1048/464), og
trafikkskole i planområdet.

5.11 Barn og unges interesser
Gang- og sykkelvegnettet i og nært planområdet brukes som skoleveg for elever ved Hafslund
skole. Gjennomført ATP-analyse (areal og transportmodell), som beregner
trafikkstrømmen mellom bolig og skole, viser at en del elever benytter dagens gang- og
sykkelvegnett langs rv. 22. Det antas at mange barn og unge bruker det samme gang- og
sykkelvegsystemet i forbindelse med fritidsaktiviteter. I tillegg antas det at de bruker
snarveger og smett i området.

Figur 5-16: Sarpsborg kommunes skolevegsanalyse for Hafslund skolekrets i prosjektområdet. (Kilde:
kart.sarpsborg.com).

Områder barn og unge kan benytte til lek og opphold er utearealene ved skolene, lekeplasser i
området, Mobakken idrettsplass, og til dels Borgen folkepark. Disse områdene er det nærmere
redegjort for i kapittel 5.6.1 om leke- og rekreasjonsarealer.
Det er ikke foretatt egne undersøkelser for å kartlegge barn og unges interesser som del av
planarbeidet.
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5.12 Sosial infrastruktur
Hafslund skole ligger i planområdet. Skolene har totalt 745 elever, hvorav 401 på barneskolen
og 344 på ungdomsskolen (skoleåret 2018/19). 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.

5.13 Universell utforming
Eksisterende veganlegg er ikke utformet med tanke på universell utforming, og det er et stort
forbedringspotensial som et nytt vegprosjekt i området må utløse. Dette gjelder spesielt skille
av trafikantgrupper, forhold ved undergangen øst for Ryes vei og forhold ved holdeplassene
langs strekningen.

5.14 Teknisk infrastruktur
5.14.1 Vann og avløp
På sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate fra rundkjøringen til Ryes vei ligger det en langsgående
vannledning, og ved Ryes vei (profil 160) krysser en trasé med flere VA-ledninger vegen. To
kummer plassert i eksisterende veg, samt i grøft mot sør er knyttet til VA-traséen.
Fra Ryes vei er det en VA-trasé på nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate, og videre langs
nordsiden av Gamle Isevei. En avstikker går nordover gjennom parken ved Rich. Bar, og en VAtrasé krysser rv. 22 Hafslunds gate i ca. profil 330. Ledningene er tilkoblet ulike kummer på
sørsiden og nordsiden av vegen, totalt fire stykk. Fra kummene i sør, følger VA-trasé sørsiden
av vegen, 60 m i vestgående retning.
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Figur 5-17: Viser eksisterende VA-nett langs rv. 22 Hafslunds gate (kilde: Sarpsborg kommune/Sweco
Norge AS).

I rv. 22 Iseveien er det observert fem VA-traséer som krysser under vegen. Like øst for
rundkjøringen ved Dondern, krysser ledninger vegen fra vestsiden av Tors gate til østsiden av
fv. 118 Skjebergveien. Ledningene fortsetter langs vestsiden av Tors gate (nord) og Furuveien,
samt østsiden av fv.118 Skjebergveien sørover. Videre er det krysningspunkter ved ca. profil
110, 290 og 550 ved avkjørselen til Rema 1000 (gnr./bnr./fnr. 1048/11/2), samt ved ca. profil
680 ved Gamle Isevei (øst)/Torvaldslyst.
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Figur 5-18: Viser eksisterende VA-nett langs rv. 22 Iseveien, Tors gate og fv. 118 Skjebergveien (kilde:
Sarpsborg kommune/Sweco Norge AS).

For mer informasjon vises til Notat VA og overvann, vedlegg 08 til planbeskrivelsen.
5.14.2 Overvann
Overvannshåndteringen for dagens situasjon består av et lukket system langs noen
strekninger, og avrenning til langsgående grøfter langs andre. I rv. 22 Hafslunds gate, mellom
Ryes vei og rundkjøringen ved Dondern, håndteres overvannet fra vegbanen via sluk. Vest for
Ryes vei er det benyttet sluk på sørsiden av vegen, og avrenning til grøft på nordsiden.
Langs sørsiden av rv. 22 Iseveien, samt deler av nordsiden i øst er det etablert grøntområder
som benyttes til håndtering av avrenningen fra vegen. Fra rundkjøringen ved Dondern og 200
m i østgående retning, håndteres overvannet fra nordsiden av vegen via sluk.
I fv. 118 Skjebergveien håndteres også overvannet ved bruk av sluk. Det samme gjelder i Tors
gate (sør). Det er ukjent hvor eksisterende overvannsanlegg er påkoblet til kommunalt VAnett. Avrenning fra Haralds gate føres til Myraveien. Det er ikke observert noe
overvannshåndtering i form av sluk på strekningen.
Overvann i Tors gate (nord) renner nordover mot Gamle Isevei, og håndteres ved bruk av sluk,
før det tilføres det kommunale overvannsnettet. Avrenning fra Furuveien føres til
Rolighetsveien, men det er ikke observert noen sluk på strekningen. Overvannet tilføres
sannsynligvis det kommunale overvannsnettet via sluk i Rolighetsveien.
Overvann fra gang- og sykkelveger håndteres i sideliggende grøntområder langs samtlige
strekninger.

_____________________________________________________________________________________
Side 38 av 78

Rv. 22 Hafslund–Dondern

Nasjonal planID: 3003 26035

_____________________________________________________________________________

Figur 5-19: Viser eksisterende avrenningssituasjon i området og antatt tilkoblingspunkter til det kommunale
overvannsnettet (A-F) (kilde: Sweco Norge AS).

For mer informasjon vises til Notat VA og overvann, vedlegg 08 til planbeskrivelsen.
5.14.3 Elektro
Hafslund Nett AS har elektriske anlegg, høyspent og lavspent fordelingsnett, i planområdet. Et
høyspenningsanlegg krysser over rundkjøringen på Hafslund. Ved rv. 22 Hafslunds gate krysser
eksisterende kabelanlegg (høyspent og lavspent) vegen på flere steder, og det er stedvis
langsgående føringer. Mye av dette eksisterende kabelanlegget og fordelingsskap forsyner
bebyggelsen i «Meierikvartalet».
Langs rv. 22 Iseveien er det også kryssende og langsgående kabelanlegg (høyspent og
lavspent), samt to eksisterende nettstasjoner.
Fv.118 Skjebergveien krysses av kabelanlegg (lavspent).
Flere andre aktører (Telenor, Telenor kabel-TV, Get) har også kabler i planområdet, både
langsgående og kryssende rv. 22.
Eksisterende veglys langs rv. 22 Hafslunds gate er plassert langs vegens sørside, og videreføres
i fv. 118 Skjebergveien. Langs rv. 22 Iseveien er veglys er plassert på nordsiden (fortaussiden)
av kjørevegen. I Tors gate er veglys plassert på østsiden av vegen. Alt veglys langs strekningen
er umålte anlegg.
I krysset Furuveien x Rolighetsveien står det to stolper med tilhørende luftledninger for inntak
av strøm og tele/fiber til boliger, samt ett veglysarmatur. I krysset Gamle Isevei x Tors gate står
en stolpe med lavspent luftledninger og veglysarmatur.
I Myraveien er det hovedsakelig luftledningsanlegg, dels kombinert med veglysarmatur, med
unntak av tele/fiberkabel i bakken (Telenor og GET) i retning nord-sør.
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5.15 Støyforhold
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2021 (støyretningslinjen) legges
til grunn for prosjektet. Støyretningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av
nye støykilder, f.eks. veganlegg.
Det er foretatt en beregning av støyforholdene i dagens og fremtidig situasjon. Resultatene
presenteres som støysoner i støykart med kriterier for soneinndelingen (rød og gul sone) for
vegtrafikkstøy.
Tabell 5-4: Utdrag fra T-1442/2021 med anbefalte utendørs støygrenser og soneinndeling ved bebyggelse,
for vegtrafikkstøy. Alle tall er «frittfelt» A-veid lydnivå i dB.

*) Maksimalnivå. Forutsatt gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr. natt.

Det vurderes støytiltak for boliger i to tilfeller dersom prosjektet gjør at det blir:
•
•

Lden > 55 dB, og en økning på > 3 dB
Lden > 60 dB, og en økning på >2 dB

I et tenkt tilfelle blir boliger og institusjoner med et utendørs døgnekvivalent støynivå over Lden
55, og der støynivået øker mer enn 3 dB som følge av det aktuelle prosjektet, støyskjermet for
å bringe nivået ved fasaden ned mot Lden 55 dB. Skjerming langs veg vurderes i områder der
mange støyutsatte boliger er samlet. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør det gis tilbud om
støytiltak på privat uteplass og/eller fasadetiltak. Hensikten med støyutredningen er altså å
kartlegge om boliger som etter utbygging har Lden > 55 eller 60 dB, også har fått en merkbar
økning i støy (> 3 eller 2 dB).
Det er utført beregninger av 3 støysituasjoner; dagens situasjon, fremtidig situasjon og
fremtidig situasjon med forslag til langsgående støyskjerming. Det er 48 boliger som i
fremtidig situasjon ligger i gul eller rød støysone (Lden > 55 dB), og som får et merkbart økt
lydnivå. Disse boligene skal vurderes nærmere for lokale støytiltak. Hvilke boliger dette gjelder
fremgår av tabell 2, i kolonne 4 Fremtidig uten skjerm, i vedlegg 09 til planbeskrivelsen.
Langsgående skjerming er vurdert og foreslått som støytiltak. Det er foreslått tre nye skjermer
med ca. 2,5 m høyde:
-

Sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate mellom Ryes vei og Parkveien.
Nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate mellom parken v/Rich. Bar og vendehammer i
Gamle Isevei.
Sørsiden av rv. 22 Iseveien fra rundkjøringen ved Dondern til Iseveien senter.

Alle de foreslåtte skjermene vil ha god effekt på bakenforliggende boliger, og det vil være en
merkbar reduksjon av lydnivå ved 36 boliger. Med støyskjermene må det likevel vurderes
lokale tiltak ved 32 boliger, for å oppnå tilfredsstillende støynivå. Hvilke boliger dette gjelder
fremgår av tabell 2, i kolonne 5 Fremtidig med skjerm, i vedlegg 09. Planen viser plassering av
hvor skjermene skal plasseres. Konkret utforming og materialitet må det tas stilling til i neste
fase av prosjektet, og underlegges ordinær byggesaksbehandling.
For mer informasjon vises til vedlegg 09 Rapport Støy, til planbeskrivelsen.
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5.16 Luftforurensing
Forurensningsforskriften kapittel 7 setter minimumskrav til kvaliteten på all utendørs luft, for å
fremme menneskers helse og trivsel, og beskytte vegetasjon og økosystemer. Den setter
juridisk bindende grenseverdier for konsentrasjoner av ulike luftforurensningskomponenter.
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520/2012 (luftretningslinjen),
angir luftforurensningssoner der det er fare for helseskader som følge av luftforurensning.
Luftforurensingen kartfestes i en rød og en gul sone. Gul sone er en vurderingssone der det bør
vises varsomhet med bl.a. etablering eller vesentlig utvidelse av luftforurensende virksomhet.
Rød sone angir et område som på grunn av høye luftforurensningsnivåer er lite egnet til bl.a.
etablering eller vesentlig utvidelse av luftforurensende virksomhet. Vegprosjekter anses som
luftforurensende virksomhet etter T-1520.
Tabell 5-5: Anbefalte grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av
virksomhet eller bebyggelse (Miljøverndepartementet 2012).

Luftforurensningssone1

Komponent
Gul sone
PM10
NO2

Rød sone

3

3

35 μg/m 7 døgn pr. år
3

40 μg/m vintermiddel

50 μg/m 7 døgn per år
2

40 μg/m3 årsmiddel

Helserisiko
Personer med alvorlig luftveis- og
hjertekarsykdom har økt risiko for
forverring av sykdommen.
Friske personer vil sannsynligvis ikke
ha helseeffekter.

Personer med luftveis- og
hjertekarsykdom har økt risiko for
helseeffekter. Blant disse er barn med
luftveislidelser og eldre med luftveisog hjertekarlidelser mest sårbare.

