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Sammendrag 
Planforslaget legger til rette for sammenhengende gang- og sykkelvegnett mellom 
Skjærviken og Fredrikstad sentrum, ved at gang- og sykkelveg på strekningen Begby – Borge 
skole bygges. Dette gir en sikrere skoleveg og bidrar til sammenhengde gang- og 
sykkeltilbud for arbeidsreiser. Fylkesveg 110 legges utenom Borge gravlund og det bygges 
ny undergang for myke trafikanter under fv. 110. Bussholdeplassene oppgraderes samt at 
det etableres ny bussholdeplass langs Borgeveien ved innkjøringen til østre p-plass ved 
Borge gravlund. Ved innkjøringen til gravlundens vestre p-plass etableres det 
forbikjøringsfelt. Nytt kryss mellom fv. 110 og fv. 113 ved Borge gravlund bygges med 
venstresvingefelt for de som kommer fra Begby og skal inn fv.113 (Borgeveien). 

Krysset mellom fv. 110 og Vardeveien og krysset mellom fv. 110 og Grimstadveien bygges 
om til fullkanaliserte T-kryss. Det betyr at avstandene mellom kryssene økes og det bygges 
venstresvingefelt både for trafikk på fv. 110 fra Fredrikstad mot Årum (Vardeveien) og for 
trafikk på fv. 110 fra Skjærviken mot Borge skole (Grimstadveien). 

Planforslaget medfører en omlegging av adkomsten til bensinstasjonen og til en privat 
eiendom. 

Gang- og sykkelvegdelen av tiltaket skal finansieres av Bypakke Nedre Glomma (BNG). Det er 
et uttalt mål i BNG at «all vekst i persontrafikken skal tas av gående, syklende og 
kollektivtransport». Derfor er det viktig med attraktive anlegg, som blant annet innebærer 
anlegg med enhetlig utforming, få systemskifter, god sikkerhet og god framkommelighet. 

Det er også vurdert enklere løsninger i form av smalere fylkesveg 110 og det er vurdert 
enklere løsninger for gang- og sykkelvegen. Med bakgrunn i vedtak fra Østfold 
fylkeskommune, planlegges skoleveger med vegnormalstandard. 

Planforslaget vurderes å gi positive konsekvenser for trafikksikkerhet og framkommelighet.  

Beslag av dyrka mark er redusert gjennom smalere fv. 110 (7,5m). I byggeplanfasen vil 
bredden på gang- og sykkelvegen søkes redusert, i tråd med vegnormalene.  
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1 Bakgrunn for planforslaget 

1.1  Hensikt og bakgrunn for planarbeidet 
Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for opparbeidelse av gang- og 
sykkelveg langs fylkesvegen for å få et sammenhengende tilbud på strekningen, opparbeide 
ny fylkesveg utenom Borge gravlund og utbedre kryss mellom fv. 532 og fv. 110 ved Borge 
skole. I tillegg reguleres det nødvendige arealer for en framtidig breddeutvidelse og 
kantforsterkning. 

1.2  Aktører og eierforhold 
Tiltakshaver: Statens vegvesen Region øst. Vegeier: Østfold fylkeskommune. 

Planforslaget berører følgende eiendommer direkte: 

Gnr 601 601 663 663 663 663 662 662 662 662 
Bnr 154 2 1 2 5 11 6 2,10,13 17 20 

Gnr 662 662 662 662 662 666 662 663 663 601 
Bnr 30 5 51 21 22 19 6 7 8 117 

1.3 Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 skal det for reguleringsplaner som kan ha 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, utarbeides et planprogram med en tilhørende 
konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn. 

Tiltakene innebærer ingen utredningskrav etter forskriften om konsekvensutredninger, og 
tiltaket kommer ikke inn under § 2 i forskriften som lister opp tiltak som alltid skal 
behandles og omfattes heller ikke av § 3, som angir at enkelte planer og tiltak skal vurderes 
etter forskriftens § 4 dersom de har vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det er utført 
ROS- analyse for å kartlegge risiko og avbøtende tiltak. 
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2 Planprosessen 

2.1 Varsel om oppstart 

  

Oppstart for kryss mellom Vardeveien og Grimstadveien (v/ Borge skole) ble varslet 30. mars 
2010. 

Planarbeidet ble annonsert i Fredriksstad Blad, Demokraten og på kommunens og 
vegvesenets nettsider. Varsel ble også sendt til direkte berørte og naboer, samt til offentlige 
etater, organisasjoner og andre. 

Oppstart av planarbeidet for gang- og sykkelveg ble varslet 28. mai 2013. 

Planarbeidet ble annonsert 28. mai 2013 i Fredriksstad Blad og på kommunens og 
vegvesenets nettsider. Det ble sendt varsel om oppstart i form av brev til direkte berørte og 
naboer, samt til offentlige etater, organisasjoner og andre. 

I forbindelse med endringer i prosjektet var det behov for å justere plangrensen. Berørte 
grunneiere, fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunen er varslet. 
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2.2 Medvirkningsprosess 
Det har underveis i arbeidet med reguleringsplanen vært avholdt møter med kirkevergen og 
fylkeskonservator for å avklare forholdet til gravlunden og kulturminner. 

Åpent møte ble avholdt 8. november 2016 på Bøndernes hus i Borge og planforslag ble 
presentert på årsmøtet til Skjærviken lokalsamfunnsutvalg.  

3 Planstatus og rammebetingelser, overordnede planer 

3.1 Fylkesplan for Østfold 

Figur 1 viser utsnitt av fylkesplanens arealdel. 

Fylkesplan for Østfold har som mål å overføre transport transportaktivitet fra bil til gange og 
sykkel på korte turer ved å satse på et godt gang- og sykkelvegnett. Fylkesplanen har flere 
delmål som er relevante i plansaken. Som et delmål i planen skal den årlige 
omdisponeringen av dyrka mark i Østfold minst halveres innen 2010. Fram mot 2020 skal 
den årlige avgangen av dyrka mark reduseres til et absolutt minimum, og holdes på dette 
nivået til 2050.  

Det skal søkes å bevare levedyktige bestander av naturlig forekommende arter og bevare 
mangfoldet i natur- og vegetasjonstyper i fylket, samt stanse tap av biologisk mangfold 
innen 2010. 

Verdifulle landbruks-, natur-, frilufts-, landskaps- og kulturminneområder skal bevares 
mest mulig sammenhengende. Biologisk mangfold skal vektlegges i de kommunale planene. 
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Kulturminner og kulturmiljø skal være en integrert del av areal-, miljø- og 
ressursplanleggingen og forvaltningen, i kommunene og på regionalt nivå. Dokumentasjon 
og vurdering av kulturminner og kulturmiljø skal gjøres på et tidlig stadium i all 
arealplanlegging, fortrinnsvis som grunnlag for kommuneplanene. 

3.2 Kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune, 2011-2023 

 

Figur 2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel, som viser hensynssone H570_1, bevaring kulturmiljø. 

Planen viser framtidig gang- og sykkelveg langs fylkesveg 110 fra Begby til Borge kirke med 
omlegging av fylkesvegen ved gravlunden ved Borge kapell.  

3.3 Landbruksplanen for Fredrikstad kommune 2011-2023 
Landbruksplanen ble vedtatt 8.september 2001. Planområder berører landbruksområder – 
fulldyrka jord – og skog. 

 

Figur 3 viser utsnitt fra landbruksplanen. Figuren viser fulldyrka jord og skog.  (Kilde. NIJOS) 
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3.4 Gjeldende reguleringsplaner 

Figur 4 viser gjeldende reguleringsplan "Fv.110 g/s-veg Begbyvn. – Borge skole" og varslet planavgrensning for 
planforslaget «Fv. 110 gang- og sykkelveg Begby – Borge skole». 

Figur 5 viser utsnitt av reguleringsplan nr. 520 Bråten/Begby. 
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3.5 Sykkelhovedplan for Fredrikstad, 2009 
Statens vegvesen har i samarbeid med Fredrikstad kommune utarbeidet en plan for 
hovedvegnettet for sykkel i Fredrikstad. Denne planen er under revisjon og ny plan som 
omfatter hovedsykkelveger for både Sarpsborg og Fredrikstad er under utarbeidelse. 

Figur 6: Kart som viser Skjebergruta og strekningen Begby – Borge skole er vist med rødt. Figuren er hentet fra rapporten 
«Sykkelhovedplan for Fredrikstad» 

3.6 Trafikksikkerhetsplan 2014 – 2017 
Planen er vedtatt 30.04.2015 og prosjektet fv. 110 Haldenveien er ført opp i 
handlingsprogrammet med ID nummer BOR30. 

3.7 Regional transportplan for Østfold, juni 2012 
Planen har som mål at Østfold skal ha et trafikksikkert tilbud med høy kvalitet for gående og 
syklende. Det skal legges til rette for at andelen gående og syklende i fylket øker, med 
spesiell fokus på områder med størst potensial. 

3.8 Statlige rammer og føringer 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging er å oppnå en 
bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene og på 
tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Videre skal sykkel som transportform 
tillegges vekt der det ligger til rette for dette. Hensynet til gående og bevegelseshemmede 
skal tillegge svekt i planleggingen. 
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Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er blant annet å synliggjøre og styrke barn og 
unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

Det skal vies spesiell oppmerksomhet ved fysisk utforming. Arealer som skal brukes av barn 
og unge som skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 

Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesenter 

Ikke relevant for denne planen. 

4 Eksisterende forhold 
Strekningen Begby – Borge skole ligger langs fylkesveg 110 i Fredrikstad kommune. 
Strekningen er 2200 m lang. ÅDT på strekningen fra Begby fram til fv. 113 ved Borge kapell 
er 10833 kjøretøy, hvorav 7 % tunge kjøretøy. Videre mot Borge skole ligger ÅDT på mellom 
5-6000 kjøretøy, hvorav 6 % tunge.

Fartsgrensen er 70 km/t rett etter rundkjøringen ved Begby og fram mot Borge kapell. 
Gjennom kirkegården og fram til krysset ved Vardeveien er fartsgrensen 60 km/t. 

4.1 Beliggenhet og tilstøtende arealbruk 
Arealer som blir berørt av tiltaket er vegareal, dyrka mark, skog og Borge gravlund. I tillegg 
berøres en boligeiendom. 

Figur 7 viser oversiktskart Begby - Borge. 



Fv. 110 gang- og sykkelveg Begby – Borge skole                                                          PlanID: 01061086 
__________________________________________________________________________________ 

13 

4.2 Stedets karakter 
Ved parsellstart i Begby er det et boligfelt med eneboliger. Vestre halvdel av strekningen går 
gjennom et jordbrukslandskap med kornåkrer på begge sider av vegen. Vegen krysser et 
skogsområde vest for Borge kapell, og går gjennom gravlunden. Øst i traseen ligger en 
bensinstasjon og gårdsbebyggelse tett på vegen, og traseen avsluttes i øst i et 
kulturlandskap med kornåkrer. 

