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1 Bakgrunn for reguleringssaken 
Sykkeltilbudet langs rv. 21 på strekningen fra Rødsveien (krysset med fv. 104) til 
Reissigers plass er dårlig tilrettelagt og svært begrenset. Strekningen inngår som 
sykkelrute 1 i planen «Hovednett for sykkeltrafikk i Halden», utarbeidet av Statens 
vegvesen i samarbeid med Halden kommune. Prosjektet er omtalt i 
handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan 2014–2017. På forespørsel fra Statens 
vegvesen ble det avholdt oppstartsmøte 30.01.15 med Halden kommune for å varsle 
oppstart av reguleringsplan for sykkeltiltak langs rv. 21. Formålet med planarbeidet er 
å detaljregulere en sykkelløsning langs rv. 21 og legge til rette for attraktive, helhetlige 
og entydige løsninger for syklister, fotgjengere og kollektivreisende på strekningen. 

Halden kommune som ansvarlig myndighet har funnet at tiltaket ikke omfattes av 
forskriftens § 2 som omfatter tiltak som alltid skal konsekvensutredes. Det faller heller 
ikke inn under forskriftens § 3 – jf. § 4, og det er dermed konkludert med at tiltaket 
ikke skal konsekvensutredes etter forskriften. Oppstart av planarbeidet ble annonsert 
05.02.2016 i Halden Arbeiderblad og på nettsidene til Statens vegvesen. 

I forbindelse med planarbeidet er det i regi av Statens vegvesen utarbeidet et 
forprosjekt for å vurdere ulike alternativer for sykkelløsninger på strekningen. Fra 
arbeidet med forprosjektet ble det valgt å gå videre med en løsning med sykkelveg med 
fortau på nordsiden av rv. 21. Forslagstiller er Statens vegvesen Region øst med 
Hjellnes Consult as som plankonsulent. 

2 Planområdet 
Planområdet består av veganlegget og tilgrensende arealer som i hovedsak er 
boligtomter. Vegen er en innfartsåre, samleveg og boliggate, som betjener ulike 
trafikantgrupper. Strekningen er på ca. 1400 meter. Planområdet er totalt på ca. 55 daa 
og består av mange eiendommer. 

Figur 1: Viser strekningen for sykkeltiltak langs Rv. 21 i Halden kommune 
(Kilde: Hjellnes Consult as, Kart: Esri, 2016.) 
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3 Eksisterende forhold 
Grunnlagsdata er hentet fra følgende databaser: 

• Norsk vegdatabank (Statens vegvesen)
• Naturbase.no (Miljødirektoratet)
• Miljøstatus.no (Miljødirektoratet)
• NVE
• Vannmiljø.no
• Skog og landskap
• Artsdatabanken
• Miljøregistrering i skog, MiS (Norsk institutt for bioøkonomi)
• Kulturminnesøk (Riksantikvaren)
• Arealisdata (NGU)

3.1 Arealbruk og bebyggelse 
Planområdet er bebygd med en overvekt av bolighus på begge sider av vegen. Husene 
er hovedsakelig klassiske funkisbygninger fra tidlig 50-tall. Dette er spesielt tydelig i 
den østre delen av planområdet hvor bebyggelsen ligger relativt tett på vegen. Boligene 
har stort sett egne private avkjørsler direkte fra Rødsveien/Marcus Thranes gate og 
ligger tett opptil veganlegget. Det er i dag en bredde på 13-14 meter mellom gjerdene. 

Figur 2: Blå strek viser strekningens avgrensning, prikker viser steder/plasser på strekningen 
(Kilde: Kart fra Statens kartverk wms, illustrasjon: Hjellnes Consult as.) 

Helt vest i planområdet ligger en bensinstasjon med gatekjøkken (markert med rød 
prikk i figur 2). Det ligger et kontorbygg ved krysset mellom rv. 21 og Ringveien (lilla 
prikk). Videre mot øst ligger Rød Herregård som består av Rødsparken med 
hovedbygningen, museet og kunstgalleriet (blå prikk). På samme tomt ligger det en 
transformatorstasjon. Park hotell ligger rett ved rundkjøringen (rosa prikk), og har 
parkering på egen tomt og en større parkeringsplass rett over gaten ved 
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Stangeløkkveien. Ved parkeringsplassen ligger en offentlig lekeplass, som har adkomst 
fra Stangeløkkveien. Det ligger også et bo- og behandlingssenter/aldershjem i samme 
område, vist med gul prikk. Videre er det to plasser/torg på strekningen (sort trekant); 
«Oscar Borgs plass» og «Reissigers plass». Baptistkirken ligger ved Oscar Borgs plass 
(turkis prikk). Det er også registrert to forretninger på strekningen (grå prikker). 

3.2 Landskap og fjernvirkning 
Rv. 21 er tilpasset terrenget, og fra vest mot rundkjøringen midt på strekningen, 
skråner terrenget ned mot Rød Herregård på sørsiden og på nordsiden opp mot Glenne 
og Heimdal. Videre fra rundkjøringen til enden av strekningen i øst danner Rødsberget 
en dal hvor strekningen ligger i bunn av denne. I vest hvor fv. 104 møter rv. 21 ligger 
vegen på ca. høydekote 50. Videre i svingen mot Rød Herregård ligger vegen på ca. 
høydekote 45, her er det anlagt en større støttemur grunnet terrenget opp mot Heimdal. 
Vegen faller ytterligere til ca. høydekote 30 mot rundkjøringen. Mellom Oscar Borgs 
plass og Reissigers plass i øst ligger vegen relativt flatt på ca. kote 25–kote 20. 

Vegstrekningen ligger mellom to bekkeløp. I vest ligger Remmenbekken og i øst ligger 
bekken i Schultzedalen. 

Figur 3: Illustrasjonen viser landformer langs strekningen. 
(Kilde: Statens kartverk wms og terrengmodell (10mx10m) bearbeidet av Hjellens Consult as). 

3.3 Lek og rekreasjon 
Det er stort sett asfalterte flater langs strekningen, men veganlegget ligger tett inntil 
private hager, samt felles hager med lekeareal. Disse arealene er beplantet med trær og 
hekker og derfor oppleves strekningen som et frodig område med grønnstruktur. 
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Det er som nevnt to plasser/torg på strekningen, «Oscar Borgs plass» og «Reissigers 
plass». Oscar Borgs plass er i dag en asfaltert flate med parkering, samt noe 
beplantning i forkant av bygg (foto 1 under). Reissigers plass er beplantet og oppleves 
som en liten park tilrettelagt for rekreasjon (se foto 2). Bruken av disse er ikke kjent. 

Foto 1: Oscar Borgs plass med 
noe beplanting, parkeringsplass 
og baptistkirken i bakgrunnen. 

Foto 2: Reissigers plass med 
beplanting, gressplen og 
steinheller tilrettelagt for 
rekreasjon. 

Det er ikke registrert barnetråkk i Halden kommune, og det er heller ikke registrert 
noen lekearealer med direkte adkomst fra rv. 21. Lekearealet som ligger inntil rv. 21 
har som nevnt adkomst fra Stangeløkkveien. Det er registrert flere barnehager i 
området; Stangeløkka barnehage, Solbakkeparken barnehage, Klengstua barnehage og 
Trolltangen naturbarnehage. Ingen av disse barnehagene har direkte adkomst fra rv. 21. 
Planområdet ligger nært Høgskolen i Østfold, Halden stadion, Remmenbekken, Rød 
Herregård med flere turstier, og det er derfor grunn til å tro at det er mange som ferdes 
og krysser vegen på strekningen. 

3.4 Trafikkforhold 

3.4.1 Eksisterende vegnett 
Rv. 21 er innfartsåren til Halden fra E6. Strekningen vest for krysset med Fridtjof 
Nansens gate har i dag en ÅDT på ca. 15 000 kjøretøy/døgn, mens strekningen øst for 
rundkjøringen har en ÅDT på ca. 8000 kjøretøy/døgn. Fartsgrensen er 50 km/t på hele 
strekningen. For myke trafikanter er det tilrettelagt med tosidig fortau på hele 
strekningen (figur 4, rosa linje). Over en kortere strekning i kurven nord for Rød 
Herregård, er det på nordsiden av vegen anlagt gang- og sykkelveg, vist med blå linje. 
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Fortauet har varierende bredde på 1–5 meter, mens gang- og sykkelvegen har en 
bredde på ca. 2,5 meter. Det er registrert fem fartshumper (sort firkant) og sju gangfelt 
(grønn prikk) på strekningen. Det er ikke registrert gateparkering på strekningen. 

