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1 Sammendrag 
Statens vegvesen har utarbeidet reguleringsplan for bygging av ny kulvert under rv. 110 for 

å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for gående og syklende i området. 

Prosjektet inngår i overordnede planer for å fremme økt bruk av gange og sykkel som 

fremkomstmiddel. Det har ikke fremkommet motforestillinger til tiltaket ved varsel om 

planoppstart. Tiltaket vil være et godt bidrag til å fremme folkehelsen, trafikksikkerheten for 

myke trafikanter og mulig som et tiltak for å få redusert biltrafikken i området. 

 

2 Innledning 

Statens vegvesen har fått utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for ny kulvert for gang- 

og sykkelveg under rv. 110 ved rundkjøringen i Rakkestadsvingen. Plankonsulent er 

Norconsult AS. Hensikten med planarbeidet er å trygge kryssing for myke trafikanter under 

Rakkestadsvingen. 

 

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i 

Fredrikstad Blad 07.01.2016 og på Fredrikstad kommunes hjemmesider den 07.01.2016. 

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble sendt til offentlige instanser, grunneiere og 

andre berørte. 

 

Kontaktperson i Statens vegvesen: Ellen Anita Nilsen, tlf. 911 99 764, e‐post: 

ellen.anita.nilsen@vegvesen.no   

 

 

3 Bakgrunn for planforslaget 

3.1 Planområdet 

Planområdet består av arealer langs rv. 110 vest for Rakkestadsvingen (rundkjøringen ved 

Statoil/Circle K). Planområdet omfatter i tillegg til vegarealer også deler av Mills industrier 

(Borgar industriområde) og Fredrikstad kommunes landbruksarealer, tidligere Gudeberg 

gård. 

3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for Rakkestadsvingen 

Det utarbeides planforslag for ny kulvert for gang- og sykkelvegen for å sikre trygg kryssing 

under riksvegen for myke trafikanter. Dagens løsning er en omvei i forhold til den foreslåtte 

løsningen. Tiltaket vil kunne fremme økt bruk av gange og sykkel som fremkomstmiddel på 

en trygg og sikker måte. 

 

Tiltaket inngår i planen for «Sykkelhovedplan for Fredrikstad». 

mailto:ellen.anita.nilsen@vegvesen.no
adrstj
Highlight
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3.3 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Tiltaket er vurdert til ikke å være konsekvensutredningspliktig, jf. Forskrift om 

konsekvensutredninger. 

 

4 Planprosess og medvirkning 
Det ble varslet oppstart av planarbeid 07.01.2016. Statens vegvesen mottok 8 

varslingsinnspill, disse er oppsummert og kommentert i kap. 10 i dette dokumentet. 

 

Det har blitt holdt åpen kontordag 12.01.2016 i forbindelse med varsel om oppstart av 

planarbeidet. Dette er en arena der befolkningen kan komme for å få informasjon og stille 

spørsmål til prosjektet. 

 

5 Rammer og premisser for planarbeidet 
Overordnede planer 

Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 

Hovedmålene i fylkesplanen for Østfold er levekår og folkehelse, verdiskapning og miljø. I 

gjennomføringen av fylkesplanen for Østfold, er kompetanseutvikling, fortetting, 

infrastruktur, byutvikling og vern, samt folk i fysisk aktivitet prioritert. Planen gir en generell 

arealstrategi for Østfold, men også nærmere retningslinjer for energi- og arealbruk, 

inkludert samfunnssikkerhet og beredskap, estetikk og kvalitet i byggeområder, universell 

utforming, kriminalitetsforebygging, vern av landskaps-, natur- og kulturmiljøverdier, 

senterstruktur og lokalsamfunn, samt effektiv arealutnyttelse, funksjonell lokalisering, 

fortetting og transformasjon, næringsområder, kjøpesenter og kollektivtrafikk. 

Avslutningsvis omfatter også retningslinjene veiforhold, inkludert parkering og gang- og 

sykkelveier. I plankartet til gjeldende fylkesplan (delkart for Nedre Glomma) ligger 

planområdet innenfor området definert som eksisterende tettbebyggelse. 

 

Nasjonal transportplan 

Det er i planen for Nasjonal transportplan – NTP et stort fokus på å etablere gode og trygge 

sykkelveier som et supplement til veiutbygging i byene. Dette for å fremme folkehelse og 

samtidig sørge for å legge til rette for at en større del av befolkningen velger gange og 

sykkeltrafikk fremfor bil. Dette vil avlaste bilveiene og hjelpe til å bedre byluften. 

