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Sweco utarbeider, på oppdrag for Statens vegvesen Region øst, en detaljregulering med teknisk plan for 
tosidig kollektivfelt og tosidig tilbud for fotgjengere og syklister langs rv. 111 Hafslunds gate. Strekningen 
det gjelder er mellom rundkjøringene ved Hafslund skole og Dondern. Løsningene som skal legges til grunn 
for denne strekningen fremkommer av forstudierapporten utført av Statens vegvesen i 2017.  

Det skal i tillegg etableres sykkelveg med fortau mellom rundkjøringen ved Dondern og Torvaldslyst/Gamle 
Isevei. Videre omfatter oppdraget planlegging for ensidig kollektivfelt i retning mot sentrum på rv. 111 
Iseveien og kollektivfelt og sykkelrute langs fv. 118 Skjebergveien mellom Haralds gate og Dondern. 

For å sikre gode muligheter for kryssing av riksvegen, omfatter oppdraget utbedring av kulverten øst for 
Hafslund skole og vurdering av muligheten for å etablere en planskilt fotgjengerkryssing ved 
Snekkerstubakken. I tillegg skal flere kryss og avkjørsler saneres som en del av prosjektet.  

Det skal utarbeides en konsekvensutredning (KU) på beslutningsrelevante tema som en del av oppdraget. 
De to alternativene i forstudien skal legges til grunn for KUen. Alternativene, og deres styrker og svakheter, 
beskrives kort i kapittel 5. I tillegg er det utarbeidet et optimalisert alternativ som presenteres i kapittel 6.  

KUen skal omhandle temaene:  

o Naturmangfold (naturtype Hul eik) 
o Landskapsbilde 
o Friluftsliv/by- og bygdeliv 
o Kulturarv 

 
Som vedlegg til denne rapporten er et tegningshefte som viser løsninger i de tre alternativene, samt et 
notat med trafikkberegninger som ligger grunn for løsningene. 
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1 Introduksjon  
1.1 Beskrivelse av prosjektet 
Sweco utarbeider, på oppdrag for Statens vegvesen Region øst, en reguleringsplan med teknisk detaljplan for 
tosidig kollektivfelt og tosidig tilbud for fotgjengere og syklister langs rv. 111 Hafslunds gate. Strekningen går 
fra rundkjøringen ved Hafslund skole til rundkjøringen ved Dondern. For å sikre gode muligheter for kryssing 
av riksvegen, omfatter oppdraget utbedring av kulverten øst for Hafslund skole. Det skal også ses på 
muligheten for å etablere en planskilt fotgjengerkryssing ved Snekkerstubakken. I tillegg skal flere kryss og 
avkjørsler saneres som en del av prosjektet.  

Løsningene som skal legges til grunn for rv. 111 Hafslunds gate fremkommer av forstudierapporten utført av 
Statens vegvesen i 2017. I tillegg omfatter oppdraget planlegging av ensidig kollektivfelt på rv. 111 Iseveien, i 
vestgående retning, inn mot Dondern. Det skal også etableres sykkelveg med fortau mellom rundkjøringen 
ved Dondern og Torvaldslyst/Gamle Isevei øst. Videre planlegges det for sykkelrute langs fv. 118 
Skjebergveien, mellom Haralds gate og Dondern. Det ses også på muligheten for et kollektivtiltak på den 
samme strekningen. 

Dagens holdeplasser på strekningen vurderes og justeres med tanke på fremtidig situasjon og behov. De 
berørte holdeplassene skal gjennomgå en oppgradering til universell utforming.  

I temaplanen Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg er strekningen langs rv. 111 Hafslunds gate en del 
av sykkelrute 11. Strekningen langs fv. 118 sør for Dondern er en del av rute 15. For begge disse strekningene 
angir plan for hovednett eget sykkelanlegg som fremtidig løsning. Et viktig mål med prosjektet er å sørge for 
en god kobling mellom disse to rutene og forbedre krysset mellom Tors gate og rv. 111 Hafslunds 
gate/Iseveien. 

Formålet med rapporten er å dokumentere de vurderingene som er gjort i innledende fase. Forstudien fra 2017 
presenterte to alternativer, som er bearbeidet videre i den innledende fasen. Det er utarbeidet et tredje 
optimalisert alternativ som inkluderer de tiltakene som er nevnt over.  

Etter innledende fase skal det utarbeides en konsekvensutredning (KU), hvor de tre alternativene skal utredes. 
KUen skal omhandle temaene:  

o Naturmangfold 

o Landskapsbilde 

o Friluftsliv/by- og bygdeliv 

o Kulturarv 

 

1.2 Planområdet  
Prosjektet strekker seg langs rv. 111 Hafslunds gate, fra dagens rundkjøring ved Hafslund skole og frem til 
rundkjøringen ved Borgen folkepark (Dondern). Prosjektet omfatter også rv. 111 Iseveien fra Dondern til Gamle 
Isevei/Torvaldslyst, og en kort strekning i fv. 118 Skjebergveien. Planområdet ligger om lag 3,5 km øst for 
Sarpsborg sentrum og skal defineres som «i sentrumsområde».  

På nordsiden av rv. 111 er det i dag boliger og næringsbebyggelse. På sørsiden er det også boliger og noe 
næringsbebyggelse, i tillegg til et større friområde (Borgen folkepark). Hafslund barne- og ungdomsskole ligger 
på sørsiden av vegen, helt vest i planområdet. Vis-à-vis skolen ligger et jordbruksområde, på nordsiden av 
riksvegen.  

Store trafikkmengder og forsinkelser preger vegstrekningen i dag. Dette påvirker både trafikantene og 
nærområdet på flere måter. Bussene som frekventerer strekningen blir stående i samme kø som biltrafikken. 
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Dette bidrar til redusert fremkommelighet, noe som berører busspassasjerene og kollektivtilbudet i regionen. 
Forholdene for myke trafikanter er spesielt utfordrende fordi dagens vegsystem er utformet på bilenes 
premisser. Det er blant annet få kryssingsmuligheter, noe som bidrar til unødvendige omveger for de myke 
trafikantene. Mange skoleelever benytter gang- og sykkelvegsystemet og må krysse riksvegen på veg til og 
fra skolen. Boligene i planområdet belastes med blant annet støy, støv og luftforurensning. 

 

 
Figur 1 Planområdet 

 

1.3 Mål  
Statens vegvesens overordnede mål er at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange (Nullvekstmålet). I NTP 2018-2019 (kap 8.2.1) står det at «for å 
tilrettelegge for et godt tjenestetilbud og gunstige rammebetingelser for næringslivet utelates 
gjennomgangstrafikk».  
 
Nullvisjonen om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade ligger i bunn for alle Statens 
vegvesens prosjekter 

 

Hovedmål 
Hensikten med prosjektet er å finne frem til en løsning som gir økt fremkommelighet for både myke trafikanter 
og kollektivtrafikken. Strekningen er en av de viktigste innfartsårene til Sarpsborg sentrum. God 
fremkommelighet for kollektivtrafikken gir bedre flyt og forutsigbarhet, samt kortere reisetid. Dette vil igjen bidra 
til å øke attraktiviteten, slik at flere vil velge buss fremfor bil. Et vegsystem med gode og attraktive løsninger 
for myke trafikanter er viktig for å få flere til å gå og sykle. For å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken 
(foruten gjennomgangstrafikken mellom E6 og E18), er det avgjørende at flere velger å reise med 
kollektivtrafikk, sykkel eller gange. Nullvekstmålet for personbiltrafikken innebærer at byområder ikke skal ha 
økning i personbiltrafikk på vegnettet, selv med økning i befolkning. Dette innebærer at persontransportveksten 
skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange. 
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Det er Bypakke Nedre Glommas fem hovedmål som gjelder for dette prosjektet: 

1. Overføre transport fra bil til gange, sykkel og kollektive transportmidler. 
2. Fokusere på god og sikker fremkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende, og for 

godstransportene. 
3. Fokusere på et sikkert transportsystem. 
4. Redusere klimagassutslipp og lokale miljøproblemer. 
5. Utvikle et godt tilgjengelig og universelt utformet transportsystem. 

Mål for prosjektet 
For å kunne dokumentere og vurder om prosjektet når sine mål, er det viktig å definere noen spesifikke og 
målbare delmål. Slike mål betegnes som såkalte SMARTE mål. Det er viktig at målene er tydelige med god 
beskrivelse av det vi ønsker å oppnå. Videre er det viktig at målene er målbare slik at man kan dokumentere 
at prosjektet har gitt den effekten man ønsker å oppnå.  

Prosjektet skal vurderes opp mot Bypakkas målsetting 2B og 2C: 

- 2B: Rutebussenes gjennomsnittshastighet i rushtiden (7-9 og 15-17) skal ha en økning på minst 25 %. 

- 2C: På et sammenhengende hovednett for sykkel skal det kunne sykles sikkert i hastigheter opptil  
25 km/t. 

Prosjektet har besluttet å gjøre følgende spesifisering av målene: 

- 2B: På strekninger med fremkommelighetsproblemer skal rutebussenes gjennomsnittshastighet ha en 
økning på minst 25 % i morgenrush (kl. 07-09) i vestgående retning (mot sentrum) og ettermiddagsrush 
(kl. 15-17) i østgående retning (fra sentrum) på analysestrekningen. I dagens situasjon er det registrert 
18-24 km/t i snitthastighet på busslinje 12 og 14 i vestgående retning. 

- 2C: På et sammenhengende hovednett for sykkel skal det kunne sykles sikkert i hastigheter opptil  
30 km/t. 

For å kunne ha en referansesituasjon å sammenligne med, er det nødvendig å gjøre undersøkelser av dagens 
situasjon. For kollektivtrafikken kan dette gjøres i form av manuelle registreringer av bussenes hastighet eller 
ved å hente ut data fra kjøretøycomputer/sanntidssystem. Forsinkelsesdata for busslinjer på den aktuelle 
strekningen er innhentet av Østfold kollektivtrafikk og omtales i kapittel 3.2. Registrering av gående og 
syklende gjøres enklest gjennom manuelle registreringer i utvalgte punkt langs strekningen.  

Viktige premisser og forutsetninger 
Viktige forutsetninger og forhold som kan være førende for prosjektet, og som skal ivaretas i størst mulig grad: 

1) Trafikk: 

• Rv. 111 på strekningen Hafslund-Dondern fungerer både som innfartsåre til Sarpsborg sentrum sør-
/østfra og som gjennomfartsåre ved at strekningen er en viktig forbindelse mellom E6 og E18. På 
grunn av rollen som gjennomfartsåre omfattes ikke rv. 111 av nullvekstmålet som ellers gjelder for 
Bypakke Nedre Glomma, og det vil derfor måtte forventes noe fremtidig trafikkvekst på strekningen. 
Vegstrekningen tar seg i stor grad av lokaltrafikk fra ytre deler av Sarpsborg kommune og inn til 
sentrum. Det vurderes at andelen gjennomgangstrafikk på rv. 111/rv. 22, altså veglenken som 
knytter E18 og E6 sammen, er liten. Trafikken på rv. 111 og rv. 22 er i hovedsak lokaltrafikk rundt 
henholdsvis Sarpsborg, Rakkestad og Mysen og mellom disse stedene. Det er dermed en liten andel 
trafikk som vi i henhold til NTP kan tenke oss at får en planlagt vekst og det vil ikke ha noe å si for de 
vegløsningene vi velger.  

• Tors gate (nord for rv. 111) skal være kollektivrute. 
• Det skal være kobling mellom hovedsykkelrute 11 og 15 i rundkjøringen ved Dondern. 
• Rv. 111 skal ha et eget separat sykkelanlegg som fremtidig løsning 
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• Sanere flest mulig avkjørsler ut i rv. 111 for å øke fremkommeligheten for kollektivtrafikken og 
syklister 

• Tosidig gang- og sykkelløsning 

2) Naturmiljø: 
• Stor eik ved Solheim gård faller inn under naturtypen hul eik. Det samme gjør to eiketrær i parken ved 

Rolighetsveien/Rich bar, som har stammeomkrets over 200 cm. I denne parken er det i tillegg et 
eiketre med omkrets 195 cm, som er nært opp mot definisjonen av naturtypen hul eik. Dette er områder 
som har verdi for naturmiljø, og hvor spesielt eikene inkludert rotsone ikke skal berøres av tiltak. 

 
3) Landskap: 

• Borgen folkepark har kulturhistorisk og estetisk verdi. 
• Generell bevaring/reetablering av vegetasjon. Det er ønskelig å beholde et grønt preg og etablere 

gatemessig beplantning. Vegetasjon skal benyttes til å skape et attraktivt anlegg for gående og 
syklende. Viktige trerekker bør erstattes. 

• Unngå støyskjermkorridorer. 
• I størst mulig grad bevare naturtypen hule eiker 

 
4) Friluftsliv, by- og bygdeliv: 

• Flere steder er det snarveger i form av stier og smett. Disse vil ikke være direkte førende for prosjektets 
utforming, men gir en indikasjon på naturlige ferdselsveger og kryssingspunkter. 

• Hafslund skole, parken ved Rolighetsveien/Rich bar, Borgen folkepark, Mobakken idrettsplass 
(Borgenbanen), grønnstruktur mellom Haralds gate og Iseveien senter, samt grønnstruktur ved 
Ragnhilds gate er områder som har verdi for friluftsliv. Disse områdene skal bevares i størst mulig 
grad. 

• God sikring av lekeplass sør for rv. 111 Iseveien ved Myraveien. 
 

5) Kulturarv: 
• Jernalderboplass på jordet vis-à-vis Hafslund skole. Dette området er automatisk fredet og krever 

dispensasjonssøknad om det er nødvendig å bruke deler av området. 
• Solheim gård er SEFRAK-registrert og arealet til gårdstunet skal reduseres minst mulig. På tunet står 

en hul eik som skal bevares.  
 

6) Vann og avløp: 
• Det er en del vannledninger vest i prosjektområdet som må tas hensyn til ved utbygging; ved 

rundkjøringen ved Hafslund skole, langs rv. 111 Hafslunds gate på sørsiden, ved undergang og i Ryes 
vei. 

• På strekningen langs fv. 118 Skjebergveien ligger det en fellesledning og en vannledning på østsiden 
av fv. 118 med varierende avstand fra vegbanen. 

• I rundkjøringen ved Dondern krysser en fellesledning og en vannledning rv. 111 Iseveien like ved 
eksisterende gangfelt.  

• Sarpsborg kommune skal rehabilitere VA-nettet langs strekningen fra Dondern til Torvaldslyst/Gamle 
Isevei. Arbeidet må tilpasses dette prosjektet. 

• Prosjektet vil gi større flater, og håndtering av overvann vil være viktig. Det må opprettes dialog med 
Sarpsborg kommune for å avklare system for overvannshåndtering og om de tillater påslipp på sitt 
nett. 
 

7) Elektro: 

• To høyspentlinjer krysser rundkjøringen på Hafslund. Oppfylling av terreng som gir redusert høyde 
opp til luftledningsanlegg må avklares med Hafslund Nett. 
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• Ved krysset Hafslund gate og Gamle Isevei krysser en høyspentkabel og to lavspentkabler rv. 111. 
• Lavspentkabel krysser rv. 111 ved Esso (1048/524) og 80 meter lengre sørøst. 
• Ved nettstasjonen i øst (v/ Rema 1000) krysser både høyspent- og lavspentkabel rv. 111. Det ligger 

en høyspentkabel i g/s-veg 200 meter vestover og fra nettstasjonen videre øst. Det er også en del 
lavspentkabler i grøft rundt nettstasjonen i g/s-veg. Arbeid innenfor sikkerhetssonen må varsles og 
avklares med netteier. 

