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KONTAKTPERSON Lise Larsen UTARBEIDET AV Kjersti Lie / Trine H. Nygaard 

  ANSVARLIG ENHET Oslo Samferdsel 

 

 

SAMMENDRAG 

Denne utredningen utgjør konsekvensanalyse av tema nærmiljø og friluftsliv for prosjektet fv. 109 Råbekken–Alvim. Det er registrert og beskrevet 20 miljøer tilknyttet 
temaet. Det er størst verdier knyttet til boligområder med skoler/barnehager, Østfoldhallen, Rolvsøysund og Rolvsøy kirke. Disse områende er gitt middels til stor eller 
stor verdi. De største negative konsekvensene av det fullskala planforslaget for dette temaet er inngrep i boligmiljøer, herunder innløsning av en rekke boliger. Det er 
også til dels store positive konsekvenser for temaet. Dette er i hovedsak knyttet til at det blir et langt bedre tilbud for gående og syklende. Støysituasjonen blir også 
bedret for flere grunnet omfattende støytiltak. Samlet sett bedømmes konsekvensen av det fullskala planforslaget å være liten positiv.  

Det nedskalerte planforslaget innebærer innløsning av færre boliger. I det nedskalerte forslaget etableres et godt tilbud til gående og syklende på den ene siden av 
fylkesveien. På motsatt side av fylkesvegen gir lokalvegnettet et akseptabelt tilbud. Støyskjermingstiltak gjennomføres på lik linje i fullskala og nedskalert planforslag. 
Samlet sett vurderes konsekvensene av nedskalert planforslag å være liten positiv. 
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1 Sammendrag 

1.1 Tiltaksbeskrivelse 

1.1.1 Hovedgrep 

Fv. 109 var planlagt utvidet til fire kjørefelt 

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 skal være 

universelt tilrettelagt. Veganlegget ville fått en 

total bredde på 40-50 meter, noen steder enda 

mer på grunn av ramper og tverrforbindelser.  

På bakgrunn av bompengeforliket er det 

besluttet at den totale kostnaden ved Bypakke 

Nedre Glomma skal reduseres. 

Konsekvensutredningen er derfor supplert med 

et nedskalert planforslag. 

1.1.1 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 fra Østfoldhallen til Greåker blir sykkelveg 

med fortau.  

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 mye 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.  

1.1.2 Nedskalert planforslag Fredrikstad 

Vegalternativet følger samme hovedkorridor som 

fullskala løsning. Langsgående gang- og sykkelveg 

på østsiden av fylkesvegen er fjernet fra 

Råbekken til Rønningen, og på vestsiden fra 

Rønningen til Hatteveien. Fylkesvegen er 

redusert til tre kjørefelt mellom Østfoldhallen og 

Rolvsøysund. Lokket ved Østfoldhallen er borte, 

og erstattet av kulvert under fv. 109 og 

Rådalsveien. Fv. 112 krysses i plan ved 

Rostadveien. For øvrig følger nedskalert 

planforslag prinsippene i fullskala planforslag. 

1.1.3 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.  

Sykkelveg med fortau krysser Rolvsøysund på 

dagens vegbru. Den krysser under ny fylkesveg 

på Greåker, og legges på nordsiden av denne 

fram til Yven. Her krysses fylkesvegen på nytt, og 

dagens jernbane blir trasé for sykkelveg med 

fortau i framtida.  

Det blir gang- og sykkelveg på sørsiden av fylkes-

vegen gjennom Greåker og frem til Kirkebyveien, 

og på nordsiden forbi Yven til Borg Amfi.  

Det etableres åtte planskilte kryssinger av ny fv. 

109 for myke trafikanter på strekningen. Sju av 

disse blir i undergang, mens det bli gangbru ved 

Fredheimveien.  

Som i Fredrikstad må det etableres støyskjerm-

ingsanlegg. Mellom Greåker og Hannestadåsen 

bygges skjermer på begge sider av vegen. Ved 

Yven bygges skjermer langs begge sider av vegen. 

I første byggefase vil dagens veganlegg ligge 

omtrent urørt forbi Yven, med unntak av gang- 

og sykkelveg for å bedre fremkommelighet for 

gående og syklende nord for vegen. Etter at 

jernbanen er lagt ned skal terrenget ved Yven 

senkes og stabiliseres før kjørevegen kan utvides 

til fire felt. Dette forutsetter at jernbanen er 

nedlagt. Deler av dagens jernbanetrasé 

planlegges gjort om til sykkelveg med fortau.  

Reguleringsplanforslagene omfatter ikke trinn 2. 
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1.1.4 Nedskalert planforslag Sarpsborg 

Hovedløsningen for fylkesvegen følger samme 

planprinsipp som fullskala planforslag. Fordi 

utbygging ved Yven uansett må avvente 

nedlegging av jernbanen legger nedskalert 

planforslag opp til at veganlegget ikke endres på 

strekningen fra Nye Tindlundvei til Alvim. Det 

betyr at en rekke boliger ikke blir innløst. 

Planforslaget omfatter samme løsning på 

Greåker som fullskala planforslag. Mellom 

Grålumveien og Nye Tindlundvei går vegen inn 

på eksisterende kjøreveg med to felt. Krysset 

med Nye Tindlundvei blir lysregulert T-kryss. 

Eksisterende kryss ved Fredheimveien og ved 

Ordfører Karlsens vei opprettholdes, sistnevnte 

signalreguleres. Det bygges sykkelveg med fortau 

langs nordsiden av fylkesvegen. Denne tilpasses 

dagens gang- og sykkelveg fra Kirkebyveien til 

Yven. Fra Yven bygges ny sykkelveg nord for 

fylkesvegen fram til rundkjøringen ved Amfi 

Borg. Nytt langsgående gang- og sykkelanlegg på 

sørside veg går ut. Støyskjermingstiltak 

gjennomføres på hele parsellen.  

1.2 Dagens situasjon og verdier 

Influensområdet har en blandet bruk og bebyg-

gelse. Dagens fv. 109 berører lokalsamfunnene 

Lisleby, Hauge og Rekustad i Fredrikstad og Gre-

åker, Tindlund, Hannestad og Alvim i Sarpsborg. 

Det er både boligbebyggelse, skoler, handel, kon-

tor, industri og dyrket mark langs fylkesvegen. 

Dikeveien i Fredrikstad er et bilbasert handels-

område som genererer mye trafikk fra hele regio-

nen. I Greåker sentrum er det næringsbebyggelse 

på begge sider av fv. 109, og fylkesvegen utgjør 

en betydelig barriere i sentrumsområdet som har 

vokst fram langs fv. 109. 

Karakteristisk for influensområdet er at det har 

flere skoler. Skolene ligger stort sett på nord og 

nordvestsiden av fv. 109, kun én barneskole, 

Alvim skole, ligger på motsatt side. Dette gir 

kryssing av fylkesvegen for mange for å komme 

seg til skolen og for å treffe venner innenfor 

samme skolekrets.  

Kollektivtilbudet langs fv. 109 er det beste 

tilbudet i regionen på grunn av linje 1, hoved-

bussrute mellom Fredrikstad og Sarpsborg vest 

for Glomma. 

Det langsgående gang- og sykkelvegnettet 

mellom Råbekken og Alvim framstår ikke som 

sammenhengende. Det er flere kryssinger i plan 

og skifte av side. På deler av strekningen er myke 

trafikanter henvist til et smalt fortau.  

Syklister og gående krysser Rolvsøysund over 

eksisterende Rolvsøysund trebru. De som skal 

videre mot Sarpsborg velger i stor grad 

Greåkerveien langs elva. Greåkerveien er delvis 

tilrettelagt med fortau, andre steder hverken 

fortau eller vegskulder. Denne strekningen er en 

del av Glommastien i Sarpsborg. 

Stedvis har gang- og sykkelvegnettet i området så 

lav standard at det er uegnet til å flytte reisende 

over til de prioriterte transportformene gange og 

sykkel. 

Tverrstrukturene mellom Glomma og Fredrik-

stadmarka er viktige for friluftslivet. Visterflo-

området benyttes til bading og rekreasjon. Det er 

i tillegg flere båtplasser lengst sør i Visterflo. I 

Sarpsborg er områdene øst for Grålumveien og 

vest for Yvenlia viktige nærfriluftsområder, og 

områdene ved Opstad og mot Visterflo og Kalnes 

er viktige turområder.  

Gjennom dette arbeidet er det beskrevet og 

verdisatt 20 delområder for dette temaet. Figur 

5-40 og figur 5-41 på side 48 og 49 viser de verdi-

satte delområdene. De fleste er boligområder, 

men det er også friluftsområder. De største 

verdiene er knyttet til boligområdene Råfeltet, 

Nesskogen/Rekustadåsen/Rønningen, Nes, 

Opstad, Tindlund og Hannestad. Alle disse er gitt 

middels til stor og stor verdi. Det samme er 

tilfelle med Østfoldhallen, Rolvsøy kirke, elve-

fronten mellom Valle og Omberg og Rolvsøy-

sund. Dette er friluftsområder og felles møte-

plasser.  
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1.3 Konsekvenser 

1.3.1 Alternativ 0 

0-alternativet er en videreføring av dagens 

situasjon. Det vil si at det ikke bygges ny fv. 109 

eller nye gang- og sykkelveger. Området vil 

imidlertid uansett bli gjenstand for endringer. 

Det er flere vedtatte planer i området som åpner 

for utbygging. Eksempelvis vil det trolig etableres 

flere forretninger i Dikeveien og det ligger nye 

boligområder inne i gjeldende planer. Dette vil gi 

økt trafikk og folketall. 

Trasé for ny kryssing av Glomma i Fredrikstad 

kommer i området Omberg/Valle. Dette vil gi 

endringer i influensområdet for ny fv. 109.  

Det knytter seg usikkerhet til framtidig utbygging 

av InterCity med nytt dobbeltspor gjennom 

Fredrikstad, over Rolvsøysund og videre til Alvim. 

Dette vil få betydning for dette området. Fram-

tidig bruk av dagens jernbanespor er også 

uavklart. 

Alternativet har ingen konsekvens (0). 

1.3.2 Fullskala planforslag 

Omfang og konsekvens fordelt på de ulike kart-

lagte og verdisatte delområder er vist i Figur 5-40 

på side 48 og figur 5-41 på side 50.  

For det første delområdet, Stabburet, har tiltaket 

ubetydelige konsekvenser for dette temaet. For 

Råfeltet har tiltaket både positive og negative 

konsekvenser. Får gående og syklende blir 

situasjonen betydelig bedre som følge av tiltaket 

siden det bygges nye gang- og sykkelanlegg. Så 

mange som opp mot 30 bolighus blir innløst, og 

for disse boligområdene er konsekvensene 

negative. Samlet sett vurderes konsekvensen her 

å være middels negativt.  

Delområde 3 Dikeveien er primært et nærings- 

og handelsområde, men har også flere bolighus 

som ligger ved fylkesvegen. Det er behov for å 

sanere omtrent ti bolighus innenfor delområdet, 

og konsekvensen vurderes her som liten negativ.  

Tilgjengeligheten til Østfoldhallen (delområde 4) 

for gående og syklende vurderes som følge av 

tiltaket å bli bedre, og konsekvensen er middels 

positiv for delområdet.  

For delområde Hauge (nr. 5) gir tiltaket middels 

positiv konsekvens, da skolevegen fra bolig-

området til Hauge skole får et løft gjennom ny 

gangbru over fylkesvegen som følge av tiltaket.  

Delområde 6 og 7, Omberg og elvefronten, 

berøres ikke av tiltaket, og konsekvensen er 

ubetydelig.  

For delområde 8, Nesskogen/Rekustadåsen/ 

Rønningen har tiltaket positive konsekvenser. 

Støysituasjonen blir noe bedret og gang- og 

sykkeltilbudet styrkes. 

For delområde 9 Kirkeveien vil boligområdene 

som ligger øst for dagens fv. 109 mellom 

Bjørnengveien og Kirkestien få en bedring i 

støysituasjonen på grunn av at det legges inn 

støyvoller mot bebyggelsen og at fv. 109 legges 

lenger mot vest. Trafikk til kirka overføres fra 

Kirkeveien til Kirkestien, noe som medfører at 

færre boliger blir berørt av denne trafikken. 

Konsekvensen er liten positiv. 

Tiltaket vurderes som middels positive for 

Rolvsøy kirke (delområde 10). Biltrafikken fjernes 

fra dagens trasé og flyttes lenger vest. Dette vil gi 

kirka og arealene rundt et roligere miljø.  

Nes (nr. 11) berøres ikke, og konsekvensen er 

ubetydelig.  

Delområde 12 Rekustad berøres i form av omlagt 

trasé for fv. 112. Den legges på dyrket jord, og er 

ikke i berøring med friluftsliv-/nærmiljø-

funksjoner. Konsekvensen er ubetydelig.  

For delområdet som er kalt Orions vei m.fl. (nr. 

13) vurderes konsekvensen av tiltaket som 

middels positiv, da et område med i utgangs-

punktet liten til middels verdi nå får et løft ved at 

vegen legges om utenfor boligområdet, og både 

støy- og generell miljøbelastning blir betydelig 

bedret. I tillegg forsvinner en stor barriere som 

fv. 109 er i dag, og erstattes med en gjennom-

gående sykkelveg med fortau i samme trasé. 

Fotballbane på Seiersborg skole berøres av 

omlagt fv. 112, men banen skal erstattes i 

samme område.  
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Tilgjengeligheten over Rolvsøysund blir bedre 

siden dagens vegbru blir forbeholdt myke 

trafikanter. Ny vegbru blir imidlertid et nytt 

inngrep som gjør området noe mindre attraktivt 

å bruke. Badeplass/brygge vil bli liggende rett 

under brua. Samlet sett gis tiltaket en liten 

negativ konsekvens for delområde nr. 14.  

På Sarpsborgsiden av Rolvsøysund vil tiltaket gi 

ubetydelige konsekvenser for delområde 15 

Opstad. Situasjonen for viktige nærmiljø-

funksjoner forblir mer eller mindre uforandret.  

For Greåker (nr. 16) er tiltaket vurdert å ha liten 

positiv konsekvens grunnet universelt utformede 

underganger og en mer forutsigbar og ryddig 

situasjon for gående og syklende.  

I delområde 17 må deler av ballbanen til Tind-

lund skole tas som følge av tiltaket. Videre må 

noen bolighus rives. På positiv side etableres det 

ny planskilt kryssing av Nye Tindlundvei og 

sykkelveg med fortau. Konsekvensen av tiltaket 

vurderes å være liten negativ.  

På Yven, innenfor delområde Hannestad (nr. 18), 

vil tiltaket gi middels negativ konsekvens. Her må 

deler av et helt boligområde saneres som følge 

av tiltaket. Det er i dette området svært dårlige 

grunnforhold, noe som medfører løsninger med 

store konsekvenser. Endelig løsning vil først 

komme på plass etter at jernbanen har blitt 

flyttet.  

Videre på Alvim og Alvimjordene (nr. 19 og 20) vil 

tiltaket ha liten positiv konsekvens grunnet 

bedring for myke trafikanter.  

1.3.3 Nedskalert planforslag 

Omfang og konsekvens fordelt på de ulike kart-

lagte og verdisatte delområder er vist i. Figur 

5-40 figur 5-41 på side 46-47 viser områdene på 

kart.  

For det første delområdet, Stabburet, har tiltaket 

ubetydelige konsekvenser for dette temaet. For 

Råfeltet har tiltaket både positive og negative 

konsekvenser. For gående og syklende blir 

situasjonen betydelig bedre som følge av tiltaket 

siden det bygges nye gang- og sykkelanlegg. Så 

mange som opp mot 30 bolighus blir innløst, og 

for disse boligområdene er konsekvensene 

negative. Samlet sett vurderes konsekvensen her 

å være middels negativt.  

Delområde 3 Dikeveien er primært et nærings- 

og handelsområde, men har også flere bolighus 

som ligger ved fylkesvegen. Det er behov for å 

sanere omtrent ti bolighus innenfor delområdet, 

og konsekvensen vurderes her som liten negativ.  

Tilgjengeligheten til Østfoldhallen (delområde 4) 

for gående og syklende vil bli omtrent som i dag 

og konsekvensen er ingen for delområdet.  

For delområde Hauge (nr. 5) gir tiltaket middels 

positiv konsekvens, da skolevegen fra bolig-

området til Hauge skole får et løft gjennom ny 

gangbru over fylkesvegen som følge av tiltaket.  

Delområde 6 og 7, Omberg og elvefronten, 

berøres ikke av tiltaket, og konsekvensen er 

ubetydelig.  

For delområde 8, Nesskogen/Rekustadåsen/ 

Rønningen har tiltaket positive konsekvenser. 

Støysituasjonen blir noe bedret og gang- og 

sykkeltilbudet styrkes. 

