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Arkivsak-dok. 16/08099-117
Saksbehandler Terje Gjelten Bakken

Saksgang Møtedato Sak nr.
          

          
Utvalg for plansaker 2019-2023 28.09.2022
Bystyret 2019-2023 13.10.2022

   

Detaljreguleringsplan for Rv. 22 Hafslund–Dondern - sluttbehandling

Innstillingssak. 
Medsaksbehandlere: Svein M. Agnalt, Julie Elkjær Stentsøe

Kommunedirektørens innstilling:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 1. ledd vedtas detaljreguleringsplan for Rv. 22 
Hafslund–Dondern, utarbeidet i målestokk 1:500 og datert 18.03.2022 og sist endret 
01.09.2022, sammen med de tilhørende reguleringsbestemmelser, datert 18.03.2022 og sist 
endret 01.09.2022.

De deler av gjeldende reguleringsplaner som erstattes av reguleringsplanen, oppheves.

Vedlegg: 
1. Plankart, 4 kartblad R001–R004, datert 18.03.2022, revidert 01.09.2022.
2. Reguleringsbestemmelser, datert 18.03.2022, revidert 01.09.2022
3. Planbeskrivelse, datert 18.03.2022, revidert 01.09.2022
4. Sammendrag av innkomne merknader med forslagsstillers og kommunedirektørens 

kommentarer, datert 01.07.2022

5. Rapport Innledende fase, 01.02.2019.
6. Konsekvensutredning rv. 22 Hafslund–Dondern, 18.03.2022.
7. Notater Sammendrag av innspill ved varsel om oppstart med forslagsstillers kommentar, 

10.05.2019 og 20.08.2019
8. Arkeologiske registreringer, rapport, Østfold fylkeskommune, 2018/19.
9. Geoteknisk vurderingsrapport, rev.03, 26.08.2022
10. Notat Historisk kartlegging av forurenset grunn, 09.04.2019
11. Notat Forslag til prøvetakingsstrategi og prøvetakingsplan for forurenset grunn, 

06.12.2019
12. Notat VA og overvann, 06.12.2019
13. Rapport Støy, 18.03.2022
14. Rapport Luftkvalitet, 06.12.2019
15. Risiko- og sårbarhetsanalyse, 20.08.2019
16. Tegningshefte Teknisk detaljplan, 18.03.2022 
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17. Forprosjekt kulverter Ryes vei, 13.11.2019
18. Forprosjekt kulvert Snekkerstubakken, 13.11.2019
19. YM-plan, 27.09.2019
20. Premissdokument for utforming – Bypakke Nedre Glomma, Statens vegvesen 

06.07.2018
21. TS-revisjon, september 2019
22. Notat Sammendrag av merknader ved høring og offentlig ettersyn med forslagsstillers 

kommentarer, 01.06.2022
23. Notat Sammendrag av merknader ved tilleggshøring plankart R001 med forslagsstillers 

kommentarer, 21.06.2022
24. Notat Utfyllende opplysninger fra Statens vegvesen vedrørende anleggsgjennomføring, 

30.06.2022
25. Geoteknikk, uavhengig kvalitetssikring, rev. 02, 29.08.2022
26. Presentasjon, utfyllende opplysninger fra Vingulmark Eiendom vedrørende fremdrift for 

Østfoldmeieriet, 31.08.2022
27. Politisk notat, Ettersendt presentasjon om fremdrift for Østfoldmeieriet og justering av 

område for arkeologisk utgravning

Sammendrag:
På vegne av Statens vegvesen Utbyggingsområde sørøst har konsulentfirma Sweco Norge 
AS oversendt forslag til reguleringsplan for rv. 22 Hafslund–Dondern til behandling. 
Reguleringsarbeidet skal tilrettelegge for at flere reiser kollektivt, sykler og går på 
strekningen.  Fremkommelighet, trafikksikkerhet og attraktivitet for både myke trafikanter og 
kollektivtrafikken skal bedres. Prosjektet inngår i Bypakke Nedre Glomma fase 2.

Planområdet strekker seg langs rv. 22 Hafslunds gate fra dagens rundkjøring ved Hafslund
skole og frem til rundkjøringen ved Dondern. Planområdet omfatter også rv. 22 Iseveien
videre østover fram til krysset med Torvaldslyst, samt fra rundkjøringen ved Dondern og
sørover fv. 118 Skjebergveien frem til krysset med Haralds gate. I tillegg inngår deler av 
tilliggende kommunalt veinett i Tors gate, Furuveien, Haralds gate og Myraveien.

I kommuneplanens arealdel 2015–2026 er rv. 22 disponert til nåværende vei. Formål på
begge sider av riksveien er framtidig næringsbebyggelse, offentlig/privat tjenesteyting og
friareal og nåværende bebyggelse og anlegg (består i hovedsak av boligbebyggelse og
næringsbebyggelse). Andre overordnede planer av betydning er plan for Hovedsykkelveier i 
Fredrikstad og Sarpsborg.

Planforslaget regulerer firefelts vei mellom rundkjøringene ved Hafslund og Dondern, med
tosidig anlegg for syklister og gående, samt en bedring av kryssingsmuligheter for 
fotgjengere og syklister. To av kjørefeltene er tenkt som kollektivfelt. Feltbruk fastsettes 
imidlertid ikke i reguleringsplanen.