• Øvrige kabler og ledninger i området vil bli berørt, men er ikke førende for prosjektets utforming. 
 

8) Forurenset grunn: 

• Det er mistanke om forurensning i grunn, spesielt vest i prosjektområdet. Det skal gjennomføres 
tekniske miljøundersøkelser og utarbeides tiltaksplan for området i henhold til 
Forurensningsforskriftens kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. 
Dette arbeidet utføres i senere planfase. 
 

9) Andre forhold: 
• Det er ønskelig å bevare eiendomsgrensene/dagens plassering av støyskjerm mot boliger nord for 

rv. 111 Iseveien 
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2 Gjeldende føringer og planer 
2.1 Regionale føringer 
2.1.1 Fylkesplanen for Østfold 
Et hovedmål i Fylkesplanen – “Østfold mot 2050” (vedtatt 22.08.2018) av stor betydning for dette 
planarbeidet, er at «Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur, kulturminner og kulturlandskap, og 
som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor». Flere delmål og strategier er tilknyttet dette, blant annet.: 
 

- Østfoldsamfunnet skal sammen stimulere til overgang fra privatbil til gange, sykkel, el-sykkel og 
kollektive transportløsninger. Disse transportformene må sikres god fremkommelighet og høy 
brukervennlighet. Bilbruk i byer og tettsteder bør reduseres og gjennom bilbegrensende tiltak, 
kombinert med at nullutslippsbiler og biogasskjøretøy gis fordeler fremfor fossilkjøretøy. 

- Planleggere, utbyggere og næringsdrivende må sørge for løsninger som forhindrer at overvann fører 
til flom i tettbygde områder, bekker og vassdrag. Nødvendig infrastruktur må oppgraderes for å ta 
høyde for klimaendringer. 

- Plan- og bygningsloven skal benyttes som verktøy for å sikre naturmangfold, og til å restaurere og 
gjenskape vassdrag og naturområder, særlig rundt byer og tettsteder.  
(Østfold fylkeskommune 2018:19)  
 

Et annet hovedmål omhandler verdiskaping og at Østfold skal være attraktivt for mennesker og kapital. 
Infrastruktur er sentralt i dette og det angis strategier for at god planlegging skal sikre effektive og 
sammenhengende kollektivløsninger, og at utvikling av vegnettet innebærer mål om nullvekst i 
personbiltrafikken. Østfold skal bruke tilgjengelige virkemidler for å få et reisemønster som i størst mulig grad 
er fossilfritt, og sykkel- og gangveger må derfor prioriteres.  

Videre omhandler fylkesplanen levekår og folkehelse, der et av delmålene er at «i Østfold kan alle finne en 
egnet bolig i et velfungerende boområde, der de opplever trygghet, trivsel og tilhørighet» (Østfold 
fylkeskommune 2018: 31). Strategien er at det gjennom arealplanlegging skal skapes nærmiljøer tilrettelagt 
for trivsel, mer fysisk aktivitet og større trygghet. 

For å nå målene og gjennomføre strategiene er fylkesplanens arealstrategi og retningslinjer for energi- og 
arealbruk sentrale virkemidler. Retningslinjer av betydning for dette planarbeidet omhandler blant annet 
kollektivtilbud (1.9), gang- og sykkelveger (1.10), vegnettet (1.11) og virkemidler for å redusere biltrafikk (1.12). 

Andre relevante regionale planer: 

- Regional transportplan for Østfold mot 2050 

- Regional plan for folkehelse i Østfold 2012-2015 (2024) 

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

 

2.2 Bypakke Nedre Glomma 
Konseptvalgutredningen for transportsystemet i Nedre Glomma-regionen ble behandlet av bystyret i 
Sarpsborg og Fredrikstad og i Østfold fylkesting i mai/juni 2010. Den har følgende samfunnsmål for utvikling 
av transportsystemet i Nedre Glomma. «Nedre Glommaregionen skal i år 2030 håndtere 
transportetterspørselen innen person- og godstransport mer effektivt enn i dag» (Statens vegvesen/ 
Jernbaneverket 2010:43). 

Med det menes at: 
- Reisetiden for persontransport skal reduseres. 
- Persontransportkapasiteten inn mot og mellom bysentrene skal øke i samsvar med forventet 

befolkningsvekst. 
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- Kjøretiden på viktige strekninger for godstransport skal ikke bli lenger enn i dag, og forutsigbarheten 
skal være bedre. 

- Andelen personreiser som foretas med andre transportmidler enn bil skal ligge på tilsvarende nivå 
som gjennomsnittet for liknende byområder i Norge. 

 
Det er utarbeidet effektmål som uttrykker ambisjonene i samfunnsmålet. 

Konseptvalgutredningen anbefaler et kombinert konsept der tiltakspakken er kostnadsberegnet til kr. 9,8 mrd.  

I KVUen er det lagt opp til ny fv. 118, rv. 111 og at trafikk fra eksisterende Sarpsbru møtes i ny rundkjøring øst 
for dagens rundkjøring på Hafslund. Østover mot Dondern er det lagt opp til breddeutvidelse for 2 kollektivfelt. 

I den politiske behandlingen ble det påpekt at sårbarheten i transportsystemet og framkommelighet for 
næringstransport burde få økt fokus. Det var også et ønske om å se nærmere på alternativ bruk av kollektivfelt, 
slik at de også kan benyttes av næringstransport/tungtrafikk.   

I det videre arbeidet har det blitt utført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredningen, og 
Regjerningen behandlet deretter KVU, høringsuttalelser og KS1-rapport. På bakgrunn av dette ble det gitt 
føringer for videre planlegging etter plan- og bygningsloven der planarbeid blant annet skal ta utgangspunkt i 
det kombinerte konseptet, sees i sammenheng med planer for Østfoldbanen og ta hensyn til dyrket mark.   

I Prop. 50 (2014-2015) Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold, vedtok 
Stortinget at det tillates delvis bompengefinansiering av fase 1 av bypakke for transport i Nedre Glomma. Fase 
1 består bl.a. av reguleringsplanlegging av ny kryssing over Glomma som strekningen Hafslund-Dondern var 
en del av. 

2.2.1 Premissdokument for utforming 
Med bakgrunn i Statens vegvesens arkitekturstrategi og som del av Bypakke Nedre Glomma, har Statens 
vegvesen utarbeidet Premissdokument for utforming (sist revidert 06.07.2018). Dokumentet skal være 
premissgivende for prosjekterende, fagansvarlige, byggeledere og beslutningstakere, og bidra til at 
bypakkeprosjektene fremstår med en enhetlig og gjenkjennelig arkitektur. Indirekte er dokumentet et bidrag til 
nullvisjonen innen trafikksikkerhet, da et godt utformet anlegg er av stor betydning for å redusere antall 
alvorlige ulykker. Premissene er et supplement til gjeldende normaler og håndbøker på et fagområde de ikke 
dekker. Dokumentet gir generelle føringer med vekt på funksjon for en rekke temaer, og angir prinsipper for 
de viktigste elementene som de fleste prosjektene vil inneholde. Mer konkrete føringer for dette prosjektet er 
angitt i kapittel tabell 6. 

2.2.2 Kollektivstrategi 
Som en oppfølging av Bypakke Nedre Glomma, med økt satsing på kollektivtrafikk, er det utarbeidet et 
helhetlig kollektivtilbud i Nedre Glomma. Rapport 91/2017, Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma av 
Urbanet Analyse, ligger til grunn for et nytt rutetilbud som ser sammenhengen med en helhetlig 
virkemiddelpakke og som hensyntar nullvekstmålet. Utredningen har analysert eksisterende kollektivtilbud og 
konkluderer med at systemet er komplisert med mange ruter, der rutene ofte har ulike varianter av traséer og 
lav frekvens. I rapporten er prosjektet Rv. 111 kollektivfelt Hafslund-Dondern fremhevet som ett av tiltakene i 
Bypakke Nedre Glomma som spesielt kan ha betydning for kollektivtilbudet.  

Utredningen anbefaler en forenkling av tilbudet og en prioritering av de viktigste reisestrekningene. Det nye 
tilbudet består av 11 hovedbusslinjer som betjener områder med store reisestrømmer. Lokalbusslinjer og 
bestillingstilbud (Flexx) vil dekke områder med færre reiser og linjene vil variere med etterspørsel. I tillegg 
dekkes tilbudet av rushtidslinjer (Kalnes og Grålum), shuttlebuss, samt regionbusser og ekspressbusser.  

Nytt tilbud ble innført i 2018.  
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Figur 2 Linjekartet for Nedre Glomma viser hovedbusslinjer og lokalbusslinjer. I tillegg kommer regionbusser, 
ekspressbusser, skolebusser og bestillingstilbud (Flexx) som ikke inngår i linjekartet. (Kilde: www.ostfold-kollektiv.no) 

 

Figur 3: Utsnitt av linjekartet for Nedre Glomma, med fokus på Sarpsborg (Kilde: www.ostfold-kollektiv.no) 

Strekningen Hafslund-Dondern inngår i hovedbusslinje 12 og 14, samt lokalbusslinje 131 og 133. Se mer 
utfyllende omtale av busslinjer på strekningen i kapittel 3.2. 
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2.2.3 Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg 
Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg (2017) er en temaplan som er utarbeidet i samarbeid mellom 
Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen. I planen er strekningen 
langs rv. 111 del av sykkelrute 11, mens strekningen langs fv. 118 sør for Dondern er del av rute 15. Sistnevnte 
hovedrute er lagt i Tors gate, parallelt med fv. 118. For begge disse strekningene angir planen et eget separat 
sykkelanlegg som fremtidig løsning. Det er i planen presisert at det er viktig med en god kobling mellom rute 
11 og 15, og at krysset mellom Tors gate og rv. 111 Iseveien skal forbedres.  

 

 
Figur 4: Kartet viser hovedsykkelruter i tilknytning til planområdet. (Kilde: Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg). 

2.3 Kommunale planer 
2.3.1 Kommuneplan for Sarpsborg 
I samfunnsplanen 2018-2030 for Sarpsborg defineres kommunens visjon «Sammen skaper vi Sarpsborg», 
som angir retning mot å skape et godt hjemsted, jobber for fremtiden og opplevelser for livet. Planen gir flere 
mål og strategier, som berører dette planarbeidet. De omhandler gode bomiljø, miljøvennlig transport og 
muligheter for rekreasjon og opplevelser tilknyttet natur- og kulturminneverdier.  

Gjeldende kommuneplanens arealdel, vedtatt 18.06.2015, har formål i tråd med målene i samfunnsdelen. 
Hovedsakelig bygger dette planarbeidet opp under formålet med å utvikle Sarpsborg med et effektivt og 
miljøvennlig transportsystem.  

Planen gir føringer for arealbruken og gir rammer for nye reguleringsplaner, jf. § 2. Arealbruksformålene langs 
strekningen angis til bl.a. veg, parkering, offentlig eller privat tjenesteyting (Hafslund skole), bebyggelse og 
anlegg, nåværende og framtidig næringsbebyggelse og friområde. Videre omfattes en stor del av planområdet 
av en hensynssone - gjennomføringssone (H_810) med krav om felles planlegging for veg og jernbane med 
ny kryssing av Glomma, jf. § 3.9.  
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Figur 5: Utklipp som viser formål og hensynssoner i kommuneplanens arealdel for området Hafslund-Borgen. Grått – 
veg, parkering, rosa – off./priv. tjenesteyting, oransje – bebyggelse og anlegg, mørk/lys lilla – fremtidig/nåværende 
næringsbebyggelse, lys grønn – friområde, skravur - gjennomføringssone. (Kilde: Sarpsborg kommune).  

  

2.3.2 Kommunedelplan InterCity Fredrikstad-Sarpsborg 
Bane NOR planlegger nytt dobbeltspor på jernbanen mellom Fredrikstad og Sarpsborg. I Sarpsborg er 
utredningskorridoren fra Rolvsøy til Klavestad. Korridoren inkluderer stasjonsområdet ved eksisterende 
Sarpsborg stasjon og fv. 118 ny Sarpsbru med utvidelse eller omlegging av rv. 111 Hafslunds gate. Det pågår 
et kommunedelplanarbeid med tilhørende konsekvensutredning som skal avklare overordnede prinsipper for 
fremtidig utbygging og valg av korridor for jernbanen med tilgrensende vegsystemer. Planprogrammet ble sist 
vedtatt i juni 2018. Kommunedelplan for Rolvsøy-Klavestad skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i løpet 
av 2019. Strekningen skal, i henhold til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 stå ferdig innen 
2029. 
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Figur 6: Visualisering av utredningskorridorene i Sarpsborg, østre del. (Kilde: Planprogram for KDP Intercity 
Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg, Bane NOR). 

 

I tidlig fase av kommundelplanarbeidet var rv. 111 fra Hafslund til Dondern inkludert. Dette er bakgrunnen for 
gjennomføringssonen (H_810) med krav om felles planlegging for veg og jernbane med ny kryssing av 
Glomma, jf. kommuneplanens arealdel § 3.9. Vegstrekningen er nå tatt ut av kommunedelplanen og skal 
reguleres i dette planarbeidet. Vestre del av planområdet overlapper imidlertid med intercity-arbeidet og 
løsninger i reguleringsplanen må avklares underveis mellom prosjektene.     

 

2.3.3 Kommunedelplan for folkehelse 2016-2027 
Folkehelseplanen, vedtatt 10.11.2016, skal bidra til et mer helhetlig, systematisk og kunnskapsbasert 
folkehelsearbeid. Den setter fokus på viktige innsatsområder, for å bedre folkehelsen og redusere sosial ulikhet 
i helse. I dette planarbeidet er hovedmålet om sunn og fysisk aktiv hverdag for alle mest sentralt. Av foreslåtte 
tiltak er bl.a. aktiv skoleveg (gåbuss).   
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2.3.4 Reguleringsplaner  
Følgende reguleringsplaner gjelder innenfor planområdet (ved varsel om oppstart): 
 
Sporsløyfe østre/vestre linje (26020), vedtatt 26.03.1992 
Planen regulerer sporsløyfen mellom østre og vestre linje, rundkjøringen på Hafslund med tilførselsveger og 
gang- og sykkelvegnett, samt boskettmotiv (lund/allé) i sidearealene til gang- og sykkelvegen. Planen vil 
delvis bli erstattet i Hafslunds gate øst for rundkjøringen.  
 
Østre linje – Torggata (26006), vedtatt 31.03.1971 
Planen regulerer boligområdet mellom Rolighetsveien og østre linje. Planene vil i liten grad bli berørt av nytt 
planarbeid. 
 
Gang- og sykkelvei langs rv. 111, (26017), vedtatt 07.12.1989 
Planen regulerer trafikkområde til fortau/gang- og sykkelveg på nordsiden av rv. 111, mellom Borg 
Svakstrøm (gnr/bnr 1048/466/2) og Gjenbruksbutikken (gnr/bnr 1048/464). Planen vil bli erstattet i sin helhet 
av nytt planarbeid. 
 