For delområde 9 Kirkeveien vil boligområdene 

som ligger øst for dagens fv. 109 mellom 

Bjørnengveien og Kirkestien få en bedring i 

støysituasjonen på grunn av at det legges inn 

støyvoller mot bebyggelsen og at fv. 109 legges 

lenger mot vest. Trafikk til kirken overføres fra 

Kirkeveien til Kirkestien, noe som medfører at 

færre boliger blir berørt av den. Konsekvensen er 

liten positiv. 

Tiltaket vurderes som middels positive for 

Rolvsøy kirke (delområde 10). Biltrafikken fjernes 

fra dagens trasé og flyttes lenger vest. Dette vil gi 

kirken og arealene rundt et roligere miljø.  

Nes (nr. 11) berøres ikke, og konsekvensen er 

ubetydelig.  

Delområde 12 Rekustad berøres i form av omlagt 

trasé for fv. 112. Den legges på dyrket jord, og er  

 



Fv. 109 Råbekken–Alvim multiconsult.no 

Konsekvensutredning nærmiljø og friluftsliv 1 Sammendrag 

  

126531-PLAN-RAP-004 24. juni 2022 Side 10 av 73 

for ikke i berøring med friluftsliv-/nærmiljø-

funksjoner. Konsekvensen er ubetydelig.  

For delområdet som er kalt Orions vei m.fl. (nr. 

13) vurderes konsekvensen av tiltaket som 

middels positiv, da et område med i utgangs-

punktet liten til middels verdi nå får et løft ved at 

vegen legges om utenfor boligområdet, og både 

støy- og generell miljøbelastning blir betydelig 

bedret. I tillegg forsvinner en stor barriere som 

fv. 109 er i dag, og erstattes med en gjennom-

gående sykkelveg med fortau i samme trasé. 

Fotballbane på Seiersborg skole berøres av 

omlagt fv. 112, men banen skal erstattes i 

samme område.  

Tilgjengeligheten over Rolvsøysund blir bedre 

siden dagens vegbru blir forbeholdt myke 

trafikanter. Ny vegbru blir imidlertid et nytt 

inngrep som gjør området noe mindre attraktivt 

å bruke. Badeplass/brygge vil bli liggende rett 

under brua. Samlet sett gis tiltaket en liten 

negativ konsekvens for delområde nr. 14.  

På Sarpsborgsiden av Rolvsøysund vil tiltaket gi 

ubetydelige konsekvenser for delområde 15 

Opstad. Situasjonen for viktige nærmiljø-

funksjoner forblir mer eller mindre uforandret.  

For Greåker (nr. 16) er tiltaket vurdert å ha liten 

positiv konsekvens grunnet flere underganger og 

en mer forutsigbar og ryddig situasjon for gående 

og syklende.  

I delområde 17 må deler av ballbanen til Tind-

lund skole tas som følge av tiltaket. Videre må 

noen bolighus rives. På positiv side etableres 

sykkelveg med fortau og nye støytiltak.  

Konsekvensen av tiltaket vurderes å være liten 

negativ.  

Tabell 1-1: Oppsummering av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Alternativ 0 har intet omfang og ingen 
konsekvens for alle delområder (samlet konsekvens er 0). Fullskala planforslag er rangert som nr. 1 med liten positiv 
konsekvens. Nedskalert planforslag er rangert som nummer 2, også med positiv konsekvens  

Delområde Verdi 

Alternativ 0 Fullskala planforslag  Nedskalert planforslag  

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

1. Stabburet L Intet 0 Intet 0 Intet 0 

2. Råfeltet M/S Intet 0 Middels negativt – – Middels negativt – – 

3. Dikeveien L Intet 0 Lite negativt – Liten negativ – 

4. Østfoldhallen M/S Intet 0 Middels positivt ++ Liten positiv + 

5. Hauge M Intet 0 Middels positivt ++ Middels positiv ++ 

6. Omberg L/M Intet 0 Intet 0 Intet 0 

7. Elvefronten S Intet 0 Intet 0 Intet 0 

8. Nesskogen/Rekustad-
åsen/Rønningen 

S Intet 
0 

Liten positivt + 
Liten negativt 

– 

9. Kirkeveien L/M Intet 0 Lite positivt + Lite positivt + 

10. Rolvsøy kirke S Intet 0 Lite positivt ++ Lite positivt ++ 

11. Nes S Intet 0 Intet 0 Intet 0 

12. Rekustad M Intet 0 Intet 0 Liten negativ – 

13. Orions vei m.fl. L/M Intet 0 Stort positivt ++ Stort positivt ++ 

14. Rolvsøysund S Intet 0 Lite negativt – Lite negativt – 

15. Opstad M/S Intet 0 Intet 0 Intet 0 

16. Greåker L/M Intet 0 Lite positivt + Lite positivt + 

17. Tindlund M/S Intet 0 Lite negativt – Lite negativt – 

18. Hannestad M/S Intet 0 Middels positiv ++ Middels positiv ++ 

19. Alvimjordene L/M Intet 0 Middels positivt + Middels positiv + 

20. Alvim M Intet 0 Lite positivt + Lite positivt + 

Samlet konsekvens 0 + + 

Rangering 3 1 2 



Fv. 109 Råbekken–Alvim multiconsult.no 

Konsekvensutredning nærmiljø og friluftsliv 1 Sammendrag 

  

126531-PLAN-RAP-004 24. juni 2022 Side 11 av 73 

Fra Yven og videre på Alvim og Alvimjordene (nr. 

19 og 20) vil tiltaket ha liten positiv konsekvens 

grunnet bedring for myke trafikanter.  

1.3.4 Oppsummering 

Samlet vurdering viser at begge planforslagene 

samlet sett gir liten positiv konsekvens, og 

rangeres bedre enn alternativ 0 for temaet 

nærmiljø og friluftsliv. Fullskala alternativ har 

bedre gang- og sykkelvegtilbud, men nedskalert 

alternativ er smalere, og krever innløsning av litt 

færre boliger. Totalvurderingen blir derfor 

omtrent lik. 

1.3.5 Konsekvenser i anleggsperioden 

Anleggsperioden vil medføre belastninger som 

støy, støv og rystelser for beboere i og brukere 

av området. Det er mye boligbebyggelse langs fv. 

109, noe som medfører at mange vil bli berørt.  

Vegbyggingen vil videre gi et stort behov for 

omlegging av veger. Det er fare for lekkasje til 

småveger i boligfelt. I tillegg kan barriere-

effektene også bli store i anleggsperioden, da 

kryssingsmuligheter som vil foreligge i ferdig 

situasjon ikke er etablert.  
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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, 

og en for parsellen Rolvsøysund–Alvim i 

Sarpsborg kommune. Konsekvensutredningen er 

felles for begge planene, 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/18/:  

• 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/ned-

lagt. 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 

opprettholdes 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 en beholder 
dagens veganlegg 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 N100/12/. 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/18/.  

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 

alternativet 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.  

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.  
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Figur 3-3: Oversikt over fullskala planforslag i Fredrikstad  
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Figur 3-4: Oversikt over nedskalert planforslag i Fredrikstad 
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Figur 3-5: Oversikt over fullskala planforslag i Sarpsborg  
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Figur 3-6: 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 definerer nærmiljø og friluftsliv 

slik/1/:  

Nærmiljø defineres som menneskers daglige 

livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer 

som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk 

bor og områder der lokalbefolkningen til 

daglig ferdes til fots eller på sykkel.  

Friluftsliv defineres som opphold og fysisk 

aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljø-

forandring og naturopplevelse. I dette kan 

regnes både naturterreng og rekreasjonsareal 

i tettsteder. Nærturterreng er definert som 

store naturområder (større enn 200 dekar) i 

tettsteder eller som grenser til tettsteder. 

Parker og de fleste idrettsanlegg er også 

inkludert. Rekreasjonsareal er definert som 

naturområder av en viss størrelse (minst 5 

dekar) i tettsteder eller som grenser til tett-

steder. Parker, turveger og de fleste 

idrettsanlegg er også inkludert.  

Begge definisjonene beskriver opphold og 

fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og 

arbeidsplass- og tettstedsnære uteområder, 

byrom, parker og friluftsområder. 

Motoriserte aktiviteter inngår ikke i temaet. 

 

4.2 Tematisk avgrensing 

I mange tilfeller vil nærmiljø og friluftsliv ha 

betydning for og berøre andre fagtemaer. Skille-

linjen mellom temaene går på at det er ulike 

aspekter som vektlegges. For å unngå dobbelt-

vekting ved at de samme aspekter konsekvens-

vurderes innenfor flere tema, er det for temaet 

nærmiljø og friluftsliv definert følgende 

avgrensinger: 

• Områdenes betydning for trivsel, samvær 

og fysisk aktivitet for de som bor i eller er 

brukere tilhører dette temaet. Visuelle 

kvaliteter behandles under tema land-

skapsbilde. 

• Identitetsskapende områder eller elemen-

ter for beboere eller brukere skal vurderes 

under nærmiljø og friluftsliv. Dette kan for 

eksempel være viktige møteplasser, kultur-

minner/-miljøer eller naturelementer.  

• Plager, redusert livskvalitet og forkortet 

livsløp knyttet til innendørs støy og plager 

av luftforurensning ved bolig behandles 

som prissatt konsekvens. Det gis imidlertid 

en omtale av problemet under prissatte 

konsekvenser.  

• De visuelle virkningene av et støyskjer-

mingstiltak sett fra vegen og fra vegens 

omgivelser vurderes under landskapsbilde. 

Reduksjon av utearealenes funksjonelle 

kvaliteter som følge av støy, støytiltak, 

luftforurensning og lokalklimatiske 

endringer, omtales under nærmiljø og 

friluftsliv. 

• Innløsing av boliger er en prissatt konsek-

vens og inngår i kostnadsoverslaget, og er 

derfor ikke med i vurderingen av nær-

miljøet. Betydningen av at boliger blir 

borte for det gjenværende nærmiljøet skal 

imidlertid vurderes under nærmiljø og 

friluftsliv. 

• Sykling og gange som lek på friområder og 

lignende omtales under nærmiljø og fri-

luftsliv, mens gang og sykling som tran-

sportform kan prissettes og beregnes i 

EFFEKT. Virkningene omtales også under 

tema nærmiljø og friluftsliv. 

Siden støy og luftforurensning inngår i dette 

temaet er det tatt med vurderinger rundt støy og 

luftforurensning i konsekvenskapitelet. Merk at 

dette så langt kun gjelder Fredrikstad. Det er så 
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langt ikke utført slike beregninger i Sarpsborg 

siden tiltaket der ikke er ferdig prosjektert.  

4.3 Registreringskategorier 

Ved registrering av områder for nærmiljø og 

friluftsliv er det berørte området delt inn i 

mindre avgrensede områder. Følgende 

registreringskategorier har vært brukt: 

Boligfelt og boligområder. Type (boliger, 

hytter, heldøgnsinstitusjoner o.l.), tetthet, 

boligenes uteplasser, fellesområder for 

opphold, rekreasjon, opplevelse og lek 

mellom husene. 

Øvrige bebygde områder. a) Type bygninger 

der mange oppholder seg store deler av 

dagen (skoler, barnehager, arbeidsplasser 

o.l.) aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, 

opplevelseskvaliteter og bruksintensitet. 

b) Type bygninger med publikumsorienterte 

aktiviteter (kulturinstitusjoner, butikker og 

servicetilbud, knutepunkter, funksjons-

blandede områder der også boliger inngår), 

aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, 

opplevelseskvaliteter og bruksintensitet. 

Offentlige/felles møtesteder og andre 

sosiale uteområder 

Type (plasser, torg, parker, løkker med mer), 

aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, 

klimatiske forhold, opplevelseskvaliteter og 

bruksintensitet. 

Friluftsområder: Områdetype, størrelse, 

aktivitet (tilrettelegging, egnethet), bruker-

grupper (lokale/regionale/nasjonale), belig-

genhet, sti- og løypenett, små uregulerte/ 

ubebygde områder som er viktig del av en 

grønnstruktur, opplevelseskvaliteter 

(natur/kultur/landskap/symbolverdi) og 

bruksintensitet. 

Veg- og stinett for gående og syklende. 

Type/funksjon (type gate, stier, snarveger, 

gang-/sykkelveg, skoleveg m.m.) målpunkter, 

bruksintensitet/ trafikkomfang, fram-

kommelighet, hindre og barrierer, ubehag/ 

utrygghet for brukerne, betydning som inn-

fallsport til turområder, opplevelseskvaliteter. 

Identitetsskapende områder/elementer. 

Type område/element, beskrivelse av 

områdets/elementets symbolverdi og 

identitetsskapende karakter, hvor mange som 

kjenner til området/elementet, og hvem 

området har betydning for. 

 

4.4 Verdi 

Registreringskategoriene danner utgangspunkt 

for inndeling i områder. Alle områder som blir 

berørt av tiltaket er så gitt verdi. Tabell 4-1 viser 

kriteriene for å bedømme verdi.  

Utgangspunkt for verdifastsetting i henhold til 

håndbok V712 er at et vanlig boligområde skal ha 

middels verdi. Det beskrives ikke i særlig grad 

hva et vanlig boligområde er, men derimot hva 

som kjennetegner boligområder med lav og stor 

verdi. Det skal argumenteres for hva som er de 

reduserte eller spesielle kvalitetene i hvert enkelt 

tilfelle. Spesielt gode kvaliteter kan være et godt, 

stabilt og integrert bomiljø, spesielt gode utsikts- 

og solforhold eller naturskjønne omgivelser, 

nærhet til turområder, sentrumsområder eller 

viktige servicetilbud, nærhet til fellesområder for 

lek og samvær, nærhet til kollektivknutepunkter 

og miljømessige forhold. Mindre gode kvaliteter 

kan være mye trafikk, forurensede og/eller 

støyende næringsvirksomhet eller manglende 

kvaliteter av typene som er nevnt over.  

Det kan også tas utgangspunkt i bruksintensitet. 

Da vil områder med lav boligtetthet og få boliger 

kunne få lav verdi som boligområde, og motsatt, 

områder med tette konsentrasjoner av boliger 

kan få stor verdi.  
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Tabell 4-1: Kriterier for verdisetting nærmiljø og friluftsliv. Fra Håndbok V712 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Boligområder • Boligområde med stor grad av utflytting eller med 
reduserte kvaliteter 

• Og/eller lav tetthet av boliger og få boliger 

• Vanlig boligområde • Boligområde med spesielle kvaliteter 

• Og/eller tette konsentrasjoner av boliger 

Øvrige bebygde områder • Ingen skoler, barnehager, lite fritidstilbud og 
uteområder for barn, unge og/eller voksen 

• Og/eller lav bruksintensitet 

• Fritidstilbud/uteområder der en del barn, unge og/ 
eller voksne oppholder seg 

• Og/eller middels bruksintensitet 

• Grunnskoler/barnehager/fritidstilbud/uteområder 
der mange barn, unge og/eller voksne oppholder 
seg  

• Og/eller svært stor bruksintensitet 

Offentlige/ felles møte-
steder og andre uteområd-
er (plasser, parker, løkker 
med mer)  

• Uteområder som er lite brukt  

• Områder med få eller ingen opplevelseskvaliteter / 
er lite egnet til bruk og opphold 

• Uteområder som brukes 

• Områder med opplevelseskvaliteter / som er 
egnet til bruk og opphold 

• Områder som har, og kan ha betydning for barns, 
unges og/eller voksnes fysiske utfoldelse og 
opphold 

• Uteområder som brukes ofte/av mange 

• Viktige områder for barns, unges og/eller voksnes 
fysiske utfoldelse og opphold 

Friluftsområder • Områder som er mindre brukt og mindre egnet til 
friluftsliv og rekreasjon 

• Områder med få eller ingen opplevelseskvaliteter 

• Områder som brukes til friluftsliv og rekreasjon 

• Områder med opplevelseskvaliteter / som er 
egnet til friluftsliv og rekreasjon 

• Områder som har, og kan ha betydning for barns, 
unges og/eller voksnes friluftsliv og rekreasjon 

• Områder som brukes ofte / av mange 

•  Områder som er en del av sammenhengende 
grøntområder  

• Områder som er attraktive nasjonalt og 
internasjonalt og som i stor grad tilbyr stillhet og 
naturopplevelse 

Veg- og stinett for gående 
og syklende 

• Veg- og stinett som er lite brukt, og/eller som 
mange føler ubehag og utrygghet ved å ferdes 
langs  

• Ferdselslinjer med flere barrierer og/eller som 
oppleves som omveger og dermed er lite brukt 

• Veg- og stinett som brukes 

• Ferdselslinjer til sentrale målpunkter 

• Sentrale ferdselslinjer som er svært mye brukt 

• Hovedferdselslinjer til sentrale målpunkter 

• Ferdselslinjer som er en del av sammenhengende 
ruter spesielt tilrettelagt for gående og syklende 

Identitetsskapende 
områder/ elementer 

• Områder/elementer som ikke er viktige for stedets 
identitet (få knytter dette området/elementet til 
stedets identitet) 

• Områder/elementer som kan være viktig for 
stedets identitet (noen, men ikke mange, knytter 
dette områ- det/elementet til stedets identitet) 

• Områder/elementer som definerer stedets 
identitet (mange knytter dette områ- 
det/elementet til stedets identitet) 
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4.5 Omfang 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for tiltakets 

påvirkninger på det enkelte delområde. Påvirk-

ningene kan være positive eller negative og skal 

vurderes i forhold til nullalternativet. Omfanget 

vurderes etter en glidende skala som går fra stort 

negativt til stort positivt omfang. Figuren neden-

for viser skalaen for omfang. Den nederste pilen 

viser graden av påvirkningen på delområdet.  