1.

Bakgrunnskonsentrasjonen er inkludert i sonegrensene.

2.

Vintermiddel defineres som perioden fra 1. nov til 30. april.

Der boliger og annen luftfølsom arealbruk vil befinne seg i gul sone, skal det legges vekt på at
uteoppholdsarealer får minimal eksponering og at det sikres godt inneklima. Det bemerkes at
de berørte boligene vil, uten tiltak, også være utsatt for støy, og samspillseffekter mellom støy
og luftforurensning som øker plagen/helserisiko må utredes videre.
Det er foretatt beregning av luftkvaliteten i dagens situasjon og fremtidig situasjon med og
uten skjerming. Resultatene for dagens situasjon viser at det ikke er noen boliger eller annen
arealbruk følsom for luftforurensning som berøres av luftforurensningssonene.
I fremtidig situasjon vil trafikkøkningen i rv. 22, som ligger til grunn for beregningene, medføre
en økning i utstrekningen til luftforurensningssonene. I tillegg vil utvidelse av vegen og
forskyvning av senterlinjen i rv. 22 Iseveien mot sør redusere avstanden fra vegkanten til flere
boliger. Beregningen uten skjerming viser at tre boliger vil bli liggende i gul sone for PM10 og
NO2. Det er Myraveien 33, Haralds gate 8 og Haralds gate 10. Gul sone for vintermiddel NO2
berører arealene på nordsiden av Hafslund ungdomsskole, men strekker seg ikke inn til
bygningsfasaden. Ingen boliger eller annen arealbruk følsom for luftforurensning blir berørt av
rød luftforurensningssone.
Støyskjermene langs ulike deler av rv. 22 vil fungere som tiltak mot luftforurensning for
bakenforliggende bebyggelse. I fremtidig situasjon med skjerm vil ingen av de nevnte boligene
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være berørt av luftforurensningssoner. Støyskjermen på sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate vil
forbedre luftkvaliteten for boligene bak skjermen, mens den vil forverre situasjonen noe for
arealene på nordsiden av Hafslund ungdomsskole. Beplantning langs rv. 22 Hafslunds gate kan
avbøte forholdene noe.
For mer informasjon vises til vedlegg 10 Rapport Luftkvalitet, til planbeskrivelsen.
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6

Konsekvensutredning

Dette kapittelet gir en oppsummering av konsekvensutredningen som er gjennomført som del
av planarbeidet. Selve konsekvensutredningen følger i sin helhet som vedlegg 02 til
planbeskrivelsen.
Konsekvensutredningen er gjennomført i tråd med Statens vegvesens håndbok V712 (2018)
om konsekvensanalyser.

6.1

Utredningstema

Utløsende faktor for kravet om konsekvensutredning er prosjektets mulige berøring av
naturtypen hul eik. Utredningen tar i tillegg med beslutningsrelevante tema for valg av
alternativ. Følgende fagtema er utredet:
•
•
•
•

6.2

Naturmangfold - det økologiske landskapet
Friluftsliv/by- og bygdeliv - landskapet slik folk oppfatter det og bruker det
Landskapsbilde - det romlige og visuelle landskapet
Kulturarv – det kulturhistoriske landskapet

Alternativer

Tre løsningsalternativer er utredet:
•
•
•

Alternativ 1 – utvidelse mot sør
Alternativ 2 – utvidelse mot nord
Alternativ 3 – optimalisert

Disse er vurdert og målt opp mot 0-alternativet. Den største forskjellen på de tre alternativene
er hvordan de påvirker omgivelsene, og hvilke utviklingsmuligheter og begrensninger de gir på
nord- og sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate. Alle alternativene gir gode løsninger for alle
trafikantgrupper, og de har flere like løsninger. Alternativenes hovedtrekk er beskrevet under.
Alternativ 1 – utvidelse mot sør
All vegutvidelse tas på sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate. Alternativet skal unngå berøring med
bygningsmassen på nordsiden av riksvegen, og berøre minst mulig av parkarealet og de store
eikene ved Rich. Bar. Løsningen fører til at bolig- og næringsbebyggelse sør for riksvegen blir
berørt, og påfører Borgen folkepark et stort inngrep i terrenget.
Alternativ 2 – utvidelse mot nord
All vegutvidelse tas på nordsiden av vegen. Alternativet skal unngå inngrep i Borgen folkepark
og bygningsmassen på sørsiden av vegen. Alternativet medfører at parken og de store eikene
ved Rich. Bar vil forsvinne på grunn av vegfylling og ny undergang. Alternativet berører en
rekke eiendommer med bolig- og næringsbebyggelse på nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate.
Alternativ 3 – optimalisert
Alternativ 3 er et optimalisert alternativ av sør og nord. Dette alternativet er utformet for å ta
større hensyn til temaene i konsekvensutredningen, spesielt naturtype hul eik og Borgen
folkepark. Dette alternativet vil berøre bolig- og næringseiendommer på både sør- og
nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate, men antallet vil bli omtrent det samme som i alternativ 1
og 2.
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6.3

Samlet konsekvens

Hvert fagtema utreder alle alternativene basert på delområders verdi og påvirkningsgrad.
Vurderingene fra fagutredningene sammenstilles for å vurdere samlet konsekvens av hvert
alternativ. På bakgrunn av samlet konsekvens rangeres alternativene (1-3).
Tabell 6-1: Sammenstilling av konsekvens for hvert fagtema og samlet konsekvens for alternativene.

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

0
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6.4

Tilleggsvurdering

Som del av konsekvensutredningen er det 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, for å
tilrettelegges for bolig, kontor, tjenesteyting og varehandel (jf. Varsel om oppstart av
planarbeidet 13.07.17). Vurderingen omhandler alternativenes virkning på kvartalets
mulighetsrom. Vurderingen resulterte i at 0-alternativet er det foretrukne for
utviklingsmulighetene til kvartalet, tett etterfulgt at alternativ 1. Alternativ 2 og 3 vurderes å
være like dårlige på dette punktet. Kvartalets påvirkning er sammenstilt med de øvrige
fagtemaene i en anbefaling om valg av løsningsalternativ.

6.5

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.
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-

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:
-

-

-

-

-

-

6.6

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.
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 m, 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.
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.

Justeringer etter konsekvensutredningen

Alternativ 3 er vedtatt lagt til grunn for det videre planarbeidet, og er videreutviklet og
detaljert ytterligere. Dette har medført noen endringer fra det alternativet som ble utredet i
konsekvensutredningen. Dette gjelder følgende forhold:
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-

Vegprofilet er utvidet ca. 2 m, til holdeplass og rabatt, på nordsiden av rv. 22 Hafslunds
gate og berører en større del av fredet kulturminnelokalitet (KM01).
Optimalisert veggeometri gjennom parken ved Rich. Bar for å ivareta hule eiker i større
grad.
Flyttet snarveg gjennom parken ved Rich. Bar mot øst, lenger fra eikene.
Ny vendehammer i Gamle Isevei (vest) og kobling mellom fortau og sykkelveg m/fortau.
Redusert skråningsutslag på sørsiden av undergang ved Ryes vei.
Avkjørslene til eiendom gnr./bnr./fnr. 1048/1/23 m.fl. ved Shell-stasjonen opprettholdes,
men plassering og utforming justeres.
Ny adkomstveg til boliger i Tors gate (sør).
Endret løsning for undergang ved Snekkerstubakken, med ramper og holdeplass, som
berører større areal på nord- og sørsiden av rv. 22 Iseveien. Veggeometri ligger noe
nærmere hul eik ved Solheim.

Det er vurdert at disse endringene er mindre justeringer som ikke endrer vurderinger og
anbefaling gjort i konsekvensutredningen.

7

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som del av prosjektet. Det
overordnede formålet er å forebygge risiko for samfunnsverdiene liv og helse,
fremkommelighet/stabilitet, materielle verdier og miljø. Risiko er undersøkt for både drifts- og
anleggsfase.
Analysen har identifisert 21 uønskede hendelser for anleggsfasen og 38 mulige hendelser for
driftsfasen, men har ikke avdekket risiko som tilsier behov for vesentlige endringer i planen.
Nytt veganlegg skal for det meste bygges på en eksisterende, høyt trafikkbelastet veg. Det
setter store krav til gjennomføringsfasen, også når det gjelder sikkerhet. I prosjekteringen av
nytt veganlegg må det tas høyde for at løsninger lar seg gjennomføre samtidig med full
trafikkbelastning og innenfor akseptabel risiko.
Økt effektivitet og hastighet er målsettingen med ferdig prosjekt, men samtidig introduserer
disse effektene risikoer for myke trafikanter i driftsfasen, som bør reduseres. Risikoen er
knyttet til kollisjonsfare mellom syklister og gående, begrenset sikt og trafikksikkerhet for barn
og skoleelever. For driftsfasen er det ikke tatt tilstrekkelig hensyn til effektiv snørydding av
holdeplasser og adkomster til holdeplasser. En bør også forsikre seg om tilstrekkelig kapasitet
for drenering av overvann i nedbørsrike perioder. For anleggsfasen bør det planlegges for en
beredskap i situasjoner som kan oppstå. Dette gjelder f.eks. å identifisere omkjøringsveger
eller avlastningsveger og vurdere behovet for reservevannledning i forbindelse med graving
rundt ledningsnett som skal krysses. Videre må det legges vekt på å gjennomføre
anleggsaktivitetene på en måte som i minst mulig grad skaper helsefare for naboer, skoler eller
institusjoner, samt ivareta hule eiker.
En del av forholdene fremkommet i ROS-analysen er ivaretatt i denne fasen av prosjektet. For
mer utdypende gjennomgang av risiko vises til Risiko- og sårbarhetsanalysen, som er vedlegg
11 til planbeskrivelsen.
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8

Beskrivelse av planforslaget

Hensikten med planen er å tilrettelegge for økt fremkommelighet, trafikksikkerhet og
attraktivitet for både myke trafikanter og kollektivtrafikken på strekningen. Kapittelet vil gi en
beskrivelse av prosjektets løsninger for å oppnå dette, samt redegjøre for de valg som er gjort
underveis. Et tegningshefte med teknisk detaljplan foreslår og utdyper løsninger med
ytterligere detaljer, og følger planbeskrivelsen som vedlegg 12.

8.1

Tekniske føringer og dimensjoneringskriterier

Utforming av vegnettet baseres på Statens vegvesens håndbøker, bl.a. N100 «Veg- og
gateutforming», V122 «Sykkelhåndboka», V123 «Kollektivhåndboka» og V129 «Universell
utforming av veger og gater», samt premissdokumentet for Bypakke Nedre Glomma.
De tekniske føringene og dimensjoneringskriteriene er nærmere beskrevet i rapport
Innledende fase, som er vedlegg 01 til planbeskrivelsen. Under følger en kort oversikt over
dimensjonerende vegklasser og fartsgrense på veger i prosjektet:
-

8.2

Rv. 22 og fv. 118 er planlagt som kapasitetssterke gater med fartsgrense 50 km/t.
Tors gate (nord), Furuveien, Haralds gate og Myraveien er kommunale veger med
fartsgrense hhv. 40 og 30 km/t.
Rundkjøringen ved Dondern er dimensjonert for vogntog (VT) og tilpasset
modulvogntog (MVT) ved å benytte overkjørbart areal.
Separat sykkelveg med fortau innebærer tre meter sykkelveg med midtstripe for
sykling opptil 30 km/t og parallelt fortau.