 

Kommuneplanens arealdel 2011 – 2023 

I Kommuneplanen er berørte arealer avsatt til eksisterende veg, bebyggelse og anlegg og 

eksisterende friområde. Like vest for planområdet er det påført hensynssone kulturmiljø på 

arealer avsatt til bebyggelse og anlegg.  
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Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 

Planområdet grenser til «planen for byområdet» som omfatter Fredrikstad sentrum og 

arealer vestover helt frem til riksveiene 110 og 111. I de tilgrensende arealene er disse 

avsatt til et fremtidig område for bebyggelse og anlegg.  

 

Planstatus for området 

 

Kartutsnittet viser eksisterende reguleringsplaner for området (oppdatert 26/8-2016). 

 

6 Beskrivelse av eksisterende forhold i 

planområdet 

6.1 Beliggenhet 

Rakkestadsvingen ligger i krysset (rundkjøringen) mellom rv. 110 og rv. 111. Dette er et 

sterkt trafikkert kryss hvor kryssing for de myke trafikantene ikke har en fullgod løsning. Det 

er spesielt de myke trafikantene fra Habornveien som ikke har tilfredsstillende trygg 

mulighet for å komme seg videre til gang- og sykkelveien mot Fredrikstad og mot 

Sarpsborg. 
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6.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk 

De arealene som omfattes av planområdet er i dag hovedsakelig i bruk til trafikkområder. 

Tilgrensende arealer mot nordvest er i dag i bruk til landbruk. Tilgrensende arealer i syd er i 

dag opparbeidede grøntarealer rundt Mills fabrikk og gressarealer langs riksveien. 

6.3 Trafikkforhold 

Rundkjøringen Rakkestadsvingen er en sterkt trafikkert rundkjøring hvor riksveiene 110 og 

111 møtes. Trafikken gjennom rundkjøringen Rakkestadsvingen er en av hovedveiene 

mellom Fredrikstad og Sarpsborg. 

 

ÅDT (ÅrsDøgnTrafikk) i 2015 gjennom Rakkestadsvingen var 25 000 kjøretøy/døgn.  

 

For myke trafikanter finnes en undergang i forlengelsen av Haldenveien under 

Sarpsborgveien. Fra Habornveien må de myke trafikantene krysse Habornveien i plan for så å 

krysse Haldenveien før de kan fortsette på gang- og sykkelveien under Rakkestadsvingen 

videre mot Fredrikstad eller langs Sarpsborgveien i retning Sarpsborg.  

6.4 Teknisk infrastruktur 

Langs veiene ligger det kommunalt VA-anlegg samt kabler fra diverse kabeleiere. Det ligger 

blant annet en 1100 mm overvannsledning som må legges om som følge av tiltaket. Det 

finnes også fjernvarme fra Fredrikstad Fjernvarme innenfor planområdet som må flyttes. 

6.5 Landskapsbilde/bybilde/kulturmiljø 

Rundkjøringen ligger i et gammelt jordbrukslandskap på en flate mellom to koller. Området 

preges i første rekke av veiene i området og trafikk. Bensinstasjon og industri grenser til 

planområdet i øst og syd. Boliger på kollen mot planområdet i nordøst og landbruk mot vest. 

6.6 Nærmiljø/friluftsliv 

Det er en skogvokst kolle syd i planområdet. Denne ligger som en liten 100-meters skog 

delvis inne på Mills eiendom. Det kjennes ikke til om denne kollen er i bruk som lekeplass 

eller som et sted for rekreasjon. 

6.7 Naturmangfold 

Det er ikke registrert sårbare arter eller biotoper innenfor planområdet.   

6.8 Naturressurser 

Landbruksarealene som eies av Fredrikstad kommune er i bruk. 
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6.9 Grunnforhold 

Norconsult er engasjert for å utarbeide et forslag til utforming av undergangen og den nye 

gang- og sykkelvegen. Det har blitt utført en vurdering av skredfare i planområdet, siden 

tiltaket vil introdusere høydeforskjeller mellom ny gang- og sykkelveg og eksisterende 

terreng. 

Grunnundersøkelsene har avdekket løsmasser som faller inn under definisjonen av 

sprøbruddmateriale i NVEs retningslinjer 2/2011 «Flaum og skredfare i arealplanar», vedlegg 

1 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Statens vegvesens håndbok V220 er lagt til grunn for 

vurderingene som skal gjøres.  