Industriområde Solheim (26012), vedtatt 08.11.1968 
Planen regulerer rv. 111 og tilliggende kommunalt vegnett, formål til forretning/kontor/industri på begge sider 
av vegen, samt boligformål langs Gamle Isevei. Planen regulerer også en snarveg, friområde (F1), som 
forbinder industriområdet med Gamle Isevei. Planen vil bli erstattet i og langs rv. 111. 
   
Rundkjøring Iseveien (rv. 111) x Rådhusveien (26031), vedtatt 12.11.2015 
Planen regulerer ny rundkjøring i krysset rv. 111 x Rådhusveien, med tilhørende gang- og sykkelvegnett, 
holdeplasser mm. Ny plan vil grense inntil i vest. 
 
Snoktin (26016), vedtatt 24.08.1989 
Planen regulerer deler av fv. 118 Skjebergveien mellom Snoktinveien og Torvaldslyst, og boligområdet på 
østsiden av fv. 118 Skjebergveien. Planen vil ikke bli berørt av nytt planarbeid, og vil ligge utenfor 
planområdet når grensene er justert. 
 
Stenerød – vanførehjem (26008), vedtatt 03.04.1973 
Planen regulerer bl.a. vegsystem og boligfelt sør for fv. 118 Skjebergveien og Edonbakken. Planen vil ikke 
bli berørt av nytt planarbeid, og vil ligge utenfor planområdet når grensene er justert. 
 
 
Følgende reguleringsplanarbeid er varslet igangsatt: 
 
Tidligere Østfoldmeieriet (26033) 
Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for et 31,2 daa stort område med tidligere Østfoldmeieriet (gnr/bnr 
1048/466) og tilliggende eiendommer. Området planlegges for bolig, kontor, tjenesteyting og varehandel, 
med høy utnyttelse av arealene. Planarbeid ble kunngjort 13.07.2017, og forslagsstiller er Bjørnstadveien 2 
AS. Eiendommene vil bli berørt av nye vegtiltak, og det er dialog om hvordan prosjektene påvirker 
hverandre. 

Fv. 118 Skjebergveien, oppgradering av kollektivholdeplass Borgen (26035) 

Statens vegvesen har varslet oppstart av detaljreguleringsplan for oppgradering av bussholdeplassen 
Borgen, langs fv. 118 Skjebergveien. Holdeplassen er en av flere holdeplasser langs fv. 118 som skal 
prioriteres oppgradert til standard for universell utforming, med lehus og sykkelparkering. Planarbeidet ble 
kunngjort 16.11.2016, med en utvidelse av planområdet 16.06.2017. Ny holdeplass på Borgen er planlagt 
etablert lenger nord for eksisterende holdeplass, for å ivareta avstand mellom holdeplassene. I planarbeidet 
for rv. 111 Hafslund-Dondern inngår sanering av holdeplass ved Borgenbanen, som også er et ledd i 
omstruktureringen av holdeplassene i området.  
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3 Situasjonsbeskrivelse 
3.1 Eksisterende tilbud for gående og syklende 
Forholdene for gående og syklende på strekningen er utfordrende. Biltrafikken gir miljømessige konsekvenser, 
i tillegg til at det er få kryssingsmuligheter og et usammenhengende tilbud. Dette bidrar igjen til unødvendige 
omveger for de myke trafikantene. 

Sykkelreiser 
Det er hentet ut data fra Strava for å undersøke hvilke lenker dagens syklister bruker og hvor flest sykler. 
Strava er en app som benyttes for å registrere egne sykkel- og løpeturer. Appen er svært utbredt, spesielt 
blant treningsyklister.  

Figur 7 viser de mest brukte sykkellenkene i prosjektområdet. Jo tykkere og rødere fargen er, jo flere syklister 
er det. Vi ser at rv.111 Hafslunds gate er mye brukt, mens rv.  111 Iseveien er noe mindre brukt.  Fv. 118 
Skjebergveien og Gamle Isevei brukes også av mange.  

 

Figur 7 De mest brukte sykkellenkene blant Strava-brukerne i området (tykkelsen på streken angir mengden som bruker 
lenken) (Kilde: Strava) 

Skoleveg 
Gang- og sykkelvegnettet i og nært planområdet er skoleveg for elever ved Hafslund barne- og ungdomsskole. 
Skolen har ca. 760 elever. Sarpsborg kommune har gjennomført analyser ved bruk av ATP-modellen (Areal- 
og transportplanmodellen) for alle skolekretser i kommunen. ATP-modellen beregner trafikkstrømmen mellom 
bolig og skole. Dette gir et bilde av hvilke strekninger elevene bruker på veg til og fra skolen, og hvor mange 
som benytter strekningene. For Hafslund skolekrets viser skolevegsanalysen at endel elever benytter dagens 
gang- og sykkelvegnett langs rv. 111. 
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Figur 8: Sarpsborg kommunes skolevegsanalyse for Hafslund skolekrets i prosjektområdet. (Kilde: kart.sarpsborg.com). 

Kryssingspunkter 
I dagens situasjon er det kun fire tilrettelagte kryssingspunkter langs og i nær tilknytning til traseen. To av disse 
kryssingspunktene er planskilt med kulvert, mens det er kryssing under Gule bru vest for planområdet, og 
kryssing i plan ved rundkjøringen ved Dondern. Figur 9 og figur 10 viser hvor kryssingspunktene er i dag og 
ca. avstanden mellom dem. Grønn ring illustrerer de planskilte kryssingene, mens blå ring markerer kryssing 
i plan (gangfelt).  

 

Figur 9: Oversikt over kryssingspunkter i dagens situasjon på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern (Kilde: 
kart.finn.no). 
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Sør for rv. 111 Iseveien, ved Snekkerstubakken, ligger Iseveien kjøpesenter. I dagens situasjon finnes det 
ingen kryssingsmuligheter for myke trafikanter her. Under befaring ble det observert flere personer som krysset 
kjørebanen på dette stedet.  

I forbindelse med planlagt ny rundkjøring i krysset med Rådhusveien og rv. 111 Iseveien, er det planlagt 
kryssing i plan rett vest for denne rundkjøringa. Dette prosjektet har finansiering i 2019 (NTP handlingsprogram 
2018-2023 (2029)). 

 

Figur 10: Oversikt over kryssingspunkter i dagens situasjon på strekningen mellom Dondern og Rådhusveien (Kilde: 
kart.finn.no). 

Strekningsløsninger 
Mellom rundkjøringene ved Hafslund skole og Dondern er det i dag et delvis tilrettelagt tilbud for gående og 
syklende på begge sider av rv. 111 Hafslunds gate (se figur 11). Tilretteleggingen varierer mellom gang- og 
sykkelveg og fortau, noe som gir et lite sammenhengende tilbud, da fortau ikke er et fullverdig tilbud for 
syklister.  Fra krysset med Gamle Isevei til Dondern må syklistene enten sykle i kjørebanen eller på fortau.  
Begge alternativer er uheldige med tanke på sikkerhet, trygghetsfølelse og fremkommelighet for syklistene. 
Langs denne strekningen er det også flere konfliktpunkter i form av avkjørsler til både nærings- og 
boligbebyggelse. Disse er markert med rødt kryss i figuren. Det er fem avkjørsler på nordsiden av rv. 111 
Hafslunds gate og to avkjørsler på sørsiden. Disse leder blant annet til to bensinstasjoner og ellers noe 
næringsbebyggelse. Gående og syklende på nordsiden av rv. 111 Hafslunds gate må i tillegg krysse 
Holteveien, avkjøringen til Rich Bar (1047/116) og Gamle Isevei. Dette er kryssingspunkter uten tilrettelegging.  
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Figur 11: Strekningstilbud og konfliktpunkter på vestre del av planområdet (Kilde: kart.finn.no). 

I østre del av planområdet, mellom Dondern og Rådhusveien er det kun tilbud for myke trafikanter på 
nordsiden av rv. 111 Iseveien (se figur 12). Tilretteleggingen varierer mellom gang- og sykkelveg og fortau, 
noe som gir et oppstykket og mangelfullt tilbud. 

 

 

Figur 12: Strekningstilbud og konfliktpunkter på østre del av planområdet (Kilde: kart.finn.no). 

Strekningen på østre del av planområdet har færre konfliktpunkter enn den vestre delen, men punktene her er 
preget av mye trafikk til/fra store trafikkskapende bedrifter, som eksempelvis Rema 1000. 

Kryssingen ved innkjøringen til Rema 1000 er heller ikke utformet etter gjeldende krav til standard på 
kryssingspunkt. Her er det plass til to biler i hver «arm» og kryssingsavstanden blir dermed over 8 meter. 
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Håndbok V127 anbefaler maksimal kryssingsavstand på 8 meter, noe som innebærer at kryssingspunktet ikke 
er utformet etter gjeldende anbefaling. 

I planen for hovedsykkelveger i Fredrikstad og Sarpsborg er strekningen langs rv. 111 Hafslunds gate og 
Iseveien del av sykkelrute 11, mens strekningen langs fv. 118 Skjebergveien er del av rute 15 (se kapittel 
2.2.3). Sistnevnte hovedrute er lagt i Tors gate, parallelt med fv. 118 Skjebergveien. For begge disse 
strekningene angir planen et eget separat sykkelanlegg som fremtidig løsning. 

 

3.2 Kollektivtilbud  
Holdeplasser 
Innenfor planavgrensningen er det i dag fire bussholdeplasser (Hafslund skole, Hafslund Esso, Solheim 
Industrifelt og Nygård søndre). Disse holdeplassene er tosidig og utformet som busslommer. Det er i tillegg en 
tosidig holdeplass i fv. 118 Skjebergveien (noe sideforskjøvet) like sør for Dondern (Borgenbanen) og en 
ensidig holdeplass rett øst for Dondern (Svenningsen). Borgenbanen og Svenningsen skal saneres i 
forbindelse med denne reguleringsplanen. Figur 13 viser en oversikt over dagens holdeplasser på 
vegstrekningene som inngår i planarbeidet.  

 

Figur 13: Oversikt over holdeplassene langs vegstrekningene i planområdet og traseene for hovedlinjene som trafikkerer 
her (Kilde: ostfold-kollektiv.no). 

 

Busslinjer 
Følgende hovedbusslinjer trafikkerer på strekningen:  

• Linje 12 (Kalnes-Sarpsborg-Sandbakken): Fire avganger per time i hver retning i morgen- og 
ettermiddagsrush (mellom kl. 06:00-08:00 og 14:00-17:00), ellers to avganger i timen i hver retning.  

• Linje 14 (Ise-Hevingen-Sarpsborg-Rekustadåsen): To avganger per time i hver retning gjennom 
store deler av virkedagen. 

Det er flere busslinjer, både skolebuss, og lokalbusslinjer som kjører i området, spesielt på strekningen mellom 
Dondern og Hafslund. Rute 155 kjører langs Hafslundsgate og deretter inn Tors gate.  
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Følgende lokale busslinjer og skolebusser trafikkerer på strekningen: 

• Linje 131 (Kvastebyen-Høysand-Sarpsborg): 1 avgang i timen/annenhver time i hver retning gjennom 
virkedøgnet. 

• Linje 133 (Borgen-Bede-Sarpsborg): ringrute med 1 avgang i timen/annenhver time gjennom 
virkedøgnet. 

• Linje 143 (Sarpsborg-Skjeberg-Ullerøy): skolebuss med 1-3 avganger i morgenrush i retning 
Sarpsborg og 1 avgang på ettermiddagen i retning Bergli Skjeberg. 

• Linje 153 (Sarpsborgskolene): 1 avgang i morgen- og ettermiddagsrush gjennom planområdet. 

• Linje 155 (Hafslund skole): 1 avgang mot Hafslund skole på morgenen, 1-5 avganger mot 
Nyveien/Hevingen på formiddagen/ettermiddagen. 

• Linje 164 (Borg VGS): 3 avganger i morgenrush mot Ise stasjon, 2 avganger på formiddag/ettermiddag 
mot Sarpsborg bussterminal. 

• Linje 633 (Halden-Sarpsborg-Moss): regionbuss med 1-5 avganger i morgenrush (avhengig av 
retning) og 3-4 avganger i hver retning i ettermiddagsrush. 

• Linje 640 (Sarpsborg-Askim-Mysen): regionbuss med ca. 1 avgang i timen gjennom virkedøgnet. 

 

Forsinkelser 
I dagens situasjon mangler det et separat felt for kollektivtrafikken langs strekningen og bussene må benytte 
samme kjøreareal som bilene. Dette fører til at bussene blir stående i den samme køen som bilistene. Dette 
bidrar til redusert fremkommelighet, som igjen berører busspassasjerene og kollektivtilbudet i regionen.  

For å få et inntrykk av hvor store forsinkelser det er på strekningen, er det innhentet data fra Østfold 
kollektivtrafikk over passeringstider (forsinkelsesdata) for linje 12 og 14. De tilgjengelige dataene er innenfor 
periodene kl. 06-09 og 14:30-17:30 i en tidsperiode på tre uker fra 22.10.2018 til 09.11.2018. Forsinkelsen er 
beregnet ved å sammenligne planlagt kjøretid med et gjennomsnitt av de faktiske kjøretidene på strekningene. 
Tid på holdeplass er inkludert i kjøretidene og kan påvirke resultatene.     

Linje 12, på strekningen mellom Borgenbanen og Hafslund hovedgård, har en gjennomsnittlig forsinkelse på 
2 minutter i morgenrush i retning vest (sentrum). Avgang kl. 07:35 har den største gjennomsnittlige forsinkelsen 
på 7 minutter i løpet av treukersperioden.  

Den lengste forsinkelsen, på 10 minutter, er registrert ved avgangen 07:35 den 23. oktober. Utvalget av data 
er på 130 avganger i perioden 22. oktober til 9. november. Av disse 130 avgangene er det 115 registreringer 
på avgangene i perioden 05:50-07:05. Dette medfører at datautvalget i den mest trafikkerte perioden på 
morgenen er noe sparsomt. 

Linje 14, på strekningen mellom Nygård Søndre og Hafslund skole, har en gjennomsnittlig forsinkelse på 2 
minutter i morgenrush i retning vest (sentrum). Avgang kl. 07:35 har den største gjennomsnittlige forsinkelsen 
på 4 minutter i løpet av treukersperioden.  

Den lengste forsinkelsen, på 13 minutter, er registrert ved avgangen 07:05 den 30. oktober. Utvalget av data 
er på 75 avganger i perioden 22. oktober til 9. november. 

 

Linje 12 og linje 14 har svært lite forsinkelser i retning øst i de registrerte dataene for morgentrafikk. Alle 
avganger har en gjennomsnittlig forsinkelse på under 1 minutt i perioden det er registrert. 
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Figur 14 Fremstilling av forsinkelser for bussen om morgenen i retning vest. Det analyserte området streker seg lenger ut 
en kartet viser (Kilde: finn.kart.no) 

 

Figur 15: Fremstilling av forsinkelser for bussen om morgenen i retning øst. Det analyserte området streker seg lenger ut 
en kartet viser (Kilde: finn.kart.no) 

Linje 12, på strekningen mellom Borgenbanen og Hafslund hovedgård, har en gjennomsnittlig forsinkelse på 
ettermiddag på 1 minutt i retning vest (sentrum). Avgang kl. 15:35 har den største gjennomsnittlige forsinkelsen 
på 2 minutter i løpet av treukersperioden.  