Figur 4: Fortaustrekning, g/s-veg, fartshumper og gangfelt langs strekningen. (Kilde: NVBD, api. 
Kart: Statens kartverk, FKB2). 

Det er flere kryss langs strekningen. De største er kryssene med fv. 104, Glenneveien, 
Rødsveien, Fridtjof Nansens gate (rundkjøringen) og to utflytende kryss ved Oscar 
Borgs plass og Reissigers plass. 

Ved Oscar Borgs plass møtes Ole Dahls 
gate, Wærns gate og rv. 21 Marcus Thranes 
gate, og plassen oppleves som utflytende. 
Ved Reissigers plass møtes Busterudkleiva 
og rv. 21, og siden Fridheimveien og 
Forstrøms vei ligger såpass tett opptil krysset 
oppleves disse vegene som en del av det 
utflytende krysset (figur 5). 

Figur 5: Oscar Borgs plass og Reissigers plass vist med sirkel. 
(Kilde: FKB2 data fra Statens kartverk, bearbeidet av Hjellnes Consult as) 

3.4.2 Avkjørsler 
Det er registrert 29 private avkjørsler fra rv. 21. Tettest er det i strekningen mellom 
Wærns gate til Marcus Nilsens gate, hvor det er tosidig private avkjørsler som ligger 
vinkelrett og tett på rv. 21. 
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3.4.3 Kollektivtrafikk 
Det er tre busstopp på strekningen; Park hotell (tosidig stopp), Baptistkirken (ensidig 
stopp) og Marcus Thranesgate (ensidig stopp). Ingen av busstoppene har leskur og alle 
er kantstopp. Flere lokalbusser stopper her. Det er også en ensidig busslomme uten 
leskur ved Rødsveien, samt en busslomme på sørsiden ved Ringveien, men busstoppet 
er ikke i bruk. Busstoppet «Rødsveien» er ikke registrert i nasjonal vegdatabank (figur 
4). 

3.4.4 Trafikkulykker 
Det er registrert 42 trafikkulykker i perioden 2001–2015. 39 er registrert som lettere 
skadd, 2 alvorlig skadd og en meget alvorlig skadd (figur 6). De fleste registrerte 
ulykkene er konsentrert rundt de største kryssene og ved gangfeltene, se figur 7 og 8. 

Figur 6: Registrerte trafikkulykker 2001–2015, alvorlighetsgrad. 
(Kilde: Nasjonal vegdatabank, api. kart; Statens kartverk, FKB2.) 

Av de 42 ulykkene er det 14 
fotgjengerulykker, 2 
sykkelulykker, 8 mc-ulykker 
og 18 bilulykker. Spesielt er 
det å merke seg 4 
fotgjengerulykker i 
gangfeltet ved krysset med 
Glenneveien og det høye 
antallet ulykker ved 
Reissigers plass. 

Figur 7 og 8: Utsnitt, gangfelt ved Glenneveien og Reissigers plass. Registrerte trafikkulykker 
2001–2015. (Kilde: NVDB, FKB2.) 
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3.5 Naturmangfold 
Det er registrert ulike artsforekomster og naturtyper langs og inntil rv. 21 på 
strekningen: 

 Kanadagullris: Denne er registrert flere steder langs strekningen. Planten sprer seg 
raskt langs veger, og er svartelistet. Dersom det skal graves eller fjernes masser der det 
er kanadagullris skal disse massene håndteres lokalt slik at plantene ikke spres til nye 
steder eller deponeres i varig deponi. De kan også legges som toppmasser på arealer 
hvor det skal sås gress som skal klippes regelmessig (Kilde: Norsk institutt for 
bioøkonomi). 

Figur 9: Registrert naturmangfold langs strekningen (Kilde: Naturbase.no) 

 Rødsparken ved Rød Herregård: Planområdet grenser inntil Rød Herregård og har et 
svært viktig parklandskap som er godt skjøttet med mange gamle og store trær. Det er 
registrert flere rødlistede arter i parken og på bakgrunn av dette verdisettes lokaliteten 
til A, svært viktig naturtype og kulturlandskap samt viktig område for hul eik. 

Figur 10: Registrert naturmangfold langs strekningen (Kilde: Naturbase.no) 
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• PM10: Asfalt-, bremse- og dekkslitasje, strøsand, vedfyring, industri, langtransportert bidrag

• PM2,5: Vedfyring, eksosutslipp, industri, langtransportert bidrag

 Hul eik: Litt i utkanten av vegstrekningen, i Forstrøms vei, er det registrert en trerekke 
med 8 gamle hule eiketrær, naturtype med en varierende verdi fra A–C. Registrering av 
store eiker i Halden ble gjennomført i 2010–2013. 

Figur 11: Registrering av hul eik i database for naturbase 
(Kilde: Miljødirektoratet) 

 Verneplan for vassdrag: Deler av østre strekning ligger innenfor verneplan for 
Haldenvassdraget (Tista), figur 9. Vernet er knyttet til kulturhistorisk verdi og 
friluftsliv langs vassdraget, samt stort biologisk mangfold med hensyn på botanikk og 
landfauna. Det er ingen registrerte vassdrag i planområdet. Naturmangfold er beskrevet 
i kapittel 5.3 

3.6 Miljøfaglige forhold 

3.6.1 Støy 
Støy er utredet i kapittel 5.2 

3.6.2 Luftforurensing 
Det er ikke blitt kartlagt luftforurensing på strekningen, men det foreligger en rapport 
med tema luftkvalitet fra november og desember 2011 som et ledd i overvåkingen av 
svevestøvmålinger i Halden kommune. Målestasjonen er plassert på kommunens 
pumpehus ved Vaterland bru i Halden sentrum, som ligger ca. 750 meter fra 
planavgrensningen i øst. Målingene er gjort i vintermånedene når forurensing av luft 
antas å være høyest av: 

Det foreligger ingen måledata for nitrogendioksid (NO2) fra vegtrafikk i Halden 
kommune. 

 November-rapporten: 
I 73 % av tiden ble det registrert lite forurensing. Av totalt 720 timer med målinger er 
det registrert 147 timer med noe forurenset luft. Det er registrert 46 timer med mye 
eller sterkt forurenset luft. Det er registrert 3 overskridelser av grenseverdien i 
november. 

 Desember-rapporten: 
I 79 % av tiden ble det registrert lite forurensing. Av totalt 744 timer med målinger er 
det registrert 80 timer med noe forurenset luft og 77 timer med mye eller sterkt 
forurenset luft. Det er registrert 2 overskridelser av grenseverdien i desember 
(Kilde: luftkvalitet.info). 
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3.6.3 Forurenset grunn 
Det er ikke gjort noen funn på offentlige tilgjengelige databaser, men det er en 
bensinstasjon i planområdet og det kan i nærheten av denne være en viss risiko for 
forurenset grunn. 

3.6.4 Løsmasse og dekke 
Ifølge NGUs løsmassekart er det marin strandavsetning og tykk havavsetning med noe 
innslag av tynn hav-/strandavsetning langs strekningen. Det er ikke registrert faresoner 
for sensitiv eller kvikk leire i planområdet (figur 12). Det er overvekt av tykt dekke 
med noe innslag av tynt dekke og bart fjell (figur 13). 

Figur 12: Illustrasjonen viser løsmasser langs strekningen. (Kilde: NGU, løsmassekart) 

Figur 13: Illustrasjonen viser dekke langs strekningen. (Kilde: NGU, mektighetskart) 

3.6.5 Geoteknikk 
Geoteknikk er utredet i kapittel 5.4. 
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3.7 Kulturminneregistrering 
Det er ikke registrert funn av kulturminner eller SEFRAK-bygninger i tilgjengelige 
offentlige databaser. Området rundt Rød Herregård med tilhørende bygninger er fredet 
av riksantikvaren med ulik grad av vern på enkeltminnene. 

Det er underveis i planprosessen avklart med Østfold fylkeskommune at det ikke er 
behov for å gjennomføre arkeologiske registreringer i planområdet. 

To kulturminner/kulturverdier må hensyntas ved arbeidet: 

1. To snublesteiner i fortauet ved park hotell. Snublesteinene er del av et større
europeisk kunstprosjekt til minne om nazistenes ofre. De to snublesteinene er
betongsteiner med messingplate, ca. 10 x10 x 10 cm. Når fortauet skal endres, må
steinene tas opp og bevares på betryggende måte, før de settes ned igjen i nytt
fortau. Halden kommune og fortidsminneforeningen skal også involveres når
snublesteinene skal settes opp igjen slik at kunstnerens intensjon ivaretas.

2. Grensestein No 12 A. Viktig kulturminne som viser bygrensen. Står ved fortauet
ved Marcus Thranes gate, midt mellom utkjøring fra Fridheimveien og Forstrøms
vei. Dersom grensesteinen må flyttes skal den settes opp igjen så nær sitt tidligere
sted som mulig.