Figur 8 Kryssområde/parsellstart ved Begby, sett mot vest. 

Figur 9 Jordbrukslandskap mellom Begby og Borge kapell og gravlund, sett mot vest. 

Figur 10 Skog ved Borge kapell og gravlund. 
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Figur 11 Borge kapell og gravlund. 

Figur 12 Landbruksarealer ved parsellslutt, Borge skole, sett mot vest. 

4.3 Landskap og vegetasjon 

Landskapsbilde omfatter de visuelle og estetiske opplevelsesverdier i landskapet, der 
begrepet landskap omfatter både det åpne natur- og kulturlandskapet og det mer bebygde 
landskapet eller byen. Opplevelsen av landskapsbilde varierer og er avhengig av årstid og 
hvor en oppholder seg i landskapet. 

På strekningen Begby – Visur er det et stort og åpent landskapsrom med jordbrukslandskap 
på begge sider av vegen, der boligmassen består av gårdstun. Landskapsområdet avgrenses 
mot sørvest av åsen og boligbebyggelsen på Ekeberg.  

Midtveis på strekningen mellom Begby og Borge krysser vegen et skogsbelte, hovedsakelig 
barskog, med løvskog i skogbrynet. Øst for skogbeltet åpner det seg et mindre 
landskapsrom sør for Borge kapell. Ved Borge kapell går fylkesvegen gjennom gravlunden, 
der lave natursteinsmurer og enkle nettinggjerder skiller gravlunden fra vegarealet. At 
fylkesvegen er så sterkt trafikkert gjør at gravlunden oppleves som delt i to deler, både 
funksjonelt og i en viss grad visuelt. Gravlunden heller skrått fra nord mot sør, og store 
løvtrær avgrenser gravlunden visuelt mot jordet i sør.  
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Mellom gravlunden og Borge kirke er det igjen jordbrukslandskap, av noe mindre skala, og 
landskapsrommet snevres inn mellom bensinstasjon og gårdsbebyggelse før avkjøringen til 
Borge kirke. Her svinger vegen seg nord for en skogdekt ås som går sammenhengende 
sørvestover fra Borge til Begby.  Landskapsrommet vider seg så ut igjen mot øst og nord, i et 
åpent jordbrukslandskap som heller mot nord. Borge kirke er et landemerke som har en 
markant plassering på en høyde i landskapet, godt synlig fra traseens østligste del. Skog og 
ås med Vetatoppen og Ravneberget avgrenser landskapsrommet mot nord. 

Fylkesvegen oppleves som underordnet i landskapsrommene. Vegen er godt tilpasset 
terrengformene, uten store landskapsinngrep. 

Innenfor og tilgrensende planområdet finnes to kulturlandskap av regional betydning. 

Kulturlandskap 70 – Begby: Et kulturlandskap der interessen er landskapsbilde, og 
elementene er fylkets største og mest kjente helleristningsfelt, beliggende i beitemark med 
einerberg, omgitt av lange, flate jorder. Kulturlandskapsområdet grenser til parsellstart i 
vest. 

Kulturlandskap 80 – Borge kirke: Et kulturlandskap, der interessene er landskapsbilde og 
kulturmiljø. Elementene er 1700-tallskirke, store løvtrær og særmerkte gårdstun med 
monumental beliggenhet på markert høyde i åpent landskap. Tiltaksområdet går gjennom 
sørlig del av kulturlandskapsområdet. 

Figur 13 Avgrensning av kulturlandskap 79 og 80 - Borge. Tallet 79 er utelatt i illustrasjonen, men gjelder området som er 
avmerket til venstre for område 80. Kilde: Rapporten Østfoldlandskap av regional betydning, utgitt av Fylkesmannen i 
Østfold, 1993. 
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4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Figur 14 Registreringer i Riksantikvarens database Askeladden 

Det er mange kjente kulturminner i planområdet. Dette er hovedsakelig gravfelt og 
helleristninger, men det er også bosetningsspor fra jernalder og trolig steinalder. 

Høsten 2010 ble det utført arkeologiske registreringer i kryssområdet ved Borge skole. Det 
ble avdekket det som sannsynligvis er en ødelagt kokegrop. Denne ble dokumentert i plan, 
og det ble sendt inn en trekullprøve til datering. Planen er ikke i konflikt med automatisk 
fredete kulturminner. 

Under arkeologiske registreringer som ble foretatt høsten 2013 ble det funnet 4 
arkeologiske lokaliteter. En var et løsfunn av flint i pløyelaget, det er uavklart om denne er 
fredet. To kokegroplokaliteter fra jernalder ble gravd ut på forenklet dispensasjon, og er 
derfor ikke lenger fredet. Et felt med flatmarksgraver fra jernalder er automatisk fredet. 

Sørøst for fv. 110 ble det registrerte firkantgrav (A8), urnegrav (A9), gravrøys (A10), 
flatmarksgrav (A11) og en hulveg (A12).  Dette feltet er fra jernalder, og er automatisk 
fredet.   

Figur 15 Registrerte kulturminner i skogen ved Borge kapell 
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Registreringene ble foretatt på strekningen Visurlien – Borge gravlund. 

Tilgrensende prosjektområdet i sør, ved Begby, er det et «Kulturlandskap med svært 
interessant kulturhistorisk interesse». Dette arealet berøres ikke av vår plan. 

Området rundt Borgegårdene har tidligere vært et knutepunkt og bygdesentrum. På Borge 
Store har det tidligere vært ekserserplass for militæret og gjestgiveri. Stedet har hatt 
kommunehus, et par butikker og et meieri, og sistnevnte er gjort om til Bøndernes hus. 
Skole har det vært ved Borge siden 1864. Etter hvert som kommunesenteret flyttet til Selbak 
har Borge fortsatt å være et knutepunkt og kulturelt midtpunkt i bygda. Stedet har fortsatt et 
bygningsmiljø med middels til stor opplevelsesverdi, og er i Lokalsamfunnsprosjektet 
Skjærviken angitt som et viktig kulturlandskapsområde. 

Figur 16 Historiske elementer og opplevelseskvaliteter i Skjærviken. Grønn stiplet linje angir «viktig 
kulturlandskapsområde», røde stjerner og punkter angir «Bygningsmiljø med stor opplevelsesverdi (rangert 
rekkefølge)». (Kilde: Rapporten «Lokalsamfunnsprosjekt 
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4.5 Biologisk mangfold 
Utredning av tema naturmiljø på strekningen Begby – Borge er basert på data hentet fra 
Miljødirektoratets arealkart Kilden, rapporten Naturtypekartlegging i Fredrikstad kommune 
2009, samt Fredrikstad kommunes kartbase.  

Det er ingen registrerte naturtyper eller rødlistede arter innenfor planområdet. Det er heller 
ikke verneområder langs prosjektstrekningen. Det er ingen naturtyperegistreringer innenfor 
eller tilgrensende tiltaksområdet. 

I kryssområdet fv.110 Oldtidsveien/fv. 532 Grimstadveien-fv. 524 Lilleborgveien er den 
svartelistede arten Parkslirekne registrert. 

Det er registrert et økologisk funksjonsområde gjennom gravlunden. Dette er en trekkvei for 
rådyr. 

På gravlunden finnes det flere store trær (hule eiker og alm). 

 

Figur 17 Trekkvei for rådyr gjennom gravlunden 

4.6 Borge kapell med gravlund 
Fylkesveg 110 deler Borge gravlund i to deler. Hoveddelen av gravplassen med kapellet 
ligger på vestsiden av vegen, mens ca. 8.5 daa ligger på østsiden av vegen. Opprinnelig er 
det totalt ca. 1500 graver øst for vegen, hvorav 836 er i bruk. På grunn av dette feltets 
beliggenhet blir det ikke tatt ut nye graver her. Det er kun eksisterende graver som blir 
brukt, og slettede graver brukes om igjen bare dersom det er spesielle ønsker om gravsted. I 
gjennomsnitt har det i de siste årene vært 6 kistebegravelser og 7 urnenedsettelser årlig på 
denne delen av gravlunden.  

Årsdøgntrafikken på fylkesvegen er på 10800 kjøretøy pr. døgn og fartsgrensen er på 60 
km/t gjennom gravlunden. 
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Figur 18 Gravlunden ved Borge kapell ligger sørvendt til, mot kulturlandskap og åsrygger. Oldtidsveien passerer gjennom 
gravlunden. 

Begge parkeringsplassene til gravlunden er på nordsiden av vegen. Det er anlagt en 
undergang ved krysset mellom fv. 110 og Borgeveien, men dette blir en lang omveg for 
myke trafikanter som skal til den østre delen av gravlunden.  De fleste besøkende krysser 
derfor vegen fra hjørnet av den vestre parkeringsplassen, evt. andre steder dersom de 
besøker flere gravsteder. Gravstedene besøkes av mennesker i alle aldre, men det er en 
overvekt av eldre, ofte med litt dårligere bevegelighet. Det er krav om universell 
tilgjengelighet på gravplasser, men dette er i dag ikke tilfredsstilt for vegkryssingen til det 
nedre feltet. Det er riktignok anlagt en kort strekning med smalt fortau fra 
parkeringsplassen fram til et krysningspunkt ovenfor en port, men det er ikke nedsenk på 
fortauet, så brukervennligheten er allikevel begrenset. 

Ved begravelsesseremonier må hele gravfølget krysse vegen. Dette medfører at trafikken må 
stenges. Selv om det er rutiner for dette, har farlige situasjoner oppstått. 

Drift av gravlunden medfører risiko for de ansatte. Undergangen benyttes for transport av 
gressklippere og annet utstyr, men det er bare 1 meter avstand fra asfaltkanten til gjerdet og 
muren rundt gravlunden.  Nettinggjerdet gir ingen eller svært liten sikring. Området mellom 
gjerde/mur og veg må hyppig stelles av kirkevergens ansatte dersom det skal se velstelt ut. 

Begge gravstedene er meget utsatt for støy. Ved seremonier i nærheten av vegen er det 
vanskelig å høre hva som blir sagt, og de besøkende til sine gravsteder opplever støyen som 
sjenerende. Det er vanskelig å oppleve den roen og verdigheten som en forventer på en 
gravplass. 
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4.7 Rekreasjonsverdi og-bruk 

Figur 19 Stier i og i tilknytning til planområdet. Kilde: Miljødirektoratet, www.naturbase.no. 

Det er ikke registrert spesielle verneinteresser knyttet til friluftsliv langs prosjektstrekningen. 

Det er imidlertid et godt utviklet stisystem både i Prestegårdsskogen og i åsen mellom Borge 
og Begby, sør for fylkesvegen. Borge Varde/Vetatoppen er et viktig turmål, og Hunnebunnen 
har stor verdi som rekreasjonssted for både lokalbefolkningen og hele distriktet. Her er 
badeplassen Vispen, som er tilrettelagt med baderampe og brygge tilpasset rullestolbrukere. 