Den lengste forsinkelsen, på 5 minutter, er registrert ved avgangene 15:50 25. oktober og 15:35 den 8. 
november. Utvalget av data er på 110 avganger i perioden 22. oktober til 9. november. 

I ettermiddagsrush har linje 14, på strekningen Nygård søndre og Hafslund skole, en gjennomsnittlig 
forsinkelse på 2 minutter. Avgang kl. 16:05 har den største gjennomsnittlige forsinkelsen på 4 minutter i løpet 
av treukersperioden. 

Den lengste forsinkelsen, på 11 minutter, er registrert ved avgangen 16:05 den 22. oktober. Utvalget av data 
er på 60 avganger i perioden 22. oktober til 9. november. 
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Figur 16 Fremstilling av forsinkelser for bussen om morgenen i retning vest. Det analyserte området streker seg lenger ut 
en kartet viser (Kilde: finn.kart.no) 

Linje 12, på strekningen mellom Hafslund hovedgård og Borgenbanen, er i gjennomsnitt ikke forsinket i retning 
øst i ettermiddagsrushet. Avgang kl. 15:45 har den største gjennomsnittlige forsinkelsen på 1 minutt i løpet av 
treukersperioden. Den lengste forsinkelsen, på 3 minutter, er registrert ved avgangen klokka 15:15 den 6. 
november. Utvalget av data er på 65 avganger.  

I ettermiddagsrush har linje 14, på strekningen Hafslund hovedgård og Nygård søndre, i gjennomsnitt ingen 
forsinkelser i retning øst. Avgang kl. 15:45 har den største gjennomsnittlige forsinkelsen på 1 minutt i løpet av 
treukersperioden. 

Den lengste forsinkelsen, på 3 minutter, er registrert ved tre ulike avganger i analyseperioden. Utvalget av 
data er på 90 avganger. 

 

Figur 17: Fremstilling av forsinkelser for bussen om ettermiddagen i retning øst. Det analyserte området streker seg lenger 
ut en kartet viser (Kilde: finn.kart.no) 

I figur 18 til figur 25 er alle de registrerte kjøretidene for linje 12 og linje 14 vist. 
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Figur 18: Registrert kjøretid på linje 12 om morgenen, i vestgående retning 

 

Figur 19: Registrert kjøretid på linje 12 om ettermiddagen, i vestgående retning 
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Figur 20: Registrert kjøretid på linje 14 om morgenen, i vestgående retning 

 

Figur 21: Registrert kjøretid på linje 14 om ettermiddagen, i vestgående retning 
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Figur 22: Registrert kjøretid på linje 12 om morgenen, i østgående retning 

 

Figur 23: Registrert kjøretid på linje 12 om ettermiddagen, i østgående retning 
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Figur 24: Registrert kjøretid på linje 14 om morgenen, i østgående retning 

 

Figur 25: Registrert kjøretid på linje 14 om ettermiddagen, i østgående retning 
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3.3 Biltrafikk 
Årsdøgntrafikk  
Rv. 111 har i dag ett kjørefelt i hver retning langs hele den aktuelle strekningen. Fartsgrensen er 40 km/t 
mellom rundkjøringen ved Hafslund skole og rundkjøringen ved Dondern. Øvrige veglenker har fartsgrense 50 
km/t. Området er preget av mye biltrafikk, med størst årsdøgntrafikk (ÅDT) i rv. 111 Hafslunds gate. De mange 
avkjørslene lager en uoversiktlig situasjon for alle trafikantgruppene. 

 

Figur 26: Trafikkmengder (ÅDT) på vegnettet, tallene i parentes illustrerer tungtrafikkandelen. Rød pil indikerer 
lokalisering av tellepunkt (Kilde: kart.finn.no). 

Timestrafikk i rundkjøringen ved Dondern 
Som grunnlag for å beregne dagens timetrafikk i rundkjøringen ved Dondern er det benyttet tall fra Statens 
vegvesen og COWI. Statens vegvesen utførte trafikktellinger av rundkjøringen i januar 2017 i morgen- og 
ettermiddagsrushet. Disse tellingene ble utført i tidsrommet 07:25-07:50 og 15:45-16:10. COWI har utarbeidet 
et trafikknotat for området Roligheten i Sarpsborg. I notatet er det beregnet kjøremønster for Tors gate i 2017. 
Dette baserer seg på trafikktelling utført i 2014 i rundkjøringen ved Dondern, og COWIs egne vurderinger. 
Gjennomsnittet av disse to datasettene er brukt for å beregne dagens timetrafikk. Figur 27 viser timetrafikk 
fordelt på inn og ut av hver vegarm (ytterst), og fordelt per svingebevegelse inn i krysset. 
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Figur 27: Timetrafikk i eksisterende kryss ved Dondern basert på tellinger fra Statens vegvesen og COWI.  

3.4 Ulykkessituasjon 
Ulykkesdata fra Statens vegvesen (hentet fra Vegkart.no) er benyttet for å få en oversikt over antall 
politirapporterte personskadeulykker i prosjektområdet. Det er sett på 5-års perioden 2012-2017 og totalt er 
det registrert 16 trafikkulykker langs den aktuelle strekningen (se figur 28 og figur 29). 

 

Figur 28: Politirapporterte personskadeulykker i vestre del av prosjektområdet (Kilde: kart.finn.no og vegkart.no). 

 
Figur 29: Politirapporterte personskadeulykker i østre del av prosjektområdet (Kilde: kart.finn.no og vegkart.no). 

 



   

 
 

RAPPORT SIDE 32 AV 64  
 

S:\Oppdrag\SRP\32113\10207794_Rv111 Hafslund-Dondern\000_Rv111\03 Informasjonsstyring\Oversendelser til SVV\2019 02 01 - Første levering 
KU\Vedlegg\Vedlegg 3 - Rapport innledende fase 2019 02 01.docx  

 

 

Ulykkene fordeler seg på følgende uhellskategorier:  

• 7 bilulykker 

• 7 MC-ulykker 

• 1 sykkelulykke 

• 1 ulykke med fotgjenger eller akende involvert 

De aller fleste ulykkene som er registrert har skjedd i tilknytning til kryss eller avkjørsler. Alle ulykkene har 
lettere skade som alvorligste skadegrad, med unntak av én ulykke. Ulykken med alvorlig skade var en MC-
ulykke som skjedde i krysset ved innkjøringen til Iseveien kjøpesenter.  

3.5 Dagens reisevaner 
Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjennomført en nasjonal reisevaneundersøkelse (RVU) for å kartlegge 
det norske folks reisevaner. De har utarbeidet en egen rapport basert på denne som beskriver 
transportressursene og reiseaktiviteten i Sarpsborg og Fredrikstad. Reisemiddelfordelingen for Sarpsborg 
kommune i 2013/2014 er presentert i tabell 1. 

Tabell 1: Reisemiddelfordeling i Sarpsborg 2013/2014 (TØI, 2015). 

Til fots Sykkel Bilfører Bilpassasjer Kollektiv MC/annet 

12 % 3 % 66 % 12 % 6 % 1 % 

 
Sarpsborg har en høy bilandel (bilfører og -passasjer) på nærmere 80 %. Til gjengjeld er det få som reiser 
kollektivt (kun 6 %) eller sykler (kun 3 %). 12 % reiser til fots.  

Videre trekkes det frem at hver fjerde reise som foretas av bosatte i Sarpsborg eller Fredrikstad er mellom en 
og tre kilometer, og at hver tredje reise er under tre kilometer. De mange korte reisene viser at det er stort 
potensial for å få flere over på gange og sykkel.  

Ser man på transportmiddelbruk på arbeidsreiser for bosatte i Sarpsborg (tabell 2), ser vi at bilførerandelen er 
svært høy. Kollektivandelen er kun 9 %, og sykkel og gange totalt 10 %.  

Tabell 2: Transportmiddelbruk på arbeidsreisen (reiser som starter/ender hjemme med arbeid som formål) for bosatte i 
Sarpsborg (TØI, 2015). 

Til fots Sykkel Bilfører Bilpassasjer Kollektiv MC/annet 

6 % 4 % 78 % 3 % 9 % 0 % 

3.6 Målpunkt  
Planområdet inneholder hovedsakelig boliger og ulike typer næring, men også grøntområder og en skole. 
Nedenfor følger en liste over det som anses som de største målpunktene innenfor planområdet. Gårds- og 
bruksnummer i parentes.  

• Hafslund barne- og ungdomsskole. Skolen har totalt ca. 760 elever og 100 ansatte.  

• Iseveien senter (1048/267) og Byggmax (1048/262) 

• Borgen folkepark og idrettsplass 

• Rich Bar (1047/116) 
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• NLM Gjenbruk (1048/464) 

• Rema 1000 Iseveien (1048/11/2)  

 

Figur 30 Målpunkt i planområdet (Kilde: kart.finn.no) 
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4 Tekniske føringer og dimensjoneringskriterier 
Utforming av riks- og fylkesveger baseres på Statens vegvesens håndbøker. De viktigste i dette prosjektet er:  

o Håndbok N100 «Veg- og gateutforming» (2018) 

o Håndbok V121 «Geometrisk utforming av veg- og gatekryss» (2014) 

o Håndbok V122 «Sykkelhåndboka» (2013) 

o Håndbok V123 «Kollektivhåndboka – tilrettelegging for kollektivtransport på veg» (2014) 

o Håndbok V129 «Universell utforming av veger og gater» (2011) 

Det er utarbeidet en samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma. Avtalen er inngått 
mellom følgende parter: Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Statens 
vegvesen og Bane NOR (Bypakke Nedre Glomma, 2016). I den forbindelse er det utarbeidet et 
premissdokument (datert 06.07.2018) for utforming som gir en del føringer som skal følges i dette prosjektet.  

4.1 Dimensjoneringskriterier 
Konseptene skal skisseres ut fra dimensjoneringskriterier vist i tabellene under. Dimensjoneringskriteriene er 
inndelt etter vegformål/fartsgrense, og i tabell 3 vises dimensjoneringskriteriene for rv. 111 Hafslunds gate, rv. 
111 Iseveien og fv.118 Skjebergveien, med dimensjonerende fartsgrense 50 km/t.  

Tabell 3: Dimensjoneringskriterier rv.111 og fv.118 – fartsgrense 50 km/t 

Element (m) Referanse  

Stoppsikt kryss/avkjørsler 45 N100 

Minste horisontalkurveradius 60 N100 

Minste lavbrekkskurveradius 400 N100 

Midtdeler 1,5 (fysisk) N100 

Fortau (ferdselssone + kantsteinssone) 2,0 + 0,5 (0,7 ved 
busslomme/kantstopp) 

N100 

Gang- og sykkelveg 3,0 + 0,25 grusskuldre N100/V122 

Sykkelveg med fortau 3,0 + 2,0 
+ 0,25 grusskuldre 

N100/V122 

Kjørefelt 3,5 N100  

Kollektivfelt 3,5  Østfold kollektivtrafikk/N100 

Rabatt 1,5 (2,0 ved gangfelt) N100 

Dybde venteareal for holdeplass 2,7 (min. 2,0 fri 
passasje) 

N100/V123 

Lengde kantstopp 20 per buss N100/V123 

Lengde busslomme 20 per buss + 10  N100/V123 
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I tillegg inn- og 
utkjøringslengde på 
totalt 40 m 

 

Fartsgrense i Tors gate har vært diskutert. Foreløpig legges det opp til 40 km/t, men dette må avklares videre 
med Sarpsborg kommune. Dimensjoneringskriterier som gjelder for Tors gate ved fartsgrense 40 km/t er 
presentert i tabell 4. Tors gate defineres også som en gate, fordi planområdet er definert som et 
sentrumsområde.  

Tabell 4: Dimensjoneringskriterier Tors gate – fartsgrense 40 km/t 

Element  (m) Referanse  

Stoppsikt kryss/avkjørsler 30 N100 

Minste horisontalkurveradius 40 N100 

Minste lavbrekkskurveradius 150 N100 

Fortau (ferdselssone + kantsteinssone) 2,0 + 0,5 N100 

Kjørefelt 3,0 N100 

 

I tabell 5 presenteres dimensjoneringskriteriene som er gjeldende for rundkjøringen i planområdet.  
Tabell 5: Dimensjoneringskriterier rundkjøring 

Element Kriterier Referanse 

Minimum ytre diameter 2-felts veg 40-45 m N100/V123 (ikke lenger hovedveg, 
men gate)  

Dimensjonerende kjøretøy Vogntog (VT) 

Modulvogntog (MVT) 
skal kunne trafikkere 
ved å benytte 
overkjørbart areal 

N100/V121 

Krav til minste kjørebanebredde i 
sirkulasjonsarealet  

5,0 m (buss)  
6,0 m (VT) 

N100/V121 

Krav til belysning Skal belyses Iht. V124/V125 

Overkjørbart areal 2,0 m N100/V121 

Avbøyning, Rk Dimensjoneres N100 

Sentraløy Avhenger av de andre 
parameterne. 

 

Deleøy i vegarmer, lengde Min. 10 m N100/V121 

Gangfelt, minimum lengde fra 
sirkulasjonsareal 

Min. 5 m  N100/V121 
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I tabell 6 presenteres noen av føringene som er lagt i premissdokumentet for utforming av Bypakke Nedre 
Glomma. Premissene er et supplement til gjeldende normaler og håndbøker, og skal ikke overstyre relevante 
juridiske føringer eller Statens vegvesens håndbøker. 

Tabell 6: Premisser for utforming, Bypakke Nedre Glomma 

Element Kriterier 

Oppmerking av gang- og sykkelveger i 
underganger 

Markeres med gul midtstripe gjennom undergang, samt 8-
12 m før og etter. I tillegg hvite piler som angir fartsretning. 

Minste horisontalkurveradius gang- og 
sykkelveger 

40 m, men min. 5-10 m inn mot kryss eller undergang, for å 
redusere syklistenes hastighet. 

Minste horisontalkurvatur sykkelveg 
m/fortau 

40 m. Min 17 m ved eksepsjonelle tilfeller. Min. 3-5 m 
(gjerne S-kurve) før kritiske krysningspunkter ved behov. 

Skille mellom sykkelveg og fortau Ikke-avvisende kantstein i lys granitt, med 5 cm vis 

Oppmerking sykkelveg Pil som viser ferdselsretning og sykkelsymbol. Gjentas hver 
200 m i tillegg til merking ved kryss. Oppmerksomhetsfelt i 
form av tverrgående striper før potensielle konfliktpunkter 
med gående eller kjørende. 

Underganger gang- og sykkelveg, 
dimensjon 

Fri høyde 3,10 m. Fri bredde 5 m. (4 m ferdselsbredde + 2 x 
0,5 m steinsatt bankett, 5 cm høy) 

Underganger lenger enn 25 m bør ha min. bredde 6 m. 

Horisontalkurveradius gang- og sykkelveg 
inn mot undergang 

Min. 7,0 m inn mot kulvertåpning.  

Støttemurer ned mot undergang Lave støttemurer inntil 1,0 m høye langs ramper ned mot 
undergang 

Trapper Nivåforskjell mellom repos ≤ 1,5 m.  
Trapper til holdeplass/undergang skal ha varmekabler. 
Det monteres metallskinne for trilling av sykler i trappene. 