3.8 Teknisk infrastruktur 

3.8.1 VA-anlegg 
Langs store deler av strekningen ligger det vann- og avløpssystem basert på 
vannledninger og felles avløpsledninger. I hovedsak ligger disse i ytterkant på begge 
sider av eksisterende veg. Unntaket er en strekning forbi rundkjøringen ved Fridtjof 
Nansens gate, der det ser ut til å være et nyere anlegg med separate spillvannsledninger 
og overvannsledninger. Ved krysset med Glenneveien krysser en felles avløpsledning 
med diameter på 1 meter (AF1000) rv. 21. For øvrig har ledninger i området mer 
moderate dimensjoner. 
3.8.2 Elektroanlegg 
Det er eksisterende kabelanlegg i, langs og på tvers av rv. 21. Omfanget er omtrent 
som normalt i tilsvarende områder, kanskje noe mindre omfattende enn vanlig langs 
den østre delen av strekningen. Kabelanleggene omfatter alle typer kabler; høyspent, 
lavspent, signal og tele. 
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4 Planstatus 
4.1 Kommuneplan og andre overordnede kommunale planer 

4.1.1 Halden kommuneplan (2011–2023) 

Planområdet er i kommuneplanens arealdel (2011–2023), vedtatt 22.06.2011, avsatt til: 
Bebyggelse og anlegg, sentrumsformål, grønnstruktur og bevaring kulturmiljø (H570). 
Følgende føringer/bestemmelser i kommuneplanens arealdel antas å berøre 
planarbeidet: 

- Ønske om at en større andel av persontransporten utføres gjennom kollektiv,
sykkel og gange.

- Kommunalt mål å senke klimagassutslippene fra transport med 55% innen
2030.

- Rv. 21 er nevnt som en sentral veg som forbinder E6 med Halden sentrum.
Vegen har stor trafikkbelastning og det er behov for bedre håndtering av
trafikken i sentrum og i aksen sentrum–E6.

- §6 d) Støy samt e) Estetikk og landskapsplanlegging
- §7 a) Universell utforming, b) Naturtyper, grønnstruktur og biologisk

mangfold, e) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) g) Kulturminner og i) Trafikk
- §12 Verneverdig bebyggelse, kulturmiljøer og kulturlandskap
- §15 b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- §19 Hensynssoner

Figur 14: Utsnitt av kommuneplanens arealdel vist med planområdet 
(Kilde: Halden kommunes kartløsning) 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2010–2022: I kommuneplanens samfunnsdel er 
utbygging av gang- og sykkelveger prioritert, og man ser for seg sammenkobling av 
eksisterende strekninger. Dette ses også i sammenheng med et godt oppvekstmiljø for 
barn og unge. 
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4.1.2 Kommunedelplan 

 Sentrumsplanen for Halden 2015–2027 – vedtatt 09.03.2017, avsatt til: 
Bolig, offentlig/privat tjenesteyting, veg, sentrumsformål, grønnstruktur og bevaring 
kulturmiljø. 
Følgende føringer berører planarbeidet: 

- Forslagene fra sykkelplan for Halden er lagt inn i planforslaget som tiltak til
forbedring av sykkelveger i sentrum. Sikring av skoleveg er foreslått.

- Hovedutfordringen for sykkeltrafikken internt i sentrum, er å skape gode
kryssinger av gater, og klare vegkryss. Denne problematikken er
sammenfallende for gående.

- Viktig å ta hensyn til problemene med krysset ved Reissigers plass.
- Krysset Marcus Thranes gate/Wærns gate er svært uoversiktlig for de som

kommer ned Wærns gate og skal over krysset. Det må etableres bedre kryssing
med større oversikt for bilene som kommer fra Reissigers plass. Innsnevringen
som er i dag fungerer dårlig og større biler kommer ofte opp på fortau. Krysset
er viktig passeringspunkt for skolebarn fra områdene opp mot Stangeløkka.
Etablering av sykkelveg langs Marcus Thranes gate må ta hensyn til en
utbedring av krysset før en etablerer slikt tiltak.

- Krysset Marcus Thranes gate/Busterudkleiva (Snippen) er et av de vanskeligste
og mest uoversiktlige kryssene langs Marcus Thranes gate. For gående og
syklende er dette hovedatkomst til sentrum fra områder nord for byen. Fire
hovedløp for gående/syklende møtes i krysset. I tillegg er det et kryss som skal
avvikle fire hovedveger og tre nærliggende lokalveger.

Figur 15: Utsnitt av sentrumsplanen vist med planområdet 
(Kilde: Halden kommune) 
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Planen omfatter også ulike temakart som vedlegg, hvorav følgende tema er aktuelle for 
planarbeidet: 
- Kartlegging av eksisterende barnehager og lekeområder i sentrum.
- Støysonekart
- Vernevurdering bebyggelse/område
- Grønnstruktur
 Kommunedelplan for klima og energi 2010–2015: legger opp til å dempe veksten i 
biltrafikken ved å legge til rette for økt bruk av kollektivtransport, samt gode løsninger 
for kollektivtransporten. Halden kommune vil fortsette satsningen på sykkelvegnett. 

4.2 Godkjente reguleringsplaner 
Følgende planer og formål antas å bli berørt av tiltaket: 

- Rødsveien G/S vei
- Rv 21 Innfart fra vest
- Innfart vest
- Park hotell Heimdal
- Østre Tangent – Nord
- Marcus Thranes plass
- Busterudkleiva–Dyrendalsveien

Figur 16: Gjeldende reguleringsplaner for strekningen 
(Kilde: Halden kommunes kartløsning) 

I tillegg til disse er det flere gjeldende reguleringsplaner av eldre dato som ikke 
foreligger i planbasen: 

- planID: G-502, «Rød, Glende, og Laaby», vedtatt 19.05.1952
- planID: G-518, «Hola», vedtatt 1.1.1950
- planID: G-519, «Stangeløkka», vedtatt 21.09.1950
- planID: G-026, «Rødsbryggen–Asakveien», vedtatt 3.1.1924
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 Rødsveien G/S vei, planID G-390, vedtatt 
30.05.2002. Området er regulert til: kjøreveg, 
gangveg, annen veggrunn og bensinstasjon. 

Figur 17: Gjeldende reguleringsplan «Rødsveien G/S vei» 

 Rv 21 Innfart fra vest, 
planID G-172A, vedtatt 
17.12.1985. Området er 
regulert til bl.a.: 
bensinstasjon, boliger, 
kjøreveg, gang- og 
sykkelveg, 
bevaringsområde, 
offentlig friområde, 
offentlig bebyggelse. 

Figur 18: Gjeldende reguleringsplan «Rv 21 Innfart fra vest» 

 Innfart vest, planID G-172, vedtatt 
18.12.1979. Området er regulert til: boliger, 
kjøreveg, gang- og sykkelveg. 

Figur 19: Gjeldende reguleringsplan «Innfart vest» 

 Park hotell Heimdal, planID G-340, vedtatt 
22.03.1990. Området er regulert til: 
herberge og bevertningshotell, felles 
avkjørsel, parkeringsplass, kjøreveg, 
gangveg. 

Figur 20: Gjeldende reguleringsplan «Park hotell 
Heimdal» 
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 Østre Tangent – Nord, planID G-150, vedtatt 
22.06.1978. Området er regulert til: kjøreveg, 
boliger, gangveg, offentlig friområde. 

Figur 21: Gjeldende reguleringsplan «Østre Tangent – Nord» 

 Marcus Thranes plass, planID G-561, vedtatt 
20.06.2002. Området er regulert til: bolig/ 
forretning/kontor, bevaring av bygninger, 
bussholdeplass, gangveg, kjøreveg, 
kommunalteknisk virksomhet. 

Figur 22: Gjeldende reguleringsplan «Marcus Thranes plass» 

 Busterudkleiva–Dyrendalsveien, planID G-253, 
vedtatt 15.10.1985. Området er regulert til: bolig/ 
kontor, kjøreveg. 