Viktige arenaer for idrettsaktiviteter er idrettsanleggene ved Begby skole, og Borge 
barneskole med utearealer. Bøndernes hus er et møtested for lag og foreninger.  

4.8 Landbruk 

Figur 20 Jordkvalitet. Kilde: Skog og landskaps kartløsning Kilden. 

Strekningen medfører erverv av landbruksarealer langs nesten hele strekningen. 
Landbruksarealene er fulldyrket, og som illustrasjonen over viser er jorda av svært god 
jordkvalitet. 
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4.9 Trafikkforhold 
Årsdøgntrafikken på strekningen mellom Begby og kryss mellom fv.110 og fv. 113 er på 
10833 kjøretøy pr. døgn, hvorav 7% tunge kjøretøy. 

Det er registrert 14 ulykker på strekningen de siste 10 årene (2004-2013). Det er registrert 
én dødsulykke og 6 ulykker med hardt skadde på strekningen og figur 21 viser 
ulykkespunktene. Det er fem ulike ulykkestyper som gjentar seg. Det er utforkjøring, 
møtende i kurve, påkjøring bakfra, kollisjon i kryss og påkjørsel av myke trafikanter som går 
langs eller krysser fylkesvegen. 

Figur 21 Oversikt over ulykker i perioden 1994-2013. 

Totalt er det 21 ulykker av typen utforkjøring eller møtende i kurve. Det kan være ulike 
grunner til at disse ulykkene har inntruffet, men en faktor som kan føre til slike ulykker 
inntreffer er at vegskulder og kjørebanen er for smal og at skuldrene er for svake. Det har 
skjedd 5 ulykker ved Borge gravlund. Det har ikke vært noen alvorlig ulykker, men en del er 
ulykker med påkjøring bakfra eller der fotgjenger prøver å krysse vegen. 

Figur 22 Oversikt over ulykkene ved gravlunden. 
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Krysset med fv. 113 Borgeveien og fv. 110 Haldenveien er et utfordrende punkt hvor det har 
vært mange ulykker. Det har i tillegg oppstått noen ulykker i forbindelse med avkjøringen til 
bensinstasjonen.  

Eksisterende kryss er et T-kryss med en forbikjøringslomme i nordgående kjørefelt. 
Bensinstasjonen ved siden av krysset har en avkjøring som ligger veldig nær krysset.  Denne 
avkjøringen er stor og utflytende og det er vanskelig å skille mellom ulykkene som har 
skjedd på grunn av krysset eller om det er på grunn av avkjøring til Bensinstasjonen, fordi 
avkjøringen til bensinstasjonen ligger så nær krysset.  

Det er utført trafikktellinger i krysset. Disse viser at det ikke er kapasitetsproblemer for 
verken T-kryss eller rundkjøring.  

 

Figur 23 Oversikt over ulykkene i kryssområdet fv. 113/ 110 og bensinstasjonen. 

I kryssområdet med fv. 532 har det vært flere alvorlige ulykker. Det har blant annet vært en 
dødsulykke hvor en syklist ble påkjørt av en bilist som skulle svinge til høyre.  Det har vært 
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tre ulykker med alvorlig skadde, der to av ulykkene var syklist som ble påkjørt av en bilist og 
en ulykke var utforkjøring med bil. 

Figur 24 Oversikt over ulykkene i kryssområdet ved Borge skole 

Figur 25 Ulykkespunkt ved kurve, ved profil 700. 
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Figur 26 Ved begravelser krysser prosesjonen fylkesvegen i dette området. Begrenset sikt pga. vegens kurvatur både 
vertikalt og horisontalt, og vegetasjon. Ulykker med lettere skader. 

 

Figur 27 Kryss fv. 113 og fv. 110, tett på inn- og utkjøring til bensinstasjonen. (Bildet er tatt mot nordøst.) 
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Figur 28 Et område der det har skjedd flere ulykker. Bussholdeplass, inn- og utkjøring bensinstasjon og vegkryss. (Bildene 
er tatt mot vest.) 

Figur 29 Ulykkespunkt i kryssområde Grimstadveien og kryssområde Vardeveien. 
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Figur 30 Begrenset sikt ved innkjøring til gravlundens vestre parkering, ved den muslimske gravlunden. Mangler skilting. 

4.10 Barn og unges interesser 
1/3 av elevene ved Borge skole kommer fra Kjølberg. De går i dag fra Borgeveien enten via 
Borge kirke og krysser fv. 110 i området Lilleborgveien- Grimstadveien, eller benytter 
undergangen ved Borge gravlund. 

Barn fra Begby og Kjølberg benytter badeplass i Hunnebunn, samt idrettsanlegg mm. ved 
Borge skole. 

4.11 Universell tilgjengelighet 
Kollektivholdeplassene på strekningen er ikke universelt utformet.  

Undergangen ved krysset fv. 110/fv.113 tilfredsstiller stigningskrav, men er en lang omvei 
for besøkende til gravlunden sør for fv. 110. 

Dersom man skal gå fra vestgående bussholdeplass mot gravlunden/fv. 113 må man ut i 
blandet trafikk i vegen eller inn på bensinstasjonens område. Dette er uoversiktlig og en lite 
ønsket situasjon. 

4.12 Teknisk infrastruktur 

4.12.1  Vann og avløp 
Dagens overvannshåndtering er løst med åpne grøfter på nesten hele strekningen bortsett 
fra profil 550 m til 1000 m, der det er et lukket ledningsnett, se figur 31. I området hvor det 
lukkede ledningsnettet ligger har det til tider vært problemer med mye overvann på jordet 
nord for fylkesvegen, i tillegg til at det blir liggende overvann inntil vegen. Dette kan føre til 
svekkelse av vegskulderens bæreevne.  

Visurbekken krysser fv. 110. Denne bekken ble lagt i rør på slutten av 1960-tallet med en 
liten dimensjon. Dette er i senere tid blitt byttet ut med en større dimensjon, med 457.2 mm 
rørtykkelse under vegen, nordover økes det til 553.4 mm etter vegen og siste del er på 
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812.8 mm. Når det forekommer store nedbørsmengder er det fortsatt problemer med 
oversvømmelse der bekken krysser vegen. Da renner overvannet over vegen og ut på jordet 
slik at det blir liggende overvann på begge sider av vegen. 

Ifølge kartgrunnlaget til vegvesenet har ikke gravlunden i dag noen form for 
dreneringssystem. Dette kan føre til at overvannet fra vegen renner ned mot gravlunden og 
kan forurense grunnen der. Det er også problematisk å grave et ledningsnett eller 
dreneringsgrøfter nær gravene som ligger langs vegen. Fredrikstad kommune har 
vannledning langs fylkesvegen. 

 

 

Figur 31 Oversikt over overvannsystemet 

 

4.12.2 Høyspent- og lavspentkabler/ledninger 

Det er kabler og ledninger langs hele strekningen. Nødvendig omlegging av disse ivaretas i 
byggeplan. 

4.13 Grunnforhold  
Fjelldybden i området varierer fra fjell i dagen til nærmere 20 m til fjell. I de fleste områdene 
med små dybder til fjell er løsmassene stort sett faste og består av siltig leire. Stedvis er det 
sandig silt og siltig sand med tørrskorpeleire og planterester. Løsmassene i områdene med 
større dybder til fjell består av leire og siltig leire, hovedsakelig bløt til middels fast, og 
enkelte områder med sand. Ved Borge gravlund er det morenemasser (antar sand og grus) 
under leirlaget. Morenelaget starter i ca. 4-10 m dybde. Det er fylt opp og planert vest for 
eneboligen i Haldenveien 76. Det er 1-3 m fyllmasser bestående av sand, silt, leire og grus. 
Under fyllmassene er det hovedsakelig sandmasser. I flere borpunkter langs strekningen er 
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det sprøbruddsleire, dvs. leire som mister det vesentlige av styrken ved omrøring. Resultater 
fra ødometerforsøk viser at leira varierer fra lite overkonsolidert til overkonsolidert. 

Det er gjort to avlesninger av piezometeret på jordet øst for gravlunden. Disse viser 
grunnvannstanden varierer mellom ca. 0,1-0,9 m dybde. 

4.14 Støyforhold  
Borge gravkapell er ikke definert som et av de tolv stille områdene angitt i gjeldende 
kommuneplan, og støyskjerming er derfor ikke et krav iht. T-1442.  

Vegdirektoratets rapport 2007/12 Ambisjonsnivåmetoden angir at anbefalt støynivå for 
kirkegård/gravplass er maksimalt 45-50 dB. Rapporten sier også at T-1442 gjelder både ved 
etablering av bygninger og areal nær eksisterende støykilder, og ved planlegging av 
nyanlegg (f.eks. veg). For miljø- og trafikksikkerhetstiltak skal det vurderes behov for 
støydempingstiltak i rød sone, i henhold til "Støyretningslinjen T-1442, praktisering i Statens 
vegvesen". Ved ny veg skal det vurderes behov for tiltak i gul sone. 

Det er utført beregninger av strekningen for dagens situasjon, i henhold til T-1442. 
Beregningene viser at et belte langs fylkesvegen har støynivå over 65 Lden (rød sone), og at 
hele gravlunden ligger innenfor støynivå 55-75 Lden (gul og rød sone). 

Figur 32 Utsnitt av støysonekart for dagens situasjon år 2016, lydnivå i dB, Lden 4 meter over terreng. 
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5 Beskrivelse av planforslaget  

5.1 Generelt 
Detaljreguleringsplanen har som formål å legge til rette for sammenhengende gang- 
sykkelveg mellom Begby og Borge skole. Ny detaljreguleringsplan skal overskrive gjeldende 
reguleringsplan 0106417 i sin helhet, slik at denne oppheves.  

Reguleringsplanen starter i rundkjøringen i krysset ved fv. 110 og Turmalinveien/Begbyveien 
og strekker seg til krysset mot Vardeveien, ved Borge skole. Det reguleres inn ny gang- 
sykkelveg på sørsiden av dagens fv. 110. Rett før Borge gravlund legges kjørevegen (fv. 110) 
om rundt gravlunden og legger seg på sørsiden av denne. Gang- sykkelvegen følger 
fylkesvegen. Gravlunden reguleres til grav- og urnelund, inkludert veien som tidligere har 
gått gjennom gravlunden. Videre etableres det en ny undergang øst for gravlunden, til 
erstatning for den som ligger der i dag. Gang- sykkelvegen fortsetter videre på sørsiden av 
fylkevegen og reguleringsplanen avsluttes rett etter krysset ved Vardeveien.  