Kantsteinsdimensjoner 200x300 mm granittkantstein på urbane strekninger/i 
tettsteder, vanlig granittkantstein på mer rurale strekninger 

Premissdokumentets føringer for materialbruk, utforming av vingemurer, teknisk skap etc. skal følges for å få 
et enhetlig Bypakke-prosjekt. 

 

4.2 Kollektivtrafikk 
Kollektivfelt 
I tråd med håndbok V123 Kollektivhåndboka vektlegges følgende hensyn ved planlegging av infrastruktur for 
kollektivtransport; reisetid, trafikksikkerhet, universell utforming, forståelighet, komfort, kvalitet, andre 
trafikantgrupper og omgivelsene.  
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I følge Kollektivhåndboka skal vegdekke/fast dekke ha jevn overflate, god friksjon, god slitasjemotstand, god 
lastfordelende evne, god vanntetningsevne og være frostsikker.  

Kravene til kollektivfelt i gater er gitt i Håndbok N100 Veg- og gateutforming. Bredden på kollektivfelt er angitt 
i kapittel B.3.2: 

• Hovednett for kollektivtrafikk skal ha kjørefeltbredde på minimum 3,25 m ved fartsgrense ≤ 40 km/t og 
3,5 m ved fartsgrense ≥ 50 km/t  

For dette prosjektområdet har Østfold Kollektivtrafikk ytret ønske om 3,5 m kollektivfelt. 

Holdeplasser 
I bygater og tettbygde strøk anbefaler Kollektivhåndboka at holdeplassene utformes som kantstopp. Kantstopp 
gir kort betjeningstid, god komfort for busspassasjerene, er lite arealkrevende, er enklere å drifte og 
vedlikeholde. Kantstopp har i tillegg lavere investeringskostnader enn busslomme. Busslomme må anlegges 
på 2-feltsveger der ÅDT er over 12 000. 

Figur 31: Utforming av kantstopp (Kilde: Statens vegvesen, N100).Figur 31og figur 32 viser utforming av 
henholdsvis kantstopp og busslomme. 

  

Figur 31: Utforming av kantstopp (Kilde: Statens vegvesen, N100). 

 

 

Figur 32: Utforming av busslomme (Kilde: Statens vegvesen, N100). 

 

Figur 33: Utforming av busslomme (Kilde: Statens vegvesen, N100). 
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Utformingen av bussholdeplassene skal gjøre det enkelt og attraktivt å benytte kollektivtilbudet, og følge 
prinsippene i håndbok V129 Universell utforming av veger og gater og håndbok V123 Kollektivhåndboka. Figur 
34 viser viktige elementer ved utforming av venteareal med lehus. Figuren er hentet fra håndbok V123 
Kollektivhåndboka, men i figuren har vi fjernet målene for minimumsbredde for plattformen og plattform med 
lehus (på hhv. 2,5 m og 4,1 m). Grunnen til dette er at det i nye håndbok N100 er et minimumskrav på 2,7 m 
bredde på plattformen (som inkluderer ferdselssone på 2,0 m og kantsteinssone på 0,7 m).  

Premissdokumentet for Bypakke Nedre Glomma sier også noe om utforming av kollektivholdeplass, og gir 
føringer for materialbruk/møblering av holdeplass ut ifra forventet passasjertall. Holdeplassene i dette 
prosjektet går inn under varianten «Lavt til middels passasjertall». Plattform/venteareal skal utføres i lys grå 
betongasfalt eller asfalt, og avgrenses med kantstein mot grøntarealer.  

Det skal etableres sykkelparkeringsplass for 5 sykler på holdeplassene vest for rundkjøringen på Dondern, og 
3-5 plasser på holdeplassene vest for Dondern. Sykkelparkering skal etableres ved enden av lehus, med 
tilstrekkelig areal for mulig utvidelse. Sykkelparkering skal ha tak, og samme belysning som i lehus og 
ventearealet forøvrig. 

 

Figur 34: Viktige elementer ved utforming av venteareal med lehus (Kilde: Statens vegvesen, V123). 

Avslutning av kollektivfelt 
Det kan være et problem at biltrafikken legger seg inn i kollektivfelt før det er avsluttet med skilt 510.1/510.2 
og oppmerking. Dette resulterer i dårligere framkommelighet for busstrafikken. En løsning som vist i figur 35 
med trafikkdeler og påbudsskilt til venstre for trafikkdeleren gir erfaringsmessig større respekt for overholdelse 
av kollektivfeltet fram til avslutningen. 

 

Figur 35 Kollektivfeltavslutning etter trafikkdeler (Kilde: Statens vegvesen, V123) 
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4.3 Sykkeltrafikk 
Det legges opp til gang- og sykkelveg med bredde 3,0 m eks. skuldre og sykkelveg med fortau med bredder 
3,0+2,0 m eks. skuldre. Det skal settes opp visningsskilt som synliggjør overfor syklende at de følger en 
sykkelrute, og som samtidig gir andre trafikanter informasjon om at det her kan være en del sykkeltrafikk.  

Hele strekningen skal utformes med et bymessig preg, med steinlagte rabatter mellom sykkelveg og 
kjørebane. Det er avklart at hele prosjektet er innenfor det som skal defineres som sentrumsområde. 
Grøntrabatt kan være et mer naturlig skille mellom trafikantarealene helt i øst, mot Rakkestad. 

Maksimal stigning på gang- og sykkelveger er avhengig av stigningens lengde. Krav til stigning skal 
tilfredsstilles i henhold til kolonnen for «I sentrumsområder» i figur 36: 

 

Figur 36: Maksimal stigning for sykkelløsninger (Kilde: Statens vegvesen, V122). 

Kravene til stoppsikt for syklende varierer ut i fra hva slags type vegnett det er, ulik stigningsgrad og om det er 
i eller utenfor by. Stoppsikt for syklende skal være i henhold til figur 37. Stoppsikt er 35-45 m for 
hovedsykkelvegnett.  

 

 

Figur 37: Stoppsikt (LS) for syklende avhengig av type nett, omgivelser og stigningsgrad. Rød linje viser aktuell 
dimensjoneringsstandard for dette prosjektet (Kilde: Statens vegvesen, V122). 

Figur 38 viser skilt og oppmerking i de tilfeller hvor vegen vikepliktreguleres ved kryss med henholdsvis gang- 
og sykkelveg, sykkelveg og sykkelveg med fortau. I slike tilfeller kan kryssingen utformes opphøyet for å 
understreke at trafikken fra sidevegen har vikeplikt. Denne skiltingen bør kun brukes på overordnede ruter 
med stor sykkeltrafikk hvor flere kryss på strekningen har samme skilting. Det er viktig at man har god sikt i 
slike kryss slik at trafikken på sidevegen rekker å oppdage de syklende og ha mulighet til å vike for dem. Denne 
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løsningen bryter med den generelle regelen om vikeplikt og kan komme uventet på bilførerne. I slike tilfeller 
kan skilt 144 Syklende plasseres 150 m før kryssingen. 

 
Figur 38 Kryssing mellom veg og gang- og sykkelveg der trafikk på sekundærvegen skal vike for syklende (Kilde: Statens 
vegvesen, V122) 

Opphøyet gangfelt og skilting og oppmerking i krysset kan brukes for å forsterke lesbarheten. Se eksempel fra 
Tromsø i figuren under.  

 
Figur 39 Eksempel på skilting av forkjørsregulering for syklister (Foto: Sweco) 
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Ved holdeplass skal det etterstrebes å legge gang- og sykkelveg/sykkelveg med fortau bak lehuset. Det skal 
etableres ledegjerder slik at de gående ledes til angitt(e) krysningspunkt(er) langs sykkelvegen. 

 

Figur 40: Eksempel fra Kirkeveien i Oslo. Sykkelveg legges bak holdeplass med markerte gangfelt for gående (Foto: 
Aftenposten, 10. september 2018) 

Det skal etableres sykkelparkering ved holdeplassene i planområdet. Parkeringen skal legges utenom gang- 
og sykkelarealet slik at fri ferdsel ikke hindres. Sykkelstativene skal plasseres slik at syklene ikke står for tett 
på hverandre, og slik at det er tilstrekkelig plass til å manøvrere syklene inn og ut av stativene (se figur 41). 
Skrå sykkelparkering er en mer plassbesparende løsning. Sykkelparkeringen skal være under tak. (jfr. kapittel 
4.2 om holdeplasser) 

 

 

Figur 41: Dimensjonering for sykkelparkering: til venstre: rett sykkelparkering, til høyre: skrå sykkelparkering (Kilde: 
Statens vegvesen, V122). 

4.4 Gangtrafikk 
Attraktive ganganlegg stiller andre krav enn anlegg for syklende. Det er viktig at planleggingen tar hensyn til 
de gåendes behov for tilgjengelighet, trygghetsfølelse og orienterbarhet. Det skal planlegges god bredde på 
gang- og sykkelanlegg for å redusere konfliktpunktene mellom gående og syklende. 
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Det anlegges både plankryssinger og planskilte kryssinger for gående på tvers av rv. 111. Over sidegater er 
det aktuelt med gangfelt eller opphøyet gangfelt. Håndbok V127 anbefaler opphøyet gangfelt ved fartsgrense 
40 km/t og ved rundkjøringer dersom fartsnivået er høyt. Figur 42 viser anbefalt plassering av gangfelt ved 
rundkjøring og kryss. I kryss plasseres gangfeltet enten så tett opp mot et kryssområde som mulig, eller så 
langt unna at kjørende rekker å observere gangfeltet uavhengig av krysset.  

 

  

Figur 42 Plassering av gangfelt ved rundkjøring og kryss (Kilde: Statens vegvesen, N100) 

Universell utforming skal være grunnpilaren i all planlegging der mennesker ferdes, noe som innebærer 
tilrettelegging for alle. Tilrettelegging for gående handler om å tilrettelegge der folk har behov for å gå; langs 
hovedveger, til bussholdeplasser og mot lokale målpunkter som boligområder, skoler og nærmiljø. 

 

4.5 Konstruksjoner 

Kulvertløsninger 
En kulvertløsning kan enten være plasstøpt eller prefabrikkert. Det er besluttet i Vegavdeling Østfold at 
kulverter fortrinnsvis skal være prefabrikkerte, men grunnforhold kan være avgjørende for om kulverten likevel 
skal plasstøpes. Vingemur og kantbjelke plasstøpes også for prefabrikkerte kulverter. Prismessig er det liten 
forskjell på en plasstøpt og prefabrikkert kulvert (ekskl. grunnarbeid). Ved eventuell høy grunnvannstand i 
området, prosjekteres et vanntett trau for å sikre tørr kulvert. Uavhengig av valgt løsning, må omkjøringsveg 
benyttes i anleggsfasen.  

Kulvertene må ha god belysning. En lang kulvert oppfattes ofte som mørk, spesielt i vinterhalvåret. For å unngå 
at gående og syklende velger mindre trafikksikre omveger, er gjennomgående sikt, god belysning og bred 
lysåpning viktig for å oppnå en sikker vegkryssing. Bankett (som beskrevet i premissdokument for utforming) 
i kulvert vurderes i prosjektet. 

Anleggsgjennomføring 
Det vil alltid være utfordringer knyttet til byggearbeider i et trafikkert og høyt utnyttet område. 
Anleggsgjennomføring med faseplanlegging må tillegges tilstrekkelig vekt for å unngå store ulemper for bilister, 
myke trafikanter og andre brukere av området. Det mest positive med elementkulvert er at faseplanene kan 
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planlegges slik at trafikkomleggingen blir enklere og kortere. Plasstøping av vinger og krave i kulvertene gjør 
at anleggsperioden ikke blir redusert i så mye som antatt eller ønsket. 

 

Dimensjoneringskriterier 
Kulvert/undergang skal utformes iht. premissdokumentet for Bypakke Nedre Glomma. 

For en kulvert er det krav til minimumshøyde på 3,1 m. Breddekravet reguleres blant annet av krav til sikt, 
hvilket system som skal gjennom undergangen, og mulighet for tilgang med servicekjøretøy. For mulighet til å 
kjøre gjennom med et mindre servicekjøretøy, er det ønskelig med en bredde på minimum 3,5 m. For 
underganger for kombinert gang- og sykkelveg skal bredden mellom kulvertveggene være minimum 5,0 m, 
inkl. 0,5 m bankett på hver side av ferdselsarealet. Kulverter lengre enn 25 m bør ha bredde minimum 6,0 m. 

 

Figur 43: Utklipp av typetegning for prefabrikkert kulvertelement (Kilde: Statens vegvesen). 

Rampene til kulvertene utformes slik at det skapes trygge og oversiktlige forhold, med god sikt mellom syklister 
og mellom syklister og gående. Se også tabell 6 i kap. 4.1 for flere dimensjoneringskriterier. 

4.6 Viktige kriterier for gode løsninger 
De følgende kriteriene er viktige for å kunne etablere gode løsninger som ivaretar både myke trafikanter og 
kollektivtrafikken, også med bakgrunn i nullvisjonen og nullvekstmålet.  

Nullvisjonen er en klargjøring av at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i 
trafikkulykker. I tillegg utgjør ulykkene en kostnad ved trafikksystemet som vi ikke kan godta, på tross av de 
fordelene vegtrafikken gir.  

Nullvekstmålet tar sikte på å sørge for at personbiltransporten ikke øker, selv om befolkningen gjør det. 

Fremkommelighet 
Løsningen skal primært bidra til bedre fremkommelighet for buss, gående og syklende langs rv. 111. 

Buss 

• Redusert reisetid 
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• Økt forutsigbarhet/punktlighet 

• Økt fremkommelighet langs rv. 111 

Gående og syklende 

• Kurvatur (sykkel) iht. krav i håndbøker 

• Stigningsforhold iht. krav i håndbøker 

• Gode koblinger med øvrig gang- og sykkelnett/tverrforbindelser 

• God adkomst til målpunkt (eks. holdeplasser) 

• Færre konfliktpunkter mellom myke trafikanter og motorisert kjøretøy 

Komfort 
Løsningen skal gi høy grad av komfort for de kollektivreisende, gående og syklende. 

Buss 

• Kantsteinstopp gir bedre komfort for busspassasjerer enn busslomme 

• Dekkekvalitet har stor betydning for bussens fremkommelighet og passasjerenes komfort. Kvaliteten 
på dekket skal prioriteres i kollektivtraseer. Brostein og annen gatestein unngås.  

• Unngå krappe svinger for å gi bedre komfort for busspassasjerer 

Gående og syklende 

• God teknisk standard på anlegget, at en kan holde god flyt på strekningen. 

• Minimere energikrevende motbakker. 

• Ikke være for eksponert for sprut, støy og støv fra biltrafikk.  

Opplevelse for gående og syklende 
For å stimulere til økt sykling og gange skal infrastrukturen vektlegge: 

• Løsninger som gir god trygghetsfølelse 

• Estetikk og bruk av vegetasjon 

• Unngå trengsel og konflikt mellom gående og syklende 

• Løsninger som gir følelse av god flyt (for syklister: unngå for mange start og stopp på strekningen) 

Sikkerhet for gående og syklende 
Innenfor sikkerhetsbegrepet ligger blant annet følgende forhold: 

• Færrest mulig kryssingspunkter med bilveg (gjelder spesielt for sykkel) 

• Siktforhold iht. krav i håndbøker 

• Ensartede løsninger, få systemskifter 

• Færrest mulig hindringer og barrierer 

Byutvikling 
Løsningene skal ikke legge begrensninger for fremtidig byutvikling i området og den fysiske utformingen skal 
være av urban karakter. 
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Biltrafikk  
Løsningen skal bidra til målet om nullvekst i biltrafikken (foruten gjennomgangstrafikken mellom E6 og E18). 