Figur 23: Gjeldende reguleringsplan «Busterudkleiva–Dyrendalsveien» 

4.2.1 Annet planarbeid 
Det har vært en reguleringsprosess for området ved Park hotell. Hensikten med 
planarbeidet var å legge til rette for at Park Hotel kan rives og erstattes med 
blokkbebyggelse hvor hotellets parlering ligger i dag. 
Planarbeidet er nå avsluttet og det skal fortsatt være hotelldrift, ikke boliger på 
eiendommen. 
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4.3 Andre planer av betydning for planarbeidet 

4.3.1 Fylkesplanen Østfold mot 2050 
I samfunnsdelen satses det på å øke kollektivandelen og andelen som går og sykler. 
Dette med tanke på å øke folks fysiske aktivitet og være viktige bidrag til så vel 
utslippsreduksjon som folkehelse. Samfunnsdelen inneholder også delmål, innenfor 
klima og energi, hvor det settes fokus på å overføre transportaktivitet fra bil til gange 
og sykkel på korte turer, samt fra bil til kollektive transportløsninger. Det skal 
planlegges og utvikles et gang- og sykkelvegnett i Halden, der skoler og boområder 
prioriteres særskilt. 
4.3.2 Regional transportplan for Østfold mot 2050 
Samfunnsmålet er å skape et transportsystem som fremmer helse, miljø og 
verdiskaping og bidrar til en bærekraftig regional utvikling med attraktive byer og 
bygder i Østfold. Det skal vektlegges trafikksikkerhet, reduksjon av støy- og 
svevestøvplager gjennom god areal- og samferdselsplanlegging, samt vektlegge 
universell utforming i all planlegging, innkjøp og utbygging. 

4.4 Rikspolitiske retningslinjer 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

fastsatt ved kgl. res. av 26.09.2014.

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene.

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen.
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5 Analyse av planområdet og spesielle problemstillinger 
5.1 Trafikkvurdering av foreslått vegutforming 
Dagens strekning av rv. 21 har tosidig fortau med et kortere opphøyd parti med gang- 
og sykkelveg på nordsiden av vegen. Det er i dag to torg på strekningen, disse torgene 
er en del av større kryssområder. Det er i disse kryssområdene registrert flest 
trafikkulykker på strekningen. Fotgjengerovergangen ved Glenneveien er også et 
ulykkesbelastet sted for myke trafikanter. Det antas at dette er fordi kryssene er 
utflytende og lite oversiktlige. Bussen stopper langs kantstein og det er ikke lehus på 
stoppene. Busstoppene er ikke universelt utformet. Langs strekningen er det 29 private 
direkteavkjørsler fra rv. 21, noe som er høyt tatt i betraktning at riksvegen har høy 
ÅDT og er en viktig innfartsåre. Sykkeltiltaket langs strekningen er hovedsakelig 
foreslått i eksisterende fortaustrasé, men er utvidet noe mot nord for å få plass til 
ønsket utforming. I figurene under er sykkelvegen vist med rosa farge og fortau er vist 
med brun farge. 

 Profil 0–300 
Tiltaket starter i krysset med fv. 104 (Rødsveien), hvor eksisterende gang- og 
sykkelveg på nordsiden av rv. 21 krysser fv. 104 og videreføres herfra i foreslått 
løsning som sykkelveg med fortau. Bensinstasjonen har i dag adkomst fra både fv. 104 
og rv. 21. For sykkeltiltaket vil det være en fordel å stenge bensinstasjonens avkjørsel 
mot riksvegen, men pga. begrenset med manøvreringsareal for store kjøretøy, vil det 
være nødvendig å opprettholde adkomsten. Blomsterveien er i dag stengt med fysisk 
sperre som skal videreføres. For å bedre trafikksikkerheten er det foreslått et nytt 
gangfelt ved vegprofil 70, vis-à-vis bensinstasjonen. Videre foreslås det å stenge en 
privat avkjørsel i vegprofil 130 for gnr 62/bnr 589, se figur 25. Eiendommen antas å ha 
inn- og utkjøringsmuligheter til riksvegen via Ringveien, se blå linje figur 25. Dette vil 
medføre et nytt kjøremønster på ca. 120 meter lengre enn dagens situasjon for denne 
eiendommen. Dette bidrar til å redusere antall avkjørsler langs riksvegen, noe som er 
positivt for trafikksikkerheten. 

Figur 24: Foreslått vegutforming, profil 0–300. Profilnr. er angitt med blå skrift. 
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I krysset med Glenneveien er vegen foreslått strammet opp og det er lagt til rette for en 
egen forbikjøringslomme ved profil 200–240. Dette antas å bedre trafikksikkerheten og 
flyten i trafikken ettersom vegen er smal. Eksisterende gangfelt i profil 250 foreslås 
videreført, og gir en kobling mellom bussholdeplassene. Ved busslommene legges det 
til rette for lehus, samt mulighet for sykkelparkering. Dette er i tråd med ønsket sykkel- 
og kollektivplanlegging på strekningen. Busslommens plassering vil medføre stenging 
av Rødsveien i vegprofil 260 mot riksvegen. Eiendommen 61/105 er den eneste tomten 
som er tilknyttet denne adkomsten, men det er trolig flere som benytter seg av 
Rødsveien som adkomst til og fra riksvegen. Nytt kjøremønster via Glenneveien gir ca. 
170 meter lengre kjøreveg mellom privat avkjørsel og riksvegen (se figur 26, blå linje). 
Mellom avkjørsel til eiendommen 61/105 og til punktet hvor Rødsveien stenges for 
inn- og utkjørsel, opprettholdes vegen som gang- og sykkelveg. 

Figur 25: Nytt kjøremønster for gnr 62/bnr 589. 

Figur 26: Nytt kjøremønster ved stenging av 
Rødsveien for gnr 61/bnr 105. 
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 Profil 300-600 
Ved profil 340, på sørsiden av riksvegen, foreslås Ringveien stengt for 
gjennomkjøring. Det er kun eiendom 62/545 som har direkte avkjørsel fra den østre 
innkjøringen av Ringveien, men det er trolig flere som bruker denne vegen for å 
komme seg inn og ut på riksvegen. Eiendommen vil med forslaget om stenging av 
mulighet for gjennomkjøring få ca. 370 meter lengre kjøreveg enn i dagens situasjon. 
Nytt kjøremønster er vist i figur 28, blå linje. Adkomsten inn til eiendommen foreslås 
flyttet noe mot sør slik at avkjørselen får en mer naturlig utforming, samt bedre 
kurvatur. Det antas at noen av trærne som i dag står i veggrunnen må felles på grunn av 
dette. Mellom avkjørselen til 62/545 og riksvegen foreslås Ringveien benyttet som 
gang- og sykkelveg. 

Figur 27: Foreslått vegutforming, profil 300–600. 

Figur 28: Nytt kjøremønster ved forslag om stenging av Ringveien. 
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På nordsiden av riksvegen foreslås det å stenge en privat avkjørsel til to eiendommer; 
61/103 og 61/102. I dag har eiendommene avkjørsel mot riksvegen i sør, samt en 
avkjørsel over eiendommen 61/102 i nord. Avkjørselen i nord antas å være felles for 
begge eiendommene, slik at de begge kan benytte Solveien og Glenneveien for å 
komme ut på riksvegen (se figur 29). Dette medfører at de må kjøre ca. 250 meter 
lengre enn i dag. For å sikre adkomst til tomt 61/103 bør det opparbeides ny adkomst 
vist med pil i foreslått reguleringsplan, og vist med sort pil i figur 29. Det er usikkert 
hvorvidt eiendommen har sikret adkomst over annen manns grunn på rettslig vis. 

Figur 29: Nytt kjøremønster ved 
stenging av privat avkjørsel, 
eiendommene 61/103 og 61/102. 

Fortauet langs Rød Herregård foreslås flyttet noe mot sør, og rekkverk må da flyttes 
tilsvarende. Ved profil 410–530 oppføres støttemur i forkant av sykkelveg med fortau. 

 Profil 600–900 
Ved profil 580–710 foreslås det oppføring av støttemur i bakkant av fortauet på 
nordsiden av rv. 21. På tomt 66/660 er det en trapp som ligger i terrenget mot fortauet 
på rv. 21 (ca. profil 650), se foto 3. Det er usikkert hvordan denne vil treffe 
støttemuren og terreng ettersom den ikke ligger inne i kartgrunnlaget. Denne må 
vurderes i byggeplan, og bevares dersom det er mulig. Det er ikke lagt noen 
reguleringsbestemmelser som sikrer videreføring av snarvegen/trappen. 
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Figur 30: Foreslått vegutforming, profil 600–900. 
Foto 3: Trapp langs eiendommen 
66/660 (Kilde: Google maps, 2016). 

Adkomst til garasje på eiendommen 66/661 er noe bratt i dagens situasjon. Ved ny 
vegutforming vil denne adkomsten bli betydelig brattere, med en stigning på hhv. 18% 
og 20%. Garasjen er på ca. 30 m². For å sikre en god adkomst foreslås det å flytte 
garasjen, ev. oppføre ny garasje hvis flytting ikke er mulig. Forslag til plassering av ny 
garasje er vist med blå farge i figur 31. I bakkant av garasjen må det oppføres en 
støttemur for å ta opp høydeforskjellene i terrenget. Oppføringen av garasjen er i tråd 
med gjeldende bestemmelser for området. 