Redegjørelse for valg av løsninger

Kapittelet gir en kort redegjørelse for valgte løsning i enkelte områder.
Undergang øst for Ryes vei og parken ved Rich. Bar
I området ved undergangen sør for rv. 22 Hafslunds gate er løsningen basert på å minimere
inngrep i eiendommene på sørsiden, gnr./bnr. 1047/49 og 1047/51, samt å få til best mulig
stigningsforhold på rampene og siktforhold til undergangen. På nordsiden har koblingen
mellom holdeplassen og sykkelvegen m/fortau, samt stigningsforholdene blitt bearbeidet for å
komme frem til den beste løsningen som samtidig ivaretar de hule eikene i parken.
Gjennom parken ved Rich. Bar har vurderingen av løsning vært en avveiing mellom bevaring av
eikene og å tilrettelegge for et effektivt hovednett for sykkel. Det er gjort grep som å heve
vertikalgeometrien på sykkelveg m/fortau og tilpasse horisontalgeometrien ved å svinge
«utenom» eikene, for å begrense inngrep i rotsonene. Videre er parkområdet utvidet mot øst,
noe som vil gi et større jordvolum for røttene. Dagens diagonale snarveg gjennom parken blir
erstattet av en ny forbindelse til Rolighetsveien lenger unna eikene.
Avkjørsel til gnr./bnr./fnr. 1048/1/23 m.fl. ved Shell-stasjonen
I utgangspunktet har Statens vegvesen et ønske om å sanere flest mulig avkjørsler for å kunne
opprettholde et sammenhengende kollektivfelt. Underveis i arbeidet har det imidlertid blitt
valgt en løsning som gir eiendom gnr./bnr. 1048/1/23 m.fl. avkjørsel, slik at virksomhetene på
eiendommene kan opprettholdes.
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Allé og trerekke langs rv. 22 Hafslunds gate
Allé og trerekke er brukt som et grep for å myke opp veganleggets dominans mot omgivelsene,
og for å bidra til opplevelsen av et urbant veganlegg. I vestre del av rv. 22 Hafslunds gate
videreføres prinsippet fra gjeldende reguleringsplan som knyttes til den historiske konteksten
med alléer i området. På sørsiden er rabatten i eksisterende situasjon hovedsakelig videreført,
men med ny plassering av holdeplassen. På nordsiden tilrettelegges det for en rabattbredde på
fire meter for tilfredsstillende vekstvilkår til nye trær. Smalere rabattbredde med
rotkassesystem har blitt vurdert og avveid mot jordvern, økonomi og drift, men har blitt
forkastet til fordel for bred rabatt.
Langs «Meierikvartalet» blir dagens trerekke fjernet som følge av tiltaket. Denne vil bli
erstattet av en ny trerekke etablert i en fire meter bred rabatt mellom sykkelveg og kjøreveg.
Trerekken vil gi veganlegget et grønnere preg og gi fasaden på fremtidig bebyggelse i
«Meierikvartalet» et mykere preg. Avveiningen av smalere rabatt er også gjort her.
Prosjektets utstrekning mot «Meierikvartalet»
Underveis i planarbeidet har det vært dialog mellom Statens vegvesen og Vingulmark Eiendom
AS som er eiendomsutvikler i «Meierikvartalet». Dialogen har hovedsakelig omhandlet
hvordan prosjektene skal forholde seg til hverandre, hvor nært vegprosjektet en ny bebyggelse
i «Meierikvartalet» kan oppføres, og hvilke krav som skal stilles til avhengigheter og rekkefølge
i utbyggingen av prosjektene. Det er avtalt at fremtidig eiendomsgrense mellom rv. 22
Hafslunds gate og «Meierikvartalet» skal ligge 1,5 meter fra ytterkant fortau. Bebyggelse i
«Meierikvartalet» må oppføres på eiendommen og innenfor en byggegrense, minimum 3
meter fra fremtidig eiendomsgrense.
For å håndtere planmessige forutsetninger på best mulig måte er det avklart at planen for rv.
22 Hafslund–Dondern må vedtas først. Når så reguleringsplanen for «Meierikvartalet» vedtas
forutsetter Statens vegvesen at en rekke føringer fra plan for rv. 22 er innarbeidet, bl.a. at
behov for midlertidige bygge- og anleggsområder er sikret. I planen for rv. 22 er det regulert
eget felt for midlertidig bygge- og anleggsområde i «Meierikvartalet» med bestemmelser som
gir Vingulmark Eiendom AS en trygghet i at vegprosjektet ikke benytter «Meierikvartalet» i en
lengere tidsperiode enn nødvendig.
Tors gate (nord) og Furuveien
Stenging av kryss og avkjørsler langs nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate vil gi økt
fremkommelighet og et mer oversiktlig trafikkbilde langs rv. 22. Stengingene vil imidlertid
medføre endringer i kjøremønsteret og økt trafikkmengde på det kommunale vegnettet. I
Rolighetsveien er det forventet en trafikkøkning på 700 i ÅDT. Dette gjelder lengst øst ved
krysset med Furuveien. Furuveien mellom Rolighetsveien og Gamle Isevei vil også øke med 700
i ÅDT. Tors gate (nord) vil samlet få gjennomsnittlig trafikkmengde opptil 4400 kjøretøy i
døgnet, i fremtidig situasjon. Økte trafikkmengder medfører behov for å utbedre Furuveien og
Tors gate (nord) i forbindelse med prosjektet. Det planlegges ensidig fortau i Furuveien og dels
ensidig og dels tosidig fortau langs Tors gate (nord).
Tors gate (sør), Haralds gate og Myraveien
Ny rundkjøring stenger Tors gate (sør) som kjøreveg, og dagens avkjørsler til tre eiendommer
vil bli stengt i fremtidig situasjon. Det er planlagt ny adkomstveg fra Myraveien til disse
eiendommene, dels som offentlig veg med vendehammer og dels som felles avkjørsel. Dette
gjelder gnr./bnr. 1048/484, 1048/495 og 4048/361.
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Det er også gjort vurderinger om krysset rv. 22 Iseveien x Myraveien skal stenges eller ikke. Det
er landet på en løsning der krysset stenges. Dette vil gi bedre fremkommelighet på rv. 22
Iseveien, samt bedre støyforhold og luftkvalitet i boligområdet på sørsiden av veien, da
støyskjermen blir sammenhengende på strekningen. Det vil også medføre at eiendom
(gnr./bnr. 1048/624) kan opprettholdes. Innkjøring til eiendommene i Myraveien vil bli via
Haralds gate. Som følge av at krysset stenges er det regulert utbedring av Haralds gate for å
tilrettelegge for noe økt trafikkmengde.
Undergang øst for Snekkerstubakken
Trafikkmengden og manglende tilrettelegging for myke trafikanter utløser behov for et
krysningspunkt på rv. 22 Iseveien ved Iseveien senter. Det er vurdert som nødvendig å etablere
en planskilt kryssing.
Ved planlegging av undergangen har det vært en rekke forhold å hensynta; naturtype hul eik
på Solheim, holdeplasser og forbikjøringslommer på rv.22 Iseveien, arealbruk og
parkeringsplasser for næringsvirksomheter og eksisterende nettstasjon. Løsningen som
reguleres prioriterer de gående med tanke på et logisk system med korte avstander.
Holdeplassene er kompakt plassert ved undergangen og kobler seg til sykkelveg m/fortau langs
nordsiden. Minimert arealbruk medfører ramper til undergangen som ikke tilfredsstiller krav
og støttemurer på hver side vil gi en «traktfølelse».
Avkjørselen til gnr./bnr/fnr 1048/11/2 m.fl. inn til Rema 1000 er flyttet. Det er et ønske fra
grunneier for å rydde opp i området, for å gi mer avstand mellom inngangspartiet med
rampe/trapp og avkjørselen, og for å kunne reetablere en del av parkeringsplassene som må
fjernes som følge av veganlegget.
For å hensynta antatt rotsone rundt eika på Solheim er grøftebredden redusert og sykkelveg
m/fortau er prosjektert så høyt i terrenget som mulig for å redusere gravedybden. Løsningen
medfører imidlertid at gang- og sykkelanlegget kommer nærmere eika på Solheim, enn
eksisterende gang- og sykkelveg.
En nettstasjon må flyttes og ny plassering er vurdert med tanke på teknisk gjennomføring,
antatt rotsone og kostnad for prosjektet. Ny nettstasjon er planlagt flyttet nordover innenfor
samme eiendom som i dag (gnr./bnr. 1048/11), med tilkomst og oppstillingsplass langs
sykkelveg m/fortau.
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8.3

Planlagt arealbruk

Planområdets avgrensning og regulerte løsninger fremgår av Figur 8-1. Endelig planområde er
ca. 108,5 daa, og berører hovedsakelig trafikkareal og tilgrensende eiendommer på begge
sider av rv. 22 Hafslunds gate, rv. 22 Iseveien og fv. 118 Skjebergveien, samt Tors gate
Furuveien, Haraldsgate og Myraveien.

Figur 8-1: Viser plankartet med regulert løsning for hele tiltaket. Rv. 22 Hafslunds gate vises øverst og rv.
22 Iseveien nederst. (Kilde: Sweco Norge AS)
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Tabell 8-1: Arealtabellen viser arealformålene, felt- og sosi-koder og størrelse på feltene, samt
planområdets totale størrelse.

Formål

Felt-kode

Sosi-kode

Areal (daa)

Bebyggelse og anlegg

BA

1001

16,6

Offentlig eller privat
tjenesteyting

BOP

1160

1,3

Næringsbebyggelse

BN

1300

21,5

Energianlegg

BE

1510

0,03

§ 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg

§ 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg

SV

2010

2,6

Kjøreveg

SKV

2011

25,2

Fortau

SF

2012

0,8

Gang- og sykkelveg

SGS

2015

4,4

Annen veggrunn – tekniske
anlegg

SVT

2018

0,3

Annen veggrunn – grøntareal

SVG

2019

22,8

Holdeplass/plattform

SH

2025

0,6

Hovednett for sykkel

SHS

2050

8,1

Turveg

GT

3031

0,04

Friområde

GF

3040

1,1

Park

GP

3050

3,2

§ 12-5 nr. 3 Grønnstruktur

Sum

108,5
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I tillegg til arealformålene er det regulert hensynssoner og bestemmelsesområder som ligger
over arealformålene i plankartet. Det er også brukt ulike linjesymbol i plankartet, men enkelte
av dem kan være «usynlige» fordi det ligger flere linjer oppå hverandre på samme sted. Dette
gjelder bl.a. byggegrenser som stedvis sammenfaller med plangrense/formålslinje.
Utenfor det regulerte veganlegget er det i all hovedsak lagt til grunn arealformål som er i
samsvar med kommuneplanens arealdel eller med gjeldende reguleringsplan. Arealene er
regulert i sammenheng med midlertidig bygge- og anleggsområde og ny byggegrense langs
veg. I tillegg til regulerte forhold som fremgår av denne planen vil planbestemmelser til
kommuneplanens arealdel gjelde for disse arealformålene.

8.4

Trafikkforhold

Kapittelet gir en beskrivelse av de planlagte løsningene for bl.a. kjøreveg, kollektiv, gang- og
sykkelveganlegg og avkjørsler. Teknisk detaljplan, tegning C001-005 m.fl. viser forslag til
detaljert utforming, og følger som vedlegg 12 til planbeskrivelsen.
Vegprofilet i rv. 22 Hafslunds gate blir ca. 35 m bredt, dobbelt så bredt sammenliknet med
dagens situasjon. Under vises illustrasjoner og normalprofil for ulike deler av strekningen:

Figur 8-2: Illustrasjon som viser sykkelveg m/fortau gjennom parken ved Rich. Bar og undergangen øst for
Ryes vei (kilde: Sweco Norge AS).
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Figur 8-3: Normalprofil rv. 22 Hafslunds gate ved undergang øst for Ryes vei (samme område som
illustrasjonen over), med kollektivfelt, frakoblet sykkelveg m/fortau på nordsiden (til venstre) og gang- og
sykkelveg på sørsiden (til høyre) (kilde: Sweco Norge AS).

Figur 8-4: Illustrasjon av rundkjøringen ved Dondern med fire armer, sett fra vest. Rv. 22 Hafslunds gate
(nærmest) med tosidig kantstopp og trerekke mot «Meierikvartalet» (til venstre) og Borgen folkepark (til
høyre). Fv. 118 Skjebergveien tar av til høyre i rundkjøringen og rv. 22 Iseveien fortsetter rett frem. (kilde:
Sweco Norge AS).
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Figur 8-5: Normalprofil rv. 22 Hafslunds gate langs «Meierikvartalet», med kollektivfelt, kantstopp, sykkelveg
m/fortau på nordsiden (til venstre) og gang- og sykkelveg på sørsiden (til høyre) (kilde: Sweco Norge AS).

