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Innledning 
Statens vegvesen Utbygging sendte forslag til reguleringsplan ut på offentlig ettersyn 
24. mars 2022, med høringsfrist 12. mai 2022. Planforslaget har blitt gjort tilgjengelig 
digitalt på nettsiden til Statens vegvesen og nettsiden til Sarpsborg kommune. I tillegg 
har det vært tilgjengelig i papirformat på Servicetorget i Sarpsborg 
kommune/Sarpsborg hovedbibliotek, og på Skjeberg områdebibliotek. I 
høringsperioden ble det avholdt åpent møte 4. april og åpen kontordag 5. april 2022, 
begge deler på Skjeberg administrasjonsbygg i Sarpsborg kommune. 
 
Det kom inn 15 merknader i det offentlige ettersynet. Av disse er fem fra statlige 
instanser, to fra kommunale og fylkeskommunale instanser, tre fra organisasjoner, 
foreninger og bedrifter og fem fra enkeltpersoner. Dette dokumentet inneholder 
sammendrag av alle de innkomne merknadene, samt Statens vegvesen sine 
kommentarer og svar. Alle merknader ligger i sin helhet som vedlegg til dette 
dokumentet. Rapporten avsluttes med en kort oppsummering av 
merknadsbehandlingen med opplisting av de endringer som er gjort i planforslaget. 
 
Statens vegvesen sender dette dokumentet, sammen med endelig forslag til 
reguleringsplan, til Sarpsborg kommune for administrativ saksbehandling, politisk 
behandling og vedtak. 
 
Etter høringsperioden ble det oppdaget at det ved en feil var blitt lagt ut en gammel 
utgave av det ene av de fire plankartene på nettsiden til Statens vegvesen. Denne 
feilen har bare forekommet på Vegvesenets hjemmeside. På kommunens hjemmeside 
og i papirversjonene har det vært vist riktig plankart. For å forsikre oss om at berørte 
parter har sendt merknad til planen basert på riktige versjon av plankartet, er det 
aktuelle plankartet (R001) sendt ut på en ny begrenset høring, med frist 7.juni. 
Eventuelle innkomne merknader etter denne tilleggshøringen blir ettersendt til 
Sarpsborg kommune, sammen med Statens vegvesen sine kommentarer til 
merknadene. 
 
 
 
 
 
Statens vegvesen Utbygging Sørøst, 1. juni 2022 
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A Statlige instanser  
 

A1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
30.03.2022 

 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) presiserer at de ikke har 
kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker. DSB opplyser at det er Statsforvalteren 
som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i plansaker. Det 
opplyses også at DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i 
plansaker som berører deres saksområder. DSB ber om at høringen sendes på nytt 
dersom det er behov for direkte involvering fra DSB i plansaken. 
 
Statens vegvesen Utbygging (SVV) sine kommentarer: 
SVV tar merknaden til orientering. Statsforvalteren i Oslo og Viken er varslet ved 
høringen. Det vurderes at plansaken ikke har elementer som utløser behov for direkte 
involvering av DSB. 
 

A2 Bane NOR SF 
 28.04.2022 
 
Bane NOR SF poengterer en overlapp av planområdet i vestre del, der planarbeid for 
Intercity (IC) pågår. Videre skriver BaneNOR at løsningene i reguleringsplanen er i 
tråd med avklaringer gjort med IC-prosjektet i tidligere fase, og de har derfor ikke 
merknader til planforslaget. 
 
Statens vegvesen Utbygging (SVV) sine kommentarer: 
SVV tar merknaden til orientering.  
 

A3 Norges vassdrags- og energidirektorat  
 28.04.2022 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har, på grunn av stor saksmengde i 
forhold til ressurser, ikke kapasitet til å gi konkrete innspill til planen. De viser til sine 
egne nettsider hvor det ligger veiledninger for planmyndigheter, slik at NVE sine 
fagområder blir ivaretatt i planarbeidet.  
 
NVE forutsetter at planmyndighet ivaretar NVE sine saksområder. Og minner om at 
det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendige hensyn til flom- og 
skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner. 
 
Statens vegvesen Utbygging (SVV) sine kommentarer:  
NVEs kartlegginger for området viser en registrert kvikkleiresone (sone 2472) i 
nærheten av Hafslund. Denne sonen er håndtert i planen gjennom planbestemmelse 
9.2 b) som forutsetter at det må gjøres nærmere vurderinger av områdestabiliteten og 
eventuelt supplerende grunnundersøkelser i forbindelse med anleggsgjennomføringen. 
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Videre tar SVV NVEs planfaglige råd til etterretning, og vil sørge for at disse følges 
opp i videre prosjektering i byggeplanfasen.  
 

A4 Direktoratet for mineralforvaltning  
 28.04.2022 
 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har ingen merknader til planforslaget. 
 
Statens vegvesen Utbygging (SVV) sine kommentarer: 
SVV tar merknaden til orientering.  
 

A5 Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 10.05.2022 
 
Statsforvalteren ser positivt på tiltak som kan bedre framkommeligheten for 
kollektivtrafikk, syklende og gående. At planbeskrivelsen redegjør godt for bakgrunn 
og prosjekthistorikken, anses også som positivt.  
 
Påpeker at planen vil beslaglegge 1,5 daa og midlertidig beslaglegge 6,5 daa fulldyrka 
jord på samme teig. Arealene er avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel, 
men Statsforvalteren anser likevel ikke at arealet allerede er omdisponert. Savner en 
henvisning i planbeskrivelsen til jordvernstrategien, og til de nasjonale og regionale 
jordvernmål, og viser til behandlingen av Prop. 200 S (2020-2021). 
 
Statsforvalteren savner også en redegjørelse for masseforvaltning i prosjektet, med 
oversikt over behov for tilkjørte masser og håndtering av overskuddsmasser. Det bør 
arbeides for en masseforvaltning som bidrar til en bærekraftig bruk. 
 
Har ikke klart å finne område SVG3, som er vist til i planbestemmelse pkt. 8.3, ber 
om at plankartet kvalitetssikres. Ber også om at det vurderes enda tydeligere føringer 
knyttet til planbestemmelse 8.4 om bevaring av naturmiljø, og ser det som viktig at 
planens juridiske rammer sikrer de hule eiketrærne. 
 
Påpeker at det i plankart R001 (i motsetning til R002-R004) ikke er lagt arealformål 
under bestemmelsesområde midlertidig bygge- og anleggsområde, ber om at det 
kvalitetssikres om dette er riktig. 
 
Statens vegvesen Utbygging (SVV) sine kommentarer: 
 
Statsforvalteren påpeker midlertidig og varig omdisponering av dyrka mark. Arealet 
som er regulert til midlertidig bruk som anleggsformål, er vist med det underliggende 
formålet næring, hentet fra kommuneplanens arealdel. Dagens bruk er landbruk, og 
SVV forutsetter at midlertidig disponert areal skal tilbakeføres til dagens bruk, etter 
ferdig anlegg. Dette blir fulgt opp gjennom grunnervervsavtalen med grunneier. 
 
Henvisning til jordvernstrategien og statlige og regionale jordvernmål blir innarbeidet 
i planbeskrivelsen kap. 4.1, 4.2.1 og kap. 9.7.1. For øvrig er det satt av arealer til å 
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ranke opp matjord i anleggsperioden og tilbakefører til jordbruk. Overskytende 
matjord fra permanent erverv som ligger igjen etter anlegget, spres ut på tilliggende 
landbruksareal.  
 
SVV er enig med Statsforvalteren i at god massedisponering er viktig for prosjektet, 
både for bærekraft og økonomi. En massedisponeringsplan vil være en naturlig del av 
entreprenørens gjennomføringsplan for anlegget i senere byggeplanfase. SVV bruker 
nå i stor utstrekning totalentreprise som kontrakt med entreprenør, og gjennom denne 
vil ansvaret for massedisponeringen ligge hos entreprenøren. En god utnyttelse av 
massene ved at brukbare masser som finnes på anlegget blir brukt på nytt, vil også 
være god økonomi for totalentreprenøren. Og vi erfarer at entreprenørene ønsker å 
finne løsninger som er økonomisk gunstige, samtidig som det fremmer bærekraft. 
 
Merknaden om manglene på plankart R001 henger sammen med at vi kom i skade for 
å legge ut en eldre versjon av dette plankartet på SVV sin nettside i forbindelse med 
høringen. Korrekt plankart har vært offentlig tilgjengelig på kommunens nettsider, i 
digitalt plankart på kommunens kartportal og i papirversjon på kommunens bibliotek 
og servicetorg. Vegvesenet velger allikevel å høre plankart R001 på nytt, og har 
23.mai sendt ut dette kartet på en begrenset høring til direkte berørte parter. 
Statsforvalteren i Oslo og Viken har også fått denne høringen. Eventuelle merknader 
som følger av denne høringen, 
vil bli behandlet for seg. 
 
For ordens skyld kan vi 
informere om at område SVG3 
finnes på plankart R001, et 
område med eksisterende trær 
som ligger syd for rv. 22 
Hafslunds gate, ved krysset med 
Ryes vei. Og alle 
bestemmelsesområder har 
underliggende formål i planen. 
Plankart R001 er gjengitt til 
høyre.  
 
Vedrørende føringer knyttet til forskriftseiker, er det i planbestemmelsene 8.4 
innarbeidet at det skal gjennomføres prøvegraving og kartlegging av forskriftseikenes 
rotsone, før det kan gjøres tiltak innenfor hensynssonen som ligger i plankartet. Denne 
kartleggingen skal danne grunnlag for å bestemme metode, hvordan tiltak kan 
gjennomføres og evt. avbøtende tiltak. Det er også en planbestemmelse 4.6 som 
fastsetter at YM-planen for prosjektet skal oppdateres før utbygging starter. 
Bestemmelsenes ordlyd og detaljeringsnivå har blitt vurdert og drøftet med fagfolk 
under utarbeidelsen av planen, og SVV ønsker å beholde ordlyden slik de står.  
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B Kommunale og fylkeskommunale instanser  
 

B1  Viken fylkeskommune  
 05.05.2022 og 11.05.2022 
 
Viken fylkeskommune (VFK) har sendt to høringsuttalelser. En egen uttalelse datert 
05.05.2022 knyttet til inngrep i automatisk fredete kulturminner og en uttalelse datert 
11.05.2022 for fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, fagmyndighet 
for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. 
 
Fylkeskommunen anfører i uttalelsen av 11.05.2022 at de er positive til at det legges 
til rette for økt fremkommelighet og trafikksikkerhet for kollektivtrafikk, gående og 
syklende, i tråd med nullvekstmålet som innebærer at flere må reise med 
miljøvennlige transportformer. Fylkeskommunens overordnede vurdering er at deres 
innspill er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget, og de har kun få merknader. 
 
Kulturminner: Utvidelse av rv.22 kommer i konflikt med et automatisk fredet 
kulturminne med registrert bosetning- og aktivitetsområde fra bronsealder og 
jernalder (id 242354). 
 
Kulturhistorisk museum har foretatt en arkeologifaglig vurdering og anbefaling som 
er vedlagt merknaden. Vurderingen ligger til grunn for fylkeskommunens behandling 
av reguleringsplanforslaget. VFK godkjenner planforslaget med vilkår om at 
arkeologiske utgravninger av id 242354 utføres før tiltak etter planen realiseres. 
 
VFK bekrefter i sin uttalelse av 05.05.2022 at planbestemmelser og plankart er i tråd 
med deres vedtak og vilkår. 
 
Regional planmyndighet: VKF har noen merknader til framstilling i plankart: 

• I plankart R001 er det ikke noen stiplet linje rundt undergangen som 
representerer undergrunnskartet i øvre høyre hjørne. 

• I tillegg er det en boks med svart bølgete linje til høyre for o_GP2 over 
o_SHS1 som ikke har noen tegnforklaring. 

• Det er også flere grå dotter/prikker som går halvveis rundt Rich. Bar AS og 
blir liggende på tvers over o_SHS1, som vi er usikre på er meningen skal være 
der. 

• Trærne i plankart R001 mangler sirkel slik de har i tegnforklaring og plankart 
R004. 

 
VFK ber om at merknadene vurderes før behandling, og at de får tilsendt vedtak i 
saken og vedtatt reguleringsplan. 
 
Statens vegvesen Utbygging (SVV) sine kommentarer: 
 
Kulturminner: SVV tar merknaden til orientering. 
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Regional planmyndighet: Merknaden om manglene på plankart R001 henger sammen 
med at vi kom i skade for å legge ut en eldre versjon av dette plankartet på vår 
nettside i forbindelse med høringen. Korrekt plankart har vært offentlig tilgjengelig på 
kommunens nettside, i digitalt plankart på kommunenes kartportal og i papirversjon 
på kommunens bibliotek og servicetorg. Vegvesenet velger allikevel å høre plankart 
R001 på nytt, og har 23.mai sendt ut dette kartet på en begrenset høring til direkte 
berørte parter. Viken fylkeskommune har også fått denne høringen. Eventuelle 
merknader som følger av denne høringen, vil bli behandlet for seg. 
 

B2  Fredrikstad kommune 
 11.05.2022  
 
Fredrikstad kommune opplyser at de velger å ikke høres i saken på nåværende 
tidspunkt. 
 
Statens vegvesen Utbygging (SVV) sine kommentarer: 
SVV tar uttalelsen til etterretning. 
 
 
 

C Organisasjoner, foreninger og bedrifter 
 

C1  AKA på vegne av Iseveien AS 
04.05.2022 

 
AKA sender merknad på vegne av Iseveien AS som fester eiendom gbfnr.1048/11/2. 
På eiendommen er det oppført en Rema1000 butikk.  
 
AKA har merknader om følgende: 

• Rekkefølgebestemmelser: AKA etterspør rekkefølgebestemmelse knyttet til 
stenging av nåværende og opparbeidelse av ny adkomst til eiendommen. 
 

• Midlertidig bygge- og anleggsområder: Ber om at det midlertidige bygge- og 
anleggsområdet på deres eiendom får en planbestemmelse som hensyntar 
deres behov for bruk av næringseiendommen, slik at SVV sin bruk av området 
i anleggsperioden begrenses til et minimum. AKA forutsetter også at det er 
god dialog med SVV og entreprenør før igangsettelse av anlegget, slik at det 
gir forutsigbarhet for bruk av eiendommen. 
 

• Byggegrenser: AKA ber om at det legges inn en planbestemmelse om at det 
tillates parkering på bakkenivå innenfor byggegrensen. 
 

• Adkomst: AKA bemerker at avkjørselspil ikke hører hjemme på plankartet. 
Videre ønsker ikke AKA at planlagt adkomst f_SKV18 reguleres som en 
fellesadkomst for eiendommene 1048/200 og 1048/209. 
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• Plassering av gangkulvert: Det vises til dialog og møter i 2019 om plassering 
av gangkulvert og ramper til denne. AKA meldte den gangen inn ønske om at 
gangkulvert ble snudd for å bl.a. redusere behov for grunnerverv til 
veganlegget. AKA opplever at denne endringen allikevel ikke har gitt noe 
bedre løsning for deres del, og at det som ble skissert som en løsning med 
redusert inngrep/grunnerverv har medført like mye eller mer erverv. De ber 
om at SVV ser på kulvertløsningen på nytt for å begrense erverv på deres 
eiendom. 

 
Statens vegvesen Utbygging (SVV) sine kommentarer: 
 
Rekkefølgebestemmelser: Merknaden tas til følge. Det legges inn et nytt punkt i 
planbestemmelsene 3.11 Adkomst SKV18 med tilgrensende samferdselsformål skal 
være ferdigstilt før dagens adkomst mot rv. 22 stenges. 
 
Midlertidig bygge- og anleggsområder: SVV anser at det ikke er behov for å definere 
et eget bestemmelsesområde for midlertidige anleggsområder ved Rema1000-
butikken. Vi oppfatter at situasjonen ved Østfoldmeieriet, der planforslaget har eget 
bestemmelsesområde, er en helt annen enn ved Rema1000. Ved Østfoldmeieriet 
arbeider grunneier med å forberede en utbygging av området, som også ligger tett 
innpå arbeidene med rv. 22 og ny rundkjøring på Dondern. 
 
Ved Rema 1000 er situasjonen en videreføring av dagens bruk av opparbeidet grunn 
(parkeringsplass), samtidig som området er helt i ytterkant av prosjektet. Det vurderes 
også at man ved Rema1000 vil kunne dekke nødvendig parkeringsbehov innenfor 
egen tomt, også i den perioden SVV disponerer de midlertidige anleggsområdene. 
Gjennom grunnervervsavtalen vil grunneier få økonomisk kompensasjon for det 
midlertidige bygge- og anleggsområdet, og SVV vil av den grunn ikke ønske å 
disponere arealet lenger enn nødvendig. 
 
Byggegrenser: Ved Rema1000 er det fastsatt en byggegrense på lik linje som for 
resten av planen. Eventuelle nye tiltak innenfor byggegrensen, må det søkes 
dispensasjon for. Planforslagets byggegrense er basert på det som ligger i tidligere 
reguleringsplan for området (Plan 26012 Solheim industriområde, vedtatt 1968, med 
mindre endringer i 1984). SVV vil beholde reguleringsbestemmelsene slik det er, og 
ønsker derfor ikke å ta inn egen bestemmelse om parkering på bakkenivå innenfor 
byggegrensen for den aktuelle eiendommen. 
 
Adkomst: SVV har, i likhet med AKA, registrert at det feilaktig er lagt inn 
avkjørselspil i plankartet for denne eiendommen. Vi vil fjerne den fra plankartet. 
 
Dagens avkjørsel fra rv. 22 ved Rema1000 ligger i sin helhet på eiendom 1048/11/2, 
men er i bruk som felles avkjørsel og gjennomkjøringsvei for flere eiendommer. Det 
foreligger tinglyst erklæring datert 21.01.2005 om gjensidig bruksrett mellom 
eiendommene 1048/11/2, 1048/200 og 1048/209. Bakgrunnen for adkomstløsningen 
ligger i reguleringsplanen for området, hvor det er avsatt arealer til offentlig veg 
mellom rv. 22 og Gamle Isevei. Som følge av ny plan, må avkjørselen flyttes mot øst, 
men fortsatt beliggende på 1048/11/2 med unntak av et lite hjørne helt øst. SVV har 
som del av sitt sektoransvar å begrense antall avkjørsler til riksvegnettet. Det er derfor 
i SVV sin interesse at avkjørselen forblir felles mellom eiendommene. Pga. 
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erklæringens tidsbegrensende gyldighet og gjeldende reguleringsplan for området, er 
det nedfelt bestemmelser som sikrer denne rettigheten også i fremtiden. Vegvesenet 
vil beholde planforslaget der SKV18 er vist som felles adkomst for nevnte 
eiendommer. 
 
Plassering av gangkulvert: I planarbeidet er detaljutforming av gang- og 
sykkelkulverten ved Iseveien grundig vurdert. Planforslagets løsning er et 
kompromiss mellom ulike hensyn: 

• Plassering av ramper og kulvert slik at omveg for gående og syklende blir 
minst mulig. 

• Forskriftseik på Solheim, som skal bevares. 
• Minimere eiendomsinngrep og arealbeslag. 
• Krav til stigning på ramper. 
• Krav til horisontalkurvatur på gang- og sykkelveg. 
• Krav til siktforhold for gående og syklende. 

For å redusere eiendomsinngrepet, er kulverten planlagt slik at stigning, kurvatur og 
sikt ikke er fullt ut tilfredsstilt iht. tekniske krav i Vegnormalene, N100. Det 
foreligger godkjente fravikssøknader for disse fravikene. Hensynet til å minimere 
eiendomsinngrep har veid tungt ved utarbeidelsen av planen. SVV opprettholder den 
løsningen som er vist i planforslaget. 
 

C2 ST1 Norge AS 
11.05.2022 

 
ST1 Norge AS driver Shell Hafslund bensinstasjon ved eiendommene gbfnr. 
1048/1/43 og gbnr. 1048/499. ST1 sender merknad om følgende: 

• ST1 har gjort en vurdering av kjørekurver og leveranse av drivstoff til 
påfyllingskasse. Vurderer at påfyllingskassen må flyttes inntil stasjonsveggen. 

• Inn- og utkjøringskurver ser trange ut. ST1 Norge ber om at SVV må ta 
hensyn til dette, slik at utkjøring for tankbil blir tilfredsstillende. 

• Anbefaler at det støpes en plate over drivstofftankene. 
• Ønsker en bekreftelse på at kostnader for tilpasningene ved bensinstasjonen 

dekkes av SVV. 
 
Statens vegvesen Utbygging (SVV) sine kommentarer: 
 
SVV er kjent med at påfyllingskassen nå ligger ute langs rv. 22 og må flyttes som 
følge av veganlegget. Nødvendige tilpasninger på stasjonsområdet og erstatninger vil 
være en naturlig del av grunnervervsprosessen, der det også vil bli avklart hvilke 
tilpasninger som er en følge av veganlegget, og skal dekkes av SVV. 
 
Dagens inn- og utkjøringer framstår som store, utflytende flater, og planforslaget 
innebærer en innstramming av disse. Dersom det viser seg nødvendig å gjøre mindre 
tilpasninger på utkjøringen, vil det være formålstjenlig at denne vurderingen gjøres 
når byggeplanen for veganlegget skal utarbeides. 
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SVV gjør for øvrig oppmerksom på at pilsymbolene for inn- og utkjørsel på 
plankartene R001 og R002 fjernes, da disse avkjørslene er regulert med formål i 
planen. 
 

C3 Vingulmark Eiendom as 
 12.05.2022 
 
Vingulmark Eiendom as (VE) er grunneier på eiendommene gbnr. 1048/466 (tidligere 
Østfoldmeieriet) og gbfnr.1048/466/2 (Borg Svakstøm). Vingulmark eiendom har 
engasjert firmaet SE arkitektur as som arkitekt og plankonsulent for utvikling av 
eiendommene. 
 
VE opplyser at planarbeid for utvikling av Østfoldmeieriet startet opp i 2019, etter 
avklaringer tilknyttet planarbeid for rv. 22. Det har vært en nær dialog mellom SVV, 
Sarpsborg kommune og grunneier for å ivareta overgangssonen mellom planene. Det 
har bl.a. vært et grunnleggende prinsipp at begge planene skal kunne gjennomføres 
uavhengig av hverandre. VE mener at planforslaget, slik det foreligger nå, ikke 
ivaretar dette hensynet. Som konsekvens vil ikke utvikling av Østfoldmeieriet kunne 
realiseres før rv. 22 er ferdig bygget. VE mener planforslaget til SVV må tilpasses for 
å unngå utsatt oppstart av utbygging for Østfoldmeieriet. 
 
Høsten 2021 fikk VE opplyst fra SVV at det var stor usikkerhet om når planen ville 
bli ferdigstilt. Like over nyttår ble det allikevel orientert om at planforslaget for rv. 22 
skulle legges ut til offentlig ettersyn. I dialogmøter med SVV kom det frem at 
opprinnelige forutsetninger avtalt mellom partene ikke kunne imøtekommes. VE 
opplever dette som svært uheldig og utfordrende. 
 
VE mener det foreligger gode muligheter for at SVV kan tilpasse planforslaget slik at 
begge prosjektene kan realiseres, enten parallelt eller uavhengig av hverandre. 
Utfordringene og mulighetene er synliggjort i merknaden fra VE. 
 