Figur 31: Etablering av ny garasje for 
eiendommen 66/661. 

Figur 32: Forslag til lokalisering av ny 
garasje for eiendommen 66/661. 
(Kilde: Google maps, 2016) 



Rv. 21 Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate Plan nr: G-698 

Adkomst til eiendommen 62/471 (Marcus Thranes gate 40), foreslås stengt fra 
riksvegen til kun å få adkomst fra Rødsveien. Dette kan utløse behov for ombygging av 
garasjen, da det i dag er smalt mellom garasje og bolig til innkjøring. Dette kan løses 
gjennom en privatrettslig avtale. Det er ikke knyttet reguleringsbestemmelser til 
flytting/endring av garasjen, se figur 33. 

Figur 33: Avkjørsel til eiendommen 62/471 
stenges og legges om. 

Det er foreslått et nytt gangfelt over riksvegen ved Rødsveien, profil 625. Dette er et 
kryss hvor det har vært trafikkulykker. Dagens gangfelt utenfor Park hotell foreslås 
flyttet nærmere rundkjøringen ettersom busslommer anlegges på begge sider av rv. 21. 
I Stangeløkkveien er det foreslått gangfelt for sikker kryssing over vegen, dette vil 
bedre trafikksikkerheten til de som bl.a. skal til og fra lekeplassen. Eksisterende 
støyskjermer ved rundkjøringen opprettholdes. Busstoppene ved Park hotell er en 
videreføring av dagens situasjon, men det skal her legges til rette for busslommer, 
lehus og sykkelparkering. 

Det foreslås å stenge den ene adkomsten til Park hotell. Det gjelder adkomsten som går 
via gangveien mellom hotellet og Marcus Thranes gate 28 og som brukes i forbindelse 
med lintøyleveranser. Begrunnelsen er etablering av busslomme ved profil 850 og at 
det ikke er ønskelig med biltrafikk over busslomma og inn på gangveien. Statens 
vegvesen foreslår isteden å etablere en ny vei fram til lintøylageret langs 
forsiden/nordsiden av hotellet der det i dag er gress/beplantning. Kjøring fram til den 
nye veien må skje fra baksiden av hotellet via Heimdalsveien. Vi foreslår samtidig å 
etablere 3 nye parkeringsplasser som erstatning for de plassene som går tapt ved 
etablering av veien. Se figur 34. 
Hovedadkomsten til Park hotell (62/482) var opprinnelig foreslått sanert. Etter en ny 
vurdering vil eksisterende avkjørsel bli strammet opp / innsnevret og kan brukes av 
personbiler. All annen trafikk Park hotell er foreslått via Ole Dahls gate til 
Heimdalsveien. 
Parkeringsplassene på nordsiden av rv. 21 opprettholdes til parkering for hotellet. 
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Figur 34: Etablering av ny vei samt nye parkeringsplasser på eiendommen 62/482 

 Profil 900–1200 
Fra profil 920–1090 endres ikke adkomstforholdene, alle private avkjørsler 
opprettholdes, men noen vil bli redusert i bredden. Ved Oscar Borgs plass foreslås en 
omarbeiding av vegsystemet ved at adkomsten til Ole Dahls gate og Wærns gate 
strammes opp og smales inn. Wærns gate her dimensjoneres for personbil. 
Parkeringsplassene ved Baptistkirken opprettholdes, men reduseres med tre plasser. 
Gangfeltene i hver ende av dette tiltaket opprettholdes tilsvarende dagens situasjon, i 
tillegg til et nytt gangfelt i Ole Dahls gate ved torget. Målet med ombyggingen er å 
bedre trafikksikkerheten i krysset. I tillegg gir omarbeidingen mulighet for etablering 
av noe mer grønt på Oscar Borgs plass. Figur 35 under viser en tidligere løsning for 
Oscar Borgs plass. Figur 36 på neste side viser planforslagets løsning.    

Figur 35: Foreslått vegutforming, profil 900–1200 – for Oscar Borgs plass – se fig. 36. 
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Figur 36 – Oscar Borgs plass – foreslått løsning. 

 Profil 1200–1425 
Fra profil 1200–1340 beholder eiendommene sine private avkjørsler. Marcus 
Nilsens gate får en bedre utforming med bedre kurvatur ut på rv. 21. 

Figur  38: Forslått vegutforming, profil 900 – 1200. 

Fridheimveien er i planforslaget foreslått stengt og koblet på Forstrøms vei. 
Alternativt kan det være aktuelt å stenge Fridheimveien uten å samtidig koble den 
på Forstrøms vei. Dette for å redusere antall veger som føres inn mot det 
ulykkesutsatte krysset ved Reissigers plass. Tiltaket med påkobling av 
Fridheimveien til Forstrøms vei medfører ikke stor konsekvens for endret 
kjøremønster, men det krever felling av en hul eik langs Forstrøms vei, samt erverv 
av grunn på eiendommen 66/683. Det er i tillegg to hule eiker som vil stå i 
frisiktsonen i det nye krysset mellom Fridheimveien og Forstrøms vei, disse skal 
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bevares. Det må, innenfor frisiktsonen, ryddes for vegetasjon samt 
beskjæres/oppstammes slik at frisiktkravet blir best mulig ivaretatt. Forstrøms vei 
strammes opp i krysset mot riksvegen. Delen av Fridheimveien som stenges for 
biltrafikk, foreslås benyttet som gang- og sykkelveg. Det legges opp til en fysisk 
sperre mot denne gang- og sykkelvegen, for å hindre bilkjøring fra Fridheimveien og 
ut på riksvegen. Sykkelvegen og fortauet langs rv. 21 kobler seg på eksisterende 
gang- og sykkelveg nordover langs Busterudkleiva. Fortauet på sørsiden av riksvegen 
kobler seg til eksisterende fortau sørover langs Busterudgata. Dagens 
gangfelt over riksvegen som ligger i forlengelsen av Busterudkleiva foreslås flyttet noe 
lenger vest både for å hindre at f.eks. en syklist kan komme i stor fart ut i gangfeltet 
når de kommer ned Busterudkleiva og for at biler som kommer fra Busterudkleiva og 
Bursterudgata som skal svinge vestover på rv. 21 kan konsentrere seg om å svinge seg 
ut på riksvegen før de kommer til gangfeltet. 

5.1.1 Skoleveg, myke trafikanter 
Det er lagt opp til flere trafikksikkerhetstiltak langs rv. 21, spesielt med tanke på 
skolebarn og myke trafikanter som daglig ferdes langs vegen. Låby skole, Os skole, 
Rødsberg ungdomsskole og Høgskolen i Østfold er noen av de skolene som ligger 
nærmest planområdet. Krysningspunkter over riksvegen for å nå disse målene er vist 
med blå linje i figur 39. Det er også flere barnehager i området, vist i rosa. Disse ligger 
også nært krysningspunktene. De grønne prikkene indikerer lekeområder/parkområder/ 
idrettsanlegg i området. Ved Rød Herregård (1) er det ikke lagt opp til krysningspunkt 
pga. høydeforskjeller i kurven. Nærmeste krysningspunkt er her i krysset ved 
Rødsveien eller Glenneveien. For å komme til lek-, idrett- og rekreasjonsområdene i 
sør (2. Halden stadion, 4. Rødsberget, 5. Solbakkparken) er det lagt til rette for flere 
mulige krysningspunkter langs riksvegen. Lekeplassen (3) får betydelig bedre 
adkomst, men det bør vurderes å legge opp til en portåpning til lekearealet fra fortauet 
slik at barn slipper å gå i sidearealet til Stangeløkkveien for å komme seg inn. 

Figur 39: Krysningspunkter langs rv. 21. (Kilde: Hjellnes Consult as) 
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5.2 Støy 
Det forventes i liten grad områder med et økt støynivå som følge av sykkeltiltaket 
langs rv. 21. Dette fordi det ikke forventes økt biltrafikk som følge av tiltaket og fordi 
inngrepene i terreng er av mindre betydning. Det er i dag fem eksisterende 
støyskjermer langs rv. 21, disse er lagt inn i støyvurderingen. 