 

5 Vurdering av forstudien 
Statens vegvesen gjennomførte i 2016/2017 en forstudie for å finne beste trasé for kollektivfelt langs rv. 111 
Hafslunds gate mellom Hafslund og Dondern. Hensikten med forstudien var å belyse mulighetsrommet for 
utvidelse av eksisterende rv. 111 mellom Hafslund og Dondern, fra 2 til 4 felt. Vegutvidelsen skal gjøre 
forholdene bedre for busser, syklende og gående, og forstudien skulle vise beste alternativ for å gi plass til 
tosidig kollektivfelt, tosidig anlegg for syklister og gående, samt en bedring av kryssingsmuligheter for gående. 
Innenfor oppdraget lå også avkjørselssanering og optimalisering for buss ved innfarten til rundkjøringen på 
Dondern fra fv. 118 Skjebergveien i sør og rv. 111 Iseveien fra øst. 

Forstudien vurderte to ulike alternativer: Alternativ nord (all vegutvidelse mot nord) og Alternativ sør (all 
vegutvidelse mot sør). Det ble også vurdert en mellomløsning hvor man utvidet vegen på to sider, men det ble 
tidlig konkludert med at det var bedre å samle inngrepet på én side av vegen. 

Alternativ nord 
Alternativet med vegutvidelse mot nord medfører at totalt 10-11 bygninger må innløses, inklusive alt av 
næringseiendommer langs nordsiden av dagens rv. 111 frem til meieriet. Selve meieribygget berøres ikke, 
men på disse eiendommene er det planlagt ny utvikling uansett hvilket alternativ som blir valgt. Parkarealet 
ved Rich bar (1047/116) vil i stor grad forsvinne på grunn av vegfylling og ny undergang, mens Borgen 
folkepark forblir uberørt. 

 

Figur 44: Utklipp fra forstudierapporten, som viser hvordan alternativ nord berører eksisterende næringseiendommer. 
(Kilde: Statens vegvesen, forstudierapporten) 
 



   

 
 

RAPPORT SIDE 46 AV 64  
 

S:\Oppdrag\SRP\32113\10207794_Rv111 Hafslund-Dondern\000_Rv111\03 Informasjonsstyring\Oversendelser til SVV\2019 02 01 - Første levering 
KU\Vedlegg\Vedlegg 3 - Rapport innledende fase 2019 02 01.docx  

 

Alternativ sør 
Alternativet med utvidelsen mot sør tar sikte på å unngå bygningsmassen på nordsiden av vegen, samt å 
unngå mer av parkarealet og de store eikene i denne parken. En slik løsning går i stedet på bekostning av 
arealene på sørsiden, med bl.a. innløsning av boliger, næringseiendommer og bensinstasjon syd for rv. 111 
Hafslunds gate.  

I tillegg vil man måtte gjøre store inngrep i terrenget forbi Borgen folkepark, med en jordskjæring inn i parken 
som strekker seg fra øst for bensinstasjonen og frem til rundkjøringen ved Dondern. På det meste vil 
skjæringen i forstudien bli ca. 55 m bred, og gå nesten til toppen av Borgen folkepark. Løsningen i forstudien 
har valgt å ikke legge inn noe støttemur langs denne strekningen, noe som ville redusert inngrepet noe. En 
løsning med støttemur vil uansett gi en graveskråning bak mur i anleggsfasen som vil gi et midlertidig inngrep 
i tilsvarende størrelse som løsning uten mur.  

Skjæringen inn i terrenget i Borgen folkepark er et stort negativt inngrep. Inngrepet kan reduseres noe ved 
tilpasninger av tverrfall og høyde på vegen, samt bruk av støttemur, men inngrepet blir fortsatt betydelig. En 
eventuell støttemur må være opptil 5 meter høy hvis man skal unngå all skjæring videre inn i folkeparken. 
Etablering av en 5 m høy mur vil imidlertid medføre store graveskråninger som igjen vil medføre at mesteparten 
av furuskogen i parken ut mot riksvegen går tapt. Tap av skogsvegetasjonen og en høy mur i hele parkens 
lengde vil påvirke landskapsbildet negativt. 

Bruk av spunt før etablering av støttemur kan bidra til at mer av vegetasjonen kan bevares. Spunting medfører 
imidlertid en stor tilleggskostnad. 

 

 

Figur 45: Utklipp fra forstudierapporten, som viser hvordan alternativ sør berører terrenget i Borgen folkepark, samt 
næringseiendommer og boliger. (Kilde: Statens vegvesen, forstudierapporten) 

 
  



   

 
 

RAPPORT SIDE 47 AV 64  
 

S:\Oppdrag\SRP\32113\10207794_Rv111 Hafslund-Dondern\000_Rv111\03 Informasjonsstyring\Oversendelser til SVV\2019 02 01 - Første levering 
KU\Vedlegg\Vedlegg 3 - Rapport innledende fase 2019 02 01.docx  

 

Løsninger begge alternativer 
Det er også en del aspekter som er felles for begge alternativene: 

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

• Hafslund skole og arealene rundt denne berøres ikke. 

• Eksisterende trær langs Hafslund skole (mellom rv. 111 og skolen) vil i stor grad kunne bevares i 
begge alternativer. De vil da havne mellom g/s-veg og ny busslomme. 

• Den tidligere butikken nord for Hafslund skole må rives. 

• Undergangen øst for Hafslund blir liggende omtrent på samme sted som i dag. (Optimaliseringer i det 
tredje alternativet viser at den bør skyves noe østover for å gi tilfredsstillende stigning på rampen opp 
til Ryes vei. Mer om dette senere.) 

• Rv. 111 Hafslunds gate må heves over undergang ved Ryes vei for å bidra til mulighetene for universell 
utforming av stigninger på g/s-veg (jf. punktet over) 

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

• Alle avkjøringer mellom Hafslund og Dondern stenges, med unntak av Ryes vei. 

• G/s-kobling mellom sykkelveg m/fortau og Gamle Isevei blir den samme for begge alternativer, men 
vil komme lenger øst i alternativ nord. 

• Tverrprofilet og de fysiske løsningene for gående, syklende, bilister og busser blir det samme i begge 
alternativ. 

• Eksisterende trerekke langs meieritomta må fjernes og eventuelt reetableres. 

• Plassering og dimensjonering av tosidig kantstopp rett vest for rundkjøring ved Dondern blir i prinsippet 
lik for begge alternativ. 

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

• Løsningene videre sørover (fv. 118 Skjebergveien) og østover (rv. 111 Iseveien) påvirkes ikke av 
hvilket alternativ som blir valgt. 

 

5.1 Virkninger 
Begge alternativene fra forstudien gir mye av de samme løsningene for de ulike trafikantgruppene, både 
trafikksikkerhetsmessig og geometrisk. Noen mindre forskjeller er det likevel, spesielt når det gjelder 
fremkommelighet. De største forskjellene er likevel hvordan fotavtrykket blir på omgivelsene, og hvilke 
utviklingsmuligheter eller begrensninger de gir på nord- og sydsiden av rv. 111. 

Alternativ nord: 

• Geometri gir mye ledig areal mellom rv. 111 og Hafslund skole (rundt holdeplass), noe som kan gi 
spillerom for å skape et ekstra bredt parkbelte, ev. at noe areal overføres til skolen/kommunen. Positivt 
med økt avstand mellom skole og riksveg. 
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• Syd for rv. 111 er det tilstrekkelig med areal til rampe ned til undergang, og samtidig g/s-veg parallelt 
med riksvegen over kulvert. Rampen vil i dette alternativet kunne la seg løse uten å gjøre særlig 
inngrep i skråningen inn mot eiendom 1047/49 og 1047/51, hvis man etablerer en lav støttemur. 

• Boligene og hagene sør for rv. 111 Hafslunds gate bevares. Næringseiendommene sør for riksvegen 
bevares også, selv om disse må finne nye adkomstmuligheter som følge av at av avkjørslene fra rv. 
111 stenges.  

• Når næringseiendommer på nordsiden av riksvegen må erverves, åpner det for muligheter til park- og 
grøntutvikling på de eiendommene hvor andelen utnyttbart areal reduseres så kraftig av at de må 
innløses i sin helhet. 

• Alternativet unngår inngrep i Borgen folkepark, som er et viktig friområde midt i et ellers tettbygd strøk. 
Den naturlige skråningen ned mot riksvegen beholdes. 

• Inngrepet i dyrket mark nord for Hafslund skole blir noe større enn ved sydlig alternativ. 

• Lengde på undergang/kulvert ved Hafslund skole blir ca. 30 m.  

• Alternativet gir mulighet for g/s-veg over kulvert på sydsiden rv. 111 i tillegg til rampe ned til kulverten. 

• Løsningen beslaglegger nesten hele parkområdet vest for Rich bar, inkludert de verneverdige 
eiketrærne. Noe av området og nærområdet kan selvsagt transformeres til nye parkområder, men det 
er fortsatt en betydelig vegfylling som må hensynstas. 

• Alle næringseiendommene fra og med Rich Bar (1047/116) og østover må innløses helt eller delvis 
som følge av løsningen, inkludert en bensinstasjon. Arealbeslaget på meieritomta og de nærliggende 
eiendommene er større enn sydlig alternativ. Det vil dermed bli noe flere kostnader knyttet til dette 
pga. innløsing av næringseiendommer, samt erverv av deler av eiendommer.  

• Den eksisterende trerekken langs meieritomta må fjernes, da ny veggeometri (holdeplass, sykkelveg 
m/fortau, samt rundkjøringens plassering og størrelse) kommer i konflikt med denne. Eksisterende 
trerekke er tilstandsvurdert i forstudien. Trærne er i dårlig forfatning og tilstanden tilsier at de ikke vil 
overleve en anleggsfase, til tross for mulige tiltak for å bevare dem.  

• Følgende boliger/næring må innløses helt eller delvis langs rv. 111 Hafslunds gate: gnr/bnr – 
1047/159, 1047/116, 1047/191, 1047/244, 1048/502, 1048/685, 1048/524, 1048/466, 1048/466/2. 

Alternativ sør: 

• Inngrepet i dyrket mark nord for riksvegen ved Hafslund skole blir mindre enn ved nordlig alternativ. 

• Lengde på kulvert/undergang ved Hafslund blir ca. 25 m.  

• Det blir ikke plass til parallellført gang- og sykkelveg over kulvert på sydsiden av rv. 111 i tillegg til 
rampe ned til kulvert. 

• De tre store eiketrærne i parkområdet vest for Rich bar vil kunne bevares. 

• Parkområdet blir også i mye større grad bevart enn ved nordlig utvidelse. 

• Alle næringseiendommer og boliger på nordsiden av riksvegen fra og med Rich Bar (1047/116) og 
østover bevares. Kostnadene som følge av grunnerverv blir dermed lavere. 

• Som nevnt over blir tilgjengelig areal på sydsiden øst for Ryes vei mer begrenset, og parallellført g/s-
veg langs riksvegen i tillegg til rampe ned i undergang kan bli stignings- og arealmessig utfordrende 
uten store inngrep i eiendommene 1047/49 og 1047/51. 

• Arealene som beslaglegges på sydsiden av riksvegen (hager, boliger, friområder) har større estetisk 
og miljømessig verdi enn næringseiendommene på nordsiden.  
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• Skjæringen inn i terrenget i Borgen folkepark er et stort negativt inngrep. Inngrepet kan selvfølgelig 
reduseres noe ved tilpasninger av tverrfall og høyde på vegen, samt bruk av støttemur, men inngrepet 
blir fortsatt betydelig. En eventuell støttemur må være opptil 5 meter høy hvis man skal unngå 
permanente inngrep langt inn i folkeparken. Men for å etablere en slik mur vil det uansett bli en stor 
skjæring i anleggsfasen. Løsningen vil også komme negativt ut med tanke på landskapsbildet. Som 
tidligere vist vil en ny jordskjæring uten bruk av støttemur føre til inngrep helt opp til toppen av 
folkeparken, opptil 50 meter inn i skråningen. 

• Også i dette alternativet må den eksisterende trerekken langs meieritomta fjernes, da ny veggeometri 
kommer i konflikt med denne. Trærne er i dårlig forfatning og tilstanden tilsier at de ikke vil overleve 
en anleggsfase, til tross for mulige tiltak for å bevare dem.  

• Følgende boliger/næring må innløses helt eller delvis langs rv. 111 Hafslunds gate: gnr/bnr – 
1047/159, 1047/143, 1047/189, 1047/221, 1048/666, 1048/1/23 

5.2 Mangler i forstudien 
Det er i forstudien ikke sett på de nødvendige tiltakene sydover langs fv. 118 Skjebergveien og østover langs 
rv. 111 Iseveien, og hvilke konsekvenser antall kjørefelt, gang- og sykkelløsninger, kollektivtiltak, adkomst til 
boliger og næring etc. får for løsningen i rundkjøringen ved Dondern. Forstudien viser også en rundkjøring ved 
Dondern som er alt for liten i diameter, trafikalt og kapasitetsmessig sett.  

Tegningene i forstudien viser også vegoppmerking for filvalg inn mot rundkjøring som kan være ugunstig med 
tanke på bruken av feltene, og hvor kollektivfelt skal avsluttes før rundkjøringene. Dette kan henge sammen 
med at forstudiet ikke hadde konkludert med om høyre felt skulle være rent kollektivfelt eller sambruksfelt. Ved 
rent kollektivfelt skal høyre felt være rent høyresvingefelt før kryss, slik at man får så lite personbiltrafikk inn i 
kollektivfeltet som mulig. 

Når det gjelder løsningene for gående og syklende er det flere forhold som ikke er løst i de to alternativene. 
Det er ikke planlagt for alle nødvendige kryssinger for myke trafikanter ved Dondern. Løsninger for kobling for 
gående og syklende som kommer østfra på nordsiden av vegen og skal ned i kulvert ved Hafslund er heller 
ikke godt nok prosjektert. Dette lar seg gjennomføre med tilfredsstillende stigning, men må detaljeres nærmere 
dersom alternativet er aktuelt å videreføre. Noen av rampeløsningene ned mot undergang ved Hafslund er 
ikke lange nok for å gi tilfredsstillende stigning iht. håndbøkene/universell utforming. Forstudien har ikke sett 
på løsninger helt i øst, med undergang ved Snekkerstubakken, systemskifte/avslutning av sykkelveg m/fortau, 
samt plassering av oppgraderte holdeplasser. 

Det er ikke gjort vurderinger knyttet til stenging av Ryes vei, og hvilke konsekvenser det får for de interne 
boliggatene i bakkant. 

Forstudien viser en holdeplass ved Hafslund skole som er overdimensjonert. Denne viser en busslomme med 
oppstilling for to busser, men også i tillegg en refuge. Denne løsningen benyttes ikke på veger med kollektivfelt, 
og er i utgangspunktet ikke aktuelt på noen veger med hastighet under 90 km/t. 
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6 Vurderinger og optimalisering av løsninger 
Prosjektets oppdrag går ut på å optimalisere løsningene fra forstudien og svare ut manglene nevnt i forrige 
kapittel. I tillegg skal det utarbeides forslag til løsninger for:  

- Kollektivfelt i retning sentrum på rv. 111 Iseveien på en ca. 250 m lang strekning øst for Dondern. For 
denne strekningen er det ikke gjennomført forstudien, og arbeidet omfatter derfor også avklaring av 
side for utvidelse av vegen.  