Figur 33 Illustrasjonen over viser prinsippene for omlegging av fv. 110 rundt Borge gravlund og ny gang- sykkelveg på 
sørsiden av vegen 
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5.2 Planlagt arealbruk 
Planområdet er ca. 156 dekar. Hovedgrepet i planforslaget er å tilrettelegge for ny gang- og 
sykkelveg, legge fylkesveg 110 utenom gravlunden og utbedre krysset ved Borge skole. 

Fremtidig arealbruk vil, utover ny gang- sykkelveg og ny kantstopp for buss nordgående på 
Borgeveien, bli omtrent som i dag. 

5.3 Reguleringsformål 
Tiltaket er regulert med følgende arealformål: 

Arealformål Størrelse m2 
Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV) 668 
Grav- og urnelund (BGU1) 11403 
Buffersone – naboskap (BGU2) 2040 
Kjøreveg (o_SKV1 – o_SKV3) 22251 
Gang- og sykkelveg (o_SGS1 – o_SGS7) 8193 
Annen veggrunn - tekniske anlegg (o_SVT) 637 
Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1 – o_SVG13) 35830 
Kollektivholdeplass (o_SKH1 – o_SKH2) 372 
LNFR (L) 28044 
Hensynssoner 
Frisikt (H140) 140 
Båndlegging etter lov om kulturminner (H730,#2 ) 3106 
Bestemmelsesområder 
Anleggs- og riggområde (#1) 43464 

5.4 Faglig beskrivelse og redegjørelse 

5.4.1 Alternativvurderinger 

5.4.1.1 Forprosjekt Fv.110 Begby – Borge skole (juni 2015) 
Statens vegvesen Region øst har utarbeidet et forprosjekt (datert 09.06.2015) hvor det er 
vurdert hvilke løsninger man skal velge for gang- og sykkelveg langs fv. 110 fra Begby til 
Borge skole samt breddeutvidelse, kurveutretting og kantforsterkning. I forprosjektet ble det 
presentert 5 ulike alternativer. I forprosjektet anbefales det å legge alternativ 1 til grunn for 
detaljregulering.  

Alternativ 1, hvor fylkesvegen og gang- sykkelvegen legges i en bue utenom 
gravlunden, anses å være det beste med hensyn på måloppnåelse (gi økt sikkerhet og 
framkommelighet for alle trafikantgrupper.) Med alternativ 1 eliminerer man dagens 
ulykkespunkter gjennom gravlunden og forbi bensinstasjonen. Dette er i tråd med 
Østfold fylkeskommunes ønsker, som kommenterer i sitt innspill til reguleringsplanen 
at det er svært uheldig at fylkesvegen i dag deler gravlundområdet i to og at det bør 
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søkes å finne løsninger der dette endres. Valgt løsning er også i tråd med Fredrikstad 
kirkelige fellesråd, som påpeker i uttalelse at det i tillegg til sikkerhetsrisiko også er 
store driftsulemper ved at vegen krysser gjennom kirkegården. De påpeker at vegstøy 
forstyrrer seremonier og ødelegger for opplevelsen av ro og verdighet. De henviser til 
reguleringsplanforslaget fra 1997 der vegen er foreslått lagt utenom gravplassen, og 
ber om at denne løsningen innarbeides i den nye reguleringsplanen.  

5.4.1.2 Alternativvurdering krysningspunkt (Multiconsult nov. 2016) 
Høsten 2016 utarbeidet Multiconsult, på vegne av Statens vegvesen, en alternativvurdering 
for krysset ved fv. 110 og fv. 113. Alternativene som ble vurdert var alternativ 1 fra 
forstudien og et alternativ 2 som flytter kryssing av fv. 110 lenger øst for å optimalisere 
gangvegsystemet i området og fjerne uønsket kryssing i plan over fv. 110 for myke 
trafikanter.  

Alternativ 2 innebærer å lokalisere undergangen på østsiden av bensinstasjonen. Gang- 
sykkelvegen fra undergangen føres på nordvestsiden av bensinstasjonen til plankryssing av 
fv.113. I dette alternativet er busslommene plassert i tilknytning til undergangen, begge øst 
for bensinstasjonen. Alternativ 1 er klart bedre enn alternativ 2 mht. geometri, 
trafikksikkerhet, tilgjengelighet, universell utforming, landbruk og landskap. I alternativ 2 er 
geometrien utenfor kravene i Håndbok N100. Anleggsteknisk er alternativ 1 også å 
foretrekke. Den er kostnadsbesparende i og med at konstruksjonen kan bygges uten omlagt 
trafikk. 

Vurdering av tilgjengelighet baserte seg på inntakssonene som er skissert i Fredrikstad 
kommunes kartklient, hvor det ser ut til at svært få barn kommer fra boligområdene på 
Kjølberg til Borge skole.  

Kjølberg skole er for øyeblikket en presset skolekrets som flytter så mye som 1/3 av sin 
elevmasse til Borge skole. Dette ble opplyst på åpent møte (08.11.2016). Borge skole 
opplever at dagens undergangsløsning fungerer meget bra. Med den økte elevmassen fra 
Kjølberg blir kryssing av fv. 113 i plan noe mer prekær en antatt, siden alle elevene fra 
Kjølberg må krysse denne på vei til Borge skole.  

Alternativ 1 legges til grunn for videre arbeid. 
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Figur 34 Situasjonsplan alternativ 1 fra idéfasen. 

5.4.1.3 Alternativvurdering bru eller undergang 
Det har i tillegg blitt gjort vurderinger av bru i linje som erstatning for undergang 
(Multiconsult, 2016; 512461-TVF-NOT_001). Med bakgrunn i nåværende kunnskap om 
grunnvannstand og geotekniske forhold kan bru i linje være et alternativ. Dette må eventuelt 
vurderes i byggeplanen.  

5.4.1.4 Trafikknotat kryss mellom fv. 110 og fv. 532 (Multiconsult nov. 2016; 512461-1-NOT-RIT-
01) 

Multiconsult har utarbeidet et notat som redegjør for trafikkavvikling og trafikkulykker for 
kryss mellom fv. 110 og fv. 532. Det er i dag to forskjøvne T-kryss på stedet. I rushtiden 
dannes det noe kø på grunn av tett trafikk og manglende svingefelt. Beregninger med 
dagens trafikk og fremtidig trafikkmengde bekrefter dette. Køene kan imidlertid løse seg 
opp forholdsvis raskt. Notatet har følgende oppsummering:  

• Liten forskjell i avvikling mellom rundkjøring og to t-kryss, fra 2014-
trafikkmønsteret

• Nytt trafikkmønster bør undersøkes med ny telling, dette kan gi utslag for
konklusjonen

• Alternativer må skisseres for å vurdere muligheter og konflikter

Som oppfølging av dette ble det gjennomført nye tellinger. Resultater fra de nye tellingene 
tilsier at rundkjøring kan løse et framtidig framkommelighetsproblem for trafikk fra 
Grimstadveien. Statens vegvesen legger til grunn at fv. 110 er en hovedveg og at T-kryss er 
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en forsvarlig løsning under forutsetning av at fotoboksene opprettholdes, at få fotgjengere 
har behov for å krysse fv. 110 samt at kryssene flyttes lenger fra hverandre og kanaliseres. 
Løsning med T-kryss er også bedre for syklister som skal krysse Grimstadveien.  

Det er fortsatt et ønske om at fylkesveg 110 skal omklassifiseres til riksveg. 
Samferdselsdepartementet har gitt føringer i brav av 19.12.14, om at det som hovedregel 
ikke skal anlegges rundkjøring på riksveger. 

5.4.1.5 Vurdering av forenklet standard for fylkesveg 110 og gang- og sykkelveg 
Østfold fylkeskommune har bedt Statens vegvesen vurdere konsekvensene av enklere 
standard på gang- og sykkelveger: Gang- og sykkelveg med redusert avstand fra vei (1,5m 
avstand og rekkverk) og redusert bredde på selve gang- og sykkelvegen (2,5m). 

Gang- og sykkelveg med redusert grøftebredde: I området for gang- og sykkelvegen er det 
flatt og det står tidvis vann over jordene og over fylkesvegen. Fredrikstad kommune tillater 
at overvann ledes inn på kommunalt overvannssystem, men det må fordrøyes. Åpne brede 
grøfter er en god løsning for å imøtekomme dette. I kombinasjon med fordrøyningsanlegg er 
dette en nødvendig løsning i dette området. 

Andre virkninger av bred grøft er at det ikke føles ubehagelig å gå eller sykle langsmed 
fylkesvegen, og man reduserer også vinddraget etter og sølesprut fra tunge kjøretøy. 
Strekningen er også skoleveg hvor det ferdes barn og ungdom.  

Riktignok beslaglegger dette profilet mer dyrka mark enn en løsning med rekkverk og 
eventuelt opphøyd trafikkdeler. Innsparing i kostnader for redusert arealbruk oppveies av 
vesentlige økte kostnader til etablering av rekkverk, kantstein og drenering i tillegg til økte 
årlige driftskostnader. 

Redusert bredde på gang- og sykkelvegen (2,5m). Vegnormalene gir mulighet for å bygge 
smalere gang- og sykkelveg avhengig av antallet gående og syklende. Tellinger av antall 
gående og syklende er ikke utført, men vil bli utført høsten 2017. Resultatet kan bli en 
reduksjon av bredden på gang- og sykkelvegen og ytterligere besparelse av dyrket mark.  

I tillegg har vi vurdert muligheten for å redusere bredden på fylkesveg 110. Bredden på 
fylkesveg 110 er redusert fra 8,5m til 7,5 m for vegomleggingen utenom Borge gravlund, jf. 
fravikssøknad vedtatt av Fylkestinget 16.02.2017.  

For Bypakke Nedre Glomma er det et uttalt mål at «all vekst i persontrafikken skal tas av 
gående, syklende og kollektivtransport». For å nå dette målet er det svært viktig å bygge 
anlegg som folk som ikke går og sykler i dag vil bruke. Attraktive anlegg innebærer blant 
annet anlegg med enhetlig utforming, få systemskifter, god sikkerhet og god 
framkommelighet.  
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5.4.2 Valgt løsning  
Planforslaget tar utgangspunkt i de anbefalte alternativene omtalt i kapittel om 
Alternativvurderinger. Under følger beskrivelse av de ulike temaene innenfor valgt løsning. 

5.4.2.1 Fv.110 og gang- og sykkelveg 
Fylkesveg 110 og gang- og sykkelveg planlegges med følgende normalprofil: 

Figur 35 Normalprofil for fv. 110 og gang- og sykkelveg 

Figur 36 Normalprofil for fv. 110 ved venstresvingefelt i kryss mellom fv. 110 og fv. 113 

I planforslaget ligger fylkesvegen i samme trasé som eksisterende veg på første del av 
strekningen fra Begby.  
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Fra krysset mellom Begbyveien og fv. 110 Haldenveien er det eksisterende gang- og 
sykkelveg fra Turmalinveien og til Ekebergveien på sørsiden av fylkesvegen. I planforslaget 
kobles ny gang- og sykkelveg til Ekebergveien omtrent 150 meter fra rundkjøringen. Gang- 
og sykkelvegen ligger på sørsiden av fylkesvegen på hele strekningen fra Begby til Borge 
skole, ca. 2,2 km. 