Tiltaket er utredet for støy i henhold til retningslinje for støy i arealplanlegging T- 
1442/2016. Behovet for støytiltak vurderes normalt mer i detalj i situasjoner der 
utendørs støynivå er over Lden 65 dB (rød sone). Vegdirektoratets anbefaling er at det 
gjøres tiltak for boliger der innendørs støynivå er over LpAeq24h = 38 dB i rom til 
støyfølsom bruk. Støynivået bringes ned til LpAeq24h ≤ 35 dB etter tiltak. Det vil bli gjort 
en befaring på tomten og inne i huset i byggeplanfasen av prosjektet. Formålet er å 
danne grunnlag for å vurdere om det bør gjøres lokale tiltak. Lokale tiltak kan f. eks. 
være utskifting av vinduer og ventiler, og i ytterste tilfelle utbedring av 
fasadekonstruksjonen. Boliger som tidligere har fått støytiltak iht. støyretningslinjen T- 
1442 og/eller forurensningsloven, vil ut fra en kost-nytte-vurdering ikke tilbys 
støytiltak. Det vurderes ikke nye støytiltak for utendørs oppholdsarealer. 

• Totalt 61 adresser har støynivåer over Lden 65 dB utenfor fasade for dagens
situasjon.

• Totalt 65 adresser har støynivåer over Lden 65 dB utenfor fasade for framtidig
situasjon. Av disse er 61 adresser sammenfallende med adresser som har
støynivåer over Lden 65 dB utenfor fasade også for dagens situasjon.

Figur 40: Fremtidig situasjon 2040, støysonekart 2 meter over terreng. (Kilde: Brekke & Strand) 

Støyrapporten foreligger som vedlegg. 
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5.3 Forholdet til kravene i kapittel II i Naturmangfoldloven 
Det er gjort en vurdering av tiltakets virking på naturmangfoldet iht. 
naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsprinsippet. Denne vurderingen gjøres på 
bakgrunn av Miljøverndepartementets brev av 11.10.2011 om Naturmangfoldloven og 
plan- og bygningsloven – krav til saksbehandling, dokumentasjon og vurderinger i 
plansaker og andre enkeltsaker. Brevet inneholder et vedlegg med en sjekkliste for 
vurdering og synliggjøring av naturmangfold i plansaker. Sjekklisten er utarbeidet med 
tanke på kommunal planlegging og er her brukt for å vurdere tiltaket opp mot 
naturmangfold, samt hvilke tiltak som er gjort i planen. 

Tabell 1: Naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsprinsippet. Sjekkliste for naturmangfold. 
Tema Beskrivelse av konsekvenser 

for naturmangfold 
Tiltak i planen 

Hvilke økosystemer, naturtyper eller 
arter berøres av planen? 

Hule eiker langs Forstrøms vei 
vil bli berørt av planforslaget 
ved at en eik må felles. 

Hule eiker er sikret i 
bestemmelsene §§5.9- 
5.10 samt §17. 

Kanadagullris vil berøres av 
tiltaket. Dette er en 
svartelistet/uønsket art. 

Behandling av massene er 
sikret i bestemmelsene 
§5.12.

Hvilke effekter vil planen ha på 
økosystemer, naturtyper og arter? 

Tiltaket vil medføre at en hul 
eik må felles. 

Fagkyndig skal vurdere 
egnet sted for hvor treet 
skal legges etter det er 
felt. 

Eventuelle sikringstiltak 
nedfelles i rigg- og 
marksikringsplanen. Dette 
er sikret i bestemmelsene 
§§5.9 – 5.11.

Kanadagullris vil påvirkes ved 
bygging. 

Behandling av massene er 
sikret i bestemmelsene 
§5.11.

Hvordan er tilstanden for de aktuelle Det er ingen sjeldne eller Fagkyndig skal vurdere 
økosystemer, og utviklingen i antall truede naturtyper verken på egnet sted for hvor treet 
lokaliteter av naturtypene og bestandene nasjonalt eller regionalt nivå skal legges etter det er 
på landsbasis og på stedet, jf. bl.a. som går tapt. Lokalt sett fjernet. 
naturindeksen? medfører tiltaket at en hul eik 
Kilde: Naturindeks for Norge felles. jf. kap. 2.2. 
Foreligger det faglige rapporter og 
utredninger om naturmangfoldet i det 
aktuelle planområdet? 

Vil planen påvirke truete og nær truete 
arter på Norsk rødliste for arter? 
Kilde: Norsk rødliste for arter 2015 

Vil planen påvirke truete og nær truete 
naturtyper på Norsk rødliste for 
naturtyper? 
Kilde: Norsk rødliste for naturtyper 2011 

Det er ikke gjort noen 
kartlegging av naturtyper/ 
biologisk mangfold eller 
truede arter i tilknytning til 
planarbeidet. 

Kunnskapsgrunnlaget er hentet 
i offentlige tilgjengelige 
kartdatabaser. 

Sikringstiltak på hule 
eiker er spesifiseres i rigg- 
og marksikringsplanen. 

Foreligger det erfaringsbasert kunnskap 
hos f.eks. foreninger og organisasjoner? 

Det er ikke innhentet 
opplysninger fra lokale kilder. 

Planen er sendt på høring 
slik at lokale foreninger 
og organisasjoner har hatt 
mulighet til å komme med 
innspill/merknader. 
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Vil planen påvirke verneområder, 
nærområder til verneområder, marint 
beskyttede områder eller vernede 
vassdrag (jf. verneplan for vassdrag)? 

Tiltaket ligger innenfor 
verneplan for 
Haldenvassdraget. Tiltaket vil 
ikke påvirke noen naturtyper 
eller verdier knyttet til 
verneplanen for vassdrag. 

Ingen 

Vil planen påvirke tilstanden i 
vannforekomster? 
Kilde: KLIF Vannmiljø 

Ingen Ingen 

Vil planen påvirke utvalgte 
kulturlandskap? 
Kilde: MDs Naturbase 

Ingen Ingen 

Vil planen påvirke miljøregistreringer i 
skog? 
Kilde: NIBIO, skog og landskap 

Ingen Ingen 

Vil planen påvirke inngrepsfrie 
naturområder 
Kilde: DN - MDs Naturbase 

Ingen Ingen 

Vil planen påvirke områder eller 
naturtyper som er spesielt verdifulle for 
biologisk mangfold? 
Kilde: MDs Naturbase 

Planen vil medføre felling av 
en hul eik som er spesielt 
verdifull med tanke på 
biologisk mangfold. 

Treet som felles må 
flyttes til et egnet sted i så 
store deler som mulig. 
Dette er sikret i 
bestemmelsene §5.11. 

Rydding av vegetasjon 
samt beskjæring/ 
oppstamming av hule 
eiketrær innenfor 
siktsonen skal gjøres i 
samråd med en fagkyndig 
person. Dette er sikret i 
bestemmelsene. 
Eventuelle sikringstiltak 
på hule eiker videreføres i 
rigg- og 
marksikringsplanen. 

Er det kunnskapsmangel? Hva mangler 
vi eventuelt kunnskap om? 

Sikringstiltak for hul eik 
skal videreføres og er 
sikret gjennom 
bestemmelsene 
§5.9-§5.11.

Tiltaket er videre vurdert etter prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 9-12: 

 Naturmangfoldloven § 9 Om føre-var-prinsippet 
«Når det er usikkerhet knyttet til kunnskapsgrunnlaget, skal føre-var-prinsippet 
tillegges stor vekt, for å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.» 

Foreliggende kunnskap er vurdert å være tilstrekkelig for å vite hva slags naturtype 
som blir påvirket. Videre legges det til grunn at vurderingene som er gjort av de hule 
eikene er tilstrekkelig, og at man på bakgrunn av dette må gjøre tiltak for å forsøke å 
unngå at den hule eika med A-verdi tar skade av at Fridheimveien føres inn på 
Forstrøms vei. Planområdet er ellers i en svært bearbeidet tilstand, som gjør at det 
vurderes som lite sannsynlig at det finnes andre naturverdier i planområdet utover de 
som er registrert i naturbase. Den negative konsekvensen tiltaket eventuelt har på 
naturmangfoldet må vurderes opp mot tiltakets hensikt om å bedre trafikksikkerheten i 
krysset ved Reissigers plass. 
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Naturmangfoldloven § 10 Prinsippet om samlet belastning 
«For å hindre gradvis forvitring og/eller nedbygging av områder, skal hvert 
utbyggingsprosjekt sees på i et helhetlig perspektiv, og det kreves at summen av 
tidligere, nåværende og framtidig påvirkning på naturmangfoldet vurderes i 
sammenheng.» 

