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SAMMENDRAG 

Denne utredningen utgjør konsekvensanalyse av tema landskapsbilde for prosjektet fv. 109 Råbekken–Alvim. Det er registrert og beskrevet elleve miljøer tilknyttet 
temaet. Det er størst verdier knyttet til Råbekken, Rolvsøy, Rolvsøysund og Alvim. For landskapsbilde bedømmes konsekvensen av fullskala planforslag å være liten 
negativ. Negative sider er knyttet til at veganlegget blir betydelig bredere enn i dag, og det gir dermed et større inngrep i landskapet. Det etableres ytterligere en bru over 
Rolvsøysund. På positiv side vil det fullskala planforslaget gi en høyere teknisk og estetisk standard på veganlegg, grøntanlegg og konstruksjoner knyttet til kryssing og 
støyskjerming. Nedskalert planforslag vurderes noe mindre negativt enn fullskala utbygging fordi veganlegget er redusert i omfang. Profilet er smalnet inn, og inngrepet 
er derfor redusert. Det totale landskapsinngrepet blir noe mindre. Nedskalert løsning beholder høy teknisk og estetisk standard på veganlegg, grøntanlegg og 
konstruksjoner.  
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1 Sammendrag 

1.1 Tiltaksbeskrivelse 

1.1.1 Innledning 

Fv. 109 var planlagt utvidet til fire kjørefelt mel-

lom Råbekken i Fredrikstad og Alvim i Sarpsborg 

samtidig som veganlegget skulle suppleres med 

høyverdig tilbud for gående og syklende. 

Fremkommelighet for kollektivtrafikk, sykkel og 

gange skulle prioriteres på vegstrekningen. To av 

kjørefeltene var planlagt som kollektiv- eller 

sambruksfelt 2+. Alle kryssinger for fotgjengere 

og syklister skulle skje planskilt og være 

universelt tilrettelagt. Veganlegget ville fått en 

total bredde på 40-50 meter, noen steder enda 

mer på grunn av ramper og tverrforbindelser. 

Det er besluttet politisk at den totale kostnaden 

ved Bypakke Nedre Glomma skal reduseres. Ny 

ramme for fv. 109 Råbekken–Alvim er satt til kr 

3,4 milliarder, mens fullskala planforslag er 

kostnadsregnet til ca. kr 4 milliarder (2021). 

Konsekvensutredningen er derfor supplert med 

et nedskalert planforslag som er tilpasset den 

nye kostnadsrammen. 

1.1.2 Fullskala planforslag Fredrikstad 

Ny fv. 109 følger dagens korridor helt fram til 

Rønningen. Herifra er ny veg lagt lenger vest enn 

i dag, og fra Hatteveien ligger fylkesvegen på 

nordsiden av eksisterende bebyggelse fram mot 

Rolvsøysund. Sundet krysses på ny bru 35-40 

meter oppstrøms dagens kjørebru. Dagens 

fv. 109 blir sykkelveg med fortau fra Østfold-

hallen til Greåker.  

Tett boligbebyggelse nær vegen gir behov for 

langsgående støyskjermer langs hele Råkollen. 

Fra Bjørnengveien og fram mot Rolvsøysund 

skjermes boligområdene vekselvis med skjermer 

og grønne voller. For å sikre trygg passering for 

myke trafikanter etableres seks ny underganger 

under fv. 109 og to nye gangbruer. Ved H. N. 

Hauges vei bygges en bru som avsluttes med en 

sirkulær rampe på østsiden av vegen. Ved 

Rønningen går sykkelveg med fortau i bru skrått 

over fylkevegen.  

Fv. 112 får ny trasé fra Haugtunveien til fv. 109 

med nytt kryss nord for bebyggelsen ved Nes. 

Rostadveien krysser fv. 112 planskilt ved 

Seiersborg skole.  

1.1.3 Nedskalert planforslag Fredrikstad 

Vegalternativet følger samme hovedkorridor som 

fullskala løsning. Langsgående gang- og sykkelveg 

på østsiden av fylkesvegen er fjernet mellom 

Råbekken og Rønningen. Lokket ved Østfold-

hallen er erstattet av gang- og sykkelkulverter 

under fv. 109 og Rådalsveien. Fylkesvegen har tre 

kjørefelt mellom Østfoldhallen og Rolvsøysund, 

og fire felt inn mot kryss. Sekundær gang- og 

sykkelveg mellom Rønningen og Hatteveien er 

tatt ut. Rostadveien krysser fv. 112 i plan. For 

øvrig følger nedskalert planforslag fullskala 

planforslag. 

1.1.4 Fullskala planforslag Sarpsborg 

Ny bru over Rolvsøysund «lander» litt nord for 

dagens, og ny fv. 109 krysser over Greåkerveien. 

Fra dagens kryss med Greåkerveien til Alvim 

følger ny fv. 109 dagens korridor. Opstadveien 

planlegges gjennomgående fram til fv. 109, og 

Greåkerveien kobles inn på denne før kryss med 

fv. 109 i Greåker sentrum. Sentrumsområdet 

markeres med rundkjøring i hver ende, i kryss 

med henholdsvis Opstadveien og Grålumveien. 

Kirkebyveien krysses via ny kulvert sør for 

eksisterende. Sykkelveg med fortau følger 

dagens vegtrase over eksisterende kulvert. 

Firefeltsvegen går inn på dagens tofeltsveg like 

øst for Kirkebyveien.  

Sykkelveg med fortau krysser Rolvsøysund på 

dagens vegbru. Den krysser under ny fylkesveg 

på Greåker, og legges på nordsiden av denne 

fram til Alvim. Her krysses fylkesvegen på nytt, 

og sykkelvegen følger sørsiden av fylkesvegen på 

ny bru over jernbanen og fram til eksisterende 

gang- og sykkelveg i Torsbekkdalen.  

Det er gang- og sykkelveg på sørsiden av fylkes-

vegen gjennom Greåker og frem til Kirkebyveien, 

og på nordsiden forbi Yven til Borg Amfi.  

Det er åtte planskilte kryssinger av ny fv. 109 for 

myke trafikanter på strekningen. Sju av disse er i 



Fv. 109 Råbekken–Alvim multiconsult.no 

Konsekvensutredning landskapsbilde 1 Sammendrag 

  

126531-PLAN-RAP-003 24. juni 2022 Side 6 av 45 

undergang, mens det blir gangbru ved 

Fredheimveien.  

Som i Fredrikstad må det etableres støy-

skjermingsanlegg. Mellom Greåker og 

Hannestadåsen bygges skjermer på begge sider 

av vegen. Ved Yven bygges skjermer på begge 

sider av vegen. 

Så lenge jernbanen fortsatt går forbi Yven vil 

dagens veganlegg ligge omtrent urørt, med 

unntak av gjennomgående gang- og sykkelveg og 

støyskjermingstiltak. 

1.1.5 Nedskalert planforslag Sarpsborg 

Hovedløsningen for fylkesvegen følger samme 

planprinsipp som fullskala planforslag. Fordi 

videre utbygging ved Yven uansett må avvente 

nedlegging av jernbanen, legger nedskalert 

planforslag opp til at kjøreveganlegget ikke 

endres på strekningen fra Nye Tindlundvei til 

Alvim. Denne vegstrekningen har i dag god 

trafikkavvikling og akseptabel standard med 

unntak av støyskjerming og gang- og 

sykkelanlegg. Det betyr at en rekke boliger i 

Stupveien ikke blir innløst. Planforslaget omfatter 

samme løsning på Greåker som fullskala 

planforslag. Alternativet legger opp til å la 

sykkelveg med fortau krysse Ordfører Karlsens 

vei i plan. Det bygges sykkelveg med fortau langs 

nordsiden av fylkesvegen. Nytt langsgående 

gang- og sykkelanlegg på sørside veg mellom 

Fredheimveien og Kirkebyveien går ut. 

Støyskjermingstiltak gjennomføres på hele 

parsellen. 

1.2 Dagens situasjon og verdier 

Fylkesvegen går gjennom et landskap med flate 

sletter langs Glomma, oppbrutt av nordøst-

sydvestgående høyderygger. Gjennom Fredrik-

stad følger vegen foten av Råkollen og Hauge-

åsen. Området er tett utbygd med boliger på 

åsryggene og næringsbebyggelse på sletta sørøst 

for fylkesvegen. Ved Valle krysser vegen et åpent 

landbruksområde som gir bredere utsyn over 

landskapet. Ved Nes går den gjennom et ene-

boligområde fram mot Rolvsøysund. Vegen ligger 

tilnærmet flatt på slettelandet uten visuell 

kontakt med Glomma fram mot Rolvsøysund der 

en har vakkert utsyn over Glomma og Visterflo.  

I Sarpsborg er terrenget mer kupert. Etter å ha 

passert gjennom Greåker omgitt av ustrukturert 

næringsbebyggelse stiger vegen opp fra elve-

sletta. Fylkesvegen følger den sørlige kanten av 

flere nord-sørgående høyderygger gjennom tett 

bebyggelse. Ved et høydebrekk ved Yven åpner 

landskapet seg mot jordene oppover mot Tune 

og ra-ryggen med store, bølgende jorder.  

Planområdet fremstår som tett utbygd, med 

unntak av jordbruksområdene ved Valle og 

Rekustad og jordene ved Alvim. I Sarpsborg har 

vegen over lengere strekninger utrangerte 

støyskjermer. 

I Fredrikstad er Østfoldhallen et landemerke med 

sin markerte form, størrelse og beliggenhet i 

Dikeveien. Ved Nes er Rolvsøy kirke synlig over et 

stort område, og kirken er et viktig identitets-

element for innbyggerne i soknet. Ved Rolvsøy-

sund er utsikten over Visterflo og Glomma 

vakker. Tre bruer ved siden av hverandre 

dominerer imidlertid utsikten. I Greåker ligger 

Vetatoppen med Greåker fort på toppen. Fortet 

fremstår som et landemerke. Fra toppen er det 

vid utsikt over det flate slettelandet. Ved Alvim 

ligger Alvimdammen i enden av Alvimjordene, og 

bølgende jorder oppbrutt av kantvegetasjon 

langs bekker og dam gir et sammenhengende og 

høyverdig kulturlandskap.  

Det er områder der natur og kulturlandskap 

fortsatt dominerer som har fått høyest verdi. 

Grøntdraget langs Råbekken/Evjebekken, jorder 

ved Nes og Valle, Rolvsøysund med utsikt over 

Visterflo og Glomma og kulturlandskapet ved 

Alvimjordene og Alvimdammen er alle gitt 

middels til stor verdi. Boligområdene langs vegen 

fremstår som typiske for distriktet og gis middels 

verdi. Næringsbebyggelsen langs Dikeveien, i 

Greåker og den blandete bebyggelsen på nedre 

Hannestad og Alvim er gitt lav verdi på grunn av 

manglende struktur og vekslende kvalitet. 

Kart som viser de verdisatte delområdene er vist 

i figur 5-5 på side 25 og figur 5-6 på side 26. 
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1.3 Konsekvenser 

1.3.1 Fullskala planforslag  

Veganlegget får en langt større bredde enn 

dagens veg. Det totale vegarealet gir en sam-

menhengende vegstripe gjennom landskapet 

som er bredere enn lengden på en håndballbane. 

Anlegget får en dimensjon som er vanskelig å 

håndtere, spesielt i sidebratt terreng. Det er et 

stort behov for oppdeling av anlegget for å 

redusere den visuelle virkningen. Midtrabatt skal 

være grønn, og øvrige langsgående rabatter har 

fått tilstrekkelig bredde til å romme både 

støyskjermingsanlegg og vegetasjon. 

Støyskjermingsanlegg gir vertikale vegger og 

sperrer for utsyn. Samtidig skjermer veggene 

mange steder gang- og sykkelanleggene visuelt 

fra biltrafikken. Vegetasjon vil øke trivselen og 

gjøre gang- og sykkelvegene vakrere.  

Veganlegget bygges med en langt høyere teknisk 

og estetisk standard enn dagens veg. Gang- og 

sykkelbruer ved Hauge, Rønningen og Fredheim-

veien utformes med vekt på god linjeføring og 

smekre konstruksjoner. Kulverter/underganger 

skal bygges med bredt tverrsnitt, god belysning 

og utstrakt bruk av naturstein.  

På strekningene som i dag ikke har bebyggelse 

langs vegen vil veganlegget redusere opplevelsen 

av kultur- og naturlandskapet med sine store 

dimensjoner og vertikale vegger. 

Generelt vil tiltaket gi en bedre situasjon enn i 

dag i områder med bebyggelse og infrastruktur, 

og fullskala planforslag et er gitt liten positiv 

konsekvens for flere delområder. I de mer 

kulturlandskapspregete områder med dyrket jord 

er fullskala planforslag gitt middels negativ 

konsekvens.  

De største negative konsekvensene er knyttet til 

ny bru over Rolvsøysund. Den blir liggende på 

rekke med tre andre bruer fra ulike tidsepoker. 