- Kollektivtiltak på fv. 118 sør for Dondern 
- Sykkelveg med fortau langs rv. 111 mellom krysset med fv. 118 Skjebergveien og Torvaldslyst/Gamle 

Isevei  
- Oppgradering av bussholdeplassene ved Snekkerstubakken. Krysningspunkt skal også vurderes. 
- Gang- og sykkelløsning i parken ved Rolighetsveien/Rich bar som bevarer de hule eikene. 

 

I innledende fase har prosjektet vurdert punktene nevnt over og utarbeidet et optimalisert alternativ som 
beskrives videre i dette kapitlet. Alternativet, inkludert tilpasningene av alternativene fra forstudien, er vist i 
vedlagt tegningshefte. 

6.1 Kollektivfelt 
Kollektivfelt rv. 111 Iseveien og fv. 118 Skjebergveien 
Det er et ønske om å etablere kollektivfelt for trafikk i retning sentrum sør og øst for Dondern, i fv. 118 
Skjebergveien og rv. 111 Iseveien. Basert på kapasitetsberegninger av krysset (se trafikknotatet) vil det i 
fremtiden bli noe mer forsinkelse i disse vegarmene, spesielt i fv. 118 Skjebergveien. Dersom 
trafikkmønsteret endrer seg, eller en får en større trafikkvekst enn ventet, vil verdien av kollektivfelt øke. 

 

Figur 46 Normalprofil rv. 111 Iseveien med kollektivfelt og sykkelveg med fortau 

Det er lagt til grunn at kollektivfeltet i fv. 118 Skjebergveien går over i et høyresvingefelt inn mot 
rundkjøringen. Dette vil bedre fremkommeligheten i krysset, og det anses at økt kapasitet i rundkjøringen vil 
komme bussen til gode ved kortere strekning med bilkø inn mot krysset. I fv. 118 Skjebergveien er det 
foreslått at kollektivfeltet blir om lag 100 meter. Langs rv. 111 Iseveien er det foreslått et 250 meter langt 
kollektivfelt. Antall meter kollektivfelt er foreslått ut ifra resultatene i trafikkberegningene. 
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Figur 47 Normalprofil fv. 118 Skjebergveien med kollektivfelt 

Avslutning av kollektivfelt ved høyresvingende biler 
Fysisk rabatt skal inn før høyresvingefeltene i Hafslunds gate, både ved Ryes vei og før rundkjøringen ved 
Dondern. Erfaringer fra andre steder tilsier at det kan bli et problem at biltrafikken legger seg inn i 
kollektivfeltene før det er avsluttet med skilt 510.1/510.2 og oppmerking. Dette kan resultere i dårligere 
framkommelighet for busstrafikken.  

 

6.2 Løsninger for gående og syklende 
Det planlegges sykkelveg med fortau (3 + 2 meter) på nordsiden av rv. 111 på hele strekningen fra Hafslund 
til Gamle Isevei øst. På sørsiden av vegen utbedres løsningen for gående og syklende til en sammenhengende 
gang- og sykkelveg.  
 
For å forsøke å unngå inngrep i naturtypen hul eik, har det vært gjort nærmere vurderinger av gang- og 
sykkelløsningen gjennom parken ved Rolighetsveien/Rich bar. Det er totalt sett på 4 alternative løsninger 
gjennom parken. Dette er løsninger som er forkastet eller optimalisert underveis i prosessen, for å komme 
frem til den løsningen som vises på vedlagte tegninger for optimalisert alternativ (se bl.a. tegning C301) 
 
Alternativ 1 går ut på at man legger både sykkelveg og fortau helt i bakkant av parken, nord for de hule eikene, 
og at fortauet dermed sammenfaller med fortauet langs Rolighetsveien. Dette gir noe omveg for syklistene, 
men med liten stigning og god kurvatur vurderes alternativet fortsatt som attraktivt å bruke for syklistene.  
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Figur 48 Gang- og sykkelløsning i parken ved Rolighetsveien, Alternativ 1 

Alternativ 2 ligner på alternativ 1, men her er sykkelvegen rettet ut noe slik at man treffer nord for to av eikene, 
mens fortauet legges rundt den nordligste eika med en form for grønn lomme. Ulempen her er at gående som 
skal til undergang eller forbi, kan komme til å gå ut i sykkelvegen fremfor å følge fortauet rundt eika.  

 

Figur 49 Gang- og sykkelløsning i parken ved Rolighetsveien, Alternativ 2 

I alternativ 3 er det sett på muligheten for å legge tiltaket rundt første hule eik, for deretter å komme seg inn 
langs rv. 111 igjen. I tillegg legges en gang- og sykkelrampe til undergangen inntil sykkelvegen, på nivå med 
parken. Det vil si at en rampe føres ned til undergangen med støttemur opp mot den parallellførte sykkelvegen. 
Ulempen med denne er at vi får flere ulike systemer inntil hverandre, noe som kan gjøre systemet mindre 
lesbart, og i tillegg gir løsningen et stort fotavtrykk i parken. Linjeføringen for syklister rundt eika er uheldig, 
med krapp sving og stigning. Kulverten vil også bli ekstra lang med denne løsningen.  

 

 

Figur 50 Gang- og sykkelløsning i parken ved Rolighetsveien, Alternativ 3 

Den siste løsningen, alternativ 4, går midt gjennom parken. Alternativet gir noe mer skjæring i terrenget vest 
for undergangen, men vil ikke komme i konflikt med VA-ledninger. Ulemper kan være konflikt mellom syklister 
og gående ut av undergang, og at atkomsten til holdeplassen kan føles lang hvis man ikke benytter seg av 
trappen. Løsningen medfører også noe ekstra fortau i tilknytning til kantstoppet.  
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Prosjektet har besluttet å gå for en optimalisering av alternativ 4, hvor sykkelveg med fortau trekkes gjennom 
parken. Dette alternativet ser også ut til å være det beste med tanke på stigning (maksimalt 5 %), men dette 
må detaljeres ytterligere i senere fase. 

Alle de tre alternativene har som hensikt å unngå de tre hule eikene, noe som kan gjøres med optimalisering 
av alternativene. Det er likevel usikkerhet knyttet til levekårene i og med at etablering av veg og sykkelveg 
kommer tett på. Dette gjelder spesielt påvirkning under anleggsperioden. 

 

Figur 51 Oversiktstegning for sykkelveg med fortau og ny kulvert i parken ved Rolighetsveien. 

Kobling mellom hovedsykkelrute 11 og 15 
I planen Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg (se kapittel 2.1)  er strekningen langs rv. 111 del av 
sykkelrute 11, mens strekningen langs fv. 118 sør for Dondern er del av rute 15. Det er i planen presisert at 
det er viktig med en god kobling mellom rute 11 og 15, og at krysset mellom Tors gate og rv. 111 skal forbedres. 
For begge disse strekningene angir planen et eget separat sykkelanlegg som fremtidig løsning. 

Rute 15 ligger i dag i Haralds gate og Tors gate med sykling i blandet trafikk i kombinert gang- og sykkelveg 
og adkomstveg til boliger. Rute 11 kobler seg på rute 15 ved Dondern (se figur 52).   

 

Figur 52 Dagens situasjon hovedsykkelrute 11 og 15 ved Dondern til venstre. Alternativ med sykkelrute i Myraveien til 
høyre (Kilde: kart.finn.no)  
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I vurderingen av koblingen mellom rutene er det sett på om sykkelrute 15 kan flyttes til Myraveien og anlegge 
separat sykkelveg med fortau langs rv. 111 Iseveien frem til Dondern (se Figur 52). Fordelen med denne 
løsningen er at en unngår sykling i blandet trafikk langs Tors gate og Haralds gate og at syklende og gående 
får et separat anlegg langs rute 15, slik planen for hovedsykkelveger tilsier. Koblingen mot rute 11 blir med 
gangfelt ved rundkjøringen, noe som anses å gi en god kobling. Ulempen med denne løsningen er at det her 
anlegges et separat anlegg med høy standard på en svært kort strekning på sørsiden av rv. 111, noe som vil 
lede gående og syklende hit. I Myraveien slutter tilbudet og går over i blandet trafikk mot sør i boliggate. Det 
er kort avstand herfra til Iseveien senter, noe som kan bidra til at spesielt gående vil fortsette østover i 
vegkanten frem til senteret. Dersom en skulle etablert dette alternativet burde det vært anlagt en løsning øst 
mot Iseveien senter.  

Det anbefales derfor å beholde Tors gate og Haralds gate som sykkelrute. For å sikre adkomst til 
eiendommene i Tors gate (2 stk) beholdes løsningen som en kombinert gang- og sykkelveg og adkomstveg. 
Innkjøringen for boligene flyttes fra rv. 111 Iseveien til fv. 118 Skjebergveien/Haralds gate. Utformingen av 
dette krysset må optimaliseres i senere faser. Koblingen mot rute 11 blir med gangfelt over rundkjøringen i 
Dondern, noe som anses som en god kobling. Koblingen mot gang- og sykkelvegen på vestsiden av fv. 118 
Skjebergveien utbedres med et gangfelt, slik  figur 59 viser. 

Systemskifte og trasé for sykkelveg med fortau i øst 
Ved Torvaldslyst/Gamle Isevei (øst) skal sykkelvegen med fortau kobles på den eksisterende gang- og 
sykkelvegen som går videre østover langs nordsiden av rv. 111 Iseveien. Det er tegnet to alternative måter å 
løse dette på. I alternativ 1 ledes sykkelruta via snuplassen i sørenden av Gamle Isevei (se figur 53). Dette gir 
noe omveg for syklistene, dårlig linjeføring og potensielle konflikter med biler på snuplassen.  I alternativ 2 
legges sykkelruta mer parallelt med rv. 111 Iseveien, gjennom det som i dag er en grønn skråning med trær. 
Alternativet innebærer et større terrenginngrep, men vil bidra til en bedre linjeføring for syklistene, i tillegg til at 
en unngår konflikter med kjøretøy på snuplassen. Vi vil derfor anbefale å etablere løsningen i alternativ 2 for 
å koble sykkelvegen med fortau til eksisterende gang- og sykkelveg. 

Alternativ 2 må ta hensyn til nærføring langs trafo, og at sykkelvegen med fortau vil krysse to høyspentkabler, 
ca. 6 lavspentkabler, i tillegg til fiber- og telekabler. Geometri for løsning må utformes slik at den kommer i 
minst mulig konflikt med disse. Dette kan blant annet løses ved at høyden på sykkelvegen tilpasses 
eksisterende terreng i størst mulig grad. 

Ved etablering av ny gang- og sykkelløsning langs rv. 111 Iseveien må det også opprettholdes en kobling til 
Gamle Isevei (snuplassen). Eksisterende gang- og sykkelveg kan benyttes til dette.  

 
Figur 53 Løsninger for systemskifte ved Gamle Isevei 
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Kryssingspunkter for gående og syklende 
I dagens situasjon er det kun to kryssingspunkter over rv. 111 på strekningen: en planskilt kryssing ved 
Hafslund skole og en kryssing i plan av tilfart fra øst ved rundkjøringen ved Dondern. Utformingen av disse er 
vurdert i innledende fase, samt kryssingspunkter i alle øvrige armer ved Dondern. I tillegg er det vurdert 
ytterligere en planskilt kryssing ved Snekkerstubakken/Iseveien senter. Vurderingene av de to planskilte 
kryssingene beskrives her, mens kryssingen ved Dondern beskrives i kapittel 6.3. 

Planskilt kryssing ved Hafslund skole 

Det planlegges ny kulvert under rv. 111 øst for Hafslund skole. Dagens kulvert er smal og mørk og derfor lite 
attraktiv å bruke. Det foreslås et tverrsnitt for ny kulvert på minimum 5 meter og frihøyde på 3,2 meter. Stigning 
for ramper til undergangen ligger på 5 % på nordsiden og 7 % på sørsiden, pga. avstanden fra Ryes vei. 
Kulverten er skjøvet noe østover i forhold til dagens plassering, for å få en minst mulig stigning på rampen ved 
Ryes vei. Rampen kan ytterligere optimaliseres i senere faser. I tillegg til rampene, er det parallellført en gang- 
og sykkelveg på høyde med og langs rv. 111. 

 

Figur 54 Normalprofil Hafslunds gate ved undergang 

  

Figur 55 Oversiktstegning og tverrprofil kulvert Hafslund skole  

 

Planskilt kryssing ved Snekkerstubakken 

Ved Snekkerstubakken er det i dag ingen tilrettelagte kryssingsmuligheter over rv. 111 for gående og syklende 
til/fra holdeplass og målpunkter i området. Dette bidrar til tilfeldig kryssing over vegen. På bakgrunn av dette 
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er det utarbeidet forslag til en kulvertløsning og plassering av denne. Kulverten anbefales med tverrsnitt som 
ved Hafslund skole. Rampene får bredde 3 meter og 7 % stigning. For å få til en arealeffektiv løsning er 
rampene ned mot kulverten lagt parallelt med riksvegen (se figur 56). I tillegg er det lagt en rampe langs 
Snekkerstubakken mot Iseveien senter, som er et viktig målpunkt. Lengden på rampen opp mot Iseveien 
senter bestemmer plasseringen av undergangen. Holdeplassenes plassering blir igjen bestemt av lengden på 
rampene østover.  

Det er flere svakheter ved løsningen, som for eksempel mangel på opplevd trygghet, når man ikke kan se hva 
som befinner seg i undergangen eller rundt neste sving. Mange skolebarn skal til og fra vest og får en omveg 
om kulverten. Plassering av rampene i forhold til sykkelveg og veg er diskutert, men vi anbefaler at rampen 
ned til undergang plasseres ytterst, da denne løsningen gir mer lys inn. Ved å utvide inngangen til kulvert, eller 
bruke skråning eller terrassert terreng langs rampen, kan man slippe inn lys og gjøre det mer inviterende, 
åpent og øke følelsen av opplevd trygghet. Denne løsningen er imidlertid mer arealkrevende. Figur 57 viser 
en løsning med kun bruk av mur og en løsning med bruk av mur og skråning/terrassert terreng. Begge 
løsninger vil kreve beslag av parkeringsareal ved Rema 1000. 

Løsningen vurderes å gi den korteste gangavstanden og det mest logiske bevegelsesmønsteret mellom 
holdeplassen og Iseveien senter. Dette kan igjen forhindre tilfeldig kryssing av vegen.  

Løsningen krever at avkjørsel til Rema 1000 strammes opp. Innkjøring til Byggmax/bensinstasjon strammes 
opp og flyttes noen meter sydover. Nøyaktig utforming bestemmes etter sporingsanalyser i senere fase av 
prosjektet. 