Figur 8-6: Illustrasjon som viser rv. 22 Iseveien i kryssområdet med Snekkerstubakken, sykkelveg m/fortau
og holdeplass på nordsiden, samt eika ved Solheim (kilde: Sweco Norge AS).
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Figur 8-7: Normalprofil rv. 22 Iseveien over undergangen øst for Snekkerstubakken (kilde: Sweco Norge
AS).

8.4.1

Kjøreveger

Rv. 22 Hafslunds gate mellom rundkjøringen på Hafslund og rundkjøringen ved Dondern er
planlagt utvidet til fire kjørefelt (to i hver retning), regulert til formålet kjøreveg (SKV1). To av
feltene, det ytterste feltet i hver retning, er planlagt som kollektivfelt. Reguleringsplanen
spesifiserer imidlertid ikke kollektiv som eget formål. Det er hensiktsmessig å ivareta en
fleksibilitet i planen, da det kan bli aktuelt å anvende feltene som sambruksfelt. I rv. 22
Hafslunds gate vil kollektivfeltet opphøre ved krysset med Ryes vei og inn- og utkjøring til
Shell-stasjonen (gnr./bnr./fnr. 1048/1/23 m.fl.) for kjøretøy som skal svinge til høyre. Det er
prosjektert trafikkøyer i avslutningen av kollektivfeltene inn mot rundkjøringene på Hafslund
og ved Dondern, for å prioritere kollektivtrafikken.
Kjørefeltene er prosjektert med bredde på 3,5 m, inkl. kantsteinsklaring. Det er også
prosjektert midtrabatt med 1,5 m bredde for å skille kjøreretningene.
Rundkjøringen ved Dondern (SKV8) blir vesentlig større og forskjøvet nordover, sammenliknet
med dagens situasjon. Det utvidede vegprofilet gir to sirkulasjonsfelt i rundkjøringen og
rundkjøringen utvides fra tre til fire armer ved at Tors gate kobles med egen arm inn i
rundkjøringen. Ytre diameter på rundkjøringen blir 45 m, og sentraløyen (indre diameter) blir
22 m, inkl. overkjørbar del avgrenset av ikke-avvisende kantstein.
Fv. 118 Skjebergveien (SKV10) tilpasses til ny rundkjøring og er planlagt for tre kjørefelt; ett felt
ut av rundkjøringen i sørgående retning og to felt mot rundkjøringen i nordgående retning. Det
ytterste av de nordgående feltene er planlagt som et høyresvingefelt.
Videre østover tilpasses rv. 22 Iseveien (SKV14) ny rundkjøring ved Dondern. Det er planlagt
fire kjørefelt, adskilt av en midtrabatt. Det nordligste av feltene inn mot rundkjøringen
(vestgående) er planlagt som kollektivfelt i en lengde av ca. 230 m. Ved avslutning av
kollektivfeltet og videre østover innsnevres rv. 22 Iseveien til to kjørefelt tilsvarende dagens
situasjon. To forbikjøringslommer er justert og tilpasset nye løsninger på strekningen.
Forbikjøringslommen vestgående blir oppgradert holdeplass, mens den østgående er tilpasset
ny avkjørsel til bl.a. Rema 1000.
Deler av det kommunale vegnettet er regulert. Gamle Isevei blir stengt i vest mot rv. 22
Hafslunds gate og avsluttet med en vendehammer. I øst er Gamle Isevei regulert kjøreveg med
ensidig fortau på nordsiden i forlengelse av eksisterende fortau. Tors gate (nord) (SKV9) er
planlagt som en ny arm i rundkjøringen, og er prosjektert med vegbredde på 6 m. Gaten er
regulert med dels tosidig fortau og dels ensidig fortau (SF2, 4). Furuveien (SKV9) er planlagt
utbedret og er regulert som kjøreveg med ensidig fortau på vestsiden av vegen (SF1). I
Rolighetsveien (SKV9) er eksisterende fortau på sørsiden av vegen forlenget (SF3) og koblet
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mot fortau i Furuveien. Krysset Haralds gate og fv. 118 Skjebergveien er planlagt utbedret.
Haralds gate er utvidet til kjøreveg (SKV12) med grøft (SVG) på begge sider av vegen, fordi
Myraveien stenges mot rv. 22 Iseveien. En adkomstveg med vendehammer (SKV13, 11 og 20)
vil gi adkomst til boliger.
Snekkerstubakken (SKV17) endres ikke av prosjektet.
8.4.2

Kollektiv

I tillegg til kollektivfeltene, som er nærmere beskrevet over, er det planlagt endringer av
holdeplasstrukturen. I vestre del av rv. 22 Hafslunds gate reguleres holdeplasser med
busslomme i begge retninger. Holdeplassen utenfor Hafslund skole (SH2) reguleres tilsvarende
dagens plassering. Lengden på busslommen utvides for å få plass til to busser, samt at
plattformen er bredere enn normalt, for å håndtere et større antall skoleelever. Holdeplassen
på nordsiden (SH1) av rv. 22 Hafslunds gate flyttes mot vest og tilpasses ny undergang ved
Ryes vei.
I østre del av rv. 22 Hafslunds gate flyttes holdeplassene på begge sider av vegen nærmere
rundkjøringen, for bedre kryssingsmulighet av rv. 22. Disse holdeplassene (SH3 og SH4) er
planlagt som kantstopp. Ved ny plassering av disse holdeplassene er to eksisterende
holdeplasser overflødig, og reguleres ikke i fremtidig løsning. Dette gjelder holdeplassene
Borgenbanen (tosidig) langs fv. 118 Skjebergveien og Svenningsen (ensidig) langs rv. 22
Iseveien.
I østre del av rv. 22 blir dagens to holdeplasser opprettholdt, men med noe justert plassering
tilpasset ny undergang ved Snekkerstubakken. Holdeplassene (SH5 og SH6) er planlagt med
busslommer.
Alle holdeplassene er universelt utformet, og ramper er foreslått supplert med snarveger og
trapper der det er hensiktsmessig. Holdeplassene langs rv. 22 Hafslunds gate er tilrettelagt for
leskur og sykkelparkering for minimum 5 sykler, og holdeplassene langs rv. 22 Iseveien er
tilrettelagt for leskur og sykkelparkering for minimum 3 sykler. Plasseringen av sykkelparkering
er ikke konkret regulert, men tillatt i formålet for annen veggrunn-grøntareal, som grenser til
holdeplassene.
8.4.3

Gang- og sykkelveganlegg

Hovedsykkelrute 11 og 15 inngår i planområdet og møtes i rundkjøringen ved Dondern.
Hovedsykkelrute 11 følger rv. 22 fra Sarpsborg sentrum til Ise og er planlagt på nordsiden av rv.
22. Den er regulert til formålet hovednett for sykkel (SHS1-2), og er prosjektert som sykkelveg
m/ fortau med bredde 5,5 m (3 m sykkelveg, 2 m fortau, 0,25 m skulder på hver side). I østlig
ende av planområdet blir sykkelveg m/fortau koblet til eksisterende gang- og sykkelveg videre i
retning Ise.
Hovedsykkelrute 15 fra Skjeberg følger de kommunale vegene Myraveien og Haralds gate, og
kobles til gang- og sykkelvegnettet rundt rundkjøringen ved Dondern. Tors gate (sør) er
regulert som gang- og sykkelveg, da vegen ikke lenger blir kjøreveg med adkomst til boliger.
På sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate reguleres gang- og sykkelveg (SGS1, 4). Vest for Ryes vei,
forbi Hafslund skole, er gang- og sykkelvegen regulert som i eksisterende situasjon. Over
undergangen ved Ryes vei vil gang- og sykkelveg følge parallelt med kjørevegen i rv. 22
Hafslunds gate, i tillegg til at gang- og sykkelveg rampes ned til undergangen. Gang- og
sykkelvegen blir krysset av inn- og utkjøring til Shell-stasjonen (gnr./bnr./fnr. 1048/1/23 m.fl.).
Rundkjøringen ved Dondern tilrettelegges for kryssing i plan av alle fire armer, som kobles til
øvrig gang- og sykkelveganlegg. Kryssingene er prosjektert som opphøyde gangfelt. Selve
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kryssingspunktene avklares av vegmyndigheten gjennom utforming, skilt og oppmerking, ikke
av planmyndigheten gjennom reguleringsplanen.
Gang- og sykkelvegsystemet tilknyttet undergangen ved Snekkerstubakken rampes ned mot
undergangen og gir tilkomst til holdeplassene i området. Det legges til rette for trapper som
alternativer til hovedløsningen.
På flere punkter blir det gjort tilpasninger til det eksisterende, lokale gang- og sykkelvegnettet i
området.
8.4.4

Kryss og avkjørsler

For å opprettholde sammenhengende kollektivfelt, samt redusere konfliktpunkter ved at biler
må krysse sykkelveg m/fortau blir flere kryss og avkjørsler stengt eller endret som følge av
tiltaket. Følgende kryss stenges: Holteveien, Gamle Isevei (vest), Tors gate (sør) og Myraveien.
Krysset med Ryes vei (forbud mot venstresving inn og ut av vegen) tilpasses utvidelse av rv. 22.
Krysset med Snekkerstubakken blir ikke direkte berørt.
Avkjørsler til eiendommene i «Meierikvartalet» fra rv. 22 Hafslunds gate må stenges. Dette
gjelder eiendommene: 1048/502, 1048/685, 1048/524, 1048/466 og 1048/466/2. Disse
eiendommene vil også bli helt eller delvis innløst som del av prosjektet.
Avkjørslene i Tors gate (sør) til eiendommene gnr./bnr. 1048/484 (Tors gate 3A-B), 1048/495
(Tors gate 3C-D) og 1048/361 (Tors gate 5) blir stengt som følge av planen. Disse
eiendommene får regulert ny adkomst (SKV13, 11 og 20) fra Myraveien. Gnr./bnr. 1048/489
(Haralds gate 1) har i dag avkjørsel fra både Tors gate og Haralds gate, der sistnevnte
opprettholdes.
Avkjørsel til gnr./bnr/fnr. 1048/11/2 m.fl. ved Rema 1000 må flyttes ca. 40 m østover som
følge av ny undergang, men har i prinsippet samme utforming som tidligere. Avkjørsel til
gnr./bnr. 1048/262 ved Byggmax fra Snekkerstubakken vil opprettholde samme utforming som
tidligere, men arealene rundt bensinpumpene blir redusert.
8.4.5

Fravik fra vegnormalen

Utforming av de tekniske løsningene langs strekningen fraviker Statens vegvesens vegnormal
N100 for noen forhold. Det foreligger godkjente fravik for følgende saker:
-

-

Fotgjengerkryssing i plan, over flere kjørefelt, i tre armer i rundkjøringen ved Dondern.
Godkjent med krav om avbøtende tiltak med opphøyd gangfelt, og fartsgrense 40
km/t. (Statens vegvesen, arkivnr. 16/78379-136).
Stigning 7 % på gang- og sykkelveg på ramper ned til underganger under rv. 22.
(Statens vegvesen, arkivnr. 21/250671-5).
Opprettholde avkjørsel til kapasitetssterk gate for eiendom gnr./bnr./fnr. 1048/1/23
m.fl. ved Shell-stasjonen. (Statens vegvesen, arkivnr. 21/250671-8)
Gang- og sykkelveg med horisontalradius mindre enn 20 meter inn mot undergangene
ved Ryes vei og Snekkerstubakken, og gang- og sykkelveg med horisontalradius mindre
enn 40 meter ved tilpasninger mot eksisterende veger og i kryssområder. Godkjent
under forutsetning om at siktkrav blir ivaretatt. (Statens vegvesen, arkivnr. 21/2506717)
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8.5

Konstruksjoner

Som del av prosjektet er det utført to forprosjekter for nye underganger for gang- og sykkelveg
under rv. 22, ved Ryes vei og Snekkerstubakken.
Ny undergang øst for Ryes vei anbefales utført i plasstøpt betong, bl.a. fordi undergangen må
bygges i to faser og fordi flere mulige tiltak for håndtering av differensialsetninger i grunnen er
lettere å håndtere, enn ved en prefabrikert undergang. Undergangen er planlagt med fri høyde
på 3,2 m som sikrer tilstrekkelig høyde for vedlikeholdskjøretøy. Fri bredde er planlagt til 5,0
m. Totallengden på undergangen kan bli 21,8 m, med et lengdefall på 0,5 % på gang- og
sykkelvegen gjennom undergangen. På hver side er det planlagt plasstøpte vingemurer fra
undergangen til topp skråning og støttemurer.
Ny undergang øst for Snekkerstubakken anbefales utført i en prefabrikert del og en plasstøpt
del i enden av undergangen, med plasstøpte vingemurer fra kulvertvegg til topp skråning.
Undergangen er planlagt med fri høyde på 3,2 m som sikrer tilstrekkelig høyde for
vedlikeholdskjøretøy. Fri bredde er planlagt til 5,0 m. Totallengden kan bli 10 m med et
lengdefall på 0,29 % på gang- og sykkelvegen gjennom undergangen. På hver side er det
planlagt plasstøpte vingemurer fra undergangen til topp skråning og støttemurer.
Begge undergangene blir belyst med LED-armaturer plassert oppunder taket/hjørnet.
For utdypende teknisk beskrivelse vises til forprosjekt-rapportene, vedlegg 13 og 14 til
planbeskrivelsen.