Planområdet er i dag bebygd og består av harde flater. Planforslaget legger til rette for 
ny sykkelveg med fortau langs riksvegen og vil således ikke i vesentlig grad endre 
dagens situasjon mht. terrenginngrep. Planen snevrer også inn formålet annen 
veggrunn sammenlignet med gjeldende reguleringsplan «Innfart vest». Kanadagullris 
må behandles riktig, da det er en uønsket art med muligheter for spredning, dette sikres 
i reguleringsbestemmelsene. Tiltaket vil ikke berøre områdene rundt Rød Herregård og 
det legges heller ikke anleggsbelte inntil disse områdene. Ved felling av den hule eika 
skal det gjenplantes minst ett frittstående eiketre innenfor planområdet. Det er 
registrert flere lokaliteter med den utvalgte naturtypen i området, samt på regionalt og 
nasjonalt nivå. Det vurderes derfor at utbygging etter planen ikke vil bidra til vesentlig 
negativ samlet belastning for naturmangfold, verken på lokalt, regionalt eller nasjonalt 
nivå. 

 Naturmangfoldloven § 11 Om at kostnader ved miljøforringelse skal bæres av 
 tiltakshaver 
«Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene tiltaket vil 
påføre naturmangfoldet, dersom det ikke er urimelig i forhold til tiltakets karakter og 
omfang. Dette forutsetter at tiltaket vil medføre skade på naturmangfoldet, og er i 
prinsippet mindre aktuelt hvis det ikke medfører skade.» 

Ved tiltak for å sikre hule eiketrær både i anleggs- og driftsfase skal dette i sin helhet 
bekostes av tiltakshaver. Det samme gjelder ved flytting av det felte eiketreet og 
eventuelt ved planting av nye. 

 Naturmangfoldloven § 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i 
slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de 
beste samfunnsmessige resultater.» 
Forslagstiller setter som en forutsetning at de beste miljøforsvarlige teknikker skal 
benyttes i den videre planleggingen og gjennomføring av prosjektet. Dette er krav som 
innarbeides i plan for ytre miljø (YM-plan). Avbøtende tiltak er innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene, som sikrer en forsvarlig håndtering av hule eiketrær. 

Samlet vurdering 
Den hule eika som felles som følge av tiltaket, faller klart innenfor definisjonen av 
«hule eiker» etter forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven §3.3. 
Eiketreet er nærmere omtalt som nr. 9 i vedlegget «Naturmangfold», og er registrert 
med verdi B «viktig». Trær i denne størrelsesorden er forholdsvis vanlige i området og 
det er registrert flere lokaliteter med den utvalgte naturtypen i nærområdet. Likevel er 
det ikke nødvendigvis mange med tilsvarende egenskaper. Avbøtende tiltak for de 
resterende hule eikene, ivaretakelse av stammen til eika som må felles samt kravet om 
at det skal etableres minst ett nytt frittstående eiketre gjør at konsekvensene for 
naturtypen antas å være liten, både lokalt og regionalt. 
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5.4 Geotekniske grunnundersøkelser 
Det er utført grunnundersøkelser i forbindelse med tidligere vegprosjekter i området. I 
tillegg er det utført supplerende grunnundersøkelser i forbindelse med dette 
planarbeidet. De geotekniske vurderingene av planområdet viser at det ikke er 
forventet behov for store geotekniske tiltak, men to områder anbefales vurdert særskilt. 
Dette gjelder profil 0–180, hvor det med bakgrunn i setningsberegninger anbefales å 
forbelaste med sprengstein eller lignende, for å få størsteparten av eventuelle setninger 
i anleggsfasen. Et annet alternativ er å bruke lettfylling i dette området. Det andre 
området er ved profil ca. 460–530, hvor lette fyllmasser ble brukt under bygging av 
vegen for å sikre mot grunnbrudd. Hvis disse massene må fjernes i forbindelse med 
sykkeltiltaket, vurderes det at de må skiftes ut med tilsvarende materiale. 

Geoteknisk rapport foreligger som vedlegg 5 til reguleringsplanen. 

Figur 41: 
Geotekniske 
undersøkelser, 
områdeinndeling. 
(Kilde: Verkis, 
2016) 

5.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Ved utarbeidelse av reguleringsplaner stiller plan- og bygningsloven krav om at det 
skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Hensikten med en slik 
ROS-analyse er å vurdere om planområdet er egnet for tiltaket og om tiltaket har 
akseptabel risiko. 

ROS-analysen beskriver og vurderer risikoer i dagens og fremtidig situasjon. 
Dette fremkommer av risiko- og sårbarhetsanalysetabell som foreligger som vedlegg 6 
til reguleringsplanen. I tabellen fremkommer det også flere detaljer rundt risiko- og 
sårbarhetsvurderingene. Analysen tar for seg risikoer som kan ha konsekvenser for 
planforslaget, og risikoreduserende tiltak bør vurderes innarbeidet i plankart og/eller 
bestemmelser. 

Oppsummering av de indentifiserte faretypene i planområdet med stor og 
middels risiko etter risiko reduserende tiltak 

Faretyper fordelt på farekategorier - etter risikoreduserende tiltak 
Stor risiko 

1.2 Kvikkleireras, løsmasseskred 
7.2 Brann 
7.3 Trafikkulykker 
7.4 Farer som følge av anleggsarbeid i eller inntil tiltaksområdet 
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Middels risiko 
1.7 Sterk vind (storm, orkan, tornado etc.) 
2.1 Påvirkning av flora og fauna 

Liten risiko 
1.1 Stein- og jordras, steinnedfall 
1.5 Overvann 
5.1 Grunnforurensing 
7.1 Gress-, lyng- eller skogbrann 
5.4 Støy 

Tabell 2: Oppsummering av identifisert farer på vegstrekningen. 

Stor risiko 
1.2 Kvikkleireras, løsmasseskred 
Planområdet ligger under marin grense og inneholder marine avsetninger. Det vil 
dermed være en teoretisk sannsynlighet for ras, med stor konsekvens. Det er 
gjennomført en geoteknisk undersøkelse som viser til tiltak for å sikre stabilitet ved 
bygging av nytt trafikkanlegg. 

 Sammendrag fra rapport «Rv. 21 Sykkeltiltak Rødsveien/Marcus Thranes gate, 
geoteknikk, geoteknisk prosjektering. Verkis, desember 2016»: 
Det er ikke forventet behov for mye geoteknisk tiltak. To områder må vurderes. Det er 
fylling i profiler ca. 0-180 som er forventet å gi noe setninger. Det anbefales å 
forbelaste med sprengstein eller lignende. I tillegg ved profil 460-530. Her ble lette 
fyllmasser brukt under byggingen av veien, på grunn av lav sikkerhet mot grunnbrudd. 
Hvis de må fjernes under rekonstruksjon av veien, må de skiftes ut med tilsvarende 
materiale. Noe steder må skjæringer utføres i berget og steiner fjernes. 
For fullstendig geoteknisk grunnundersøkelse vises det til rapporten «Rv. 21 
Sykkeltiltak Rødsveien/ Marcus Thranes gate, geoteknikk, geoteknisk prosjektering. 
Verkis, desember 2016». 

7.2 Brann 
Ved trafikkulykker som kollisjoner og påkjørsler er det risiko for brann. Avbøtende 
tiltak samsvarer med tiltak for å redusere trafikkulykker, herunder god oppmerking, 
skilting og hensiktsmessig utforming av veg. 

Det ligger en bensinstasjon i planområdets vestre del. Det er økt risiko for brann ved 
bensinstasjoner på grunn av forekomster av brennbare væsker. Det kan i tillegg 
forekomme lagring av farlige stoffer/farlig avfall på bensinstasjonen. Gode 
driftsrutiner og informasjon til brukeren vil redusere sannsynligheten for at brann skal 
oppstå. Det er ikke kartlagt lagring av fyringsolje til boligeiendommer eller andre 
virksomheter. 

7.3 Trafikkulykker 
På veger kan det skje trafikkulykker, men med riktig utforming, skilting og 
oppmerking reduseres sannsynligheten for at det skal skje ulykker. Lav hastighet kan 
bidra til å redusere konsekvenser av trafikkulykker. Det er utarbeidet en 
trafikkvurdering i kapittel 5.1 som belyser hvilke tiltak som er foreslått for å redusere 
risikoen for trafikkulykker. 

7.5 Farer som følge av anleggsarbeid i eller inntil tiltaksområdet 
Det er en viss risiko for trafikkulykker i anleggsperioden. Det er viktig at myke 
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trafikanter får god fremkommelighet og at skilting av endret kjøremønster er entydig 
langs vegen. Myke trafikanter/skolebarn er en sårbar gruppe i anleggsperioden, og er 
viktig å ta hensyn til. Anleggsarbeidet bør tilpasses i tidsperioder som er utenfor 
kjerneperioden hvor skolebarn ferdes på langs og på tvers av riksvegen, slik at risikoen 
for ulykker reduseres. Det er også viktig å gjerde inn anleggs- og riggområder der det 
er hensiktsmessig og hvor uvedkommende ikke skal komme til. Det kan vurderes å 
sette opp flere busser med hyppige avganger i anleggsperioden slik at myke trafikanter 
kommer seg trygt frem samtidig som trafikken reduseres. 

