
vedlegg 2

PRIORITERING AV FYSISKE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK PÅ RIKS- OG FYLKESEVEIER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE 2018 - 2021 ifm ts plan 2014-2017 ifm høring april 2019
PRIORITERING LOKALSAMFUNN ID nummer STED TILTAK KOSTNAD ANSVAR MERKNAD UTTALELSE FRA SVV  STATUS - INNSPILL - PRIORITERING
rekkefølge est.('000NOK) gjennomføring status,oppfølging,... KOMMUNENS MERKNADER VURDERING AV  STATENS VEGVESEN

TILTAK OVERFØRT FRA FORRIGE PLANPERIODEN e-post 03.12.14 / møte 10.12.14 drøfteti felles møte med SVV, den 25.04.2019

Ambjørnrød AMB3 FV381 EVENRØDVEIEN gang- og sykkelvei        Parsell1:500 TD - Prosjektutvik gjennomført frem til pumpestasjon i 2011

UTFØRT 

par1 - 2015

(AN2529) * fra Veum allé til avkjørsel til Skihytta

parsell1 -  fra  pumpestasjon til Veumlia  160m Parsell2:1250
og TD - stab

Parsell 1 –  adkomst barnehage, Reg.plan vedtatt i 

februar ’03, Anlegg UTFØRT  2015

parsell2 -  fra Veumlia til avkjørsel Skihytta 350m
(formell ansvar SVV)

Parsell 2:   Reg.plan (reguleres til snuplassen 

Evenrød), knyttes til «Sykkelplan»
Aktuelt for gjennomføring Ønskes prioritering Aktuelt for gjennomføring - stor trafikkøkning

Gressvik HUR76 Fv413 VIKERVEIEN belysning 50 SVV Belysning av gangfeltene (2 stk) Aktuelt for gjennomføring Aktuelt for gjennomføring

* fra Rødsbakken til Ålekilene 60 sone fartsgrense

Gressvik HUR76.1 Fv413 VIKERVEIEN Vurdert (23.04.14) – videreføres til neste

* fra Rv 117 til Krossnes                               belysning 50 SVV Oppdateres veilys samt belysning av gangfeltene Se kommunens egne merknader  planperioden 2014-2017 - sendes til Aktuelt for vurdering

* Martins plass (kryss ved kryssutbedring 100 SVV Kryssikring ifm innspill til ts plan fylkeskommunen

 Krosnesvn/Gamle Rødsvei) 

UTFØRT 
Gudeberg GUD49 Fv107 TORSNESVEIEN gang- og sykkelvei (fortau), 700m 3 000 SVV Egen Reg.plan fra SVØ samkjøres med ny 

Anlegges i 2008 iht. Nasjonal transportplan (NTP), 

Handlingsprogram 2006-2009,
*  fra Rv22 (Rv111) Habornveien til boligområde. UTSATT pga annen regulering Se kommunens egne merknader  post 30.3.2 (gang- og sykkelveger, fortau) Utført - ytterligere tiltak ikke aktuelt

     Oldenborgveien  – se på status i Reguleringsplan Fredrikstad kommune foreslår  en ytterligere 

vurdering av tiltak som tilpasses en fremtidig 

riksveiomlegging over Bymarka. Ny regplan for dette er 

ute til høring

Kråkerøy LUN112.1 Fv108 KRÅKERØYVEIEN belysning av gangfelt 100 SVV Bedre belysning av gangfeltene Bedre belysning av gangfelt Vurdert (23.04.14) – videreføres til neste Aktuelt for gjennomføring

* v/ Lunde og Lundeskogen oppdatering av veglyset i hele 60 km/t sonen  planperioden 2014-2017 - sendes til

 (ifm. Årets forestående TS - inspeksjon 2006) fylkeskommunen

Kråkerøy LUN100 Fv108 KRÅKERØYVEIEN
gang- og sykkelvei        

30 000
SVV Under utredning ifm ny strømledning  

I påventing av ny Rv108 (Kråkerøyforbindelse fase2) 

Planlagt i Statens vegvesenets

* fra Trolldalen (avkjør.) til og med 
avventes mulig rehabilitering av brua Se kommunens egne merknader HP 2006 - 2009, (prioritet nr. 8) Ligger langt frem i tid - knyttes til planlegging og bygging 

   Kjøkøysund bro foreløpig ikke prioritert i 4-årsperioden Se Reguleringsplaner av ny Kjøkøysund bro