8.6

Universell utforming

Prosjektet tilrettelegger for et lesbart og oversiktlig anlegg for gående og syklende, som også
skiller ulike trafikantgrupper på de mest trafikkerte strekningene. Stigningsforhold og tverrfall
tilfredsstiller Statens vegvesens krav, unntatt godkjente fravik som er nærmere omtalt i
kapittel 8.4.5, og holdeplassene er tilrettelagt for universell utforming. Planområdets
ferdselssoner er planlagt med asfaltdekke og god belysning, og sidearealer skal ha
allergivennlig vegetasjon.
Rampene på sørsiden av undergangen ved Ryes vei og på begge sider av undergangen ved
Snekkerstubakken tilfredsstiller ikke krav til maksimal stigning for gang- og sykkelveg i
tettstedsområder som er 5 %. De vil få 7 % stigning, som tilfredsstiller kravet utenfor
tettstedsområder. Det er forhold knyttet til begrenset areal, eksisterende bebyggelse,
eksisterende VA-nett, naturtype hul eik og kortest mulig omveg som gjør at
stigningsforholdene ikke lar seg løse innenfor kravet.
For å skape trygghet og oversikt i undergangene er det lagt vekt på at åpningene skal ha så god
sikt som mulig og belysning. Men mur ved åpningene og mur/vange langs trappene vil bli
ganske høy, og vil ikke gi optimale siktforhold. Øvrige murer vil holdes lave (maks 1 m).
Detaljert utforming med tanke på ledelinjer, markeringer med ferdselsretning, varslingsfelt ol.
vil bli ivaretatt i senere fase av prosjektet.

8.7

Grunnforhold

Basert på gjennomførte geotekniske undersøkelser er det gjort geotekniske vurderinger av det
prosjekterte vegtiltaket. Den planlagte fyllingsmektigheten og jordskjæringshøyden er stort
sett ikke større enn ca. 2,0 m. Dette kan utføres som normalt med helning, ikke brattere enn
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1:2. I enkelte profiler er det planlagt ca. 4-4,5 m høy jordskjæring. Det er utført
stabilitetsberegninger for slike jordskjæringer. Skjæringene i løsmasser må sikres mot erosjon
med plastring av pukklag og med et drenssystem ved foten av skjæringene.
Undergangen øst for Ryes vei er planlagt å ligge delvis under den eksisterende vegen og delvis
under terreng utenfor den eksisterende vegen. På grunn av dette er det behov for å vurdere
tiltak for å unngå differensiale setninger. Undergangen øst for Snekkerstubakken ligger ca. 4,0
m under eksisterende terreng. Det må brukes avlastningsplater i undergangene for å unngå
sprang mellom undergangene og vegfyllingen. Det anbefales å bygge på en armert
magerbetongplate oppå et pukklag for å få en fast plattform for anleggstrafikk og arbeid.
Undergangene må frostsikres.
Det er ikke behov for supplerende grunnundersøkelser langs rv. 22 Hafslunds gate og Iseveien i
byggeplanfasen, utenom for det planlagte riggområdet på nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate
(vis a vis Hafslund skole). Det er også vurdert at område- og lokalstabiliteten er tilfredsstillende
i fremtidig situasjon med de tiltak som fremgår av den geotekniske vurderingen.
For mer detaljert informasjon vises til Geoteknisk vurderingsrapport, vedlegg 05 til
planbeskrivelsen.

8.8

Landskap

Teknisk detaljplan, tegning O001-004 m.fl. viser forslag til detaljert utforming, og følger som
vedlegg 12 til planbeskrivelsen.
For å myke opp veganleggets dominerende størrelse og harde flater er det gjort flere grep for
å tilpasse det til omgivelsene og fremheve karaktertrekk i området. Det tilrettelegges for en
ferdselsåre med et grønt preg, og at veganlegget skal oppleves som frodig og urbant.
Rabatter og sidearealer i veganlegget er regulert til formål annen veggrunn – grøntarealer
(SVG). I disse arealene vil den generelle grønnstrukturen bestå av trær organisert som allé,
trerekker, tregrupper, solitære (enslige) trær, plantebed og grønne skråninger. I rabatter og
plantefelt mellom gang- og sykkelvegsystemet og kjøreveg er det tiltenkt stauder/prydgress
som tåler belastning fra salting og snølagring. Grøfter og skråningsutslag tilsås med gress.
Skråningene ved undergangene beplantes med lavere busker for å øke opplevelsesverdien.
Det er planlagt både allé og trerekke langs rv. 22 Hafslunds gate som vil skape en
sammenhengende grøntkorridor langs veganlegget. Trærne vil tydelig definere gaterommet og
bidra til skjerming mellom kjørevegen og gang- og sykkelanlegget, samt skjerming for
bebyggelsen langs vegen. Langs rv. 22 Hafslunds gate mellom rundkjøringen og Ryes vei (ca.
150 m) er det planlagt allé som en videreføring av den historiske alléen mot Hafslund
hovedgård. På nordsiden av vegen tilrettelegges det for en rabatt med 4 m bredde med nye
trær (SVG2). På sørsiden av Ryes vei blir tre eksisterende trær regulert til bevaring, samt at det
tilrettelegges for nye trær (SVG1 og 3). Langs «Meierikvartalet» (ca. 320 m) blir det tilrettelagt
for en trerekke i rabatt på 4 m bredde mellom kjørevegen og sykkelveg m/fortau (SVG7), som
erstatning for dagens trerekke langs deler av denne strekningen.
Regnbed og gresskledde forsenkninger er foreslått langs veganlegget der det er
hensiktsmessig. Vegetasjon og jord i regnbedene sikrer oppsamling, fordrøyning og infiltrasjon
av overvann, og er en del av den lokale, åpne overvannshåndteringen. Regnbedene tilfører
også en estetisk kvalitet langs strekningen. Å legge til rette for en blågrønn struktur, vil være
med på å styrke det biologiske mangfoldet i området. Plantevalgene i regnbedene må være
robuste og tåle perioder med både mye vann og tørke.
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Figur 8-8: Viser prinsipp for mulig utforming av regnbed (kilde: Sweco Norge AS).

I parken ved Rich. Bar er eksisterende trær organisert mer fritt som enkeltstående trær og i
grupper, og bryter opp trerekkene mot vest og øst. For å beholde det grønne preget og
videreføre parkpreget forelås det plantet nye trær som avbøtende tiltak for de trærne som må
fjernes. Nyplanting av trær må imidlertid hensynta rotsonene på de eksisterende eikene, og
fordeles mellom den eksisterende parken ved Rich. Bar og parkutvidelsen mot vest.
Parkområdet er utvidet vestover til å omfatte resterende deler av Holteveien og eiendommene
gnr./bnr. 1047/159, 1047/243 og 1047/170. Dette parkområdet er planlagt overtatt av
Sarpsborg kommune og vil bli opparbeidet i samarbeid med Statens vegvesen. Parken bør
utvikles etter hvilke behov som gjør seg gjeldende for nærområdet. Foreløpig er det foreslått
tilsådd gressbakke og beplantet med noen nye trær.
Det eksisterende eiketreet i rundkjøringen ved Dondern vil bli berørt. Treet er tilstandsvurdert
som del av prosjektet. Å flytte et slikt stort tre til en ny plassering er mulig, men er en
omfattende prosess avhengig av flere faktorer med kostnad opptil 300 000,- kr, og som kan
pågå over 2 år. Det vil også være en risiko for at treet ikke overlever flytteprosessen. På
nåværende tidspunkt er det ikke tatt stilling til en flytting. Om det blir aktuelt kan det vurderes
en ny plassering i det utvidede parkområdet.
Planen viser nye støytiltak i form av langsgående støyskjermer på deler av strekningen; langs
sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate (profil 175-335), langs nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate
(profil 285-415) og langs sørsiden av rv. 22 Iseveien (profil 35-265). Skjermenes konkrete
utforming og materialbruk må avklares i senere fase av prosjektet.
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8.9

Naturmangfold

Parken ved Rich. Bar blir regulert til formål grønnstruktur-park (GP2-4). To av de eksisterende
eiketrærne (eik 1 og 3) definert som naturtype hule eiker, reguleres til bevaring med
punktsymbolet eksisterende tre som skal bevares. Videre er det regulert hensynssone –
bevaring naturmiljø (H560) rundt trærne , for å ivareta eikenes rotsoner. Hensynssone H560
har utbredelse som omfatter sannsynlig rotsone innenfor prosjektområdet.
Naturtype hul eik på Solheim reguleres tilsvarende med punktsymbol og hensynssone H560.
Det er gitt planbestemmelser knyttet til hensynssonen som skiller på tillatte tiltak innenfor
dryppsonen og tiltak innenfor øvrig del av H560 (rotsonen), med hensikt å unngå skade på
trærne.
Tabell 8-2: Viser eiketrærnes kroneradius inkl. 1 meter sikkerhetsmargin..

Eik nr.

Kroneradius (inkl. 1 m sikkerhetsmargin)

1

8,5 m

3

7m

4

13 m

8.10 Friluftsliv/by- og bygdeliv
Parken ved Rich. Bar vil fortsatt fungere som grønn lunge og ferdselsforbindelse for
nærområdet. Det legges ikke opp til aktiv bruk av parken, da støyforhold og hensyn til hule
eiker gjør andre områder mer egnet for dette, men det bør vurderes å sette opp benker ol.
som tilrettelegger for opphold i parken. Utvidelsen av parkområdet vestover sikres som park,
men vil bli utviklet over tid og programert etter hvilke behov som gjør seg gjeldende for
nærområdet.
Ut over dette reguleres ikke forhold knyttet til friluftsliv/by- og bygdeliv direkte. Planens
virkninger for temaet er nærmere omtalt i kapittel 9.5.

8.11 Kulturarv
Planområdet kommer i berøring med automatisk fredete kulturminner (ID 242354). Det er
ønske om å søke dispensasjon fra kulturminneloven, for å få gjennomført prosjektet. Søknaden
utarbeides av fylkeskommunen og oversendes Riksantikvaren for vurdering i forbindelse med
offentlig ettersyn/høring av planforslaget. I plankartet er den kjente kulturminnelokaliteten
som blir berørt (ID 242354) avgrenset av et bestemmelsesområde med krav til nærmere
undersøkelser, overvåkning og klargjøring av virkninger #1. Det er gitt bestemmelser til dette
området med krav om arkeologisk utgraving før iverksetting av tiltak i medhold av planen. For
resten av jordet og for øvrig i planområdet må man være spesielt oppmerksom når det graves
og kontakte fylkeskommunen om eventuelle nye funn skulle dukke opp (eks. flint, keramikk,
stolpehull e.l.).