 

 

7 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

7.1 Planlagt arealbruk 

Dette er arealer som er avsatt til fremtidig område for bebyggelse og anlegg i kommuneplan 

for Fredrikstad byområde. Arealbruken blir tilnærmet som i dag. Den største forskjellen er at 

gang- og sykkelveien langs Habornveien forlenges frem til riksvei 110 for så å gå under 

veien og treffe eksisterende gang- og sykkelvei som går nord for rv. 110. Dette medfører at 

noe av grøntanlegget langs veiene blir omgjort til en gang- og sykkelvei.  

 

For eksisterende jordbruksarealer nord for nordvest for rundkjøringen blir noe areal brukt til 

omlegging av gang- og sykkelveien for å tilpasse eksisterende gang- og sykkelvei til den 

nye situasjonen. 

7.2 Areal pr. formål 

 

Arealformål Størrelse i m² 

Kjøreveg (KV1-2) 3 422 

Gang- og sykkelveg (GS1-4) 1 937 

Annen veggrunn teknisk (AVT1-6) 5 250 

Annen veggrunn grøntareal (AVG1-6) 5 597 

Midlertidig riggareal (#1-2) 9 464 

SUM 25 670 
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8 Virkninger av planforslaget – arealbruk og 

løsninger 

8.1 Framkommelighet 

For alle trafikantgrupper vil ferdig utbygget tiltak ikke gi noen negative konsekvenser for 

fremkommeligheten som følge av forslaget, bare positive konsekvenser for 

fremkommelighet. 

 

Det blir viktig i prosjektet å håndtere ferdsel forbi anleggsområdet, og dette må sikres under 

gjennomføringen. 

8.2 Samfunnsmessige forhold 

Bedre tilrettelagt for bruk av gange og sykkel til daglige gjøremål.  

8.3 Naboer 

Berørt bebyggelse 

Ingen eksisterende bygninger blir berørt av tiltaket. 

 

Innløsning av bebyggelse 

Ikke aktuelt. 

 

Avkjørsler og andre naboforhold 

Det vil bli marginale endringer for de to leiehusene til Mills industrier på gnr. 303 bnr. 67 og 

68 og frem til tilfluktsrommet i kollen. Det er i hovedsak kun endring av gang- og 

sykkelveien rundt kollen som endres, og dette vil endre atkomsten til nevnte hus minimalt. 

Alle atkomster opprettholdes. 

8.4 Gang- og sykkeltrafikk og barn og unges interesser i planområdet 

Foreslått løsning er vurdert ut fra 5 hovedkriteriene for god gang- og sykkelinfrastruktur. 

Foreslåtte løsning vil gjøre dette krysset på hovedsykkelrute 13 sikrere og mer egnet enn i 

dag til å øke antall gående og syklende både i nærområdet og på strekningen Årum – Øra: 

Direkte forbindelse: Prosjektet gir en kortere og uhindret passasje gjennom krysset og vi 

oppnår derfor en mer direkte forbindelse langs fv. 111. 

Sikkerhet: Planskilt kryssing av den høyt trafikkerte rv.110 bedrer trafikksikkerheten i 

forhold til situasjonen i dag for alle brukere av gang- / sykkelvegen. Midtlinje gjennom 

undergang og god sikt i alle kurver gir minimal fare for påkjørsler mellom myke trafikanter.  

Komfort: Løsningen reduserer behovet for stopp/start-situasjoner ved kryssing av bilvei eller 

gjennom uoversiktlige kurver og hjørner. Stigningene på maks 5 % minimerer energibruken i 
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motbakke og avstanden til bilvegen reduserer eksponering mot støy, støv og eksos. God 

vinterdrift skal sikres gjennom driftskostnader for hovedsykkelnett i Nedre Glomma. 

Attraktivitet: Ved hjelp av slake, gresskledte skråninger som åpner for innsyn og dagslys, 

delvis skjermede vegetasjon mot biltrafikk, god belysning inni og utenfor undergang, en 

bred og romslig undergang, og god detaljutforming av konstruksjoner, er attraktivitet 

gjennom estetikk og opplevd trygghet ivaretatt på en god måte. 

Sammenheng i nettverk: Sammenheng i øvrig nettverk er uendret ved tiltaket ettersom 

strekningen og koblinger til målpunkt i området eksisterer i dag.  

8.5 Kollektivtrafikk 

Kollektivtrafikken vil ikke få endrede betingelser som følge av planforslaget.  