Det legges til rette for en framtidig breddeutvidelse av fylkesvegen fra eksisterende 
rundkjøring på Begby og ca. 1 km østover. Vest for gravlunden er fv. 110 og gang- og 
sykkelvegen trukket nord for eksisterende veg (mellom profil 750 og 950) for å unngå å 
berøre arkeologiske funn på sørsiden av vegen.  

Det er etablert en forbikjøringslomme ved adkomst til parkeringsplass i vestre del av 
gravlunden. Jordbruksarealet mellom ny veg og eksisterende veg vest for gravlunden er 
foreslått innlemmet i areal for gravlund. 

Fylkesvegen og gang- og sykkelvegen legges på sørsiden av gravlunden fram til 
krysset mellom fv. 110 og fv. 113 Borgeveien. 

Ny veg og gangveg ligger ca. 1 -1,3 meter over eksisterende terreng på hele strekningen 
forbi gravlunden på grunn av geotekniske forhold og forhold knyttet til håndtering av 
overvannet. Terrenget mellom den nye vegen og gravlunden kan utformes med en overhøyde 
som vist i illustrasjonen. 

Figur 37 illustrasjon som viser typisk snitt for fv. 110 og gang- og sykkelveg forbi gravlunden. 

I kryssområdet ved fv. 113 legges gang- og sykkelveg langs fv. 113 omtrent i eksisterende 
trasé og krysser under fv. 110 i ny undergang. Sør for undergangen kobles den til 
langsgående gang- og sykkelveg. Stigning på gang- og sykkelvegene i kryssområdet 
varierer fra ca. 5% til ca. 7%. 

Eksisterende fv. 110 gjennom gravlunden reguleres om til grav- og urnelund i tråd med 
ønsker fra kirkevergen i Fredrikstad kommune. 
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Videre mot Grimstadveien og Vardeveien ligger fv. 110 i eksisterende trasé. Det er 
foreslått ny trasé for gang- og sykkelvegen fram til krysset ved Borge skole 
(Grimstadveien).  Fra Grimstadveien og videre østover er det i dag gang- og sykkelveg 
på sørsiden av fylkesvegen. Eksisterende gang- og sykkelveg fra busslomme til Borge 
skole (Grimstadveien) opprettholdes. 

Krysset mellom fv. 110 og fv. 113 utformes som T-kryss, som i dag.  Krysset vil ligge ca. 50 
meter sørøst for dagens kryss. Kryss ved Grimstadveien og fv. 532 Vardeveien opprettholdes 
som to forskjøvne T-kryss. Det etableres venstresvingefelt for trafikk fra fv. 110 og til 
Vardeveien, og fra fv. 110 til Grimstadveien. Krysset mellom fv. 110 og fv. 532 Vardeveien 
flyttes ca. 40 m østover sammenlignet med eksisterende situasjon. 

5.4.2.2 Undergang for gangveg 
Undergangen under fv. 110 blir ca. 14 meter lang. Bredden på undergangen skal være 5 
meter og høyden innvendig i undergangen skal være 3,1 meter. Undergangen er antatt 
fundamentert direkte på løsmasser. Vingemurene er parallelle med fylkesvegen 

Undergangen og vingemurene er foreslått utført i betong. I den videre detaljeringen skal det 
legges vekt på en god utforming av undergangen og vingemurene. Utforming vil skje i 
samarbeid med arkitekt/landskapsarkitekt. 

Figur 38 3D-modell av undergang for gangveg 

5.4.2.3 Kollektivløsning  
Busslomme for trafikk mot Begby er plassert vest for krysset fv. 110 x fv. 113. Busslomme 
for trafikk mot Borge er plassert øst for krysset. Det er avsatt plass til lehus og 
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sykkelparkering ved begge busslommene. Det er universelt utformete busslommer og 
koblinger mellom busslommene og gang- og sykkelvegene. For busslomma vest for krysset, 
er det lagt inn en trappeforbindelse som snarvei mellom gangvegen og lehuset.  

Langs fv. 113 er det lagt inn kantstopp vest for bensinstasjonen for trafikk i retning 
Sellebakk. Det er tilrettelagt for adkomst fra gangvegen og til holdeplassen og avsatt areal til 
lehus ved kantstoppet. 

5.4.2.4 Landskap, terreng og grønnstruktur 
I planforslaget ligger fylkesvegen og gang- og sykkelvegen omtrent på samme nivå som 
eksisterende veg fra Begby fram til gravlunden og fra bensinstasjonen til fv.532 Vardeveien. 
I krysset fv. 110 x fv.113 heves vegen ca. 1 meter i forhold til eksisterende terreng for å få 
bedre stigningsforhold mellom gangvegen og busslommene og for å unngå problem med 
høy grunnvannstand. 

Fyllinger og løsmasseskjæringer er planlagt med helning 1:2. Mellom veg og gang- og 
sykkelveg er det grøfter med helning 1:3. Fyllinger og skjæringer avrundes og settes så langt 
som mulig i stand som i eksisterende situasjon og tilpasses best mulig drift av 
jordbruksarealer. 

Der det er mulig skal fyllingsskråning mot dyrket mark ha helning 1:8. Dette gir god 
tilpasning til eksisterende terrengform og reduserer mengden av beslaglagt dyrka mark. 
Løsningen er blant annet avhengig av at det må være tilgjengelige masser innenfor 
eiendommen, og at terrenget ikke heller for mye vekk fra gang- og sykkelvegen. Det legges 
opp til en lav, bratt skråning ned mot jordet for å lage et markert skille mellom veg/gang- 
og sykkelveg og for å unngå at det pløyes opp stein fra vegfyllingen inn i åkeren. 

Figur 39 Prinsipp for utforming av vegfylling langs dyrket mark. 

I kryssområdet ved fv. 113 senkes gangvegsystemet slik at man kan krysse under 
fylkesvegen slik som i dagens situasjon. For å ta opp høydeforskjellene mellom gangvegen 



Fv. 110 gang- og sykkelveg Begby – Borge skole                                                          PlanID: 01061086 
__________________________________________________________________________________ 

38 

og sideterrenget mot gnr 662/bnr 10/ fnr 1, må det etableres en støttemur på østsiden av 
gangvegen. Muren er ca. 2,5-2,7 m på det høyeste og ca. 50 m lang.  

I den videre detaljeringen vil det bli vektlagt god estetisk utforming og materialbruk. Muren 
detaljeres videre i byggeplan, i samarbeid med byggeleder, arkitekt/landskapsarkitekt og 
geotekniker. 

Undergangen er planlagt med vingemurer parallellt med fv. 110. En eventuell bru vil ligge i 
samme linje som prosjektert veg. Landkarene vil sannsynligvis plasseres slik at det blir 
større lysåpning under fylkesvegen. 

Fra bensinstasjonen til Vardeveien vil det bli noen skjæringer, inkl. bergskjæring mot 
åsen/skogen i sør. 

Figur 40 Illustrasjon av snitt ved gnr 662/bnr 10. 

Når det gjelder beplantning av sidearealene, er det tenkt tilsåing med gress i grøft mellom 
veg og gang- og sykkelveg.  

Kryssområdet fv.110 x fv. 113 og i kantsone mellom fv. 110 og gravlund beplantes for å 
videreføre utrykket etablert på gravlunden. Større parktrær benyttes i kantsonen i 
kombinasjon med partier av busker.    

Arealet mellom bensinstasjonen og ny fylkesveg etableres som åpne gressarealer med noen 
tregrupper. Sikt mellom fv.110 og bensinstasjonen opprettholdes.  
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Figur 41 illustrasjon som viser forslag til utforming av kryssområde fv. 110 x fv. 113 Borgeveien. 

Rekkverket i kryssområdet blir nokså iøynefallende og det skal derfor legges vekt på å velge 
en god utforming av rekkverket. 

Eksisterende vegareal gjennom gravlunden tilføres gravlunden. Det samme gjelder for areal 
mellom gravlunden og ny fylkesveg, og arealet mellom gravlunden og gang- og sykkelvegen 
langs fv. 113. Arealene arronderes for å få en naturlig overgang mellom eksisterende og nytt 
terreng. 

Det forutsettes at det ikke benyttes fremmede arter ved beplantning av sideterrenget. 

5.4.2.5 Miljøoppfølging 
Ved tilkjøring av masser fra omkringliggende områder skal det påses at disse ikke er infisert 
av fremmede arter/svartelistearter. Fremmede skadelige arter skal behandles i tråd med 
Statens vegvesens rapport nr. 387, Fremmede skadelige arter – oppfølging av lovverk, 
Vegdirektoratet (2016). Nødvendige undersøkelser (registrering av fremmede arter) må skje i 
neste planfase, før bygging. I anleggsfasen skal det påses at spredning av floghavre unngås. 

Eventuelle tiltak mht. fremmede skadelige arter vil bli beskrevet i ytre miljøplan som 
utarbeides under byggeplanleggingen. Her vil det også inngå eventuelle tiltak i forbindelse 
med grave- og sprengningsarbeider i anleggsfasen.  
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5.4.2.6 Universell utforming 
Gang- og sykkelvegen med bussholdeplasser skal utformes i tråd med krav til universell 
utforming. Dette innebærer bl.a. krav til stigningsforhold, bruk av ledelinjer og bussvennlig 
kantstein samt riktig størrelse og utforming av lehus. For å oppnå god universell utforming 
må disse forholdene følges opp nærmere i den videre prosjekteringen. 

5.4.2.7 Prinsipper for overvannshåndtering 
Der eksisterende fylkesveg beholdes, skal det ved framtidig breddeutvidelse, etableres nye 
åpne grøfter hvor overvannet føres. Eksisterende stikkrenner under fv.110 beholdes. Det er 
foreslått fordrøyning av overvann på sørsiden av fv.110 ved Visurbekken. 
Fordrøyningsanlegget er plassert mellom gang- og sykkelvegen og adkomstveien til 
Haldenveien 64 og vist i planforslaget som SVT. Det legges nye stikkrenner under avkjørsler.  
 
Der fv. 110 legges i ny trasé rundt gravlunden etableres ny stikkrenne under fylkesvegen. På 
nordsiden av vegen foreslås avskjærende åpne grøfter for overvannet. Sluk i lavbrekk føres 
kortest mulig veg til utløp i terreng der det er mulig.  
 
I dag ligger det to eksisterende overvannsledninger over jordet ved kryssområdet fv. 110 x 
fv. 113. Ved ny undergang/ bru i kryssområdet, foreslås det at overvann fra undergangen 
pumpes til eksisterende overvannsledninger. Ny overvannsledning fra undergangen føres til 
eksisterende ledning. Dersom kapasiteten på eksisterende ledning overskrides, føres det 
med overløp til den andre ledningen.  
 