Utbyggingsrekkefølge 
Utbyggingen av Østfoldmeieriet er planlagt med en etappevis utbygging fra øst mot 
vest, i tre byggetrinn. Byggetrinn 1 vil inneholde viktige funksjoner som adkomst, 
parkering og ny dagligvarebutikk, hvor butikken er premissgiver for utviklingen. 
Utviklingen forutsetter at bebyggelse langs rv. 22 kan føres opp som en støyskjerm 
mot bakenforliggende områder. Dette tilsier at byggetrinn 1 må bygges først, og at 
hele byggetrinnet bygges ut helhetlig og samtidig. 
 
Midlertidig anleggsområde 
VE mener at de foreslåtte midlertidige anleggsområdene legger føringer som gjør at 
Østfoldmeieriet ikke får fristilt arealer før rv. 22 er ferdigstilt. De er bekymret for en 
usikker og lang tidshorisont på vegprosjektet. VE forstår ikke hvorfor SVV ikke kan 
utforme planen slik at den sikrer alles interesser. De foreslår at et område på ca. 3,5 
daa vest for Østfoldmeieriet disponeres til midlertidig anleggsområde (illustrert med 
kart) og at anleggsområdet mot rundkjøringen tilpasses slik at Østfoldmeieriet kan 
bygges ut. VE har skissert tre av flere mulige alternativer for trafikkavvikling, rigg og 
anleggsområder, og mener partene kan finne en god og velfungerende løsning, 
uavhengig av utbyggingsrekkefølge. 
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Byggegrense mot rv. 22  
VE har opprinnelig utformet sitt prosjekt basert på en tidligere avklaring med SVV 
om at byggegrensen mot veg kan ligge 1,5 meter fra kantsteinssone for fortau. SVV 
har senere strammet inn på dette. I forbindelse med et dialogmøte om planene i mars -
22 viste derfor VE en ny løsning hvor veggliv på bebyggelsen trekkes noe tilbake, 
mens 2.etasje og oppover har utkraging mot rv. 22. VE foreslår en ny 
planbestemmelse som skal ivareta dette forholdet. 
 
Formålsflater 
VE hevder at formålsflater i planforslaget ikke er i tråd med tidligere avklaringer 
mellom prosjektene. De ber om at opprinnelig forslag gjenopptas, og vises med 1,5 m 
annen veggrunn mot Østfoldmeieriet. 
Mot Tors gate ønskes en justering av formål fra annen veggrunn teknisk til 
«byggesone» for å henvise til fremtidig bruk. 
 
Planbestemmelser 
VE ønsker at planbestemmelse 5.1 med henvisning til kommuneplanens arealdel 
(KPA) justeres slik at eventuell ny reguleringsplan vil gjelde foran KPA. Videre 
foreslås at planbestemmelsen for midlertidige anleggsområder, punkt 9.2 k) justeres 
slik at det er det direkte tilliggende veganlegget som skal være førende for når 
anleggsområdet skal frigis til grunneier. 
 
Spuntvegg/forstøtning mot rv. 22 
VE hevder at det må bygges en spuntvegg/forstøtningsmur som kan underbygge 
veganlegget for at Østfoldmeieriet kan utvikles. De ber om at den må være på plass 
før eller parallelt med etablering av veganlegget. Dersom den ikke etableres med det 
første, vil det bryte med alle bærekraftsprinsipper. 
 
Anbudsgrunnlag 
Utbygger ber om at SVV utformer sitt anbudsgrunnlag slik at spunt/forstøtning for 
Østfoldmeieriet er inkludert i entreprisen. Dette vil gi en best mulig pris for 
etableringen og vil være totalt sett bedre enn om fyllingsfot for veganlegget først bli 
etablert for så å graves bort når Meieritomta skal utvikles. 
 
 
Statens vegvesen Utbygging (SVV) sine kommentarer: 
 
SVV forstår at det har vært utfordrende å jobbe med en reguleringsplan for gamle 
Østfoldmeieriet når det har vært usikkerhet om status og fremdrift for rv. 22. 
Bakgrunnen for at planarbeidet stoppet opp høsten 2019 var daværende 
regjeringspartiers bompengeforlik som medførte økt krav om økonomisk bidrag fra 
partene i Bypakke Nedre Glomma. Antall prosjekter måtte vurderes og avklares på 
nytt, og videre behandling av rv. 22-prosjektet ble utsatt. 
 
Generelt er SVV positive til at det skjer en utvikling på Hafslund og at arealene for 
Østfoldmeieriet utvikles – også sett i sammenheng med det nye veganlegget. På et 
tidligere tidspunkt i planarbeidet forelå et planutkast for hvordan grensesnittet mellom 
planene skulle løses. SVV har imidlertid sett det nødvendig å justere på noen av 
forholdene. I all hovedsak er det følgende to forhold som er justert på: 



 

12 
 

 
• Byggegrense mot veganlegget var sammenfallende med fremtidig ny 

eiendomsgrense, dvs. 1,5 m fra ytterkant fortau. Dette medførte manglende 
areal avsatt til møbleringssone/veggsone mot gang-/sykkelanlegget, noe 
vegvesenets håndbøker anbefaler for å opprettholde en anbefalt 
avstand/privatsone mellom offentlig veganlegg og boligformål. I tillegg vil et 
bygg oppført i eiendomsgrensen gi utfordringer i byggefasen og fordyrende 
drift og vedlikehold av både veganlegget og bygningsmassen.  
 

• Et opprinnelig planlagt bestemmelsesområde var tenkt lagt inn i planen for å 
gi VE mulighet til å bygge ut deler av området i tråd med ny reguleringsplan 
for Østfoldmeieriet, uavhengig av utbygging for rv. 22. Dette forholdet har 
vært viktig for SVV å justere på, bl.a. fordi det trengs arealer til å legge om rv. 
22 i anleggsfasen og arealer til riggområder (lager, anleggsveier mv.). Det er 
gjennom reguleringsplanen at SVV sikrer seg rett til å erverve nødvendige 
arealer til veganlegget. Dersom partene i senere grunnerverv ikke kommer 
fram til minnelig avtale (enighet) om avståelsen, må SVV gjennomføre 
grunnervervet gjennom ekspropriasjon. Grunnlaget for statens 
ekspropriasjonsrett, slik at veganlegget kan gjennomføres, må opprettholdes i 
planen for rv. 22.  
 

Planforslaget for rv. 22 sikrer permanente og midlertidige arealbehov for veganlegget 
slik at det kan gjennomføres uavhengig av framdrift for Østfoldmeieriet. En vedtatt 
reguleringsplan fra VE vil oppheve reguleringen for de arealer som overlapper med 
rv. 22 planen. Mange av merknadene fra VE gjelder forhold som må avklares 
gjennom reguleringsplanen for Østfoldmeieriet. SVV anser at flere av merknadene må 
vurderes med et samlet planforslag fra VE, med eksempelvis illustrasjonsplan som 
utfyller plankartene. 
 
Vi velger å svare ut merknadene tematisk slik de er listet i merknadsbrevet: 
 
Utbyggingsrekkefølge 
Vi har notert oss at VE har en bestemt forutsetning om at hele den østligste delen av 
tomten må utvikles først, både av hensyn til støyskjerming for bakenforliggende 
bebyggelse og for inntjening av prosjektet gjennom å etablere matbutikk på området. 
 
Midlertidig anleggsområde 
SVV er klar over at de midlertidige anleggsområdene vil legge føringer på bruk av 
eiendommene langs veganlegget. Dette er likt for alle tilgrensende naboer, både 
privathager og næringseiendommer. Tilgang til anleggsområder langs veganlegget er 
en nødvendighet for at SVV skal klare å bygge prosjektet, og rettigheten til arealene 
må sikres gjennom reguleringsplanen. Veganlegget vil kunne gjennomføres selv om 
de midlertidige bygge- og anleggsområdene utenfor skråningsfot på Østfoldmeieriet 
ikke reguleres, slik VE har skissert i tre alternativer. Alternativene vurderes å være 
mer ugunstig og krevende for anleggsgjennomføring, trafikkavvikling og/eller 
sikkerhet for gående og syklende. Rv. 22 er allerede i dag overbelastet i rushtidene, og 
resultatet kan bli at ulempene for trafikantene øker vesentlig i anleggsperioden, bl.a. 
med lange bilkøer. SVV vil opprettholde planforslaget. Det er likevel viktig å 
presisere at SVV ikke vil bruke arealene lenger og i større utstrekning enn nødvendig, 
da det vil være en kostnad for prosjektet. 
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Fordi VE er i en utviklingsfase for sin eiendom, har vi vurdert det slik at de 
midlertidige anleggsområdene har fått en egen bestemmelse for å gi økt forutsigbarhet 
for utbygger til å få tilbake arealene så fort SVV er ferdig med anlegget på denne 
strekningen av prosjektet. Det er likevel ikke til å unngå at et bestemmelsesområde på 
eiendommen vil begrense grunneiers rettigheter i en periode.  
 
Byggegrense mot rv. 22 
Byggegrense mot rv. 22 inkluderer vegskråningen, fordi den er teknisk nødvendig for 
at veganlegget kan bygges slik det er prosjektert. Når det skjer en utvikling på 
naboeiendommen, slik VE planlegger, er SVV innforstått med at VE vil foreslå en 
byggegrense nærmere rv. 22. En ny plassering av byggegrense må bli vurdert og 
fastsatt gjennom reguleringsplanen for Østfoldmeieriet. 
 
Formålsflater 
I forbindelse med oppdatering av plandokumentene før høring av plan, la SVV inn 
formål under bestemmelsesområde midlertidig bygge- og anleggsområder. Det har 
medført at arealer inne på eiendommen er «fargelagt» gule med formål Bebyggelse og 
anlegg. Ut over dette er planen lik det som ble utarbeidet i 2019. Illustrert under med 
planutkast fra 2019 til venstre og gjeldende planforslag til høyre. 

   
 
Tors gate skal kun tilpasses ny rundkjøring, og vegen for øvrig blir slik den er i dag. 
Formål annen veggrunn-tekniske anlegg er en stadfesting av dagens situasjon og er i 
tråd med kommuneplanens arealdel. Når VE sin plan for Østfoldmeieriet tegnes ut, 
må eventuelle justeringer av denne strekningen vurderes i den planen. Dette gjøres i 
samråd med kommunen som er vegeier for Tors gate. 
 
Planbestemmelser 
Det vises til kommentar til tema formålsflater ovenfor. Endrede formål for arealene på 
Østfoldmeieriet må bli vurdert og fastsatt gjennom reguleringsplanen for 
Østfoldmeieriet. 
 
Spuntvegg/forstøtning mot rv. 22 
En spuntvegg/forstøtning mot rv. 22 som muliggjør utgraving av masser for 
underetasjer inne på Østfoldmeieriet, kan etableres samtidig med veganlegget, eller 
etter at veganlegget er ferdig. Nærmere avklaringer om dette vil være naturlig å avtale 
direkte mellom VE og SVV i en egen avtale, og ikke gjennom planarbeidet. 
 
Anbudsgrunnlag 
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Forhold knyttet til hva anbudsgrunnlaget skal inneholde, tilhører en senere fase i 
prosjektet, og er ikke vurdert i planarbeidet. 

D Privatpersoner  
 

D1 Per Ingar Mortensen 
 13.04.2022 
 
Per Ingar Mortensen viser til informasjonsmøtet i Skjeberg administrasjonsbygg den 
4.april 2022 og har sendt merknad til planen i form av e-post med vedlegg. 
Vedleggene inneholder en rekke spørsmål, illustrasjoner og skisser samt tidligere 
merknader og e-poster sendt til prosjektet. 
 
Per Ingar Mortensen er sønn til eier av Myraveien 38. Han har vokst opp der og har 
fulgt trafikkøkningen på rv. 22 Iseveien i alle år. Han opplever at rv. 22 har nådd sitt 
metningspunkt for trafikk for mange år siden, og at trafikken er for stor i forhold til 
vegens beskaffenhet. Dette fører til kø.  
 
Mortensen er bekymret for følgende: 

• Det planlagte prosjektet på rv. 22 vil ikke løse trafikkproblemene. En 
omkjøringsveg for rv. 22 vil tvinge seg frem på sikt. 

• Stenging av kommunale veier for å begrense utkjøring på rv. 22 vil kanalisere 
trafikk via Tors gate og gi økt press på området.  

• Klimagassutslipp, luftforurensing og støy vil ikke bli redusert som følge av 
prosjektet, til tross for økt tilrettelegging for sykkel, gange og kollektivtrafikk. 

• Prosjektet vil ikke bedre framkommeligheten for trafikantene. 
 

Basert på disse refleksjonene legger Mortensen fram to innspill til planen, illustrert 
med skisser og foto som vedlegg til uttalelsen: 
 
1) Forslag om å bruke deler av den gamle jernbanetraseen (Østre linje) som trasé for 
ny avlastningsveg. Mener at jernbanen ikke lenger er i bruk og traseen ligger klar til å 
utvides for biltrafikk. Bilveg i denne traseen vil avlaste Hafslund/Dondern ved at mye 
av trafikken flyttes over og køen reduseres. En slik løsning gjør at behovet for å 
utvide rv. 22 med ekstra kollektivfelt ikke er til stede. 
 
2) Per Ingar Mortensen har tidligere kommet med innspill (vedlegg datert 
07.05.2019), om å benytte deler av Gamle Isevei til sykkel og gangvei, og ber om at 
dette forslaget også vurderes på nytt.  
 
Statens vegvesen Utbygging (SVV) sine kommentarer: 
 
Trafikkmengdene for biltrafikk på strekningen som omfattes av planforslaget er 
omtalt i planbeskrivelsen, kap. 5.3.3, og notat med trafikkvurderinger som er vedlegg 
til fagrapporten Rapport innledende fase (vedlegg 01 til planbeskrivelsen). Rv. 22 
Hafslunds gate har en trafikkbelastning ÅDT på 22.300 kjøretøy/døgn (2018), hvorav 
andel tunge kjøretøy er på 7%, og det er kødannelser i rushtrafikken inn og ut fra 
Sarpsborg. 
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Hovedmål og prosjektspesifikke mål for prosjektet er gjengitt i planbeskrivelsen kap. 
2.6. Prosjektet skal legge til rette for bedre forhold for avvikling av 
kollektivtransporten, og det skal bli mer attraktivt å velge sykling og gange for de 
trafikanter som kan velge slik transportform. Dette gjenspeiles også i de 
prosjektspesifikke målene. 
 
De to nye planlagte kjørefeltene på strekningen av rv. 22 er forutsatt skiltet som 
kollektivfelt, og vil bedre framkommelighet for kollektivtransport. Ved at rv. 22 
utvikles som kapasitetssterk gate, som etter utbygging vil ha vesentlig færre direkte 
avkjørsler og kryss, vil kapasiteten også for trafikantgruppene personbiler og 
yrkestransport bli noe økt ved at man kan få bedre flyt i trafikken. Basert på tidligere 
reisevaneundersøkelser, vurderes det å være et stort potensial i Sarpsborg for å få flere 
av de korte reisene som i dag blir gjort med bil, over på gange og sykkel. Dette er 
nærmere omtalt i Rapport innledende fase kapittel 3.5 og notat Trafikkvurderinger 
kapittel 4. Dersom flere velger kollektivtransport eller gange og sykkel, vil dette bidra 
til å dempe trafikkveksten. 
 
Vi oppfatter at innspillet fra Per Ingar Mortensen i hovedsak har som utgangspunkt at 
kapasiteten for biltrafikken må økes for å begrense eller unngå kødannelser. Mens 
prosjektets målsetting er at det skal legges til rette for at trafikanter som i dag bruker 
personbil også til korte reiser, i større grad skal velge kollektiv, sykkel eller gange – 
og dermed bidra til å dempe veksten i biltrafikken. 
 
Kommentar til de to spesifikke innspillene: 
 
1) Ny veitrase for å avlaste Hafslund/Dondern området. 
Forslaget er at den eksisterende jernbanetraséen Østfoldbanens Østre linje tas i bruk 
til ny omkjøringsveg nord for bebyggelsen på Hafslund/Dondern. I dagens ruteplaner 
er det persontog på Østre linje fram til Rakkestad. Mellom Rakkestad og Sarpsborg 
opplyser Samferdselsdepartementet (SD) at det ikke har vært nok markedsgrunnlag 
for persontransport. Østre linje har etter 2014 blitt utbygd med signalsystemet 
ERTMS. SD har bedt Jernbanedirektoratet utrede muligheten for å gjenåpne Østre 
linje for både persontransport og godstransport, og venter denne vurderingen innen 1. 
juni 2022. (Oppslag sa.no 17.02.22).  
 
SVV må konkludere med at den aktuelle strekningen av Østre linje ikke er nedlagt, og 
at denne traséen ikke vil være tilgjengelig for bruk til vegformål før det eventuelt er 
vedtatt at banestrekningen skal legges ned.  
 
2) Tidligere innspill vedrørende å bruke en del av Gamle Isevei til sykkel og gangvei, 
med en mindre opprusting av det eksisterende fortauet langs Gamle Isevei. Dette 
innspillet har SVV tidligere fått på epost den 08.05. 2019. Innspillet ble sendt utenom 
de to høringsperiodene ved oppstart av planarbeidet, og ved utvidelse av planområdet. 
Innspillet har derfor ikke blitt tatt med i sammendrag av uttalelser ved planoppstart 
som er vedlegg til planbeskrivelsen, men innspillet ble besvart med epost fra SVV den 
08.10.2019. Dette svaret legges også inn som vedlegg i sammendraget av uttalelser. 
 
SVV er enig i at håndbok V122 Sykkelhåndboka er en veileder og ikke en forskrift. 
Men gjeldende Vegnormal N100 Veg- og gateutforming er regelverk som gjelder på 
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forskriftsnivå, og denne normalen har en rekke krav til nett for gående og syklende 
som gjelder eksempelvis vegbredder, siktkrav, stigning, kurvatur med mere. 
 
Mellom rundkjøringene ved Hafslund skole og Dondern er det i dag et delvis 
tilrettelagt tilbud for gående og syklende på begge sider av rv. 22 Hafslunds gate. 
Tilretteleggingen varierer mellom gang- og sykkelveg og fortau, noe som gir et lite 
sammenhengende tilbud, da fortau ikke er et fullverdig tilbud for syklister. Fra Rich. 
Bar til Dondern må syklistene enten sykle i kjørebanen eller på fortauet, noe som er 
uheldig med tanke på sikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet for syklistene. I 
østre del av planområdet, mellom Dondern og Rådhusveien, er det kun tilbud for 
myke trafikanter på nordsiden av rv. 22 Iseveien. Tilretteleggingen varierer mellom 
fortau og gang- og sykkelveg, noe som gir et oppstykket og mangelfullt tilbud og 
mange konflikter mellom gående og syklende. 
 
Rapporten Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg er en temaplan som er 
utarbeidet i samarbeid mellom Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, Østfold 
fylkeskommune og Statens vegvesen. Gjennom denne planen er det vedtatt at det skal 
etableres et hovedsykkelnett i Nedre Glomma, som skal følge de rutene som er vist 
der. Hovedsykkelvegnettet binder bydeler sammen med hverandre og med sentrum, i 
tillegg til andre viktige målområder som arbeidsplasskonsentrasjoner, skoler, 
rekreasjonsområder, kollektivknutepunkter og større handelsområder. 
Hovedsykkelvegnettet skal være en rask og direkte forbindelse mot sentrum. 
 
I ovenfornevnte rapport er strekningen Hafslund-Dondern langs rv. 22 del av 
sykkelrute 11, hvor det foreslås sykkelveg med fortau. I dette prosjektet er det en 
målsetning om at det skal kunne sykles på en trygg måte i opptil 30 km/t. Det er 
mange som går og sykler i området, og det er derfor viktig at det planlegges for 
løsninger hvor de som går og de som sykler får egne systemer å bevege seg på. Det 
gjør at man unngår konflikter mellom de som f.eks. skal sykle raskt til jobb og andre 
som er ute på gåtur. Gang- og sykkelveg vil derfor ikke være en god nok løsning her. 
Videre er trafikkmengden også for høy til at sykkelfelt i vegbanen anbefales som 
løsning. Sykkelveg med fortau er dermed den løsningen som best møter de kravene vi 
har til eget område for gående og syklende, trafikkmengde og krav til 
hovedsykkelvegnett i by. 
 
Det vil alltid være vurderinger i forhold til i hvilken grad vi skal gi et alternativ til 
myke trafikanter som ligger i avstand til hovedveien. I noen tilfeller er det fornuftig, 
spesielt der ruta i hovedsak er benyttet som tilførsel til byen for de som har lang 
avstand. For syklende fra f.eks. Ise vil et alternativ i Gamle Isevei kunne være aktuelt. 
Utfordringen er at vi da ikke har et tilbud som vil oppleves som godt nok for de som 
bor i tilknytning til rv. 22 (på begge sider). Da vil en trasé som er lagt i såpass lang 
avstand fra hovedveien oppleves som en omvei og ikke være i tråd med sykkelplanen. 
 
Innspillet er i tråd med en god tankegang om at eksisterende veger skal vurderes nøye 
ved nyanlegg. Men konklusjonen i dette tilfellet er likevel at løsningen ikke møter de 
kravene som er til en hovedrute for sykkel, og SVV mener det er faglig korrekt å 
beholde det foreliggende planforslaget. 
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D2 Hans-Edgar Klavestad 
 27.04.2022 
 
Klavestad bor i Gamle Isvei 72a (gbnr. 1049/1). Klavestad spør hva det betyr at 
planen viser gult inne på eiendommen. Han spør også om det blir bygd støyskjerm 
mot rv. 22, da de er plaget av trafikk i dag, og spør hvordan det blir etter utbyggelse 
av vei. 
 

 
 
 
Statens vegvesen Utbygging (SVV) sine kommentarer: 
 
Den gule fargen i plankartet på eiendommen er areal avsatt til formål bebyggelse og 
anlegg. Grunnen til at dette er med i planen er fordi byggegrense på eiendommen er 
fastsatt i planen. Den er sammenfallende med yttergrensen på planen, og er derfor litt 
vanskelig å se i pdf-versjonen av plankartet. Det skal ikke gjøres noen inngrep på 
eiendommen, hverken midlertidig eller permanent. 
 
Støyberegningene viser at det blir ingen vesentlige endringer som følge av 
veianlegget på denne strekningen. Det er i all hovedsak bygging av ny sykkelvei med 
fortau som kobles inn på eksisterende gang- og sykkelveg nedenfor eiendommen. 
Beregningene viser at det vil bli marginalt mindre støy på eiendommen som følge av 
prosjektet. Dette skyldes at terrenget ved ny sykkelvei med fortau blir noe endret fra 
dagens situasjon, og støyutbredelsen fra rv. 22 blir endret. På denne strekningen 
omfatter ikke prosjektet etablering av nye støykilder, og det utløses ikke krav om 
støyskjerm/støydempende tiltak for eiendommen. Det vises til retningslinjen 
T1442/2021, og vegvesenets policy på behandling av støy i prosjekter. 
 