 

 

De to planforslagene sammenlignes med et 

alternativ 0. Alternativ 0 er en situasjon der det 

ikke bygges ny veg. Dette 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 delvis lagt ved dagens jernbane. 

Om ett av planforslagene blir vedtatt, vil disse 

planene ikke være aktuelle lengre. På den andre 

siden er det lagt ut flere områder til utbygging i 

kommuneplanene 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 sann-

synlighet vil bli realisert inkludert i alternativ 0. 

Dette er beskrevet for dette alternativet. 

Alternativ 0 har per definisjon ingen konsekvens.  

 

4.6 Konsekvens 

Konsekvensen framkommer ved å sammenholde 

verdien av et område med omfanget av inngrep-

et. Som det framgår av figur 4-1 angis konsek-

vensen på en ni-delt skala fra meget stor positiv 

(+ + + +) til meget stor negativ konsekvens 

(– – – –). Midt på figuren er en strek som angir 

intet omfang og ubetydelig konsekvens. 

 

4.7 Innhenting av informasjon 

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:  

• kontakt med fagpersoner i kommunene 

• egne befaringer 

• bruk av tilgjengelig litteratur og internett 

for å finne relevant informasjon om 

temaet. Eksempelvis har stedsanalyser for 

Reukstad/8/ og Hauge lokalsamfunn samt 

Sandesund–Greåker/9/ gitt mye 

informasjon 

• informasjon fra lag og foreninger, skoler, 

kjentfolk, m.m. (samtaler, e-poster) 

• barnetråkk 

 

 

Figur 4-1: Konsekvensvifta fra V712/1//. Konsekvens 
finnes ved sammenstilling av verdi og omfang 
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4.8 Planprogram 

Fastsatt planprogram spesifiserer at følgende 

skal utredes innenfor temaet nærmiljø og 

friluftsliv/2/: 

De ulike nærmiljøfunksjonene beskrevet i 

V712 innenfor influensområdet skal 

registreres, kartfestes og verdivurderes. 

Verdivurderingen baseres på bruken av 

området. Opplysninger om dette innhentes 

fra samtaler med relevante personer/grupper 

og bruk av eksisterende rapporter og data.  

Det skal vurderes hvordan tiltaket svekker 

eller bedrer de fysiske forholdene for trivsel, 

samvær og fysisk aktivitet i uteområdene. 

Analysen skal belyse tiltakets virkninger for 

beboerne i og brukerne av influensområdet. 

Tiltakets innvirkning på disse skal utredes. Det 

gjelder både påvirkning som følge av areal-

beslag, linjeføring, terrengendring, barriere-

virkning, tilgjengelighet og reduksjon i ute-

arealenes funksjonelle kvaliteter som følge av 

støy, støytiltak, luftforurensning og 

lokalklimatiske endringer.  

Det skal rettes spesiell fokus på tiltakets 

barriereeffekt. Karlegging av gang- og 

sykkelveger, skoleveger og turveger er derfor 

viktig. Det skal også rettes spesiell fokus på 

tiltakets innvirkning på barn og unges 

muligheter for aktiviteter.  

Utredningen skal også belyse positive 

avlastingseffekter langs eksisterende veg og 

konsekvenser for gående og syklende. Sykkel 

og gange som transportform kan prissettes 

og beregnes under prissatte konsekvenser 

dersom man har data for trafikkomfang i før- 

og ettersituasjonen. 
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5 Dagens situasjon og 
verdivurderinger 

5.1 Influensområdet 

Influensområdet avgrenses til områder som en-

ten berøres fysisk, støymessig eller ved endring 

av ferdselsmønster. Dette betyr at influens-

området for dette temaet er stort. I sør er 

avgrensningen satt i Glomma. I nordvest er all 

boligbebyggelse i området Råkollen til Hatte-

veien inkludert i influensområdet. Tiltaket med-

fører at de som bor her får endrede ferdsels-

mønstre. Videre er bebyggelsen på Rekustad 

inkludert. Etter kryssing av Rolvsøysund er også 

influensområdet stort for å inkludere nærmiljøer 

som naturlig hører sammen. Avgrensningen i øst 

er E6. Registreringskartene (figur 5-22 og figur 

5-23) viser influensområdet.  

 

5.2 Generell områdebeskrivelse 

Influensområdet har en blandet bruk og bebyg-

gelse. Det er både boligbebyggelse, skoler, han-

del, kontor, industri og dyrket mark langs fylkes-

vegen. Dagens fv. 109 berører lokalsamfunnene 

Lisleby, Hauge og Rekustad i Fredrikstad og Gre-

åker, Tindlund, Hannestad og Alvim i Sarpsborg.  

Dikeveien i Fredrikstad er et bilbasert handels-

område som genererer mye trafikk fra hele regio-

nen. I Greåker sentrum er det næringsbebyggelse 

på begge sider av fv. 109, og fylkesvegen utgjør 

en betydelig barriere i sentrumsområdet som har 

vokst fram langs vegen.  

Tverrstrukturene mellom Glomma og Fredrik-

stadmarka er viktige for friluftslivet. I henhold til 

Fredrikstads bylandskapsanalyse klassifiseres 

området vest for Rådalsveien som sårbart, da det 

er viktig som område for lek. Området langs 

Råbekken/Evjebekken vurderes som middels 

sårbart med hensyn til rekreasjon. Tverr-

forbindelsen mellom Hauge/Omberg og Hauge 

skole/Haugåsen ungdomsskole klassifiseres som 

middels sårbart. Visterflo-området benyttes til 

bading og rekreasjon. Det er i tillegg flere 

båtplasser lengst sør i Visterflo, på begge sider av 

kommunegrensa.  

I Sarpsborg er områdene øst for Grålumveien og 

vest for Yvenlia viktige nærfriluftsområder, og 

områdene ved Opstad og mot Visterflo og Kalnes 

er viktige turområder. I arbeidet med kommune-

delplan for Sandesund–Greåker er det spesielt 

fokus på tverrforbindelser over/under fv. 109 

siden tilgangen på friluftsområder sør for vegen 

er begrenset. Glommastien går gjennom 

influensområdet. Det er en vel tre mil lang tursti 

som går på begge sider av Glomma, og krysser 

Glomma ved Sandesund og Gamlebyen/Fredrik-

stad bro.  

I Sarpsborg har Glomma vært, og er, vanskelig 

tilgjengelig for befolkningen på grunn av store 

industri- og næringsområder langs elva.  

 

5.3 Befolkning 

Influens- og planområdet strekker seg gjennom 

to kommuner. Per andre kvartal 2018 var det 

81 278 innbyggere i Fredrikstad kommune, og 

55 840 innbyggere i Sarpsborg. Gitt SSBs mellom-

alternativ, middels nasjonal vekst, vil befolkning-

en i Fredrikstad være nærmere 100 000 i 2040, 

og i Sarpsborg nærmere 65 000. Dette tilsvarer 

en årlig vekst på i gjennomsnitt 1 % i Fredrikstad 

og 0,7 % i Sarpsborg.  

Kommunene har egne befolkningsprognoser i 

sine kommuneplaner, og begge legger til grunn 

omtrent 1 % vekst.  

 

5.4 Planlagt boligbygging i området 

I Fredrikstad er det planlagt noe boligbygging 

innenfor influensområdet/3/,/4/. Det gjenstår 

bygging av omtrent 25 boenheter innenfor 

Omberg og Vallefjellet øst. Det er planlagt en 

større boligutbygging i Rekustadåsen Syd med 

omtrent 100 boenheter. For Rådalen øst er det 

også planlagt flere nye boliger, omtrentlig 90 

boenheter.  
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I Sarpsborg er det også planlagt flere nye boliger 

nær ny fv. 109/5/./6/. Av større utbygginger har 

Opstad Vest omtrent 230 boenheter, Greåker-

dalen Øst 60 boenheter, Tindlund Park (Høla) 

220 boenheter og Yvenåsen 250 boenheter. 

 

5.5 Veg- og stinett for gående og syklende 

Karakteristisk for influensområdet er mange 

skoler og skoleveger. Skolene ligger stort sett 

nord og nordvest for fv. 109, kun én barneskole, 

Alvim skole, ligger på motsatt side. Dette betyr at 

de aller fleste som bor sør og sørøst for fylkes-

vegen må krysse denne for å komme seg til 

skolen. Fylkesvegen må også krysses for at 

ungene på skolen skal treffe venner innenfor 

samme skolekrets. Krysningspunkter på fv. 109 

er følgelig spesielt viktige.  

Med utgangspunkt i lokalkunnskap, barnetråkk-

undersøkelser i Sarpsborg og skoleveg-

registreringer i lokalsamfunnsrapportene for 

Hauge og Rekustad i Fredrikstad er viktige 

krysningspunkter knyttet til skoleveg vist i 
/8/,/9/,/10/. Grunnlaget fra Fredrikstad er fra 

perioden 2001–2003. I og med at det ikke har 

skjedd nevneverdige endringer i infrastrukturen 

og boligbebyggelsen siden den gangen, har disse 

dataene også gyldighet i dag.  

I Sarpsborg er det i dag planskilte kryssinger, 

enten over eller under fv. 109. Greåker er et 

viktig knutepunkt for bussreisende til og fra 

Greåker videregående skole. I Fredrikstad 

varierer det noe mellom planskilt kryssing og 

kryssing i plan. 

Figur 5-2 og figur 5-3 viser veg- og stinett for 

gående og syklende, samt viktige 

forbindelseslinjer på tvers av fv. 109. 

 

 

Figur 5-1: Viktige krysningspunkt på skoleveger i dagens gang- og sykkelvegsystem 
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Figur 5-2: Veg- og stinett for gående og syklende mellom Råbekken og Rolvsøysund, dagenes situasjon  
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Figur 5-3: Veg- og stinett for gående og syklende mellom Rolvsøysund og Alvim, dagenes situasjon 
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5.5.1 Fredrikstad 

Beskrivelse av det langsgående gang- og 
sykkelvegnettet mellom Råbekken og 
Rolvsøysund 

Råbekken–Hatteveien 

Mellom rundkjøringen på Råbekken og Hatte-

veien krysser fotgjengere både planskilt med 

underganger og i plan, med og uten oppmerkete 

gangfelt. Det er gang- og sykkelveg langs østsiden 

av fylkesvegen fra Råbekken til Østfoldhallen, og 

vest for vegen fra bussholdeplassen vest for Øst-

foldhallen til Hatteveien. Fra Østfoldhallen til Sol-

heim (musikklagshuset) er gang- og sykkelvegen 

kombinert med atkomstveg til boliger vest for 

vegen. Kollen er bratt, og den kombinerte at-

komst- og gangvegen ligger over en strekning på 

ca. 450 meter høyere enn fylkesvegen. Anleg-

gene er skilt med en betongmur med noe veks-

lende kvalitet. Fra Solheim og nordover er 

anleggene i samme høyde, og gang- og sykkel-

vegen er i hovedsak forbeholdt myke trafikanter. 

 

 

 

Figur 5-5: Kombinert adkomst-, gang- og sykkelveg 
langs fv. 109, nord for Østfoldhallen 

Hatteveien–Rolvsøysund 

Det er bebyggelse på begge sider av fylkesvegen. 

Det er noe næringsbebyggelse nær Hattevei-

krysset, mens det videre mot Rolvsøysund er 

frittliggende eneboliger langs vegen. Fylkesvegen 

krysser Rolvsøysund på bru med to kjørefelt, 

samt ett kollektivfelt i sørvestlig retning. 

Fra krysset ved Hatteveien ligger det en gang- og 

sykkelveg over jordet på østsiden av vegen. Etter 

å ha passert jordet er gang- og sykkeltrafikken 

henvist til å følge boligvegene ved Nes. Myke 

               

Figur 5-4: Rød strek viser gang- og sykkelvegsystem langs fv. 109 mellom Råbekken mot Bjørnengveien og videre fra 
Solheim til Hatteveien 
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trafikanter krysser i hovedsak Rolvsøysund på 

gamle Rolvsøysund trebru.  

Det langsgående gang- og sykkelvegnettet fra 

Råbekken til Rolvsøysund er ikke sammenheng-

ende. Det er flere kryssinger i plan og skifte av 

side. På deler av strekningen er myke trafikanter 

henvist til et smalt fortau. Ved Nes må man, som 

syklist eller gående, over i boliggatene. Etter 

Rolvsøysund er det ikke et enhetlig system.  

De fleste registrerte ulykker som involverer syk-

lister og fotgjengere i tilknytning til fv. 109 er på 

den delen av strekningen som er i Fredrikstad. 

Her er det flere kryssinger i plan og mindre fysisk 

skille mellom harde og myke trafikanter enn det 

er i Sarpsborg.  

Beskrivelse av den tverrgående strukturen i 
gang- og sykkelvegnettet 

I det videre følger en beskrivelse av det tverrgå-

ende gang- sykkelvegnettet (underganger, bruer 

og kryssing i plan) som knytter seg til fv. 109. 

Undergang nord for rundkjøring ved Råbekken 

Denne undergangen kobler områdene ned mot 

Glomma mot viktige markaområder og Borre-

dalsdammen. Tverrforbindelsen er viktig for 

rekreasjon og friluftsliv og som skoleveg til Hauge 

skole.  

Kryssing i plan sør for Råkollveien 

Dette krysningspunktet (se figur 5-7) er en viktig 

kobling mellom boligområdene nede på Hauge 

og Hauge skole på motsatt side av fylkesveg 109. 

I stedsanalyse for Hauge er dette beskrevet som 

en viktig skolevegstrekning/10/.  

 

Figur 5-7: Overgangsfelt sør for Råkollveien 
 

Figur 5-6: Rød strek viser gang- og sykkelvegsystem langs fv. 109 mellom Hatteveien og Rolvsøysund  
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Kryssing ved bussholdeplass ved Evje 

Ved bussholdeplassen ved Evje krysses fv. 109 i 

plan for å komme seg til og fra bussholdeplass-

ene på begge sider av vegen. Denne brukes blant 

annet av besøkende og de som jobber i nærings-

/handelslokaler på denne delen av Dikeveien. 

Det er ikke markert fotgjengerovergang her. I 

rushtrafikk er det ofte vanskelig å komme over 

fylkesvegen. 

Undergang sør for Østfoldhallen 

For boligområdene på Hauge er det viktig å ha 

gode gang- og sykkelforbindelser mot Hauge 

skole som er på andre siden av fylkesvegen. I dag 

samles gående og syklende fra Hauge i Hans 

Nielsens Hauges vei. Skolevegen krysser først 

jernbanen, deretter fylkesvegen i kulvert/under-

gang (se figur 5-8). Etter undergangen følger 

skolebarna boliggatene fram til skolen. Denne 

forbindelsen er ifølge skolevegsundersøkelsene 

mye brukt/10/. Figur 5-9 viser denne ruten. 

Kryssing av jernbanen oppleves ifølge 

undersøkelsen av mange som mørk og utrygg. 

Strekningen er viktig, og potensialet for økt bruk 

er stort. Mange barn fra dette området blir kjørt 

til skolen i bil eller tar buss.  

 

Figur 5-8: Undergang sør for Østfoldhallen 

 

Figur 5-9: Illustrasjon fra stedsanalyse Hauge/10/ som 
viser hvor skolebarn går og sykler til/fra Hauge 
barneskole  

Undergang nord for Østfoldhallen 

Denne undergangen brukes av befolkningen vest 

for Østfoldhallen for å komme seg ned til 

handelsområdet, og den blir brukt av langs-

gående gang- og sykkeltrafikk som følger fv. 109. 

Her må en skifte side for å følge gang- og 

sykkelvegen videre dersom en kommer sørfra og 

vice versa. Undergangen er smal og liten, og inn- 

og utgang er uoversiktlig (se figur 5-10).  

Tverrforbindelsen er viktig for å knytte bolig-

områdene vest for fv. 109 til Østfoldhallen, både 

handel og idrettsdelen, samt resten av Dikeveien. 