Følges med videre i planperioden 2022-2025

UTFØRT Kråkerøy LUN101 Fv455 BARKEDALEN gang- og sykkelvei, 1050m 26 000 SVV Reg.plan ferdig godkjent  i 2013 Aktuelt for gjennomføring Utført sommer 2017

somm.2017 * fra Buskogen til Alshus Planlagt i Statens vegvesenets langtidsplan Se kommunens egne merknader

for fylkesveiene i Østfold 2015 - 2018 

Budsjettert for 2015 (‘17000) og 2016 (‘9000)

Bypakkeprosjekt

Kråkerøy Fv451 RØDSVEIEN kostnad ??? SVV Uprioritert i denne planperioden (2014-2017)

RØK179 * kryss med Glomboveien                       kryssutbedring  i påventning av Åsgårdstunnelen ????? Se kommunens egne merknader Tiltak vurderes sammen med utbygging av ny Rv108 Ses ifm omklassifisering av veisystemet

RØK201 * langs veien gang- og sykkelvei        Følges med videre i planperioden 2018-2021

Kråkerøy KRÅ1800 Fv451 ENHUUSVEIEN bussnuplass
80 FK, TD vei

Midlertidig løsning  - evalueres i planperioden                     

   2018 - 2021 Gjennomføres med belønningsmidler  

Se kommunens egne merknader

* ved avkjøring til Kråkerøy ungdomsskole                   
Evalueres i planperioden 2018-2021 av TD vei

TD vei - arbeid pågår - forventes ferdig mai 2019

Manstad MAN1011 Fv401 LERVIKVEIEN gang- og sykkelvei, 200m 800 SVV Vurdere behov og event. løsning Vurdert ikke behov for ytterligere tiltak

* fra Engelsvikenveien og frem til gangvei Aktuelt for gjennomføring benyttes eksisterende gs sti

ved Gaustad skole (nå Vestbygda skole)

Manstad MAN1043 Fv116 SALTNESVEIEN gang- og sykkelvei, 1600m og belysning 9 000 SVV Uaktuelt i nærmeste fremtid – vurdert 23.04.14  Uaktuelt i nærmeste fremtid – vurdert 23.04.14  Uaktuelt i planperioden - vurdert 25.april 2019

* fra Kjærre til Fjærå Følges med videre i planperioden 2022-2025 Se kommunens egne merknader FØLGES med videre i planperioden 2018-2021 FØLGES med videre i planperioden 2022-2025

Nabbetorp NAB1042-SP3 Fv432 GALTUNGVEIEN gs vei, manglende strekning 350m        1750 SMS - RTD Finansieres gjennom belønningsordning, Vurderes behov ifm ny boligutbygging - Sorgenfri 
Se kommunens egne merknader

HP2014 * fra Bruksgata til Grindalgata Knyttes til "Sykkelplan" .  Planlagt i 2014 Aktuelt for gjennomføring  området.  Mulig ikke prioriteres i planperioden…

Nylende Fv358 ELINDVEIEN SVV
Oppstramming av krysset og vurdering av de andre 

tiltakene langs Elindveien og Seppoveien

NYL531 * kryss med Fv112 Soliveien oppstramming av krysset  250 Aktuelt med oppstramming, sentraløy Aktuelt for gjennomføring ( siktopprydding, vurdering av fartsgrenser, skilting,…). Ikke aktuelt  i planperioden 2018 - 2021

NYL152 * fra Fv112 Soliveien  til Lianekrysset utvidelse av veiskulder, nedsatt fartsgrense   200 Aktuelt vurdering av fartsgrense Fartsgrense oppretholdes

Følges med videre i planperioden 2022-2025

Rekustad REK1 13 Fv109 ROLVSØYVEIEN manglende fortau, 150m 450 SVV Eksisterende skulder er mye brukt. Ikke aktuelt - tas med ifm utbygging av utvidelse Se kommunens egne merknader

Uaktuelt – besluttet 23.04.14 Ikke aktuelt med fysiske tiltak  av ny Fv109

Vi (i møtet 29.09.14) bør om ny vurdering - Kun visningskilt - om bruk av 

kan ikke gå  på halveise løsninger undergangen

Skjærviken BOR30 Fv130 (Fv110) HALDENVEIEN gang- og sykkelvei, 2100m og belysning 21 000 SVV Prioriteres i 2013-2014, under arbeid Aktuelt for gjennomføring prioriteres oppstart med anlegg høst 2019