Videre reguleres det fire felt på rv. 22 Iseveien og tre felt på fv. 118 Skjebergveien inn mot 
rundkjøring ved Dondern med sikte på bedre kollektivflyt i rundkjøringen. Langs rv. 22 
Iseveien reguleres også sykkelvei med fortau. Holteveien foreslås stengt og trafikken vil 
ledes ut i rundkjøringen ved Dondern via Tors gate. Myraveien foreslås stengt og trafikken vil 
ledes ut på fv. 118 Skjebergveien via en oppgradert Haralds gate. Undergangen ved 
Hafslund skole videreføres og oppgraderes, og det reguleres en ny fotgjengerundergang 
under rv. 22 ved Snekkerstubakken. Den gamle alléen ved Hafslund skole (opprinnelig 
tilhørende Hafslund Hovedgård) foreslås bevart. Tre hule eiker (ved Rich. bar og Rema 
1000) skal også bevares.
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Merknader ved offentlig ettersyn er delvis imøtekommet. Innspill fra Vingulmark Eiendom, 
eier av eiendommen Østfoldmeieriet, er imidlertid ikke tatt til følge. Vingulmark Eiendom 
mener at midlertidige anleggsområder ved Østfoldmeieriet må endres slik at det ikke kommer 
i konflikt med pågående eiendomsutvikling på tomten. Merknader om innløsning av egen 
eiendom, endring av trasé for riksveien og sykkelanlegg samt enkelte forslag om ytterligere 
støyskjerming er heller ikke imøtekommet. De endringer som er gjort etter offentlig ettersyn 
er å betrakte som mindre endringer. Det knytter seg ikke innsigelser til planforslaget, som 
kan egengodkjennes av Sarpsborg kommune.

Kommunedirektøren anbefaler at detaljreguleringsplan for rv. 22 Hafslund–Dondern, vedtas.

Utredning:
Bakgrunn for saken
Rv. 22 Hafslund–Dondern er et prosjekt som inngår i porteføljen til Bypakke Nedre Glomma 
fase 2. Forslag til reguleringsplan for rv. 22 Hafslund–Dondern skal behandles for tilslutning 
hos alle partene i Bypakka ved sluttbehandling.

Sweco Norge AS har på vegne av Statens vegvesen Utbyggingsområde sørøst utarbeidet 
forslag til reguleringsplan for rv. 22 Hafslund–Dondern.  Statens vegvesen har ansvaret for 
gjennomføring av planen. Rv. 22 er en av de mest trafikkerte innfartsårene til Sarpsborg. 
Trafikken på strekningen er preget av kødannelse, veien har mange avkjørsler og forholdene 
for myke trafikanter er utfordrende. 

Reguleringen skal tilrettelegge for at flere reiser kollektivt, sykler og går på strekningen. Det 
skal bli bedre fremkommelighet, trafikksikkerhet og attraktivitet for både myke trafikanter og 
kollektivtrafikken. God fremkommelighet for kollektivtrafikken gir bedre flyt og forutsigbarhet, 
samt kortere reisetid. Dette skal oppnås med tosidig kollektivfelt, anlegg for syklister og 
gående, samt en bedring av kryssingsmuligheter for fotgjengere og syklister. Det er lagt til 
grunn kollektivfelt, men feltbruk fastsettes ikke i reguleringsplanen.

Planforslaget er vurdert etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854). Planarbeidet utløser krav om 
konsekvensutredning fordi det innenfor planområdet står eiker som omfattes av forskrift om 
utvalgt naturtype – hul eik. 

Beskrivelse av området
Planområdet strekker seg langs rv. 22 Hafslunds gate fra dagens rundkjøring ved Hafslund
skole og frem til rundkjøringen ved Dondern. Planområdet omfatter også rv. 22 Iseveien
videre østover fra rundkjøringen ved Dondern til krysset med Torvaldslyst, samt fra
rundkjøringen ved Dondern og sørover fv. 118 Skjebergveien frem til krysset med Haralds
gate. Deler av tilliggende kommunalt veinett i Tors gate, Furuveien, Haralds gate og 
Myraveien omfattes også av planen.

Området ligger om lag 3,5 km øst for Sarpsborg sentrum og grenser til bydelssenter Borgen 
– innenfor det som i arealplanen defineres som kollektivsone.

Områdets areal er ca. 108,5 daa.  

På hele strekningen og i stor grad på begge sider av rv. 22 er det i dag store boligområder
med eneboligbebyggelse, og næringsbebyggelse. Vest i planområdet ligger Hafslund barne- 
og ungdomsskole på sørsiden av rv. 22. Vis-à-vis skolen ligger et jordbruksområde på
nordsiden av rv. 22. Midt på strekningen ligger et større friområde, Borgen folkepark. 

Forholdet til andre planer
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Området er i gjeldende kommuneplan disponert til nåværende vei. Formål på begge sider av 
riksveien er framtidig næringsbebyggelse (jordet 1047/3), offentlig/privat tjenesteyting 
(Hafslund skoler), friareal (ved Rich Bar (1047/3/22), Borgen Folkepark (1048/1/93) og ved 
Haralds gate (1048/1/279)), samt næringsbebyggelse langs Iseveien. Øvrige arealer er 
disponert til nåværende bebyggelse og anlegg, og består i hovedsak av boligbebyggelse og 
næringsbebyggelse.

Planforslaget er i tråd med overordnet plan og bidrar blant annet til å oppfylle føringer om et 
effektivt og miljøvennlig transportsystem. Planforslaget er også i tråd med nullvekstmålet ved 
at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. 

Bypakke Nedre Glomma har et sett med etterprøvbare effektmål. Det er for dette prosjektet 
spesifisert egne prosjektmål:
- Målsetning 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.

- Målsetning 2C: Sykkelhåndboka (V122) har definert kriterier for hovedsykkelvegnett i by. 
Her legges det til grunn at det på hovedsykkelvegnett i by skal kunne sykles i hastighet 
på 30-35 km/t. For prosjektet er det spesifisert at på sammenhengende hovednett for 
sykkel skal det kunne sykles sikkert i hastigheter opptil 30 km/t.