8.12 Naturressurser
Planen regulerer ikke forhold knyttet til naturressurser. Planens virkninger for temaet er
nærmere omtalt i kapittel 9.7.
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8.13 Teknisk infrastruktur
8.13.1 Vann og avløp
Ved etablering av nytt veganlegg blir det behov for flere inngrep i eksisterende VA-anlegg.
Kummer må flyttes og nye må etableres, i tillegg må ledninger byttes ut og legges om. I rv. 22
Hafslunds gate må det påregnes arbeid med alle krysningene og langsgående VA-ledninger.
Behovet for noe arbeid vedrørende krysningene i rv. 22 Iseveien må vurderes i det videre
arbeidet.
8.13.2 Overvann
I forbindelse med etablering av nytt overvannsanlegg er avrenningen fra prosjektert veganlegg
beregnet. Overvannsanlegget består av et lukket system, med sluk og overvannsledninger for
samtlige strekninger. Kommunen har vurdert tre tilkoblingspunkter (Baneveien, Gamle Isevei
(vest) og på gnr./bnr. 1048/464) for overvann til eksisterende kommunalt anlegg med en
begrenset vannmengde. Alternativ løsning med færre tilkoblingspunkter og en optimalisering
for ledningsnettet nedstrøms må vurderes i sener fase av prosjektet.
Alt øvrig overvann blir tatt hånd om ved infiltrasjon og fordrøyning som del av prosjektet. Det
vil bli benyttet sluk langs hele strekningen, både langs kjørevegen og anleggene for gående og
syklende. På store deler av strekningen, er det planlagt fordrøyningsmagasiner under
sykkelveg m/fortau. Overvannet samles og fordøyes i magasinene, før påslipp til kommunal
overvannsledning og videre utløp til Glomma. Regnbed foreslås som en del av
overvannshåndteringen, da de kan infiltrere mindre regnhendelser og tilbakeholde vannet
lokalt.
Utdypende beskrivelse av planlagt anlegg fremgår av notat VA og overvann, vedlegg 08 til
planbeskrivelsen, samt teknisk detaljplan, tegning G001-004 og H001, vedlegg 12 til
planbeskrivelsen.
8.13.3 Elektro
Langs veganlegget legges eksisterende anlegg som skal ivaretas i nye fellesføringer,
hovedsakelig plassert under gang- og sykkelveganlegget (ev. i grøfteside langs sørsiden av rv.
22 Iseveien). Krysningspunktet for kabelanlegget må også ivaretas som del av prosjektet.
Kabler og linjer tilknyttet bebyggelse som forutsettes fjernet vil bli fjernet i samråd med linjeog kabeleier.
Belysning langs rv. 22 er planlagt med tosidig forskjøvet belysning med 8 m master m/ LEDarmaturer. Tosidig belysning er valgt for å fremheve gatens bymessige preg, istedenfor
midtstilt armatur. Langs gang- og sykkelanleggene langs rv. 22 Hafslunds gate er det planlagt 4
m master. Disse plasseres der det er for stor avstand til at belysningen for kjørevegen
tilfredsstiller belysningskravet på gang- og sykkelanlegget. Det er viktig at trær og lysmaster
plasseres slik at de ikke kommer i konflikt, og at trekronene ikke skygger for lyset. Langs rv. 22
Iseveien ivaretas belysningskravet på sykkelveg m/fortau av belysningen langs kjørevegen.
Langs fv. 118 Skjebergveien planlegges 4 m master for gang- og sykkelveg. Undergangene blir
belyst med LED-armaturer plassert oppunder taket/hjørnet.
I området rundt rundkjøringen ved Dondern er det planlagt forsterket belysning 50 m ut i alle
armene for å lyse opp kryssingspunktene og rundkjøringen. Intensivbelysning av
kryssingspunktene er ikke anbefalt, da det vil gjøre bilister mindre oppmerksomme på det som
skjer i selve rundkjøringen.
I de kommunale vegene vil eksisterende anlegg som kommer i konflikt med tiltaket bli
tilpasset, men konkret løsning avklares med eier og kommunen i senere fase av prosjektet.
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Eksisterende veglysarmatur foreslås erstattet med nytt, slik at det blir en helhetlig og lik
belysning i områdene. Veglysanlegget tilknyttes det eksisterende, kommunale veglysanlegget.
Eksisterende høyspentlinjer og tilhørende byggeforbudsbelte 6 meter fra ytterste
strømførende ledning reguleres med hensynssone høyspenningsanlegg (H370).
En eksisterende nettstasjon (X0604) kommer i konflikt med tiltaket langs rv. 22 Iseveien, og må
flyttes. Ny plassering er 7 m nord for dagens plassering, og reguleres til formål bebyggelse og
anlegg – energianlegg (BE). Det sikres plass til oppstillingsplass for kranbil og servicebil som del
av formålet annen veggrunn - grønnstruktur. Oppstillingsplassen gis adkomst via sykkelveg
m/fortau mellom de to avkjørslene på nordsiden av rv. 22 Iseveien.
Teknisk detaljplan, tegning IN001-005 viser forslag til detaljert utforming, og følger som
vedlegg 12 til planbeskrivelsen.

8.14 Miljøoppfølging/Ytre miljø
Det er utarbeidet en Ytre miljø-plan (YM-plan) for å kartlegge og håndtere miljøutfordringer på
et tidlig stadium i prosjektet. Planen skal videreutvikles og ferdigstilles i senere fase av
prosjektet. Det er avdekket flere potensielle, uønskede hendelser, hvorav de mest alvorlige
gjelder:
-

Skade på hul eik
Fremmede arter i kategorien SE (svært høy økologisk risiko)
Mistanke om forurenset grunn

I YM-planen fremgår en utdypende risikovurdering med bl.a. forslag til skadereduserende tiltak
og ansvarlig aktør. YM-planen, er vedlegg 15 til planbeskrivelsen.

8.15 Midlertidig bygge- og anleggsområde
I planen reguleres et bestemmelsesområde for midlertidig bygge- og anleggsområde (#2, #2_1,
#2_2 og #2_3) utenfor de deler av området som berøres av permanente tiltak, for å sikre en
hensiktsmessig anleggsgjennomføring. Områdene kan bl.a. benyttes til midlertidig
trafikkavvikling (inkludert myke trafikanter), riggområde, lagerplass for materialer eller masser,
eller parkering for anleggsmaskiner. Bredden på beltet til midlertidig bygge- og anleggsområde
langs strekningen varierer og er stedvis tilpasset behov og omgivelser. To områder; del av
eiendom 1047/3 mot fv. 581 Nordbyveien og eiendom 1048/361 er tatt med for å sikre
nødvendig anleggsgjennomføring.
De arealene som berøres av permanente tiltak vil også fungere som bygge- og anleggsområde
ved gjennomføring, forutsatt at trafikkavvikling for alle trafikantgrupper ivaretas. Blant annet
kan eiendommene 1048/159, 1048/502, 1048/685 og 1048/524 benyttes til riggområde i
anleggsperioden.
Mot Borgen folkepark er det kun et smalt belte som inngår i midlertidig bygge- og
anleggsområde, for å begrense at større del av skråningen berøres i anleggsgjennomføringen.
Det er også knyttet restriksjoner til de hule eikene inkl. rotsoner, som må ivaretas underveis i
arbeidet. Områdene skal, før avsluttet bygge- og anleggsperiode, ryddes og istandsettes.
Sideterreng langs Borgen folkepark skal revegeteres ved tilbakeføring av stedlige toppmasser.

_____________________________________________________________________________________
Side 64 av 78

Rv. 22 Hafslund–Dondern

Nasjonal planID: 3003 26035

_____________________________________________________________________________

9

Virkninger av planforslaget

Kapittelet gir en beskrivelse av de konsekvensene og virkningene en gjennomføring av planen
gir for omgivelsene i området. Konsekvenser er knyttet til de fagtemaene som er
konsekvensutredet, mens virkninger omtales for øvrige tema. Kapittelet gir også en
redegjørelse for eventuelle skadereduserende tiltak, som kan bidra til ytterligere reduksjon av
konsekvensene/virkningene, som bør ha fokus i senere fase av prosjektet. En del av de
skadereduserende tiltakene som er nevnt i konsekvensutredningen for de fire fagtemaene, er
innarbeidet i planens løsninger og planbestemmelser.

9.1

Overordnede planer

Planen er i tråd med overordnede føringer om redusert klimagassutslipp og endret
reisemiddelfordeling. Planen tilrettelegger for økt fremkommelighet, trafikksikkerhet og
attraktivitet, som vil bidra til vekst i andel kollektiv, gange og sykkel. Dette gjør det mulig for
flere å la bilen stå oftere. Planen bidrar også til tryggere skoleveg med et oppgradert anlegg for
gange og sykkel langs riksvegen, særlig undergangen øst for Ryes vei. I en
folkehelsesammenheng vil et nytt gateløp med bypreg, vegetasjon og flere
kryssingsmuligheter vær positivt. Hovedsykkelrute 15 med eget sykkelanlegg i Haralds gate og
Tors gate (sør) er ikke ivaretatt, men krysningspunktet mellom rute 15 og 11 er vurdert og løst
som del av planen.
Planen gir konsekvenser for naturmiljø og kulturarv sammenliknet med dagens situasjon. Som
konsekvensutredningene viser er alternativ 3, som planen er bygget videre på, det alternativet
som ivaretar disse forholdene best. Videre er avbøtende tiltak, særlig knyttet til naturtype hul
eik, innarbeidet i planen. Dette er nærmere omtalt i kapittel 9.4. Planen gir negativ virkning for
dyrka mark og berører totalt 2,9 daa (1,5 daa permanent, 1,4 daa midlertidig).
Kommuneplanens arealdel (KPA) har mål om å utvikle Sarpsborg med et effektivt og
miljøvennlig transportsystem. Arealplankartet har imidlertid ikke tatt høyde for utvidelser til
samferdselsformål slik dette prosjektet krever. Av den grunn kan det derfor sies at planen er i
tråd med kommuneplanens målsetting, men kommer i konklikt med arealbruksformål langs
strekningen. Dette gjelder følgende områder (permanent arealbruk):
•
•
•
•
•
•

Flere bolig- og næringseiendommer langs strekningen blir helt elle delvis berørt. Disse
er avsatt til arealbruksformål bebyggelse og næring (nåværende) i KPA. Hovedsakelig
blir disse arealene regulert til samferdselsformål og grønnstruktur - park.
Jordet på nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate er avsatt til arealbruksformål
næringsbebyggelse (fremtidig). De sørlige deler av dette arealet blir berørt av utvidelse
av veganlegg og regulert til samferdselsformål (1,5 daa).
En smal stripe langs Hafslund skole, avsatt til arealbruksformål offentlig eller privat
tjenesteyting (nåværende), blir regulert til samferdselsformål i tråd med dagens
situasjon.
Parken ved Rich. Bar er avsatt til arealbruksformålet friområde (nåværende). Deler av
dagens park blir berørt av vegutvidelsen og regulert til samferdselsformål. De uberørte
delene av parken reguleres til grønnstruktur – park.
En stripe langs Borgen folkepark avsatt til arealbruksformålet friområde (nåværende)
blir regulert til samferdselsformål, da arealet blir berørt av grøft for nytt veganlegg.
Rundkjøringa ved Dondern er avsatt til arealbruksformålet veg (nåværende). Med ny
rundkjøring og en fjerde arm i Tors gate blir veganlegget flyttet sammenliknet med
vegformålet i KPA.
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•

9.2

Langs rv. 22 Iseveien er det avsatt til arealbruksformålet næringsbebyggelse
(nåværende) på begge sider av vegen. Stedvis blir disse arealene berørt av
vegutvidelsen regulert til samferdselsformål. Dettet gjelder spesielt i området ved ny
undergang øst for Snekkerstubakken.

