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Fv. 110 kollektivfelt Rakkestadsvingen- varsel om oppstart av planarbeid 

PlanID: 01061175 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven (Pbl) § 12-8, og i samråd med Fredrikstad kommune, 

varsler Statens Vegvesen oppstart av planarbeid for detaljregulering etter § 12-3 for fv. 110 

kollektivfelt Rakkestadsvingen. Prosjektet er en del av Bypakka nedre Glomma. Planområdet 

er vist innenfor den stiplete området på figur 1. 

 

Informasjon om prosjektet  

Formålet med planen er å utvide fv. 110 med ensidig kollektivfelt inn mot Rakkestadsvingen, 

slik at kollektivtrafikken får bedre flyt inn mot rundkjøringen. Kollektivfeltet vil bli omtrent 

200 m langt. Det vil starte etter Oldenborgbekken og avsluttes i eksiterende bussholdeplass. 

For å få til en helhetlig løsning stenges utkjørselen fra Haugstenveien mot fv. 110 for 

biltrafikk, men vil være åpen for gående og syklende. I tillegg skal bussholdeplassene langs 

strekningen oppgraderes til universell utforming.   

 

Forholdet til andre planer  

Planen omfatter vegarealer, arealer til gang- og sykkelveg med nødvendige sidearealer, samt 

arealer til anleggsbelte og riggområder. Planområdet er i gjeldene reguleringsplaner avsatt 

til vegarealer, grøft, gang- og sykkelveg, og bebyggelse. Innenfor og tilgrensende områder 

gjelder i dag disse reguleringsplanene:  

 

 

Plan-ID Plannavn Ikrafttredelsesdato 

010623 Del av Fjeldstadområdet  07.02.1963 

0106302 Ny rv.107, Habomveiens forlengelse 09.11.1989 

010684 Reg. endr. for en del av Begby, g/s-sti langs Rv 110  20.06.1961 
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Hvordan påvirker prosjektet nærområdet? 

Etablering av kollektivfeltet, oppgradering av bussholdeplasser og opprettholde gang- og 

sykkelveg krever mer areal enn det som er avsatt til vegformål i dag. Det betyr at Statens 

vegvesen kan ha behov for å erverve noe areal fra naboeiendommene. Etablering av 

kollektivfelt vil stort sett være et positivt tiltak da det kan bidra til at det blir enklere å velge 

kollektivtransport.   

 

Vurdering av behov for konsekvensutredning  

Tiltaket det varsles planoppstart for innebærer ingen utredningskrav etter «forskrift om 

konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven». Tiltaket kommer ikke inn 

under § 6 i forskriften som lister opp tiltak som alltid skal behandles. Det vil bli utført en 

ROS-analyse for å kartlegge risiko og avbøtende tiltak.  

 

Planområdet 

Planavgrensningen som vist på figur 1 viser foreløpig avgrensing til planområdet det varsles 

oppstart for (innenfor sort stiplet linje). Vi gjør oppmerksomme på at planområdet kun er en 

grov skissering av hvor tiltaket kan gjennomføres og det betyr ikke at man skal arbeide 

innenfor hele området. Endelig avgrensing for reguleringsplan vil bli lagt ut på høring etter 

1. gangs politisk behandling. 

 

 

Figur 1. Kartet viser planavgrensningen avgrenset med stiplet linje.  
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Merknadsfrist 

Vegvesenet ønsker synspunkter og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet. 

Eventuelle innspill merkes «15/38719» og sendes til epost: katrine.eliassen@vegvesen.no 

eller Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer innen 03.04. 2019.  

 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir sendt ut svarbrev til innspillene, men innspillene vil 

bli behandlet og følge planen. 

 

Spørsmål 

Informasjon om planarbeidet finnes på Statens vegvesen sin nettside 
www.vegvvesen.no/vegprosjekter.no, samt på kommunens hjemmeside 
https://www.fredrikstad.kommune.no/kontakt-oss/organisasjon/om-

kommunen/planer/reguleringsplaner/. Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Katrine 

Eliassen tlf:45260042 eller epost: katrine.eliassen@vegvesen.no. 

 

 

Seksjon for veg- og gateplanlegging Moss 

Med hilsen 

 

Katrine Eliassen   

 

 

Vedlegg: avklaring av konsekvensutredning for fv.110 kollektivfelt Rakkestadsvingen. 

 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Notat  

Til: Fredrikstad kommune 

Fra: Veg- og gateplanlegging Moss 

Kopi: Anette Evjenth 

  

  

    

Avklaring av konsekvensutredning for fv. 110 kollektivfelt Rakkestadsvingen 

Tiltaket med etablering av kollektivfelt på fv. 110 Haldenveien inn mot rundkjøring 

Rakkestadsvingen skal vurderes etter «Forskrift om konsekvensutredning», kapittel 2. Planer 

og tiltak som omfattes av forskriften.  

Tiltaket vurderes etter lovens § 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 

planprogram eller melding og § 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan 

få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 

I § 6 er følgende relevant for dette tiltaket: b) reguleringsplaner etter plan- og 

bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete 

tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med 

denne tidligere planen. Vedlegg I omfatter Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter 

annet lovverk som alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning. Punkt 7 

er knyttet til samferdselsanlegg og etablering av ny veg. Tiltakene nevnt i punkt 7 er 

imidlertid større og mer omfattende enn tiltaket denne planen skal omfatte.  

Konsekvensutredning vil ikke være nødvendig basert på § 6 og Vedlegg I i «Forskrift om 

konsekvensutredning». 

§ 8 er knyttet mot vesentlig virkning av tiltaket for miljø og samfunn, og etter § 8 a) 

reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Forskriften er også knyttet mot vesentlige virkninger 

etter § 10. Kriterier for vurdering av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for 

miljø eller samfunn. Vedlegg II beskriver Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter 

annet lovverk som skal vurderes nærmere. Dette tiltaket er nærmest relatert til punkt 10 i 

Vedlegg II, Infrastrukturprosjekter, bokstav e). Tiltaket denne planen skal omfatte ansees 

ikke vesentlig nok til at dette slår inn. § 10 og «vesentlige virkninger» er heller ikke store 

nok til å angå dette prosjektet. 

Konsekvensutredning vil basert på overforstående, ikke utarbeides da det ikke finnes 

nødvendig basert på «Forskrift om konsekvensutredning». 
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