Andre planer av betydning for planarbeidet:
 Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg
 Regional transportplan for Østfold mot 2050
 Regional transportplan - for Østfold mot 2050. Handlingsprogram for fylkesveier og 

kollektivtransport 2020–2023
 Fylkesplanen for Østfold. Østfold mot 2050

Området er regulert gjennom følgende reguleringsplaner:
 Sporsløyfe østre/vestre linje (PlanID 26020), vedtatt 26.03.1992. 

o Planen blir delvis erstattet i rv. 22 Hafslunds gate øst for rundkjøringen.
 Østre linje – Torggata (PlanID 26006), vedtatt 31.03.1971

o Planen grenser inntil ved Holteveien.
 Gang- og sykkelvei langs rv. 111, (PlanID 26017), vedtatt 07.12.1989

o Planen blir, med unntak av regulert del av Baneveien, i hovedsak erstattet.
 Industriområde Solheim (PlanID 26012), vedtatt 08.11.1968

o Planen erstattes i og langs rv. 22 Iseveien.
 Rundkjøring Iseveien (rv. 111) x Rådhusveien (PlanID 26031), vedtatt 12.11.2015

o Ny plan grenser inntil i vest.

Det pågår detaljregulering av kvartalet ved det tidligere Østfoldmeieriet (PlanID 26033). 
Området planlegges for bolig, kontor, tjenesteyting og varehandel, og det legges opp til høy 
utnyttelse av arealene. De to planene vil ha til dels sammenfallende arealer, og vil gjensidig 
påvirke hverandre. Når rv. 22 skal bygges ut vil det være nødvendig med midlertidig erverv 
av deler av arealene inne på kvartalet i direkte tilknytning til riksveien for 
anleggsgjennomføring og midlertidig trafikkavvikling. Når rv. 22 er ferdig utbygd langs den 
delen av strekningen vil arealene tilbakeføres/fristilles. Dette er i konflikt med tiltenkt 
arealbruk om bebyggelse for Østfoldmeieriet langs rv. 22, og medfører at utbygging av 
Østfoldmeieriet nærmest rv. 22 ikke kan påbegynnes før denne delen av veianlegget er 
ferdigstilt. 
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Det har i løpet av planprosessen vært dialog med sikte på en felles løsning der planene kan 
gjennomføres uavhengig av hverandre, men det har ikke lyktes å forene konseptene. Det er 
vurdert annen rekkefølge på bygging av veianlegget, slik at Østfoldmeieriet kan starte sin 
utbygging tidligst mulig. Dette vil kunne være gunstig for lokalt næringsliv som må innløses 
på nordsiden av riksveien, som vil kunne reetablere seg på Østfoldmeieriene-eiendommen. 
Et opphold på 2-3 år før bedriftene kan reetablere seg kan vanskeliggjøre fremtidig drift. 
Samtidig vil rekkefølge på utbygging av vei påvirke fremkommelighet, trafikksikkerhet 
(nasjonal vei), rasjonell fremdrift og økonomi i veiprosjektet. Det vises til vedlagt notat fra 
Statens vegvesen datert 30.06.2022 for utfyllende opplysninger om anleggsgjennomføring, 
alternativ rekkefølge og alternativ plassering av midlertidig rundkjøring. Notatet er utarbeidet 
som svar på spørsmål fra Sarpsborg kommune.

Beskrivelse av planforslaget
Området foreslås regulert til ulike veiformål og grønnstruktur, samt midlertidig bygge- og 
anleggsbelte.

På strekningen rv. 22 Hafslunds gate reguleres:
 Utvidelse til fire kjørefelt, hvorav ett kollektiv i hver retning. Normalprofilet blir ca. 35 

meter bredt, dobbelt så bredt som dagens situasjon.
 Sykkelvei med fortau på nordsiden, med bredde 5,5 meter (3 m sykkelvei, 2 m fortau og 

0,25 m skulder på hver side).
 Gang- og sykkelvei med 3 meter bredde på sørsiden
 Ny undergang øst for Ryes vei, som erstatter eksisterende undergang.
 Støyskjerm på sørsiden av rv. 22 mellom Ryes vei og Parkveien, og på nordsiden mellom 

parken ved Rich. Bar og vendehammer i Gamle Isevei.
 Holteveien stenges, og trafikken fra boligområdene ledes til Tors gate. Tors gate kobles 

med en egen arm til rundkjøring ved Dondern. Rundkjøringen blir vesentlig større, og 
forskjøvet nordover sammenlignet med dagens situasjon.

 Krysset Rolighetsveien x Furuveien oppgraderes for å håndtere økt trafikkmengde, 
bredde økes til 6,5 meter og det etableres fortau.

 Avkjørsler saneres, men avkjørsler til Shell-stasjonen på sørsiden av veien 
opprettholdes.

 To eiker, som skal bevares, er regulert som juridiske punkt med tilhørende 
hensynssoner.

 Ny park (anlegges på eiendommene 1047/159,1047/170 og 1047/243) til erstatning for 
det arealet parken ved Rich. Bar reduseres med.

 Langs Hafslunds gate ved Hafslund skole videreføres den gamle alléen ut fra Hafslund 
Hovedgård. Enkelte trær skal bevares, og det skal plantes nye trær til erstatning for de 
som felles og for å forsterke det grønne allépreget.

 Busslommer ved Hafslund skole og Ryes vei og kantstopp med kryssing i plan for 
gående og syklende ved Dondern.

Langs rv. 22 Iseveien og fv. 118 Skjebergveien reguleres:
 Fire kjørefelt på rv. 22 Iseveien inn mot rundkjøringen ved Dondern. Det nordligste feltet 

er planlagt som et kollektivfelt med ca. 230 meter lengde. Ved avslutning av kollektivfeltet 
og videre østover innsnevres rv. 22 Iseveien til to kjørefelt tilsvarende dagens situasjon.

 Sykkelvei med fortau langs nordsiden av rv. 22 frem til Torvaldslyst. 
 Ny fotgjengerundergang under rv. 22 ved Snekkerstubakken. Avkjørsel til Rema 1000 

med forbikjøringslomme flyttes derfor ca. 40 meter østover. 
 Støyskjermer langs bebyggelsen på begge sider av rv. 22 Iseveien fra rundkjøring ved 

Dondern og frem til Iseveien senter.
 En eik på eiendommen 1048/11 (Solheim) som skal bevares, er regulert som juridisk 

punktsymbol med tilhørende hensynssone. 