Ytterligere en bru vil redusere den visuelle 

kontakten med Visterflo for syklister og fot-

gjengere som ferdes på gang- og sykkelvegen. 

Sett fra Rekustad og bebyggelse opp mot 

Greåker fort vil det synlige vannspeilet bli 

redusert. Fire bruer over elva på en kort strek-

ning vil ha negativ innvirkning på landskapsbildet, 

og fullskala planforslag er gitt middels til stor 

negativ konsekvens for Rolvsøysund. 

Samlet sett er alternativet gitt liten negativ 

konsekvens for landskapsbildet.  

1.3.2 Nedskalert planforslag 

Alternativet har redusert totalbredde i forhold til 

fullskala alternativ ved at sekundær gang- og 

sykkelveg er tatt bort, og veganlegget er på lange 

strekninger redusert til tre eller to kjørefelt. 

Rabattbreddene er opprettholdt slik de ligger i 

fullskala alternativ, og sørger for oppdeling av de 

store trafikkarealene.  

Støyskjermingsanlegg gir vertikale vegger og 

sperrer for utsyn. Samtidig skjermer veggene 

mange steder gang- og sykkelanleggene visuelt 

fra biltrafikken. Vegetasjon vil øke trivselen og 

gjøre gang- og sykkelvegene vakrere.  

Veganlegget bygges med en langt høyere teknisk 

og estetisk standard enn dagens veg. Gang- og 

sykkelbruer ved Hauge, Rønningen og Fredheim-

veien utformes med vekt på god linjeføring og 

smekre konstruksjoner. Kulverter/underganger 

skal bygges med bredt tverrsnitt, god belysning 

og utstrakt bruk av naturstein.  

På strekningene som i dag ikke har bebyggelse 

langs vegen vil veganlegget redusere opplevelsen 

av kultur- og naturlandskapet med sine store 

dimensjoner og vertikale vegger. 

Generelt vil tiltaket gi en bedre situasjon enn i 

dag i områder med bebyggelse og infrastruktur, 

og nedskalert planforslag er gitt liten positiv 

konsekvens for flere delområder. I de mer 

kulturlandskapspregete områder med dyrket jord 

er planforslaget gitt liten negativ konsekvens.  

De største negative konsekvensene er knyttet til 

ny bru over Rolvsøysund. Den blir liggende på 

rekke med tre andre bruer fra ulike tidsepoker. 

Ytterligere en bru vil redusere den visuelle 

kontakten med Visterflo for syklister og fot-

gjengere som ferdes på gang- og sykkelvegen. 

Sett fra Rekustad og bebyggelse opp mot 

Greåker fort vil det synlige vannspeilet bli 
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redusert. Fire bruer over elva på en kort strek-

ning vil ha negativ innvirkning på landskapsbildet, 

og alternativet er gitt middels til stor negativ 

konsekvens for Rolvsøysund. 

Samlet sett er nedskalert planforslag gitt liten 

negativ konsekvens for landskapsbildet.  

1.3.3 Alternativ 0 

Alternativ 0 er en situasjon der ny fv. 109 ikke 

bygges. I dette inngår hvordan området vil 

utvikle seg på og langs eksisterende veg dersom 

prosjektet ikke blir gjennomført.  

I Fredrikstads kommuneplan er jordbruks-

områdene på begge sider av vegen ved Valle vist 

som byggeområder. Åpenheten i landskapet med 

utsyn over større områder vil derfor på sikt bli 

borte. Slik vil det mest karakteristiske landskap-

strekket, elvesletta, etter hvert bli mindre synlig.  

Kommuneplanen for Sarpsborg viser flere LNF-

områder på høydedragene som utbyggings-

områder/6/,/7/. For landskapet langs fv. 109 vil en 

utbygging av Yvenåsen være mest synlig i det 

bebyggelsen vil strekke seg over toppen av åsen. 

Trasé for ny kryssing av Glomma i Fredrikstad vil 

krysse ved Omberg/Valle. Dette gir endringer 

landskapet i influensområdet for ny fv. 109. Det 

er vedtatt kommunedelplan for InterCity med 

nytt dobbeltspor gjennom Fredrikstad som vil få 

betydning for landskapet rundt fylkesvegen fra 

Råbekken til Greåker. Framtidig bruk av dagens 

jernbanespor gjennom Sarpsborg er også 

uavklart. 

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget, og 

har per definisjon ingen konsekvenser. 

1.3.4 Avbøtende tiltak/oppfølgende 
undersøkelser 

Det er ikke funnet spesielle behov for avbøtende 

tiltak eller oppfølgende undersøkelser for dette 

temaet. 

 
 
 

1.3.5 Konsekvenser i anleggsperioden 

Inngrep i terrenget rundt veganlegget vil være 

større i anleggsfasen enn det blir når anlegget er 

ferdigstilt. Det blir behov for mange midlertidige 

atkomster, anleggsveger og riggområder. 

 

 

 

Tabell 1-1: Oppsummering av konsekvenser for tema landskapsbilde  

Delområde Verdi 

Alternativ 0 Fullskala planforslag Nedskalert planforslag 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

LA1 Råbekken  M/S Intet 0 Lite positivt + Lite positivt + 

LA2 Boligområdene på 
nordvestsiden av fv. 109 

M Intet 0 Middels negativt – – Middels negativt – – 

LA3 Næringsbebyggelsen i 
Dikeveien 

L Intet 
0 

Middels positivt + Middels positivt + 

LA4 Omberg  M Intet 0 Intet 0 Intet 0 

LA5 Rekustad og Nes M/S Intet 0 Middels negativt – – Middels negativt – – 

LA6 Rolvsøysund M/S Intet 0 Middels negativt – –/– – – Middels negativt – –/– – – 

LA7 Greåker sentrum L/M Intet 0 Lite positivt + Lite positivt + 

LA8 Nedre Hannestad L/M Intet 0 Lite positivt + Middels positivt +/++ 

LA9 Vetatoppen–Hannestad–
Yvenåsen 

M Intet 0 Lite positivt + Middels positivt 
+/++ 

LA10 Alvimjordene M/S Intet 0 Lite negativt –  Lite negativt – 

LA11 Alvim L/M Intet 0 Intet 0 Intet 0 

Samlet konsekvens 0 – – 

Rangering 1 3 2 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 

Utbyggingsprosjektet omfatter vegstrekningen 

fra Råbekken i Fredrikstad til Alvim i Sarpsborg. 

Vegstrekningen er oppdelt i parseller. Det er 

utarbeidet en reguleringsplan for parsellen 

Råbekken–Rolvsøysund i Fredrikstad kommune. 

For parsellen Rolvsøysund–Alvim i Sarpsborg 

kommune er det utarbeidet en plan for 

strekningen Rolvsøysund–Alvim. Strekningen 

Alvim–Torsbekkdalen er regulert tidligere. 

Konsekvensutredningen er felles for de to 

planene fram til Amfi Borg, og den delen av 

utredningen som vedkommer hver plan er 

integrert i de respektive planbeskrivelsene.  

2.2 Alternative planløsninger 

I forbindelse med planprogrammet for fv. 109 

Råbekken–Alvim ble det utarbeidet flere 

alternative løsninger for veganlegget. Ved 

politisk vedtak av planprogram ble alternativene 

redusert til ett. Alternativene er godt belyst i 

planprogrammet og blir derfor ikke nærmere 

omtalt her.  

I konsekvensutredningen sammenlignes fullskala 

planforslag i revisjon 01 og 02 med et 0-

alternativ som tilsvarer dagens situasjon. I 

revisjon 03 og 04 vurderes også et nedskalert 

planforslag, se punkt 2.4.  

2.3 Mål 

Bypakke Nedre Glomma har følgende 

hovedmål/3/:  

• Overføre transport fra bil til gange, sykkel og 

kollektive transportmidler 

• Fokusere på god og sikker framkommelighet 

for gående, syklende og kollektivreisende, og 

for godstransportene 

• Fokusere på et sikkert transportsystem 

• Redusere klimagassutslipp og lokale 

miljøproblemer 

• Utvikle et godt tilgjengelig og universelt 

utformet transportsystem 

Fv. 109 Råbekken–Alvim er ett av mange 

prosjekter i Bypakken. Ingen enkeltprosjekt vil 

føre til at alle målene blir nådd. 

Fv. 109 er den viktigste kollektivåren i Nedre 

Glomma. Det er satt følgende prosjektmål for 

fv. 109 Råbekken–Alvim:  

2.4 Revisjoner av konsekvensutredningen  

Konsekvensutredningen ble utarbeidet som en 

del av planmateriale for reguleringsplanen for ny 

fv. 109 mellom Råbekken og Rolvsøysund i 

Fredrikstad kommune, men utredningen dekket 

også fv. 109-parsellen Rolvsøysund–Alvim i 

Sarpsborg.  

Revisjon 02: Det ble i ettertid arbeidet mer 

detaljert med vegprosjektet i Sarpsborg 

kommune. Dette førte til mindre endringer i 

konsekvensutredningen. Det er imidlertid ingen 

endringer i verdisetting og vurdering av omfang 

og konsekvens i den reviderte utgaven.  

Revisjon 03: Politiske vedtak med krav om egen-

andel i bompengeprosjekt ga behov for en 

nedskalering av planforslaget. Utbyggingen av 

fv. 109 er redusert i omfang for å få ned de totale 

kostnadene ved Bypakke Nedre Glomma. 

Revisjon 03 er en utvidelse av den tidligere KU-

rapporten med et nedskalert planforslag. 0-

alternativet (dagens situasjon) sammenlignes i 

denne revisjon med  

 Fullskala planforslag 

Nedskalert planforslag  

I forhold til de tidligere versjonene av rapporten 

er «fullskala planforslag» det samme som det 

tidligere planforslaget.  

Revisjon 04 er en mindre justering av rapporten 

etter gjennomgang av Viken fylkeskommune. 

For å bidra til at målene for Bypakke Nedre 

Glomma kan oppnås skal det ferdig bygde 

anlegget gi følgende effektmål overfor brukere, 

omgivelser og samfunnet generelt: 

• Tilgjengelighet, framkommelighet, 

attraktivitet og sikkerhet for kollektiv-

transport, gående og syklende er prioritert 

• Fylkesvegen skal ikke utgjøre en større 

barriere enn i dag. 
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3 Tiltaket  

3.1 Avgrensing  

Vegprosjektet er delt i to parseller. Parsellen i 

Fredrikstad strekker seg fra Stabburet sør for 

krysset fv. 109 x Evjebekkveien til kommune-

grensen i Rolvsøysund. Parsellen i Sarpsborg går 

fra Rolvsøysund til rundkjøringen ved Amfi Borg 

på Alvim.  

3.1.1 Fullskala planforslag  

Eksisterende fylkesveg skal utvides med to 

kollektivfelt. Prosjektet omfatter kryssløsninger, 

og nødvendige omlegginger og påkoblinger på 

sidevegsnettet. Det er planlagt tosidig langs-

gående gang- og sykkelanlegg med nødvendige 

planskilte kryssinger. Gang- og sykkelanlegget 

omfatter en sykkelveg med fortau og en vanlig 

gang-/sykkelveg med mulighet for fremtidig 

separering av trafikantene.  

For å bedre trafikkavviklingen mot Dikeveien ut-

vides Evjebekkveien ved Rå til fire felt og 

Dikeveien ved Østfoldhallen til tre kjørefelt fra 

kryss med fv. 109 og til kryss med Dikeveien. Det 

etableres et lokk over gang- og sykkelvegnett i 

krysset Rådalsveien/fv. 109. 

Fylkesvegen skal krysse Rolvsøysund på ny bru 

nord for eksisterende kjørebru. Dagens kjørebru 

skal bli gang- og sykkelbru. 

I Greåker sentrum fjernes dagens fv. 109-bru 

over Grålumveien. Grålumveien knyttes til 

fv. 109 i nytt kryss. Ved Kirkebyveien blir 

kjørevegen flyttet sørover og dagens fylkesveg 

blir sykkelveg med fortau.  

Dårlige grunnforhold gjør at veganlegget ikke kan 

utvides forbi Yven før jernbanen er 

flyttet/nedlagt. Det kan bygges gang- og 

sykkelanlegg og støytiltak. 

I opprinnelig løsningsforslag ligger sykkelvegen 

nord for fylkesvegen til Yven der den krysser 

under fylkesvegen og etter hvert svinger inn på 

nedlagt jernbanespor og følger dette fram til 

Alvim. Usikkerhet knyttet til avvikling av 

jernbanen gjør at det er planlagt et 

sammenhengende gang- og sykkelveg på 

nordsiden av fylkesvegen mellom Yven og Alvim. 

Grunnet vanskelige grunnforhold i deler av 

planområdet blir det noen steder behov for 

stabiliserende tiltak i grunnen utenfor veglinja. 