D3 Sameiet Peder Svenningsen – Tors gate 5 og 7 
 07.05.2022 
 
Sameiet Peder Svenningsen eier Tors gate 5 og 7, (gbnr. 1048/442, 361). Sameiet 
ønsker at avkjørselspil til eiendommen flyttes til annet sted enn planforslaget viser.  
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Statens vegvesen Utbygging (SVV) sine kommentarer: 
 
SVV ser ikke noen problemer med å flytte avkjørselspil til enden av vendehammer 
slik sameiet ber om, og oppdaterer plankartet og planbestemmelsene iht. ønsket.  
 

D4 Heidi og Cato Johannessen 
 08.05.2022 
 
Heidi og Cato Johannessen bor i Rolighetsveien 2, (gbnr. 1047/183), og har levert 
uttalelse med følgende temaer: 

• Støy: Johannessen mener at de vil bli belastet med økt støy slik vegen er 
planlagt, med fartsgrense økt fra 40 til 50 km/t og fire felt i stedet for to. 
Ønsker at det blir satt opp støyskjerming langs vegen forbi eiendommen, og 
ønsker støyvurdering og måling ved eiendommen. 

• Verditap: Johannessen mener huset har falt i verdi som følge av vegplanene, 
og varsler at de vil kreve erstatning for verditap. 

• Sideveier: Johannessen mener det er et godt tiltak at Holteveien stenges for 
trafikk mot rv. 22. 

• Park og undergang: Ønsker at parkarealet blir utvidet mot vest slik det er vist i 
planen. Ønsker mer beplantning/trær i parkområdet enn det som er vist på 
kartene. 

• Busslommer: Er enig i at busslomma nord for rv. 22 ved Hafslund skole blir 
lagt vest for dagens parkområde. 

• Anleggsperioden: Johannessen har forstått at arealet ved dagens Hafslund 
Dekksenter og jordet vest for dekksenteret er satt av til midlertidig 
anleggsområde. Mener anleggsarbeidet med vibrasjoner, støv og larm vil gi 
økt belastning. Ønsker en midlertidig støyskjerm mot riggområdet. 

• Energibrønn: Johannessen opplyser at de har en 250m dyp energibrønn på 
eiendommen, denne er allerede registrert i kartet. 
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Statens vegvesen Utbygging (SVV) sine kommentarer: 
 
Støy: Det vises til fagrapport Støyutredning, som er vedlegg 9 til planbeskrivelsen. 
Rolighetsveien 2 er beregnet til å ha en utvendig støy på 60 dBA i dag. Med 
støyskjerming langs rv. 22 som foreslått i planen, vil eiendommen få 63 dBA. 
Eiendommen ligger i «gul» støysone, og får en beregnet økning som gjør at den skal 
vurderes nærmere for lokale støytiltak i henhold til Statens vegvesens praktisering av 
støyretningslinjen T-1442/2021. Denne vurderingen vi skje i byggeplanfasen av 
prosjektet. SVV ønsker å beholde støyskjerming langs rv. 22 slik den er vist i 
planforslaget. 
 
Verditap: Rolighetsveien 2 er ikke berørt med noe midlertidig eller varig erverv av 
grunn, og eier er dermed ikke part i grunnervervet. SVV anser at det ikke er gitt at 
eiendommen vil ha verditap som følge av det planlagte veianlegget (Rolighetsveien 
stengt mot rv. 22, utvidet parkanlegg etc.). Grunneier må selv fremme et eventuelt 
krav mot SVV. 
 
Park og undergang: I felt GP1 skal planlegging og detaljering av parken gjøres i et 
samarbeid mellom SVV og Sarpsborg kommune. Det vises til planbestemmelser 7.1. 
Innspillet må vurderes i senere detaljering av planene. 
 
Anleggsperioden: Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2021) ligger til grunn for reguleringsplanen. Retningslinjen har også 
bestemmelser om bygge- og anleggsstøy, med grenseverdier. Utførende entreprenør 
vil i anleggstiden ha ansvar for egne riggområder, og entreprenøren må ta stilling til 
om han vil sette opp midlertidig støyskjerm ved riggområdet for å overholde 
støykravene. 
 

D5 Ann-Charlott og Terje Bennitt 
 11.05.2022 
 
Ann-Charlott og Terje Bennitt bor i Rolighetsveien 31 (gbnr. 1048/498). Bennitt 
mener det er unødvendig å etablere fortau langs vestsida av Furuveien, mellom Gamle 
Isevei og Rolighetsveien. Anser at det allerede er et farlig kryss mellom Furuveien og 
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Rolighetsveien, og ønsker ikke at vegen gjøres bredere. Peker på at gående og 
syklende kan bruke andre eksisterende gang- sykkelveger mellom Gamle Isevei og 
Rolighetsveien. 
 

 
 
Statens vegvesen Utbygging sine kommentarer: 
 
Furuveien, Rolighetsveien og Gamle Isevei er kommunale gater. Gamle Isevei og 
Holteveien/Rolighetsveien blir stengt mot rv. 22, og Sarpsborg kommune har under 
planarbeidet lagt fram at de ønsker en opprydding i kryssområdet mellom Tors gate, 
Gamle Isevei, Furuveien og Rolighetsveien. Tiltakene i Tors gate og Furuveien 
kommer som følge av at trafikk fra boligområdene på nordsiden av rv. 22 må kjøre 
gjennom dette vegsystemet for å komme ut på rv. 22. Når Gamle Isevei og Holteveien 
stenges mor rv. 22, vil trafikkmengden i Tors gate og Furuveien øke. Kommunen 
ønsker å opprettholde planforslaget med fortau langs vestsida av Furuveien mellom 
kryssene med Rolighetsveien og Gamle Isevei for å sikre myke trafikanter i den smale 
vegen. SVV slutter seg til dette. 
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Oppsummering av merknadsbehandlingen 
På bakgrunn av merknader fra høring/offentlig ettersyn av reguleringsplanen vil vi 
justere og endre planforslaget noe på enkelte områder. I tillegg har Statens vegvesen 
selv foretatt noen mindre endringer og justeringer av det opprinnelige planforslaget 
som følge av mindre feil som er oppdaget. 
 
Endringer i planforslaget på bakgrunn av merknader 
 
PLANBESTEMMELSER 
 

1. Nytt punkt er tilføyd: 3.11 Adkomst SKV18 med tilgrensende 
samferdselsformål skal være ferdigstilt før dagens adkomst mot rv. 22 stenges. 

 
PLANKART 
 

1. Avkjørselspil til eiendom 1048/11/2 (Rema 1000 Iseveien) er fjernet fra 
plankartet. 

2. Avkjørselspil til eiendom 1048/361 (Tors gate 5/7) er flyttet. 
 
PLANBESKRIVELSE 
 

1. Det er lagt inn ny tekst om jordvernstrategien i kapittel 4.1 Statlige 
planretningslinjer og føringer, og i kapittel 9.7.1 Jordbruk. Statlige og 
regionale jordvernmål er også omtalt og kommentert i disse kapitlene, samt i 
kapittel 4.2.1 Fylkesplanen Østfold mot 2050. 

 
Statens vegvesen endringer av planforslaget  
 
PLANKART 
 

1. I tillegg til avkjørselspil på eiendom 1048/11/2 (se lenger opp), er ytterligere 
tre avkjørselspiler slettet fra plankartene R001, R002 og R004 da de ved en 
feil har blitt med i plankartet som var på høring. Planen har regulert inn de 
aktuelle avkjørslene med vegformål. Det gjelder eiendommene 1048/666 
(Kinarestaurant) i plankart R001, 1048/1/23 (Shell) i plankart R002 og 
1048/464 og 1048/11 i plankart R004 (Solheim). 

 
 
PLANBESKRIVELSE 
 

1. Det er satt inn et nytt kapittel 3.3 med en kort beskrivelse av det offentlige 
ettersynet. Dette har forskjøvet opprinnelig kapittel 3.3 og 3.4 med ett 
nummer.  

2. I kapittel 8.2 er det rettet opp en liten feil i opplisting av gbnr. under avsnittet 
Tors gate (sør), Haralds gate og Myraveien. 

3. I kapittel 9.1 er mengden beslaglagt dyrka mark rettet opp da det var feil tall i 
høringsversjonen.  
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4. Planbeskrivelsen er supplert med et nytt vedlegg; Vedlegg 18 Sammendrag av 
merknader ved høring og offentlig ettersyn med forslagsstillers kommentarer 
(dette dokumentet). 
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Vedlegg: Innkomne merknader i sin helhet 
 



 

Kontoradresse 
Rambergveien 9 
3115 Tønsberg 
 

Telefon 
33 41 25 00 
 

Telefaks 
33 31 06 60 
 

Postadresse 
Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Postboks 2014 
3103 Tønsberg 
 

E-post 
postmottak@dsb.no 
 

Internett 
www.dsb.no 
 

Organisasjonsnummer 
974 760 983 
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STATENS VEGVESEN 
 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 
 

 

Automatisk tilbakemelding - Varslingsbrev - høring av reguleringsplan for  
Rv. 22 Hafslund – Donder 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor automatisk ut dette generelle svaret på slike saker.  
 

Det er Statsforvalteren som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Statsforvalteren har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
 

DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører følgende 
områder:     
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
 

Siden Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Statsforvalterens oppfølging. DSB 
samarbeider med Statsforvalteren og vil gi faglig innspill til Statsforvalteren dersom det er 
nødvendig.  
 

Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at 
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om 
DSBs uttalelse til. 
Dersom plansaken gjelder areal knyttet til etablert storulykkevirksomhet eller areal hvor 
det planlegges etablering av anlegg som sikkert eller muligens vil bli storulykkeanlegg, 
bes det også om at høringen sendes DSB på nytt. Det må fremgå av oversendelsen at 
saken gjelder plansak knyttet til anlegg omfattet av storulykkeforskriften. 
 

Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Arkiv 
 
Helle Nielsen Mariya Bokova 
seksjonssjef rådgiver 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.

https://url6.mailanyone.net/v1/?m=1hONLL-0004DF-3Z&i=57e1b682&c=ti5QWvQBKJrRLXqLqwHqdW3yTXHuyWnLRT7Mbf5pLMd7aFlhL-wywLfrHla0c23rcit_dkmu_RMcAW04SGpZSdYulb-zZGvQJ6qW1V0sgDS1OpxaIh-A38nLzCh5zNKy_-YaB856ZsFPxJLFOp-6BZxxuDgE11hx4RMwM0sBjae21uV4T3iux498a4bRVR8_RYQgzAHaVF5HIe5fNG_Adg
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Bane NOR SF 
Postboks 4350, NO-2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 

postmottak@banenor.no 
banenor.no  
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA 

Bankgiro: 8101.46.68128 
IBAN-nr.: NO5581014668128 
BIC: DABANO22 

  

STATENS VEGVESEN 
Postboks 8142 Dep 
0033 OSLO 
 
 
 

Dato: 28.04.2022 
Saksref: 201720183-4 
Deres ref.: 21/250671-18 
Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Marianne Hvalsmarken 
 
 
E-post: Marianne.Hvalsmarken@banenor.no 

 
 
   

 

Sarpsborg kommune - Varslingsbrev - Høring av reguleringsplan for Rv. 22 Hafslund-
Dondern - Bane NORs uttalelse 

Vi viser til deres brev med vedlegg av 23.03.22.  

I tråd med planbeskrivelsene 4.4.2 overlapper vestre del av planområdet med Intercity (IC) arbeidet 
og løsningene i reguleringsplanen synes å være i tråd med avklaringer gjort med IC prosjektet. 
Viken fylkeskommune er ansvarlig for videre arbeid med fv 118. Bane NOR har derfor ikke 
merknader til planforslaget.    

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
sjef Planforvaltning 
Bane, Drift og teknologi 

Marianne Hvalsmarken 
senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

 

  

Statens vegvesen 
Postboks 1010 

2605 LILLEHAMMER 

 

 

Vår dato: 28.04.2022    

Vår ref.: 201702851-6  Oppgis ved henvendelse 

Deres ref.: 21/250671-18 
 

 

NVEs generelle tilbakemelding ved offentlig ettersyn - 

Reguleringsplan for rv. 22 Hafslund-Dondern - Sarpsborg kommune 

 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 23.03.2022. 
 

Om NVE 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 

innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 

interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 

av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 

overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 

og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 

saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven (pbl). 

På grunn av stor saksmengde i forhold til tilgjengelige ressurser har ikke NVE kapasitet til å 
gå konkret inn i alle reguleringsplaner som kommer på høring. NVE vil prioritere å gi 

konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner det blir bedt om faglig hjelp til 

konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi hjelp til de kommunene som 

har størst behov. 
 

NVEs generelle tilbakemelding 

Som planmyndighet har dere ansvar for å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og 

ivaretatt i planforslaget. Vi har laget en Kartbasert veileder for reguleringsplan som leder 

dere gjennom alle våre fagområder, og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema 
skal ivaretas i reguleringsplanen. Hvis dere ikke allerede har gått gjennom veilederen 

anbefaler vi at dere gjør det, og vurderer om våre saksområder er ivaretatt i planen. Dere 

må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. NVEs 
veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging. 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
jolate
Tekst i maskinskrift
Merknad A3



 

2 

 

Dere kan også bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og 
veiledningen lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/ . På NVEs 

internettsider finner dere koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også mye 

arealinformasjon på NVEs kartløsninger. 

 

Kommunens ansvar 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn 
til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og 

dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken. 

 
 

 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 
seksjonssjef 

Torleiv Yli Myre 
seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 

 

 

Mottakerliste: 

Statens vegvesen  

 

Kopimottakerliste: 

SARPSBORG KOMMUNE 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

https://www.nve.no/arealplanlegging/


Statens vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 

Dato:  29.04.2022 
Vår ref:  17/02263-6 
Deres ref: 

Uttalelse uten merknad til høring og offentlig ettersyn av 
reguleringsplan for rv.22 Hafslund–Dondern i Sarpsborg kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 23. mars 2022. 

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 

Uttalelse uten merknad fra DMF 
DMF ga uttalelse uten merknad til varsel om oppstart av planen 22.02.2017, og til 
varsel om utvidelse av område 28.06.2019. Det har ikke kommet til nye registreringer 
av mineralske ressurser eller bergrettigheter i området siden vår uttalelse. DMF har 
dermed ikke merknader til høring av reguleringsplan for rv.22 Hafslund-Dondern i 
Sarpsborg kommune. 

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 

Vennlig hilsen 

Dragana Beric Skjøstad Kristine Stenvik 
seksjonssjef   rådgiver 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Kristine Stenvik 

POST- OG BESØKSADRESSE

Ladebekken 50 
7066 Trondheim  

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no  

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883  

ORG.NR. NO 974 760 282  

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92

http://www.dirmin.no/
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Vår dato: Vår ref: 

10.05.2022 2019/10829 

Deres dato: Deres ref: 

23.03.2022 21/250671 

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Carl Henrik Jensen, 69247049 
Statens Vegvesen 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 

Sarpsborg - uttalelse til høring av detaljregulering for utvidelse av 
riksvei 22 - Hafslund - Dondern 

Vi viser til brev datert 23. mars 2022 med høring av detaljregulering for rv. 22 Hafslund – 
Dondern i Sarpsborg kommune. 

Bakgrunn 
Det fremgår av planforslaget at det nye veianlegget skal øke framkommeligheten for 
kollektivtrafikken og gi gående og syklende et sammenhengende og trafikksikkert tilbud på 
strekningen mellom Solheim/Iseveien Senter og Hafslund skole. Prosjektet inngår i porteføljen 
for Bypakke Nedre Glomma fase 2. 

Vi ga innspill til planarbeidet, i vårt brev datert 19. juni 2017. Vi har også deltatt i et møte om 
konsekvensutredning 24. januar 2019 og gitt uttalelse til varslet utvidelse av planområdet, i vårt 
brev datert 2. juli 2019. 

Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 

Vurdering/konklusjon 
Vi ser, som nevnt i vårt innspill, positivt på tiltak som kan bedre framkommeligheten for 
kollektivtrafikk, syklende og gående. Det er videre positivt at det i planbeskrivelsen er redegjort 
godt for bakgrunn og prosjekthistorikken, slik at dette blir tilgjengelig informasjon for alle som 
skal vurdere planforslaget. 

Planen vil beslaglegge 1,5 dekar fulldyrka jord og midlertidig beslaglegge 6,5 dekar fulldyrka jord 
på samme teig. Det poengteres i planbeskrivelsen at disse arealene er avsatt til næringsformål i 
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kommuneplanens arealdel, men vi er ikke enige i at arealene allerede er «omdisponert». Vi 
savner i planbeskrivelsen en henvisning til jordvernstrategien og til de nasjonale og regionale 
jordvernmål. Stortinget behandlet den 16. juni 2021 den oppdaterte nasjonale 
jordvernstrategien, jf. Prop. 200 S (2020–2021). Stortinget sluttet seg til at den årlige 
omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3 000 dekar, og at målet skal være nådd innen 
2025. I fylkesplanen Østfold mot 2050 er det satt som mål at omdisponering av dyrka mark skal 
reduseres til et absolutt minimum. 
 
Vi savner i planforslaget også en redegjørelse for masseforvaltning i prosjektet, slik at man tidlig i 
prosessen har en oversikt over behov for tilkjørte masser og for håndtering av 
overskuddsmasser. Det bør arbeides for en masseforvaltning som bidrar til en bærekraftig bruk, 
jf. prinsippene om en sirkulær økonomi. 
 
Vi har i plankartet ikke klart å finne område SVG3, som det vises til i reguleringsbestemmelse 8.3. 
Vi ber om at plankartet kvalitetssikres. Vi ber også om at det vurderes enda tydeligere føringer 
knyttet til bestemmelse 8.4 om hensynssone bevaring av naturmiljø, jf. de særskilte tiltakene som 
er listet opp under punkt 6.5 i planbeskrivelsen (s. 45 og 46). Vi ser det som viktig at 
reguleringsplanens juridiske rammer sikrer de hule eikene. 
 
I foreslåtte reguleringsplankart er det i kart R1 (i motsetning til R2-R4) ikke lagt arealformål under 
bestemmelsesområde midlertidig bygge- og anleggsområde. Vi ber om at det kvalitetssikres om 
dette er riktig, jf. Spesifikasjon for midlertidig bygge- og anleggsområde. 
 
 
Ellers viser vi til Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging for 2022, og til 
overordnede føringer for kommunal planlegging innenfor Statsforvalterens ansvarsområde. Vi 
anbefaler nettsidene www.planlegging.no og Miljøstatus.  
 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Jorunn Skram 
seniorrådgiver 
 

  
 
Carl Henrik Jensen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

 
 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/8a9cc8f0885d4f5cb9f32d1f7e3f385e/veiledning_midlertidigbyggoganlegg_16-april2020.pdf
https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/plan-og-bygg/arealforvaltning/forventningsbrevene/sfovs-forventninger-areal-2022.pdf
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/overordnede-foringer-for-kommunal-planlegging/
http://www.planlegging.no/
https://miljostatus.miljodirektoratet.no/
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Statens vegvesen Vår ref.: 369601/2022 - 2022/22197 
Postboks 1010, Nordre Ål Deres ref.: 21/250671-18 
2605 LILLEHAMMER Dato: 11.05.2022 
  

 

Uttalelse ved offentlig ettersyn - Reguleringsplan - Rv 22 - Hafslund - 
Dondern - Sarpsborg kommune 
Vi viser til oversendelse datert 23.03.2022 med planforslag for riksvei 22, Hafslund-Dondern 
til høring og offentlig ettersyn. Jf. § 3-7 i plan- og bygningsloven har Statens vegvesen 
utarbeidet planforslaget og legger det ut på offentlig ettersyn. Kommunen sluttbehandler og 
vedtar planen. Prosjektet finansieres gjennom Bypakke Nedre Glomma.  

Formålet med planforslaget er å legge til rette for økt fremkommelighet for kollektivtrafikken 
og gi gående og syklende et sammenhengende og trafikksikkert tilbud på strekningen mellom 
Solheim/Iseveien Senter og Hafslund skole.  

Det ble varslet oppstart av planarbeidet i mai 2017 og utvidelse av planområdet i juni 2019. 
Som følge av at regjeringen i 2019 økte kravet om økonomisk bidrag fra partene i Bypakke 
Nedre Glomma, ble prosjektet utsatt en periode. 

Fylkeskommunen har tidligere gitt innspill til planarbeidet:  

• Innspill ifm. varsel om oppstart, brev datert 14.06.2017. 
• Innspill ifm. utvidelse av planområdet, brev datert 20.06.2019.  
• Fylkesutvalget behandlet saken ifm. utlegging til offentlig ettersyn, 28.11.2019. Dette 

var et felles saksfremlegg med Sarpsborg og Fredrikstad kommune.  

I tillegg er det i prosessen sendt brev vedrørende håndtering av arkeologiske kulturminner.  

Vår rolle 
Planforslaget er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter 
av fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. 
Fylkesplanen Østfold mot 2050 ligger til grunn for vår uttalelse.  

Planen omfatter bl.a.:  
• utvidelse av dagens riksvei mellom Hafslund og Dondern med kollektivfelt i begge 
retninger 
• ekstra felt for kollektivtrafikken inn mot rundkjøring Dondern fra Skjebergveien og 
Iseveien 
• rundkjøring Dondern erstattes med en ny og større rundkjøring 
• ny gjennomgående toveis sykkelvei med fortau på nordsiden av riksveien,  
• gang og sykkelvei mellom Hafslund og Dondern på sørsiden av riksveien,  
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• to nye underganger under rv. 22 for gående og syklende 
• supplerende støyskjerming mot bebyggelsen langs riksveien 
• stenging av noen kommunale gater ut på riksveien 

 
Viken fylkeskommune er positiv til at det legges til rette for økt fremkommelighet og 
trafikksikkerhet for buss, gående og syklende, i tråd med nullvekstmålet som innebærer at 
flere må reise med miljøvennlige transportformer.  
 
Vår overordnete vurdering er at våre innspill er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget, og vi har 
kun få merknader:  

Kulturarv 
Avdeling for kulturarv i Viken fylkeskommune har sendt eget brev om arkeologiske 
kulturminner i saken, datert 05.05.2022. Siden planen er i konflikt med automatisk fredete 
kulturminner, vil det i brevet/uttalelsen tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i de 
fredete kulturminnene som blir berørt av planen, jf. kulturminneloven § 8 fjerde ledd. 
Fylkeskommunen er rette myndighet til å fatte avgjørelse i slike saker. Vi minner om at planen 
ikke kan godkjennes før denne uttalelsen foreligger. 

Plankart 
I plankart R01 er det ikke noen stiplet linje rundt undergangen som representerer 
undergrunnskartet i øvre høyre hjørne. I tillegg er der en boks med svart bølgete linje til høyre 
for o_GP2 over o_SHS1 som ikke har noen tegnforklaring. Der er også flere grå dotter/prikker 
som går halvveis rundt Rich. bar AS og blir liggende på tvers over o_SHS1, som vi er usikre på 
er meningen skal være der. 

Trærne i plankart nr. 1 mangler sirkel slik de har i tegnforklaring og plankart R004.  

 

Vi ber om at våre merknader vurderes før behandling av planforslaget og at vi får tilsendt 
vedtak i saken og vedtatt reguleringsplan.  