HP2016
* fra Fv526 Begbyveien til Borge barneskole          

 Fv532 Grimstadveien
kryssombygging ved Borge skole

6 500 Reguleringsplan påbegynt (bekreftet 23.04.14)
Planlagt oppstart med anlegg høst 

2016 



Skjærviken BOR544 Fv532 GRIMSTADVEIEN sideanlegg til busslomme  
100 SVV Kollektivtiltak - utbedring av sideanlegg (23.04.14) anbefales prioritering Aktuelt for gjennomføring

* kryss med Fiskerveien, busslomme ved Aktuelt for gjennomføring

   Kjølshunnfeltet

UTFØRT Slevik SLE232/241 Fv410 ØYENKILVEIEN gang- og sykkelvei, 1700m 9 000 SVV Reguleringsplan påbegynt (bekreftet 23.04.14)
Planlagt i Statens vegvesens langtidsplan for 

fylkesveiene i Østfold 2007 - 2010  (prioritet nr.11).  

somm.2017 * fra Møklegård til Øyenkilen Budsjettert '34000 etter 2015 - Bypakkeprosjektet Nedstatt fartsgrense 30km/t nr.11).  Samkjøres med en gjennomgang Utført sommer 2017

i selve Øyenkilen  av skilting,busslommer og leskur langs veien 

Slevik SLE1030 Fv117 VIKANEVEIEN manglende g/s vei,  4500m 30 000 SVV Tatt med i plan ifm høring - KS vedtak 24.03.2011. Det er noe gang og sykkelvei på strekningen, 

* fra Slevik trevare og ut til men de vanskelige partiene mangler. Godt tiltak, men det ligger 

Fjellbergtoppen Meldt som innspill til Regional transportplan Godt tiltak, men det ligger Det bør etableres en helhetlig løsning. nok langt frem i tid…

for Østfold mot 2050 (frist 01.05.14) nok langt frem i tid… Spesielt med tanke på Mærrapanna og Hankø

Følges med videre i planperioden 2022-2025 (sees sammen med SLE238 og 239)

Torp TOR254 Rv22 (Rv111) SARPSBORGVEIEN   sikring av gangfelt
100 SVV Reguleringsplan på gang vår 2014 (bekreftet 23.04.14)

* ved Torp I.F I tillegg utbedres g/s veien  forbi den nedbrente Aktuelt for gjennomføring Planlegging pågår - gs vei skal utbedres

bensinstasjonen.

Torsnes TSN1021 Fv107 TORSNESVEIEN gang- og sykkelvei, 2000m
10 000 SVV G/S vei kan følge Rv107 eller en etablert sti mellom. 

Vurdert snarvei 700m istedenfor gs vei langs Fv107 

(2000m)  - Reguleringsplan pågår

* fra Holm til Veel Uprioritert  i perioden 2014-2017 (bekreftet 23.04.14) Ligger nok langt fram i tid….. Reguleringsplan pågår - oppstart vår 2019 Veldig bra løsning å utnytte snarveiløsninger

Følges med videre i planperioden 2018-2021 Arbeid med Reguleringsplan - pågår
UTFØRT 

vår2015
Trosvik TRO554 Fv409 VEUMVEIEN opphøyd gangfelt

100 SVV
Opphøyd gangfelt ved Jorunbuen anlegges 

HP2014 * rett etter Jorunbuen vis a vis til  sommer 2014 ,  mens ved Christianslund allé Utført vår 2015

HP2015     Hjørnerødgård (bensinstasjon) i  2015  (bekreftet 23.04.14) Forventes ferdig vår 2015

Årum ÅRU316 Rv22 (Rv111) SARPSBORGVEIEN   rundkjøringer, undergang, ny gangbru  SVV Gjennomøført med E6 utbyggingen, midlertidig Ombygging av krysset ferdig des 2014 Fredrikstad kommune ønsker foreløpig ikke behandle SVV

HP2014 samkjøres * kryss med  Fv521 Sundløkkaveien 150 mill justering av kryss i høst 2014  (se ÅRU1033 ) Se kommunens egne merknader I 2015-2016 kommer kollektivfelt i Vardeveien  Reg plan for ombygging av krysset og bro over E6. 

medÅRU1033    - området  ved ny E6 Arbeid pågår (bekreftet 23.04.14) opp til vestre rundkjøring

Årum ÅRU1033 E6 – Rv22 (Rv111) SARPSBORGVEIEN  kryssutbedring SVV Statens Vegvesen  skal gjøre noe med avviklingen her.