Problemene er spesielt store ved Yven der en 

ikke greier å oppnå tilstrekkelig områdestabilitet 

før etter at jernbanen er nedlagt og terrenget er 

avlastet og stabilisert. Ved Yven må utbyggingen 

derfor skje i flere trinn. I første trinn vil en bygge 

gang- og sykkelveg nord for fylkesvegen fram 

mot Alvim og bygge nye støyskjermer. I neste 

trinn kan det gjøres nødvendige stabiliserings-

tiltak før det bygges nytt anlegg for biltrafikk og 

sykkelveg med fortau på nedlagt jernbanespor. 

Usikkerhet knyttet til tidsperspektivet og 

jernbaneanlegget gjør at det ikke fremmes 

planer for et trinn 2. 

Planene omfatter nødvendige anlegg for over-

vannshåndtering ved vegen, inkl. eventuelle sedi-

mentasjonsdammer, samlegrøfter og kulverter 

med utløp til kommunale anlegg og til Glomma. 

Det vil bli utført utbedringer og omlegginger av 

kommunale anlegg for vann og avløp og 

elektrisitetsforsyning. Høyspentlinjer ved Rå vil 

bli lagt om. Øvrige kabeltraseer som blir berørt 

vil i nødvendig grad bli omlagt og rustet opp.  

 

Figur 3-1: Tverrprofilet i fullskala planforslag er ca. 40 m bredt uten at en tar hensyn til høydeforskjeller. På sidebratte 
steder øker bredden  
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Planene omfatter også varig og midlertidig 

arealbeslag knyttet til utbygging, trafikkavvikling i 

byggeperioden og øvrig anleggsgjennomføring.  

3.1.2 Nedskalert planforslag 

Med bakgrunn i trafikkberegninger økes 

kapasiteten i Fredrikstad i og inn mot kryss etter 

et hovedprinsipp med to felt inn i kryss og ett felt 

ut. Veganlegget vil variere mellom to, tre og fire 

felt. Det er fire kjørefelt mellom Råbekken og 

Østfoldhallen, og tre mellom Østfoldhallen og 

kryss med fv. 112 på Rolvsøy. Prosjektet omfatter 

nye kryssløsninger i Fredrikstad, og nødvendige 

omlegginger og påkoblinger på sidevegsnettet. 

Det er planlagt en langsgående gang- og 

sykkelveg med fortau med planskilte kryssinger 

gjennom Fredrikstad. Gang- og sykkelvegen på 

østsiden av fylkesvegen mellom Råbekken og 

Rønningen er i hovedsak tatt ut.  

For å bedre trafikkavviklingen mot Dikeveien 

bygges det rundkjøring i krysset Evjebekkveien/ 

Dikeveien, men den nedskaleres og det opprett-

holdes to felt mellom dette og krysset ved 

Råbekken. Dikeveien ved Østfoldhallen får tre 

kjørefelt fra kryss med fv. 109 og til kryss med 

Dikeveien. Lokket ved Østfoldhallen erstattes 

med en kulvert under fv. 109 og en under 

Rådalsveien. 

Fylkesvegen skal krysse Rolvsøysund på ny bru, 

nord for eksisterende kjørebru. Dagens kjørebru 

skal bli gang- og sykkelbru. 

I Greåker sentrum fjernes dagens fv. 109-bru 

over Grålumveien. Det bygges ny rundkjøring i 

kryss med Opstadveien/Greåkerveien og med 

Grålumveien. Fra bakken opp mot Nye Tindlund 

vei opprettholdes dagens veganlegg videre fram 

mot Alvim. Krysset ved Nye Tindlundvei 

kanaliseres og signalreguleres. 

I Greåker er det planlagt tre planskilte kryssinger 

under fv. 109. Ved Nye Tindlundvei opprett-

holdes dagens kulvert under fylkevegen, og ved 

Fredheimveien erstattes eksisterende gangbru av 

en ny. 

Det bygges sammenhengende sykkelveg med 

fortau gjennom Greåker sentrum, og langs 

eksisterende veg opp til Kirkebyveien. 

Kirkebyveien krysses via dagens kulvertløsning, 

og sykkelvegen smalnes inn til dagens gang- og 

sykkelveganlegg langs Hannestadåsen. Øst for 

Hannestadåsen videreføres sykkelveg med fortau 

langs Fjellhøyveien til Ordfører Karlsens vei som 

krysses i plan. Ved Yven føres sykkelveg med 

fortau videre langs sørsiden av Yvenåsen og over 

jordet fram til kulvert under fv. 109 ved Alvim.  

Ved å beholde kulverten ved Kirkebyveien 

unngår en innløsning av en rekke boliger. 

Planene omfatter nødvendige anlegg for over-

vannshåndtering ved vegen, inkl. eventuelle sedi-

mentasjonsdammer, samlegrøfter og kulverter 

med utløp til kommunale anlegg og til Glomma. 

Det vil bli utført utbedringer og omlegginger av 

kommunale anlegg for vann og avløp og 

elektrisitetsforsyning. Kabeltraseer som blir 

berørt vil i nødvendig grad bli omlagt og rustet 

opp.  

 

Figur 3-2: Normalprofil i nedskalert planforslag. Antall kjørefelt vil variere mellom to, tre og fire. Der eksisterende veg 
gjenbrukes bygges ikke midtdeler. 
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3.2 Vegstandard og utforming 

Standard på ny veg skal normalt fastsettes ut fra 

prognoser for trafikk på vegnettet 20 år etter 

åpning og ut fra kravene i håndbok N100/9/. I 

dette prosjektet ligger et krav om nullvekst i 

biltrafikken i forhold til nivået i 2013 til grunn for 

standardvalg og til grunn for planarbeidet. 

Som grunnlag for arkitektur og utforming er 

«Premissdokument for utforming for Bypakke 

Nedre Glomma» benyttet/11/.  

3.2.1 Kjøreveger 

Funksjon, trafikkmengde og fartsgrense er 

avgjørende for valg av dimensjoneringsklasse. 

Som grunnlag for valg av vegklasse på parsellen 

Råbekken–Rolvsøysund ligger en ÅDT på 20-

24 000 og en tungtrafikkandel på 8 % i 2015. For 

strekningen Rolvsøysund–Alvim legges en ÅDT på 

20 000 til grunn.  

Vegen skal være avkjørselsfri. Skiltet hastighet 

60-70 km/t.  

Fullskala planforslag: Fv. 109 har fire kjørefelt og 

midtdeler, og skal ha to kollektivfelt.  

Nedskalert planforslag: Fv. 109 har to til fire 

kjørefelt og midtdeler. Der det er tre eller fire 

kjørefelt er det ett eller to kollektivfelt. 

3.2.2 Kryss 

Reguleringsplanen legger opp til at kryss mellom 

fv. 109 og sidevegnettet skal skje i plan.  

Som hovedprinsipp benyttes rundkjøringer i 

kryss. Der en beholder dagens anlegg i nedskalert 

planforslag beholdes dagens T-kryss. Bruk av 

lysregulering avklares i byggeplanen. Trafikk på 

fv. 109 skal om mulig prioriteres foran øvrig 

trafikk.  

Ny bru over Glomma ved Valle vil gi endret 

løsning for Bjørnengveien inn mot fv. 109.  

3.2.3 Gang- og sykkelveger 

Bypakka har som mål at flere mennesker skal gå 

og/eller sykle. Fylkesvegen planlegges med en 

langsgående sykkelveg med fortau, med bredde 

6,5 meter inkl. skulder fram til Kirkebyveien. 

Langs Hannestadåsenbenyttes eksisterende 

gang- og sykkelveg. Fra Yven til Alvim bygges 

sykkelveg med fortau i bredde 5,5 meter. 

Sykkelveg med fortau plasseres der det er flest 

brukere. I tillegg planlegges det i fullskala 

planforslag et langsgående gang- og sykkeltilbud 

på motsatt side av fylkesvegen. Dette reguleres 

med bredde 4,5 meter. I det nedskalerte 

planforslag er dette tatt ut på store deler av 

vegstrekningen. All kryssing av fv. 109 med gang- 

og sykkelveger skjer på bru eller i undergang. 

Sidevegsnettet kan krysses i plan der trafikk-

vurderinger viser at løsningen er akseptabel. 

Ved under- og overganger skal ramper suppleres 

med trapper og snarveger for å redusere avstand 

for de som kan bruke trapp. Gang- og sykkelveg-

nettet skal sikre en god og trygg forbindelse 

mellom skoler, boliger og sentrumsområder.  

3.2.4 Rabatter og sideterreng 

Av hensyn til estetikk, sikkerhet og komfort for 

gående og syklende, samt behov for støyskjer-

ming, etableres grønne rabatter mellom anlegg 

for gang- og sykkeltrafikk og fylkesveg 109. På 

steder hvor det ikke er behov for støyskjerming 

er rabatter minimum fire meter brede. Der det 

skal etableres skjerm er rabattbredde minimum 

seks meter. På steder der det er tilstrekkelig 

areal vil støyskjermer bli erstattet av voller med 

vegetasjon. På grunn av sidebratt terreng vil det 

stedvis være behov for langsgående murer.  

3.2.5 Universell utforming 

Det er lagt til grunn at planskilt kryssing for 

fotgjengere og syklister skal være universelt 

tilrettelagt, jf. Håndbok N100. Det vil si at alle 

nye kryssinger på bru eller i kulvert/undergang i 

hovedsak ikke er bratte enn 7 %. Sykkelveg med 

fortau legges ikke brattere enn 5 %. I Greåker 

med flere alternative kryssingsmuligheter er det 

aksept for at en kan være trappebasert.  

Bruer over fv. 109 skal ha minimum frihøyde 4,9 

meter under konstruksjonen. Kulverter/under-
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ganger har frihøydekrav 3,1 meter, men kon-

struksjonstykkelser, vegoverbygging o.l. gjør at 

høydeforskjeller som skal overvinnes tilsvarer ca. 

6 meter for bruer og 4,5 meter for kulverter/ 

underganger. 

 

3.2.6 Bruk av vegetasjon 

Standarder for sikkerhet stiller krav om minste-

avstand fra hvit stripe til trær på seks meter ved  

vegklasse «kapasitetssterk gate/veg» og 

hastighet 60 km/t. Der det er rekkverk langs 

vegen eller langsgående støyskjermer kan en 

plante trær nærmere hvit stripe. I sikkerhets-

sonen kan en plante busker og klatreplanter som 

ikke reduserer sikt langs vegen. 

Med stor bredde på vegprofilet vil bruk av 

vegetasjon være viktig for å bryte opp de store 

asfaltflatene. Vegetasjon i rabattene vil også øke 

attraktiviteten til gang- og sykkelvegnettet. 

Det er lagt vekt på å få en grønn midtrabatt som 

bryter opp de store kjørearealene.  

 

Figur 3-3: Nye grønne anlegg langs veganlegget vil gjøre sideterrenget til vegen mer attraktivt. Bildet er fra nedskalert 
planforslag ved Råbekken 
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Figur 3-4: Oversikt over fullskala planforslag i Fredrikstad  
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Figur 3-5: Oversikt over nedskalert planforslag i Fredrikstad 
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Figur 3-6: Oversikt over fullskala planforslag i Sarpsborg  
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Figur 3-7: Oversikt over nedskalert planforslag i Sarpsborg  
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4 Metode 

Statens vegvesens håndbok V712 konsekvens-

analyser 2006/14 er benyttet i arbeidet/1/. En 

detaljert beskrivelse av metodikken finnes i 

håndboka, men det viktigste for tema 

landskapsbilde er gjentatt her. I 2018 kom det en 

ny utgave av V712 (mindre revisjon i 2021). Her 

benyttes gammel utgave siden den var gjeldende 

da arbeidet ble påbegynt. 

 

4.1 Definisjon 

Håndbok V712/1/ definerer landskapsbilde slik:  

Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes 

visuelle særpreg eller karakter, og er basert 

på fagtradisjoner innen landskapsarkitektur-

en. Temaet tar for seg hvordan landskapet 

oppleves romlig, ut i fra omgivelsene. I tillegg 

skal reiseopplevelse vurderes, dvs. hvordan 

landskapet oppleves sett fra vegen. Land-

skapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det 

tette bylandskap til det uberørte 

naturlandskap. 

I veileder fra Riksantikvaren og Direktoratet 

for naturforvaltning [nå Miljødirektoratet]; 

Metode for landskapsanalyse i kommuneplan 

(2011), blir et områdes særpreg definert som 

et konsentrert uttrykk for samspillet mellom 

et landskapsområdes naturgrunnlag, areal-

bruk, historiske og kulturelle innhold, og 

romlige og andre sansbare forhold. Slike 

landskapskomponenter inngår som grunnlag 

for en visuell vurdering av landskapet. 

I Nasjonalt referansesystem for landskap 

(NRL)32 danner disse landskapskomponent-

ene på samme måte grunnlag for å angi 

landskapskarakter, og videre for å kunne dele 

landskapet inn i ulike geografiske nivå i et 

hierarkisk system. 