8.6 Arkitektur, landskap og bybilde 

TERRENGFORMING: 

Kravet om universell utforming (UU) med maks stigning 5 % vil gi en slak helning/stigning på 

gang- og sykkelveien ned mot kulvert på både nord- og sydsiden av Rakkestadveien. For å 

minimere følelsen av en trang adkomst til kulvert vil sideterrenget få slak helning med 

stigning 1:2 / 1:3,5. Dette vil åpne opp og lage en oversiktlig, lys og luftig adkomsten mot 

undergangen. Kurvatur og utforming av sideareal gjøres slik at det blir god sikt til andre 

trafikanter for å hindre møteulykker. Bruk av murer vil minimeres da det vil tilstrebes å lage 

skråninger som treffer terreng i gang- og sykkelveien. Området ligger i et åpent landskap og 

en vid løsning vil, i tillegg til å virke tiltalende og oversiktlig på brukerne, være tilpasset det 

omkringliggende jordbrukslandskapet på best mulig måte. 

Bruk av vingemurer på siden av undergangen vil gjør det enkelt å forme sideterrenget på en 

god måte. FORMINGSVEILEDER FOR BYPAKKE NEDRE GLOMMA vil være retningsgivende ved 

prosjektering av side- og restareal.  

 

BRUK AV VEGETASJON: 

Bruk av vegetasjon skal gjenspeile karakteren i prosjektområde, som i dette området 

domineres av et åpent jordbrukslandskap.  Eksisterende beplantning i området består av 

trerekker av eik og grupper med buskbeplantning. Bunndekke er gress. Prinsippet for den 

eksisterende beplantningen vil videreføres i dette prosjektet. Det vil legges vekt på 

minimering av vedlikehold og plantevalg som tåler belastningen av å stå i et trafikkert 

område. Eksisterende lindetre skal bevares. 

FORMINGSVEILEDER FOR BYPAKKE NEDRE GLOMMA vil være retningsgivende ved valg av 

vegetasjon i prosjektet.  

8.7 Nærmiljø/friluftsliv 

De myke trafikantene får en enklere og sikrere kryssing av rv. 110 som følge av tiltaket. 

Ellers ingen endringer. 
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8.8 Naturmangfold 

Planforslaget innebærer etablering av en undergang vest for rundkjøringen i 

Rakkestadsvingen. Det vil medføre noe terrenginngrep både på nord- og sørsiden av rv. 

110. Disse inngrepene vil i all hovedsak komme innenfor områder med sterkt endret mark, 

som ikke kan sies å ha noe verdi i et naturmangfoldsperspektiv. Det skal imidlertid påpekes 

at det står et lindetre inn mot det sørvestre hjørnet av rundkjøringen, dette treet skal 

bevares, og sikres i anleggsperioden med en 5 m sikringssone. Sørøst for rundkjøringen 

ligger det et lite parti med sparsomt furukledt berg som berøres. Dette er næringsfattig og 

inneholder neppe spesiell vegetasjon, men det er gjort en registrering av rødlistearten 

blåvingegresshoppe (VU) i nærområdet som er knyttet til denne typen habitat. Imidlertid er 

habitattapet knyttet til tiltaket såpass lavt at det neppe utgjør noen trussel, og artsfunnet 

stammer mest sannsynlig fra den sørvendte, soleksponerte delen av berget som tiltaket ikke 

berører. Registrerte naturtyper i nærheten inkluderer et parklandskap med B-verdi (Lilleby, 

BN00068192) og et viktig bekkedrag med C-verdi (Oldenborgbekken, BN00068142). Begge 

disse ligger i overkant av 100 meter unna tiltaksområdet, og berøres dermed ikke. 

 

Kunnskapsgrunnlaget for denne vurderingen anslås å være tilfredsstillende, i og med at 

områdene som berøres i stor grad består av sterkt endret mark. Videre er tiltaket lite og 

avgrenset. Man trenger dermed ikke ta føre var-hensyn, og den samlede belastningen på 

økosystemer anses ikke å utgjøre et problem i denne saken. Siden lindetreet spares oppfyller 

man kravene til miljøforsvarlige driftsmetoder. 

 

Verneområder 

Innenfor planområdet er det ikke verneområder. 

 

Strandsone 

Det er ikke strandsone innenfor planområdet. 

 

Vassdrag 

Det finnes ikke vassdrag innenfor planområdet. Men øst for planområdet finnes en åpen 

bekk. Denne påvirkes ikke av tiltaket med ny undergang. 
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Bekken synes med en grønn skravur øst i kartskissen, og utenfor planområdet. 