Forbindelsen er viktig for kollektivreisende som 

skal til området. Tverrforbindelsen er en del av 

det langsgående gang- og sykkelvegnettet til fv. 

109.  

 

Figur 5-10: Undergang nord for Østfoldhallen 
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Kryssing i plan ved Transcom 

Denne overgangen er en viktig kobling, da den 

først og fremst knytter sammen bussholdeplas-

sen og arbeidsplassene øverst i Dikeveien. Her 

ligger det en stor arbeidsplass, Transcom, med 

flere hundre arbeidstakere. Det er i planperioden 

bygget ut en rekke nye arbeidsplasser i denne 

delen av Dikeveien.  

Undergang nord for Bjørnengveien 

Ved Valle kobles gang- og sykkelvegen som går 

fra boligområdene nede ved elva til gang- og 

sykkelvegen langs fv. 109 via undergang under 

fylkesvegen. Trafikken med mye støy går svært 

tett på. Den bratte fjellskråningen og lite annen 

bebyggelse/vegetasjon forsterker følelsen av 

utrygghet (se figur 5-11). Undergangen er noe 

brukt som skoleveg.  

 

Figur 5-11: Undergang nord for Bjørnengveien 

Kryssing i plan ved Myrsnipeveien/Rønningveien 

Ved Myrsnipeveien–Rønningveien er det en 

viktig tverrforbindelse for gående som kommer 

med buss, og som skal over og opp til bolig-

områdene på Rønningen/Råkollveien/ 

Nesskogen/Rekustadåsen. Dette er et ulykkes-

punkt og det er behov for en bedre løsning for 

kryssing av vegen.  

Undergang ved Rema 1000/Hatteveien 

Ved Hatteveien er det en undergang som kobler 

boligområdene rundt kirken til gang- og sykkel-

vegnettet. Dette er skolevegen til de barna som 

bor på østsiden av fylkesvegen og som må krysse 

denne for å komme seg til Rekustad skole / 

Steinerskolen. En stor ulempe ved denne kulvert-

en/ undergangen er at man må krysse Hatte-

veien for å komme seg videre til skolen. Dette 

kunne vært unngått dersom den var plassert på 

sørsiden av krysset.  

Solliveien fv. 112 krysser under fv. 109 

Gang- og sykkelvegstrekningen langs fv. 112 er i 

stedsanalyse for Rekustad oppgitt som skole-

veg/8/. Den er viktig for å koble sammen bolig-

områdene på hver side av fv. 109 og for å sikre 

skolevegen til de som bor på sørøstsiden av 

vegen. 

 

 

5.5.2 Sarpsborg 

Beskrivelse av langsgående gang- og 
sykkelveger fra Rolvsøysund til Alvim 

Greåkerveien/Glommastien 

Syklister og gående krysser Rolvsøysund over 

gamle Rolvsøysund trebru. De som skal videre 

mot Sarpsborg velger i stor grad Greåkerveien 

langs elva. Greåkerveien er delvis tilrettelagt 

med fortau, men har steder uten hverken fortau 

eller vegskulder. Denne strekningen er en del av 

Glommastien i Sarpsborg. 

Gang- og sykkelvegnettet langs fv. 109 

Det tas utgangspunkt i det langsgående gang- og 

sykkelvegnettet slik det er definert i hovedveg-

nett for sykkel i Sarpsborg (2008)/7/ – rute 10 (rød 

linje i figur 5-14). Ruta er i følge hovedsykkel-

planen i all hovedsak tilrettelagt, og det meste av 

ruta går på gang- og sykkelveg. Ruta krysser 

fylkesvegen flere ganger. Første gang via under-

gang ved 109-senteret, delt mellom syklende og 

gående. Etter å ha krysset fv. 109 følger gang- og 

sykkeltrafikken gang- og sykkelveg nord for 

fylkesvegen mot Tindlund. Opp bakken mot 

Tindlund er vegen stedvis bratt. 

Etter Tindlund skole følger ruta nordsiden av 

fylkesvegen helt opp til Coop Extra ved Yven hvor 

gang- og sykkelvegen tar en tur under fylkes-

vegen for så å følge vegen på sørsiden mot Alvim.  
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Strekningen er viktig, både som lokalveg og for å 

komme til fots og på sykkel mellom Sarpsborg og 

Fredrikstad. Sarpsborg sentrum er et naturlig 

målpunkt. Flere velger Greåkerveien til Sarpsborg 

sentrum, til tross for tilrettelagt gang- og 

sykkelveg langs det meste av fylkesvegen. Både 

stigningsforhold og støy er utfordrende langs 

fylkesvegen. Strekningen har heller ikke et 

sammenhengende system.  

 

Figur 5-12: Gang- og sykkelveg forbi Tindlund 
holdeplass  

 

 

Figur 5-13: Gang- og sykkelveg langs fv. 109 ved Alvim 

Beskrivelse av den tverrgående strukturen i 
gang- og sykkelvegnettet 

Koblingene mellom Glomma i sør og marka-

områdene i nord er av stor betydning, både når 

det gjelder skoleveg og tilgang til rekreasjons-

områder. De største boligområdene ligger nord 

for fylkesvegen. Sør for fylkesvegen er det større 

industriområder, men også noe bolig og ikke 

minst gamle Greåker sentrum. 

Fylkesvegen er en stor fysisk barriere på grunn av 

utforming og støyskjermer. For trafikksikker-

heten er dette positivt, men for barriere-

virkningen er det mindre heldig. Krysnings-

punktene på fylkesvegen er i form av under-

ganger eller gang-/sykkelbruer.  

Under følger det en beskrivelse av de ulike 

tverrforbindelsene til fv. 109, med tilhørende 

viktig gang- og sykkelsystem. Det er fokusert på  

Figur 5-14: Hovedsykkelnett (rød strek) mellom Rolvsøysund og Alvim/7/. Kilde: Ortofoto, Sarpsborg kommunes 
nettsider 
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de strekningene som er av betydning som 

skoleveg eller kobling til større arbeidsplasser.  

Gang- og sykkelveg langs Greåkerveien under fv. 109 

Det er mulig å krysse fylkesveg 109 ved å følge 

gang- og sykkelveg langs Gråkerveien under 

fv. 109. Denne kobler sammen boligområdene 

ved Moa mot Greåker sentrum. Den er ikke 

oppgitt å være skoleveg.  

Undergang ved 109-senteret og jernbaneundergang 

Figur 5-15 viser undergang ved 109-senteret. Den 

og nærliggende jernbaneundergang utgjør en 

viktig gang- og sykkelforbindelse mellom 

boligområdene nord for fv. 109 og 109-senteret, 

samt handelsfunksjonene som ligger på sørsiden 

av vegen. Det er trapp rett ned mot undergangen 

for gående, og en gang- og sykkelveg i helning 

ned mot undergangen. Denne undergangen er 

en viktig kobling, og er mye brukt. 

 

Figur 5-15: Undergang under fv. 109 ved 109-senteret 

Gang- og sykkelveg under fv. 109 

Neste krysningspunkt på fv. 109 er en smal gang- 

og sykkelveg under brua før man kommer til fv. 

114 Grålumveien (se figur 5-16). Den fungerer 

som en snarveg. Denne strekningen er smal og 

ligger under en lav bru. Det er uklart hvordan 

man skal ta seg videre når denne vegen slutter.  

 

Figur 5-16: Krysningspunkt under bru før Grålumveien 

Grålumveien under fv. 109 og under jernbanen 

Denne tverrforbindelsen er svært viktig og 

oppgitt som viktig skoleveg. Undergangen under 

jernbanen (figur 5-17) er ikke godt tilrettelagt for 

gående og syklende.  

 

Figur 5-17: Jernbaneundergang, Grålumveien 

Undergang sør for Tindlund skole 

Figur 5-18 viser undergangen sør for Tindlund 

skole. Den er en svært viktig kobling under fv. 

109, og benyttes som skoleveg. Den er en viktig 

trasé for de barna som bor sør for fylkesvegen og 

går på Tindlund skole.  

Gang- og sykkelbru over fv. 109 ved Tindlund skole 

Gang- og sykkelbru over fv. 109 brukes som 

skoleveg, og er en viktig kobling (se figur 5-19). 

Den knytter sammen boligområdene sør for 

fv. 109 og sikrer gangforbindelse opp mot 

Tindlund skole.  
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Figur 5-18: Undergang sør for Tindlund skole 

 

Figur 5-19: Gang- og sykkelbru over fv. 109 ved 
Tindlund  

Fortau langs Kirkebyveien under fv. 109 

Figur 5-20 viser fortau langs Kirkebyveien som 

går under fv. 109. Dette er en viktig skoleveg for 

mange. Dette kan muligens gi litt lenger veg til 

skolen enn ved å bruke gang- og sykkelbrua noe 

lenger vest, men den har mindre helning.  

 

 

Figur 5-20: Undergang med Kirkebyveien 

Undergang ved Coop Yven 

Denne koblingen går først under fv. 109 (figur 

5-21), deretter under jernbanen. Dette er en 

viktig kobling når det gjelder skoleveg, og den 

sikrer tilgjengelighet til kollektivsystemet. 

 

 

Figur 5-21: Undergang og holdeplass ved Coop Yven 

5.6 Registreringskart 

Figur 5-22 og figur 5-23 viser registreringer for 

tema nærmiljø og friluftsliv. Her inngår viktige 

elementer som skoler, barnehager, møteplasser 

og rekreasjonsområder. 
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Figur 5-22: Registreringskart Fredrikstad  
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Figur 5-23: Registreringskart Sarpsborg 



Fv. 109 Råbekken–Alvim multiconsult.no 

Konsekvensutredning nærmiljø og friluftsliv 5 Dagens situasjon og verdivurderinger 

 

126531-PLAN-RAP-004 24. juni 2022 Side 39 av 73 

5.7 Beskrivelse av delområder 

Inndeling i delområder er gjort med bakgrunn i 

SVV håndbok V712/1/. Influensområdet er delt i 

20 delområder. Disse områdene er videre gitt 

verdi.  

Figur 5-40 på side 48 og figur 5-41 på side 49 

viser de verdisattte delområdene. 

5.7.1 Delområde 1 Stabburet 

Kategori: Øvrig bebygd område og offentlige/ 

felles møtesteder og andre uteområder. 

Beskrivelse 

Delområdet karakteriseres av industrivirksomhet 

og andre arbeidsplasser, samt en stor balløkke 

(Stabburbanen). Stedsanalysen for Lisleby har 

ikke gitt noen deler av Råbekken/Evjebekken 

verdi når det gjelder rekreasjon eller 

grønnstruktur, til tross for balløkka/20/. Årsaken til 

dette kan være at det er langt unna nærmeste 

boligkonsentrasjon og at dagens fv. 109 er en 

barriere for tilgangen til området. Stabburbanen 

fungere som fotballbane for bedriftsidretten og 

er ikke direkte knyttet til lokalsamfunnet som 

sådan. Bylandskapsanalysen for Fredrikstad 

beskriver Stabburbanen med sårbarhetskategori 

2 på grunn av forbindelseslinjer mot Vannverket 

og Nibohallen (nå Leos lekeland)/19/.  

Verdivurdering 

Området er i stor grad et industriområde. Det 

har kun ett uteområde, Stabburbanen. Denne 

har lav bruksintensitet. Banen kunne hatt større 

bruk om tilgjengeligheten hadde vært bedre. 

Delområdet vurderes å ha liten verdi.  

5.7.2 Delområde 2 Råfeltet 

Kategori: Boligområde, øvrig bebygd område, 

offentlige/felles møtesteder og andre uteområd-

er og friluftsområde.  

Beskrivelse 

Delområdet avgrenses i sør mot Råbekken/Evje-

bekken og mot nord av Rådalsveien. Mot øst 

avgrenses det av dagens fv. 109. Området 

grenser i nordvest mot Fredrikstadmarka.  

Delområdet består i all hovedsak av boligområd-

ene Rå og Haugeåsen. Rå boligfelt ble bygget ut 

på 1980-tallet og preges av tett bebyggelse med 

eneboliger på små tomter. I tillegg er det noe 

gårdsbebyggelse. Haugeåsen ble bygget ut etter 

1950 og har relativt store tomter med mye grønt. 

Det er noen få boligblokker i området.  

Området har to skoler; Hauge barneskole og 

Haugeåsen ungdomsskole. Det er tre balløkker 

innenfor området, alle tilknyttet skolene. Ball-

plassen sør for Haugeåsen ungdomsskole er en 

gruset bane. Ballplassen som ligger rett nord for 

ungdomsskolen er oppmerket til håndballbane, 

men brukes som parkeringsplass på dagtid. Ball-

plassen tilknyttet Hauge skole er utformet som 

en ballbinge. Det er en lekeplass tilknyttet 

skolegården på Hauge skole.  

Delområdet preges også av et større rekreasjons-

område med tilknytning til et større, sammen-

hengende jordbruksområde og Fredrikstad-

marka. Innenfor delområdet ligger skolene og 

tilliggende hundremetersskog. Bylandskaps-

analysen for Fredrikstad gir dette rekreasjons-

området sårbarhetskategori 1, med beskrivelsen 

«lek i boligområde» /19/.  

 

Figur 5-24: Fra Hauge skole 

Verdivurdering 

Boligområdet kan sies å være et vanlig bolig-

område, uten spesielle kvaliteter som trekker 

hverken opp eller ned. Dermed vurderes det for 

seg til middels verdi. Friluftsområdene i området 
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er viktige for de som bor i området, og for de 

som går på skole der. De to skolene med til-

hørende uteområder har normal bruk. Områder 

med skoler gir ifølge håndbok V 712 stor verdi. 

Samlet gis delområdet middels til stor verdi.  

 

Figur 5-25: Det ligger boliger tett ved fv. 109 i dag 

5.7.3 Delområde 3 Dikeveien 

Kategori: Øvrig bebygd område (handelsområde).  

Beskrivelse 

Dikeveien er et handelsområde med typen «Big 

Box-konsepter», og er i stor grad bilbasert. Det 

finnes ikke noe sammenhengende gang- og 

sykkelvegnett i området.  

Innenfor delområder finnes ett treningssenter. 

Det er mye brukt.  

Verdivurdering 

Det er få eller ingen områder med opplevelses-

kvaliteter, uteområdene er kun avsatt til 

parkering og ikke beregnet til opphold. 

Delområdet vurderes til å ha liten verdi.  

 

Figur 5-26: Delområde 3 Dikeveien er avgrenset til 
virksomhetene i Dikeveien (med unntak av 
Østfoldhallen som er et eget delområde) 

5.7.4 Delområde 4 Østfoldhallen 

Kategori: Øvrig bebygd område 

(handelsområde/idrettshall).  

Beskrivelse 

Østfoldhallen har kjøpesenter i første etasje, 

mens det i andre etasje er innendørs fotball-

baner og kontorer. Kjøpesenteret er et møtested 

i lokalsamfunnet, og de innendørs fotballbanene 

er mye brukt både lokalt og regionalt.  

Det er god tilgjengelighet til Østfoldhallen både 

for gående og syklende, og det er store bolig-

konsentrasjoner tett opp til handlesenteret. Det 

er ikke mange andre møteplasser i området, og 

Østfoldhallen fungerer som handelssted og 

møteplass både for unge og gamle.  

Verdivurdering 

På grunn av funksjonen Østfoldhallen har som 

møteplass og idrettsarena vurderes verdien å 

være middels til stor.  

5.7.5 Delområde 5 Hauge  

Kategori: Boligområde, øvrig bebygd område og 

friluftsområde.  

Beskrivelse 

Delområde Hauge består av større sammen-

hengende landbruksområder, boligområder og 

noe industri. Det er en stor kai knyttet opp til 

industriområdet. Her finnes to større gressbaner. 

Rolvsøy IF har også sitt klubbhus her. Idretts-

anlegget er i stedsanalyse for Hauge kategorisert 

som område med meget store verdier for 

rekreasjon, og er mye brukt/10/.  

Hans Nilsen Hauges fødested / Hauges Minde 

ligger innenfor området og er en viktig del av 

identiteten til området. Gamle Hauge skole ligger 

også i delområdet.  

Delområdet avgrenses i sør av Råbekken/Evje-

bekken. Bekken er et viktig landskapselement, og 
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det går en sti langs den. Bekken er imidlertid 

omkranset av et større jordbrukslandskap og en 

sterkt trafikkert veg, og har noe begrenset verdi 

for dette temaet.  

Verdivurdering 

Boligområdene kan karakteriseres som vanlige. 

Industriområdet tilfører ikke nærmiljøkvaliteter. 

Rekreasjonsområdet i delområdet er gress-

banene. Delområdet vurderes til å ha middels 

verdi.  

5.7.6 Delområde 6 Omberg og Valle 

Kategori: Boligområde og øvrig bebygd område.  