Begrepet landskap er definert i Den Euro-

peiske landskapskonvensjonen og lyder slik: 

Landskap betyr et område, slik folk oppfatter 

det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning 

fra, og samspill mellom, naturlige og/eller 

menneskelige faktorer. Definisjonen av 

landskap er svært vid og inneholder flere 

perspektiver. I denne håndboka omhandler 

tema landskapsbilde det visuelle bildet av 

landskapet, mens folks oppfattelse av 

landskapet inngår i tema nærmiljø/friluftsliv. 

Naturgrunnlaget er behandlet under tema 

naturmangfold og tema kulturmiljø tar for 

seg de kulturhistoriske sporene i landskapet. 

 

4.2 Tematisk avgrensing 

De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, 

kulturminner og kulturmiljø omtales og vekt-

legges under landskapsbilde. Landskapets 

historiske innhold, forståelsen av historien, 

vektlegges under tema kulturmiljø. 

Byens/stedets sosiale liv og betydning for de som 

bor i eller er brukere av et område er behandlet 

under temaet nærmiljø og friluftsliv. I tema 

landskapsbilde er det områdenes visuelle 

kvaliteter som blir behandlet. 

De visuelle virkningene av for eksempel et 

støyskjermingstiltak sett fra vegen og fra vegens 

omgivelser omtales under landskapsbilde. 

Reduksjon av utearealenes funksjonelle 

kvaliteter som følge av støy, støv, luft-

forurensning og lokalklimatiske endringer, 

omtales under nærmiljø og friluftsliv.  

De visuelle forholdene knyttet til naturland-

skapet og vegetasjon som visuelt element i 

landskapet behandles under tema landskaps-

bilde, mens artenes betydning i et økologisk 

perspektiv behandles under tema 

naturmangfold. 

 

4.3 Registreringskategorier 

Ved registrering av områder for landskapsbilde 

er det berørte området delt inn i mindre 

avgrensede områder. Følgende registrerings-

kategorier har vært brukt (jf. V712):  

• Naturområder 

• Naturpregete områder  

• Spredtbygde områder  

• Tettbygde områder  

• Urbane områder  
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4.4 Verdi 

Registreringskategoriene danner utgangspunkt 

for inndeling i områder. Alle områder som blir 

berørt av det aktuelle tiltaket er så gitt verdi. 

Tabell 4-1 viser kriteriene for å bedømme verdi.  

 

4.5 Omfang 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for tiltakets 

påvirkninger på det enkelte delområde. 

Påvirkningene kan være positive eller negative og 

skal vurderes i forhold til nullalternativet. 

Omfanget skal vurderes etter en glidende skala 

som går fra stort negativt til stort positivt 

omfang. Figuren nedenfor viser skalaen for 

omfang. Den nederste pilen viser graden av 

påvirkningen på delområdet.  

 

De to planforslag ene sammenlignes med et 

alternativ 0. Alternativ 0 er en situasjon der det 

ikke bygges ny veg. Samtidig skal vedtatte planer 

inngå i alternativ 0. Spesielt i Fredrikstad er dette 

utfordrende. Her viser vedtatte planer ny fv. 109, 

men traseen er lagt ved dagens jernbane. Om ny 

reguleringsplan blir vedtatt, vil disse planene ikke 

være aktuelle lengre. På den andre siden er det 

lagt ut flere områder til utbygging i kommune-

planene for både Fredrikstad og Sarpsborg ved 

fv. 109. Dette er områder som dermed vil 

forandres i løpet av kort tid. I denne utredningen 

er planer som med stor sannsynlighet vil bli 

realisert inkludert i alternativ 0. Dette er 

beskrevet for dette alternativet. Alternativ 0 har 

per definisjon ingen konsekvens.  

Tabell 4-1: Kriterier for verdisetting landskapsbilde. Fra Håndbok V712, 2006/14 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturområder og 
naturpregete områder 

- Områder med reduserte visuelle kvaliteter - Områder med visuelle kvaliteter som er 
typiske/representative for landskapet i et større 
område/region  

- Områder med vanlig gode visuelle kvaliteter 

- Områder med spesielt gode visuelle kvaliteter, som er 
uvanlige i et større område/region 

- Områder der landskapet er unikt i nasjonal 
sammenheng, herunder landskapsvernområder 

Spredtbebygde områder - Områder med reduserte visuelle kvaliteter 

- Områder hvor landskap og bebyggelse/anlegg til 
sammen gir et mindre godt totalinntrykk 

- Områder med visuelle kvaliteter som er 
typiske/representative for landskapet i et større 
område/region 

- Landskap og bebyggelse/anlegg med vanlig gode 
visuelle kvaliteter 

- Områder med spesielt gode visuelle kvaliteter, som er 
uvanlige i et større område/region 

- Områder hvor landskap og bebyggelse/anlegg til 
sammen gir et spesielt godt eller unikt totalinntrykk 

Tettbygde og urbane 
områder 

- Områder som bryter med byformen og utgjør et 
mindre godt totalinntrykk 

- Områder som har reduserte eller dårlige visuelle 
kvaliteter eller utgjør et mindre godt totalinntrykk 

- Områder med vanlig gode visuelle kvaliteter 

- Områder som er tilpasset byformen og gir et vanlig 
godt totalinntrykk 

- Områder som forsterker byformen og utgjør et 
spesielt godt totalinntrykk 

- Områder som har spesielt gode visuelle kvaliteter 
eller utgjør et spesielt godt totalinntrykk 
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4.6 Konsekvens 

Konsekvensen framkommer ved å sammenholde 

verdien av et område/forekomst med omfanget 

av inngrepet. Som det framgår av figur 4-1 angis 

konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor 

positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ 

konsekvens (– – – –). Midt på figuren er en strek 

som angir intet omfang og ubetydelig konsek-

vens. 

 

4.7 Innhenting av informasjon 

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:  

• egne befaringer 

• bruk av tilgjengelig litteratur og Internett  

• lokalsamfunnsrapporter for Hauge og 

Rekustad lokalsamfunn og stedsanalyse 

Greåker–Sandesund 

  

Figur 4-1: Konsekvensvifte – hvor en finner 
konsekvensgrad ved sammenstilling av verdi og 
omfang 

 

4.8 Planprogram 

Fastsatt planprogram/2/ spesifiserer at følgende 

skal utredes innenfor temaet landskapsbilde: 

Analysen skal baseres på foreliggende 

opplysninger og egne befaringer/under-

søkelser i området. Det skal gjøres en 

overordnet verdianalyse av landskapets 

karakteristiske trekk og visuelle kvaliteter. 

Virkningen på landskapsbildet skal vurderes 

for hele strekningen. 

Følgende skal inngå i vurderingen av tiltakets 

konsekvenser: 

• Om tiltakets skala står i et harmonisk 

forhold til skalaen i landskapet. 

• Om tiltaket medfører skjemmende sår i 

landskapet, eller om andre tiltak kan være 

skjemmende, som støyskjermer, gjerder 

etc. 

• Om tiltakets bryter med strukturen i 

landskapet. 

Reiseopplevelse skal beskrives, og 

konsekvenser av endringer i reiseopplevelse 

på strekningen skal inngå i vurderingene. 

Det skal utarbeides realistiske illustrasjoner 

som viser tiltakets innvirkning på 

omgivelsene. Det er spesielt viktig å vise gode 

illustrasjoner av kryssing av Rolvsøysund, 

også med ny jernbanebru. 
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5 Dagens situasjon og 
verdivurderinger 

5.1 Landskapsanalyse  

5.1.1 Influensområde 

Planområdet omfatter de områder som fysisk 

berøres av de ulike alternativene for tiltaket. 

Dette ligger fast for alle fagtema som utredes.  

Influensområde for landskapsbilde defineres som 

det området som visuelt berøres av de ulike 

vegalternativene. Dette kan dermed strekke seg 

til dels langt ut over planområdet.  

I tillegg til detaljerte registreringer innenfor plan- 

og influensområdet er det gjort en mer 

overordnet registrering av landskapsbildet i et 

større område der planområdet inngår som en 

del. Hensikten med dette er å kunne gi en mer 

overordnet beskrivelse av området. 

5.1.2 Overordnede karakteristiske trekk 

Beskrivelsen av de overordnede trekkene i land-

skapet skal gi grunnlag for å vurdere hvordan 

tiltak vil fremstå og i hvilken grad det er mulig å 

tilpasse et tiltak til landskapet. 

Planområdet tilhører landskapsregion 3 - 

leirjordsbygdene på Østlandet/8/. Landskaps-

inntrykket for denne regionen er dyrkings-

landskap på marine avsetninger. Mange steder 

ligger en sammenhengende jordbruksbebyggelse 

i et forholdsvis åpent, flatt lende. Lave åser omgir 

dyrkingslandskapet. Om regionen heter det/8/:  

Det som preger denne regionen er et lavt 

åslandskap med marine avsetninger og 

raviner. Mange steder ligger en sammen-

hengende jordbruksbebyggelse i et forholds-

vis åpent, flatt lende. En stor del av ravinene 

har i de senere tiår vært planert og omformet 

til et bølgende landskap. Regionen ligger med 

få unntak under marin grense (150-200 

moh.). Regionen har trolig landets høyeste 

oppdyrkingsgrad, der de beste jordbruks-

bygdene inngår. Regionen har en jevn, tett 

jordbrukstilknyttet bosetting, med flere 

bygder, bygdebyer og tettsteder. Gårds-

bebyggelse fra ulike epoker ligger ofte i åpne 

firkanttun. Regionen har et vidt slette-

landskap med små høydeforskjeller.  

Landskapet som dagens fv. 109 går gjennom er 

en del av Glommas slettelandskap. På Sarpsborg-

siden av Rolvsøysund brytes elvesletta av lave 

åser med sprekkedannelser. Disse åsene avslut-

tes nær elvefronten og gir topografi med noen 

svært bratte partier. Terrenget faller fra nord 

mot sør, men ved Greåker er det tilnærmet flatt.  

I Fredrikstad preges landskapsbildet av Råkollen 

og de store jordbruksområdene på Omberg/ 

Hauge. Handels- og næringsområdet ved Dike-

veien dominerer med relativt ustrukturert 

næringsbebyggelse og betydelig areal med 

asfalterte flater.  

Figur 5-3 og figur 5-4 viser de overordnede 

landskapstrekkene.  

5.1.3 Landform/terrengform 

Med landform menes de overordnede formene i 

landskapet som dannes av berggrunnen eller 

erosjon av denne. Begrepet terrengform brukes 

om de mindre formene i landskapet som i større 

grad er dannet av mindre fjellformasjoner og 

løsmasser. 

Influensområdet ligger i Fredrikstad på en tydelig 

definert elveslette, med en svak helning ned mot 

Glomma. På Sarpsborgsiden brytes sletteland-

skapet av en rekke definerte åser med retning 

nordøst-sørvest.  

5.1.4 Vegetasjon 

Vegetasjonsmønsteret er definert som det 

mønsteret som avtegner seg der høy vegetasjon 

møter åpne arealer. Planområdet består for det 

meste av landskap som er underlagt menneskelig 

påvirkning enten som jordbruksareal eller bolig-

områder. Det er sparsomt med sammen-

hengende naturmark, som kun eksisterer på 

arealer som det ikke har vært mulig å dyrke opp. 

I influensområdet består vegetasjonsmønsteret 

av store åpne arealer i form av dyrket mark med 

noe innslag av kantvegetasjon. Brorparten av de 

bebygde arealene består av boligbebyggelse, i 

hovedsak eneboliger med relativt store hager.  
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5.1.5 Vann 

Influensområdet avgrenses av Glomma i øst 

(Fredrikstad) og sør (Sarpsborg). Jevnt stigende 

terreng fra vassdraget og nordover gjør at vass-

draget i liten grad er synlig fra dagens fv. 109. Et 

unntak er ved Rolvsøysund der vegen går i bru 

over Visterflo. Mens det i Sarpsborg stort sett er 

industribebyggelse som dominerer elvefronten, 

er det eneboligbebyggelse på begge sider av 

vassdraget langs Visterflos utløp mot Glomma 

ved Rolvsøysund. Langs Glomma i Fredrikstad er 

det veksling mellom industri, landbruk og boliger 

langs elva. 

 

Figur 5-1: Visterflo ved utløpet i Glomma 

5.1.6 Bebyggelse 

Det meste av planområdet er relativt tettbygd, 

men uten noen form for bymessig struktur. 

Følgende kategorier av bebyggelse finnes 

innenfor influensområdet: Boligbebyggelse, 

jordbruksbebyggelse og næringsbebyggelse.  

5.1.7 Andre elementer 

Med landemerker menes markante bygg og 

konstruksjoner, samt spesielle landskaps-

formasjoner som skaper identitet og tilhørighet 

til stedet. 

Av landemerker kan nevnes Greåker fort og 

krysningen av Visterflo. På Fredrikstadsiden er 

Rolvsøy kirke et godt synlig landemerke. 

Østfoldhallen er et landemerke og identitets-

skapende element uten positive visuelle 

virkninger for landskapsbildet.  