5.4.2.8 Omlegging av eksisterende VA-ledninger 
På strekningen Begby – gravlunden er det i hovedsak tenkt at eksisterende vannledning skal 
beholdes slik systemet er i dag, men legges i gangveg der det blir skjæring. 
 
Forbi gravlunden legges vannledningen i grøftearealet for å redusere antall krysninger under 
vegen. Dette gir samtidig god tilgang til drift av vannledningen. Kommunale ledninger under 
fylkesvegen skal krysse rett under vegen og legges i varerør.  

I kryssområdet vil den nye undergangen, eventuelt bru i linjen, avskjære eksisterende 
overvannsledninger i området. Disse legges om og føres til pumpestasjon for overvann. 

5.4.2.9 Prinsipper for belysning/elektro 
Vegbelysning plasseres mellom fylkesvegen og gang- og sykkelvegen. Der gangvegene er 
trukket bort fra fv. 110, er det ekstra belysning av gangvegene. Undergangen skal belyses 
innvendig. 
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Det er en eksisterende nettstasjon på parkeringsplass til kirkegården. Denne vil ikke bli 
berørt. Utover dette er det flere kabelskap som må flyttes som følge av planforslaget. 
Kalbelskap skal, der det er mulig, integreres i vinge- og støttemurer. 

5.4.2.10 Avkjørsler  
Alle eksisterende avkjørsler langs fv. 110 opprettholdes. De som har avkjørsel på sørsiden av 
fylkesvegen må krysse gang- og sykkelvegen før de kan kjøre ut/inn på fv. 110. Dette 
gjelder for tre avkjørsler. Avkjørsel til eiendommen gnr 662/bnr 10/1 må i tillegg legges om. 
På nordsiden av fylkesvegen vil seks avkjørsler bli berørt i planforslaget. Avkjørslene 
opprettholdes, men vil tilpasses framtidig breddeutvidelse av fylkesvegen.  

Avkjørsel til parkeringsplassen på vestsiden av gravlunden opprettholdes. Bensinstasjonen 
får avkjørsel både fra fv. 110 og fra fv. 113, pga. svingebevegelse til tunge kjøretøy.  

5.4.2.11 Fartsgrense 
De generelle fartsgrensene er 50 km/t i tettbygd strøk og 80 km/t utenfor tettbygd 
strøk. I planforslaget er det bestemt å videreføre fartsgrensene slik de er i dag: Fra 
Begby og omtrent til gravlunden opprettholdes skiltet hastighet 70 km/t på fv. 110. 
Fra gravlunden til øst for kryss med fv. 532 opprettholdes skiltet hastighet 60 km/t. 
På fv. 113 Borgeveien er det i dag skiltet hastighet 80 km/t, mens den er 60 km/t på 
fv. 524 Lilleborgeveien.  

Ved kryss med fv. 532 opprettholdes 30 km/t på Grimstadveien forbi Borge skole, 
mens det opprettholdes 80 km/t på Vardeveien. 

5.4.2.12 Anleggs-, rigg- og deponiområder 
Det er planlagt anleggsbelte i varierende bredde langs hele fylkesvegen og gang- og 
sykkelvegen. Deler av parkeringsarealet til gravlunden vest for fv. 113 er avsatt til 
midlertidig anleggs- og riggområde.  

Områdene avsatt til anleggsbelte kan benyttes til rigg, - og lagerplass, mellomlagring av 
masser og parkering av anleggsmaskiner. Etter avsluttet anlegg opphører det midlertidige 
reguleringsformålet og tilbakeføres til opprinnelig bruk. Områdene skal ryddes og 
istandsettes før tilbakeføring. 

6 Virkninger av planforslaget   

6.1 Forholdet til overordnede planer, rammer og retningslinjer  
Planforslaget er i samsvar med overordnede planer og føringer knyttet til trafikksikkerhet, 
prioritering av gående og syklende, samt tilrettelegging for mindre bruk av bil. 
Dokumentasjon og vurdering av kulturminner og kulturmiljø er også ivaretatt. Planforslaget 
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medfører inngrep i dyrka mark og vil derfor være i konflikt med målsettinger om å redusere 
nedbygging av dyrka mark. 

6.2 Landskapsbilde  
Ny gang- og sykkelveg mellom Begby og Borge skole vil i stor grad etableres som en 
utvidelse av eksisterende tverrprofil for fv. 110. Gang- og sykkelvegen vil hovedsakelig ha 
samme høyde som eksisterende veg og representerer små endringer for landskapsbildet på 
strekningen fra Begby og fram til vestre del av gravlunden og fra bensinstasjonen og 
Vardeveien. 

Forbi gravlunden vil fylkesvegen og gang- og sykkelvegen gå i ytterkant av gravlunden. Med 
dette vil man kunne oppnå en helhetlig utforming av gravlunden. Planforslaget viser 
igjenfylling av restarealer mellom veg og gravlund, se Figur 33. Dette gir økt areal som kan 
benyttes i utvidelse av gravlunden. 

I krysset mellom fv. 110 og fv. 113 er det i dag en undergang. Ny undergang vil bli bredere 
enn den gamle, og den vil få en bedre estetisk utforming. Vingemurer parallelt med 
fylkesvegen gir et åpnere inntrykk. Undergangen vil bli lengre enn den gamle, og det blir 
derfor viktig med god belysning.  

Dersom det velges bru i stedet for undergang vil det bli en større lysåpningen under 
fylkesvegen. En bruløsning vil gi bedre siktforhold, og gir bedre kontakt mellom 
landskapsområdene på hver side av brua. 

I kryssområdet ved fv. 113 vil omlagt fv. 110 med etablering av gang- og sykkelveg på 
sørsiden, medføre en høy støttemur mellom enebolig og gang- og sykkelvegen. At muren er 
trukket noe unna gang- og sykkelvegen, og at det er beplantes i denne sonen, vil redusere 
traktfølelsen som undergangen kan gi.  

6.3 Kulturminner og kulturmiljø  
Fv. 110 er lagt om gjennom skogen vest for gravlunden for å unngå å berøre lokalitet 9902-
Visur. Sikringssonen til dette kulturminnet går i dag inn i vegbanen, men med tiltaket blir 
sikringssonen liggende utenfor både veg og vegskjæring. 

Også lokalitet 175148 får som en følge av tiltaket hele sikringssonen utenfor veg og 
vegskjæring. 

Vegomleggingen på denne strekningen betyr at tiltaket i stedet berører lokalitet 175147, på 
nordsiden av fv. 110. Denne lokaliteten ble utgravd og fjernet i forbindelse med 
registreringene foretatt i 2013.  

Lokalitet 9897-Skjæråsen kommer tettere på gang- og sykkelvegen. Sikringssonen tangerer 
inngrepet, men skal ikke berøres av tiltaket. 
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Vegen legges også om forbi lokalitet 75262-Visur. Sikringssonen tangerer vegkanten, og 
selve kulturminnet tangerer veggrøfta.  

 

Figur 42 oversikt over kulturminnenes lokalitetsnummer. kilde: Askeladden, Riksantikvaren. 

 

Gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 110 gir enklere adkomst til lokalitetene fra 
jernalderen, og åpner for mulighet til å vise de bedre fram for allmennheten (f.eks. med 
informasjonsskilt og enkel tilrettelegging). 

Tiltaket påvirker ikke kulturmiljøet rundt Borgegårdene.  

De registrerte kulturminnene som ligger innenfor planområdet er vist med rune-R og ID-
nummer i reguleringsplanen. Arealene kan ikke benyttes i anleggsperioden. 

Dersom det under arbeid i området treffes på flere automatisk fredete kulturminner, 
eksempelvis i form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein 
osv., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles. 

6.4 Forholdet til Borge kapell med gravlund  
Ved å legge både kjøreveg og gang- og sykkelveg utenfor gravlunden vil trafikksikkerheten 
for gravferdsfølger, ansatte og besøkende på gravlunden bli forbedret. En vesentlig barriere 
blir borte når trafikken forsvinner, tilgjengeligheten til gravlunden bedres, og 
opplevelsesverdien øker når gravlunden ikke lenger er delt i to adskilte deler. Vegetasjonen 
som avgrenser gravlunden mot sør kan beholdes. Tiltaket medfører derfor at gravlunden kan 
utvides siden restarealer mellom ny vegløsning og eksisterende gravlund vil bli tillagt 
gravlunden. 
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6.5 Forholdet til naturmangfoldloven  
  Alle planer skal vurderes iht. naturmangfoldlovens §§ 8-12.  

6.5.1.1 § 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Det er gjort søk i Miljødirektoratets Naturbase, Artsdatabankens Artskart og Norsk 
institutt for bioøkonomisk (NIBIO) kart over miljøregistreringer i skog (MiS). Det er ikke 
kartlagt eller avgrenset naturtyper i eller ved planområdet. Det er flere stor trær på 
gravlunden (hule eiker og alm), og noen rødlistearter er registrert i nærheten. Tiltaket 
har begrenset omfang siden det dreier seg om å etablerer gang- og sykkelveg langs 
dagens veg i et område som stort sett er oppdyrket. Kunnskapsgrunnlaget er etter vår 
vurdering tilstrekkelig til å vurdere planen, § 8 er derfor oppfylt. Før anleggsstart vil 
tiltakshaver foreta en kartlegging av fremmede arter. 

6.5.1.2 § 9 (føre-var-prinsippet) 
Etter vår vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og 
virkninger på naturmangfoldet er godt kjent. Føre-var-prinsippet kommer dermed i 
mindre grad til anvendelse. 

6.5.1.3 § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
Ingen naturverdier berøres utover at en registrert trekkveg for rådyr krysses. Her er det 
fylkesvegen som er det vesentlige inngrepet, gang- og sykkelveg vil ikke forsterke 
barrieren i særlig grad. Planen vil ikke medføre ekstra belastning på området.  

6.5.1.4 § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltaket har etter vårt syn begrensede konsekvenser for naturmangfoldet, og 
paragrafen er derfor mindre relevant.  

6.5.1.5 § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder). 
Gjennom anleggsarbeidet vil tiltakshaver iverksette tiltak for å unngå å spre 
svartelistete arter.  

6.6 Friluftsliv  
Tiltaket gir en bedre og mer trafikksikker tilgjengelighet til stisystem, idrettsanlegg og andre 
turmål i nærheten av Begby-Borge.   

6.7 Veg- og trafikkforhold  

6.7.1 Framkommelighet 
Dette tiltaket vil i betydelig grad bedre framkommeligheten for gående og syklende på 
strekningen mellom Begby og Borge skole, både for skoleelever, arbeidsreisende og andre. 
Det er ikke gang- sykkelveg på denne strekningen i dag. Gang- sykkelvegen vil bidra til å 
binde sammen boligområder i Skjærviken og på Kjølshunn med boligområdene og skolen på 
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Begby, samt gi en sammenhengende strekning med gang- sykkelveg fra Skjærviken til 
Fredrikstad by.  