Løsning vil optimaliseres i teknisk detaljplan med tanke på innkjøring til Rema 1000 og passeringslomme, slik 
at denne funksjonen vil bli opprettholdt. 
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Figur 56 Oversiktstegning kulvert ved Snekkerstubakken 

 

Figur 57 Skisse over ulike tverrsnitt med mur og/ eller skråning for kulverten ved Snekkerstubakken 
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Figur 58 Eksempel på kulvert med gabionmur på Løten (Kilde: no.ramboll.com) 

6.3 Ny løsning i krysset ved Dondern/Tors gate 
I tidlig fase ble mulighetene for å etablere signalregulert X-kryss som erstatning til dagens rundkjøring og T-
kryss ved Dondern vurdert. Signalregulert kryss er et positivt grep for å kunne prioritere kollektivtrafikken 
gjennom kryss. Det er derimot gjort trafikkberegninger som viser at bussene ikke vil spare inn mye tid på et 
signalregulert kryss kontra rundkjøring. Det er generelt enklere å prioritere bussen i selve krysset med et 
signalanlegg, men dersom bussen får kollektivfelt inn mot rundkjøringen, og ut av rundkjøringen, blir imidlertid 
forskjellene minimale. Dette med utgangspunkt i 10 % trafikkvekst. Rundkjøringen beholdes derfor som 
løsning. Tors gate tas inn som egen arm i rundkjøringa, slik figur 59 viser.  

 

Figur 59 Ny rundkjøring ved Dondern   
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Det er vurdert både planskilt kryssing og kryssing i plan for gående og syklende i den nye rundkjøringa. 
Planskilt kryssing ble vurdert som svært kostnadskrevende, noe som var hovedgrunnen til at en gikk bort fra 
dette. I tillegg utgjør planskilt kryssing som regel en omveg for gående og syklister. 

Ifølge håndbok N100 bør det kun være ett felt i tilfarten der gående og syklende krysser i plan. Vi har derfor 
sett på mulighetene for dette. Basert på trafikkmengder og kapasitetsberegninger (se vedlegg), bør det likevel 
sterkt vurderes to felt i tilfartene. Dette vil imidlertid kreve fravikssøknad til Vegdirektoratet. Unntaket er i Tors 
gate, der en forventer mindre trafikk. Lengden på svingefeltene skal være 30 meter i tilfartene med svingefelt. 
I vest vil et svingefelt på 40 meter gjøre vegarmen mer robust for trafikkvekst. Figur 60 viser hvilken utforming 
av rundkjøringen som er lagt inn i SIDRA-beregningene.  

 

Figur 60 Skisse av forslag til utforming av rundkjøring på Dondern (utarbeidet i SIDRA 7.0). 

Det anlegges kryssing for gående og syklende i alle armene i den nye rundkjøringen. For å sikre disse best 
mulig skal det etableres opphøyde gangfelt. I henhold til Håndbok V127 bør det etableres opphøyet gangfelt 
ved fartsgrense 40 km/t og ved rundkjøringer dersom fartsnivået er høyt. Gangfeltene trekkes 5-10 m bort fra 
vikelinje. 

Sykkelrute 11 krysser Tors gate i rundkjøringa Dondern. Planen Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg 
sier at «Der gang- og sykkelveien eller sykkelveien med fortau følger en vei som er forkjørsregulert, bør 
trafikken på sekundærveien vike for syklister og gående.» Det skal derfor legges opp til at sykkelvegen med 
fortau langs rv. 111 forkjørsreguleres. Som beskrevet i kapittel 4.3 bør denne skiltingen kun brukes på 
overordnede ruter med stor sykkeltrafikk hvor flere kryss på strekningen har samme regulering. Dersom 
løsningen kun brukes i krysset med Tors gate, som er det eneste krysset på strekningen, vil dette være uheldig 
med tanke på lesbarheten i systemet. Skiltingen av krysset skal derfor vurderes i sammenheng med resten av 
rute 11, som er utenfor dette prosjektets planområde.  



   

 
 

RAPPORT SIDE 60 AV 64  
 

S:\Oppdrag\SRP\32113\10207794_Rv111 Hafslund-Dondern\000_Rv111\03 Informasjonsstyring\Oversendelser til SVV\2019 02 01 - Første levering 
KU\Vedlegg\Vedlegg 3 - Rapport innledende fase 2019 02 01.docx  

 

6.4 Plassering av og tilgjengelighet til holdeplasser 
Det er bestemt å sanere holdeplassene sør for Dondern (Borgenbanen) og holdeplassen øst for Dondern 
(Svenningsen). Det gjenstår da tre holdeplasser på strekningen: Hafslund skole, Hafslund Esso og Solheim 
industrifelt.  

Holdeplassen Hafslund skole har naturligvis som hovedformål å betjene skolen. I dagens situasjon er det 
tilfeller av elever som krysser i plan over vegen til/fra holdeplassen i vestgående retning, blant annet på grunn 
av den dårlige utformingen på kulverten og følelsen av omveg ved å benytte denne.  Det har derfor vært viktig 
å vurdere plassering og utforming av ny undergang og holdeplass i tett sammenheng. Det foreslås trapp fra 
holdeplassen ned i undergangen for å korte ned gangavstanden for elevene.  Holdeplassen etableres så nært 
trappen til undergangen som mulig. I tillegg anbefales det å anlegge en fysisk barriere langs riksvegen, ev. i 
midtrabatt, for å unngå potensielle fotgjengerkryssinger over riksvegen. Holdeplass i retning vest etableres 
som kantstopp. Etter ønske fra Østfold kollektivtrafikk etableres busslomme i østgående retning ved Hafslund 
skole. Busslommen kan skyves enda lenger vestover for å gi mulighet for lengre høyresvingefelt inn i Ryes 
vei, men dette vil da gå på bekostning av minst ett av de to trærne ved rundkjøringen ved Hafslund skole. 

Holdeplassen Hafslund Esso etableres som kantstopp i begge retninger. Holdeplassen flyttes nærmere 
rundkjøringen ved Dondern for å øke avstanden til holdeplassen Hafslund skole. Dette gir også en bedre 
betjening av målpunktet Borgenbanen der dagens holdeplass fjernes. Passasjerer til/fra holdeplassene skal i 
ny løsning krysse i plan i rundkjøringen ved Dondern. Dette gir økt tilgjengelighet sammenlignet med dagens 
situasjon.  

Holdeplassen Solheim industrifelt etableres som busslommer i begge retninger. Busslommene plasseres 
parallelt overfor hverandre noe lenger øst enn i dagens situasjon (se kapittel 6.1). Plasseringen gjør at en 
unngår å berøre den hule eika ved Solheim gård. Ved å plassere holdeplassen i østgående retning lenger øst 
blir det også mer naturlig å benytte den nye undergangen og mindre naturlig å krysse i plan ved Iseveien 
senter. Plasseringen av holdeplassen i østgående retning medfører at innkjøring til Rema 1000 må skyves 15-
20 meter østover.  

Sykkelvegen med fortau legges bak holdeplassene på hele strekningen for å unngå konflikter mellom syklende 
og busspassasjerer. Det anlegges 5 sykkelparkeringsplasser ved holdeplassene vest for Dondern og 3-5 pr 
holdeplass øst for Dondern. Antallet skal kunne utvides etter behov. Sykkelparkeringen skal etableres med 
tak. Se kapittel 4.3 for forslag til utforming og eksempelbilde. 

6.5 Avkjørsler  
Grunnet etablering av kollektivfelt og sykkelveg er det foreslått å stenge avkjørsler med direkte adkomst til rv. 
111, vist i figur 61. Dette vil påvirke en stor del av boligtrafikken i områdene på nordsiden av Hafslunds gate, 
samt næring med direkte adkomst i Hafslunds gate. 
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Figur 61: Forslag til stenging av avkjørsler. (Kilde: kart.finn.no) 

I trafikknotatet (vedlegg) er det sett nærmere på konsekvensen av å stenge avkjørslene. I korte trekk bidrar 
stengingene til økt fremkommelighet på rv. 111 og et mer oversiktlig trafikkbilde, noe som er spesielt gunstig 
for gående og syklende. Sykkelvegen på strekningen får kun kryssing ved Tors gate og avkjørsler til Rema 
1000 og gjenbruksforretningen.  

Tilgjengeligheten til områdene for bil vurderes fortsatt å være god. Bolig- og næringseiendommene nord for 
rv. 111 Hafslunds gate får lengre kjøreveg. Siden næringsområdet skal transformeres er det mindre relevant 
å vurdere dette ut i fra dagens situasjon.  

Med tanke på etableringen av kollektivfelt i rv. 111 Hafslunds gate er det sett nærmere på om Ryes vei bør 
stenges for inn-/utkjøring til rv. 111 Hafslunds gate. Etter vurderinger opprettholdes høyresving inn og ut Ryes 
vei, mens venstresving inn/ut forbys. Dette bidrar til noe mer trafikk (økning på 250 i ÅDT) i Grinaveien, som 
er en smal boliggate, men dette anses som akseptabelt.  

Avkjørslene til Rema 1000 og gjenbruksforretningen må strammes opp og utformes slik at det er tydelig for 
bilistene at de skal vike for gående og syklister. Avkjørselen til Rema 1000 er i dagens situasjon utformet som 
et kryss og er svært utflytende.  

 

6.6 Grønt gatepreg 
Mellom Hafslund og Dondern er det tegnet ut to alternative snitt: ett med trerekke (4 meter) og ett med rabatt 
på 2 meter. Den nye rv. 111 får et bredt snitt, og det grønne innslaget vil bidra til å gi vegen et gatepreg, noe 
som harmonerer med at området defineres som sentrumsområde. En rabattbredde på 4 meter er nødvendig 
for at trærne skal få nok jordvolum og tilstrekkelige vekstvilkår til å utvikle seg. Dersom trær skal kunne etablere 
seg i smalere rabatter, kreves egne modulbaserte byggesystemer for jordarmering beregnet på dette, men 
dette er kostbart. Trerekken vil bidra til å skille de myke trafikantene fra store kjøretøy og gjøre det hyggeligere 
å ferdes på sykkelvegen og fortauet. Den vil også bryte opp asfaltflatene i det brede veganlegget. Et annet 
argument for etablering av trerekke er at den eksisterende trerekken med lindetrær langs rv. 111 Hafslunds 
gate mot rundkjøringen fjernes når vegen utvides. 
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Figur 62 Oversiktstegning Hafslunds gate, med trerekke  

 

Figur 63 Normalprofil Hafslunds gate, med trerekke.  
6.7 Boliger og næringsbebyggelse 
Det optimaliserte alternativet vil kreve at 8-9 næringsbygg må rives på nordsiden av riksvegen, på strekningen 
vest for Dondern. Bensinstasjonen og puben på sørsiden av rv. 111 Hafslunds gate blir ikke direkte berørt, 
men vil med løsningene som er foreslått miste sine adkomstmuligheter fra rv. 111. Dette for å kunne 
opprettholde et sammenhengende kollektivfelt på strekningen, samt å unngå konfliktpunkter ved at biler må 
krysse sykkelveg med fortau. På strekningen øst for Dondern vil utvidelsen av rundkjøringen føre til at 
næringsbygget rett sørøst for rundkjøringen (Svenningsen) må rives. Rema 1000 og Byggmax vil miste deler 
av sine parkeringsarealer som følge av kulvert- og holdeplassløsning. 

På sørsiden av rv. 111 Hafslunds gate vil tiltaket kreve beslag av hageareal fra eiendommene. Dette gjelder 
også for boligeiendommene sør for rv. 111 Iseveien, hvor kollektivfeltet vil kreve utvidelse av vegen mot sør.  

Som følge av sanering av adkomster, vil det for enkelte boliger bli større avstander ut og inn på rv. 111. Dette 
gjelder for eiendommene som benytter Holteveien og Gamle Isevei i dag, og som i fremtidig situasjon må 
benytte Tors gate via rundkjøringen ved Dondern. Det samme gjelder for ev. gjenværende næringsvirksomhet 
på nordsiden, som i dag har direkte adkomst fra rv. 111 Hafslunds gate. Dette gir større trafikkbelastning på 
lokalvegnettet (se eget notat med trafikkberegninger). Dette vil også være gjeldende for området sør for rv. 
111, bak Hafslund skole, som følge av at det kun blir mulig å svinge til høyre ut og inn Ryes vei. 

Vegtiltaket vil komme nærmere noen av boligene sammenlignet med dagens situasjon, noe som kan føre til 
at boligene blir mer eksponert for støy fra biltrafikken. Støyberegninger vil utføres i senere fase av prosjektet, 
og ev. støytiltak vil bli vurdert.  
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7 Oppsummering 
De tre alternativene som er presentert i denne rapporten vil være grunnlag for den forenklede 
konsekvensutredningen. Det er i denne fasen gjort tilpasninger av de to alternativene fra forstudien, slik at alle 
nye forhold som er kommet til er inkludert i disse alternativene. I tillegg er det foreslått et tredje og optimalisert 
alternativ, som i større grad tar hensyn til temaene som skal utredes i konsekvensutredningen. 

Hensikten med prosjektet er å finne en løsning som gir økt fremkommelighet for både myke trafikanter og 
kollektivtrafikken på strekningen. De tre alternativene gir gode løsninger for alle trafikantgruppene både 
fremkommelighets- og trafikksikkerhetsmessig. For de myke trafikantene utgjør den største forskjellen de ulike 
variantene av løsningene gjennom parken ved Rolighetsveien, som har ulik stigning og grad av omveg i de tre 
alternativene. Den største forskjellen mellom de tre alternativene i sin helhet er hvordan de påvirker 
omgivelsene, og hvilke utviklingsmuligheter eller begrensninger de gir på nord- og sørsiden av rv. 111.  

I alternativ 1 (utvidelse mot sør) vil veganlegget komme nærmere Hafslund skole. Boliger på sørsiden vil også 
berøres og måtte rives som følge av tiltaket. Skjæring inn i terrenget i Borgen folkepark gir et betydelig negativt 
inngrep. Arealene som beslaglegges i dette alternativet er vurdert å ha større estetisk og miljømessig verdi 
enn næringsarealene på nordsiden av Hafslunds gate. 

For alternativ 2 (utvidelse mot nord) og alternativ 3 (optimalisering) beholdes boligene på sørsiden av 
Hafslunds gate, og Borgen folkepark skånes for inngrep. Flere næringsbygg på nordsiden av Hafslunds gate 
må i disse alternativene rives, noe som vil endre karakteren til området. Som forstudien signaliserer, kan dette 
åpne opp for en transformasjon av dette området, med bolig- og næringsbebyggelse med en annen utnyttelse 
av eiendommene enn i dagens situasjon. En utvidelse av parken ved Rolighetsveien kan også være en 
mulighet for å tilføre noe tilbake til området. Begge alternativene beslaglegger et større areal med dyrka mark 
på jordet vis-à-vis Hafslund skole, enn hva som er tilfelle for alternativ 1. 

Alternativ 3 ivaretar alle tre eikene i parken ved Rolighetsveien, i tillegg til at en større del av parken bevares 
enn hva som er tilfelle i alternativ 2.  

Kostnadene ved de ulike alternativene er ikke vurdert i denne fasen. De tre alternativene inneholder i stor grad 
de samme kostnadsbærende elementene, men det antas at erverv av næringseiendommer vil utgjøre den 
største forskjellen i kostnader i de tre alternativene. 

I konsekvensutredningen vil de tre alternativene vurderes opp mot 0-alternativet, og de ulike alternativenes 
virkning på utredningstemaene vil fremgå. Eventuelle avbøtende tiltak for å begrense ulempene vil også 
vurderes i KUen, og det gis en anbefaling om valg av løsning.  
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