 

5.2 Verdianalyse 

Dette kapittelet inneholder verdivurdering av 

landskapsbilde innenfor influensområdet. 

Influensområdet er delt i ti delområder med 

enhetlig karakter. Delområdene er beskrevet og 

verdivurdert. Verdivurderingen er basert på 

kriterier for verdisetting (tabell 4-1). Samlet 

vurdering av verdisatte delområder er vist i figur 

5-5 og figur 5-6. 

 

Figur 5-2: Rolvsøy kirke er synlig over store deler av 
slettelandskapet vest for Rolvsøysund 
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Figur 5-3: Registreringskart landskapsbilde Fredrikstad  
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Figur 5-4: Registreringskart landskapsbilde Sarpsborg  
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Figur 5-5: Verdivurdering landskap Fredrikstad 
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Figur 5-6: Verdivurdering landskap Sarpsborg  
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5.2.1 LA1 Råbekken 

Kategori: Tettbygde områder. 

Avgrensning  

Delområdet omfatter Råbekken/Evjebekken med 

sidearealer fra Rå og ned til Glomma. 

Beskrivelse 

I dagens situasjon ligger Råbekken/Evjebekken i 

et bredt grøntdrag som strekker seg nordvest-

over mot Fredrikstadmarka mellom Råbekk-

svingen og jordene ved Rå.  

 

Figur 5-7: Vegetasjonsbeltet langs Råbekken/Evjebek-
ken er en viktig «romdeler» på flatene mellom 
industriområdet ved Råbekken og jordbruks-
landskapet ved Rå 

Bekken er lagt under fylkesvegen i en kulvert, og 

går i dagen mellom gang- og sykkelvegen og 

parkeringsareal, før den krysser under Evjebekk-

veien og følger sørsiden av denne frem til krysset 

med Smørbøttaveien. Her skifter bekkedraget 

side, og går parallelt med Evjebekkveien frem til 

jernbanen der den går i kulvert. Vest for jern-

banen går bekken gjennom et område med 

grunne fordrøyningsdammer og tett vegetasjon. 

Etter kryssingen av jernbanen er bredden på 

grøntdraget større, og det går en turveg parallelt 

med bekken.  

Verdivurdering 

Selve bekken er ikke så synlig i det flate land-

skapet, men randsonevegetasjonen langs 

breddene gir en frodighet til grøntdraget som 

bekken går gjennom. Grøntdraget med bekken 

utgjør en grønn struktur som sikrer en visuell 

forbindelseslinje til Glomma som er viktig for 

landskapsbildet i området.  

Verdien vurderes som middels til stor. 

5.2.2 LA2 Boligområdene på nordvestsiden av 
fv. 109 

Kategori: Tettbygde områder. 

Avgrensning 

Boligområdene nordvest for fv. 109 fra Råbekken 

til Rekustad som har visuell kontakt med tiltaket.  

Beskrivelse 

Området består av flere boligområder som 

strekker seg over et stort område.  

Terrenget faller mot øst og boligbebyggelsen 

langs dagens 109 ligger høyere enn vegen. 

Boligfeltene på åsryggen er oppført i ulike 

perioder fra 1950-tallet og frem til i dag. Store 

hager gir et grønt preg.  

 

Figur 5-8: Boligbebyggelse på nordsiden av fv. 109 

 

Figur 5-9: Boligblokker på Vallefjellet og eneboliger på 
høydedraget i skråningen ned mot fylkesvegen  
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Nord for Rådalsveien karakteriseres området av 

at Råkollen danner et terrengsprang. 

Eksisterende veg ligger langs foten av terreng-

formen som har mye fjell i dagen ut mot vegen. 

For eksisterende fv. 109 er det er i liten grad 

gjort inngrep i denne terrengformen. 

Verdivurdering 

Boligområdene har vanlige visuelle kvaliteter. 

Verdien vurderes til middels. 

5.2.3 LA3 Næringsbebyggelsen i Dikeveien 

Kategori: Tettbygde områder. 

Avgrensning 

Næringsområdene langs Dikeveien. 

Beskrivelse 

Dagens fylkesveg danner et skille mellom bolig-

områdene på vestsiden og næringsbebyggelsen 

på østsiden. Langs Dikeveien er det nærings-

arealer med store bygningsvolumer. Her er 

bebyggelsen oppført uten noen form for struk-

tur, med en stor andel asfalterte flater. Det er 

sparsomt med grønne arealer og beplantning. 

Østfoldhallen fremstår som et landemerke, og 

har en form og dimensjon som skiller seg fra den 

øvrige bebyggelsens skala. Kraftledningstraseer 

er med på å gi negative visuelle virkninger i dette 

området.  

 

Figur 5-10: Store trafikkområder mellom næringsbygg 
i Dikeveien. Bildet viser Østfoldhallen og 
trafikkområder ved Østfoldhallen 

 

Figur 5-11: Østfoldhallens karakteristiske form og 
størrelse gjør den til et visuelt landemerke på den flate 
sletta 

Verdivurdering 

Delområdet fremstår som ustrukturert og lite 

helhetlig. Totalinntrykket er mindre godt. 

Delområdet inneholder til dels lave visuelle 

kvaliteter. Verdien er liten.  

5.2.4 LA4 Omberg  

Kategori: Spredtbygde områder. 

Avgrensning  

Lite delområde som omfatter arealer mellom 

jernbanen og Glomma. Overvannsgrøft til 

Glomma er planlagt her. 

Beskrivelse 

Området karakteriseres av store jordbruksarealer 
tilhørende gården Omberg og bebyggelse ved 
Bjørnengveien.  

 

Figur 5-12: Jordene nordvestover fra boligfeltet på 
Hauge med næringsbygg i Dikeveien i bakgrunnen 
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Verdivurdering 

De flate landbruksarealene er typiske for region-

en. Bebygde områder har vanlige visuelle 

kvaliteter. Verdien vurderes til middels. 

5.2.5 LA5 Rolvsøy 

Kategori: Tettbygde områder. 

Avgrensning  

Bjørnengveien i sør og Glomma i øst. I vest ligger 

avgrensningen på åsryggen. I nord der flaten går 

over i helning ned mot Visterflo.  

Beskrivelse 

Området rundt Rolvsøy kirke er et slettelandskap 

der jordbruksarealene er delt opp av bolig-

områder. Rolvsøy kirke er et landemerke som er 

synlig fra lange avstander. 

 

Figur 5-13: Rolvsøy sett fra Greåker fort 

Verdivurdering 

Delområdet er fragmentert, men det flate land-

skapet og de åpne jordbruksarealene bidrar til at 

det fremstår som helhetlig. Rolvsøy kirke har 

verdi som landemerke. Delområdet vurderes å 

ha middels til stor verdi.  

5.2.6 LA6 Rolvsøysund 

Kategori: Tettbygde områder. 

Avgrensning  

Landskapsrommet som utgjør delområdet 

defineres ved at terrenget på hver side heller ned 

mot vassdraget.  

Beskrivelse 

Visterflo er på sitt smaleste rett ved utløpet i 

Glomma. Kryssingen av elveløpet gir utsyn over 

Visterflo i nord og Glomma i sør. Landskapsrom-

met har gode visuelle kvaliteter og bebyggelsen 

på begge sider er henvendt mot elva. Tre bruer 

krysser sundet, og reduserer utsynet over van-

net. Den gamle kjørebrua er historiske og under-

ordnet landskapsrommet. Eksisterende Rolvsøy-

sund bru har en utforming som reduserer 

landskapets kvalitet.  

Verdivurdering 

Delområdet har visuelle kvaliteter utover det 

vanlige i regionen. Den gamle kjørebrua og 

jernbanebrua er konstruksjoner dimensjonert for 

landskapets skala, mens eksisterende 

Rolvsøysund bru gir en verdiforringelse. 

Delområdet vurderes til å ha middels til stor 

verdi.  

 

Figur 5-14: Rolvsøysund med gamle Rolvsøysund 
trebru og jernbanebrua 

5.2.7 LA7 Greåker sentrum  

Kategori: Tettbygde områder. 

Avgrensning  

Vetatoppen med Greåker fort i nord, industri-

områdene ved Glomma i sør og Visterflo i vest. 

Jernbanen er en fysisk og visuell barriere gjen-

nom tettstedet.  

Beskrivelse 

Greåker ligger på en slette der Glomma møter 

Visterflo. Tettstedet fremstår som todelt med en 

gammel bebyggelse på den ene siden av jern-

banen og en nyere langs fv. 109 på motsatt side 

av jernbanefyllinga.  
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Jernbanen går på et opphøyd fundament og 

danner en visuell barriere gjennom det opp-

rinnelige sentrum. Den gamle sentrumsbebyg-

gelsen ligger langs en stram gatestruktur med 

bymessig plassering av bebyggelsen. Området 

har mistet mye av sin opprinnelige funksjon og 

fremstår som noe forfallent. Det nye riksveg-

landskapet med tilhørende bebyggelse mangler 

stedlig forankring. Fylkesvegen går på bru over 

Grålumveien, og ligger høyere enn sentrums-

bebyggelsen i østre del. Brua danner en visuell 

barriere. Næringsbebyggelsen ligger i en tilfeldig 

struktur med store parkeringsarealer. Bebyg-

gelsen har få visuelle og arkitektoniske kvaliteter. 

 

Figur 5-15: Bebyggelse langs Eikveien nord for 
fylkesvegbrua 

Verdivurdering 

Tettstedet fremstår som utflytende og uten 

struktur. Barrierer i form av dagens fylkesveg 109 

og jernbanen bidrar til lavere verdi. Delområdet 

vurderes å ha liten til middels verdi. 

 

5.2.8 LA8 Nedre Hannestad 

Kategori: Tettbygde områder. 

Avgrensning 

Fylkesveg 109 i nord, Glomma i sør, Grålumveien 

i vest og Teglverksveien i øst.  

Beskrivelse 

Foruten Greåker industriområde som stenger for 

utsyn mot Glomma, består delområdet av bolig-

områder med noen spredte innslag av dyrket 

mark. Elvefronten er i sin helhet beslaglagt av 

næringsarealer helt bort til Alvim.  

Olaf Eidsæthers vei med sin allé representerer et 

tydelig plangrep. Bebyggelsens karakter og 

plassering skaper et godt gatebilde. Manglende 

vedlikehold av hekker og gatetrær er i ferd med å 

redusere helhetsinntrykket. 

Forøvrig virker området selvgrodd og uten en 

klar struktur. Vegene har fått sin plassering 

basert på terreng og arealbruk. Det er mye eldre 

bebyggelse, men få hus har fått beholde sine 

opprinnelige fasader. Bebyggelsen har variert 

standard. Mye av næringsbebyggelsen fremstår 

som slitt.  

Verdivurdering 

Bebyggelsen har god plassering i en sørvendt 

helning ned mot Glomma, men bebyggelse og 

veger er plassert uten noen form for struktur. 

Nærings- og industriområder stenger for den 

visuelle kontakten mot elva. Deler av området 

fremstår som nedslitt og rotete. Delområdet 

vurderes å ha liten til middels verdi. 

 

Figur 5-16: Olaf Eidsæthers vei med hekker og klipte 
lindetrær 

5.2.9 LA9 Vetatoppen–Hannestad–Yvenåsen 

Kategori: Tettbygde områder. 

Avgrensning  

Vetatoppen i vest og Alvimjordene i øst. Områd-

ene som har visuell kontakt med tiltaket i nord. 

Fv. 109 avgrenser delområdet mot sør.  



Fv. 109 Råbekken–Alvim multiconsult.no 

Konsekvensutredning landskapsbilde 5 Dagens situasjon og verdivurderinger 

  

126531-PLAN-RAP-003 24. juni 2022 Side 31 av 45 

 

Figur 5-17: Yvenåsen i silhuett uten bebyggelse. 
Arealet er lagt ut til boligbebyggelse i 
kommuneplanen/6/, /7/ 

Beskrivelse 

Delområdet karakteriseres av de lave nordøst – 

sørvest orienterte åsene med små, mellom-

liggende daldrag. Dalene er alle tett bebygd med 

boligbebyggelse.  

Vetatoppen med Greåker fort er den vestligste 

åsryggen. Fortet har vært en del av forsvars-

systemet mot Sverige og har en dominerende 

plassering over Greåker sentrum. Det er flott 

utsikt fra fortet. Kollen som fortet ligger på har 

lite vegetasjon, og er derfor markant og godt 

synlig for kjørende på fv. 109. Siden fortet ligger 

integrert i terrenget er selve anlegget lite synlig 

for bilister. Det kan likevel defineres som et 

landemerke i dette området.  

De øvrige åsene har landskapsverdier som 

silhuetter uten bebyggelse. Yvenåsen lengst mot 

øst er regulert til boligbebyggelse.  

Arealene mellom de karakteristiske lave åsene er 

tett bebygd med overvekt av eneboligområder. 

Det er ett sammenhengende grønt område langs 

østsiden av Vetatoppen, på toppen av Hanne-

stadåsen og på Yvenåsen. Øvrige grønne arealer 

består av private hager i småhusbebyggelse og 

som kantvegetasjon og restarealer. 