HP2014 samkjøres 10 mill Det står kø ut på E6 og skaper farlige situasjoner! Se over Testes ut ny skiltingvarsling : "Kø på E6" Se over

med ÅRU316 Arbeid pågår (bekreftet 23.04.14) (Testet og fjernet - fungerte dårlig)

Årum ÅRU318 Fv521 SUNDLØKKAVEIEN utvidelse av veien med fortau, 470m 2 000 SVV Statens vegvesens langtidsplan for fylkesveiene Aktuelt med fartgrense 30 og 40 km/t

* fra Kilevoldveien til Glomma  i Østfold 2007-2010 (prioritet nr.12) 40 km/t fra rundk. Rv22 (Rv111)  til brua over E6

 (Sundløkka) Tiltaket kan ses i sammenheng med mulig ny adkomst til Se kommunens egne merknader 30 km/t fra brua ned til Glomma

 industri langs elven ifm. E6 utbygging. 

UTSATT pga annen regulering – (bekreftet 23.04.14)

Følges med videre i planperioden 2018-2021

Årum ÅRU319 Fv536 MOLTEBERGVEIEN fortau, 700m
3 500 SVV Ligger i Statens vegvesens langtidsplan for fylkesveiene Aktuelt for gjennomføring

Fortau foreløpig ikke prioritert

* fra Rv111 Sarpsborgvn(Bilet) til  i Østfold 2007-2010 (prioritet nr.18) Vurderes fartsgrense  nå! Aktuelt med innføring av fartgrense 30/40 km/t

          Fv535 Skjellinveien (Kroken)
Uprioritert  i perioden 2014-2017 (bekreftet 23.04.14)

Følges med videre i planperioden 2022-2025

SENDT TIL STATENS VEGVESEN - INNSPILL FRA LOKALSAMFUNN fra år 2013  -  for planperioden 2014-2017 - etter bahandling av SVV (03.12.14 og i møte 10.12.14)                                   ifm høring april 2019
TILTAK SOM PRIORITERES ETTER VURDERING IFM HØRINGSPROSESSEN - langs riks- og fylkesveger  (ut ifra vedlegg 3b)                                                        STATUS - INNSPILL - PRIORITERING

PRIORITERING LOKALSAMFUNN ID nummer STED TILTAK KOSTNAD ANSVAR MERKNAD                                                     VURDERING AV  STATENS VEGVESEN
rekkefølge est.('000NOK) gjennomføring status,oppfølging,...                                                                                drøftet i felles møte med SVV, den 25.04.2019

1 Kråkerøy KRÅ1514 Fv108 KRÅKERØYVEIEN bussholdeplass  SVV Kan vurderes - (bekreftet 03.12.14) Kommunen anbefaler tiltak til SVV (v/Anette Evjenth) -  som kollektivtiltak

* ved Femdalkrysset * flyttes til andre siden av Femdalkrysset Kan vurderes - (bekreftet 25.04.19).

2 Nylende NYL1515-SP8 Fv112 SOLIVEIEN forlengelse av gang- og sykkelstien SVV Kan vurderes - manglende strekning Kommunen anbefaler tiltak overfor SVV (v/Beate Myklevoll) - som tiltak 

* fra Seppoveien til Soli Kro ("smalelva") (bekreftet 03.12.14). Knyttes til "Sykkelplan" ifm belønningsordning

3 Skjærviken BOR1017 Fv532 GRIMSTADVEIEN gs vei SVV Kan vurderes - manglende strekning Ikke aktuelt i nær fremtid

* fra Grimstadveien 40/42 til Kjølshunn * i henhold til reguleringsplan for Kjølshunnfeltet (bekreftet 03.12.14). 

Tiltak BOR1017 ligger i ts planen 2010 - 2013

Følges med videre i planperioden 2022-2025

4 Torp TOR1501 Rv22 (Rv111) SARPSBORGVEIEN   bussholdeplass  og fortau SVV Det arbeides med planlegging av ny Kommunen anbefaler tiltak til SVV (v/Anette Evjenth) -  som kollektivtiltak

* ved Kreutz gate bussholdeplass med lomme.