6

 Tre kjørefelt på fv. 118 Skjebergveien inn mot rundkjøringen ved Dondern. Det ytterste av 
de nordgående feltene er planlagt som høyresvingefelt mot rv. 22 Iseveien.

 Tosidig gang- og sykkelvei langs fv. 118 Skjebergveien frem til Haralds gate. 
 Tors gate sør for rv. 22 stenges, og det må opparbeides en ny adkomstvei til Myraveien.
 Myraveien stenges mot rv. 22.
 Haralds gate oppgraderes til bredde 5 meter, og kryss med fv. 118 Skjebergveien 

opprettholdes. 
 Gangforbindelse/tursti fra fv. 118 mot Borgen folkepark

For en mer utførlig beskrivelse henvises til planbeskrivelsen.

Planprosess
Det ble varslet oppstart av reguleringsarbeidet med annonse i Sarpsborg Arbeiderblad 
15.05.2017, og fagmyndigheter, rettighetshavere og grunneiere ble varslet med brev. 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort på Sarpsborg kommunes nettside 
www.sarpsborg.com. En utvidelse av planområdet ble varslet 17.06.2019, for å omfatte noe 
mer areal ved Furuveien og Snekkerstubakken. 

Det har vært avholdt åpne møter og kontordager i 2017 og våren 2022. Statens vegvesen 
har hatt direkte kontakt med hjemmelshavere der boliger og næringsbygg må rives for å 
kunne gjennomføre planen.

Utvalg for plansaker behandlet i møte 27.11.2019, sak 10/19, forslag til reguleringsplan for 
rv. 22 Hafslund–Dondern, og ga tilslutning til at Statens vegvesen kunne legge ut saken til 
offentlig ettersyn i medhold av pbl § 3-7 og 12-10. Saken ble også behandlet politisk av de 
øvrige partene i Bypakke Nedre Glomma for tilslutning. Høringen ble imidlertid utsatt som 
følge av Solberg-regjeringens bompengeforlik og dermed avklaringsbehov om finansiering 
og prioritering i Bypakke Nedre Glomma. Planarbeidet ble gjenopptatt høsten 2021, og 
plandokumentene ble gjennomgått og oppdatert.

Planforslaget lå ute til høring i perioden 24.03.2022–12.05.2022. Fagmyndigheter, naboer og 
berørte parter ble varslet med brev datert 23.03.2022. Offentlig ettersyn av planforslaget ble 
kunngjort i Sarpsborg Arbeiderblad 24.03.2022 og på Sarpsborg kommunes og Statens 
vegvesens nettsider.

Ved høringsfristens utløp var det innkommet i alt 15 merknader. I tillegg ettersendelse av en 
merknad etter fristen, som er tatt med i behandlingen. I forbindelse med at en tidligere 
versjon av plankart R001 ble lagt ut ved en feil på Statens vegvesens nettsider ble det gjort 
et tilleggsvarsel 23. mai, som medførte ytterligere to merknader. Totalt har det dermed 
innkommet 18 merknader i forbindelse med offentlig ettersyn.

Offentlig ettersyn – innkomne uttalelser og endringer etter offentlig ettersyn
Et sammendrag av innkomne uttalelser, merknader og spørsmål med tiltakshavers og 
kommunedirektørens kommentarer følger saken som eget vedlegg.

Etter offentlig ettersyn har forslagsstiller vurdert innkomne merknader og gjort mindre 
endringer i reguleringsbestemmelser, plankart og planbeskrivelse. Blant annet er 
planbeskrivelsen rettet i kapittel 8.2 angående feil opplisting av gårds- og bruksnummer, og i 
kap. 9.1 angående mengde beslaglagt dyrket mark. Kartteknisk overflødige avkjørselspiler er 
fjernet i kartblad R001, R002 og R004. Etter en nærmere planteknisk vurdering har 
kommunedirektøren i samråd med Statens vegvesen innarbeidet en registrert kvikkleiresone 
ved at faresone H310 Ras- og skredfare er påført plankart R001 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser. Disse justeringene i reguleringsforslaget endrer ikke planens 
intensjoner og hovedformål.

http://www.sarpsborg.com/
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Innsigelse
Det er ikke reist innsigelse til reguleringsforslaget.  

Merknader som er imøtekommet, jf. vedlegg 4.

Statsforvalteren i Oslo og Viken, ved at:
- Henvisning til jordvernstrategien og statlige og regionale jordvernmål er innarbeidet i 

planbeskrivelsen kap. 4.1, 4.2.1 og 9.7.1 
AKA på vegne av Iseveien AS (adkomst til Rema 1000), ved at:
- Det legges inn et nytt punkt i reguleringsbestemmelsene § 3.11 «Adkomst SKV18 med 

tilgrensende samferdselsformål skal være ferdigstilt før dagens adkomst mot rv. 22 
stenges»

- Avkjørselspil til eiendom 1048/11/2 er fjernet fra plankart R001
ST1 Norge AS (Shell bensinstasjon), ved at:
- Nødvendige tilpasninger av plassering for påfyllingskasse og inn- og utkjøringskurver for 

tankbil på stasjonsområdet vil inngå i byggeplanfasen, og spørsmål om erstatninger vil 
håndteres i grunnervervsprosessen.

Vingulmark Eiendom (Østfoldmeieriet), ved at:
- Etablering av spuntvegg/forstøtning ved meierikvartalet mot rv. 22 kan avklares nærmere 

ved direkte avtale mellom Vingulmark Eiendom, men da utenom dette planarbeidet. 
Sameiet Peder Svenningsen – Tors gate 5 og 7, ved at:
Avkjørselspil til eiendom 1048/361 er etter ønske fra sameiet flyttet fra f_SKV11 til o_SKV13 i 
plankart R003, og oppdatert i reguleringsbestemmelsene § 6.1 e).