8.9 Kulturmiljø 

Det er registrert verneverdige kulturmiljø (jf. kulturminnesok.no) rundt rundkjøringen.  

Det verneverdige kulturmiljøet omfattes av Riksantikvarens kartlegging i rapport om 

«Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Østfold» fra 2015. 

Området omtales som Fredrikstad festning, Gamlebyen og byens marker, og omfatter 

Fredrikstad hovedfestning med forterreng og de åpne markene som var vesentlige for 

bydannelsen i 1567. Se kartskisse nedenfor. 
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Dette kulturminneområdet grenser inn mot rundkjøringen i Rakkestadsvingen, men 

tiltaksområdet ligger utenfor avgrensingen for verneområdet slik at inngrep i verneområdet 

unngås. De tiltakene som gjøres vil etter forslagsstillers syn ikke påvirke opplevelsen av det 

verneverdige landskapet på en negativ måte og vil ikke legge beslag på arealer innenfor 

verneområdet.  
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8.10 Naturressurser 

Jordbruk 

Det vil som et resultat av tiltaket bli tatt produktive landbruksarealer tilsvarende ca. 4100 

m2. Disse landbruksarealene ligger i byplanen inne som fremtidige utbyggingsområder for 

Fredrikstad kommune. 

 

 

8.11 Støy og vibrasjoner 

Det blir ingen endrede forutsetninger for støy og vibrasjoner som følge av etablering av 

undergang for gang- og sykkeltrafikken. 

8.12 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 

Det er utarbeidet egen ROS-analyse for planforslaget. Konklusjonen fra ROS-analysen følger: 

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite til 

moderat sårbart.  

Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de 

temaer som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende farer har blitt 

utredet:  

 Brann/eksplosjon ved industrianlegg 

 Transport av farlig gods 

 Trafikkforhold  

Av disse fremsto planområdet som moderat sårbart for transport av farlig gods, og som lite 

til moderat sårbart for trafikkforhold, og det ble derfor utført en risikoanalyse. Analysen av 

transport av farlig gods viste akseptabel risiko. 

Det er også, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut 

fra samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet 

inn i dette planområdet. Tiltakene er sammenfattet nedenfor og må følges opp i det videre 

planarbeidet. 
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9 Gjennomføring av forslag til plan 

9.1 Framdrift 

Prosjektet er prioritert som en del av fase 1 for Bypakke Nedre Glomma og skal etter planen 

bygges i 2017/2018. 

9.2 Utbyggingsrekkefølge 

Hele planområdet bygges ut i ett. Omleggingen av fjernvarmen og kommunens VA-anlegg 

må gjennomføres slik at funksjonaliteten til disse anleggene ikke settes ut av drift. Det vil 

være midlertidige løsninger for deler av kabelanlegg. Fremkommelighet langs kjøreveier og 

gang- og sykkelveier skal ivaretas ved anleggsgjennomføringen. 

9.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det må påregnes noe dårligere fremkommelighet for kjøretøy langs rv. 110 og rv. 111 som 

følge av etableringen av ny kulvert under kjørebanen. Anlegget vil likevel gjennomføres på 

en slik måte at fremkommelighet og trafikksikkerhet ivaretas på best mulig måte. 

9.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for 

byggefasen 

En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og 

hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal 

ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og 

konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok 

R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal 

utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt. 
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10 Varslingsinnspill  
Etter varsel om oppstart av planarbeid kom det 8 innspill fra følgende: 

 

Fylkesmannen i Østfold, brev av 1/2-16 

Jernbaneverket, brev av 2/2-16 

Norges vassdrag og energidirektorat, brev av 11/2-16 

Direktoratet for mineralforvaltning, brev av 8/1-16 

Østfold fylkeskommune, brev av 8/2-16 

Hafslund Nett AS, brev av 26/1-16 

Boule Frederik II, e-post av 20/1-16 

Arunas Toleikis, e-post av 5/2-16 

 

Fylkesmannen i Østfold 

Fylkesmannen er positiv til at det arbeides for å øke fremkommeligheten for gående og 

syklende. Dette er viktig av både klima- og folkehelsehensyn. For de som bor nord for rv. 

110 er området sør for veien vanskelig tilgjengelig med sykkel og gange. Det bør vurderes 

om det er mulig å få til en gang- og sykkelatkomst direkte til dette området via en gang- og 

sykkelvei sør for rv. 110 slik at de som skal til dette området slipper «omveien» via 

Habornveien. Videre viser Fylkesmannen i Østfold til de nasjonale forventningene til 

kommunal planlegging. 