 

Vennlig hilsen 

Hilde Kobbelund Habberstad  

Rådgiver kommunale planer  

 

Medsaksbehandlere:  

Samferdsel: Rikard Haugen 

Kulturarv: Tryggve Csisar 
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Kopi til: 

SARPSBORG KOMMUNE  

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN  
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Telefon: 32 30 00 00 Org.nr.: 921693230  
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STATENS VEGVESEN Vår ref.: 274098/2022 - 2022/22197 
Postboks 1010 Nordre Ål Deres ref.: 21/250671 
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Reguleringsplan for Rv 22 - Hafslund - Dondern i Sarpsborg kommune - 
tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner 
Konflikt med kulturminne-id 242 354 – bosetning- og aktivitetsområde 

 

Vi viser til mottatt brev datert 23.03.2022 med vedlagt forslag til reguleringsplan for Rv. 22 Hafslund – 

Dondern i Sarpsborg kommune til offentlig ettersyn.  

 

I dette brevet omtales kun forholdet til automatisk fredete kulturminner. For innspill fra andre 

fagområder viser vi til felles uttalelse fra Viken fylkeskommune. 

 

Konflikt med automatisk fredete kulturminner 

Innenfor planområdet er det registrert ett automatisk fredet kulturminne: 

 

Askeladden id Type kulturminne 

242 354  bosetning- og aktivitetsområde fra bronsealder og 

jernalder 

Askeladden er den nasjonale kulturminnedatabasen. 

 

Lovhjemmel og myndighet 

I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av 

reguleringsplanen, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner 

som blir berørt av planen. Fylkeskommunen er rette myndighet til å fatte avgjørelse i slike saker, jf. 

forskrift om fastsetting av myndighet mv. etter kulturminneloven § 3 andre ledd.  

 

Beskrivelse av kulturminnene – id 242 354 

Reguleringsplanområdet ligger på Hafslund, om lag 2 km øst for Sarpsborg sentrum. Det er kjent et 

større antall kulturminner i denne av Sarpsborg. Nærområdet er imidlertid preget av boligbebyggelse 

og infrastruktur, og det er få gjenværende arkeologiske kulturminner innenfor de nedbygde arealene. 

Det finnes likevel fortsatt flere gravminner og helleristningsfelt i utkanten av boligområdene, 

eksempelvis ved Hafslund hovedgård. 
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Viken fylkeskommune (tidligere Østfold) foretok arkeologiske registreringer av planområdet 

sommeren 2018. På et jorde nær Hafslund sole, nær plangrensen i vest, ble det gjort funn av 

bosetningsspor i undergrunnen under matjordslaget.  

Funnene består hovedsakelig av stolpehull, groper, kokegroper og et kulturlag/dyrkingslag. I tillegg ble 

det gjort noen få funn av keramikk og flint. Tre 14C-prøver daterer den forhistoriske aktiviteten på 

området til bronsealderen og starten av jernalderen.  

Planforslaget  

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for økt fremkommelighet, trafikksikkerhet og attraktivitet 

for både myke trafikanter og kollektivtrafikken på strekningen mellom Hafslund og Dondern. Denne 

delen av Rv 22 er en trafikkert innfartsåre til Sarpsborg sentrum. Planen tilrettelegger for utvidelse til 

firefelt kjøreveg, inkludert kollektivfelt, og det vil bli et oppgradert tilbud for fotgjengere og syklister 

langs strekningen. 

 

Forslagsstiller er Statens vegvesen. Prosjektet er del av Bypakke Nedre Glomma. 

 

Beskrivelse av planens arealbruk og konflikt med kulturminner 

Nesten hele reguleringsplanområdet er allerede nedbygd. På begge sider av veien befinner det seg 

eneboligbebyggelse og næringsbebyggelse. Midt på strekningen ligger et større friområde, Borgen 

folkepark, og et idrettsanlegg. Vis-à-vis Hafslund skole ligger det et jordbruksområde, og det er her de 

arkeologiske funnene innenfor plangrensen befinner seg.     

 

Kulturhistorisk museums merknader 

Kulturhistorisk museums (KHM) rolle er å gi en arkeologifaglig fundert vurdering og anbefaling, hvor et 

mål om varig og reelt vern av fornminnene ligger til grunn. De uttaler at tiltakets omfang ikke er 

forenelig med bevaring av kulturminnene, og i dette tilfellet er det også snakk om kulturminner som 

ligger utsatt til i dyrka mark og har lav opplevelsesverdi. En dispensasjon fra fredningsbestemmelsene 

vil heller ikke føre til en vesentlig reduksjon av denne typen kulturminner i området.  

 

KHM knytter de omsøkte kulturminnene til gårdsbosetning, med sannsynlige bevarte bygninger. 

Gårdsbosetning i forhistorisk og historisk tid er et viktig forskningstema ved museet, de det bl.a. er 

viktig å definere gårdens struktur og å se på bruken av landskapet innenfor ulike perioder av 

forhistorien. Selv om det er gjennomført en rekke arkeologiske undersøkelser av forhistoriske 

bosetningsspor på Østlandet, påpeker museet at det helhetlige bildet fortsatt er fragmentert. KHM 

mener det fremdeles er behov for flere undersøkelser som grunnlag for en mer helhetlig forståelse av 

bosetningshistorien gjennom ulike perioder. KHM uttaler at de gårdstunene som er påvist i Østfold 

hovedsakelig dateres til jernalderen, mens det omsøkte kulturminnet har potensiale til å belyse 

gårdsdrift og korndyrking i bronsealderen. Dette er en periode vi fremdeles har begrenset kunnskap 

om.  
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Museet mener videre at det rike kulturmiljøet bidrar til å høyne de omsøkte kulturminnenes 

vitenskapelige potensial. Innkomne oldsaker og tidligere registrerings- og utgravningsresultater fra 

nærområdet vil kunne sette resultatene fra en arkeologisk undersøkelse inn i et større perspektiv.  

Kulturhistorisk museum anser at lokalitet id 242 354 har et stort vitenskapelig potensial og anbefaler 

derfor Viken fylkeskommune å gi dispensasjon fra kulturminneloven for kulturminnet med vilkår om 

en arkeologisk undersøkelse bekostet av tiltakshaver. 

 

Viken fylkeskommunes merknader og vurdering av saken 

Kulturminneforvaltningen skal verne om kulturminner som ikke-fornybare ressurser, og arbeide for at 

kulturminneverdiene blir tatt hånd om på best mulig måte og nyttiggjort i et samfunn i endring. 

Tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner kan bli gitt etter en vurdering av de 

kulturminnefaglige verdiene veid opp mot private hensyn, og hensyn til samfunnet. 

 

I denne saken har fylkeskommunen lagt vekt på kulturminnene ikke er synlige på overflaten og har 

derfor liten opplevelsesverdi. Funnområdet er også skadet av pløying og av utbyggingen i området. I 

vurderingen er det lagt vekt på den samfunnsmessige betydningen, der reguleringsplanen blant annet 

vil sørge for god fremkommelighet for kollektivtrafikken og gjøre det lettere å ferdes for myke 

trafikanter.  

 

Viken fylkeskommune deler Kulturhistorisk museums vurderinger at det bør stilles vilkår om 

arkeologiske undersøkelser av de berørte kulturminnene. Anleggsporene på området har potensiale til 

å øke vår kunnskap om gårdsdrift i forhistorien. I vurderingen vektlegges det at det kan befinne seg 

rester etter hus/gårdsaktivitet fra bronsealderen innenfor lokaliteten, siden det er undersøkt langt 

færre hus fra denne perioden sammenlignet med jernalderen.  

 

Viken fylkeskommune vurderer derfor at reguleringsplan for Rv. 22 Hafslund – Dondern i Sarpsborg 

kommune kan godkjennes under forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning av det 

berørte kulturminnet under id 242 354 før tiltak etter planen realiseres.  

 

Reguleringsbestemmelser og plankart er i tråd med vårt vedtak.  

 

Arkeologiske undersøkelser – utgifter og framdrift 

Undersøkelsen bekostes av tiltakshaver, dersom det ikke er grunnlag for hel eller delvis statlig dekning, 

jf. Kulturminneloven § 10. Vedtak om omfang av den arkeologiske undersøkelsen, herunder endelige 

kostnader og avgrensing av undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen er endelig 

vedtatt. Vi gjør oppmerksom på at en arkeologisk utgravning normalt bare lar seg gjennomføre i 

sommerhalvåret, og at tiltakshaver må ta hensyn til dette i planleggingen.  
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Tiltakshaver må varsle Viken fylkeskommune i god tid før tiltak etter reguleringsplanen ønskes 

realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av den arkeologiske undersøkelsen. 

Dette vedtaket vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.  

 

Ifølge Kulturhistorisk museums forslag til budsjett er en utgravning av de aktuelle kulturminnene 

beregnet å koste totalt inntil kr. 1 752 000,- (2022-kr. og -satser). Vi minner også om at KHM sitt forsag 

til prosjektplan og budsjett er foreløpige. En endelig fastsettelse av omfang og kostnader knyttet til 

arkeologisk undersøkelse jf. kulturminneloven § 10, vil foretas når reguleringsplanen er endelig vedtatt 

og utgravning ønskes utført.  

 

Riksantikvaren vil se nærmere på forslaget til budsjett og arbeidsomfang utarbeidet av Kulturhistorisk 

museum før vedtak etter kulturminneloven § 10 blir fattet.  

 

Har du spørsmål?  

Har du spørsmål kan du kontakte saksbehandler Tryggve Csisar (se kontaktinfo under) 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Morten Hanisch  Tryggve Csisar  

Kulturarv - leder seksjon for arkeologi 

 

 

konservator / arkeolog  

Telefon: 69117540 / 99240621  

tryggvec@viken.no  
 

Vedlegg:  

1. Kulturhistorisk museums uttalelse datert 26.april 2022, inkl. prosjektplan for 
arkeologiske utgravninger 

 

Kopi til: 

RIKSANTIKVAREN  

UNIVERSITETET I OSLO – Kulturhistorisk museum  

SARPSBORG KOMMUNE  

 



Kulturhistorisk museum 
Universitetet i Oslo 

Arkeologisk seksjon 
Postadr.: Postboks 6762 St. Olavs plass, 
0130 Oslo 
Kontoradr.: St. Olavs gt. 29, 0164 Oslo 

Telefon: 22851900 
postmottak@khm.uio.no 
http:// www.khm.uio.no 
Org.nr.: 971 035 854 

 
Uttalelse om dispensasjon fra lov om kulturminner av 9. juni 1978, § 8, fjerde ledd, for 
automatisk fredete kulturminner; bosetnings-/aktivtetsspor (id 242354) 
Forslag til detaljreguleringsplan for Rv 22 Hafslund-Dondern, Sarpsborg kommune, Viken 
 
Vi viser til epost av 29. mars 2022 fra Viken fylkeskommune til Kulturhistorisk museum. Med dette 
oversender vi vår uttalelse i saken samt forslag til prosjektplan og budsjett. 
 
Bakgrunn 
Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for økt fremkommelighet, trafikksikkerhet og 
attraktivitet for myke trafikanter og kollektivtrafikk på Rv 22 mellom Hafslund og Dondern i 
Sarpsborg kommune, Viken.  
 
Viken fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringer i planområdet i 2018. Det ble 
påvist bosetningsspor i dyrka mark (id 242354), og tiltak i planen er i konflikt med disse. 
 
Kulturhistorisk museums vurdering 
Reguleringsplanområdet ligger ca. 3,5 km sørøst for Sarpsborg sentrum. Planområdet ligger i et 
rikt kulturhistorisk miljø hvor det er kjent et større antall kulturminner, særlig gravminner, 
helleristninger og funnområder fra steinalder.  
 
Id 242354 ligger i dyrket mark nordøst for rundkjøringen ved Hafslund skole. Terrenget er flatt, 
men skråner svakt mot nord. Jordet avgrenses av Hafslundveien i sørvest samt Holteveien og 
bebyggelse i øst. Lokaliteten omfatter et areal på ca. 2632 m2. Under registeringen ble det påvist 
et kulturlag samt 43 strukturer i form av 35 stolpehull, to kokegroper, og seks groper. Det er 
dokumentert ardspor i undergrunnen under kulturlaget. I tillegg ble det gjort funn av et 
keramikkskår og tre flintavslag. Tre av strukturene er C14-datert til tidsrommet eldre bronsealder 
til overgangen yngre bronsealder og førromersk jernalder. Dateringen til eldre bronsealder er gjort 
på brent korn. Resultatene fra registeringen antyder at det har vært jordbruksaktivitet og et 
gårdsanlegg i området i bronsealder-førromersk jernalder.  

Viken fylkeskommune 
Postboks 220 
1702 Sarpsborg 

Dato: 26. april 2022 
Deres ref.:  
Vår ref.: 2022/8600  
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Det omsøkte kulturminnet blir direkte berørt av utbyggingen, og bevaring er ikke forenelig med 
tiltak i planen. Kulturhistorisk museum legger vekt på at kulturminnet er av relativt vanlig 
forekommende typer i Østfold. Etter vår vurdering vil en dispensasjon fra 
fredningsbestemmelsene ikke representere noen fare for utarming av den totale bestanden av 
slike kulturminner i området. Kulturminnet ligger under flat mark og har slik lav opplevelsesverdi. 
Erfaringsmessig utsettes ofte kulturminner som ligger i dyrka mark for ulike typer inngrep og 
slitasje, aktiviteter som ikke er forenlig med et godt vern av kulturminner. På bakgrunn av dette 
anbefaler Kulturhistorisk museum at det gis dispensasjon etter kulturminnelovens § 8 fjerde ledd 
til å gjennomføre det omsøkte planforslaget.  
 
De påviste strukturene under id 242354 omfatter stolpehull, kokegroper og groper med ukjent 
funksjon, og kan trolig knyttes til gårdsbosetning. Videre er det dokumentert et kulturlag og 
ardsspor. Det er stor sannsynlighet for at det er bevart bygninger på flaten. Gårdsbosetning i 
forhistorisk og historisk tid er et viktig forskningstema ved Kulturhistorisk museum. En viktig 
oppgave innen gårdsforskningen er å definere gårdens struktur og å kartlegge gården som en 
helhetlig produksjonsenhet og bruken av landskapet innenfor ulike perioder av forhistorien. 
Bosetning- og aktivitetsspor er en kulturminnetype som er vanlig å finne på Østlandet, og det er 
gjennomført en rekke undersøkelser som etter hvert former et bilde av bosetningen i forhistorisk 
tid og middelalder, men bildet er fortsatt fragmentert. Vi har særlig lite kunnskapen om 
gårdsbosetning i bronsealder. Det er dermed fremdeles behov for flere undersøkelser som 
grunnlag for en mer helhetlig forståelse av bosetningshistorien gjennom ulike perioder av 
forhistorien og middelalder, både lokalt og regionalt.  I Østfold er det per 2020 foretatt i alt 50 
undersøkelser der selve gårdstunene er påvist i hovedsak fra jernalder. Det omsøkte kulturminnet 
har potensiale til å belyse gårdsdrift og korndyrking i bronsealder, felt vi fremdeles har begrenset 
kunnskap om. Bosetningen fra bronsealder i Østfold er sist undersøkt i forbindelse med det store 
E6-prosjektet (2003–2006) og på Opstad vest i 2019. 

Det rike kulturmiljøet bidrar til å høyne de omsøkte kulturminnenes vitenskapelige potensial. 
Innkomne oldsaker og tidligere registrerings- og utgravningsresultater fra nærområdet vil kunne 
sette resultatene fra en arkeologisk undersøkelse inn i et større perspektiv. Kulturhistorisk 
museum anser at lokalitet id 242354 har et stort vitenskapelig potensial og anbefaler dispensasjon 
med vilkår om en arkeologisk utgravning. 

Anbefaling 
Saken er behandlet ved Arkeologisk seksjon. 
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Kulturhistorisk museum anbefaler Viken fylkeskommune å gi dispensasjon fra lov om kulturminner 
av 9. juni 1978, § 8 fjerde ledd, for automatisk fredete kulturminner (id 242354) med vilkår om en 
arkeologisk undersøkelse. 

Ved fastsettelse av omfang og kostnader anbefaler Kulturhistorisk museum følgende vilkår: 
Tiltakshaver bekoster en arkeologisk utgravning, jf. vedlagte budsjett på kr. 1 752 000,- (2022-kr). 
 
Bemerkning 
Beregningene omfatter ikke nødvendig tilførsel av vann og strøm til undersøkelsesområdet. Det er 
heller ikke avsatt midler til eventuell istandsetting eller tilbakeføring av masser etter 
undersøkelsen. Videre legges til grunn at tiltakshaver sørger for risikovurdering av 
undersøkelsesområdet, og skaffer tiltrede til berørte eiendommer og legger til rette for adkomst, 
parkering og områder for brakke, samt sørger for utstikking av plangrensen og tilgang til digitalt 
kartgrunnlag. Det forutsettes at tiltakshaver besørger og bekoster tjenestene etter nærmere 
avtale med Kulturhistorisk museum. 
 
Vi anbefaler at det i uttalelsen til det planlagte tiltaket gjøres oppmerksom på at tiltakshaver må gi 
melding i god tid før tiltaket skal realiseres, og fortrinnsvis innen utløpet av januar samme år som 
undersøkelsen ønskes gjennomført. Vi gjør oppmerksom på at undersøkelsen bare kan 
gjennomføres i sommerhalvåret, og på bar og frostfri mark. 
 
Vi gjør oppmerksom på at vedlagte budsjett og prosjektplan er foreløpige. Det forutsettes at vi får 
saken til ny høring når reguleringsplanen er vedtatt og utgraving ønskes gjennomført.  

 
 
 

Med hilsen 

Lene Melheim 
Seksjonsleder       Hege Damlien 

Førsteamanuensis 
 
 

Dokumentet er elektronisk produsert og godkjent ved UiO i tråd med UiOs reglement for elektronisk godkjenning. 
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Foreløpig prosjektplan 
 
Undersøkelse av automatisk fredet kulturminne (id 242354, bosetnings- og aktivitetsområde) 
Detaljreguleringsplan for Rv 22 Hafslund-Dondern, Sarpsborg kommune, Viken 
 
 
 
1. Bakgrunn   
Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for økt fremkommelighet, trafikksikkerhet og attraktivitet 
for myke trafikanter og kollektivtrafikk på Rv 22 mellom Hafslund og Dondern i Sarpsborg kommune.  
 
Viken fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringer i planområdet i 2018. Det ble påvist 
bosetningsspor fra bronsealder/førromersk jernalder i dyrka mark (id 242354), og tiltak i planen er i 
konflikt med disse. 
 
2. Landskap og kulturmiljø 
Reguleringsplanområdet ligger ca. 3,5 km sørøst for Sarpsborg sentrum. Id 242354 ligger i dyrket mark 
nordøst for rundkjøringen ved Hafslund skole. Jordet avgrenses av Hafslundveien i sørvest samt 
Holteveien og bebyggelse i øst. Terrenget er flatt, men skråner svakt mot nord.  
 
Planområdet ligger i et rikt kulturhistorisk miljø hvor det er kjent et større antall kulturminner, særlig 
gravminner, helleristningsfelt samt funnområder fra steinalder/bronsealder (jf. Berge 2019). I 
nærområdet er det blant annet funnet et flintdepot med seks sigder og en øks ved Hafslund lærerbolig 
(id 142075) samt to tynnakka flintøkser ved Rolighetsveien 40 (id 129048). Funnene viser sammen med 
helleristningene til aktivitet i området i yngre steinalder og bronsealder. Det er også kjent mange 
løsfunn fra gårdene omkring planområdet. Løsfunnene utgjør i hovedsak storredskaper fra yngre 
steinalder/bronsealder (flintdolker, skafthulløkser). En rekke funn av ubestembare flintavslag og 
fragmenter er i mange tilfeller spor etter steinalderboplasser. 
 
 

jolate
Tekst i maskinskrift
Vedlegg 2 til B1
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Figur 1. Lokalitet id 242354 og nærliggende kulturminner (Berge 2019). 
 
Lokaliteten ligger i et rikt kulturmiljø i underkant av 1 km fra Borgenhaugen og rundt 4 km sørøst for 
Tune kirke. Her ligger de rikeste jordbruksområdene i Sarpsborg med høy tetthet av fornminner, med 
blant annet kirke fra middelalder, runestein fra 300-tallet, kongevegen, tett med gravhauger og mange 
kjente funn, deriblant helleristninger og hulveier. I området er det bevart mange gravminner og gravfelt, 
og de er i regelen knyttet til bosetningsområder og dyrka mark. Det er tidligere foretatt flere 
arkeologiske undersøkelser av bosetningsspor og gravminner i området, særlig ved Bjørnstadgårdene. 
Flere av utgravningene har gitt rike gravfunn, deriblant en båtgrav fra vikingtid (se Rødsrud 2007).  
 
I 2003 ble det gjennomført arkeologiske undersøkelser ved Borgen sykehjem hvor man fant spor etter 
11 treskipede langhus. Hus- og gjenstandstypologi samt 14C-dateringer viser at bebyggelsen ble etablert 
i yngre bronsealder, og varte frem til omkring 200 f.Kr.  I tillegg til de treskipede husene ble det påvist 
spor etter to mulige toskipede langhus. Både gjenstandsfunn og C14-datering viser at det har vært 
aktivitet i området i yngre steinalder (Grindkåsa 2003/2006).  I 1986-87 ble det funnet stolpehull og 
boplassmateriale under gravhauger i Kulåsparken (Helliksen 1987). C14-datering av materiale fra 
stolpehull og ildsted ga overgangen yngre bronsealder – førromersk jernalder. I 2019 ble det 
gjennomført arkeologiske undersøkelser ved Opstad vest hvor man fant spor etter gårdsbosetning og 
åtte langhus ifra senneolitikum til romertid (Havstein in press). Det skal også nevnes at det ble funnet et 
langhus under to gravhauger på Opstad i Tune i 1974-76, som ble C14-datert til overgangen yngre 
bronsealder - førromersk jernalder (Løken 1978). Det er videre undersøkt ardsspor på Hunn i 1950 
(Hagen og Johansen 1951)  
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3. Kulturhistorisk status 
 
3.1 Registrering 
Viken fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringer i planområdet i 2018 (Berge 2019).  
 

 
Figur 3. Oversiktskart over planområdet med avdekket areal og sjakter (Berge 2019). 
 
3.2 Presentasjon av kulturminnet 
Lokalitet id 242354 omfatter et areal på ca. 2632 m2. Under registeringen ble det påvist et kulturlag 
samt 43 strukturer i form av 35 stolpehull, to kokegroper, og seks groper. Det er dokumentert ardspor i 
undergrunnen under kulturlaget. I tillegg ble det gjort funn av et keramikkskår og tre flintavslag. Tre av 
strukturene er C14-datert til tidsrommet eldre bronsealder til overgangen yngre bronsealder og 
førromersk jernalder. Dateringen til eldre bronsealder er gjort på brent korn funnet i stolpehull (A14).  
(jf. Berge 2019 for beskrivelser av de ulike strukturene). Undergrunnen består av fin sand.  
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Figur 4. Lokaliteten med påviste strukturer (Berge 2019). 
 