Verdivurdering 

De lave åsene er karakteristiske, men har sam-

men med boligbebyggelsen i daldragene vanlige 

visuelle kvaliteter. Verdien vurderes til å være 

middels.  

 

5.2.10 LA10 Alvimjordene 

Kategori: Spredtbygde områder. 

Avgrensning 

Delområdet er avgrenset av Yvenåsen i vest, E6 i 

nordøst, jernbanen i sør og Yvenåsen i vest.  

Beskrivelse 

Området er en del av et sammenhengende jord-

bruksområde som strekker seg sørover fra Tune 

kirke og er av regional verdi både landskaps-

messig og kulturhistorisk. I Fylkesmannens 

rapport «Østfoldlandskap av regional betyd-

ning»/10/ er området definert som en del av et 

motorveilandskap med landskapsbilde tilpasset 

kjørende i høy hastighet, og som en viktig 

innfalls-port til landet. Trusler mot dette land-

skapet er i rapporten nevnt som skjemmende 

utbygging, uklare tettstedsgrenser og manglende 

buffersoner. 

 

Figur 5-18: Utsyn nordover mot Alvimjordene fra 
vegkrysset ved Borg Amfi 

Alvimdammen er et artsrikt område med rikt 

fugleliv og frodig vegetasjon. Området rundt 

dammen, sammen med de bølgende jordene opp 

mot renseanlegget, er variert og har landskaps-

messige kvaliteter en ikke finner for øvrig i 

planområdet.  

Verdivurdering 

Området har verdi som del av et sammen-

hengende jordbrukslandskap med en historisk 

viktig siktlinje mot Tune kirke. Samtidig er store 
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åpne jorder et landskapsbilde som er typisk for 

regionen. Tilliggende veg- og jernbaneanlegg 

bidrar til et dårligere visuelt totalinntrykk. 

Delområdet har middels til stor verdi.  

 

Figur 5-19: Alvimdammen sett fra parkeringsplassen 
ved kjøpesenteret 

 

5.2.11 LA11 Alvim  

Kategori: Tettbygde områder. 

Avgrensning 

Glomma i sør, fv. 109 i nord, Alvim renseanlegg i 

vest og E6 i øst.  

Beskrivelse 

Området domineres av store veganlegg og stor-

skala bebyggelse som Amfi Borg og terrasse-

blokkene på Alvimhaugen. Boligområdene på 

Alvimhaugen er utbygd på 1960-tallet med mye 

lys og luft mellom husene, men med sparsomme 

innslag av høyere vegetasjon. Bebyggelsen 

fremstår som dominerende og lite tilpasset 

landskapet. Alvimveien og industriområdene 

ligger som en barriere mot elva.  

Verdivurdering 

Bebyggelsen mangler struktur og fremstår som 

lite landskapstilpasset. Jernbanen og de til-

liggende veganleggene bidrar til reduserte 

visuelle kvaliteter. Verdien vurderes til å være 

liten til middels. 

Tabell 5-1: Oppsummering av de verdisatte delområdene  

Område Beskrivelse Verdi  

LA1 Råbekken  Bekkdraget Råbekken/Evjebekken  

   
Liten Middels Stor 

 

LA2 Boligområdene på 
nordvestsiden av fv. 109 

Boligområdene på Råkollen  

   
Liten Middels Stor 

 

LA3 Næringsbebyggelse i 
Dikeveien 

Næringsarealene i Dikeveien  

   
Liten Middels Stor 

 

LA4 Omberg Dyrket jord og noe bebyggelse mellom jernbanen og Glomma   

   
Liten Middels Stor 

 

LA5 Rolvsøy Boligområder og gårdsbebyggelse/ kulturlandskap på Rolvsøy 
 

   
Liten Middels Stor 

 

LA6 Rolvsøysund Rolvsøysund ned til møte med Glomma  
 

   
Liten Middels Stor 

 

LA7 Greåker Greåker sentrum   

   
Liten Middels Stor 

 

LA8 Nedre Hannestad Bolig og næringsområder mellom fv. 109 og Glomma   

   
Liten Middels Stor 

 

LA9 Vetatoppen–
Hannestad–Yvenåsen 

Boligbebyggelse mellom Rolvsøysund og Yven. Greåker fort inngår i 
området 

 

   
Liten Middels Stor 

 

LA10 Alvimjordene Landbruksområdet nord for fv. 109. Alvimdammen inngår også 
 

   
Liten Middels Stor 

 

LA11 Alvim Bebyggelse sør for fv. 109 ved Alvim  

   
Liten Middels Stor 

 



Fv. 109 Råbekken–Alvim multiconsult.no 

Konsekvensutredning landskapsbilde 6 Omfang og konsekvenser 

  

126531-PLAN-RAP-003 24. juni 2022 Side 33 av 45 

6 Omfang og konsekvenser 

6.1 Konsekvenser i ulike delområder 

6.1.1 LA1 Råbekken 

Fullskala planforslag  

Råbekksvingen stenges, og den nye rundkjøring-

en blir trearmet. Evjebekkveien utvides til fire 

felt med midtdeler mellom fv. 109 og Dikeveien. 

Råbekken/Evjebekken og gang- og sykkelveg 

føres under vegen i en felles undergang. Sykkel-

veg med fortau følger vestsiden av fylkesvegen, 

og på østsiden legges en smalere gang- og 

sykkelveg. 

For rundkjøringen vil endringene være relativt 

små for landskapsbildet, sammenlignet med 

dagens situasjon. Det økte arealbeslaget kom-

penseres med mer innslag av grønt i form av 

busk- og treplantinger, noe som bidrar til å gi et 

bymessig preg. Det er lagt opp til en løsning der 

vannets veg i Råbekken/Evjebekken blir mer 

synlig enn i dagens situasjon. Dette vil også være 

positivt for det visuelle inntrykket.  

Omfanget vurderes som lite positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen 

blir liten positiv (+). 

Nedskalert planforslag  

Nedskalert planforslag bygger på samme hoved-

prinsipp som fullskala planforslag. Evjebekkveien 

beholdes som tofelts veg, og rundkjøringen i 

krysset med Dikeveien skaleres ned. Gang- og 

sykkelveg på østsiden av fv. 109 stopper ved 

undergangen under fv. 109.  

Sammenlignet med dagens situasjon blir 

endringene i landskapsbildet små. Økt 

arealbeslag kompenseres med grønt i form av 

busker og treplantinger. Vannet i bekken blir mer 

synlig. Redusert rundkjøring ved Dikeveien gir 

mindre inngrep i vegetasjonsfelt sør for krysset.  

Omfanget vurderes som lite positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen 

blir liten positiv (+). 

Alternativ 0 

En videreføring av fv. 109 som i dagens situasjon 

gir ingen konsekvens for landskapsbildet ved 

Råbekken/Evjebekken. Framtidig dobbeltspor vil 

 

Figur 6-1: Ny fv. 109 sett mot Sarpsborg fra Råbekken i fullskala planforslag. Evjebekkveien har kollektivfelt mellom 
rundkjøringene. I nedskalert løsning beholdes to felt, og rundkjøringen ved Dikeveien skaleres ned 
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krysse bekken, noe som kan gi stor virkning for 

landskapsbildet her. Alternativ 0 har ingen 

konsekvens. 

 

6.1.2 LA2 Boligområdene på nordvestsiden av 
fv. 109 

Fullskala planforslag  

Tiltaket innebærer innløsning av rekken med 

eneboliger nær fylkesveg 109. Etablering av 

støyskjermer gir et innelukket boligområde som 

ikke er henvendt mot vegen. Når hagene ikke 

lenger er synlige, mister veganlegget noe av det 

grønne preget det har i dag. De fleste steder er 

gang- og sykkelveg lagt på innsiden av støy-

skjermen. Det er lagt opp til treplantinger på 

innsiden mot boligeiendommene, noe som gir 

visuelle kvaliteter til gang- og sykkelvegen, samt 

toner ned de negative visuelle virkningene av 

støyskjerm sett fra boligeiendommene. Bredde-

utvidelsen av veganlegget gir større høyde-

forskjeller i form av skjæringer og fyllinger enn i 

dagens situasjon.  

Innløsning av mange hus, støyskjerming og 

breddeutvidelse av vegen gir store visuelle 

virkninger for dette området. Prinsippet med 

gang- og sykkelveg med treplantinger på 

innsiden av støyskjermen gjør at den nye 

nederste boligrekke er henvendt mot gang- og 

sykkelveg, noe som er positivt for bomiljøet.  

Omfanget vurderes som middels negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

middels negativ (– –). 

Nedskalert planforslag  

Nedskalert planforslag sammenfaller med 

fullskala planforslag fra Råbekken til Østfold-

hallen. Lokket ved Østfoldhallen tas ut. Sykkelveg 

med fortau krysser planskilt under Rådalsveien. 

Videre nordover til Bjørnengveien fjernes gang- 

og sykkelveg på østside veg, og fv. 109 blir 

trefelts vei. 

Nedre boligrekke må rives fra Råbekken til 

Rådalsveien. Boligrekken som deretter kommer 

nærmest sykkelveg med fortau vil bli skjermet 

mot fylkesvegen av langsgående støyskjerm med 

vegetasjonsfelt. 

Fra Rådalsveien til Rønningen flyttes fv. 109 

østover, og sykkelveg med fortau plasseres på 

eksisterende fylkesveg. Gangvegen på østsiden 

av fylkevegen går ut, og fylkesvegen får tre 

kjørefelt. 

Omfanget vurderes som lite til middels negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

 

Figur 6-2: Tiltaket gir inngrep på nordvestsiden av dages fv. 109 fram mot Østfoldhallen. Holdeplass ved Svaneveien 
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Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten til middels negativ (–/– –). 

Alternativ 0 

En videreføring av dagens situasjon har ingen 

konsekvens for landskapsbildet. 

 

6.1.3 LA3 Næringsbebyggelsen i Dikeveien 

Fullskala planforslag  

Tiltaket møter næringsbebyggelsen i Dikeveien 

på tilnærmet samme måte som i dagens 

situasjon, med gang- og sykkelveg på et nivå over 

næringsbyggene. Høydeavviklingen mellom 

veganlegget og næringsområdene blir noe anner-

ledes enn i dag, med mur og rekkverk langs den 

nye vegen. Enkelte mindre bygg innenfor del-

området må rives, men de fleste av de store 

næringsbyggene blir stående. Flere næringsbygg 

rives for å gi plass til veganlegget.  

Høgspentanlegg i luftstrekk langs vegen ved 

Råbekken planlegges lagt i grunnen. Dette vil gi 

en stor visuell forbedring av landskapsbildet i 

søndre del av området.  

Ved Hans Nielsens Hauges vei vil den planlagte 

nye gangbrua være et markant element der den 

krysser over vegen. Gangbrua lander i en sirkel-

form på sørsiden av fv. 109, der terrenget er 

lavere. En elegant og formsterk bru vil være et 

berikende element i området. Grønne arealer 

rundt brukonstruksjonen kan gjøre dette til en 

vakker lunge i det eksisterende nærings- og 

trafikkområdet.  

Ved Østfoldhallen får den nye rundkjøringen 

med tilhørende fotgjengerkryssinger og 

avkjørsler større utstrekning enn i dagens anlegg.  

Gang- og sykkelvegene i området møtes under 

vegen som ligger på et lokk med en åpen sirkel i 

midten. Dette gir en lys og tiltalende kryssing for 

fotgjengere. Fotgjengerkryssing under vegen gjør 

også at de visuelle virkningene av det nye krysset 

blir relativt små for landskapsbildet.  

 

Figur 6-3: Fotgjengerkryssing under ny rundkjøring 
ved Østfoldhallen i fullskala planforslag. 

Nord for Østfoldhallen innebærer bredde-

utvidelsen av veganlegget at småhusbebyggelsen 

mellom fv. 109 og næringsbebyggelsen øst for 

fylkesvegen saneres. Høydeforskjellen mellom ny 

gang- og sykkelveg og næringsbyggene tas opp 

med skråninger med helning 1:2, som beplantes 

med buskfelt.  

Omfanget vurderes som middels positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten 

positiv (+). 

Nedskalert planforslag 

I nedskalert planforslag fjernes gang- og 

sykkelvegen øst for fylkesvegen. Dette gir bedre 

avstand mellom fylkevegen og eksisterende 

næringsbebyggelse.  

Høgspentanlegg i luftstrekk langs vegen ved 

Råbekken planlegges lagt i grunnen. Dette vil gi 

en stor visuell forbedring av landskapsbildet i 

søndre del av området.  

Ved Hans Nielsens Hauges vei vil den planlagte 

nye gangbrua være et markant element der den 

krysser over vegen. Gangbrua lander i en sirkel-

form på sørsiden av fv. 109, der terrenget er 

 

Figur 6-4: Hauge gangbru 
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lavere. En elegant og formsterk bru vil være et 

berikende element i området. Grønne arealer 

rundt brukonstruksjonen kan gjøre dette til en 

vakker lunge i det eksisterende nærings- og 

trafikkområdet.  