Beskrivelse 

Delområdet består av et større sammenheng-

ende landbruksområde, et boligområde opp mot 

Ombergfjellet og industriområde med lager-/ 

logistikkbedrifter.  

Boligområdet har ikke spesielt høy tetthet, men 

har en del historiske verdier i bygningsmassen. 

De eldste husene i området er fra tida med 

teglverks- og sagbruksdrift og er en viktig del av 

stedsidentiteten for området.  

Arbeidsplassområdet har ikke uteområder som 

oppfordrer til særlig opphold. Delområdet har 

noe grøntområder, men på grunn av plassering-

en er de ikke mye brukt. De har derimot en viktig 

landskapsmessig funksjon, og er en del av et 

sammenhengende grøntdrag.  

Verdivurdering 

Boligene utgjøre en liten del av delområdet, og 

inngår i et vanlig boligområde. Dyrket mark 

bidrar ikke i vesentlig grad til nærmiljøet, og 

delområdet har fått liten til middels verdi.  

5.7.7 Delområde 7 Elvefronten 

Kategori: Friluftsområde.  

Beskrivelse 

Delområdet ligger langs Glomma mellom Valle og 

Ombergfjellet/Ombergropa. Det er et 

sammenhengende grøntområde som har verdi 

både for friluftsliv og nærmiljø.  

Glommastien går gjennom delområdet (Glomma-

stien vurderes for øvrig under Veg- og stinett for 

gående og syklende). Glommastien er en mye 

benyttet løype til tur og rekreasjon. Omberg-

fjellet er et viktig område for rekreasjon og 

friluftsliv, og ligger lengst øst ned mot Glomma. 

Stedsanalysen for Hauge kategoriserer Omberg-

fjellet og Omberggropa som område med meget 

store verdier for rekreasjon/10/ (se figur 5-27).  

Verdivurdering 

Delområdet vurderes til å ha stor verdi for 

nærmiljø og friluftsliv.  

 

Figur 5-27: Vurdering av rekreasjonsverdi i Hauge-
Omberg-Valleområdet. Hentet fra stedsanalysen for 
Hauge/10/  
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5.7.8 Delområde 8 Nesskogen/Rekustadåsen/ 
Rønningen 

Kategori: Boligområde, øvrig bebygd område og 

offentlige/felles møtesteder og andre ute-

områder og friluftsområder.  

Beskrivelse 

Delområdet avgrenses i sør mot Rådalsveien, i 

øst mot eksisterende fv. 109, i nord mot Hatte-

veien og i nord/vest mot Rolvsøymarka.  

Delområdet karakteriseres i hovedsak av bolig-

bebyggelse, arbeidsplassområder/handel, skoler 

og barnehager og rekreasjonsområder.  

Boligområdene består av eneboligfelt på noe 

mindre tomter og blokkbebyggelse. Det nyeste 

boligfeltet innenfor delområdet er Rekustadåsen 

som har noe større boliger og tomter enn resten 

av boligfeltene i delområdet.  

Nesskogen boligfelt trekkes fram i stedsanalysen 

for Rekustad som særlig verdifullt/8/. Utbyggingen 

av området startet i 1960 og husene har et en-

hetlig preg. I tillegg bærer området preg av god 

terrengtilpasning. Det er bevart mange store 

furuer, bjørker og små bergkoller innimellom 

husene.  

Innenfor delområdet er det to skoler; Steiner-

skolen og Rekustad skole. I tillegg er Rolvsøy-

hallen lokalisert ved siden av Rekustad skole. 

Dette er en idrettshall som blir mye brukt av den 

lokale idretten i tillegg til at det er arrange-

menter av mer regional karakter i helgene.  

Det er tre barnehager i delområdet. Både i til-

knytning til barnehagene og skolene er det leke-

plasser som er allment tilgjengelige. I de ulike 

boligområdene er det lekeplasser og balløkker.  

Av innendørs møteplasser i området finnes Lions-

huset, Solheim (Musikkhuset) og helsestasjonen. 

Det gamle kommunedelsenteret for Rolvsøy 

ligger i delområdet. Det gamle rådhuset med 

tilliggende bygninger danner et lite senter.  

Delområdet ligger inntil markagrensa. Det er 

direkte tilgang til Rolvsøymarka. Det er et svært 

viktig rekreasjonsområde og har verdi både lokalt 

og for resten av Fredrikstad. Rolvsøy-/Fredrik-

stadmarka er i Fylkesplan for Østfold avsatt til 

viktig natur- og friluftsområde. I tillegg til rekrea-

sjonsområder omfattet av Rolvsøymarka er det i 

delområdet flere viktige små «hundremeter-

skoger» som gir boligområdene kvalitet og inn-

hold. Disse hundremeterskogene er svært viktige 

for barns bevegelsesmønster, lek og aktivitet. 

Verdivurdering 

Boligområdene kan sies å være vanlige bolig-

områder med normal utnyttelse. Delområdet har 

flere skoler og barnehager, samt Rolvsøyhallen. 

Rolvsøyhallen er en svært viktig møteplass i 

området og er av stor lokal verdi. Ved at del-

området har inngangsporten til Rolvsøymarka, 

gjør det delområdet svært verdifullt. Delområdet 

vurderes å ha stor verdi.  

 

Figur 5-28: Blokkbebyggelse innenfor delområde 8 

5.7.9 Delområde 9 Kirkeveien 

Kategori: Boligområde.  

Beskrivelse 

Delområdet består av boligområder avgrenset av 

fv. 109, jernbanen, Bjørnengveien og Kirkestien. 

Boligene som ligger inntil fv. 109 er støyutsatte. 

Kvaliteten ved ute- og oppholdsarealer er noe 

redusert på grunn av støyen fra vegen. I tillegg er 

den nordlige delen av området preget av 

kryssløsningen mellom Solliveien og fv. 109 og 

jernbanen.  

Innimellom boligområdene ligger det noen større 

jordbrukseiendommer.  
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Verdivurdering 

Støyeksponering fra fv. 109, samt kryssløsning 

Solliveien-Rolvsøyveien er belastende for 

området. Boligområdene for øvrig kan sies å 

være vanlige. 

Samlet vurdering av området er liten til middels 

verdi.  

5.7.10 Delområde 10 Rolvsøy kirke 

Kategori: Identitetsskapende element.  

Beskrivelse 

Rolvsøy kirke ble bygget i 1908. Kirken var det 

første skrittet mot selvstendighet for Rolvsøy. Da 

Rolvsøy ble eget kirkesogn i 1904 var det en 

forutsetning at Rolvsøy skulle bli egen kommune, 

står det å lese i stedsanalysen for Rekustad/8/. 

Kirken omtales i stedsanalysen som et av flere 

enkeltbygg i lokalsamfunnet som er av stor verdi. 

Kirken oppfattes som et samlende punkt, og er et 

viktig landemerke som er godt synlig i det flate 

landskapet.  

Verdivurdering 

Rolvsøy kirke er et samlende element i lokal-

samfunnet, og er av stor betydning. Viktig er den 

også for felles Rolvsøyidentitet. Kirken med om-

kringliggende områder vurderes til å ha stor 

verdi.  

 

Figur 5-29: Rolvsøy kirke 

5.7.11 Delområde 11 Nes 

Kategori: Boligområde og identitetsskapende 

element. 

Beskrivelse 

Fra Kirkeveien går Nesveien over Nesbrua, som 

krysser jernbanen, mot boligområdet på Nes. 

Nesbrua og Nesveien er en del av den gamle 

ferdselsvegen mellom Fredrikstad og Sarpsborg. 

Glommastien følger også denne traseen her. Den 

er en viktig turveg for gående og syklende. Vegen 

ligger idyllisk til og har stor verdi for nærmiljøet.  

Boligområdet på Nes er fra etterkrigstida, og har 

normal tetthet. Uteområdene vurderes til å være 

av god kvalitet, da området ligger helt inn til 

Glomma i øst, og med landbruksområdene som 

for øvrig avgrenser området. Områdets beliggen-

het gir gode muligheter for rekreasjon i 

nærområdet. 

Innenfor området ligger Nes gård. Her drives 

andelslandbruk som ble åpnet i 2015. Nes gård er 

viktig både for rekreasjon og som lokal 

møteplass.  

 

Figur 5-30: Bildet hentet fra www.nesandelsgaard.no 

Verdivurdering 

Nesveien med Nesbrua er både identitets-

skapende element og har høy rekreasjonsverdi. 

Området vurderes til å ha stor verdi. 

http://www.nesandelsgaard.no/
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5.7.12 Delområde 12 Rekustad 

Kategori: Øvrig bebygd område og frilufts-

område.  

Beskrivelse 

Rekustad er et landbruksområde med noe bolig-

bebyggelse. Det er ingen registrerte lekeplasser 

innenfor delområdet. Landbruksområdene er av 

viktig landskapsmessig verdi, men er ikke vurdert 

til å ha særlig verdi for nærmiljø og friluftsliv. 

Ytterkanten av landbruksområdet som grenser 

ned mot Visterflo er i Stedsanalyse for Rekustad 

vurdert å ha stor verdi for rekreasjon/8/. For å 

komme til området må en krysse fv. 112. 

Området virker derfor lite tilgjengelig. Haugetun 

folkehøyskole ligger innenfor delområdet. 

 

Figur 5-31: Haugetun folkehøyskole 

Verdivurdering 

Delområdet har forholdsvis lav boligtetthet, men 

har noen områder av verdi for friluftsliv og 

rekreasjon. Området blir vurdert til å ha middels 

verdi.  

5.7.13 Delområde 13 Orions vei m.fl. 

Kategori: Boligområde, øvrig bebygd område, 

offentlige/felles møteplasser og friluftsområde. 

Beskrivelse 

Delområdet avgrenses av Rolvsøysund i nordøst, 

og mot landbruksområdene i sør og vest. 

Innenfor delområdet er også boligområdene på 

østsiden av fylkesvegen mot elva og ned mot 

kirken.  

Delområdet har blanda funksjoner. Det inne-

holder mindre boligområder med normal 

utnyttelse. Omgivelsene er på den ene siden 

store landbruksarealer og på den andre siden er 

Visterflo. Visterflo er et viktig område for 

rekreasjon. Det er innenfor området også noe 

forretningsvirksomhet.  

Det er én skole innenfor delområdet; Seiersborg 

videregående skole. Den eies og drives av 

stiftelsen Blå Kors. Seiersborg er en forholdsvis 

liten skole, med 80 elevplasser. Ved skolen er det 

en gressbane. Skolen var tidligere Rekustad 

barneskole, og er et identitetsskapende element 

i nærmiljøet.  

Fv. 112, Solliveien går gjennom delområdet. 

Vegen knytter fv. 109 sammen med E6 ved Solli. 

Vegen har forholdsvis stor trafikk (ÅDT 4670 i 

2017), og den har en høy tungtrafikkandel. Noen 

av boligene langs med fv. 109 ligger til dels i rød 

og gul støysone.  

Verdivurdering 

Delområdet inneholder vanlige boligområder, 

med normal til lav tetthet. Seiersborg skole, eller 

gamle Rekustad skole, er en skole som ikke blir 

brukt av så mange, men er et viktig identitets-

skapende element i nærmiljøet. Flere av boligene 

ligger i rød og gul støysone. Delområdet vurderes 

til å ha liten til middels verdi.  

5.7.14 Delområde 14 Rolvsøysund  

Kategori: boligområde, friluftsområde og 

identitetsskapende element.  

Beskrivelse 

Delområdet består av elvestrekningen mellom 

Visterflo og Glomma.  

Gamle Rolvsøysund trebru er en viktig del av 

Rekustads historie. Her var også tidligere Reku-

stad skydsstasjon. Området rundt den gamle 

brua er en viktig identitetsbærer for lokal-

samfunnet. Brua er en del av Glommastien. 

Mange benytter den som hvile- og rasteplass. 

Vassdraget benyttes til friluftsliv, bl.a. fiske fra 

land og båt. Det er noen brygger/båtplasser 

innenfor delområdet.  



Fv. 109 Råbekken–Alvim multiconsult.no 

Konsekvensutredning nærmiljø og friluftsliv 5 Dagens situasjon og verdivurderinger 

 

126531-PLAN-RAP-004 24. juni 2022 Side 45 av 73 

 

Figur 5-32: Brygge ved fv. 109-brua i Rolvsøysund 

Verdivurdering 

Delområdet omfatter sjøområdene mellom 

kommunene og er i seg en viktig identitetsbærer 

og er av stor betydning for rekreasjon og fri-

luftsliv. Delområdet vurderes til å ha stor verdi.  

 

 

Figur 5-33: Gamle Rolvsøysund trebru 

5.7.15 Delområde 15 Opstad 

Kategori: Boligområde, øvrig bebygd område, 

offentlig/felles møtested og andre uteområder.  

Beskrivelse 

Opstadområdet er i hovedsak et boligområde. 

Her ligger Greåker videregående skole med ca. 

1000 elever og 170 ansatte.  

Det er planlagt to større boligområder i 

tilknytning til delområdet; Opstad vest med 230 

boliger og Greåkerdalen vest med 110 boliger.  

Det er to grøntdrag i delområdet som i kartleg-

ging av grønnstruktur i kommuneplanens areal-

del 2015-26 fikk status stor verdi. Det ene 

området ligger ned mot Moabanen og Visterflo, 

det andre er arealene rundt Greåker fort. Moa-

banen er et idrettsanlegg med bane og klubbhus 

som er en viktig møteplass. Greåker fort med 

områdene rundt er et viktig identitetsskapende 

element i delområdet.  

Greåkerstien (se figur 5-34) går gjennom deler av 

området og er en merket sti med stor betydning 

for rekreasjon og friluftsliv.  

Verdivurdering 

Rekreasjonsområdene ved Moabanen og 

Greåker fort er verdifulle områder for nærmiljø 

og friluftsliv. Greåker fort har også en viktig 

identitetsbærende funksjon. Greåker videre-

gående skole er en skole med høy bruksintensitet 

og er både en lokal møteplass og en møteplass 

av regional karakter. Delområdet vurderes derfor 

å ha middels til stor verdi.  

 

Figur 5-34: Greåkerstien 

 

Figur 5-35: Moabanen 
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5.7.16 Delområde 16 Greåker 

Kategori: Øvrig bebygd område, boligområde og 

identitetsskapende element.  

Beskrivelse 

Delområdet består av Greåker sentrum og 

Greåker industriområde. Greåker sentrum har 

blanding av handel, boliger og møteplasser. Både 

fv. 109 og jernbane går gjennom området og 

skaper langsgående barrierer. 

Av møteplasser i Greåker sentrum kan nevnes 

Greåker torg, Musikkhuset, Frikirken, 109-

senteret, Olavs pub og Folkets hus.  

Det er satt i gang arbeid med en kommunedel-

plan for transformasjon av strekningen 

Sandesund–Greåker.  

Greåker cellulose / Sarpsborg mekaniske verk-

sted er hjørnesteinsbedriften som er grunnlaget 

for stedets utvikling. Greåker var tidligere 

stoppested for jernbanen, og trippebåtene 

fraktet passasjer og godstrafikk herfra til byene.  

Det ligger en del grønne områder innimellom 

industriområdet. Disse har liten verdi for rekre-

asjon og friluftsliv, og ses i et utviklingsperspektiv 

på som en arealreserve for næringsutvikling.  

Verdivurdering 

Det er flere barrierer i området, både fylkesveg 

og jernbane krysser delområdet. Greåker sen-

trum har flere møteplasser for lokalbefolkningen. 

Det ligger viktige kulturhistoriske verdier innen-

for industriområdet, men tilgjengeligheten til 

arealene er dårlig og bruken er lav. 

Delområdet vurderes å ha liten til middels verdi.  

 

Figur 5-36: 109-senteret sett fra Greåker fort 

5.7.17 Delområde 17 Tindlund  

Kategori: Boligområde, friluftsområde og øvrig 

bebygd område.  

Beskrivelse 

Tindlund er et delområde med flere funksjoner. 

Det inneholder større boligområder, både 

eksisterende og planlagte. Langemyra er en 

større, sammenhengende grønnstruktur innenfor 

delområdet. Det er et viktig friluftsområde som i 

kartlegging av grønnstruktur i kommuneplanens 

arealdel ble vurdert til å ha høy verdi. Det er 

mange som har god tilgjengelighet til Langemyra, 

og området er mye i bruk. Skolen og idrettshallen 

med tilliggende gress-baner er svært viktige 

møteplasser i lokal-samfunnet.  

Boligområdene kan sies å være vanlige bolig-

områder med normal tetthet. Det er planlagt 

flere boligfelt innenfor området, hvor det vil bli 

stilt krav til høy utnytting.  