3.3 Forskningsresultater av betydning for undersøkelsen 
På bakgrunn av registeringsresultatene kan lokaliteten mest sannsynlig knyttes til jordbruksbosetning i 
bronsealder/førromersk jernalder og representerer mest sannsynlig sentrale deler av et 
boplassområde/tun. Det kan heller ikke utelukkes aktivitet i senneolitikum og yngre perioder av jernalder. 
Det høye antallet stolpehull tilsier at det er stor sannsynlighet for at det er bevart velbevarte bygninger 
på flaten. På Østlandet viser arkeologisk påviste gårdsbygninger et tidsmessig spenn fra neolitikum til 
middelalder. Vår kunnskap om temaet har økt de seinere årene, ikke minst grunnet de store 
forvaltningsinitierte prosjektene. Innenfor Kulturhistorisk museums forvaltningsdistrikt har spesielt 
undersøkelsene knyttet til E6-prosjektet (Bårdseth 2007) og Dilling-prosjektet (Gjerpe, under bearbeiding) 
og på Opstad vest (Havstein in press) frembrakt ny kunnskap om gårdsbosetningen i Østfold.   
 
Antall påviste hus og deres beliggenhet er i stor grad betinget av graden av samfunns- og 
infrastrukturutbygging. Østfold og Akershus i Viken er områder hvor flest hus er påvist. Med få unntak er 
husene datert til eldre jernalder, og en oversikt fra 2017 viser til i overkant av 300 undersøkte bygninger 
fra eldre jernalder i Øst-Norge (Gjerpe 2017). Det er undersøkt langt færre hus fra yngre steinalder og 
bronsealder. 
 
Historiske kart viser ca. 4650 gårdstun på 1800-tallet i det tidligere fylket Vingulmork der historiske Østfold 
utgjorde søndre del. Samlet er det undersøkt forhistoriske gårdshus på 64 gårder. Hele 50 av lokalitetene 
ligger i gamle Østfold fylke, hvorav 12 i Sarpsborg kommune, deriblant på gårdene Opstad, Vik, Solberg, 
Bustgård, Borgen og Bjørnstad. Vingulmork er også rikt på gravminner, og har ca. 10 % av alle slike 
fornminner i Norge, både i form av enkeltliggende gravminner (1926) og gravfelt (1282). Av daterte 
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gravminner finner vi flest fra vikingtid (515) og merovingertid (66), mens andre perioder har gitt færre 
funn. Bosetningen fra bronsealder i Østfold er sist undersøkt i forbindelse med det store E6-prosjektet 
(2003–2006) (Bårdseth 2008) og på Opstad vest i 2019. 
 
Byggeskikken endret seg fra toskipede til treskipede hus ca. 1500-1300 f.Kr. Med dyr på bås ble innsamling 
av husdyrgjødsel enklere. Det beredte grunnen for systematisk gjødsling av jordene nær tunet, som igjen 
bidro til en mer stabil bosetning (Zimmermann 1999:315; Myhre 2003:64). På ni av 17 utgravde 
bebyggelser fra bronsealderen i Vingulmǫrk er det også påvist hus fra jernalderen. Det viser en utvikling 
der boplassene ble mer stabile over tid.  
 
Endringene fra to- til treskipete langhus, samt overgangen til permanent gjødslede åkrer er lite kjent i vårt 
område og aktuelt å undersøke nærmere i dette prosjektet. Dette kan påvises ved mikromorfologiske og 
jordkjemiske analyser. Dette i kombinasjon med analyser av kornslag og plantebruk vil kunne belyse nye 
aspekter ved bronsealderjordbruket i området. Disse problemstillingene er nærmere diskutert for västra 
Östergötaland (Petersson 2006) og dessuten nylig for Jæren (Prøsch-Danielsen m.fl. 2018), men ikke for 
Østlandet. 
 
4. Det vitenskapelige kildepotensialet og problemstillinger 
Lokaliteten er i all hovedsak knyttet til jordbruksbosetning. Det rike kulturmiljøet sammenholdt med at 
det tidligere er utført relativt mange arkeologiske undersøkelser, har gitt stor kunnskap om utnyttelsen 
av området i forhistorisk tid. Dette bidrar til å høyne lokalitetenes vitenskapelige potensial, og grunnlaget 
er altså godt for å sette utgravningsresultatene inn i en større kulturhistorisk kontekst. 
 
Vi kan ikke utelukke at det ligger et gårdstun fra bronsealder på lokaliteten. Foreløpig indikerer 
resultatene fra registreringen mulig boplassrelatert aktivitet på stedet også i førromersk jernalder. En 
nærmere undersøkelse vil kunne gi et sikrere bilde av utvikling og varighet av aktiviteten. De påviste 
strukturene har sammen med kulturlaget og ardsporene potensiale til å belyse gårdsdrift i bronsealder, 
et felt vi fremdeles har begrenset kunnskap om.  
 
Relevante problemstillinger i den sammenheng er følgende: 
 

 Fremskaffe kunnskap om kronologiske forhold ved bosetningen 
 Identifisere og definere huskonstruksjoner og gårdstun samt evt. strukturerende elementer som 

grenser, gjerder, dyrkingsspor osv. samt bygningstekniske detaljer. Det vil også være aktuelt å 
særlig være oppmerksomme på spor etter støping. 

 Hvilken alder har dyrkingssporene og kan det påvises flere dyrkningsfaser i området?  
 Hva ble dyrket på stedet og kan det påvises spor etter gjødsling?  
 Avklare relasjonen mellom de ulike anleggstypene hus, kokegroper og jordbruksspor 
 Tilrettelegge for storskalaanalyser av bosetningshistorien og regionalitet på Sør- og Østlandet. 

 
5. Utgravningen. Metode, omfang og arbeidsopplegg 
5.1 Metode 
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Lokaliteten ligger i dyrka mark og det vil bli foretatt maskinell flateavdekking. Fortrinnsvis følger to 
arkeologer gravemaskinen under avdekkingen og renser undergrunnen med krafse. Samtlige strukturer 
måles inn og nummereres fortløpende før finrensing, dokumentasjon, snitting og prøveuttak tar til. I 
områder med potensial for hus må undergrunnen renses grundig og dokumenteres nøye for å lette 
vurderingen av om det finnes bygninger og avklare sammenhengen mellom konstruksjonssporene. 
Dersom hus påvises, snittes samtlige stolpehull og andre strukturer som inngår i huset samt 
dokumenteres i profil. Kulturlag kan inneholde organisk materiale i form av brente/ubrente bein samt 
gjenstander. For å sikre kunnskap om dette materialet håndgraves og såldes inntil ca. 10 % av kulturlaget. 
Det vil benyttes 1 m2 store ruter. Gjenstands- og prøvemateriale samles inn fra disse rutene. De 
resterende delene av kulturlagene vil graves stratigrafisk med en kombinasjon av hånd- og maskinkraft. 
Ardsporene under kulturlaget måles inn og dokumenteres. Det tas ut prøver til makrofossilanalyse, 
pollenanalyse, vedartsbestemmelse og C-14-analyse samt mikromorfologisk analyse fra gode kontekster. 
Underveis vurderes potensialet for jordkjemiske analyser. Videre må det vurderes om masser fra et utvalg 
av kokegropene skal såldes for innsamling av korn, bein og annet materiale. 
 
5.2 Omfang og prioritering 
Under registreringen ble det påvist et kulturlag samt 43 strukturer innenfor et areal på 2632 m2. Ut fra 
kartene i registeringsrapporten er det sannsynlig at ca. 20–25 % av lokaliteten er avdekket ved 
registrering. Ut fra at det ble påvist 43 strukturer innenfor 25 % av arealet, kan det rent matematisk 
forventes at lokaliteten som helhet omfatter ca. 178 strukturer. Erfaringer fra en lang rekke undersøkelser 
av bosetningsspor viser imidlertid at funnfrekvensen ved en flateavdekking med påfølgende finrensing er 
høyere enn tilfellet er når det registreres i form av sjakting. Det er rimelig å legge til grunn et påslag på 20 
%, slik at det kan forventes ca. 210 anlegg. 
 
De berørte delene av lokaliteten bør avdekkes i sin helhet for å avklare sammenhengen mellom 
strukturene og om det kan påvises andre bosetnings- og aktivitetsspor. Erfaringsmessig avdekkes det 
gjennomsnittlig 180 m² pr. dagsverk ved maskinell flateavdekking i sand. Fortrinnsvis vil to arkeologer 
følge gravemaskinen, hvilket betyr at én gravemaskin kan avdekke ca. 360 m²/dag, tilsvarende 7 dager 
med maskin (2500 m2). På bakgrunn av funn av kulturlag budsjetteres det med 1 ekstra dag til 
avdekkingen, totalt 8 dager.   
 
Det legges opp til en undersøkelse av ca. 70 % av anleggene, dvs. ca. 145 strukturer. Ved undersøkelsen 
vil det prioriteres å undersøke områder med potensial for huskonstruksjoner og kulturlaget. Et 
representativt utvalg av kokegroper, udefinerte nedgravninger og lag vil undersøkes. Når det gjelder 
undersøkelsen av anleggene beregnes det at en person i gjennomsnitt kan undersøke 2 strukturer/dag. 
Det er satt av ekstra tid til undersøkelse av kulturlaget 10 dv. Toskipete langhus kan være vanskelig å 
påvise og strukturer fra senneolitikum/bronselalder utvasket. I tillegg til selve dokumentasjonen og 
utgravningen legges det inn tid til finrensing av ca. 250 m2. Et skjematisk oppsett av arbeidsoppgaver og 
omfang framgår av nedenstående tabell. 
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Oppgave Omfang Grunnlagstall Sum dv 

Avdekke 2600 m2 180 m2/dv 14 (+2) 

Finrense 250 m2 40 m2/dv 6 

Undersøkelse av anlegg 145 stk. 2 anlegg/dv 73 

Undersøkelser av kulturlag   10 

Digital innmåling og annen 
dokumentasjon 

  19  

Reise/rigging   5 

Sum 129 
  
 
 
5.3 Beregnet omfang av konsulenttjenester 
Reiseutgifter 
For reiseutgifter er utgifter til leiebil, bensin og bompenger beregnet. Dette inkluderer to leiebiler i 6 uker 
for feltmannskapet i tillegg til leiebil for prosjektleder i forbindelse med befaringer og for KHMs GIS 
support/metallsøker. Videre beregnes kosttillegg og nattillegg per dag/døgn per person. For 
utgravningsleder i fast stilling beregnes også felttillegg.  
 
Gravemaskin og infrastruktur 
Behovet for gravemaskin ved avdekking er beregnet til inntil 8 dager. Det er ikke beregnet kostnader for 
fremføring av vann til sålding av jordmasser og strøm, samt tilbakeføring av jordmasser etter 
utgravningens slutt da det forutsettes at dette ivaretas av tiltakshaver. Det legges videre til grunn at 
tiltakshaver sørger for tiltrede til området, herunder arealer for parkering, plassering av brakker samt 
lagring av jordmasser. 
 
Beregning og kostnad for infrastruktur             
Tjeneste/utstyr* Merknad Fastpris Sats, time Sats dag Frakt Antall Total 
Gravemaskin m/fører Frakt, t/r    8 200        2          16 400  
  Avdekking, felt   10 000         8          80 000  
  Vask, desinfisering 1 500           2            3 000  
Letthus  Inkl. frakt, vask   175 7 000      42          14 350  
Container  Inkl. frakt   60 7 000      42            9 520  
Toalett  Inkl. frakt, vask, tømming (5000,-)   150 7 000      42          13 300  
 Tømming toalett          1            5000 
Rigging Inkl. fastpunkter mm                1          30 000  
Sum                 171 570  

 
 
Naturvitenskaplige undersøkelser og konsulenttjenester 
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Naturvitenskapelige analyser utgjør i dag en sentral del av arkeologiske metoder, og er viktige redskaper 
for å tolke ulike prosesser og forskjellige typer strukturer. Analysene er dermed et nødvendig grunnlag 
for å hente mest mulig informasjon ut av lokaliteten og for våre kulturhistoriske tolkninger.  
 
Det vil tas ut trekullprøver for detaljert vedartsbestemmelse og påfølgende radiokarbondatering fra gode 
kontekster. Det er registrert flere stolpehull, og det må forventes at de representerer deler av en eller 
flere gårdsbygninger. Det kan således være aktuelt å foreta makrofossilanalyser fra takbærende stolpehull 
for å belyse funksjonsinndeling av hus.  
 
Erfaringsmessig er det også behov for mikroskopering av jordlag (mikromorfologi) for blant annet å belyse 
dannelseshistorien til udefinerte anlegg og lag. Det er budsjettert med en in situ pollenanalyse for å hente 
ut informasjon om vegetasjon og landskap samt også jordbruk. Ved funn av brente eller ubrente bein 
og/eller tenner fra kokegroper eller andre anlegg vil osteologiske analyser være nødvendig.  
 
Det forutsettes at det kan foretas omdisponeringer innenfor totalbeløpet avsatt til naturvitenskapelige 
analyser.  
 
Oversikt naturvitenskapelige 
analyser       
Type analyse Antall Stk. pris Sum, kr. 
C14-datering 20      3 500          70 000  
Vedart, detaljert 20      1 065          21 300  
Returforsendelse 2         350               700  
Makrofossil 20      3 750          75 000  
Osteologi 37,5 (t)      1 000          37 500  
Mikromorfologi  3      7 035          21 105  
Pollen 1   10 000          10 000  
SUM          235 605  

 
Videre beregnes det 1 dagsverk til metallsøk, og 37,5 timer til konservering av eventuelle metallfunn.  
 
6. Organisering av arbeidet 
En av Arkeologisk seksjons fast ansatte arkeologer vil være prosjektleder med det faglige og 
administrative ansvaret for undersøkelsen. Til prosjektleder settes det av 10 dager (75 t) fordelt på 
forarbeid, oppfølging av felt- og etterarbeid, samt magasinering og endelig avslutning av prosjektet. GIS-
ansvarlig ved KHM beregnes til 5 dager (37,5 t) fordelt på forarbeid, oppfølging av felt- og etterarbeid, 
metallsøk samt oppdatering av Askeladden og avlevering av innmålingsdata i ulike databaser. Det 
beregnes kr 750,- per dag i felt for leie av innmålingsutstyr, fotostang og metallsøker. 
 
Det tas sikte på å gjennomføre feltarbeidet i løpet av 6 uker, totalt 130 dagsverk (975 t). Mannskapet vil 
bestå av én utgravningsleder, én assisterende feltleder og inntil tre feltassistenter. Utgravningsleder vil 
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ha hovedansvar for organisering og gjennomføring av arbeidet, både arbeidsledelse i felt og etterarbeid 
(utarbeidelse av rapport, behandling av prøver og funn, katalogisering).  
 
Bosetningsspor  1 2 3 4 5 6 Sum Timer 
Utgravningsleder 5 5 5 5 5 5 30 225 
Assist. feltleder 5 5 5 5 5 5 30 225 
Arkeolog 5 5 5 5 5 5 30 225 
Arkeolog   5 5 5 5   20 150 
Arkeolog   5 5 5 5   20 150 
Sum 15 25 25 25 25 15 130 975 

 
I tillegg kommer for- og etterarbeid for utgravningsleder. Utgravningsleder har ansvar for å planlegge og 
organisere det daglige arbeidet i felt, forestå rapportskriving og katalogisering av materialet.  
Etterarbeidet for utgravningsleder er beregnet til 375 timer. Det totale etterarbeidet inkludert 
prosjektleder og GIS-ansvarlig er 420 t, hvilket tilsvarer 41,2 % av samlet ukeverk i felt. Dette er innenfor 
rammen for etterarbeid for utgravning av bosetningsspor slik de er definert i Riksantikvarens 
retningslinjer. Arbeidet vil blant annet omfatte utarbeidelse av rapport med vedlegg, behandling av 
prøver og funn, katalogisering av funn samt arbeid med Intrasis og kartdata. De ulike typer 
arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet i Riksantikvarens retningslinjer (pkt. 2.1.3).  
 
KHM legger vekt på formidling av utgravningsresultater, kunnskap om forhistorien og arkeologiske 
arbeidsmetoder. Dette gjøres ved publikums besøk på utgravningsfelt og ved oppslag i media. Foruten 
fortløpende formidling i felt, er nettpresentasjon på NORARK.no aktuelt. Det budsjetteres med 1 
dagsverk til slike arbeidsoppgaver.  
 
 
Oslo, 26. april 2022 Hege Damlien 
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Side 1

BUDSJETT - SÆRSKILT GRANSKING/SÆRSKILTE TILTAK ETTER KML § 10                                 
Utførende instans Kulturhistorisk museum
Tiltakskode/prosjektnr.
Prosjektnavn Rv 22 Hafslund-Dondern
Sted/gård, kommune, fylke Sarpsborg kommune, Viken
Kulturminnetype/objekt(er) Bosetningsspor
Askeladden ID nr. Id 242354
Tidsramme i felt 6 uker
Prosjektansvarlig Hege Damlien
Tiltakshaver
Adresse

Dato: 26.04.2022

Versjonsdato: 22.10.2020

(2.1)

(kun for
intern bruk) LØNNSUTGIFTER *) Sum

(2.1.1) Forarbeid
781001 Prosjektleder/-ansvarlig l.tr. 75 15,0 timer   á kr  362,90 kr  5 443,50
781002 Utgravningsleder l.tr. 62 7,5 timer   á kr  284,80 kr  2 136,00
781002 Feltleder l.tr. timer   á    
781003 Innmåling/GIS l.tr. 64 7,5 timer   á kr  295,00 kr  2 212,50
781004 Ass.feltleder l.tr. timer   á    

l.tr. timer   á    
30,0 kr  9 792,00

(2.1.2) Feltarbeid
782001 Prosjektleder/-ansvarlig l.tr. 75 30,0 timer   á kr  362,90 kr  10 887,00
782002 Utgravningsleder l.tr. 62 225,0 timer   á kr  284,80 kr  64 080,00
782002 Feltleder l.tr. 70 timer   á kr  329,50  
782003 Innmåling/GIS l.tr. timer   á    
782005 Feltassistent l.tr. 50 525,0 timer   á kr  231,40 kr  121 485,00
782004 Ass.feltleder l.tr. 52 225,0 timer   á kr  239,00 kr  53 775,00

Gis-support/metallsøk l.tr. 64 15,0 timer   á kr  295,00 kr  4 425,00
Andre lønnsutgifter, skifttillegg mv. (Skal spesifiseres i budsjettfoklaring el.l)

1 020,0 kr  254 652,00
(2.1.3) Etterarbeid

783001 Prosjektleder/-ansvarlig l.tr. 75 30,0 timer   á kr  362,90 kr  10 887,00
783002 Utgravningsleder l.tr. 62 375,0 timer   á kr  284,80 kr  106 800,00
783002 Feltleder l.tr. 70 timer   á kr  329,50  
783003 Innmåling/GIS l.tr. 64 15,0 timer   á kr  295,00 kr  4 425,00
783004 Ass.feltleder l.tr. 62 timer   á kr  284,80  

l.tr. timer   á    
420,0 kr  122 112,00

(2.1.4) Naturvitenskap/øvrig kompetanse **)
l.tr. timer   á    
l.tr. timer   á    
l.tr. timer   á    
l.tr. timer   á    

 
Andre lønnsutgifter

(2.1.5) 775000 Konservering l.tr. 67 37,5 timer   á kr  311,70 kr  11 688,75
(2.1.6) 700000 Formidling l.tr. 62 7,5 timer   á kr  284,80 kr  2 136,00
(2.1.7) 900100 Interne styringsgruppe mdl l.tr. timer   á    
(2.1.8) 782006 Felttillegg 30 døgn   á kr  755,60 kr  22 668,00

kr  36 492,75

Sum direkte lønnsutg. kr  423 048,75
(2.1.9) Sosiale utgifter    -    (legg inn %-sats) 40,2 % av direkte lønnsutgifter kr  170 192,51

Sum lønn og sos. utg. kr  593 241,26
(2.2) Overhead 60 % av lønn og sosiale utgifter kr  355 944,76

SUM   samlete lønnsutgifter (lønn+ sos. utg. + overhead)                                              kr  949 186
forts. neste side

jolate
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Side 2

overført fra forrige side: kr  949 186,02

(kun for
intern bruk) DRIFT Sum

(2.3) 784001 / 784002 Diett-/nattillegg
Diett m/overn.  (feltsats) 172 dager  á 600,75 kr  103 329,00
Natttillegg       (feltsats) 167 netter  á 391,5 kr  65 380,50
Diett m/overn. (stat.reg.) dager  á 801,00  
Nattillegg        (stat.reg.) netter  á 435,00  
Diett 6 -12 t     (stat.reg.) 6 dager  á 315,00 kr  1 890,00
Diett 12 t u/overn.(stat.reg) dager  á 585,00  
Hotell, legitimert netter  á 1 000,00  
Administrativ forpl. døgn   á  

kr  170 599,50
(2.3) Reiseutgifter **)

784000 Kjøregodtgjørelse     (pr.km) km      á kr  4,03  
784000 Bil   leie (dag/uke/mnd.) Se prosjektplan kr  70 000,00
784000 Offentlig transport (fly, tog osv,)

kr  70 000,00
(2.4) Utstyr m.m. **)

785001 Større/tyngre utstyr  Leie av gps m/intrasis, kr. 750,- per dag kr  22 500,00
785002 Småutstyr/arb.klær/verneutst. 37 967,44
785003 Brakkeleie inkl. frakt  se prosjektplan kr  14 350,00
785004 Toalettleie inkl. frakt se prosjektplan kr  18 300,00

Container kr  9 520,00
Rigging kr  30 000,00

kr  132 637,44
(2.5) Innkjøpt konsulentbistand, og tjenester **)

786000 Konservering
786000 Miljøovervåking
786002 C-14 prøver  Se prosjektplan kr  70 700,00
786001 Naturvitenskap **) Se prosjektplan kr  164 905,00
786003 Gravemaskin Se prosjektplan kr  99 400,00

(2.1.7) 900100 Eksterne styringsgruppe medlemmer
(2.1.7) 900100 Drift styringsgruppemøter
(2.6) 786004 Trykkeutgifter

kr  335 005,00
(2.7) Uforutsett Inntil 10 % av samlete lønnsutgifter kr  94 572,00

SUM   samlete driftsutgifter kr  802 814

SUM TOTAL kr 1 752 000

*)    Føy til ytterlige stillingskategorier om nødvendig
**)  Spesifiser/legg til. Legg ved underbilag ved behov

Sted/dato:

Signatur:



Side 3 av 4

Regnskap - Oppsummering RA

REGNSKAP - SÆRSKILT GRANSKINGETTER KML § 10 - OPPSUMMERING
Utførende instans Kulturhistorisk museum
Tiltakskode/prosjektnr. 0
Prosjektnavn Rv 22 Hafslund-Dondern
Sted Sarpsborg kommune, Viken
Kulturminnetype(r) Bosetningsspor
Askeladden ID nr. Id 242354
Tidsramme i felt
Tidsramme etterarbeid
Prosjektansvarlig Hege Damlien
Tiltakshaver 0
Adresse 0

Dato: 

(kun for
internt bruk) LØNNSUTGIFTER Sum Budsjett Rest

Forarbeid
Prosjektleder/-ansvarlig timer 0,00 5 443,50 5 443,50
Utgravningsleder timer 0,00 2 136,00 2 136,00
Feltleder timer 0,00 0,00 0,00
Innmåling/GIS timer 0,00 2 212,50 2 212,50
Ass.feltleder timer 0,00 0,00 0,00