Tiltaket vil åpne opp et område for gående og syklende som har vært lite tilgjengelig 
tidligere. Det er flere kulturminner langs strekningen og flere områder som vil kunne være 
interessante å ta turen innom på en gang- eller sykkeltur. 

6.7.2 Trafikksikkerhet 
Planforslaget tilrettelegger for en trafikksikker løsning for gående og syklende på hele 
strekningen gjennom etablering av gang- og sykkelveg adskilt fra fylkesvegen. 

I krysset mellom fv. 110 og fv. 113 opprettholdes gangvegsystemet omtrent som i dag med 
planfri kryssing for gående og syklende.  

Gang- og sykkelvegen forbi busslomma ved gangveg/Grimstadveien vil være adskilt fra 
ventearealet ved busslomma, noe som er en forbedring sammenlignet med dagens situasjon.  

Ny busslomme for busser i retning Begby fører til at en unngår situasjoner der bussene 
krysser over til busslomme ved Grimstadveien for å sette av skoleelever slik som i dag.  

Deformasjonsmaster medfører en bedring i trafikksikkerhet, og lysanlegget vil få riktig 
lysmengde. 

6.7.3 Anleggsgjennomføring 
Tiltaket anses som forholdsvis enkelt med tanke på anleggsgjennomføring og 
trafikkavvikling i anleggsperioden. Det antas at trafikken på strekningen kan gå som normalt 
på eksisterende fv.110 i hele perioden, men med redusert hastighet. Kryss mellom fv.110 og 
fv.113 samt ny gang- sykkelvegundergang kan også bygges mens trafikken går som normalt 
på eksisterende veg. Tilkobling til eksisterende veg vil kunne gjennomføres som nattarbeid, 
evt. med kortere perioder med lysregulering, eventuelt omlegging av trafikk i fv. 110 ved 
større inngrep. Framkommelighet for skolebarn og andre myke trafikanter skal ivaretas i 
anleggsperioden. 

6.8 Barns interesser  
Tiltaket gir en trafikksikker skoleveg for barn og andre myke trafikanter. Arenaene for 
fritidsaktiviteter, ved skolene, Hunnebunnen, Bøndernes hus mm., blir lettere tilgjengelig 
med en sammenhengende gang- og sykkelveg mellom Fredrikstad og Skjærviken. Behovet 
for å bli kjørt med bil til aktiviteter vil reduseres. Dette er et godt bidrag for folkehelsen. 
 

6.9 Støy  
Beregningene viser at i fremtidig situasjon vil én bolig ligge i rød sone i henhold til T-1442. 
Dette er identisk antall sammenlignet med eksisterende situasjon. Beregningene viser 
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dermed at fremtidig situasjon vil ha liten endring i forhold til dagens situasjon. Behov for 
tiltak for å tilfredsstille krav til innendørs lydnivå og lydnivå på uteplass må vurderes 
nærmere i byggeplan for boliger som ligger i rød sone i framtidig situasjon.  

 

Figur 43 Beregnet lydnivå (Lden) for fremtidig situasjon med planforslaget. 

6.10 Landbruk/Jordressurser 
LNF/matjord som blir regulert til vegformål og gravlund er på ca. 23 daa. Grøftebredden er 
holdt til et minimum som er på 3.0 meter langs dyrka mark. Det er vist helning 1:2 i 
plankartet, men det planlegges å benytte helning 1:8 der et er mulig innenfor plangrensen, 
for å spare mest mulig av dyrket mark langs strekningen. 

Driftsadkomster skal ivaretas. 

Overskudd av matjord flyttes til annet sted på eiendommen, etter grunneiers henvisning. 

6.11 Universell utforming 
I kryssområdet er stigning på gang- og sykkelvegene og tilgjengelighet til 
bussholdeplassene i henhold til krav til universell utforming, se beskrivelse i kap. 5.4.2.  
 
Bussholdeplasser og gang- og sykkelanlegget skal utformes etter prinsipper for universell 
utforming og vil gi økt tilgjengelighet og brukervennlighet for alle. 

6.12 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) (Multiconsult, juni 
2017;512461-PLAN-RAP-0001) i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplan for ny 
gang- og sykkelveg langs fv. 110 Begby – Borge skole. De aller fleste av de vurderte 



Fv. 110 gang- og sykkelveg Begby – Borge skole                                                          PlanID: 01061086 
__________________________________________________________________________________ 
   

47 
 

hendelsene har lav sannsynlighet for å bli realisert. ROS-analysen peker på avbøtende tiltak 
som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike hendelsene til et akseptabelt nivå. 
Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre prosjekteringen og utførelsen av 
arbeidene. 

  

For hendelser som faller inn under rød og gul kategori er mulige mottiltak vurdert. Dette 
gjelder temaene: 

Pkt. 6: Områdestabilitet 

Pkt. 16: Kraftforsyning 

ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de 
ulike hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre planprosessen. 

 

Analysen viser at det gjennom planlegging og riskoreduserende tiltak vil være mulig å 
redusere antall uønskede hendelser, eller redusere konsekvensen av disse til et akseptabelt 
nivå. 
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7 Innkomne innspill 

7.1 Generelt 

7.2 Sammendrag av innkomne innspill 
Under følger et kort referat av innspillene fra varsel om oppstart. Uttalelsene er kommentert 
fortløpende. 

Datert 14.04.2010 fra Fortum  

Fortum har ikke nett i denne delen av Fredrikstad 

Kommentar: 

Ingen kommentar 

 

Datert 16.04.2010 fra Borg buss 

Ingen kommentarer 

Kommentar: 

Ingen kommentarer 

 

Datert 30.04.2010 fra Fredrikstad Energinett AS 

I aktuelt område har FEN lavspenningkabler som kan komme i konflikt med planlagte 
arbeider. Ved ønske om omlegging av kabler, må bestiller betale for en slik omlegging. 

Kommentar: 

Dette tas til orientering og tas med videre i planleggingen. 

 
Datert 04.05.2010 fra Østfold fylkeskommune, fylkeskonservator 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i området, men området er særdeles 
rikt på fredete kulturminner. Fylkeskonservatoren varsler at det er nødvendig med en 
arkeologisk registrering.  
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Kommentar: 

Arkeologiske registreringer ble utført i november- desember 2010 og det ble gjort funn av 
ett automatisk fredet kulturminne i planområdet i form av rester av en forhistorisk kokegrop. 

Fylkeskonservatoren har ingen merknader til planen. 

Datert 03.05.2010 fra Skjærviken lokalsamfunn, Skjærviken- og Kjølshunn velforening og 
Borge skole/ FAU 

Er positive til reguleringen, men mener at rundkjøring gir beste løsningen og begrunner 
hvorfor. Anbefaler å videreføre eksisterende sykkelvei fram til skolens busslomme. Krever 
større avstand mellom sykkelvei og fylkesvei i krysset. 

Kommentar: 

Gang- og sykkelvegen føres helt fram til Grimstadveien og krysser Grimstadveien ca. 5 
meter inn på denne. Det er foretatt tellinger av trafikken i krysset og resultatene viser at 
rundkjøring kan løse et framkommelighetsproblem for trafikk fra Grimstadveien. Statens 
vegvesen legger til grunn at fv. 110 er en hovedveg og at T-kryss er en forsvarlig løsning 
under forutsetning av at fotoboksene opprettholdes, få fotgjengere har behov for å krysse 
fv. 110. Kryssene flyttes lenger fra hverandre og kryssene kanaliseres. Løsning med T-kryss 
er bedre for syklister som skal krysse Grimstadveien. 

Det er fortsatt et ønske om at fylkesveg 110 skal omklassifiseres til riksveg. 
Samferdselsdepartementet har gitt føringer i brav av 19.12.14, om at det som hovedregel 
ikke skal anlegges rundkjøring på riksveger. 

 

Datert 18.05.2010 fra Østfold fylkeskommune 

Fylkeskommunen synes det er positivt at det gjøres tiltak for å bedre trafikksikkerheten i 
krysset og forutsetter at det legges avgjørende vekt på trafikksikre og hensikstmessige 
løsninger for gående og syklende.  

Kommentar: 

Planforslaget inneholder separat gang- og sykkelveg fram til Grimstadveien og kryssene 
kanaliseres med venstresvingefelt og flyttes fra hverandre. 
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Datert 26.05.2010 fra Haldenveien 91 

Har ingen innsigelser til planen dersom det garanteres at eiendommens areal ikke bli berørt. 
Har også synspunkter på fartsgrensen og støy. 

Kommentar: 

Eiendommen vil ikke bli berørt. Henvendelsen er for øvrig tidligere besvart med brev. 

 

 

Datert 20.05.2010 fra fylkesmannen i Østfold 

Fylkesmannen anmoder om at det arbeides for løsninger som i minst mulig grad 
beslaglegger dyrket mark, og at gang- og sykkelveg sør for Haldenveien ivaretas. 

Følgende temaer anses som særskilt viktige i planområdet: 

• Jordvern 

• Barn og unge, medvirkning og levekår 

• Estetisk utforming 

• Universell utforming 

• Grønnstruktur 

• Naturmangfold 

• Samfunnssikkerhet 

• Støy 

• Kartframstilling 

 

Kommentar: 

Trafikkforhold er ivaretatt gjennom separat gang- og sykkelveg med 3 meter grøft. Dette er 
spesielt viktig for håndtering av overvann, slik at dette ikke flommer over fylkesvegen, og 
som et trafikksikkert skille i sonen med fartsgrense 70 km/t, samt at fylkesvegen legges 
utenom gravlunden og med forbikjøringsfelt ved adkomst til p-plass ved gravlund. 
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Mesteparten av strekningen berører dyrka mark og området er flatt. Det vil si at grøfter på 3 
meter er nødvendig for å ivareta overvannet. Der fylkesvegen legges utenom gravlunden er 
beslaget av dyrka mark redusert ved at vegbredden reduseres fra 9 til 7,5 meter. Bredden på 
gang- og sykkelvegen kan kanskje reduseres, men dette vil være tema som skal vurderes i 
byggeplanfasen. 

Barn og unges medvirkning er ivaretatt gjennom Fredrikstad kommunes barnerepresentant 
og delvis gjennom innspill fra velforeninger. 

Samfunnssikkerhet er ivaretatt gjennom ROS-analyse. 

Kravene til universell utforming er ivaretatt i planen og detaljer arbeides videre med i 
byggeplanen. 

Kartframstilling skjer i tråd med gjeldende regelverk. 

Det bygges 2 nye kollektivholdeplasser på fv. 110 og en på fv. 113 i samråd med Østfold 
kollektiv. 