Merknader som ikke er imøtekommet, jf. vedlegg
Merknad Begrunnelse
Statsforvalteren i Oslo og Viken, om at:
- Det bør vurderes enda tydeligere 

føringer knyttet til 
reguleringsbestemmelse § 8.4 om 
bevaring av naturmiljø.

Det er registrert fire eiketrær som omfattes 
av forskrift om utvalgt naturtype hul eik. Tre 
av fire hule eiker er foreslått sikret med 
symbol i kart og hensynssone. Det skal 
gjennomføres prøvegraving og kartlegging 
av rotsonens utbredelse, for å bestemme 
metode for hvordan tiltak kan gjennomføres 
innenfor sonen og hvilke avbøtende tiltak 
som må iverksettes. En av eikene i parken 
ved Rich. Bar forventes å gå tapt. For å sikre 
videreføring av dette treets funksjon som 
leveområde for ulike arter, er det i 
reguleringsbestemmelsene krav om at 
hovedstamme og sidegreiner skal plasseres 
som natur- og skulpturelement i det utvidede 
parkområdet. 
Kommunedirektørens vurdering er at planen 
innehar tilstrekkelige krav som sørger for 
forsvarlig og kunnskapsbasert håndtering av 
hule eiker. Løsningene i planen er utredet og 
tilpasset nøye for å begrense inngrep ved 
hule eiker. Kommunedirektøren anser at 
reguleringsbestemmelsene sikrer at 
nødvendige undersøkelser blir gjort før 
videre tiltak kan skje.

AKA på vegne av Iseveien AS (Rema 1000), 
om at
1) midlertidige bygge- og anleggsområder på 

1) Anleggsområder i planen er definert ut fra 
nødvendige behov for gjennomføring av 
anlegget, og rett til kompensasjon vil 
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deres eiendom gis egne planbestemmelser 
som begrenser bruk til et minimum.
2) det ønskes lagt inn planbestemmelse som 
tillater parkering innenfor byggegrense.
3) adkomst til Rema 1000 ikke fastsettes 
som felles for eiendommene 1048/200 og 
1048/209.
4) Kulvert ved Snekkerstubakken vurderes 
på nytt for å begrense erverv på egen 
eiendom.

medvirke til at unødvendig bruk begrenses. 
Det antas at inntil ca. halvparten av dagens 
oppmerkede parkeringsplasser ved Rema 
1000 kan bli berørt ved utbygging av rv. 22. 
Det er likevel store gjenværende arealer på 
tomten slik at parkering kan løses midlertidig 
under anleggsgjennomføringen.
2)Det er fastsatt byggegrenser langs 
riksveien på lik linje som for resten av 
planen. Reguleringsplanen viderefører 
byggegrensen og gjeldende plangrunnlag, 
og det har ikke vært ansett som 
hensiktsmessig å endre på øvrige forhold i 
denne planen.
3) Dagens avkjørsel fra rv. 22 Iseveien 
videreføres, noe forskjøvet. Av hensyn til 
trafikksikkerhet er det ønskelig å begrense 
antall avkjørsler, det vil derfor ikke legges 
opp til nye avkjørsler i dette planarbeidet. 
Alternativ adkomst til trafikkskolen utenom 
riksveien må i tilfelle vurderes i egen 
prosess.
4) Med foreslått plassering av kulvert er det 
allerede gjort nøye vurderinger og 
tilpasninger. Det har vært særlig viktig å 
holde forsvarlig avstand til hul eik ved 
Solheim. Kommunedirektøren anser derfor 
at den foreslåtte plasseringen er den beste 
løsningen.

Vingulmark Eiendom, om at:
1) Midlertidig anleggsområde endres slik at 
det ikke er til hinder for samtidig utbygging 
av trinn 1 av Østfoldmeieriet, som utgjør det 
sør-østlige hjørnet av meierikvartalet. Tidlig 
utbygging av trinn 1 anføres som kritisk for 
realisering av prosjektet.
2) Foreslått byggegrense mot rv. 22 og 
formålsflater med tilhørende bestemmelser i 
grensesnittet mellom de to planene inne på 
meierikvartalet tilpasses reguleringsplan for 
Østfoldmeieriet. 
3) Statens vegvesen bes utforme sitt 
anbudsgrunnlag slik at spunt/forstøtning for 
Østfoldmeieriet er inkludert i entreprisen.

1) Rv. 22 Hafslund–Dondern er et av de 
tidligst prioriterte prosjektene i Bypakke 
Nedre Glomma. Det forventes at Stortinget 
godkjenner Bypakke Nedre Glomma i 2023. 
Forventet anleggsstart er 2024 og deretter 
ca. 2 års byggeperiode. Østfoldmeieriet vil 
også være et stort og viktig 
utbyggingsprosjekt for Sarpsborg, men har 
ikke kommet like langt i planprosessen. Det 
er forsøkt å finne løsninger som ivaretar 
fremdrift for begge prosjekter. Begge 
planene kan behandles, men rv. 22 må 
ferdigstilles på denne delen av strekningen 
før Østfoldmeieriet kan starte sin utbygging. 
Kommunedirektøren ser at det kan medføre 
uheldige konsekvenser i form av forsinket 
byggestart for Østfoldmeieriet. Ved 
gjennomføring av rv. 22 er det behov for 
tilgang til nok areal i direkte tilknytning til 
dagens vei for å kunne avvikle stor 
trafikkmengde samtidig som nytt anlegg 
bygges. Dersom tilgangen på midlertidige 
arealer begrenses medfører dette store 
ulemper med hensyn til trafikksikkerhet, 
kødannelser og varighet på byggingen. 
Kommunedirektøren anser at hensynet til 
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rasjonell og forsvarlig anleggsgjennomføring 
veier tungt og må prioriteres i dette tilfellet. 
Kommunedirektøren forventer likevel at 
Statens vegvesen tilstreber å gjøre 
ulempene for Vingulmark Eiendom AS så 
små som mulig, jfr. notat datert 30.06.2022.