0 timer 0,00 0,00 0,00
0,00 9 792,00 9 792,00

Feltarbeid
Prosjektleder/-ansvarlig timer 0,00 10 887,00 10 887,00
Utgravningsleder timer 0,00 64 080,00 64 080,00
Feltleder timer 0,00 0,00 0,00
Innmåling/GIS timer 0,00 0,00 0,00
Feltassistent timer 0,00 121 485,00 121 485,00
Ass.feltleder timer 0,00 53 775,00 53 775,00
Gis-support/metallsøk timer 0,00 4 425,00 4 425,00
Andre lønnsutgifter, skifttilegg osv. 0,00 0,00 0,00

0,00 254 652,00 254 652,00
Etterarbeid
Prosjektleder/-ansvarlig timer 0,00 10 887,00 10 887,00
Utgravningsleder timer 0,00 106 800,00 106 800,00
Feltleder timer 0,00 0,00 0,00
Innmåling/GIS timer 0,00 4 425,00 4 425,00
Ass.feltleder timer 0,00 0,00 0,00
0 timer 0,00 0,00 0,00

0,00 122 112,00 122 112,00
Naturvitenskap/øvrig kompetanse **)
0 timer 0,00 0,00 0,00
0 timer 0,00 0,00 0,00
0 timer 0,00 0,00 0,00
0 timer 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Andre lønnsutgifter
Konservering timer 0,00 11 688,75 11 688,75
Formidling  timer 0,00 2 136,00 2 136,00
Interne styringsgr.medl. timer 0,00 0,00 0,00
Felttillegg døgn   á kr 755,60 0,00 22 668,00 22 668,00

0,00 36 492,75 36 492,75

Sum direkte lønnsutg. 0,00 423 048,75 423 048,75
Sosiale utgifter 40,23 % 0,00 170 192,51 170 192,51
Sum lønn og sos. utg. 0,00 593 241,26 593 241,26
Overhead 60 % 0,00 355 944,76 355 944,76

SUM   lønnsutgifter (lønn+ sos. utg. + overhead)                                              akr 0 949 186,02 949 186,02

forts neste side



Side 4 av 4

Regnskap - Oppsummering RA

overført fra forrige side: kr 0 949 186,02 949 186,02

DRIFT Sum Budsjett Rest
Diett-/nattillegg
Diett m/overn.  (feltsats) dager  á kr 0,00 103 329,00 103 329,00
Nattillegg       (feltsats) netter  á kr 0,00 65 380,50 65 380,50
Diett m/overn. (stat.reg.) dager  á kr 0,00 0,00 0,00
Nattillegg        (stat.reg.) netter  á kr 0,00 0,00 0,00
Diett 6 -12 t     (stat.reg.) dager  á kr 0,00 1 890,00 1 890,00
Diett 12 t u/overn.(stat.reg) dager  á kr 0,00 0,00 0,00
Hotell, legitimert netter  á kr 0,00 0,00 0,00
Administrativ forpl. døgn   á kr 0,00 0,00 0,00
Kost/losji samlet (benyttes dersom radene over ikke benyttes)

0,00 170 599,50 170 599,50
Reiseutgifter
Kjøregodtgjørelse 0,00 0,00 0,00
Bil   leie 0,00 70 000,00 70 000,00
Offentlig transport 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00

0,00 70 000,00 70 000,00
Utstyr m.m.
Større/tyngre utstyr  0,00 22 500,00 22 500,00
Småutstyr m.v. 0,00 37 967,44 37 967,44
Brakkeleie  0,00 14 350,00 14 350,00
Toalettleie 0,00 18 300,00 18 300,00
Container 0,00 9 520,00 9 520,00
Rigging 0,00 30 000,00 30 000,00

0,00 132 637,44 132 637,44
Innkjøpt konsulentbistand, og tjenester
Konservering 0,00 0,00 0,00
Miljøovervåking 0,00 0,00 0,00
C-14 prøver  0,00 70 700,00 70 700,00
Naturvitenskap 0,00 164 905,00 164 905,00
Gravemaskin 0,00 #REF! #REF!
Ekst. styringsgr. medl. 0,00 99 400,00 99 400,00
Drift styringsgruppemøter 0,00 0,00 0,00
Trykkeutgifter 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00
0 0,00 0,00 0,00

0,00 #REF! #REF!
Uforutsett 0,00 94 572,00 94 572,00

SUM   samlete driftsutgifter                                      a kr 0 802 813,94 802 813,94

SUM TOTAL                                       a kr 0 1 751 999,96 1 751 999,96

Sted/dato:

Signatur:
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Varslingsbrev - Høring av reguleringsplan for Riksvei 22 Hafslund – Dondern 
 
Vi velger å ikke høres i saken på nåværende tidspunkt. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 
 
Kristin Greaker Carlsson Hanne Bjørling  
Virksomhetsleder Vei sekretær   
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Fra: Tryggve Nielsen <tryggve.nielsen@st1.com>
Sendt: onsdag 11. mai 2022 15:43
Til: Firmapost
Emne: Rv. 22 Hafslund – Dondern, sak 21/250671
Vedlegg: Ny regulering 2022.pdf

Hei, 

Viser til varsel om forslag til reguleringsplan for Rv. 22 Hafslund – Dondern, og vedlagt e‐post korrespondanse med 
Jorunn Kveim Låte hos Statens Vegvesen. 

St1 Norge AS driver Shell Hafslund bensinstasjon ved eiendommene med gnr 1048 / bnr 1/ fnr 43 og gnr 1048 / bnr 
499. 

Vår konsulent har gjort en vurdering av denne løsningen mht. kjørekurver og leveranse av drivstoff til påfyllingskasse 
ved stasjonen. Se vedlagt skisse med sporing av kjørekurver. 

Det vil bli påkrevd å flytte påfyllingskassen inntil stasjonsveggen slik at tankbil har mulighet til å komme seg ut etter 
leveranse av drivstoff.  

Inn‐ og utkjørsel ser veldig trange ut slik det er tegnet inn på skissen. Prosjekterende for veg hos SVV må ta hensyn 
til dette slik at utkjøring for tankbil blir tilfredsstillende.  

Det vil bli en del vridning fra dekkene over tanker og tilhørende kummer som kan gi et vedlikeholdsproblem 
fremover. Det anbefales at det støpes en plate over tankene. 

Vi imøteser en bekreftelse på at kostnader i forbindelse med tilpasningene ved stasjonen dekkes av SVV. 

Mvh 
Tryggve Nielsen 

From: Jorunn Kveim Låte <jorunn.kveim.late@vegvesen.no>  
Sent: 25. mars 2022 13.52 
To: Tryggve Nielsen <tryggve.nielsen@st1.com> 
Cc: Ann Heidi Ripnes <ann.heidi.ripnes@vegvesen.no>; Arvid Veseth <arvid.veseth@vegvesen.no> 
Subject: SV: Reguleringsplan for Rv. 22 Hafslund – Dondern 

Hei Tryggve og takk for din henvendelse. 

Det stemmer at prinsippet for avkjørselssituasjonen på Shell Hafslund vil beholdes slik det er i dag, men får en 
innstramming. Det blir også etablert en midtdeler i gata som gjør at all innkjøring må skje fra østgående løp, og 
utkjøring blir pålagt høyresving. Avkjørslene vises mer detaljert i Tegningsheftet teknisk detaljplan som er vedlegg til 
reguleringsplanen. Jeg har vedlagt den aktuelle tegningen, tegning C002, for enkel tilgang.  

Under ser du utklipp fra tegningen som viser detaljene på Shell. Her ser du at den vestligste inn‐/utkjøringen vil 
betjene både eiendom 1048/666 (restaurant) og bensinstasjonen. Den østligste avkjørselen er strammet betraktelig 
inn, og det er enveis avkjøring med pålagt høyresving. Videre planlegges det en rabatt mellom gang‐ /sykkelveg og 
området på bensinstasjonen, mye likt som i dag, men forlenget 15‐17 m østover. I nordøstre hjørne mot Borgen 
folkepark etableres det en overvannsgrøft.  Det blir noe justering av eiendomsgrensen, men svært lite.   
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Planbestemmelsene, punkt 6.1 e) skal ivareta rettighetene for begge eiendommer til inn og utkjørsel via hverandres 
eiendom. Her følger utklipp fra bestemmelsene: «6.1 e) Alle samferdselsmål er offentlige (o_) med unntak av (…) ‐ 
SKV15 og 16 som er felles avkjørsel (f_) for eiendommene 1048/499, 1048/666 og 1048/1/23.» 
 
Til ditt spørsmål om hva det gule BA12 (bebyggelse‐ og anlegg) betyr, så er det først og fremt en planteknisk måte å 
tegne ut planen på. Når Statens vegvesen bygger veger, trenger vi midlertidig anleggsområder langs prosjektet. 
Dette settes av i planen med bestemmelsesområde (vist på kartet med stiplede linjer oppå BA12). Dette er areal 
som vi midlertidig leier av grunneier og tilbakefører etter anleggsfasen. Bestemmelsene til anleggsområdet finner du 
i bestemmelsene punkt 9.2. For å kunne legge inn midlertidig anleggsområder i plankartet må vi også legge inn 
areaformål (farge) på kartet. Vi har tatt utgangspunkt i kommuneplanens arealdel og hentet formål fra den. De 
fleste områdene langs vegen er avsatt til Bebyggelse og anlegg i kommuneplanen (utklipp fra KP under med Shell 
markert). I utklippet du sendte, ser du også at det er avsatt en byggegrense fra senter veg og 30 meter inn på 
eiendommen. Den vil gjelde for eventuell fremtidig ny bebyggelse, men vil ikke ha noe betydning for eksisterende 
bebyggelse på tomten. 

 
 
Håper dette var oppklarende, kom gjerne innom på åpen kontordag 5.april og/eller folkemøte 4.april hvis du vil slå 
av en prat med oss.  
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Dersom du/dere ønsker å sende merknad til planen, minner jeg om at den må ekspederes som beskrevet i brev og 
annonse, og senest innen 12.mai.  
 
Med hilsen 
Jorunn Kveim Låte 
 
Statens vegvesen, Utbygging 
Utbyggingsområde sørøst  
Besøksadresse: Doktor Hansteins gate 9, Drammen 
Mobil: +47 99643501 epost: jorunn.kveim.late@vegvesen.no 
www.vegvesen.no epost: firmapost@vegvesen.no  

  

Fra: Tryggve Nielsen <tryggve.nielsen@st1.com>  
Sendt: torsdag 24. mars 2022 11:42 
Til: Jorunn Kveim Låte <jorunn.kveim.late@vegvesen.no> 
Emne: Reguleringsplan for Rv. 22 Hafslund – Dondern 
 
Hei, 
 
Viser til varsel om forslag til reguleringsplan for Rv. 22 Hafslund – Dondern.  
 
St1 Norge AS driver Shell Hafslund bensinstasjon ved eiendommene med gnr 1048 / bnr 1/ fnr 43 og gnr 1048 / bnr 
499. 
 

 
 
Etter tidligere dialog og møter med Statens Vegvesen i 2019, ble vi informert om at adkomst / avkjøring fra 
Hafslundvegen til stasjonen ville bestå som i dag, men med noe innstramminger. Alternativer som tilsa at nytt 
kollektivfelt ville ta seg inn på eiendommen slik at grunnlag for stasjonen ville falle bort, ble vi også informert om at 
ikke ville bli tatt med i videre planlegging. 
 
Vi forutsetter at det ikke er noen endringer i disse planene. Vi er likevel nysgjerrig på hva areal merket Bebyggelse 
og anlegg BA 12 er regulert til.  
 
Kunne du forklart nærmere hva dette innebærer? 
 
Mvh 
 
Tryggve A. Nielsen 
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Utleiesjef, Nettverk 
 

 
St1 Norge AS     
Drammensveien 134  Tel  +47 22 66 56 69 
Postboks 1154 Sentrum  Mob  +47 971 66 372 
NO‐0107 Oslo  E‐mail  tryggve.nielsen@st1.com 

Norway  Web  www.shell.no | 
www.st1.eu 
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se arkitektur 

Statens vegvesen 
postboks 1010 Nordre Ål 
2605 Lillehammer 
firmapost@vegvesen.no 
 
 

Deres ref: 
 

Deres brev av: 
 

Vår ref: 
GJB 

Oppdrag nr: 
591 

Dato: 
12.5.22 

 

Merknad til Rv. 22 Hafslund–Dondern, sak 21/250671 

Vi viser til kunngjøring av reguleringsplan for Rv.22 Hafslund- Dondern og vil med dette på 
vegne av forslagsstiller Vingulmark Eiendom as komme med merknader til planforslaget. 

 

Se arkitektur as er engasjert som arkitekt og plankonsulent for Vingulmark Eiendom as for 
utvikling av eiendommen Østfoldmeieriet. Planarbeidet for Østfoldmeieriet ble startet opp i 
samråd med Statens Vegvesen 2019, etter en utsettelse som følge av avklaringer av forhold 
tilknyttet plan Rv. 22. Vegens plassering tilsa endringer i planområdets avgrensning og, som 
konsekvens, redusert areal og rivning av flere bygninger. Det har i perioden vært en nær 
dialog mellom Statens Vegvesen, Sarpsborg kommune og forslagsstiller for å ivareta en god 
og fleksibel overgangssone mellom planene. Planprosessen for Rv. 22 har vært utsatt og blitt 
stilt i bero tidligere, og det foreligger usikkerhet for når Rv.22 vil komme til gjennomføring. 
Som følge av dette har det vært et viktig og grunnleggende prinsipp i planleggingen at 
planene skulle ha en utforming som sikret begge planene en mulighet til gjennomføring, 
uavhengig av hverandre. Planforslaget for Rv. 22 slik den nå foreligger, ivaretar ikke dette 
hensynet. Som konsekvens, vil ikke Østfoldmeieriet kunne realiseres før Rv. 22 er ferdig 
bygget. Om planforslaget for Rv. 22 ikke tilpasses vil dette resultere i utsatt oppstart for 
utbygging av tomten for Østfoldmeieriet. 

 
Høsten 2021 var vi i kontakt med Statens Vegvesen for å få avklart planprosessen for Rv. 
22. Vi ble da orientert om at det forelå stor usikkerhet til når denne planen ville bli ferdigstilt 
og lagt ut til offentlig ettersyn. Like over nyttår blir vi orientert om at planen skal legges ut til 
offentlig ettersyn. I dialogmøter med Statens Vegvesen fremkommer det at SVV ikke vil 
imøtekomme de forhold som opprinnelig er avtalt mellom partene, spesielt relatert til 
byggegrenser, midlertidig anleggsområde og annen veggrunn. Dette er svært uheldig, og 
medfører store utfordringer for realisering av eiendommen til Østfoldmeieriet.  

Slik forslagsstiller ser forholdet foreligger det gode muligheter for å tilpasse planforslaget til 
Rv.22 slik at begge områdene kan realiseres, både parallelt og eventuelt uavhengig av 
hvilken plan som først blir klar for gjennomføring. Muligheten for å kunne realisere 
eiendommen uavhengig av hverandre, vil sikre en god og fremtidsrettet utvikling av området, 
hvor eier av Østfoldmeieriet gis mulighet til utbygging og Sarpsborg kommune får en god og 
ny boligtilførsel og nye tilbud. 

Vi har her forsøkt å synliggjøre hvordan Rv.22 planen påvirker Østfoldmeieriet og hvordan 
man kan finne gode løsninger ved tilpasninger i planforslaget. 

mailto:firma@se-arkitektur.no
mailto:firmapost@vegvesen.no
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Utbyggingsrekkefølge 

 

 

Figur viser byggetrinn fra øst mot vest.  

Utbyggingen av Østfoldmeieriet vil bli foretatt etappevis med byggetrinn fra Øst. 1. byggetrinn 
vil inneholde planens viktige funksjoner som adkomst til området, parkering og ny 
dagligvarebutikk i tillegg til boliger. Dagligvarebutikk er en premissgiver for utviklingen, og 
ligger med direkte tilknytning inn mot Rv. 22. Området rundt Rv. 22 er støyutsatt, og det er 
en klar forutsetning at bebyggelsen må føres opp slik at nyetablert bebyggelse vil fungere 
som en støyskjerm mot bakenforliggende områder til uteopphold for bolig. Dette tilsier at hele 
sonen, fra nord til sør, helhetlig blir bygget ut i samme byggetrinn. Byggetrinn 3. er siste 
byggetrinn og kan disponeres til midlertidig anleggsområde frem til RV er ferdigstilt. 
Byggetrinn 2 er en mellomssone og kan vurderes disponert til midlertidig anleggsområde i en 
periode. For forslagsstiller er det 1. byggetrinn som må kunne realiseres helhetlig og først. 

 

Figur viser støyforhold på eiendommen med angitt hovedfunksjoner 

 

 

 

Trinn 1 

Trinn 2 

Trinn 3 
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Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Hvordan trafikk håndteres i anleggsperioden er av viktighet både i forhold til beslagleggelse 
av areal til midlertidig anleggsområde og til opplevelsen for ny og etablert bebyggelse under 
gjennomføringen. Vi har utarbeidet noen innledende skisser som viser ulike mønster for 
gjennomføring. 

 

Midlertidig anleggsområde 

Midlertidig anleggsområde som er foreslått i planforslaget til Rv. 22 vil legge føringer som 
tilsier at Østfoldmeieriet ikke vil få fristilt arealer til bruk før Rv. 22 er ferdigstilt. Dette en 
svært usikker og lang tidshorisont og kan, om Rv. 22 ikke blir bygget, resultere i juridiske 
føringer hvor området aldri kan bli bygget ut. Vi har forståelse for at Statens Vegvesen ser 
behov for midlertidig anleggsområde i nærheten av veganlegget. Vi kan imidlertid ikke se at 
planen ikke kan utformes på en måte som sikrer alles interesser. Realiseringen av plan for 
Rv.22 tilsier at flere eiendommer øst i planområdet for Østfoldmeieriet fortsettes revet og 
eiendommene må da løses inn av SVV. Vi foreslår at dette området på ca. 3.5 daa 
disponeres til midlertidig anleggsområde.  

  

 

Anleggsområdet i øst inn mot rundkjøringen må tilpasses slik at Østfoldmeieriet kan bygges. 
Området i denne sonen vil være avhengig av valgt omleggingsrute for trafikk i 
anleggsperioden. Skissert løsning under fristiller 560m2, men ligger da helt opp i planlagt 
byggeliv. Her anser vi det som viktig at SVV bidrar til å finne en god og velfungerende 
avvikling av trafikk som sikrer at denne sonen blir minst mulig. 

mailto:firma@se-arkitektur.no
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Alt 1. Rundkjøring Sør 

 
Gult: forslag vegomlegging 
Orange flate: Rigg og anleggsområde 
Orange linje: sone for 1. byggetrinn i plan for Østfoldmeieriet 
 
Vi har her skissert et forslag hvor det etableres en midlertidig rundkjøring på sørgående løp 
ut fra dagens rundkjøring. Tors gate kobles på det midlertidige kjøremønsteret med T-kryss 
fra Rv22 østover. Denne løsningen vil da åpne muligheten for at hele vegen i sonen kan 
bygges ut og kobles opp mot tilgjengelig midlertidig anleggsområde vest i planen. Denne 
løsningen vil også føre trafikk mot syd og lengst bort fra etablert boligbebyggelse. 

 

Riggområde 

Anleggsområde 

mailto:firma@se-arkitektur.no
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Alt 2. Rundkjøring Sør-Øst 

 
Gult: forslag vegomlegging 
Orange flate: Rigg og anleggsområde 
Orange linje: sone for 1. byggetrinn i plan for Østfoldmeieriet 
 

Vi har her skissert et forslag hvor midlertidig rundkjøring er etablert på eksisterende 
veganlegg vest for dagens rundkjøring. Kjørende fra øst vil her føres mot rundkjøringen 
langs Østfoldmeieriets grenser med avstikker inn til Tors gate. Her vil man kunne koble 
anleggsområdet mot to uavhengige riggområdet i øst og vest.   

  

Riggområde 

Anleggsområde 

Anleggsområde 

Riggområde 
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Alt 3. Rundkjøring Nord-vest 

 
Gult: forslag vegomlegging 
Orange flate: Rigg og anleggsområde 
Orange linje: sone for 1. byggetrinn i plan for Østfoldmeieriet 
 

Ved dette alternativet disponeres en større del av de vestlige delene av Østfoldmeieriets 
område til anleggssone, for å gi rom for en midlertidig rundkjøring for trafikkavvikling i 
anleggsperioden. Denne løsningen vil tilsi at riggområdet øst for rundkjøringen kan kobles til 
anleggsområdet. Riggområdet i vest blir da ikke direkte koblet mot anleggsområdet. 
Løsningen tilsier også mer trafikk inn mot eksisterende boligeiendommer. 

 

Oppsummert er vi av den oppfattelse av at det foreligger mange alternativer til mulige rigg og 
anleggsområder i direkte tilknytting til den sonen som skal utbygges. Her må partene 
samhandle slik at man kan finne en god og velfungerende løsning som gi en parallell eller 
uavhengig utbygging. Dette er løsbart.  

 

  

Anleggsområde 

Riggområde 

Riggområde 
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Byggegrense mot Rv. 22. 

Byggegrense mot Rv. 22 er avklart til å kunne ligge 1.5 
meter fra formålsgrensen mot gang og sykkelveg. Sonen på 
1.5 meter er avklart å utformes til annen veggrunn for å 
ivareta grensegangen mellom planene. Vårt planforslag er 
utformet med en plassert bebyggelse som ligger i tråd med 
de avklaringer som opprinnelig er avtalt med SVV. Det er 
avholdt et møte med hvor SVV og Sarpsborg kommune 
deltok den 30.3.2022. Det ble her presentert et forslag som 
tilsier at Østfoldmeieriet trekker bebyggelsen noe tilbake, og 
det tillates at bebyggelse over 1. etasje kan krage ut mot 
formålsgrensen til annen veggrunn, 1.5 meter fra fortau. 
Denne løsningen tilsier da at prosjektets bakvegg kan 
utformes med en støttende konstruksjon som vil fungere 
som bærende for Rv 22. parallelt som fundament for 
bebyggelsen. En slik løsning vil også gi rom for 
inngangssoner og utjevning av nivåforskjeller mot fortau. 

 

Løsningen vil tilsi at det i bestemmelsene legges føringer hvor det settes en byggegrense på 
terreng og en for utkragede bygningsdeler. Byggegrensen kan settes på 4 meter fra fortau og 
2.5 meter fra annen veggrunn. Annen veggrunn er da oppført med 1.5 meter fra fortau som 
opprinnelig avtalt mellom SVV og forslagsstiller. 
 

Eksempel: 
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Formålsflater 

Formålsflater i SVV sitt planforslag er ikke i tråd med det som opprinnelig er avklart mellom 
forslagsstiller og SVV. Vi ber om at opprinnelig forslag tilbakeføres som avtalt med en sone 
til annen veggrunn på 1.5 meter fra fortauslinje. 