ROS- analyse er utarbeidet og støyberegninger er utført. Grønnstruktur er viet spesiell 
oppmerksomhet i området forbi Borge gravlund og undergangen. 

 

Datert 08.06.2012 fra Østfold fylkeskommune, fylkeskonservatoren  

I nærheten av planområdet er det registrert flere gravfelt, bergkunst og en 
steinalderlokalitet. Ut i fra dette finner Fylkeskonservatoren det nødvendig med en 
arkeologisk registrering før endelig uttalelse i saken kan gis.  

Kommentar: 

Under arkeologiske registreringer som ble foretatt høsten 2013 ble det funnet 4 
arkeologiske lokaliteter. En var et løsfunn av flint i pløyelaget, det er uavklart om denne er 
fredet. To kokegroplokaliteter fra jernalder ble gravd ut på forenklet dispensasjon, og er 
derfor ikke lenger fredet. Et felt med flatmarksgraver fra jernalder er automatisk fredet. 

Sørøst for fv. 110 ble det registrerte firkantgrav (A8), urnegrav (A9), gravrøys (A10), 
flatmarksgrav (A11) og en hulveg (A12).  Dette feltet er fra jernalder og er automatisk fredet. 
Gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 110 gir enklere adkomst til disse lokalitetene og 
åpner for mulighet til å vise de bedre fram for allmennheten (f.eks. med informasjonsskilt og 
enkel tilrettelegging). 

Det er ikke behov for ytterligere utgravninger før tiltaket iverksettes. 
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Datert 12.06.2013 fra Fredrikstad kirkelige fellesråd  

Fredrikstad kirkelige fellesråd påpeker store driftsulemper ved at vegen krysser gjennom 
gravlunden og påpeker at vegstøy forstyrrer seremonier og ødelegger for opplevelsen av ro 
og verdighet. De henviser til reguleringsplanen fra 1997 – hvor vegen er foreslått lagt 
utenom gravlunden og de ber om at denne løsningen innarbeides i den nye 
reguleringsplanen.  

De påpeker at fylkesvegen utenom gravplassen vil gi store fordeler: 

 Tryggere arbeidsplass for de som jobber på Borge gravlund. 
 Tryggere og bedre tilgjengelighet for de som besøker sine graver. 
 Mye finere og mer verdig gravplass 
 Redusert behov for utvidelse av gravplassen fordi mange slettede graver kan benyttes 

om igjen. 
 Bedre trasé for fylkesvegen og gangvegen 

 

Kommentar: 

Reguleringsplanen viser fylkesveg 110 lagt utenom gravlunden. Denne løsningen 
imøtekommer innspillet fra Fredrikstad kirkelige fellesråd. 

I arbeidet med reguleringsplanen er det viet spesiell oppmerksomhet til området rundt 
gravlunden. 

 

 

 
Datert 19.06.2013, Østfold fylkeskommune  

ØFK skriver at det er særlig viktig å vektlegge følgende problemstillinger: 

Trafikkforhold - Trafikksikkerhet må tillegges avgjørende vekt i planarbeidet. 

Vegføring – Fylkesvegen deler gravlundsområdet i 2. Dette er svært uheldig, og det bør 
søkes å finne løsninger for hvordan dette endres. 

Adkomst og parkering – Adkomst og parkering til gravlunden må løses på en 
tilfredsstillende måte. 
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Jordvern – Gjøre forbruk av dyrka mark minst mulig og omdisponering av store, 
sammenhengende arealer med dyrket eller dyrkbar mark av høy kvalitet må unngås. 

Universell utforming – UU må legges til grunn i utforming av anleggene. 

Kollektivtrafikk – Det må legges opp til gode løsninger for kollektivtrafikken. 

Andre viktige tema i planleggingen er: 

Risiko og sårbarhet – Det skal utarbeides ROS- analyse 

Støy – Det må foretas støyberegninger som vedlegges planen. 

Grønnstruktur – Det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur. 

Kommentar: 

Trafikkforhold er ivaretatt gjennom separat gang- og sykkelveg med 3 meter grøft. Dette er 
spesielt viktig for håndtering av overvann, slik at dette ikke flommer over fylkesvegen og 
som et sikkert skille i sonen med fartsgrense 70 km/t, samt fylkesvegen legges utenom 
gravlunden og med forbikjøringsfelt ved adkomst til p-plass ved gravlund. 

Mesteparten av strekningen berører dyrka mark og området er flatt. Det vil si at grøfter på 3 
meter er nødvendig for å ivareta overvannet. Der fylkesvegen legges utenom gravlunden er 
beslaget av dyrka mark redusert ved at vegbredden reduseres fra 9 til 7,5 meter. Bredden på 
gang- og sykkelvegen kan kanskje reduseres, men dette vil være tema i byggeplanfasen. 

Kravene til universell utforming er ivaretatt i planen og detaljer arbeides videre med i 
byggeplanen. 

Det bygges 2 nye kollektivholdeplasser på fv. 110 og en på fv. 113 i samråd med Østfold 
kollektiv. 

Adkomst til gravlunden er løst med forbikjøringslomme. 

ROS- analyse er utarbeidet og støyberegninger er utført. Grønnstruktur er viet spesiell 
oppmerksomhet i området forbi Borge gravlund og fotgjengerundergangen. 

Datert 03.01.2017 fra Fylkesmannen i Østfold 

Fylkesmannen er positiv til at det arbeides for å øke framkommeligheten for gående og 
syklende på en sikker måte, slik at dette i større grad kan bli et reelt alternativ til bilbruk. 

Det forventes at det arbeides for løsninger som beslaglegger minst mulig dyrka mark. 

Det bør også stilles vilkår om at matjorda i tiltaksområdet bør fraktes til annen dyrket mark 
(jordforbedring). 
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Det bør også plantes trær som et positivt tilskudd landskapet. 

Følgende temaer vurderes som viktige i planområdet: 

• Barn og unge, medvirkning og levekår 

• Estetisk utforming 

• Universell utforming 

• Grønnstruktur 

• Naturmangfold 

• Samfunnssikkerhet 

• Kartframstilling 

Kommentar: 

Mesteparten av strekningen berører dyrka mark og området er flatt. Det vil si at grøfter på 3 
meter er nødvendig for å ivareta overvannet. Der fylkesvegen legges utenom gravlunden er 
beslaget av dyrka mark redusert ved at vegbredden reduseres fra 9 til 7,5 meter. Bredden på 
gang- og sykkelvegen kan kanskje reduseres, men dette vil være tema i byggeplanfasen. 

Matjorda skal rankes opp på hver enkelt eiendom og matjord som ikke brukes til anlegget, 
tilbakeføres til eiendommen. 

Det vil bli plantet trær, spesielt i området rundt Borge gravlund og fotgjengerundergang. 

Barn og unge, medvirkning og levekår: dette forventet ivaretatt gjennom barnas talsperson i 
kommunen. 

Estetisk utforming, universell utforming, grønnstruktur, naturmangfold og 
samfunnssikkerhet er ivaretatt i reguleringsplanen, blant annet gjennom ROS- analyse, 
geotekniske undersøkelser og arkeologiske registreringer. Dette vil også følges opp i 
byggeplanen. 

Datert 03.01.2017 fra Skjærviken lokalsamfunnsutvalg, Kjølshunn velforening, Skjærviken 
velforening og Borge skole 

Det er med glede de ser at arbeidet med regulering av strekningen er i gang og viser til at 
dette er et svært etterlengtet tiltak for hele nærområdet. De støtter forslaget om at gang- og 
sykkelvegen legges på samme side som skolen. De viser også til at skolebarn og andre som 
kommer fra Lilleborgeveien og Vardeveien i dag må krysse rv. 110, og det er særdeles viktig 
at det gjøres spesielle tiltak slik at de sikres mot å bli skadet i ulykker. Viktig at også gående 
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og syklende fra Begby og Borgeveien kan krysse fv. 110 på en forsvarlig måte. Forslag til 
tiltak: 

1. Gang- og sykkelvei Begby – Borge skole legges langs fv. 110 på skolesiden hele veien 
fram til vegkryss fv. 110 og fv. 532 med stikkvei mot Borge skole forbi Grimstadveien 
6 som i dag.  

2. Undergang i vegkryss fv. 110 mot Borgeveien ønskes videreført med behov for å 
oppgradere gang- og sykkelvei mot Kjølbergskogen. Her observeres det mye vann/ is 
over veien på høsten og vinteren. 

3. Vi har et stort ønske om at det bygges en ny undergang fra Grimstadveien mot 
Lilleborgeveien, med gang og sykkelvei til bensinstasjonen. Hvis det i tillegg 
etableres en gang og sykkelvei fra Vardeveien frem til denne undergangen, vil 
syklende og gående fra Vardeveien få en sikker måte å krysse riksvei 110 på. 

4. Bussholdeplass fv. 110 med trygg av- påstigningslomme på skolens side må 
beholdes. I tillegg er det behov for å etablere bussholdeplass med av- og 
påstigningslomme ved Borge skole, Grimstadveien 3. 

5. Vegkryss fv. 110 og fv. 532 må gjøres om til en rundkjøring som etter vårt syn vil 
være det eneste trygge og effektive alternativet for å håndtere den store 
trafikkmengden på disse veien. En godt planlagt rundkjøring vil føre til en bedre flyt i 
trafikken, og minske de «farlige» situasjonene. Med dagens store trafikkmengde vil 
splitting av dette krysset kreve så stor avstand at det vil svekke sikten, og bilister vil 
fortsette å «ta sjanser» for å komme frem. 

Kommentar: 

Punkt 1 og 2 er i tråd med planforslaget. 

Punkt 3, undergang fra Grimstadveien mot Lilleborgveien er ikke innenfor rammene av dette 
prosjektet og er ikke tatt med i denne planen. 

Det vil bli opparbeidet 2 nye busslommer med universell utforming langs fv. 110 i området 
mellom undergangen og bensinstasjonen, samt en holdeplass langs fv. 113 ved innkjøringen 
til P-plass ved Borge gravlund. 

Det er foretatt tellinger av trafikken i krysset og resultatene viser at rundkjøring kan løse et 
framkommelighetsproblem for trafikk fra Grimstadveien. Statens vegvesen legger til grunn at 
fv. 110 er en hovedveg og at T-kryss er en forsvarlig løsning under forutsetning av at 
fotoboksene opprettholdes, få fotgjengere har behov for å krysse fv. 110 og kryssene flyttes 
lenger fra hverandre og kanaliseres. Løsning med T-kryss er bedre for syklister som skal 
krysse Grimstadveien. 
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Kildehenvisninger:Hansen, Per André (2004): Lokalsamfunnsprosjektet Skjærviken. Del 1 – 
Stedsanalyse. 

Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen: Østfoldlandskap av regional betydning. 
Rapport 1, 2. reviderte utgave. 

Miljødirektoratet: www.naturbase.no 
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