2) Det er viktig å fremheve at arealene det 
nå er konflikt om er del av et felles 
grensesnitt som vil måtte gjennomgås og 
vurderes igjen når detaljreguleringen for 
Østfoldmeieriet på et senere tidspunkt 
fremmes til behandling. Planområdene for 
de to prosjektene vil delvis overlappe 
hverandre, og må derfor reguleres på nytt 
der både gjennomføring av riksveien og 
fremtidig bebyggelse for Østfoldmeieriet må 
inngå. Forhold som byggegrenser, 
formålsflater og tilhørende bestemmelser vil 
da kunne vurderes for justering i 
reguleringsplanen for Østfoldmeieriet. 
Kommunedirektøren vil også påpeke at det i 
reguleringsbestemmelsene § 9.2 k) er et 
eget bestemmelsesområde som begrenser 
varigheten og bruken av særlig dette 
anleggsområdet.   
3) Forhold knyttet til hva anbudsgrunnlaget 
skal inneholde, tilhører en senere fase i 
prosjektet, og er ikke vurdert i planarbeidet.

Per Ingar Mortensen, om at:
1) Det bør etableres ny veitrasé i 
jernbanetraséen for Østfoldbanens Østre 
linje for å avlaste Hafslund/Dondern-
området.  
2) Løsning for gående og syklende bør 
legges til Del av Gamle Isevei som gang- og 
sykkelvei i stedet for sykkelvei med fortau 
langs rv. 22.

1) Spørsmål om hvor riksveien skal gå har 
blitt avklart i større og mer overordnede 
prosesser, og eventuell omlegging av 
riksveien har ikke vært hensikten med dette 
prosjektet. Dette prosjektet har hatt som 
hensikt å finne løsninger som gir best mulig 
tilbud og måloppnåelse i tilknytning til 
dagens riksveitrasé.
2) En trasé for hovedsykkelvei må ha god 
fremkommelighet og høy standard på en 
viktig ferdselsåre som dette. Et tilbud basert 
på gang- og sykkelvei i Gamle Isevei vil ikke 
oppfylle tilsvarende funksjoner. Vurderingen 
som er gjort i hovedsykkelplanen for denne 
delen av rute 11 om sykkelvei med fortau i 
tilknytning til riksveien fastholdes som riktig. 

Heidi og Cato Johannesen, om at:
1) det ønskes oppført egen støyskjerm ved 
egen bolig samt midlertidig skjerm i 
anleggsfasen.
2) Egen bolig hevdes å ha falt i verdi som 
følge av veiplanene, og varsler at erstatning 
for verditap vil kreves.
3) det bør etableres mere trær/beplantning i 
parkområdet ved Rich. Bar enn hva som er 
vist i planen. 

1) Ønske om egen støyskjerm tas ikke til 
følge i plansaken. Det vises til at planen 
sikrer at eiendommen vil bli vurdert for 
nødvendige lokale støytiltak, herunder 
midlertidige tiltak, i henhold til 
støyretningslinje T-1442/2021 i 
byggeplanfasen av prosjektet. Jf. 
reguleringsbestemmelsenes § 4.7.
2) Eiendommen berøres ikke av erverv, men 
det er anledning til å fremme eventuelt krav 
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mot Statens vegvesen. Kommunedirektøren 
vil også påpeke at veiprosjektet vil tilføre 
området kvaliteter som på sikt kan oppfattes 
som gunstig for tilliggende eiendommer, 
blant annet forskjønnelse av området samt 
mindre lokaltrafikk som følge av stenging av 
Rolighetsveien.
3) Detaljert utforming av parken inngår ikke i 
plansaken, men vil være gjenstand for 
senere detaljering i samarbeid mellom 
Statens vegvesen og Sarpsborg kommune, 
jf. reguleringsbestemmelse § 7.1.

Ann-Charlot og Terje Bennitt, om at:
Det ikke ønskes etablering av nytt fortau 
langs vestsiden av Furuveien mellom Gamle 
Isevei og Rolighetsveien.

Endring av veisystemet som følge av at 
Holteveien stenges mot rv. 22 medfører økt 
trafikkmengde og behov for utbedringer av 
Furuveien. I henhold til kommunens veinorm 
skal det etableres fortau når trafikkmengden 
overstiger 250 ÅDT.

Linda Therese Kristiansen, om at:
Egen bolig, som ligger nært inntil sørsiden 
av rv. 22 Iseveien, er utsatt for plager med 
støy og støv. Nytt veianlegg vil komme 
nærmere boligen, og deler av tomten mot rv. 
22 Iseveien vil bli redusert som følge av 
delvis og permanent erverv. Det ønskes 
derfor innløsning av boligen.

Kommunedirektøren har forståelse for at eier 
kan ha ønske om innløsning, men mener 
også at berørte parter må behandles på lik 
måte. Selv om eiendommen mister areal vil 
det fortsatt være mulig å ivareta løsning for 
adkomst. Nytt veianlegg med støyskjerm vil 
også medføre en bedring av ulemper med 
støy, og luftkvalitet (støv) fra riksveien vil 
ikke forverres. Dette følger av 
reguleringsbestemmelsene §§ 4.7 og 4.8. 
Store infrastrukturtiltak i bebygde strøk 
berører mange i varierende grad. 
Kommunedirektøren mener derfor at det ikke 
blir riktig å pålegge prosjektet innløsning av 
boliger der faglig sett akseptable forhold 
synes ivaretatt.

Øvrige merknader og spørsmål til planforslaget er videre kommentert i vedlegg 4.

Grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. 

Det er ikke gjennomført egne medvirkningsprosesser i dette planarbeidet for grupper som
krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Kommunens barnetråkkregistrering fra
2012 er benyttet ved planutarbeidelsen, det samme er kommunens skoleveianalyse.

Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet har stor betydning for barns ferdsel i området, 
særlig som skolevei, både ved Hafslund skole og ny undergang ved Rema 1000. Planen 
tilrettelegger for sikre underganger og krysningspunkter. I tillegg skal flere kunne gå og sykle 
til/fra skolen. Sikker skolevei og adkomst for fotgjengere og syklister til Hafslund skole skal 
opprettholdes også i anleggsperioden. Planen medfører ingen kjente negative virkninger for 
barn og unges bruk av områder til lek og aktivitet.

Kommunedirektøren mener hensynet til barn og unge er tilfredsstillende ivaretatt gjennom 
planforslaget.
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Avklaring om konsekvensutredning.
Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854). 
Planen faller inn under kriteriene som framgår i forskriftens §§ 8 a), vedlegg II e) pkt. 1. om 
bygging av veier som kan komme i berøring av naturtype huke eik, jf. § 10 a). 

Følgende tema er konsekvensutredet (konsekvens for valgt alternativ 3 – optimalisert):
• Naturmangfold (middels negativ)
• Friluftsliv/by- og bygdeliv (noe negativ)
• Landskapsbilde (noe positiv)
• Kulturarv (middels negativ)

Alternativ 3 – optimalisert er rangert som det beste utbyggingsalternativet, da det kommer
best ut på alle fagtema. Totalt sett gir alternativet minst skade både i parken ved Rich. Bar 
og i Borgen folkepark. Samlet har også dette alternativet noe negativ konsekvens,
sammenlignet med referansealternativet. 

For en mer utførlig beskrivelse av konsekvensutredningen henvises til planbeskrivelsen 
kapittel 6.

Forholdet til naturmangfoldloven
Planbeskrivelsen omtaler forholdet til naturmangfoldloven i kapittel 9.4. Det er innenfor 
planområdet registrert fire eiketrær som omfattes av forskrift om utvalgt naturtype § 3 pkt. 3 
om hul eik. Tre av eikene er i reguleringsplanen foreslått sikret, mens en av eikene i parken 
ved Rich. Bar forventes å gå tapt som følge av tiltaket. For å sikre videreføring av treets 
funksjon som leveområde for ulike arter er det i reguleringsbestemmelsene krav om at 
hovedstamme og sidegreiner skal plasseres som natur- og skulpturelement i det utvidede 
parkområdet.
 
Etter kommunedirektørens vurdering er planforslagets forhold til naturmangfoldloven
tilstrekkelig dokumentert og vurdert.

Behov for grunnerverv
Grunnerverv er nødvendig for å gjennomføre planen. Forslagsstiller må sikre seg både 
permanente og midlertidige rettigheter til grunnen for opparbeidelse av nytt veianlegg. 
Planforslaget regulerer permanent innløsning og riving av sju næringseiendommer på 
nordsiden av riksveien (i Hafslunds gate 20 A/B, Hafslunds gate 26, Hafslunds gate 30, 
Hafslunds gate 34 og Iseveien 1) og to boligeiendommer (Myraveien 38 og Haralds gate 6). I 
tillegg er det en del eiendommer der deler av eiendommen blir berørt. 

Eiendommer med midlertidig arealbeslag er regulert med midlertidig bygge- og 
anleggsområder. Disse arealene vil bli tilbakeført til tilnærmet lik stand når anlegget er 
gjennomført. Statens vegvesen vil forestå grunnervervet.

Grunnforhold
Området omfatter varierende grunnforhold fra bløte siltige leirmasser til fast siltig leirig sand 
med innslag av grus og stein. 

Det er utført geotekniske undersøkelser i 2017 (Statens vegvesen og Romerike grunnboring 
AS) og 2018 (Statens vegvesen og Norconsult) som er dokumentert i vedlagt 
vurderingsrapport (vedlegg 9). Det er påvist kvikkleire/sprøbruddsmateriale på deler av 
strekningen i Hafslunds gate mellom rundkjøringen ved Hafslund og parkveien (Profil 0–350), 
og mellom Gamle Isevei og frem til det tidligere Meierikvartalet (profil 400–600). Langs 
Iseveien er det påvist kvikkleire/sprøbruddsmateriale ved ny undergang ved 
Snekkerstubakken. Områdestabiliteten er vurdert av Sweco Norge AS i geoteknisk 
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vurderingsrapport (vedlegg 9). Det er gjennomført uavhengig kvalitetssikring av interne 
fagressurser i Statens vegvesen.

Konklusjonen er at områdestabilitet er tilfredsstillende for bygging av nytt veianlegg. Det er 
ikke behov for supplerende grunnundersøkelser langs rv. 22 Hafslunds gate og Iseveien i 
byggeplanfasen, utenom for det planlagte riggområdet på nordsiden av rv. 22 Hafslunds gate 
(ved rundkjøringen, vis a vis Hafslund skole). Tiltaket anses å være gjennomførbart iht. 
gjeldende regler og forskrifter hva angår sikkerhet mot skred i kvikkleiremasser/masser med 
sprøbruddegenskaper. Det er tatt inn hensynssone ras- og skredfare i plankartet med 
tilhørende bestemmelser. 

Dyrket mark
Planforslaget omfatter ca. 8 dekar dyrket mark, fulldyrket jord med svært god kvalitet. Ca. 6,5 
daa dyrket mark blir midlertidig beslaglagt som anleggsområde. Matjorda skal tas vare på og 
tilbakeføres når veianlegget er ferdig utbygd. Planen medfører dermed et varig beslag på 1,5 
daa dyrket mark. 

Kommunedirektøren har, med bakgrunn iblant annet regjeringens signaler om å forsterke 
vern av dyrket og dyrkbar mark, vurdert hvorvidt arealet med dyrket mark bør inngå i 
utbyggingsområdet. 