Gjennom området går fv. 114, Grålumveien, som 

er en mye brukt trasé mot næringsområdet på 

Bjørnstad/Grålum og det nye sykehuset på 

Kalnes. Fv. 109 går gjennom delområdet. Den 

representerer en stor barriere. Både fv. 109 og 

fv. 114 medfører ulemper i form av støy for 

bolig- og rekreasjonsområdene.  

 

Figur 5-37: Ballbane på Tindlund 
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Figur 5-38: Tidligere steinbrudd (Høla) på Tindlund 
som er under utbygging til boligområde 

Verdivurdering 

Boligområdene kan sies å være vanlige, med 

normal tetthet. Langemyra er et viktig frilufts-

område som er mye brukt. Det er også skole, 

idrettshall og ballbane innenfor delområdet. 

Fylkesvegene oppleves som barrierer i området 

og trekker verdien noe ned. Delområdet 

vurderes å ha middels til stor verdi.  

5.7.18 Delområde 18 Hannestad 

Kategori: Boligområde og øvrig bebygd område.  

Beskrivelse 

Hannestad skole har en tilliggende gressbane og 

grusbane. Skolen er omkranset av grøntområder 

som har verdi for nærmiljøet.  

Boligområdet består av eldre boligbebyggelse og 

noe blokkbebyggelse. Yvenåsen er en sammen-

hengende grønnstruktur som ligger inne i del-

området, men åsen er i kommuneplanens areal-

del omdisponert til framtidig boligformål. Der-

med regnes ikke dette grøntdraget med når 

området verdisettes.  

Verdivurdering 

Boligområdene vurderes til å være vanlige bolig-

områder, og har dermed middels verdi. Del-

området innbefatter også skole, derfor vurderes 

området som helhet å ha middels til stor verdi.  

5.7.19 Delområde 19 Alvimjordene  

Kategori: Friluftsområde.  

Beskrivelse 

Alvimjordene er en del av et større, sammen-

hengende landbruksområde. Jordene er ansett å 

utgjøre et svært verdifullt kulturlandskap. 

Gårdene og kulturminnene i utkanten av 

delområdet er identitetsskapende elementer.  

Verdivurdering 

Alvimjordene vurderes å ha liten til middels verdi 

for dette temaet.  

5.7.20 Delområde 20 Alvim  

Kategori: Øvrig bebygd område og 

friluftsområde.  

Beskrivelse 

Delområdet består av et handelsområde og et 

område avsatt til friområde i overordnet plan. 

Sør i delområdet og sør for fv. 109 ligger Alvim-

dammen omgitt av en vegetasjonssone. Dammen 

har stor artsrikdom og er av stor betydning for 

fuglekikkere og naturinteresserte.  

Gang- og sykkelvegen ved fv. 109 går langs 

nordsiden av dammen. På østsiden er det gang 

og sykkelveg fra Amfi Borg videre under jern-

banen til boligområder sør for jernbanen. Det er 

med andre ord potensielt mange som passerer 

dammen og områdene rundt.  

Verdivurdering 

Delområdet vurderes til å ha middels verdi.  

 

Figur 5-39: Alvimdammen 
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Figur 5-40: Verdivurdering Råbekken–Rolvsøysund  
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Figur 5-41: Verdivurdering Rolvsøysund–Alvim  
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6 Omfang og konsekvenser 

6.1 Innledning 

Som beskrevet i kap. 4 er luft- og støy-

forurensning både prissatte konsekvenser og en 

del av vurderingen knyttet til nærmiljø og 

friluftsliv. Disse to temaene er derfor behandlet 

innledningsvis.  

6.2 Støy 

6.2.1 Regelverk 

Ved utarbeidelse av arealplan som omhandler 

etablering av nye støykilder, gjelder anbefalte 

grenseverdier i Klima- og miljødepartementets 

retningslinje for behandling av støy i areal-

planlegging (T-1442)/14/.  

Støyretningslinjen deler de områdene som har 

støy over anbefalte grenseverdier inn i to soner, 

gul og rød sone. For disse sonene er det gitt 

retningslinjer for anbefalt arealbruk. I rød sone 

skal i utgangspunktet ny støyfølsom bebyggelse 

unngås. Den gule sonen er en vurderingssone, 

hvor ny bebyggelse kan tillates dersom det 

gjennomføres tilstrekkelig med avbøtende tiltak. 

6.2.2 Beregninger 

Det er gjort beregninger av støysituasjonen for 0-

alternativet og planforslagene. Beregningsår er 

satt til 20 år etter vegåpning, dvs. 2042 for full-

skala planforslag. Det nedskalerte planforslaget 

er beregnet med åpningsår 2050.  

Fredrikstad  

Tabell 6-1 viser beregnet antall bygg med 

støyfølsom bruk (i hovedsak boliger) i gul og rød 

sone for alternativene i Fredrikstad, mens figur 

6-1 og figur 6-2 viser støysonekart. Beregningen 

viser at 277 bygg ligger i gul sone og 161 i rød 

sone i alternativ 0. Planforslagene viser en kraftig 

bedring i rød sone med 40-50 bygg. Årsaken til  

det er at en rekke boliger som i dag er støyutsatt 

rives, samtidig som det vil bli utført omfattende 

støytiltak i form av støyskjerming av fv. 109.  

Tabell 6-1: Antall bygg med støyfølsom bruk i rød og 
gul støysone i de tre alternativene for parsellen 
Råbekken–Rolvsøysund  

 Alternativ 
0 

Fullskala 
planforslag 

Nedskalert 
planforslag 

Rød sone 
(>65 dB) 

161 51 40 

Gul sone 
(55-65 dB) 

277 250 284 

Totalt 438 301 324 
 

Boliger som er forutsatt innløst i planforslaget er 

ikke regnet med i tabellen.  

Sarpsborg 

Tabell 6-2 viser antall bygg i gul og rød sone for 

alternativene i Sarpsborg, mens figur 6-4 og figur 

6-5 viser støysonekart. Beregningene viser at ca. 

330 boliger ligger i gul sone og ca. 60 i rød sone i 

alternativ 0. Planforslagene viser en kraftig 

bedring for rød sone (25-30 bygg). Årsaken til 

reduksjonen er den samme som i Fredrikstad, 

støyskjerming og innløsning av boliger.  

Beregningene kan ha underestimert antall støy-

utsatte bygg i alt. 0. Det er støyskjermer i dag, 

men mange av disse er gamle og dårlig stand. De 

skjermer derfor ikke like effektivt som nye skjer-

mer.  

Tabell 6-2: Antall bygg med støyfølsom bruk i rød og 
gul støysone i de tre alternativene for parsellen 
Rolvsøysund–Alvim  

 Alternativ 
0 

Fullskala 
planforslag 

Nedskalert 
planforslag 

Rød sone 
(>65 dB) 

58 20 31 

Gul sone 
(55-65 dB) 

331 328 309 

Totalt 354 348 324 

 

Boliger som er forutsatt innløst i planforslaget er 

ikke regnet med i tabellen.  

6.2.3 Konsekvenser 

Virkninger av støy for dette temaet blir beskrevet 

i gjennomgangen av de ulike delområder i kap. 

6.4. Det er også en komponent i de prissatte 

konsekvensene av tiltaket. Det vil bli behov for å 

utføre omfattende støytiltak i form av støy-

skjerming av fv. 109 og lokale tiltak på 

bygninger/uteplass. 

http://www.sft.no/nyheter/dokumenter/retningslinje_stoy_arealplanlegging.pdf
http://www.sft.no/nyheter/dokumenter/retningslinje_stoy_arealplanlegging.pdf
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Figur 6-1: Støysonekart Råbekken–Rolvsøysund for alternativ 0 (beregningsår 2042) 
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Figur 6-2: Støysonekart Råbekken–Rolvsøysund for fullskala planforslag (beregningsår 2042)  
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Figur 6-3: Støysonekart Råbekken–Rolvsøysund for nedskalert planforslag (beregningsår 2050)  



Fv. 109 Råbekken–Alvim multiconsult.no 

Konsekvensutredning nærmiljø og friluftsliv 6 Omfang og konsekvenser 

 

126531-PLAN-RAP-004 24. juni 2022 Side 54 av 73 

 

Figur 6-4: Støysonekart Rolvsøysund–Alvim for alternativ 0 (beregningsår 2042) 
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Figur 6-5: Støysonekart Rolvsøysund–Alvim for fullskala planforslag (beregningsår 2042)  
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Figur 6-6: Støysonekart Rolvsøysund–Alvim for nedskalert planforslag (beregningsår 2050) 
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6.3 Luft 

6.3.1 Regelverk 

Svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) er de 

viktigste luftforurensningskomponentene å 

utrede med tanke på folkehelseeffekter, jf. 

retningslinje for behandling av luftkvalitet i 

arealplanleggingen (T-1520/13/).  

Ambisjonsnivå ved bygging av ny veg 

Statens vegvesen har i tråd med nasjonale ret-

ningslinjer som kom i 1998/17/ praktisert over-

holdelse av grenseverdiene i nasjonale mål som 

ambisjonsnivå ved bygging av ny veg. I konsek-

vensanalyser skal luftkvalitetskriteriene brukes 

som vurderingsgrunnlag. Etter at planretnings-

linjen kom i 2012, skal også anbefalingene i 

denne legges til grunn ved nye arealplaner. 

6.3.2 Beregninger 

Metode 

Det er utført luftkvalitetsberegninger i bereg-

ningsprogrammet SoundPLAN. Dette er en 

avansert vind- og spredningsmodell som egner 

seg godt for beregninger for større områder hvor 

arealbruk og topografi har stor betydning for 

vindfeltene. Detaljer rundt dette finnes i egne 

rapporter/15/,/16/. Her inngår også detaljerte 

luftsonekart. Beregningsmetoden har ikke 

mulighet til å inkludere langsgående støy-

skjermer i et så stort område. Beregninger for 

mindre området og målinger viser at støyskjerm-

er også vil ha god effekt for å begrense spredning 

av luftforurensning, spesielt svevestøv.  

Det er ikke gjort egne beregninger for nedskalert 

planforslag da dette alternativet ikke vil gi større 

utslipp eller større spredning enn fullskala 

planforslag.  

Fredrikstad 

Beregningene viser at utbredelsen av luftforu-

rensning er liten. Det er kun de veg-nære are-

alene som blir berørt. For alternativ 0 er det PM10 

som er dimensjonerende for gul sone og NO2 for 

rød sone. Rød sone ligger hovedsakelig innenfor 

vegens bredde. Gul sone strekker seg hovedsake-

lig 10-20 meter fra midten av vegen, men enkelte 

steder opptil 30 meter fra midten. I alt elleve 

boliger ligger i gul sone, mens ingen er i rød sone.  

Som for alt. 0 er det også PM10 som er dimen-

sjonerende for gul sone og N02 for rød sone. 

Utstrekningen av luftforurensning er som for alt. 

0. Planforslagene har ingen boliger i gul eller rød 

sone. Dette kommer av at boliger som i dag 

ligger i gul sone blir innløst. Planforslagene gir 

med andre ord en bedring med tanke på luft-

forurensning for boliger sammenlignet med 

alternativ 0. Generelt vil luftkvaliteten være god 

langs fv. 109. 

Sarpsborg 

Bildet for luftforurensing er tilsvarende som i 

Fredrikstad. To boliger ligger i gul sone for både 

alternativ 0 og planforslaget. Utbredelsene av 

sonene øker noe med planforslaget, også med 

flere boliger i gul sone. Disse vil imidlertid inn-

løses, slik at ingen av planforslagene påvirker det 

samlede antall boliger i luftforurensningssoner. 

Årsaken til en større utbredelse i fullskala 

planforslag er at en firefeltsveg har større 

utstrekning, og sprer støv fra kilden som ligger 

utenfor dagens veg. Boliger som rives gir et mer 

åpent terreng slik at man kan få en større 

spredning. Generelt vil luftkvaliteten være 

tilfredsstillende langs fv. 109.  

6.3.3 Konsekvenser 

Luftforurensning har ingen betydning for 

vurderingene av nærmiljø og friluftsliv. 

Forurensning er også en komponent som inngår i 

de prissatte konsekvensene av tiltaket. 

 

6.4 Konsekvenser i ulike delområder 

6.4.1 Delområde 1 Stabburet 

Fullskala planalternativ 

I krysset ved Råbekken reduseres antall armer i 

rundkjøring fra fire til tre, og Råbekksvingen 
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stenges. Området karakteriseres av industri-

virksomhet og andre arbeidsplasser. Koblingen 

mellom elva og Fredrikstadmarka via Råbekken/ 

Evjebekken er svært viktig for friluftsliv, men 

stenging av Råbekksvingen, som kun er for 

kjørende, har ingen konsekvenser for gående og 

syklende.  

Den ensidige holdeplassen «Råbekksvingen», sør 

for rundkjøringen, foreslås nedlagt.  

Større deler av området blir liggende innenfor 

rød støysone som følge av tiltaket, men ingen 

boliger er i rød sone.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

Nedskalert planforslag 

I krysset ved Råbekken reduseres antall armer i 

rundkjøring fra fire til tre, og Råbekksvingen 

stenges. Området karakteriseres av industri-

virksomhet og andre arbeidsplasser. Koblingen 

mellom elva og Fredrikstadmarka via Råbekken/ 

Evjebekken er svært viktig for friluftsliv, men 

stenging av Råbekksvingen, som kun er for 

kjørende, har ingen konsekvenser for gående og 

syklende.  

Den ensidige holdeplassen «Råbekksvingen», sør 

for rundkjøringen, foreslås nedlagt.  

Større deler av området blir liggende innenfor 

rød støysone som følge av tiltaket, men ingen 

boliger er i rød sone.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

Alternativ 0 

Alternativ 0 er en videreføring av dagens 

situasjon. Det innebærer ingen endringer i 

delområdet. Alternativet har ingen konsekvens. 

 

6.4.2 Delområde 2 Råfeltet (Råbekksvingen-
Rådalsveien) 

Fullskala planforslag  

Delområdet inneholder boligområder og to 

skoler, og strekker seg fra Råbekksvingen til 

Rådalsveien.  

Det legges opp til sykkelveg med fortau på 

vestsiden av fylkesvegen og en smalere gang- og 

sykkelveg på østsiden. I dag er det tosidig gang- 

og sykkelveg fram til Råkollveien, deretter 

ensidig på østsiden, opp forbi Østfoldhallen.  

Tiltaket medfører at fylkesvegen blir en større 

visuell og fysisk barriere enn tidligere siden 

vegen blir utvidet med to felt. Råkollveien sten-

ges for biltrafikk mot fv. 109, men koblingen inn 

på Råkollveien for gående og syklende 

opprettholdes.  

Det legges vekt på en god utforming av under-

ganger, og det foreslås at Råbekken/Evjebekken 

føres under fylkesvegen og Evjebekkveien i en 

felles kulvert/undergang med gang- og sykkelveg.  

Bussholdeplassen ved Evje legges ned og flyttes 

sør for ny gang- og sykkelundergang ved Svane-

veien. Ny undergang og flytting av holdeplassen 

gir god tilgjengelighet for gående/syklende som 

skal med bussen. Kryssing av vegen ved holde-

plass på Evje i dag er ikke god for myke trafikan-

ter, da den er uoversiktlig, i plan og ikke merket. 

Det bygges i tillegg en snarveg mot Steinliveien 

fra kulverten/undergangen.  

Ved Hans Nielsen Hauges vei bygges en gangbru 

mellom denne vegen og Liljeveien/Steinliveien. 

Gangbrua vil bli en viktig del av skolevegen 

mellom Hauge og skolene på Råkollen. Denne 

strekningen er en mye brukt skoleveg. Den nye 

løsningen vil i betydelig grad bedre skolevegen.  

Rundkjøring i kryss ved Rådalsveien utvides og 

legges i lokk der all gang- og sykkeltrafikk kan 

krysse og passere under lokket.  
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Som følge av tiltaket må det innenfor delområdet 

saneres i størrelsesorden 30 eneboliger og noen 

omsorgsboliger.  

Når det gjelder støy blir det en bedring for de 

boligene som tidligere har ligget i rød støysone.  

Det er noe utfordrende å vurdere omfang av 

planforslaget. Det gir en betydelige bedring for 

myke trafikanter. På den andre siden vil 35 

boliger bli revet. Flere av disse har dårlige miljø-

forhold (støy, luftforurensning) i dag grunnet 

nærhet til fv. 109, men innløsning av så mange 

hus er et stort inngrep i nærmiljøet.  

Samlet sett vurderes omfanget å være 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 vil for temaet nærmiljø og 

friluftsliv bli omtrent likt som fullskala plan-

forslag. Eneste forskjell av betydning for temaet 

er at gang- og sykkelvegen på østsiden av fv. 109 

tas vekk mellom Råbekken og Østfoldhallen. 