 

 

Mot Tors gate er det et område som er satt til annen veggrunn teknisk anlegg. Denne sonen 
skal i fremtidige planer nyttes til fortau og adkomstsone for Østfoldmeieriet. Vi stiller 
spørsmål ved om denne sonen burde hatt et annet formål og foreslår eventuelt byggesone 
hvor det henvises til den mer fremtidige bruken. 

 

mailto:firma@se-arkitektur.no
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Reguleringsbestemmelser 

Bebyggelse og anlegg 

Bestemmelsene angir henvisninger til KPA som førende for utførelse. Dette må tilpasses slik 
at gjeldende reguleringsplaner legges til grunn før KPA.  

 

 
 

Midlertidig anleggsområde 

Bestemmelsene må henvise til at det er det direkte tilgrensende anleggsområde som er 
omtalt. Anleggsområde for hele Rv. 22 er omfattende og vil strekke seg over en betydelig 
lengre tidshorisont. 

mailto:firma@se-arkitektur.no
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Spuntvegg / forstøtning Rv.22 

Det er viktig at SVV og Østfoldmeieriet har en enhetlig og felles forståelse hvordan 
grensegangen mellom planene skal fremstå i forkant av oppstart arbeider. 

For at eiendommen skal kunne utvikles må det etableres en spuntvegg og/ eller 
forstøtningsmur som kan underbygge veganlegget. Denne må være på plass før, eller 
parallelt med, etablering av vegen. 

Fyllingsfot ned på Østfoldmeieriets utbyggingsområde, som skal graves ut når vegen er nylig 
etablert, anses som en svært liten gjennomførbar løsning og bryter med alle 
bærekraftsprisipper: 

Miljø og klima:  

Arbeidet må utføres i to runder, og genererer større påvirkning ved mer anleggstrafikk, 
materialbruk og påvirkning på nabolag. 

Økonomi:  

Merkostnad ved først å etablere en fylling og deretter fjerne denne, og deretter etablere ny 
forstøtning. Vanskeligjøres i både prosjektering og gjennomføring. 

Sosiale forhold:  

Utsetter Sarpsborg kommunes nødvendige boligtilførsel og mulighet til å oppgradere 
området. Etablert bebyggelse videreføres med forfall og kan gi uønsket opphold og økt 
kriminalitet. Dagligvare som viktig nærtilbud blir ikke etablert.   

mailto:firma@se-arkitektur.no
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Anbudsgrunnlag 

Det er viktig at anbudsgrunnlaget som sendes ut til entreprenørene vises med den 
utformingen som skal etableres i dette området.  

Forstøtningsmur og/ eller spunt må følgelig beskrives inn i anbudsgrunnlaget for at tilbyder 
skal kunne gi en korrekt pris. 

Etablering av fyllingsfot vil være rimeligst sett i forhold til utførelse om området ikke skal 
bygges ut. Fyllingsfot vil imidlertid være betydelig mer kostnadsdrivende om man i ettertid 
må tilpasse denne. 

Kostnadsvurderinger, utforming og valg av løsning er noe som kan avklares i forbindelse 
med avtale om grunnerverv.  

Det er imidlertid helt avgjørende at grunnlaget som sendes ut må være i samsvar med 
ønsket situasjon for å begrense kostnader for alle involverte parter. 

Oppsummert 

Vi ber om at planforslaget som ligger tilgrensende Østfoldmeieriet tilpasses slik at man kan 
opprettholde muligheten for at begge planene kan realiseres uavhengig av hverandre. 
Oppsummert ber vi om at følgende forhold vurderes og tilpasses: 

• Annen veggrunn tilpasses og gjøres tilrettelegges med en sone på 1.5 meter som 
skissert 

• Formålsflate for BAA justeres ned til annen veggrunn 

• Byggegrense endres til 4 meter fra fortauslinje – med føringer i bestemmelser om 
plassering og utkraging 

• Midlertidig anleggsområde i vest endres og følger eiendomsgrenser 

• Midlertidig anleggsområde i øst endres og er justert ihht til bygg – bestemmelser 
endres 

• Avkjøringspil fra Torsgate justert i forhold til ønsket situasjon 

• Østfoldmeieret legger inn rekkefølge om at Gamle Iseveg holdes åpen til RV ferdig 

• Bestemmelse BA om KPA endres 

• Teknisk anlegg ved Torsveg endres enten i formål eller i bestemmelser. 

• Bærekraftsmålene skal være styrende for planlegging 

• Forstøtningsmur/ spunt må tas inn i anbudsdokumentasjon  

• Grunnerverv - forhandlinger bør igangsettes. 

Vi vedlegger presentasjon som ble gått gjennom i arbeidsmøte med Statens Vegvesen 
30.3.2022. Vi anmoder om at vi kan finne gode og velfungerende løsninger som kan sikre en 
positiv utvikling som imøtekommer Statens Vegvesens anleggsbehov, forslagsstillers 
utbyggingsønsker og Sarpsborgs behov for ny boligtilførsel i kommunen. 

Skulle det være noen spørsmål vennligst ta kontakt. 

Med hilsen 

Gro Borkner 
se arkitektur 
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se arkitektur Arkitektskisser

Innledende illustrasjoner – hovedfokuset nå er 
forholdet til riksvegen. 

Selve planutformingen innenfor området vil bli 
nærmere redegjort for i et eget møte sammen med 
Sarpsborg kommune for å sikre at ulike påpekte forhold 
blir tilfredsstillende ivaretatt.
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Illustrasjonsplan

Kristina 3d modell av hele området med  kvartaler sett 
fra rundkjøringen…



se arkitektur Arkitektskisser

Illustrasjonsplan

Kristina



se arkitektur Arkitektskisser

Konsept illustrasjoner i plan og snitt -
utkragninger

Kristina



se arkitektur Arkitektskisser

Illustrasjoner fra området – spesielt mot RV

Linjeføring: Fortau/GS – 1.5 meter grønn annen veggrunn med busker, trær og belysning
Avkjørsel fra Torsgate. Grønt på dekke hvor dette er mulig?

Miljø: Mennesker på gaten, syklister på GS, belysning i AVG, sittegrupper og soner for opphold biler i kjøresonen Skilt på fasaden som viser inngang til 
butikken?

Kristina
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Illustrasjoner fra området – spesielt mot RV
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Illustrasjoner fra området – spesielt mot RV
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Illustrasjoner fra området – spesielt mot RV



se arkitektur SVV planforslag



se arkitektur Utfordringer

Utfordringer

• Midlertidig anlegg

• Annen veggrunn

• Byggegrense 

• Avkjørsel Torsgate

• BA formål - KPA

• Trafikkavvikling i 
anleggsperioden



se arkitektur

Forslag til løsning



se arkitektur Formålsflater

Formålsflater

Formålsjustering

Annen veggrunn 
tilrettelegges med 1.5 
meter som er avtalt 
med SVV tidligere. 

Byggesone justeres 
tilsvarende slik at 
denne føres ned til 
annen veggrunn.



se arkitektur Midlertidig anlegg

Forslag løsning

Midlertidig 
anleggsområde i vest

Justeres slik at hele 
dette området kan 
disponeres som 
midlertidig anlegg 
frem til RV er 
ferdigstilt.

Dette gir et 
anleggsområde på ca
3.5 daa



se arkitektur Midlertidig anlegg

Forslag løsning

Midlertidig 
anleggsområde i øst

Midlertidig 
anleggsområde i øst 
begrenses og legges 
inn utenfor planlagt 
bebyggelse til 
Østfoldmeieriet.

Dette gir et areal på 
ca. 560 m2



se arkitektur Gamle Iseveg

Bestemmelser

Denne bestemmelsen kan videreføres og tas med i Østfoldmeieriets 
planforslag. Dette vil sikre en mulighet for gjennomkjøring frem til RV er 
ferdig.

Hvordan er kommunens fremdriftsplaner for utforming av det 
kommunale anlegget?



se arkitektur Byggegrenser

Bestemmelser

Byggegrenser skilles mellom på/ under terreng og over terreng



se arkitektur BA - KPA formål

Bestemmelser

Østfoldmeieriets planforslag ønskes å være gjeldende og må ikke 
overstyres av KPA. Om RV planen blir vedtatt etter Østfoldmeieriet kan 
dette tilsi uante endringer i planforslaget. Fremtidens KPA er ukjent.

Forslag til endring:

Bestemmelser angitt i gjeldende reguleringsplan gir føringer for 
arealene avsatt til formålet. Hvor området ikke fremstår som regulert, er 
det den til enhver tid gjeldende kommuneplanens arealdel som legges 
til grunn.



se arkitektur Formålsflater

Bestemmelser

Teknisk anlegg er 
muligens ikke korrekt 
å bruke her?

Burde denne egentlig 
vært satt av til BA 
formål og da evnt
med midlertidig 
anleggsone?

Alternativt lagt til 
mulig samferdsel i 
bestemmelser?

Forslag til endring:

Felt SVT_1 er sideareal til Tors gate 
og kan i tillegg til teknisk anlegg 
disponeres til samferdselsformål som 
avkjørsel og fortau.



se arkitektur Annen veggrunn

Spunt eller støttemur er sikret i bestemmelser. 1.5 meter anses 
som tilstrekkelig formålsareal til etablering av denne.



se arkitektur Midlertidig anleggsområde

Forslag til endring:

I bestemmelsesområdet #2_2 skal det ikke etableres brakkerigg. Bruken av 
området skal begrenses til tidsrom for gjennomføring av direkte tilliggende 
veganlegg. Området skal tilbakeføres og fristilles når direkte tilliggende 
veganlegg er ferdigstilt. 



se arkitektur Bærekraftsprinsipper forstøtning

Det er viktig at SVV og Østfoldmeieriet har en enhetlig og felles forståelse hvordan grensegangen 
mellom planene skal fremstå i forkant av oppstart arbeider.

For at eiendommen skal kunne utvikles må det etableres en spuntvegg og/ eller forstøtningsmur som 
kan underbygge veganlegget. Denne må være på plass før eller parallelt med etablering av vegen.

Fyllingsfot ned på Østfoldmeieriets utbyggingsområde som skal graves ut når vegen er nylig etablert 
anses som en svært lite gjennomførbar løsning og bryter med alle bærekraftsprisipper:

Miljø og klima: 
Arbeidet må utføres i to runder og genererer større påvirkning ved mer anleggstrafikk, materialbruk og 
påvirkning på nabolag.

Økonomi: 
Merkostnad ved først å etablere en fylling og deretter fjerne denne og deretter etablere ny forstøtning. 
Vanskeligjøres i både prosjektering og gjennomføring.

Sosiale forhold: 
Utsetter Sarpsborg kommunes nødvendige boligtilførsel og mulighet til å oppgradere området. Etablert 
bebyggelse videreføres med forfall og kan gi uønsket opphold og økt kriminalitet. Dagligvare som viktig 
nærtilbud blir ikke etablert.  

Spuntvegg/ forstøtning veganlegg



se arkitektur Anbudsgrunnlag SVV

Det er viktig at anbudsgrunnlaget som sendes ut til entreprenørene vises med den utformingen som 
skal etableres i dette området. 

Forstøtningsmur og/ eller spunt må følgelig beskrives inn i anbudsgrunnlaget for at tilbyder skal kunne 
gi en korrekt pris.

Etablering av fyllingsfot vil være rimeligst sett i forhold til utførelse om området ikke skal bygges ut. 
Fyllingsfot vil imidlertid være betydelig mer kostnadsdrivende om man i ettertid må tilpasse denne.

Kostnadsvurderinger, utforming og valg av løsning er noe som kan avklares i forbindelse med avtale om 
grunnerverv. 

Det er imidlertid helt avgjørende at grunnlaget som sendes ut må være i samsvar med ønsket situasjon 
for å begrense kostnader for alle involverte parter.

Anbudsgrunnlag



se arkitektur Oppsummering

• Annen veggrunn tilpasses og gjøres tilrettelegges med en sone på 1.5 meter som skissert

• Formålsflate for BAA justeres ned til annen veggrunn

• Byggegrense endres til 4 meter fra fortauslinje – med føringer i bestemmelser om plassering og utkraging

• Midlertidig anleggsområde i vest endres og følger eiendomsgrenser

• Midlertidig anleggsområde i øst endres og er justert ihht til bygg – bestemmelser endres

• Avkjøringspil fra Torsgate justert i forhold til ønsket situasjon

• Østfoldmeieret legger inn rekkefølge om at Gamle Iseveg holdes åpen til RV ferdig

• Bestemmelse BA om KPA endres

• Teknisk anlegg ved Torsveg endres enten i formål eller i bestemmelser.

• Bærekraftsmålene skal være styrende for planlegging

• Forstøtningsmur/ spunt må tas inn i anbudsdokumentasjon 

• Grunnerverv - forhandlinger bør igangsettes.

Oppsummert
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Fra: Per Ingar Mortensen <Per.Mortensen@chcheli.com>
Sendt: onsdag 13. april 2022 12:25
Til: Arvid Veseth
Emne: Spørsmål og innspill til Statens Vegvesen vedrørende Hafslund Donderen prosjektet.
Vedlegg: SPØRSMÅL TIL MØTE MED SSV 04-04-2022.docx; Forslag til ny trase avlastning av Hafslund 

Donderen området.pdf; Innspill til SSV vedrørende å bentte Gamle Isevei som sykkel og 
gangvei, it tillegg til ny utkjøring for einendommene på Åle tomten..docx; Bilde 5 Alternativ 
inn - utkjøring fra eiendommer langs Torsgate.pdf; Bilde 1.pdf; Bilde 2.pdf; Bilde 3 pdf.pdf; 
Bilde 4.pdf

Til Statens Vegvesen (SSV) ved Prosjektleder Arvid Veseth 

Jeg referer til informasjonsmøte avholdt i Skjeberg Rådhus den 04‐04‐2022 vedrørende Hafslund/Donderen 
prosjektet.  Før møtestart spurte jeg om det var mulig å ta opp moen spørsmål  jeg hadde utarbeidet på forhånd, i 
plenum.  Jeg fikk opplyst av SSV sine representanter at det ikke var mulig.  Vi ble enige om at jeg skulle oversende 
spørsmålene via e post etter møtet, og de oversendes herved ref. vedlegg. 

Videre ble vi på møtet oppfordret til å komme med innspill i sakens anledning og mine innspill er følgende:  

Jeg er 63 år og oppvokst på Hafslund, nærmere bestemt i Myraveien 38, og har fulgt trafikkøkningen på Iseveien 
(Riksvei 22) tett alle år.  Trafikken har økt støtt og stadig.  Trafikk økningen skyldes økt boligbygging og økt 
næringsbebyggelse langs Riksvei 22 og tilstøtende områder langs veien, i tillegg til at Riksvei 22 benyttes som farts 
åre mot Rakkestad og videre inn i Indre Østfold.   
Riksvei 22 har nådde sitt metningspunkt hva angår trafikk for mange år siden.  Metningspunkt vil jeg forklare på 
følgende måte: Hvis man fyller en trakt full med vann, vil vannet renne ut i den tynneste åpningen som 
planlagt.  Trakten er lagd slik og det tar en viss tid for å tømme trakten.  Det hjelper lite å bare fylle på vann da 
vannet ikke renner noe fortere ut av den grunn.   Vannet vil bare renne på utsiden ,da det er størrelsen på åpningen 
i den trangeste delen av trakten, som bestemmer hvor fort trakten tømmes. 

Det samme gjelder med veier.  De når sitt metningspunkt.  Vi har vel alle opplevd kødannelser uten grunn, som 
ulykker, veiarbeider og andre ting.  Kødannelsen har rett og slett oppstått på grunn at veien ikke klarer å avvikle 
trafikken, veien har nådd sitt metningspunkt.  Trafikken er for stor i forhold til veiens beskaffenhet. 

 Med referanse til de målsettinger som ble presentert av SSV på møtet den 04‐04‐2022 vil gjennomføring av
Hafslund / Donderen prosjektet i sin nåværende form ikke begrense køer.  Køer i område vil fortsette å øke
da Riksvei 22 for lenge siden har nådd sitt metningspunkt i tillegg til at trafikkmengden stadig blir større.

 Gamle Isevei og Holtevei stenges for utfart, vil denne trafikken måtte kanaliseres via Torsgate og ut i
rundkjøringen ved Meieriet, noe som igjen fører til økt press i området.

 Klimagass utslipp vil ikke reduseres, luftforurensingen vil ikke gå ned og støyen vil ikke reduseres da
trafikken stadig øker, og dette uavhengig av sykkel, gangvei og kollektivfelt som skal bygges.

La os kalle en spade for en spade.  Rivning av private hus og eiendommer, fjerning av næringsbygg og arbeidsplasser 
på Hafslund vil ikke, og jeg gjentar, vil ikke bedre fremkommeligheten  for trafikantene.  Jeg vil påstå at begrunnelser 
som er gitt ovenfor de parter på Hafslund som blir direkte berørt av dette,  at prosjektet faller på sin egen 
urimelighet. 

Den eneste grunnen til at Hafslund/Donderen prosjektet kom opp, er at de opprinnelige prosjektet i Torsbekkdalen 
ble skrinlagt på grunn av grunnforholdene i området.  Hafslund / Donderen prosjektet er et bompengeutløsende 
prosjekt og ingen tin annet, da en ny veitrase for å avlaste trafikken på Riksvei 22 vil tvinge seg frem ganske 
snart.  Derfor burde man allerede nå bygd en avlastnings trase til Hafslund / Donderen, slik at men slipper å fjerne 
arbeidsplasser og rive eiendommer til ingen nytte.   
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Forslag til ny veitrase for å avlaste Hafslund/Donderen området.: 

Jeg har lagd et forslag til ny veitrase, ref.  vedlegg.  Forslaget mitt er at man benytter en del av den gamle jernbane 
traseen i mellom Sarpsborg og Rakkestad (Østre Linje) til bruk for biltrafikk.  Jernbanen er ikke lenger i bruk og 
trasen ligger klar til å utvides for biltrafikk.  Her kan man i tillegg utvide til 4 felt hvis man ønsker uten noen som 
helst problemer på et senere tidspunkt..  Ved å benytte den gamle jernbanetraseen vil man spare både tid og 
penger, i tillegg til at det vil være et samfunnsnyttig prosjekt.  Man vil, ved å benytte denne traseen, avlaste 
Hafslund/Donderen på en slik måte at kødannelser unngås i området Hafslund/Donderen, støy reduksjon vil være en 
konsekvens av at mye av trafikken flyttes vekk fra Hafslund/Donderen, forurensing i området går ned osv. Med 
denne løsningen vil målsettinger, fremlagt under møtet den 04‐04‐2022 , kunne  oppnås. 
Den gamle jernbanelinjen ligger der i et område uten bebyggelse av noen betydning, og det finnes ikke et fornuftig 
argument for ikke å ta denne trasen i bruk for å avlaste Hafslund/Donderen området.  Det vil bli et veibygg for 
fremtiden også med tanke på tilknytting av ny veiforbindelse over eller under Glomma ved Sapefossen.  Ved å 
benytte denne avlastningsveien er det ikke behov for å utvide Riksvei 22 med ekstra kollektivfelt. 

Tidligere innspill vedrørende benyttelse av en del av Gamle Isevei til sykkel og gangvei: 

Jeg har tidligere kommet med innspill om å benytte deler av Gamle Isevei til sykkel og gangvei og jeg vil gjerne spille 
det inn på nytt ref. vedlegg.  Jeg ber den nåværende prosjektledelsen i SSV vurdere også dette forslag, som jeg 
mener absolutt at har noe for seg.  Jeg vet at SSV har utarbeidet et dokument ved navn Sykkelhåndboka.  Denne 
håndboken er en veileder og kun det.  Sykkelhåndboken er ikke en forskrift som MÅ følges, og derfor burde det 
være mulighet til å ta lokale trafikk forhold og lokal kunnskap i betrakting i veiprosjekter som dette.   

Jeg håper med dette at SSV tar mine innspill seriøst opp til vurdering.  Jeg vet at det fra SSV sin side er lagt ned 
masse arbeid i forbindelse med det planforslag som foreligger.  Imidlertid vil jeg igjen påstå, etter å ha bodd på 
Hafslund i en årrekke, at slik som prosjektet foreligger i dag, vil samfunnsnytten være minimal i forhold til det å 
tenke på alternative løsninger for å spare arbeidsplasser og eiendommer på Hafslund.  Grunnerverv og nedleggelse 
av arbeidsplasser må ha forankring i noe skikkelig substans og ikke slik som dette prosjektet er utarbeidet.  
I Hafslund/Donderen prosjektet har Sarpsborg Kommune og SSV ikke vært villige til å vurdere andre løsninger for å 
møte målsettingen som er satt i Bypakken, enn å benytte strekningen fra rundkjøringen ved Hafslund skole og opp 
til Rema 1000 på Riksvei 22 (man vil bruke skattepenger på å bygge en motorvei med stopp i begge ender!).  

Min påstand, for at man ikke har vært villige til å se på alternative løsninger, er at  det har vært fokusert på:  Hvor 
kan vi sette opp bommer og Hvor fort får vi det til.  Det er vel slik at når det går prinsipp i saken så er man ikke villige 
til å søke alternativer.  Det ble på møtet den 04‐04‐2022 opplyst på av «Bypakkesjefen» Jostein Haug, at det skulle 
bygges for flere milliarder av kroner og det er flott.  Min bønn er derfor, bruk pengene på prosjekter som har 
samfunns nyttig betydning  og ikke bruk penger på å tilfredsstille interessen til bomring fokuserte politikere og 
ansatte i Bypakken.  Bomring kan man sette opp selv uten å ødelegge lokalsamfunnet på Hafslund til ingen nytte.   

Jeg imøteser SSV sitt svar på ovennevnte innspill og forslag. 

Med vennlig hilsen  

Per Ingar Mortensen 
Privat e post: peringarmortensen@gmail.com 
E post arbeid: Per.Mortensen@chcheli.com 



SPØRSMÅL TIL MØTE MED SSV 04-04-2022 
 
1. Hva er årsaken til at man vil lage sykkel/gangvei og kollektivfelt kun fra Rema 1000 
på Iseveien og til rundkjøringen ved Hafslund skole? 
Hvilken samfunnsnytte har dette prosjektet? 
 
 
2. Tror Statens Vegvesen at tiltakene i spørsmål 1 vil bedre fremkommeligheten for 
trafikantene mellom Rema 1000 og rundkjøringen ved Hafslund skole i rushtiden? 
Hvis ja, hvorfor? 
 
 
3. Har Starens Vegvesen i de planene som foreligger tatt hensyn til den 
trafikkøkningen som HAR skjedd fra prosjektplanene ble lagt, og frem til nå? Hvis ja, 
hvordan? (Har det vært en løpende oppfølging og vurdering?) 
 
 
4. Har Statens Vegvesen fått med seg at det bygges mange boliger /næringsbygg 
langs Riksvei 22 , noe som igjen vil bidra til enda større trafikkøkning i årene som 
kommer. Er det tatt hensyn til i den kommende trafikkøkningen på Riksvei 22 i de 
planene som nå foreligger. Hvis ja, hvordan, hvis nei, hvorfor ikke? (Vil en ny vei 
tvinge seg frem om noen år uansett? Vil man rasere Donderen / Hafslund til ingen 
nytte?) Hvordan vil trafikkmengden være om 5 til 10 år? 
 