 

Kommentarer til Fylkesmannen i Østfold 

De som bor nord for rv. 110 har gang- og sykkelvei på nordsiden av rv. 110 Haldenveien. 

Det er sykkel og gange mot Fredrikstad og langs Sarpsborgveien som styrkes i dette 

prosjektet. Statens vegvesen vil vurdere ytterligere undergang under rv. 110 ved en senere 

anledning. De nasjonale forventningene er ivaretatt i reguleringsplanforslaget. 

 

Jernbaneverket 

Planområdet berører ikke jernbanens interesser, ingen merknader. 

 

Kommentarer til Jernbaneverket 

Tatt til etterretning. 

 

Norges vassdrag og energidirektorat 

Deler av planområdet består av tykke marine avsetninger hvor det potensielt kan finnes 

kvikkleire. Det må derfor være fokus på grunnforholdene i området. Det må dokumenteres 

at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. NVE ber om at NVEs retningslinjer «Flaum og 

skredfare i arealplanar» som bl.a. beskriver sikkerhetskrav ved utbygging legges til grunn 

ved planleggingen. Ellers ingen merknader. 

 

Kommentar til Norges vassdrag og energidirektorat 

Det er gjennomført grunnundersøkelser og utarbeidet egen geoteknisk rapport som 

beskriver grunnforholdene på stedet. Det skal prosjekteres slik at områdestabiliteten blir 

ivaretatt gjennom anleggsperioden og etter at gang- og sykkelveien er åpnet for trafikk. 
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Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 

Tiltaket berører ikke viktige mineralressurser og DMF har ingen merknader til 

reguleringsplanarbeidet. 

 

Kommentar til DMF 

Tatt til etterretning. 

 

Østfold fylkeskommune 

Planen må redegjøre for hvordan overordnede planer er ivaretatt i planforslaget. Det må 

videre redegjøres for hvordan igangsatte reguleringsplaner i området er ivaretatt i 

planarbeidet. Det må redegjøres for hvordan de grønne områdene blir ivaretatt i 

planforslaget som en grønn buffersone og for dyreliv. Det må beskrives hvordan beplantning 

og bevaring av vegetasjon ivaretas i planforslaget. Videre er det listet opp viktige tema som 

må tas hensyn til i planarbeidet; ROS-analyse, jordvern, grunnforhold, flomfare, luftkvalitet 

og støy, kollektivtrafikk, estetikk, natur- og landskapsverdier, universell utforming og 

kulturminner. 

 

Kommentarer til Østfold fylkeskommune 

Planene som gjelder for området er hensyntatt. Det ble avholdt møte med Borgar eiendom i 

forbindelse med oppstart av denne planen. Alle tema som fylkeskommunen tar opp er 

vurdert og tatt hensyn til i planarbeidet.  

 

Hafslund Nett AS 

Hafslund Nett har en signalkabel innenfor planområdet. Det må tas hensyn til denne kabelen 

under anleggsfasen, og det må finnes ny trasé for kabelen. Det er utbygger som må bekoste 

omlegging og flytting samt kostnader for stedsevarige bruksrettigheter.  

 

Kommentarer til Hafslund Nett AS 

Det er kjent at det ligger signalkabel i grunnen slik kartskissene viser, Hafslunds kabel og 

alle andre ledninger og kabler vil bli hensyntatt gjennom byggeprosessen. 

 

Boule Frederik II 

Boule Frederik II driver sin aktivitet i det nedlagte tilfluktsrommet i kollen ved rundkjøringen. 

Bouleklubben er opptatt av at atkomsten til tilfluktsrommet blir opprettholdt. 

 

Kommentar til Boule Frederik II 

Statens vegvesen vil sørge for at tilfluktsrommet får opprettholdt atkomst til tilfluktsrommet 

gjennom hele anleggsperioden. 

 

Arunas Toleikis 

Toleikis lurer på om utvidelsen av veien vil gi beboerne tilskudd til lydisolering. 

 

Kommentarer til Toleikis 

Byggeprosjektet inkluderer ikke utvidelse av veien, det er kun snakk om etablering av ny 

undergang. Dette vil ikke påvirke lydforholdene og heller ikke utløse midler til støytiltak. 
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11 Dokumenter 
- Forslag til plankart 

- Forslag til bestemmelser 

- Illustrasjonshefte 

- Innspill etter varsel om planoppstart 

- ROS-analyse 
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