Fortau knyttes til busslomme.



ut ifra drøfting i felles møte med SVV, den 25.04.2019 for planperioden 2018 - 2021

NYE TILTAK SOM PRIORITERES ETTER VURDERING IFM HØRINGSPROSESSEN - langs riks- og fylkesveger  (ut ifra vedlegg 3b)
PRIORITERING LOKALSAMFUNN ID nummer STED TILTAK KOSTNAD ANSVAR MERKNAD

rekkefølge est.('000NOK) gjennomføring status,oppfølging,...

1 Engelsviken ENG1851 Fv403 ENGELSVIKVEIEN  fartsgrense 30 sone Aktuelt til vurdering og justering samtidig med 

* ved Johnseveien/Moloveien * flytting av skilt 30 sone opp mot krysset etablering av fartsgrense 40 km /t  i Engelsviken

(vises til vedlegg 2a - uttalelse ifm høring nr 5

   Fv403 Engelsvikveien/Flåtavikveien for Engelsviken LSU)

2 Gressvik GRES1852 Fv413 VIKERVEIEN fartsgrense, gangfelt, belysning, busstopp Aktuelt til vurdering av gangfelt, nedsatt fartsgrense 

* kryss med Krosnesveien til 40 km/t, intensiv veibelysning og busstopp

(vises til vedlegg 2a - uttalelse ifm høring nr1

for Gressvik LSU)

3 Gressvik GRES1853 Fv117 STORVEIEN gangfelt med intensiv belysning Anlegges opphøyd gangfelt - arbeid pågår 

* mellom Ålestrandveien og Gunnelandet nedsatt fartsgrense fra 50 til 40 km/t Utvidelse av eksisterende 40km/t er aktuelt

(vises til vedlegg 2a - uttalelse ifm høring nr 4

for Gressvik LSU)

4 Kråkerøy KRÅ1854 Fv454 LANGØYVEIEN intensiv belysning av gangfelt Vurderes intensiv belysning ved opphøyd gangfelt

* ved Gyteskjær (vises til vedlegg 2a - uttalelse ifm høring nr S3 

for Kråkerøy LSU)

5 Manstad MAN1855 Fv401 LERVIKVEIEN fortauforlengelse, fartsdempende tiltak Vurderes ift skole - sikring av skoleveiene 

* ved Manstad skole * manglende fortau ifm skoleveiene (vises til vedlegg 2a - uttalelse ifm høring nr 1 

 for Manstad LSU)

6 Nabbetorp NAB1856 RAUMAGATA manglende fortau, fartsgrense Vurderes forlengelse av fortau i enden av Fv432

Nabbetorpveien mot Capjonbakken/Galtungveien

Vurderes justering (skilt flytting) utvidelse av 30 sone.

(vises til vedlegg 2a - uttalelse ifm høring nr 3 

 for Nabbetorp LSU)

7 Sellebakk SEL1857 Fv432 GALTUNGVEIEN/EMIL MØRCHS VEI fartsgrense Aktuelt med fartsgrense 30 km /t -

* mellom ende på gang- og sykkelvei * fartsgrense nedsettes til 30 km/t  gjelder inntil Selbak Torv

   og Begbyveien (vises til vedlegg 2a - uttalelse ifm høring nr 7

 for Sellebakk LSU)

8 Skjærviken SKJ1858 Fv130 (Fv110) HALDENVEIEN skilting - fareskilt Vurderes av viltnemnda etter kommunens anbefaling

* området der Hunnbekken krysser   Fv130 

(Fv110) - (bunnen av bakken.)

* vilt som krysset Haldenveien. (Elg, rådyr,rev m. m.) (vises til vedlegg 2a - uttalelse ifm høring nr 3                       

for Skjærviken LSU)

9 Skjærviken SKJ1859 Fv532 GRIMSTADVEIEN  bringe- og hentesløyfe/busslomme Tiltak (BOR28) bringe/hente sløyfe var med 

* ved Borge skoles i Trafikksikkerhetsplan 2006-2009.

Kommuneen vurdere behov for hente/bringe sløyfe

bekoster og kan søke om FTU midler. Tas hensyn til

 prosjektet «Trafikksikre løsninger ved barneskolene»

(vises til vedlegg 2a - uttalelse ifm høring nr 6                        

for Skjærviken LSU)

10 Slevik SLE1860 Fv117 VIKANEVEIEN opphøyd gangfelt Vurderes opphøyd gangfelt,  sikring av gangfelt

* ved Slevik Trevarefabrikk *eksisterende gangfelt omgjøres til opphøyd (vises til vedlegg 2a - uttalelse ifm høring nr S4

 for Slevik LSU)