 
5. Har Statens Vegvesen fått med seg at bilister allerede nå benytter Gamle Isevei og 
andre sideveier for å komme frem fortere? Dette er veier hvor det går små skolebarn 
blandt annet. Veier som ikke er beregnet for så stor trafikk. Hvis ja, hva har man tenkt 
å gjøre med dette?  
Hvis nei, vil de gjøre noe med det? 
 
 
6. Hvorfor må sykkel og gangvei legges der hvor all biltrafikk og tungtrafikk går? 
Hvorfor må syklende og gående utsettes for støy, støv og trafikkfare når alternativer 
finnes? 
 
 
7. Har man vurdert og legge sykkel og gangvei på Gamle Isevei og flytte dette vekk 
fra Riksvei 22? Miljø, sikkerheten og helseeffekten for syklende og gående vil 
forbedres. Man vil også med dette forslaget hindre at bolighus og næringsbygg må 
rives. 
Hvis nei, hvorfor er ikke dette vurdert. Hvis ja, hva var resultatet og hvorfor? 
 
 
8. Har Statens Vegvesen sett på alternative løsninger for å avlaste trafikkbildet i 
Hafslund/ Doneren området? Hvis nei, hvorfor ikke? 
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9. Har Statens Vegvesen sett og vurdert muligheten til å legge en avlastningsvei ved 
å ta i bruk den gamle jernbanetraseen langs Østre Linje? Hvis ja, hva ble 
konklusjenen? Hvis Nei, hvorfor er ikke dette vurdert? Dette er tidligere forslag fra år 
tilbake. 
 
9a. Hvis ikke jernbanetrasèen kan benyttes, er det god plass til å anlegge en ny vei 
nord for Østre Linje. 
 
 
10. Er tunell under Glomma vurdert istedenfor ny bro over Sarpefossen? Hvis nei, 
hvorfor ikke?  
Dette vil blant annet bidra til at boliger, inklusive Tarris kan spares og ikke rives. 
Ansatte i næringer på Hafslund slipper å bli arbeidsledige. 
Hva med kost nytte effekt? Se til Vestlandet og se hva man har fått til der hva gjelder 
tunellbygging under vann! 
 
 
11. Hvis bompenger fører til økt bruk av kollektivtrafikk og anskaffelse av el bil, hvem 
skal da betale bompenger for å sikre at inntjeningen i Bypakken blir som forutsatt?  
I Stavanger har inntjeningen i Bomringen gått ned på grunn av økt bruk av el bil 
blandt annet (man tjener ikke nok på bomstasjonene selv om en bilitst uten el bil 
betaler mellom 15000 og 20000 kr i året i bompenger!) 
 
 
12. Vi er oppfordret til og komme med innspill til prosjektene. Hva er hensikten med 
innspill hvis de ikke blir tatt til følge? Er innspill bare et spill for «galleriet»! 
 
 
13. Vi har blitt fortalt at Donderen/Hafslund prosjektet blant annet bygger på at 
kollektiv transporten har klagd på køer i rushtiden. Har Statens Vegvesen en oversikt 
over hvor mange passasjerer som benytter buss langs Riksvei 22 og hvor mange 
avganger det er? Hvis ja, Kan vi få se den oversikten 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ingar Mortensen 

Tlf. 413 24 236 

Mail: peringarmortensen@gmail.com 
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       +    07-05-2019 
 
 
Innspill til Statens Vevesen i forbindelse med Konsekvensutredning  
Hafslund –Donderen  

 

Jeg refererer til informasjonsmøte den 29-04-2019 i Lions Huset på Klavestadhaugen 
vedrørende konsekvensutredning for Hafslund- Donderen prosjektet.  I tillegg vises 
det til separat møte i Myraveien 38 den 30-04-2019 vedrørende samme sak, og I 
tillegg hvilke mulige følger prosjektet vil få for eiendommen i Myraveien 38.  I begge 
møtene ble vi oppfordret av Statens Vegvesen ved Dorte Rudlang om å komme med 
innspill til Hafslund –Donderen prosjektet. 

Østlig del i konsekvensutredningen blir det samme uavhengig av hvilket av de tre 
andre alternavtivene som blir valgt  i forbindelse med gjennomføring av prosjektet.   

 

Mine innspill (2) gjelder den Østlige del av prosjektet og er følgende: 

1. Flytte planlagt sykkel og gangvei fra Riksvei 111 og over til Gamle Isevei. 

 
 Langs Iseveien (Riksvei 111) ligger det allerede ligger et fortau.  Dette fortau 

er, med noen små forandringer, bredt nok til å kunne benyttes til kollektivfelt 
på den side av veien hvor det er planlagt at kollektivfeltet skal ligge sammen 
med en gang og sykkelvei (ref. vedlagt bilde 1).  Samtidig med at dette gjøres, 
flytter man den planlagte sykkel og gangvei langs Riksvei 111 over til Gamle 
Isevei.  Ved å omgjøre eksisterende fortau langs Riksvei 111 til kollektivfelt, vil 
Statens Vegvesens behov for arealerverv på motsatt side av veien reduseres, 
da gang og sykkelveien flyttes over til Gamle Isevei.   
 

 Gamle Isevei er en vei med lite trafikk. Det går en gangvei fra Riksvei 111 , 
over til Gamle Isevei og langs Gamle Isevei helt ned til Rich Bar. ref. Bilde 2.  
Det er planlagt at Gamle Isevei skal stenges ved Rich Bar og at det ut fra 
Gamle Isevei kommer en gangvei som knytter seg opp mot den planlagte 
sykkel og gangvei ved Rich Bar. Det er meget liten opprustning av den 
eksisterende gangveien langs Gamle Isevei som gjør at den blir like 
“høyverdig” for gående og syklende, som den nye foreslåtte sykkel og gangvei 
langs Riksvei 111.  Ref. bilde 3 og 4. 

 

Fordeler ved å flytte syklende og gående fra Riksvei 111 til Gamle Isevei: 

a. Ivaretar intensjonen om gang og sykkelvei på samme strekning, som angitt 
I konsekvensutredningen (dog paralellforskjøvet, men uten at det har noen 
negative konsekvenser for syklende eller gående). 
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b. Øker trafikksikkerheten ved at syklende og gående blir flyttet over til en vei 
med mindre trafikk.   

 
c. Miljøhensyn med henblikk på støy, støv etc. for syklende og gående 

ivaretas / forbedres. 
 
d. Kostnadsmessig besparende da eksisterende anlegg 

(sykkel/gangvei/fortauer) som allerede ligger der, kan utnyttes / forbedres 
uten noen vesentlige inngrep i tomtearealer. 

 
e. Eksisterende bebyggelse langs sørsiden av Riksvei 111 kan opptrettholdes 

(med unntak av eiendommen hvor Frama Bildeler (tidligere Svenningsen 
Sport holder til da det har blitt sagt at denne eiendommen kommer for 
nærme rundkjøringen). 

 
f. Mindre konsekvenser for beboerne langs Riksvei 111.  Behovet for 

tomteareal for og anlegge sykkel / gangvei i tillegg til kollektiv felt 
reduseres hvis alternativet med å flytte sykkel og gangvei over til Gamle 
Isevei velges.  Dette vil redusere konsekvensene for berørte beboerne 
langs sørsiden av  Riksvei 111 betraktelig. 
 

2: Alternativ utkjøring fra eiendommer I forbindelse med stegning av Torsgate ut 
mot  Riksvei 111: 

a. Inn og utkjøring til eiendommene 1048/484 og 1048/495 kan sikres ved at man 
utvider Torsgate og Haraldsgate. Ref. Bilde 5.   

 

Jeg ber om at mine innspill vedrørende den Østlige delen av prosjektet vurderes 
nøye av Statens Vegvesen, da jeg mener at de absolutt har noe for seg. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Per Ingar Mortensen 

 

Mobiltlf: 413 24 236 

E post arbeid: Per.Mortensen@chcheli.com 

E post privat. peringarmortensen@gmail.com 
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Fra: Nilsen Einar D
Sendt: tirsdag 8. oktober 2019 13:20
Til: 'Per Ingar Mortensen'
Kopi: Evjenth Anette; Lindqvist Kari Marie
Emne: SV: Riksvei 22 (tidligere 111) , innspill

Jeg viser til din e‐post og beklager at du ikke har mottatt svar fra vegvesenet tidligere.  

Statens vegvesen kan dessverre ikke imøtekomme ønsket om å flytte sykkeltraséen til Gamle Isevei slik at berørte 
boliger blir spart.  Forslaget ved å lede sykkel‐ og gangtrafikk via Gamle Isevei møter ikke de kravene som er til en 
hovedsykkelrute for sykkel. Nedenfor følger en forklaring på hvilke rammer og føringer som ligger til grunn for valg 
av løsning for rv. 22 Hafslund‐ Dondern. 

Eksisterende forhold for gående og syklende. 
Forholdene for gående og syklende på strekningen er utfordrende. Biltrafikken gir miljømessige konsekvenser, i 
tillegg til at det er få kryssingsmuligheter og et usammenhengende tilbud. Dette bidrar igjen til unødvendige 
omveger for de myke trafikantene.  

Mellom rundkjøringene ved Hafslund skole og Dondern er det i dag et delvis tilrettelagt tilbud for gående og 
syklende på begge sider av rv. 22 Hafslunds gate. Tilretteleggingen varierer mellom gang‐ og sykkelveg og fortau, 
noe som gir et lite sammenhengende tilbud, da fortau ikke er et fullverdig tilbud for syklister. Fra Rich. Bar  til 
Dondern må syklistene enten sykle i kjørebanen eller på fortauet, noe som er uheldig med tanke på sikkerhet, 
trygghetsfølelse og fremkommelighet for syklistene.  

I østre del av planområdet, mellom Dondern og Rådhusveien, er det kun tilbud for myke trafikanter på nordsiden av 
rv. 22 Iseveien.  
Tilretteleggingen varierer mellom fortau og gang‐ og sykkelveg, noe som gir et oppstykket og mangelfullt tilbud og 
mange konflikter mellom gående og syklende. 

Rammer og føringer for arbeidet med reguleringsplanen rv. 22 Hafslund ‐ Dondern: 
I arbeidet med reguleringsplanen er det gitt føringer for hvordan løsningene skal være, og for dette prosjektet skal 
blant annet Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg, sykkelhåndboka samt føringer for Bypakke Nedre 
Glomma  legges til grunn. 

Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg er en temaplan som er utarbeidet i samarbeid mellom Sarpsborg og 
Fredrikstad kommuner, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen.  
Gjennom denne planen er det vedtatt at det skal etableres et hovedsykkelnett i Nedre Glomma, som skal følge de 
rutene som er vist der.  
Hovedsykkelveinettet binder bydeler sammen med hverandre og med sentrum, i tillegg til andre viktige målområder 
som: arbeidsplasskonsentrasjoner, 
skoler, rekreasjonsområder, kollektivknutepunkter og større handelsområder. Hovedsykkelvegnettet skal være en 
rask og direkte forbindelse mot sentrum. 

I planen er strekningen langs rv. 22 del av sykkelrute 11, hvor det foreslås sykkelveg med fortau.  

Sykkelhåndboka (en veileder utarbeidet av Statens vegvesen) har definerte 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. Fortau skal 
ikke inngå i hovednett for sykkel, men tilrettelegging for sykkel skal skje ved for eksempel sykkelfelt, gang‐ og 
sykkelveg eller sykkelveg med fortau. 

I dette området er det mange som går og sykler, og det er derfor viktig at det planlegges for løsninger hvor de som 
går og sykler får egne områder å bevege seg på. Dette gjør at man unngår konflikter mellom de som f. eks skal sykle 
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raskt til jobb og andre som er ute på gåtur. Gang‐ og sykkelveg vil derfor ikke være en god nok løsning her. Videre er 
trafikkmengden også for høy til at sykkelfelt anbefales som løsning. Sykkelveg med fortau er dermed den løsningen 
som best møter de kravene vi har til eget område for gående og syklende, trafikkmengde og krav til 
hovedsykkelvegnett i by. 

Bypakke Nedre Glomma er et spleiselag for å skape bedre bymiljø, færre køer, bedre miljøvennlig transport i Nedre 
Glomma og det skal satses målrettet på kollektivtransport, sykkel og gange. 
Rv. 22 Hafslund – Dondern er ett av prosjektene i Bypakka og som nevnt en del av et sammenhengende hovednett 
for sykkel.  I dette prosjektet skal det kunne sykles sikkert i opptil 30 km/t. Det betyr at man skiller gående og 
syklende slik som vist i Illustrasjonen nedenfor. (bredde sykkelveg 3m, fortau 2m). 

Med hilsen 
Einar D Nilsen 

Statens vegvesen, Ressursavdelingen, Veg- og gateplanlegging Oslo 1, Veg- og gateplanlegging Moss 
Besøksadresse: Skoggata 19, MOSS 
Mobil: +47 95159688 epost: einar.d.nilsen@vegvesen.no 
www.vegvesen.no epost: firmapost-ost@vegvesen.no  

Fra: Per Ingar Mortensen <Per.Mortensen@chcheli.com>  
Sendt: onsdag 2. oktober 2019 10:28 
Til: Nilsen Einar D <einar.d.nilsen@vegvesen.no> 
Emne: Riksvei 22 (tidligere 111) , innspill 

Jeg refererer til Deres brev til grunneiere vedrørende status på Hafslund – Donderen prosjektet datert 06‐09‐2019, 
hvor det fremgår at det er mulig å komme med skriftlige innspill til planen.  Min mor er grunneier av Myraveien 
38  og hennes hus står i fare for å bli revet.  Vi har tidligere deltatt på møter med blant annet Dorthe Rudlang.   

Jeg har tidligere skrevet et innspill til prosjektet.  Innspillet ble sendt til Dorthe Rudlang, men da jeg har forstått at 
hun har sluttet i etaten, vil jeg også sende mitt innspill til Dem. 

Mitt innspill går ut på å benytte det eksisterende brede fortauet som allerede ligger på Gamle Isevei som sykkel og 
gangvei.   Da vil man slippe at eiendommer langs Riksvei 22 må rives/erstattes.  Den eksisterende sykkel og gangvei 
som allerede ligger på Riksvei 22 kan uten problem, kun med en liten utvidelse, kunne benyttes til kollektivfelt.  Det 
er en ganske liten utvidelse som man trenger å gjøre, for å få dette til. 
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Vennligst bekreft mottakelsen av denne e‐post samt 6 vedlegg til denne. 

Med vennlig hilsen 

Per Ingar Mortensen 
Tlf.: 413 24 236 
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Fra: Klavestad, Hans-Edgar - Brødrene Dahl AS Norway <Hans-Edgar.Klavestad@dahl.no>
Sendt: onsdag 27. april 2022 13:47
Til: Jorunn Kveim Låte
Emne: STØY SKJERM

https://www.vegvesen.no/globalassets/vegprosjekter/utbygging/rv22dondern/vedlegg/reguleringsplan/regulerings
plankart‐r004‐‐‐rv‐22‐hafslund‐dondern.pdf 
HEI  
Vi bor på gamle isvei 72 a,og vi ser at det er gult der! Hva innebærer det og blir det bygd støyskjerm der! 
Vi er plaget av trafikk i dag og hvordan blir det etter utbyggelse av vei 

Hans‐Edgar Klavestad 
Ute salg vvs/verktøy 

A: Bjørnstadmyra 3 , 1712 GRÅLUM 
M: 47 75 03 15   E:Hans‐edgar.klavestad@dahl.no 
Følg oss på Facebook 
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Fra: Inger Markussen
Sendt: lørdag 7. mai 2022 13:08
Til: Firmapost
Kopi: Ragnhild Svenningsen
Emne:  «Rv. 22 Hafslund-Dondern, sak 21/250671».

Viser til overnevnte høringsutkast. 

Eierene av eiendommene Torsgate 5 og 7 har følgende innspill til reguleringen: 
Innkjøringen til Torsgate 5 flyttes til enden av vendehammer parallelt med Iseveien. Dette ble også foreslått av 
planlegger (J.K.Låte) ved besøk og informasjon om prosjektet. 
Endringen  vil føre til en bedre og mer fleksibel utnyttelse av tomten. 

Borgenhaugen 7. mai 2022 

For Sameiet Peder Svenningsen 
Inger Markussen  Ragnhild Svenningsen 
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Sendt fra E‐post for Windows 
 



Heidi og Cato Johannessen 
Rolighetsveien 2 
1738 Borgenhaugen 
TLF: 40800193/91878616 

Statens Vegvesen region øst     Hafslund 08.05 2022 
Postboks 1010 
Nordre Ål 
2605 Lillehammer 

RV. 111 Hafslund skole - Dondern, sak 21/250671, innspill til planforslaget. 

Vi viser herved til «Varslingsbrev -høring av reguleringsplan for Rv. 22 Hafslund - Dondern», og 
ønsker å komme med våre synspunkter og innspill. 
Vi har begge møtt opp på informasjonsmøtene som har blitt ble avholdt og føler vi har fått god 
informasjon fra dere. 

Veg-trase: 
Vi viser til tidligere synspunkter i brev fra oss 11.06 2017, hvor vi ønsket veitraseen sør for 
eksisterende vei. Dette har vi nå forstått at ikke blir hensyntatt, dermed øker vår bekymring rundt 
endelig løsning, som blant annet støy fra veien. 

Støy: 
Vi ser at vi vil bli belastet med økt støybilde slik veien er planlagt nå. Vi ønsker en grundig 
støyvurdering og måling ved eiendommen vår. Slik det er planlagt nå, er det ikke satt inn 
støyskjerming langs veien der vi bor. Med økt fartsgrense fra 40 km/t til 50 km/t og 4 felt i stedet for 
to, samtidig som veien blir lagt nærmere, vil dette gi oss mer plager. Vi har derfor et sterkt ønske om 
støyskjerming av veien. Denne skjermingen bør være så nærme veien som mulig. Dette vil også gi 
øket trivsel i parken og for de myke trafikantene på gang og sykkelstien. Vi ser at det er satt opp 
støyskjerm syd for veien, derfor er det enda viktigere med skjerm også nord for veien. Lyden vil 
kunne reflekteres nordover igjen, ut mot parken og huset vårt. Dette er til ulempe for både beboere 
og de som benytter parken. 

Erstatning for tap av verdi: 
Allerede ved utsendt brev om oppstart av reguleringsplan i 2017 har huset vårt falt i verdi, som en 
konsekvens av planene. Vi vil derfor igjen varsle at vi vil kreve erstatning fordi huset vårt tapes mye i 
verdi. Med bl.a. økt støy og støv fra ny vei kan dette bli en nødvendighet. 
Cato har bodd i dette huset siden 1967, og vi trives veldig godt her. De siste årene har vi investert 3,5 
millioner i restaurering av huset!  

Sideveier:  
Vi synes det er flott at det ikke blir noe av og påkjørsel fra Holteveien og inn på RV.111 Dette er et 
godt tiltak, for det vil bedre flyten i trafikken mellom de to rundkjøringene. I tillegg vil det stoppe 
«snik-kjøringen» i Rolighetsveien og inn på RV.111.  Det er svært viktig å unngå at Rolighetsveien blir 
videreført vestover i parallell med RV.111, over jordet og inn i FV. 581. Da vil det bli stor trafikk i 
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Rolighetsveien og skape trafikkfarlige situasjoner.  Køproblemet vil da flyttes til påkjøring ved FV. 581 
og vil trenere noe av hensikten med 4-felts vei. Når det gjelder sideveiene, bør hastigheten her 
fortsatt være 30 km/timen samtidig bør veikryss være oversiktlige og brede nok. Dette gjelder 
spesielt krysset Rolighetsveien- Furuveien og Gamle Isevei - Furuveien.   

Park og undergang: 
Vi har et sterkt ønske om at parken ved undergangen blir forlenget mot vest slik det nå er planlagt. 
Dette vil kompensere noe for tapt parkområde som veien stjeler nordover.  Videre ønsker vi at 
undergangen under RV. 111 blir rustet opp slik det nå er planlagt.  Undergangen er flittig brukt av 
skolebarn, syklister og fotgjengere. Vi ønsker at dette grøntområdet, som er mye brukt, blir bevart så 
godt som mulig, samt utvidet vestover. Vi ser av planene at Hafslund Dekksenter blir revet og at det i 
stedet blir grøntområde på denne tomten. Dette støtter vi fullt ut og er enig i planene. Vi ønsker oss 
mer beplantning/tær i parken enn skissert i planene som vises på kartene. Dette vil også hjelpe noe 
på støy, støv og innsyn til huset, nå som veien kommer nærmere. 

Busslommer: 
Det bør naturligvis være busslommer på begge sider av veien ved skolen og i nærheten av 
undergangen. Vi har et ønske om at busslomma nord for RV.111 blir lagt vest for parken slik det nå er 
planlagt. Spesielt bra det ikke blir lagt i parken ved undergangen, da dette vil stjele arealet av 
eksisterende park.   

Anleggsperioden: 
Vi har forstått det slik at jordet vest for Hafslund Dekksenter og tomten hvor Hafslund Dekksenter er 
lokalisert skal brukes til base for anleggsarbeidet og til oppbevaring anleggsmaskiner. Som en av de 
nærmeste naboene håper vi at anleggsmaskiner blir parkert vest på jordet lengst unna bebyggelse, 
for å mest mulig dempe sjenerende støy, støv og bråk fra maskinene. Selve anleggsarbeidet i seg 
selv, med vibrasjoner og støv og larm, vil gi øket belastning og dermed nedsatt trivsel. Vi ønsker en 
midlertidig støyskjerm mot dette området.  

Brønn: 
Vi er også bekymret for brønnen på tomten vår. Det er boret 250m ned i bakken for bergvarme og vi 
ønsker ikke at denne brønnen skal bli ødelagt av vibrasjoner og trykk i bakken. Vi setter pris på at 
denne allerede nå er registrert i kartet, og blir hensyntatt. 

Vi håper på en god dialog og at dere vil ta hensyn til våre synspunkter og innspill til planforslaget. 

Med vennlig hilsen 

Heidi og Cato Johannessen 
Mail: c-e-j@online.no 
TLF: 40800193/91878616 

mailto:c-e-j@online.no
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Fra: Terje Bennitt
Sendt: onsdag 11. mai 2022 20:32
Til: Firmapost
Kopi: Ann-Charlott Bennitt
Emne: Rv. 22 Hafslund - Dondern, sak 21/250671

Til vegvesenet 

Angående plan om riksvei 22, har vi noen innvendinger vedrørende planene om utbedring av den veien som grenser 
til vår tomt. (Rolighetsveien 31) 

Fortau langs Furuveien; 
Vi mener det er bedre å benytte seg av gang og sykkelveien mellom Rolighetsveien 17 og 19 samt den som er 
mellom Rolighetsveien 33 og 35. Vi anser det som unødvendig med fortau på denne strekningen.  
Vi mener at parkering forbudt på denne strekningen vil bedre/sikre fremkommeligheten som den beste løsningen. 
Dersom veien blir bredere enn den er i dag vil farten øke, det er allerede et farlig kryss der Furuveien krysser 
Rolighetsveien.  

Med vennlig hilsen eier av Rolighetsveien 31, Ann‐Charlott og Terje Bennitt 

Sendt fra E‐post for Windows 

jolate
Tekst i maskinskrift
Merknad D5
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