Ved Østfoldhallen får den nye rundkjøringen 

med tilhørende fotgjengerkryssinger og 

avkjørsler større utstrekning enn i dagens anlegg.  

Lokket i fullskala planforslag erstattes med en 

gangkulvert under fv. 109, og sykkelveg med 

fortau krysser under Rådalsveien i kulvert. 

Nord for Østfoldhallen innebærer bredde-

utvidelsen av veganlegget at småhusbebyggelsen 

mellom fv. 109 og næringsbebyggelsen øst for 

fylkesvegen saneres. Dette skjer selv om gang- og 

sykkelvegen på østsiden av fylkesvegen er tatt 

vekk. Et større næringsbygg som rives i fullskala 

alternativ kan bli stående. Høydeforskjellen 

mellom fv. 109 og næringsbyggene tas opp med 

skråninger med helning 1:2, som beplantes.  

Omfanget vurderes som middels positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten 

positiv (+). 

Alternativ 0 

Dette næringsområdet er i stadig utvikling med 

nyetableringer og noe nybygg. Trasé for nytt 

dobbeltspor vil mest sannsynlig berøre 

næringsområdet. Alternativet har ingen 

konsekvens. 

 

6.1.4 LA4 Omberg 

Fullskala planforslag  

Tiltaket innebærer etablering av en ny over-

vannsgrøft som krysser jordbruksarealet helt på 

grensa til godsterminalen ved Valle i nord. Dette 

vil ha liten eller ingen påvirkning på landskaps-

bildet innenfor delområdet. Næringsbyggene 

langs Dikeveien stenger for utsyn mot tiltaket og 

gjør at de visuelle virkningene for delområdet vil 

være begrenset.  

Omfanget vurderes derfor som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

Nedskalert planforslag 

Tiltaket innebærer etablering av en ny over-

vannsgrøft som krysser jordbruksarealet helt på 

grensa til godsterminalen ved Valle i nord. Dette 

vil ha liten eller ingen påvirkning på landskaps-

bildet innenfor delområdet. Næringsbyggene 

langs Dikeveien stenger for utsyn mot tiltaket og 

gjør at de visuelle virkningene for delområdet vil 

være begrenset.  

Omfanget vurderes derfor som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

 

Figur 6-5: Rundkjøring ved Bjørnengveien i fullskala 
planforslag  

Alternativ 0 

En videreføring av dagens situasjon får ingen 

konsekvens for landskapsbildet. Ny bru over 

Glomma krysser ved Omberg/Valle. Dette vil ha 

betydning for landskapsbildet i delområdet. 

Alternativ 0 har ingen konsekvens. 
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Figur 6-7: Fullskala planforslag ved Rønningen 

6.1.5 LA5 Rolvsøy 

Fullskala planforslag  

Brua ved Bjørnengveien forsvinner, og gang- 

sykkeltrafikk øst for vegen føres i kulvert/under-

gang under Bjørnengveien. Dagens trearmede 

rundkjøring erstattet med en som er større, og 

senkes i forhold til dagens veg. (Ny Glomma-

kryssing kan gi revisjon av kryssplanene.) Ny 

sykkelveg med fortau ligger på dagens veg inntil 

eksisterende fjellskjæring vest for fv. 109. Bebyg-

gelsen og gang- og sykkeltrafikken langs Myr-

snipeveien skjermes av langsgående støyskjerm 

øst for fylkesvegen. Gang- og sykkeltrafikk på 

østside veg følger Myrsnipeveien. Tre- og 

buskplantinger gir en grønn gang- og 

sykkelvegakse.  

Rønningen gangbru krysser skrått over ny veg, og 

fører sykkelveg med fortau over til østsiden av 

fylkesvegen. Tre- og buskplantinger er med på å 

tone ned de visuelle virkningene av gangbrua.  

Mellom Rønningen og Hatteveien legges fylkes-

vegen på jordbruksareal. Det gamle veganlegget 

gjenbrukes til sykkelveg med fortau fram mot 

Rolvsøysund. Det etableres en kontrollplass for 

større kjøretøy like nord for Rønningen gangbru. 

Krav til universell utforming ved fotgjengerkryss-

inger og bussholdeplasser, tosidig gang- og 

sykkelanlegg samt kontrollplass gir en samlet stor 

bredde på det nye vegrommet. Boligområdene 

vest for vegen ved Rønningen og nordover mot 

Hatteveien skjermes med langsgående skjerm. På 

østsiden av fylkesvegen i restarealene mellom 

vegene er det lagt inn støyvoller. Treplantinger 

bidrar til å forankre det nye veglandskapet til 

områdene rundt.  

Ved Nes legges fylkesvegen vest for bebyggelsen, 

og boligområdet ved kirken vil fremstå mer 

samlet.  

 

Figur 6-6: Omlagt fv. 112 på Rekustad 
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Ny fylkesveg 112 legges på fylling over jordene 

opp mot Seiersborg videregående skole. Veg-

anlegget vil dele opp et stort sammenhengende 

landbruksareal som skrår ned mot Visterflo. 

Omfanget vurderes som derfor som middels 

negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen 

blir middels negativ (– –). 

Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag bygger på samme prinsipp 

som fullskala planforslag, men vil ha veksling 

mellom ett og to kollektivfelt. Gang- og 

sykkeltrafikk på østside veg mellom Bjørneng-

veien og Kirkeveien skal følge Myrsnipeveien. 

Kontrollplassen beholdes. Langs fv. 112 legges 

det opp til kryssing i plan med Rostadveien.  

Reduksjon i antall felt vil i liten grad føre til 

reduserte inngrep i landbruksarealer.  

Omfanget vurderes som derfor som middels 

negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen 

blir middels negativ (– –). 

Alternativ 0 

En videreføring av dagens situasjon får ingen 

konsekvens for landskapsbildet.  

6.1.6 LA6 Rolvsøysund 

Fullskala planforslag  

Tiltaket innebærer at en ny bru over Rolvsøysund 

skal bygges 35-40 meter nord for eksisterende 

kjørebru. Den nye brua får to kjørefelt i hver 

retning. Eksisterende kjørebru skal omdisponeres 

til gang- og sykkeltrafikk.  

En ny bru over sundet vil ytterligere forsterke det 

kaotiske visuelle inntrykket som dagens tre ulike 

brukrysninger gir. Bruene vil redusere kontakten 

med vannflaten i Visterflo og bryte opp utsikten. 

Tiltaket innebærer at de eksisterende sammen-

hengende bygningsmiljøene langs elvebredden 

vest for sundet endres fordi flere boliger må 

saneres.  

Omfanget vurderes som middels negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

 

Figur 6-8: Fylkesveganlegget mot Rolvsøysund 
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Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen 

blir middels til stor negativ (– –/– – –). 

Nedskalert planforslag 

Det er liten forskjell på fullskala og nedskalert 

planforslag på denne strekningen.  

Omfanget vurderes som middels negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen 

blir middels til stor negativ (– –/– – –). 

Alternativ 0 

Nytt dobbeltspor vil krysse Rolvsøysund. Dette vil 

mest trolig påvirke landskapsbilde negativt. 

Alternativet har ingen konsekvens. 

 
 

Figur 6-10: Fire bruer over Rolvsøysund. Ny kjørebru til 
venstre 

 

Figur 6-11: Ny bru over Rolvsøysund sett fra 
vassdraget 

6.1.7 LA7 Greåker sentrum 

Fullskala planforslag 

Fylkevegen utvides langs eksisterende veg 

gjennom sentrum, men vegen senkes i østre del 

slik at kryss med Grålumveien ligger i plan. På 

begge sider av sentrum etableres rundkjøringer. 

Det etableres tre planskilte, universelt til rette-

lagte kryssinger. Midtrabatten utvides fra to til 

fire meter for å gjøre det mulig å etablere en 

grønn oppdeling av de store trafikkområdene. 

 

Figur 6-9: Det nye veganlegget gjennom Greåker og videre mot Sarpsborg, begge planforslag  
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Brede rabatter gir plass til trerekker langs veg-

anlegget. Det blir nye støyskjermer i glass på 

deler av strekningen. Den totale bredden på 

veganlegget øker. Eksisterende støyskjermer 

fjernes.  

Omfanget vurderes som lite positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen 

blir liten positiv (+). 

Nedskalert planforslag  

Prinsippløsningen tilsvarer fullskala alternativ. 

Omfanget vurderes som lite positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen 

blir liten positiv (+). 

Alternativ 0 

En videreføring av dagens situasjon gir ingen 

konsekvens for landskapsbildet.  

 

6.1.8 LA8 Nedre Hannestad 

Fullskala planforslag  

Breddeutvidelsen som tiltaket innebærer, vil gi 

en sterkere visuell barrierevirkning enn i dagens 

situasjon. Det vil måtte tas areal fra ballbanen 

ved Tindlund barneskole. Erstatningsareal tilføres 

skolen øst for eksisterende bane. Dette vil ha 

små virkninger for landskapsbildet.  

Undergangen under fv. 109 ved Nye Tindlundvei 

beholdes omtrent på samme sted som i dag. 

Kollektivholdeplassene flyttes litt for å tilpasses 

ny løsning. Anlegget får tosidig støyskjerming 

forbi skolen og omsorgsboligene.  

Ved Fredheimveien skal det etableres ny gang- 

sykkelvegbru. Den nye brua utformes med en u-

formet bue mot sør for å ivareta stigningskrav og 

universell utforming. Langs vegen etableres støy-

skjermer. Ved Kirkebyveien legges ny sykkelveg 

med fortau på dagens fv. 109-bru over Kirkeby-

veien. Boligene nærmest fv. 109 på sørsiden av 

vegen blir sanert på strekningen fra krysset med 

Nye Tindlundvei til Hannestadåsen.  

 

Figur 6-12: Nedskalert planforslag med eksisterende 
veg fra Tindlund mot Hannestad 

I den store skjæringen ved Hannestadåsen 

fjernes fjellskrenten som står igjen på sørsiden av 

eksisterende veg for å gi plass til breddeutvidelse 

av vegen. Landskapsmessig vil dette gi en bedre 

terrengarrondering enn i dag.  

Ved Yven skal terrenget stabiliseres ved å avlaste 

terrenget på noen områder og fylle igjen noen 

daldrag før det kan bygges et fullverdig 

veganlegg. Boliger må saneres, og masser ned til 

1-3 meters dybde fjernes. Jernbanen legges ned. 

Terrengformen er slik at dette inngrepet vil få 

liten fjernvirkning etter at anleggsarbeidet er 

avsluttet og området er sådd til. De 

landskapsmessige konsekvensene blir størst i 

selve anleggsfasen. 

Negative virkninger for landskapsbildet vil være 

knyttet til større visuell barrierevirkning som 

følge av en bredere veg. Samtidig vil tiltaket gi en 

opprustning for området fordi nedslitt vegutstyr 

og gamle støyskjermingstiltak skiftes ut. Et 

grønnere veganlegg vil også gi positive visuelle 

virkninger for delområdet.  

Omfanget vurderes som lite positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen 

blir liten positiv (+). 

Nedskalert planforslag 

I det nedskalerte planforslaget beholdes dagens 

veganlegg fra bakken opp mot Nye Tindlundvei 

fram til Alvim. Eksisterende T-kryss ved Nye 
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Tindlundvei, Fredheimveien og Ordfører Karlsens 

vei opprettholdes. Det bygges ny gangbru ved 

Tindlund skole. Gangkulvert under fv. 109 ved 

krysset med Nye Tindlundvei beholdes. Det 

bygges sykkelveg med fortau på vestsiden av 

fylkesvegen fram til Kirkebyveien. Fra denne 

opprettholdes dagens gang- og sykkelanlegg til 

forbi Hanestadåsen.  

Tiltaket vil gi en opprustning for området fordi 

nedslitt vegutstyr og gamle støyskjermingstiltak 

skiftes ut. Et grønnere veganlegg vil også gi 

positive visuelle virkninger for delområdet.  

Omfanget vurderes som middels positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen 

blir liten til middels positiv (+/++). 

Alternativ 0 

En videreføring av dagens situasjon får ingen 

konsekvens for landskapsbildet.  

 

6.1.9 LA9 Vetatoppen–Hannestad–Yvenåsen 

Fullskala planforslag  

Greåker fort er et viktig landemerke i området. 

Tiltaket vil ha små visuelle virkninger knyttet til 

fortet, da det er stor høydemessig avstand ned til 

nivå med vegen. Imidlertid vil det nye anlegget 

påvirke utsikten fra fortet. Særlig gjelder dette 

kryssingen av Rolvsøysund.  

Utvidelsen av veganlegget skjer på begge sider av 

eksisterende veg.  

Vegutstyr og støyskjermer skiftes ut, og anlegget 

vil få langt høyere standard enn i dag.  