Det meste av jordet som ligger innenfor planområdet skal etter anleggsgjennomføringen 
tilbakeføres, slik at det er lite dyrket mark som går tapt pga. veiutbyggingen. 
Kommunedirektøren påpeker at dyrket mark som går med til sykkelvei med fortau (1,5 daa er 
nødvendig for å oppnå en trafikksikker og attraktiv løsning med god fremkommelighet for 
sykkel og gange. Samferdselsprosjekter som tilrettelegger for økt bruk av kollektiv, sykkel og 
gange er høyt prioritert. 

Der man midlertidig beslaglegger areal (6,5 daa) må plankartet inneholde et arealformål. 
Dette jordet er ikke tidligere regulert, og Statens vegvesen har derfor lagt inn næring i tråd 
med kommuneplanens arealdel. I utkast til ny arealplan er jordet foreslått videreført som N-
12 fremtidig næring, og i tillegg utpekt til mulig område for prøveordning for innfartsparkering. 
Hele jordet er ca. 30 dekar, dvs. at dette planforslaget berører omtrent en tredjedel, mens ca. 
20 dekar er utenfor planavgrensningen. Det angis som næringsformål i tråd med overordnet 
plan fordi det er et kartteknisk krav. Fremtidig bruk av jordet er ikke tatt stilling til, det må 
behandles gjennom en egen reguleringsplan på et senere tidspunkt. 

Etter kommunedirektørens oppfatning er avgangen av 1,5 daa dyrket mark akseptabel.

Behandling i Bypakke Nedre Glomma
Styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma behandlet saken i møte 09.09.2022, jf. sak PS 
12/22. Styringsgruppa gjorde følgende vedtak: 

Styringsgruppen i Bypakke Nedre Glomma anbefaler at Statens vegvesens forslag til 
reguleringsplan for rv. 22 Hafslund – Dondern forankres gjennom politiske vedtak hos 
partene og sluttbehandles av Sarpsborg kommune.

Oppsummering
Det er ikke knyttet innsigelse til planforslaget, og det kan egengodkjennes av Sarpsborg 
kommune.  

Kommunedirektøren anbefaler at forslag til reguleringsplan for rv. 22 Hafslund–Dondern, 
vedtas. Forslag til reguleringsplan fremmes med dette for avsluttende behandling.



13

Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:

Økonomi:
Utbygging av rv. 22 Hafslund–Dondern inngår i prosjektporteføljen til Bypakke Nedre 
Glomma fase 2. Siden det er porteføljestyring, vil kostnadene knyttet til dette prosjektet ha 
betydning for rammene for de øvrige prosjektene i Bypakka. Planvedtaket vil ikke ha noen 
direkte økonomiske konsekvenser for Sarpsborg kommune.

Planen legger opp til at Sarpsborg kommune skal overta driftsansvaret for det utvidede
parkområdet vest for Rich. Bar. Videre medfører planen økte driftskostnader knyttet til ny 
kommunal adkomstvei fra Myraveien. Kommunale veier som Haralds Gate, Roligheten, 
Furuveien og Tors gate nord for rv. 22 vil også kunne få økte driftskostnader som følge av 
trafikkøkning.

Miljø:
Framkommeligheten for kollektivtrafikken vil bli betraktelig forbedret, og vil dermed øke 
attraktiviteten for miljøvennlige reiser. Dette i henhold til nullvekstmålet for Bypakke Nedre 
Glomma.

Planforslaget sikrer tre eiker innenfor planområdet. En eik i parken ved Rich. Bar vil antagelig 
gå tapt, men er i planen sikret videre funksjon som leveområde for ulike arter og 
skulpturelement. Den gamle alléen østover fra Hafslund Hovedgård skal bevares og 
videreføres med ny beplantning.

Veiprosjektet fører til at parken ved Rich. Bar reduseres noe. En tilstøtende næringseiendom
til parken må innløses som følge av veiprosjektet. Den resterende delen av
næringseiendommen reguleres til grønnstruktur park for å kompensere for veiprosjektets 
reduksjon av dagens park.

Det kan slippes en begrenset overvannsmengde til kommunens avløpsnett. Alt øvrig
overvann skal håndteres ved infiltrasjon og fordrøyning, og på store deler av strekningen er 
det planlagt fordrøyningsmagasiner under sykkelvei med fortau.

Folkehelse:
Planforslaget tilrettelegger for at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, ved at det reguleres 
trafikksikre og attraktive løsninger med god fremkommelighet for kollektivreisende og myke 
trafikanter. Dette skal bidra til å nå nullvekstmålet og visjonen om null drepte og hardt skadde 
i trafikken. Planen realiserer deler av rute 11 og 15 i Hovedsykkelveier i Sarpsborg og 
Fredrikstad, og bidrar dermed til utbygging av et sammenhengende hovedsykkelnett med 
høy standard. Dette fører til at flere kan velge aktive reisemidler.

For å skjerme mot økt støy som følge av veianlegget legges det opp til langsgående 
støyskjermer på deler av strekningen der mange støyutsatte boliger er samlet. Med 
støyskjermene vil det i fremtidig situasjon likevel være 32 boliger som ligger i gul eller rød 
støysone (Lden > 55 dB) og får et merkbart økt lydnivå på mer enn 3 dB. På disse boligene 
sikrer planen at det skal vurderes nærmere for lokale støytiltak. 

Beregning av luftkvaliteten i framtidig situasjon viser at tre boliger langs rv. 22 Iseveien vil bli
liggende i gul sone for PM10 (svevestøv) og NO2 dersom det ikke gjøres tiltak. Der boliger og 
annen luftfølsom arealbruk vil befinne seg i gul sone, skal det legges vekt på at 
uteoppholdsarealer får minimal eksponering og at det sikres godt inneklima. Støyskjerm har 
en positiv effekt både for reduksjon av støy og luftforurensning, og med skjerming foreslått i 
planen vil ingen boliger være berørt av luftforurensningssoner.
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