Trafikkforhold

Planen innebærer en endring for alle trafikantgrupper på strekningen, og tiltaket øker
fremkommeligheten, trafikksikkerheten og attraktiviteten for både gående, syklende og
kollektivtrafikken. I det følgende gis en overordnet vurdering av de trafikale virkningene for
hver trafikantgruppe.
9.2.1

Gående og syklende

Tiltaket gir en kraftig forbedring av tilbudet for gående og syklende langs strekningen. Fra å ha
få kryssingsmuligheter og et usammenhengende tilbud, får begge trafikantgruppene nå et
tilbud med høy standard.. På nordsiden av rv. 22 gir sykkelveg m/fortau gode muligheter for å
sykle i høy hastighet og antall konfliktpunkter med gående blir kraftig redusert. Langs gang- og
sykkelvegen på sørsiden av rv. 22 Hafslunds gate må gående og syklende i større grad
samhandle og ta hensyn til hverandre. Videre unngås konflikter med ventende og av/påstigende busspassasjerer ved at gang- og sykkeltilbudet er lagt bak holdeplassene. Ved
etablering av trerekker blir myke trafikanter mer skjermet fra biltrafikken, noe som gir økt
attraktivitet.
Planen bedrer kryssingsmulighetene av riksvegen med ny, forbedret undergang øst for Ryes
vei, tilrettelegging for opphøyde gangfelt i alle vegarmene i rundkjøringen ved Dondern, samt
etablering av ny undergang ved Snekkerstubakken. Dette gir økt tilgjengelighet til gode
kryssforbindelser på en strekning som i dag mangler dette.
Deler av det kommunale vegnettet vil få økt trafikkmengde som følge av stengte avkjørsler
langs riksvegen, noe som gir behov for utbedringer av tilbudet for myke trafikanter.
9.2.2

Kollektivtrafikk

Etablering av kollektivfelt vil bedre fremkommeligheten betraktelig ettersom bussene ikke må
stå i samme kø som andre kjøretøy. Færre konfliktpunkter med biler til/fra sidevegene vil gi
bedre trafikkflyt for bussene.
Plassering av holdeplasser langs strekningen vil gi området bedre flatedekning og passende
avstand mellom holdeplassene. Busslommene ved Hafslund skolen ivaretas og tilrettelegges
for å håndtere et større antall skoleelever. Kantstoppene i rv. 22 Hafslunds gate er plassert i
nær tilknytning til krysningspunkter, noe som gir gode gangforbindelser i umiddelbar nærhet
til holdeplassene. Kantstopp gir bedre komfort for passasjerene og kortere betjeningstid, enn
busslommer. Plassering av holdeplassene langs rv. 22 Iseveien er tilpasset ny undergang ved
Snekkerstubakken for økt trafikksikkerhet og redusert «villkryss» i området.
9.2.3

Biltrafikk

Planen innebærer generelt en opprydding i kryss- og vegstrukturen langs riksvegen, og vil gi
bedre trafikkflyt og oversikt i rv. 22 Hafslunds gate spesielt. Stengte kryss og avkjørsler
innebærer at noen boliger vil få ny adkomst.
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9.3

Landskapsbilde

Generelt etterstrebes det å tilføre veganlegget så mye grønt som det er plass til, og det kan
bidra til å dempe virkningen av et stort veganlegg slik som dette i sin helhet. Tiltaket vil ikke
kunne bevare eksisterende trær langs nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate, inkl. trerekken av
lindetrær. Reetablering av ny allé i vestre del av rv. 22 Hafslunds gate og ny trerekke langs
«Meierikvartalet» vil på sikt gi gode visuelle kvaliteter til vegstrekningen. Den sørlige delen av
parken ved Rich. Bar går tapt, men vil likevel oppleves som en grønn og frodig park. To
eiketrær, naturtype hul eik, bevares og flere andre, store trær i parken søkes bevart. Som en
kompensasjon av redusert parkareal ved Rich. Bar blir parkformålet utvidet mot vest. Borgen
folkepark vil i veldig liten grad bli berørt av tiltaket, og konsekvensen av dette er vurdert å
være ubetydelig.
Langs sørsiden av rv. 22 vil planen berøre privathager og veganlegget kommer stedvis tettere
på bebyggelsen. Ved næringsområdene i øst vil planen medføre en forbedring av området ved
at standarden på veganlegget heves, at vegrommet struktureres og det blir et tydeligere
gatepreg på strekningen.
De foreslåtte støyskjermene langs rv. 22 Hafslunds gate, særlig den på nordsiden, vil påvirke
landskapsbildet negativt. Vegrommet lukkes og trerekkens funksjon som romskapende
element kan bli redusert. Tosidig, langsgående støyskjermer langs rv. 22 Iseveien vil også
påvirke landskapsbildet negativt. Veganlegget vil fremstå som en lukket korridor som ikke
forholder seg til stedet. I neste fase av prosjektet må det vurderes om de langsgående
skjermene langs rv. 22 Hafslunds gate bør få en utforming som underbygger gatepreget.
Skjermen på nordsiden bør underordnes den planlagte trerekken, ved at partier av skjermen
får transparente flater, eventuelt i kombinasjon med et forskutt forløp.
I det videre arbeidet med prosjektet kan det vurderes om eksisterende eiketre i rundkjøringen
ved Dondern skal flyttes. Videre er det viktig at god utforming, materialbruk, belysning og
oversiktlighet vektlegges for det videre arbeidet med undergangene og ramper.

9.4
9.4.1

Naturmangfold
Utvalgte naturtyper – hule eiker

Planen har potensielt størst virkninger for de tre store eiken i parken ved Rich. Bar og eika ved
Solheim. Tre av eikene foreslås bevart (eik 1, 3 og 4). Tostammet eik (eik 2) vil sannsynligvis gå
tapt som følge av tiltaket. Planbestemmelsene skal sikre at eikene bevares og at eikenes
rotsone hensyntas når veganlegget bygges, og når det senere planlegges andre tiltak som kan
berøre disse trærne og rotsonen. Kravet om overvåking av eikenes tilstand i etterkant vil også
bidra til å sikre eikene.
9.4.2

Rødlistearter

Ingen av de registrerte rødlisteartene som ble registrert i utredningsområdet for
konsekvensutredningen vil bli direkte berørt av planen, med unntak av lind (nær truet).
Forekomsten av dvergforglemmegei (sårbar) som ble registrert i Artskart i 1998, og beskrevet å
ligge ved «Borgen v/ rv. 111, på knaus i vegkant», ble ikke gjenfunnet ved kartleggingen i 2018.
Borgen folkepark vil bli marginalt berørt av tiltaket og medfører ingen konsekvenser av
betydning for rødlistede fugler som er observert flygende over parken. Planforslaget berører
ellers i svært begrenset grad naturmiljø som potensielt kan være leveområde for rødlistearter.
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9.4.3

Fremmede arter

Krav i YM-planen om nærmere kartlegging og tiltaksplan for artene som registreres før
anleggsstart vil bidra til å forebygge spredning av fremmede, skadelige arter.
9.4.4

Vurdering mht. Naturmangfoldloven §§ 8-12 (LOV 2009-06-19 nr. 100)

Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven (19.06.2009) § 8 til § 12:
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Vår 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)

Vår 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)

Vår vurdering: Store deler av planområdet er bearbeidet areal på ulikt vis. For
naturmangfoldet i 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.»
Planen berører fire slike eiker. Planen medfører tap av tostammet eik (eik 2) og mulig berøring
av rotsonen for eik 3. Graving, fylling, uttørking og uforutsette skader i bygge- og
anleggsperioden kan skade eikenes rotsone slik at de dør og må fjernes på grunn av
sikkerhetsrisiko. Her ligger det en usikkerhet. Alle trærne er av arborist vurdert å være godt og
særlig godt egnet til bevaring, og planen stiller krav i bestemmelsene som skal ivareta både
trærne og trærnes rotsone.
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.
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Vår vurdering: Eventuelle skadeforebyggende tiltak skal i samsvar med det etablerte
prinsippet «forurenser betaler» og naturmangfoldloven § 11 bekostes av tiltakshaver.
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)

Vår vurdering: Teknikker og driftsmetoder for å unngå eller begrense skade på
naturmangfoldet beskrives i YM-plan for utbyggingsområdet. Krav til skadereduserende tiltak
går frem av planbestemmelsene. Videre vil YM-planen beskrive forslag til konkrete tiltak som
skal følges opp av utbygger og utførende gjennom bygge- og anleggsperioden.
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9.5

Friluftsliv/by- og bygdeliv

Parken ved Rich. Bar vil bli noe forringet, da de sørlige deler av parken blir berørt av tiltaket og
reduserer attraktivitet for opphold. Tilgjengeligheten i parken vil derimot ikke bli vesentlig
endret. Som en kompensasjon for redusert parkareal ved Rich. Bar blir parkformålet utvidet
vestover som vil kunne bli et nytt rekreasjonsareal for nærområdet.
Ut over dette gir planen ingen negative konsekvenser for temaet, da de områdene som har
verdi får ubetydelig endring. Dette gjelder Borgen folkepark, Mobakken idrettsplass,
grønnstruktur ved Haralds gate og lekeplassen i Ragnhilds gate.

9.6

Kulturarv

Planen kommer i berøring med automatisk fredete kulturminner (ID 242354), regulert som
bestemmelsesområde #1. Gjennomføring av planen forutsetter at Riksantikvaren godkjenner
dispensasjon og frigir området etter en arkeologisk utgraving. En arkeologisk utgraving vil
kunne gi ny, verdifull kunnskap om forhistorien. Slik kunnskap kan på ulike måter avhengig av
hvor viktige funnene er, og det er Østfold fylkeskommune som vil være ansvarlig for slik type
formidling.

9.7
9.7.1

Naturressurser
Jordbruk

Planen vil legge varig beslag på 1,5 daa fulldyrka jord av god og svært god jordkvalitet på
teigen nord for rv. 22 Hafslunds gate, vis a vis Hafslund skole. Videre medfører planen
midlertidig beslag av ca. 6,5 daa fulldyrka jord på samme teig. Teigen er imidlertid i
kommuneplanen avsatt til næringsformål, og jorda er derfor allerede vedtatt omdisponert.
Det er likevel viktig at jorda som berøres av tiltaket behandles på en slik måte at matjorda
beholder sin matjordkvalitet. Videre er det viktig at matjorda som bare blir midlertidig berørt
som følge av anleggsarbeidene tas vare på og tilbakeføres med god kvalitet, slik at det som er
igjen av teigen fortsatt kan drives inntil arealet faktisk omdisponeres til næring. Tiltak mot
planteskadegjørere bør også følges opp i bygge- og anleggsfasen.
Følgende tiltak anbefales gjennomført for å ivareta matjord og kvaliteten på matjorda:
Generelt for behandling av matjord:
•
•
•
•
•
•
•

Prosjekteringen og gjennomføringen av bygge- og anleggsarbeidene skal gjøres på en
slik måte at det ikke legges mer beslag på matjord enn det som er helt nødvendig.
Det skal settes opp et midlertidig alpin-/anleggsgjerde mellom anlegget/anleggsbeltet
og resterende dyrka jord. All anleggstrafikk skal skje innenfor anleggsbeltet.
Hjul, belter og graveutstyr skal rengjøres for jord og plantedeler før det ankommer til
teigen og før det forflyttes og benyttes på annen dyrkamark (for å forebygge spredning
av floghavre og planteskadegjørere).
Matjord skal rankes opp i lave ranker for å unngå komprimering.
Stor, beltegående gravemaskin og ikke bulldoser skal brukes til tilbakelegging av matjord
for å unngå stor spordekning og dyptgående komprimeringsskader
Ingen utlegging av matjord i kraftig regnvær.
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•

Informasjon om jordbehandling skal spres helt ned til de som utfører arbeidet, slik at en
sikrer at de som utfører arbeidet har forstått hva som er de kritiske faktorene i arbeidet,
og kan finne en praktisk måte å legge opp arbeidet på.

Følgende gjelder på matjordarealer som beslaglegges midlertid i anleggsperioden:
•
•
•
•
•

A-sjiktet (matjordlaget) må tas av i ca. 35 cm tykkelse og ikke blandes med
underliggende jord med lavere moldinnhold (se Figur 9-1 nedenfor).
Det skal legges duk under masser for anleggsbelte, slik at pukk og grus ikke trenger ned i
underliggende jordsjikt.
Eventuelle sedimenterte partikler fra dyrkamark som samles i konteiner eller
sedimentasjonsdam skal tilbakeføres til jordbruksarealet.
Underliggende sjikt krafses opp før matjorda legges tilbake.
Dreneringssystemer må ivaretas og reetableres på en god måte under arbeidet.