For kryssing av Kirkebyveien vil eksisterende 

undergang/kulvert bli framtidig sykkelveg med 

fortau, og kjørevegen blir plassert sør for eksis-

terende veg. Det blir ingen inngrep i bebyggelse 

nord for fylkesvegen mellom Fredheimveien og 

østsiden av Hannestadåsen. Den høye fjellskjær-

ingen nord for vegen endres ikke. Videre fram 

mot Alvim er det små inngrep i dette 

delområdet.  

Det bygges gjennomgående sykkelveg med for-

tau på hele strekningen. Sykkelveg med fortau 

skifter side og går i kulvert under fylkesvegen før 

Ordfører Karlsens vei.  

Omfanget vurderes som lite positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten positiv (+). 

 

Nedskalert planforslag 

I nedskalert planforslag beholdes dagens 

kjøreveg på strekningen. Det bygges ny sykkelveg 

med fortau på nordvestsiden av fylkesvegen og 

ny gangbru ved Tindlund skole. Det bygges nye 

støyskjermer på hele strekningen. Fra 

Hannestadåsen bygges det sykkelveg med fortau 

på nordsiden av fylkevegen fram til Alvim. 

Omfanget vurderes som middels positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten til middels positiv (+/++). 

Alternativ 0 

En videreføring av dagens situasjon får ingen 

konsekvens for landskapsbildet. 

 

Figur 6-13: Området ved Tindlund i nedskalert 
planforslag 
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6.1.10 LA10 Alvimjordene 

Fullskala planforslag  

Tiltaket innebærer opprettholdelse av dagens 

veg, samt utvidelse for sykkelveg med fortau på 

nordsiden av fylkesvegen med kulvert under 

vegen ved Amfi Borg. Vegen utvides til fire felt 

fra rett før Alvim kulvert fram til rundkjøringen 

ved Amfi Borg. For landskapsbildet vil tiltaket 

innebære økt visuell barrierevirkning som 

berører det sammenhengende kulturlandskapet 

fra Tune kirke mot Glomma.  

Omfanget vurderes som lite negativt.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen 

blir liten negativ (–). 

Nedskalert planforslag 

Tiltaket innebærer opprettholdelse av dagens 

veg, samt utvidelse for sykkelveg med fortau på 

nordsiden av fylkesvegen med kulvert under 

vegen ved Amfi Borg.  

For landskapsbildet vil tiltaket innebære økt 

visuell barrierevirkning som berører det 

sammenhengende kulturlandskapet fra Tune 

kirke mot Glomma.  

Omfanget vurderes som lite negativt.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen 

blir liten negativ (–). 

 

Figur 6-14: Veganlegget forbi Yven mot Alvim i 
nedskalert planforslag 

Alternativ 0 

En videreføring av dagens situasjon får ingen 

konsekvens for landskapsbildet.  

6.1.11 LA11 Alvim 

Fullskala planforslag 

Utvidelse av veganlegget fra Yven fram mot 

Alvim skjer på begge sider av eksisterende veg. 

Bortsett fra at veganlegget blir større har 

utvidelsen liten betydning for landskapsbildet i 

vestre del av området.  

Veganlegget ender i en stor «trafikkmaskin» ved 

Alvim. Kryssområdet har mangfoldig bilbasert 

næring med Amfi Borg som den største enheten. 

I dette området gir utvidelse av veganlegget liten 

visuell effekt. De visuelle virkningene av det nye 

veganlegget for dette området vurderes til å 

være små.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen 

blir ubetydelig (0). 

Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag fra Yven fram mot Alvim 

består i hovedsak av sykkelveg med fortau på 

nordsiden av fylkevegen. Bortsett fra at veg-

anlegget blir større har utvidelsen liten betydning 

for landskapsbildet i vestre del av området.  

Veganlegget ender i en stor «trafikkmaskin» ved 

Alvim. Kryssområdet har mangfoldig bilbasert 

næring med Amfi Borg som den største enheten. 

I dette området gir utvidelse av veganlegget liten 

visuell effekt. De visuelle virkningene av det nye 

veganlegget for dette området vurderes til å 

være små. I nedskalert alternativ ligger 

veganlegget i Torsbekkdalen som i dag. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen 

blir ubetydelig (0). 
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Alternativ 0 

En videreføring av dagens situasjon får ingen 

konsekvens for landskapsbildet.  

 

6.2 Oppsummering av konsekvenser 

6.2.1 Alternativ 0 

Alternativ 0 er en situasjon der ny fv. 109 ikke 

bygges. I dette inngår hvordan området vil 

utvikle seg på og langs eksisterende veg dersom 

prosjektet ikke blir gjennomført. En har hatt som 

utgangspunkt at vedtatte planer ikke inngår i 

alternativ 0 siden vedtatte planene i Fredrikstad i 

stor grad er forkastede planer for plassering av 

ny fylkesveg 109.  

I Fredrikstads kommuneplan er jordbruksområd-

ene på begge sider av vegen ved Valle vist som 

byggeområder/4/,/5/. Åpenheten i landskapet med 

utsyn over større områder vil derfor på sikt bli 

borte. Slik vil det mest karakteristiske landskaps-

trekket – elvesletta, etter hvert bli mindre synlig.  

Kommuneplanen for Sarpsborg viser flere LNF-

områder på høydedragene som utbyggings-

områder/6/,/7/. For landskapet langs fv. 109 vil en 

utbygging av Yvenåsen være mest synlig i det 

bebyggelsen vil strekke seg over toppen av åsen. 

Trasé for ny kryssing av Glomma vil krysse ved 

Omberg/Valle. Dette vil gi endringer i landskapet 

i influensområdet for ny fv. 109. 

Det knytter seg stor usikkerhet til framtidig 

utbygging av InterCity med nytt dobbeltspor 

gjennom Fredrikstad, over Rolvsøysund og gjen-

nom Greåker. Endelig trasé er ikke valgt, men 

flere alternativ vil få betydning for landskapet 

rundt fylkesvegen. Framtidig bruk av dagens jern-

banespor gjennom Sarpsborg er også uavklart. 

6.2.2 Fullskala planforslag 

Veganlegget får en langt større bredde enn 

dagens veg. Det totale vegarealet gir en sam-

menhengende transportsone gjennom land-

skapet som er bredere enn lengden på en hånd-

ballbane. Anlegget får en dimensjon som er van-

skelig å håndtere, spesielt i sidebratt terreng. Det 

er et sterkt behov for oppdeling av anlegget for å 

redusere den visuelle virkningen. Midtrabatt er 

planlagt grønn, og øvrige langsgående rabatter 

har fått tilstrekkelig bredde til å romme både 

støyskjermingsanlegg og vegetasjon. Der det er 

mulig er anlegget terrassert. 

Støyskjermingsanlegg gir vertikale vegger og 

sperrer for utsyn. Samtidig skjermer veggene 

mange steder gang- og sykkelanleggene visuelt 

fra biltrafikken. Vegetasjon sammen med skjerm-

ene vil øke trivselen og gjøre gangvegen vakrere.  

Veganlegget bygges med en langt høyere teknisk 

og estetisk standard enn dagens veg. Gang- og 

sykkelbruer ved Hauge, Østfoldhallen og 

Rønningen og Fredheimveien utformes med vekt 

på god linjeføring og smekre konstruksjoner. 

Kulverter/underganger skal bygges med bredt 

tverrsnitt, god belysning og utstrakt bruk av 

naturstein.  

Ny bru over Rolvsøysund blir liggende på rekke 

med tre andre bruer fra ulike tidsepoker. Ytterlig-

ere en bru vil redusere den visuelle kontakten 

med Visterflo for syklister og fotgjengere som 

ferdes på gang- og sykkelvegen. Sett fra 

Rekustad, Greåker fort og boligfelt på Sarpsborg-

siden vil det synlige vannspeilet bli redusert. Fire 

bruer over elva på en kort strekning vil ha 

negativ innvirkning på landskapsbildet.  

På strekningene ved Valle og Alvim, som i dag 

ikke har bebyggelse langs vegen. vil veganlegget 

redusere opplevelsen av kultur- og 

naturlandskapet med sine store dimensjoner og 

vertikale vegger.  

6.2.3 Nedskalert planforslag 

Veganlegget får fra Råbekken til Østfoldhallen 

større bredde enn dagens veg. I forhold til 

fullskala alternativ reduseres bredden fordi gang- 

og sykkelveg på østside veg med rabatt faller 

bort. Det er likevel behov for oppdeling av 

anlegget for å redusere den visuelle virkningen. 

Midtrabatt er planlagt grønn, og øvrige langs-

gående rabatter har fått tilstrekkelig bredde til å 

romme både støyskjermingsanlegg og vegeta-

sjon. Der det er mulig er anlegget terrassert. 
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Støyskjermingsanlegg gir vertikale vegger og 

sperrer for utsyn. Samtidig skjermer veggene 

mange steder gang- og sykkelanleggene visuelt 

fra biltrafikken. Vegetasjon sammen med skjerm-

ene vil øke trivselen og gjøre gangvegen vakrere.  

Veganlegget bygges med en langt høyere teknisk 

og estetisk standard enn dagens veg.  

Ved Østfoldhallen faller lokket bort, og erstattes 

av gangkulvert under fylkesvegen og Rådals-

veien. Videre nordover vil antallet kjørefelt 

variere mellom tre og fire. Gang- og sykkelveg på 

østsiden fra Østfoldhallen til Rønningen faller 

bort. Gang- og sykkelbruer ved Hauge, Rønning-

en og Fredheimveien utformes med vekt på god 

linjeføring og smekre konstruksjoner. Kulverter/ 

underganger skal bygges med bredt tverrsnitt, 

god belysning og utstrakt bruk av naturstein. I 

nedskalert alternativ krysser sykkelveg med 

fortau Rådalsveien, Grålumveien, Nye Tindlund-

vei og Ordfører Karlsens vei i plan. Kulvert under 

fv. 112 ved Rostadveien faller også bort. 

Ny bru over Rolvsøysund blir liggende på rekke 

med tre andre bruer fra ulike tidsepoker. Ytterlig-

ere en bru vil redusere den visuelle kontakten 

med Visterflo for syklister og fotgjengere som 

ferdes på gang- og sykkelvegen. Sett fra 

Rekustad, Greåker fort og boligfelt på Sarpsborg-

siden vil det synlige vannspeilet bli redusert. Fire 

bruer over elva på en kort strekning vil ha 

negativ innvirkning på landskapsbildet.  

På strekningene ved Valle og Alvim som i dag 

ikke har bebyggelse langs vegen vil veganlegget 

redusere opplevelsen av kultur- og 

naturlandskapet med sine store dimensjoner og 

vertikale vegger. Ved Alvimjordene gir sykkelveg 

med fortau på nordsiden av fylkesvegen inngrep i 

sammenhengende jordbruksarealer av høy 

visuell verdi.  

6.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

Inngrep i terrenget rundt veganlegget vil være 

større i anleggsfasen enn når det er ferdigstilt. En 

rekke hus langs vegen skal rives, og det blir 

behov for midlertidige atkomster og 

anleggsveger.  

 

6.4 Avbøtende tiltak og oppfølgende 
undersøkelser 

Ustrakt bruk av beplanting, grønne flater og 

særlig treplantinger vil bidra til å tone ned de 

store dimensjonene på det nye veganlegget og 

bidra til å forankre de nye vegstrukturene til 

omgivelsene.  

Det ansees ikke behov for spesielle oppfølgende 

undersøkelser for dette temaet. Landskap er en 

disiplin som inngår som et eget fag i den videre 

detaljplanleggingen av veganlegget.  

Tabell 6-1: Oppsummering av konsekvenser for landskapsbilde 

Delområde Verdi 

Alternativ 0 Fullskala planforslag  Nedskalert planforslag 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

LA1 Råbekken  M/S Intet 0 Lite positivt + Lite positivt + 

LA2 Boligområdene på nordvestsiden av 
fv. 109 

M Intet 0 Middels negativt – – Middels negativt – – 

LA3 Næringsbebyggelsen i Dikeveien L Intet 0 Middels positivt + Middels positivt + 

LA4 Omberg  M Intet 0 Intet 0 Intet 0 

LA5 Rekustad og Nes M/S Intet 0 Middels negativt – – Middels negativt – – 

LA6 Rolvsøysund M/S Intet 0 Middels negativt – –/– – – Middels negativt – –/– – – 

LA7 Greåker sentrum L/M Intet 0 Lite positivt + Lite positivt + 

LA8 Nedre Hannestad L/M Intet 0 Lite positivt + Middels positivt +/++ 

LA9 Vetatoppen–Hannestad–Yvenåsen M Intet 0 Lite positivt + Middels positivt +/++ 

LA10 Alvimjordene M/S Intet 0 Lite negativt – Lite negativt – 

LA11 Alvim L/M Intet 0 Intet 0 Intet 0 

Samlet konsekvens 0 – – 

Rangering 1 3 2 



Fv. 109 Råbekken–Alvim multiconsult.no 
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