Samtidig vil gang- og sykkeltilbudet langs 

Dikeveien bli sammenhengende fordi en i 

byggeprosessen vil bygge de delene av dette 

anlegget som mangler i dag. Konsekvens-

vurderingen avspeiler at samme antall boliger 

blir innløst som i fullskala planforslag. 

Samlet sett vurderes omfanget å være middels 

negativt.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen 

blir middels negativ (– –). 

 

Figur 6-7: Gang- og sykkelveg legges langs Råbek-
ken/Evjebekken mellom Evjebekkveien og fv. 109 i 
nedskalert planforslag 

Alternativ 0 

Alternativ 0 er en videreføring av dagens situa-

sjon. Råfeltet er et veldefinert boligområde, og 

det forventes ingen endringer her. Alternativet 

har ingen konsekvens. 

6.4.3 Delområde 3 Dikeveien  

Fullskala planforslag 

Fra Råbekken til Østfoldhallen skjer vegutvidels-

en hovedsakelig vest for fylkesvegen, unntatt et 

lite område ved Råkollveigen. Fra Østfoldhallen 

og nordover kommer utvidelsen av vegen på 

østsiden av dagens veg. Samlet gir vegutvidelsen 

behov for å sanere nesten 20 bolighus. Noen 

næringsbygg berøres også. 

Det blir en betydelig bedret situasjon for gående 

og syklende. Sanerte boliger ligger mellom dag-

ens fylkesveg og nærings- og handelsområdet på 

Dikeveien, og kan ikke sies å være en integrert 

del av boligområdene på nordvestsiden av 

fylkesvegen. 

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten 

negativ (–).  

Nedskalert planforslag 

Det nedskalerte planforslaget tilsvarer fullskala 

planforslag med unntak av at gang- og sykkelveg 

øst for fylkesvegen er tatt bort. I tillegg er det 

kun ett kjørefelt sørgående mellom Bjørneng-

veien og Østfoldhallen. Lokket ved Østfoldhallen 

er erstattet av en kulvert under fv. 109 og en 

under Rådalsveien. Det kommer 
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sammenhengende gang- og sykkelvegtilbud langs 

Dikeveien som en del av anleggsgjennomføring-

en.  

Det er behov for å rive 14 bolighus og 7 

næringsbygg. 

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten. Konsekvensen blir liten 

negativ (–).  

Alternativ 0 

Dikeveien er et næringsområde som er i konstant 

endring og utvikling. En kan forvente en økning i 

forretninger her, og med det en økning i bil-

trafikken. Nytt dobbeltspor (InterCity) kan legges 

i delområdet. Alternativet har ingen konsekvens. 

 

6.4.4 Delområde 4 Østfoldhallen  

Fullskala planforslag 

Tilgjengeligheten til Østfoldhallen blir noe 

forbedret gjennom bedre gang- og 

sykkelforbindelser til omkringliggende bolig-

områder. Lokket gir god forbindelse mot senteret 

i alle retninger. 

Omfanget vurderes som middels positiv. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen 

blir middels positiv (++). 

Nedskalert planforslag  

Ny kulvert under Rådalsveien gir bedre 

tilgjengelighet for myke trafikanter. 

Omfanget vurderes som lite eller intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen 

blir liten positiv (+). 

Alternativ 0 

Vi kjenner ikke til planer om endringer av 

Østfoldhallen. Alternativet har ingen konsekvens. 

 

6.4.5 Delområde 5 Hauge  

Fullskala planforslag  

Hans Nielsen Hauges vei er en viktig del av 

skolevegen for elevene som bor på Hauge som 

må krysse fv. 109 for å komme seg til Hauge 

skole eller Haugeåsen ungdomsskole. Det kan 

fortsatt benyttes som skoleveg, da det etableres 

gangbru mellom denne vegen og Liljeveien/ 

Steinliveien. Dette vil ha en positiv innvirkning på 

skolevegen til Hauge skole og tilgjengeligheten til 

de som bor på Hauge.  

Omfanget vurderes som middels positivt.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

middels positiv (++).  

Nedskalert planforslag  

Nedskalert planforslag er på denne strekningen 

nesten identisk med fullskala alternativ.  

Omfanget vurderes som middels positivt.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

middels positiv (++).  

Alternativ 0 

Delområdet består av et utbygd boligfelt og 

dyrket jord. Det foreligger ingen vedtatte planer 

om endringer her. Nytt dobbeltspor kan bli lagt 

langs dagens jernbane innenfor delområdet. 

Alternativet har ingen konsekvens. 
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Figur 6-8: Ny bru over fv. 109 som forbinder Hauge 
med Råkollen. Brua er universelt utformet. Nedskalert 
planforslag 

6.4.6 Delområde 6 Omberg  

Fullskala planforslag  

Dette delområdet består av boliger, industri/ 

lager/logistikkbedrifter og dyrket jord. Delområ-

det blir ikke direkte berørt av tiltaket. 

Tilgjengeligheten til området blir som følge av 

tiltaket den samme som i dagens situasjon. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er liten til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0).  

Nedskalert planforslag  

Nedskalert planforslag skiller seg ikke fra fullskala 

alternativ for dette delområdet.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er liten til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0). 

Alternativ 0 

Det er ledig areal til fortetting av industri-

virksomhet i dette området. Nytt dobbeltspor 

(InterCity) kan bli lagt på dyrket jord i del-

området og Rolvsøy godsterminal kan bli utvidet. 

Dette har imidlertid liten betydning for tema 

nærmiljø og friluftsliv. Alternativet har ingen 

konsekvens. 

 

6.4.7 Delområde 7 Elvefronten  

Fullskala planforslag  

Delområdet blir ikke berørt av tiltaket, og 

omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0).  

Nedskalert planforslag  

Delområdet blir ikke berørt av tiltaket, og 

omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0).  

Alternativ 0 

Det forventes ingen endringer i dette området 

som har betydning for temaet. Alternativet har 

ingen konsekvens. 

 

6.4.8 Delområde 8 Nesskogen/Rekustad-
åsen/Rønningen (Rådalsveien–
Hatteveien) 

Fullskala planforslag  

Utvidelsen av fv. 109 kommer på østsiden, noe 

som gir små inngrep i dette delområdet. Det byg-

ges bussholdeplass ved Solheim med en gang- og 

sykkelkulvert/undergang under fylkesvegen. 

Videre blir det bussholdeplass ved Rønningen 

med gangbru og bussholdeplass ved Hatteveien 

med undergang. Det er tosidig gang- og 

sykkelvegsystem langs fylkesvegen. Det blir 

etablert nødvendige snarveger i forbindelse med 

bussholdeplassene. Sykkelveg med fortau og 

gang- og sykkelveg tilpasses kulvert/undergang 

for å gi mest mulig lys i den og så kort rampe som 

mulig.  

Det er behov for å sanere noe få hus på vestsiden 

av dagens veg på denne strekningen.  

Støysituasjonen vil bli noe bedret for de områd-

ene der det i dag ligger bolighus.  
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Grunnet bedring i tilbudet for myke trafikanter 

gis tiltaket lite positivt omfang.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten 

positiv (+).  

 

Figur 6-9: Det er tosidig tilbud for myke trafikanter på 
hele strekningen i det fullskala planforslaget 

Nedskalert planforslag  

I det nedskalerte planforslaget er hoved-

løsningen samsvarende med fullskala alternativ, 

men gang- og sykkelveg på vestsiden av fylkes-

vegen mellom Rønningen og Hatteveien er tatt 

ut. Snarvegen som går over jordet opp til bolig-

området er også tatt ut. Det gir et noe dårligere 

tilbud til beboerne som må krysse fv. 109 enten 

ved Rønningen eller Hatteveien for å komme inn 

på langsgående sykkelveg med fortau. Brukerne 

av snarvegen må benytte Rønningveien eller 

Heigårds allé for å komme inn på langsgående 

gang- og sykkelvegnett. Tiltaket gir behov for å 

rive 3 boliger innenfor delområdet.  

Grunnet endring i tilbudet for myke trafikanter 

gis tiltaket lite negativt omfang.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten 

negativ (–). 

Alternativ 0 

Innenfor dette delområdet viser kommune-

planen to nye boligområder B205 og B212) i det 

som i dag er grøntområder, og framtidig utbyg-

ging på dyrket jord ved fv. 109 (BA202). Man kan 

forvente utbygginger her som gir flere boliger, og 

med det en liten økning i antall bosatt og 

biltrafikk. Alternativet har ingen konsekvens. 

 

6.4.9 Delområde 9 Kirkeveien  

Fullskala planforslag  

Delområde Kirkeveien omfatter boligområder øst 

for dagens fv. 109, mellom Bjørnengveien og 

Kirkestien. Boligene ved dagens fylkesveg ligger i 

dag dels i rød og gul støysone.  

Tiltaket medfører sanering av noen få bolighus. 

For gjenstående boliger vil støybelastningen bli 

mindre enn i dag, i og med at det legges inn 

støyskjermer og -voller mot bebyggelsen. Kjøre-

vegen føres også mot vest, lenger bort fra bebyg-

gelsen i delområdet, noe som totalt sett er 

positivt for miljøbelastningen.  

Omfanget vurderes som positivt for gående og 

syklende, da disse separeres fra kjørevegen og 

føres «raskeste veg» mot Rolvsøysund. Det opp-

leves imidlertid negativt for nærmiljøet at det må 

saneres boliger, samtidig vil framtidig situasjon gi 

mindre støybelastning for de som bor der.  

Omfang vurderes derfor, totalt sett, 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 

Det nedskalerte planforslaget avviker ikke 

vesentlig fra fullskala alternativ for dette 

delområdet. Det er behov for å rive seks bolighus 

og et næringsbygg. 

Omfang vurderes derfor, totalt sett, 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 (+).  
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Alternativ 0 

Innenfor det som er boligområde forventes ingen 

endringer. Dyrket jord mellom Kirkeveien og fv. 

109 er vist som framtidig utbyggingsområde i 

kommuneplanen (BA202). Her kan en derfor 

vente en utbygging. Kommuneplanen skriver 

næringsutvikling med lite støyende virksomhet 

opp mot fylkesvegen og boligområder bak som 

mulig utbygging. Nytt dobbeltspor kan bli lagt 

langs dagens jernbane innenfor delområdet. 

Alternativet har ingen konsekvens. 

6.4.10 Delområde 10 Rolvsøy kirke  

Fullskala planforslag  

Delområdet omfatter kirken og de nærmeste 

arealene rundt. Biltrafikken fjernes fra dagens 

trasé og flyttes lenger vest. Dette vil gi kirken og 

arealene rundt et roligere miljø. Ellers påvirker 

ikke tiltaket delområdet og kirken i særlig grad.  

Omfanget vurderes som lite positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir middels 

positiv (++). 

Nedskalert planforslag  

For delområde 10 samsvarer fullskala og 

nedskalert planforslag.  

Omfanget vurderes som lite positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir middels 

positiv (++). 

Alternativ 0 

Dyrket jord mellom kirka og fv. 109 er regulert til 

framtidig kirkegård. Nytt dobbeltspor kan bli lagt 

forbi kirka. Alternativet har ingen konsekvens. 

6.4.11 Delområde 11 Nes  

Fullskala planforslag  

Dette delområdet omfatter bolig- og 

landbruksområdene ved Nes, mot elva, både mot 

Rolvsøysund, og Glomma i øst.  

Tiltaket gir ingen direkte konsekvenser for del-

området. Skolevegen mot Rekustad skole og 

Steinerskolen opprettholdes omtrent på samme 

sted som i dag.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

 

Figur 6-10: Sykkelveg med fortau er lagt over fv. 109 på Rønningen bru. Illustrasjon fullskala planforslag. I 
nedskalert planforslag er gangvegen vest for fylkesvegen tatt ut 
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Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0).  

Nedskalert planforslag  

For delområde 10 samsvarer fullskala og 

nedskalert planforslag.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0).  

Alternativ 0 

Det er ikke forvente utvikling eller utbygging 

innenfor området som har betydning for dette 

temaet, bortsett fra at framtidig trasé for 

InterCity kan berøre delområdet. Alternativet har 

ingen konsekvens. 

 

6.4.12 Delområde 12 Rekustad  

Fullskala planforslag  

Omlegging av fv. 112 og nytt kryss ved Hattevei-

en berører delområdet. Gang- og sykkeltrafikken 

føres i kulvert/undergang under fylkesvegen rett 

før Hatteveien. Sykkelveg med fortau fortsetter 

på eksisterende veg fram mot Rolvsøysund. Etter 

Hatteveien skifter gående og syklende side. Kul-

vert bygges ved Rostadveien, noe som gir sikker 

kryssing av omlagt fv. 112 for mye trafikanter. 

Bussholdeplasser plasseres i tilknytning til 

kulverten/undergangen.  

Gående og syklende som skal fra boligområdene 

på Rekustad til nærbutikken ved Hatteveien får 

noe lenger veg for å komme seg til butikken i ny 

løsning. 

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig (0).  

Nedskalert planforslag  

Nedskalert planforslag skiller seg fra fullskala ved 

at gang- og sykkeltrafikk må krysse ny fv. 112 i 

plan ved Rostadveien. Løsningen er ellers lik.  

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten negativ (–).  

Alternativ 0 

Kommuneplanen viser ny trasé for fv. 112 over 

dyrket mark i delområdet. Dette har liten 

betydning for dette temaet. Alternativet har 

ingen konsekvens. 

 

6.4.13 Delområde 13 Orions vei m.fl. 

Fullskala planforslag  

Dette delområdet har med seg bebyggelsen fra 

Hatteveien til Rolvsøysund som ligger inn mot 

dagens fylkesveg 109 og fv. 112, til rett forbi 

Seiersborg skole.  

Fv. 109 legges om, noe som gir store endringer 

innenfor delområdet. Dagens fylkesveg blir 

sykkelveg med fortau, og biltrafikken fjernes og 

flyttes lenger vest. Dette vil fjerne en stor 

barriere og miljøbelastning i boligområdet, og 

muliggjøre en revitalisering. For å få plass til ny 

bru og kjøreveg må ni boliger i Orions vei og ved 

Rolvsøysund saneres.  

Støysituasjonen blir betydelig forbedret.  

Omfanget vurderes totalt sett som stort positivt.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen 

blir middels positiv (++).  

Nedskalert planforslag  

For delområde 13 er fullskala og nedskalert 

planforslag nesten identiske. Filterfeltet i krysset 

med fv. 112 er tatt ut.  

Omfanget vurderes totalt sett som stort positivt.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 
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Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen 

blir middels positiv (++).  

Alternativ 0 

Kommuneplanen viser et lite framtidig nærings-

område i enden av Orions vei. Dette har liten 

betydning for dette temaet. Nytt dobbeltspor 

kan bli lagt innenfor delområdet. Alternativet har 

ingen konsekvens. 

 

6.4.14 Delområde 14 Rolvsøysund  

Fullskala planforslag  

Rolvsøysund har verdi som rekreasjonsområde 

og nærmiljøelement, samtidig som det er viktige 

kommunikasjonslinjer for gående og syklende på 

tvers av sundet. Gamle Rolvsøysund bru har også 

verdi som identitetsskapende element.  

Ny bru over Rolvsøysund legges 35-40 meter 

nord for eksisterende kjørebru. Dagens bilveg 

omdisponeres til sykkelveg med fortau, noe som 

gir et meget godt tilbud for gående og syklende. 

Det er imidlertid allerede et godt tilbud i form av 

gamle Rolvsøysund trebru. Vegbrua har god 

bredde, det legges derfor opp til ulike tiltak på 

brua for å skille syklister og gående, og gi tilbud 

utover ren forflytning. Så langt er det planlagt 

benker, fiskeplasser og beplanting i plantekasser, 

se figur 6-13 og figur 6-14.  

På den andre siden vil brua bli et nytt inngrep 

som gjør området noe mindre attraktivt å bruke. 

Badeplass/brygge vil bli liggende rett under brua.  

Omfanget vurderes som lite negativ. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten 

negativ (–). 

 

Figur 6-12: Det blir mange bruer over Rolvsøysund 

 

Figur 6-11: Fullskala planforslag mellom Hatteveien og Rolvsøysund. Store grønne flater på Rekustadjordet er 
motfylling som må etableres for å oppnå tilstrekkelig områdestabilitet  
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Figur 6-13: Ulike prinsippskisser for utforming av 
dagenes bilbru over Rolvsøysund 

 

Figur 6-14: Skisse som viser mulig utforming av 
dagens bilbru over Rolvsøysund 

Nedskalert planforslag  

For delområde 14 er fullskala og nedskalert 

planforslag identiske.  

Omfanget vurderes som lite negativ. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til stor. Konsekvensen blir liten 

negativ (–). 

Alternativ 0 

Nytt dobbeltspor vil krysse Rolvsøysund. 

Alternativet har ingen konsekvens.  