Følgende gjelder for matjord som beslaglegges varig:
•

•
•
•

Tykkelse på matjordlaget de ulike jordlagene kartlegges før jorda tas av (se fFigur 9-1
nedenfor). Tykkelsen kan variere veldig fra teig til teig. Veiledende tykkelse til
anbudsbeskrivelser er ofte om lag 35 cm for matjordlaget og 80 cm for underliggende
sjikt av forvitret jord med strukturutvikling.
Topplaget (matjordlaget) tas av og må ikke blandes med underliggende jordsjikt.
Underliggende sjikt av forvitret jord med strukturutvikling tas av og må ikke blandes
med underliggende jordsjikt
Ved mellomlagring skal begge jordlagene rankes opp hver for seg.

Figur 9-1: Skisse over de ulike sjiktene for naturlig dyrka jord (kilde: Haraldsen. Bioforsk rapport vol. 7 nr.
181 2012).

9.7.2

Skogbruk

Planen vil legge beslag på en smal stripe skog langs nordsiden av Borgen folkepark. Arealet er
registrert som grønnstruktur i gjeldende kommuneplan, og eventuelle prissatte konsekvenser
vurderes i forbindelse med grunnerverv.
9.7.3

Andre naturressurser

Ut fra det som er kjent og kartlagt, kan det ikke sees at planen vil medføre virkninger for
mineralressurser, grus, pukk, grunnvann eller drikkevann.
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9.8

Arealbeslag og virkning for bebyggelse

Planen gir hjemmel til arealbeslag, både permanent og midlertidig, på mange av eiendommene
i planområdet. Enkelte eiendommer vil bli permanent innløst i sin helhet og bebyggelse
reguleres revet (7 næringseiendommer og 2 boligeiendommer), mens for andre vil deler av
eiendommen bli permanent innløst.
Tabell 9-1: Viser hvilke nærings- og boligeiendommer som blir permanent innløst i sin helhet og
bebyggelsen revet. (Kilde: Sweco Norge AS)

Gnr./bnr./fnr

Adresse

Bruk

1047/170

Hafslunds
gate 20
A/B

Næring

Hafslunds
gate 26

Næring

1047/243

Kartutsnitt

1047/159

1048/502
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1048/685

Hafslunds
gate 30

Næring

1048/524

Hafslunds
gate 34

Næring

1048/442

Iseveien 1

Næring
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1048/596

Myraveie
n 38

Bolig

1048/533

Haralds
gate 6

Bolig

Eiendommer med midlertidig arealbeslag er regulert med bestemmelsesområde midlertidig
bygge- og anleggsområde (#2, #2_1, #2_2 og #2_3). For disse eiendommene betyr
reguleringen en midlertidig begrensning i bruken av eiendommene i anleggsperiodens
varighet. Arealene vil bli tilbakeført i tilnærmet lik stand som før tiltaket.
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Figur 9-3: Viser areal mellom rundkjøringene Hafslund og Dondern til permanent arealbeslag (gult) og
midlertidig arealbeslag (grønt) (kilde: Sweco Norge AS).

Figur 9-2: Viser areal mellom rundkjøringen ved Dondern og Torvaldslyst i øst, til permanent arealbeslag
(gult) og midlertidig arealbeslag (grønt) (kilde: Sweco Norge AS).

_____________________________________________________________________________________
Side 74 av 78

Rv. 22 Hafslund–Dondern

Nasjonal planID: 3003 26035

_____________________________________________________________________________
En del bebyggelse må rives som følge av vegprosjektet. På plankartet er slik bebyggelse
regulert som bebyggelse som forutsettes fjernet og markert med et kryss. Dette gjelder all
bebyggelse på de eiendommene med permanent arealbeslag. Innenfor de midlertidige byggeog anleggsområdene kan det bli behov for å rive garasjer og verandaer for å få gjennomført
anlegget. Slik bebyggelse kan imidlertid oppføres igjen på samme sted.
Langs rv. 22 Hafslunds gate vil flere næringseiendommer bli berørt. Eiendom gnr./bnr.
1047/159 m.fl. vil bli innløst, bebyggelsen vil bli revet og arealet vil bli opparbeidet dels til
tiltak tilknyttet veganlegget og dels til grønnstruktur – park som en forlengelse av parken ved
Rich. Bar.
Rich. Bar må også rives, da den kommer i direkte konflikt med veganlegget. Deler av
eiendommen (gnr./bnr. 1047/116) må innløses permanent, mens ytterligere del blir
midlertidig berørt. Boligen mot Rolighetsvei blir hovedsakelig holdt utenfor planområdet og vil
kunne opprettholdes som bolig. Eiendommen er ment tilført en parsell som reguleres til
bebyggelse og anlegg (BA).
Næringseiendommene i «trekant-området» mellom rv. 22 Hafslunds gate og Gamle Isevei
(vest) (gnr./bnr. 1048/502, 1048/685 og 1048/524) vil bli innløst i sin helhet, og bebyggelsen
revet. Deler av dette området ligger innenfor varslet plangrense for «Meierikvartalet» og vil
kunne inngå i en ny reguleringsplan der fremtidig arealbruk blir nærmere avklart.
Langs rv. 22 Iseveien vil tre bolig- og næringseiendommer (gnr./bnr. 1048/442, 1048/596 og
1048/533) bli innløst i sin helhet, og flere vil bli delvis innløst og midlertidig berørt. Del av
parkeringsplassen ved Iseveien senter (gnr./bnr. 1048/267) vil bli permanent innløst for å
dekke behovet for grøft langs rv. 22 Iseveien. Ytterligere del av parkeringsplassen langs
riksvegen blir midlertidig berørt. Som følge av tiltak øst for Snekkerstubakken vil gnr./bnr.
1048/262 ved Byggmax på sørsiden av vegen miste noe areal i nordvestlige hjørne av
eiendommen. I tillegg blir del av parkeringsplassen på gnr./bnr./fnr. 1048/11/2 ved Rema 1000
permanent og midlertidig berørt av ny undergang og sykkelveg m/fortau.
Både permanent og midlertidig arealbeslag kompenseres av Statens vegvesen gjennom
grunnervervsprosessen. Grunnervervet vil bli gjennomført med dialog og forhandlinger om
avtaler med hver enkelt berørt grunneier. For mer informasjon om grunnerverv henvises til
Statens vegvesens nettside.
Teknisk detaljplan, tegning W001-003, gir ytterligere detaljer om hvilke eiendommer og
størrelse på areal, som blir midlertidig og permanent beslaglagt.
For en del eksisterende bebyggelse utenfor planområdet vil veganlegget komme tettere på
enn tidligere. Den fysiske avstanden mellom eksisterende bebyggelse og veganlegget blir
stedvis kortere. Sideareal langs vegen forandres eksempelvis ved at bebyggelse blir revet, og
veganlegget blir mer synlig eller at langsgående støyskjerm endrer den visuelle karakteren i
området. Uansett årsak er det tilrettelagt for et veganlegg med mye grønt som kan bidra til å
dempe inntrykket av veganlegget i sin helhet. Videre tilrettelegges det for løsninger som skal
redusere de negative effektene av støy og dårlig luftkvalitet for boligene langs vegen.

9.9

Konsekvenser for næringsinteresser

Prosjektet medfører konsekvens for flere næringsvirksomheter langs vegen, da bebyggelsen
må rives. Eiendommene dette gjelder er nærmere omtalt i kapittelet over. Om virksomhetene
legges ned, flytter til andre lokasjoner ol. har ikke vært tema i planprosessen. Det er ikke
tilrettelagt for «erstatningsarealer» til ulike typer virksomheter som del av planen.
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Siden avkjørsel til eiendommene gnr./bnr./fnr. 1048/1/23 m.fl. ved Shell-stasjonen blir
opprettholdt vil virksomhetene på disse eiendommene kunne bestå. De vil imidlertid bli
negativt påvirket i anleggsperioden. Virksomhet på gnr./bnr. 1048/451 vil ikke bli direkte
berørt, men vil nok også merke anleggsperioden. Parkeringsplasser mot rv. 22 Iseveien vil i
varierende grad bli berørt permanent og midlertidig. Dette gjelder ved Iseveien senter,
Byggmax, Autodata og Rema 1000. Bensinstasjonen Uno-X (gnr./bnr. 1048/262) blir
opprettholdt, men vil bli berørt i anleggsperioden.

9.10 Barn og unges interesser
Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet vil ha stor betydning for barns ferdsel i området,
særlig som skoleveg. Dette gjelder spesielt flere krysningspunkter og utforming av
underganger som vil oppleves tryggere. Planen tilrettelegger for at flere kan gå og sykle til/fra
skolen. Planen medfører ingen kjente negative virkninger for barn og unges bruk av områder til
lek og aktivitet.

9.11 Teknisk infrastruktur
De deler av eksisterende VA-anlegg som blir berørt blir oppgradert som følge av prosjektet, og
en begrenset mengde overvann vil bli tilført kommunalt ledningsnett.
I forbindelse med prosjektet vil det bli lagt en del nye fellesføringer for kabler i området, samt
at en nettstasjon må flyttes. Ut over dette vil prosjektet ikke gi konsekvenser for teknisk
infrastruktur i området.

9.12 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Planen legger opp til at Sarpsborg kommune skal overta driftsansvaret for det utvidede
parkområdet vest for Rich. Bar. Videre medfører planen økte driftskostnader knyttet til ny
kommunal, adkomstveg fra Myraveien (SKV13). Kommunale veger som Haralds gate,
Roligheten, Furuveien, Tors gate (nord) vil få en trafikkøkning og vil kunne gi økte
driftskostnader. Omfanget er imidlertid usikkert, da disse vegene stedvis vil bli oppgradert som
del av prosjektet.

9.13 Avveining av virkninger
Overordnet gir planen positive virkninger med økt fremkommelighet, trafikksikkerhet og
attraktivitet for kollektiv, gange og sykkel. Dette er i tråd med overordnede føringer om
redusert klimagassutslipp og endret reisemiddelfordeling. Planens negative virkninger for
naturtype hul eik, kulturminnelokaliteten og dyrka mark er forsøkt begrenset så mye som
mulig, og er sikret oppfølging i det videre arbeidet.
Nærmiljøet vil ha nytte av et bedre tilbud for kollektiv, gange og sykkel, spesielt tilknyttet
skolevegen og kryssingspunktene. Det vil også være positivt med et grønt og frodig veganlegg
og utvidet parkområde. Bakdelen vil være økt trafikkmengde i noen kommunale veger, som
prosjektet tar nødvendig grep om ved stedvis oppgradering. Det er heller ikke til å unngå at
flere private bolig- og næringseiendommer blir berørt, enten permanent, midlertidig, eller ved
at veganlegget kommer nærmere eller blir mer eksponert enn tidligere. Videre vil nærmiljøet
merke anleggsperioden, selv om det er sikret tiltak for å redusere virkningene.
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Totalt sett er prosjektet optimalisert og planen er formet for å ta nødvendige hensyn for å
begrense de negative virkningene, slik at en viktig brikke i et fremtidig samferdselssystem for
byen og regionen kan realiseres.

10 Oppsummering
10.1 Måloppnåelse
Hovedmål og prosjektspesifikke mål, jf. kapittel 2.6, har ligget til grunn for planens løsninger.
Målene vil kunne nås ved gjennomføring av tiltak i tråd med planen. Dette er nærmere belyst i
vedlegg 01 Rapport innledende fase.

10.2 Videre fremdrift
Statens vegvesen arbeider for at reguleringsplanen vedtas høsten 2022. Videre regnes det 2 år
til grunnerverv og byggeplanlegging, etter vedtak av reguleringsplanen. Anleggsstart vil da skje
tidligst 2024, og det antas 24 måneders anleggsgjennomføring.

10.3 Finansiering
Statens vegvesen har beregnet økonomisk styringsmål P50 for prosjektet til 652 millioner
kroner (2021-kroner). P50 beregnes slik at det skal være 50 % sannsynlighet for at kostnaden
ikke overskrides.
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