 

6.4.15 Delområde 15 Opstad  

Fullskala planforslag  

Planforslaget vil ikke endre tilgjengeligheten 

til/fra Opstad, og de viktig rekreasjonsområdene 

Moabanen og Greåker fort blir ikke berørt.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen 

blir ubetydelig (0).  

Nedskalert planforslag  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen 

blir ubetydelig (0).  

Alternativ 0 

Kommuneplanen viser nye boligområder nord i 

delområdet og en utvidelse av Greåker videre-

gående skole. Dette vil øke folketallet og gi økt 

trafikk. Alternativet har ingen konsekvens. 
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6.4.16 Delområde 16 Greåker  

Fullskala planforslag  

En firefeltsveg vil bli en større barriere enn 

dagens tofeltsveg. På den andre siden vil det bli 

tre planskilte fotgjenger- og syklistkryssinger 

under fv. 109 og en under Grålumveien. Under-

gangene vil bli universelt utformet. Greåker 

sentrum vil få en estetisk opprustning. Det vil bli 

gode tosidig gang- og sykkelvegsystemer med 

god forbindelse mot lokalvegnettet. Det blir 

enkelt å orientere seg for alle trafikanter.  

På Greåker legger planen opp til å etablere et 

skateanlegg nær veganlegget, se figur 6-15. Det 

er et positivt element for dette temaet. Anlegget 

ligger ikke inne i vegfinansieringslanene, og 

vektlegges derfor ikke. 

I området må det saneres 14 bolighus og seks 

næringsbygg. 

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 (+).  

 

Figur 6-15: Skateanlegg på Greåker er vist i begge 
planforslag, men er ikke en del av veganlegget 

Nedskalert planforslag  
På Greåker samsvarer planene for fullskala og 
nedskalert planforslag. 

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 må forvente endringer på Greåker selv om det 

ikke bygges ny fv. 109, spesielt med bygging/ 

utvikling innenfor næring og industri. Nytt 

dobbeltspor kan også gi store endringer. 

Alternativet har ingen konsekvens. 

6.4.17 Delområde 17 Tindlund  

Fullskala planforslag  

Det nye veganlegget vil ta deler av ballbanen ved 

Tindlund barneskole. Erstatningsareal for denne 

blir nordøst for dagens bane. 

Undergangen under fv. 109 beholdes omtrent på 

samme sted som i dag. I tillegg blir det ny 

kulvert/undergang under Nye Tindlundvei. 

Kollektivholdeplassen flyttes litt vestover for å 

tilpasses ny løsning.  

I kryss med Fredheimveien vil det opprettholdes 

en gang- og sykkelbru over fv. 109, men den vil få 

endret føring fra i dag. For å oppnå universell 

utforming blir denne noe lengre enn den er i dag, 

men med mindre stigning.  

I området må det saneres opp mot 26 bolighus. 

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 

I det nedskalerte planforslaget beholdes dagens 

veg fra krysset med Grålumveien. Det blir 

lysregulert T-kryss ved Nye Tindlundvei, og 

kulverten under fv. 109 beholdes. Det bygges ny 

gang- og sykkelkulvert under Nye Tindlundvei. 
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Videre mot Hannestad opprettholdes dagens vei. 

Det bygges ny gangbru over fylkesvegen, og 

sykkelveg med fortau nord for fylkesvegen. 

Gjennomgående gangvegsystem på motsatt side 

går ut. Det bygges nye støyskjermingsanlegg.  

Det bygges ikke ny kulvert i Kirkebyveien, og 

sykkelveg med fortau går inn på dagens gang- og 

sykkelveg ved Kirkebyveien.  

Antall hus som må saneres reduseres vesentlig i 

forhold til fullskala planforslag, henholdsvis 18 

boliger og to næringsbygg.  

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 

Det ligger mulighet til å bygge ut flere bolig-

områder i kommuneplanen her. Dette vil gi økt 

folketall og mer biltrafikk. Alternativet har ingen 

konsekvens. 

 

6.4.18 Delområde 18 Hannestad  

Fullskala planforslag  

Sykkelveg med fortau følger dagens gang- og 

sykkelveg under Hannestadåsen, og dagens 

kjøreveg opprettholdes uendret gjennom 

området. Sykkelvegen krysser Ordfører Karlsens 

vei i plan. Strømsæthers vei flyttes litt for å få 

fram sykkelvegen på nordsiden av eks. fylkesveg. 

Eksisterende underganger ved Yven 

opprettholdes, og gang- og sykkelveg på sørside 

veg mot Alvim opprettholdes.  

Den nye løsningen vil bli en forbedring av 

løsningen for gående og syklende. 

Ved Yven saneres tre boliger på nordsiden av fv. 

109.  

Omfanget vurderes som middels positivt, da 

tiltaket medfører et sammenhengende gang- og 

sykkelvegsystem på nordsiden av fylkevegen.  

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen 

blir middels positiv (++).  

Nedskalert planforslag 

I det nedskalerte planforslaget bygges de samme 

anleggene for gang- og sykkeltrafikk som i 

fullskala alternativ.  

Det er behov for å sanere tre boliger nord for 

fylkesvegen.  

Omfanget vurderes som middels positivt, da 

tiltaket medfører et sammenhengende gang- og 

sykkelvegsystem på nordsiden av fylkesvegen.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels til stor. Konsekvensen 

blir middels positiv (++).  

Alternativ 0 

Det ligger mulighet til å bygge ut boliger på Yven-

åsen i kommuneplanen. Dette vil gi økt folketall 

og mer biltrafikk. Alternativet har ingen 

konsekvens. 

 

6.4.19 Delområde 19 Alvimjordene  

Fullskala planforslag 

Forbi Alvimjordene vil tiltaket gi et langt bedre 

tilbud for myke trafikanter enn i dag. Sykkelveg 

med fortau legges langs nordsiden av fv. 109. Det 

er ingen spesielle negative konsekvenser knyttet 

til tiltaket innenfor delområdet.  

Omfanget vurderes som middels positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er liten til middels. Konsekvensen blir 

liten positiv (+).  
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Figur 6-16: Veganlegget sett fra rundkjøringen ved 
Amfi Borg, begge planforslag 

Nedskalert planforslag  
Nedskalert planforslag er samsvarende med 
fullskala alternativ på denne delstrekningen.  

Omfanget vurderes som middels positivt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er liten til middels. Konsekvensen blir 

liten positiv (+).  

Alternativ 0 

Nytt dobbeltspor vil krysse Alvimdalen. 

Alternativet har ingen konsekvens. 

 

6.4.20 Delområde 20 Alvim  

Fullskala planforslag  

Delområdet er helt i utkanten av det som 

omfattes av denne planen, og nærmiljø- og 

friluftsverdier berøres ikke ut over ny gang- og 

sykkelkulvert ved Amfi Borg og sammenkobling 

mot tidligere planlagt gang- og sykkelvegnett ved 

Alvim.  

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 

Nedskalert planforslag samsvarer med fullskala 

planforslag i delområdet.  

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 (+). 

Alternativ 0 

Det er ikke kjent framtidige planer innenfor 

delområdet som vil ha betydning for temaet. 

Alternativet har ingen konsekvens. 

 

6.5 Oppsummering av konsekvenser  

6.5.1 Alternativ 0 

0-alternativet er en videreføring av dagens 

situasjon. Det vil si at det ikke bygges ny fv. 109 

eller nye gang- og sykkelveger. En har hatt som 

utgangspunkt at vedtatte planer ikke inngår i 

alternativ 0 siden mange av planene i Fredrikstad 

er forkastede planer for plassering av ny fylkes-

veg 109. Det vil likevel bli endringer uavhengig av 

fv. 109 grunnet vedtatte planer. Om disse 

realiseres vil folketallet øke grunnet etablering av 

flere boliger. Det foreligger også planer om 

utvikling av næringsområder. I sum vil dette gi 

økt biltrafikk.  

Det knytter seg stor usikkerhet til framtidig 

utbygging av InterCity med nytt dobbeltspor 

gjennom Fredrikstad, over Rolvsøysund og videre 

til Alvim. Endelig trasé er ikke valgt.  

Alternativet har ingen konsekvens (0). 

 

6.5.2 Fullskala planforslag 

Omfang og konsekvens fordelt på de ulike kart-

lagte og verdisatte delområder er vist i .  

Samlet vurdering viser at planforslaget samlet 

sett gir liten positiv konsekvens, og rangeres 

bedre enn alternativ 0 for temaet nærmiljø og 

friluftsliv. De største negative virkningene av 

betydning er innløsning av boliger, og med det 

negativ påvirkning av bomiljøer. Støyskjerming 

gir bedre forhold for boligene som blir igjen i 

området.  
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Det er positivt at det etableres et tilbud som 

fungerer for mange trafikantgrupper. Det gjelder 

alt fra barn og voksne som går, barn på sykkel, 

voksne og gamle hverdagssyklister til transport-

syklister. Dette sikrer at de som bor her kan velge 

en miljøvennlig reise til arbeid eller aktivitet, og 

gode koblinger for gående og syklende til gang- 

og sykkelvegsystemet langs fv. 109 og til buss-

holdeplasser. Brukere av gang- og sykkelveger vil 

stort sett ikke bli utsatt for luftforurensning siden 

støyskjermer i de aller fleste tilfeller er plasser 

mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg. 

Inndelingen i delområder medfører at det ikke 

blir gjort gode vurderingene av et gjennom-

gående tilbud for gående og syklende, selv om 

den positive isolerte effekten vurderes i de 

enkelte delområder. De positive virkningene av 

et sammenhengende trygt og godt system med 

god standard kan dermed være noe under-

vurdert. Dette er imidlertid hensyntatt i den 

samlede vurderingen.  

Samlet gis fullskala planforslag liten positiv 

konsekvens (+). 

 

6.5.3 Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag gir et bedre gang- og 

sykkelvegtilbud i Fredrikstad enn dagens sitasjon, 

men noe dårligere enn i fullskala planforslag som 

har et tosidig gang- og sykkeltilbud. Lokket ved 

Østfoldhallen er tatt bort, og de to kulvertene gir 

en noe dårligere løsning. Innløsning av boliger 

har betydning for nærmiljøet, og det er liten 

forskjell på planforslagene i Fredrikstad.  

I nedskalert planforslag beholdes dagens 

veganlegg fra Tindlund til Alvim, men suppleres 

med sykkelveg med fortau, nye støyskjermer, 

nye kulverter og ny gangbru. Fordi kjøreveg-

anlegget ikke utvides blir det innløst langt færre 

Tabell 6-3: Oppsummering av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Alternativ 0 har intet omfang og ingen 
konsekvens for alle delområder (samlet konsekvens er 0).Fullskala planforslag er rangert som nr. 1 med liten positiv 
konsekvens. Nedskalert planforslag er rangert som nummer 2, også med positiv konsekvens  

Delområde Verdi 

Alternativ 0 Fullskala planforslag  Nedskalert planforslag  

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

1. Stabburet L Intet 0 Intet 0 Intet 0 

2. Råfeltet M/S Intet 0 Middels negativt – – Middels negativt – – 

3. Dikeveien L Intet 0 Lite negativt – Liten negativ – 

4. Østfoldhallen M/S Intet 0 Middels positivt ++ Liten positiv + 

5. Hauge M Intet 0 Middels positivt ++ Middels positiv ++ 

6. Omberg L/M Intet 0 Intet 0 Intet 0 

7. Elvefronten S Intet 0 Intet 0 Intet 0 

8. Nesskogen/Rekustad-
åsen/Rønningen 

S Intet 
0 

Liten positivt + 
Liten negativt 

– 

9. Kirkeveien L/M Intet 0 Lite positivt + Lite positivt + 

10. Rolvsøy kirke S Intet 0 Lite positivt ++ Lite positivt ++ 

11. Nes S Intet 0 Intet 0 Intet 0 

12. Rekustad M Intet 0 Intet 0 Liten negativ – 

13. Orions vei m.fl. L/M Intet 0 Stort positivt ++ Stort positivt ++ 

14. Rolvsøysund S Intet 0 Lite negativt – Lite negativt – 

15. Opstad M/S Intet 0 Intet 0 Intet 0 

16. Greåker L/M Intet 0 Lite positivt + Lite positivt + 

17. Tindlund M/S Intet 0 Lite negativt – Lite negativt – 

18. Hannestad M/S Intet 0 Middels positiv ++ Middels positiv ++ 

19. Alvimjordene L/M Intet 0 Middels positivt + Middels positiv + 

20. Alvim M Intet 0 Lite positivt + Lite positivt + 

Samlet konsekvens 0 + + 

Rangering 3 1 2 
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boliger i dette alternativet. Nedskalert planfor-

slag vurderes som bedre enn 0-alternativet for 

nærmiljø og friluftsliv. Alternativet vurderes som 

bedre enn fullskala alternativ med hensyn til 

sanering av boliger, men samlet sett er 

alternativet rangert etter fullskala planforslag på 

grunn av at gang- og sykkelvegsystemet blir 

ensidig.  

 

6.6 Konsekvenser i anleggsperioden 

Anleggsperioden vil medføre belastninger som 

støy, støv og rystelser for beboere og brukere av 

området. Det er mye boligbebyggelse langs 

fv. 109, noe som medfører at mange vil bli 

berørt.  

Vegbyggingen vil videre gi et stort behov for 

omlegging av veger. Det er fare for lekkasje til 

småveger i boligfelt. Det skal settes opp bom i 

Råkollveien for å forhindre dette. I tillegg kan 

barriereeffektene også bli store i anleggsperiod-

en, da kryssingsmuligheter som vil foreligge i 

ferdig situasjon ikke er etablert. Det vil forekom-

me anleggstrafikk på eksisterende veger. Det vil 

til enhver tid være sikret trygge skoleveger for 

skolebarn på tvers av og langs fylkesvegen.  

Før omlegging av trafikk til Dikeveien skal det 

være etablert et langsgående gang- og 

sykkeltilbud langs denne. 

Nedskalert planforslag vil ha noe mindre støy og 

forstyrrelser knyttet til seg siden det medfører 

noe mindre bygging enn fullskala planforslag. 

Forskjellen er imidlertid liten.  

 

6.7 Usikkerhet 

Kunnskapen om nærmiljø og friluftsliv bedøm-

mes å være god. Utredningen er utarbeidet av 

lokalkjente, og informasjon om temaet er godt 

tilgjengelig. Dette supplert med egne under-

søkelser og befaringer gir et godt grunnlag for 

vurderingene. Konsekvensvurderingene er gjort 

på et grovt nivå. Enkeltpersoner kan oppleve at 

verken verdivurdering eller konsekvens av 

tiltaket stemmer med deres oppfatning eller 

erfaring. Dette er en usikkerhet som inngår i alle 

slike utredninger. Det er ikke mulig å gjøre 

vurderinger ned på enkelpersonnivå.  

Det er uvisst hva slags påvirkning ny InterCity-

løsning gjennom Fredrikstad og Sarpsborg vil ha 

 

Figur 6-17:Det nye veganlegget har et godt tilbud til myke trafikanter. Nedskalert planforslag Greåker 
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på området. Plan for IC er derfor ikke tatt med 

som grunnlag for utredningsarbeidet da det ikke 

foreligger vedtatt plan. 

 

6.8 Avbøtende tiltak 

Vegtiltaket vil grunnet økt bredde gi en større 

barriereeffekt. Samtidig vil løsningene for gående 

og syklende blir universelt uformet, og jevnt over 

gi et trafikksikkert gang- og sykkelsystem. For å 

bøte på den store barriereeffekten lange 

underganger har, er det viktig at disse er godt 

lyssatte og med en kurvatur som gjør at det blir 

mulig å se utgangen når man går eller sykler inn. 

Noen av undergangene er i områder hvor det 

ferdes få mennesker, da kan undergangen føles 

mer utrygg enn det ville ha vært å krysse vegen i 

plan. Det blir viktig å utforme undergangene på 

en måte som gjør at myke trafikanter føler seg 

trygge og at undergangen oppleves som en 

effektiv måte å passere fylkesvegen på.  

 

6.9 Oppfølgende undersøkelser 

Faseplanlegging 

Anleggsfasen vil gi utfordringer for lokalmiljøene 

ved stengte atkomster og omlagte veger. I 

forbindelse med faseplanleggingen må det tas 

hensyn til myke trafikanter og atkomst til boliger.  

Støyberegninger 

Det er utført støyberegninger for alle 

alternativer. I den videre detaljeringen av valgt 

alternativ vil det bli utført mer nøyaktige 

beregninger for hver enkelt bolig som står i fare 

for å bli utsatt for støy over grenseverdiene. 

Dette vil danne grunnlag for detaljerte støytiltak 

som lokale støyskjerming og fasadetiltak for 

berørte boliger med uteplasser. Innløsning kan 

også være en mulighet om det ikke er mulig å 

tilfredsstille grenseverdiene i støyretningslinjen.  
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