Risikoen for hendelser er spesielt stor når veganlegget bygges, ettersom det da lages 
midlertidige løsninger for å sikre fremkommelighet i anleggsperioden. Det skal 
utarbeides faseplaner for å sikre god fremkommelighet mens arbeidet pågår. Dette er 
sikret i reguleringsbestemmelsene. 

Fremkommelighetsbegrensninger for utrykningskjøretøy (samt AMK-personell) må 
vurderes ved anleggsarbeid. Bebyggelse utenfor planområdet må være mulig å nås uten 
større forsinkelser grunnet anleggsarbeid. 

I anleggsperioden er det en viss risiko for ras i forbindelse med sprengningsarbeid. 
Arbeid som omfatter sprenging skal følge forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig 
stoff fra DSB. Det stilles derfor en rekke regler og prosedyrer til sprengningsarbeidet. 
Sprengningsarbeidet bør foretas innen et avgrenset tidsrom for å ta hensyn til 
trafikkavviklingen samt beboere langs rv. 21. Risikoen for å bli eksponert for støy og 
støv er stor ettersom bebyggelsen ligger tett innpå tiltaket som skal bygges. Det skal 
utarbeides plan for ytre miljø som skal beskrive tiltak for sikring av omgivelsene i 
anleggsperioden. 

Middels risiko 
1.7 Sterk vind (storm, orkan, tornado etc.) 
Trær i villaområder står spredt og vil ofte kunne bli skadet slik at de blir syke og dør. 
Svekkede trær vil kunne representere en fare ved sterk vind. Det er en viss risiko for at 
en hul eik med A-verdi kan ta skade i forbindelse med utbedring av krysset Forstrøms 
vei/Fridheimveien, men det skal gjøres omfattende tiltak for å senke risikoen for at 
dette skjer. Felling av hul eik skal gjøres i samråd med en fagkyndig person. Dette er 
sikret i reguleringsbestemmelsene. 

2.1 Flora og fauna 
Som følge av tiltaket er det en hul eik som må felles i Forstrøms vei. Det skal gjøres 
sikringstiltak for å prøve å unngå at øvrige trær tar skade av tiltaket. Det er gjort en 
vurdering av hul eik i rapporten «Naturmangfold, Hjellnes Consult as, 09.01.2017» 
hvor det er konkludert med flere avbøtende tiltak som er videreført i 
reguleringsbestemmelsene. 

Konklusjon 
Planforslaget vil redusere risikoen for alvorlige hendelser på vegstrekningen. 
Trafikkulykker kommer i kategorien stor risiko også etter risikoreduserende tiltak er 
gjennomført. Dette er en følge av at risikoen for trafikkulykker ikke vil kunne fjernes 
helt, så lenge det er en trafikkert veg. Strekningen er ikke mer utsatt enn andre veger 
med tilsvarende forhold. 

Brannfaren har også stor risiko før og etter risikoreduserende tiltak, men dette er ikke 
noe som utløses av selve tiltaket. Risikoen for brann ved trafikkulykker kan hindres 
ved skilting, god vegutforming og trafikksikkerhetstiltak, noe tiltaket legger opp til. 
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Brann ved bensinstasjonen kan forhindres ved gode sikkerhetsrutiner og forventes 
opprettholdt ved den daglige driften av bensinstasjonen. 

Den hule eika som felles må legges på et egnet sted slik at det biologiske mangfoldet 
som er i stammen får leve videre et annet sted. De øvrige hule eikene sikres med 
fysiske tiltak for å redusere risikoen for at flere eiker tar skade av tiltaket. Ved 
anleggsarbeid skal det utarbeides faseplaner samt plan for ytre miljø (YM-plan) som 
sikrer en forsvarlig bygging av anlegget. 

Forutsatt at avbøtende tiltak gjennomføres/videreføres, vurderes planforslaget å 
medføre en akseptabel risiko. 
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Plan nr: G-698 

6 Beskrivelse av planforslaget 
6.1 Hovedgrep og bærende idé med løsningsforslaget 
Foreslått løsning for sykkeltiltaket er et anlegg med separat sykkelveg med fortau. 
Foreslått bredde på hovedløsningen er totalt 5 meter, hvorav 3 meter sykkelveg og 2 
meter fortau, se figur 42. Sykkelvegen legges på nordsiden av riksveg 21 og skilles fra 
kjørebanen med en rabatt på 1,5–2,0 m bredde. På en strekning på ca. 150 m forbi 
krysset med Kjærlighetsstien økes bredden på rabatten til 3,0 m pga. høydeforskjell 
mellom sykkelveg og kjøreveg. På strekningen fra Oscar Borgs plass til Reissigers 
plass, en strekning hvor husene ligger tettere på gata, reduseres fortausbredden til 1,75 
m, sykkelveien til 2,5 meter og rabatten til 1,0 m. Det foreslås å plante trær langs 
begge sider av Rødsveien i begynnelsen av planområdet, mellom Blomsterveien og 
Glenneveien. Det foreslås også å plante trær i rabatten fra krysset med Rødsveien ved 
Marcus Thranes gate 40 og frem til Marcus Thranes gate 25. Herfra blir rabatten 
smalere og det foreslås derfor at det etableres gress og lav staudebeplantning i rabatten 
fra til Oscar Borgs plass. På Oscar Borgs plass og Reissigers plass foreslås det 
etablering av trær. 

Figur 42: Normalprofil, sykkelveg med fortau. 

Det skal i tillegg være fortau på sydsiden av rv. 21 på hele strekningen. Kjørebanen i rv. 
21 får en brutto bredde på 6,5 m mellom kantstein, med nødvendig breddeutvidelse i 
kurver. Løsningen med adskilt sykkelveg med fortau vil gi en ensartet løsning, uten 
systemskifter på hele strekningen. Sykkelvegen blir også en naturlig fortsettelse av 
eksisterende gang- og sykkelveg langs Svinesundsveien fra vest. 

Under er vist fire ulike snitt på strekningen med varierende bredde; 
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Figur 43: Snittlinjer på strekningen. 

Snitt A: Normalprofil, Rødsveien 48–49 

Snitt B: Normalprofil, Kjærlighetsstien 2–Rød Herregård 

Snitt C: Normalprofil, Marcus Thranes gate 23–Baptistkirken 
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Snitt D: Normalprofil, Marcus Thranes gate 5–6 

Figur 44–47: Snittegninger på strekningen. 

Busstoppene anlegges som lommer med venteareal på 2,5 m bredde mellom kjøreveg 
og sykkelveg, samt lehus i bakkant av fortau. Ved lehusene foreslås det å sette opp 
sykkelstativer. 

Belysningsanlegg legges med nye master i rabatten mellom kjøreveg og sykkelveg, 
supplert med ekstra belysningspunkter i forbindelse med kryss og gangfelt på 
strekningen fra plangrensen i vest (profil 0) fram til Oscar Borgs plass. Mellom 
Oscar Borgs plass og Reissigers plass vurderes lys plassert utenfor veilegemet.    

Overvann fra veganlegget fanges i dag opp via sluk/sandfang langs kantstein og ledes til 
overvannsledning. Det går vann- og avløpsledninger på begge sider av Marcus Thranes 
gate. Avløpsledningene er ikke rene overvannsledninger, men felles for spillvann og 
overvann. Disse må legges om før det bygges sykkelveg. Ved forskyvning av 
kantsteinslinjer må eksisterende sluk/sandfang justeres eller bygges om. Sluk/sandfang 
foreslås koblet til eksisterende overvannsanlegg. Overvann skal i størst mulig grad 
håndteres lokalt og naturbaserte løsninger skal prioriteres. Papportene Klimaprofil for 
Østfold og Klimapåslag for korttidsnedbør skal legges til grunn for dimensjoneringen. 
Det anbefales at det ved videre detaljplanlegging foretas en grundig inspeksjon, f.eks. 
ved TV-kjøring av eksisterende overvannsledninger for å få god oversikt over anlegget, 
og for å kunne avdekke eventuelle behov for utbedringer. 

6.1.1 Alternativvurderinger for hovedgrep 
Det er også vurdert to andre alternativer på strekningen; sykkelfelt og «dansk løsning» 
hvor sykkelfelt er adskilt fra kjørebanen med lav kantstein. Alternativene ble 
sammenlignet i et forprosjekt utarbeidet i forkant av reguleringsplanarbeidet. 

Side 39 av 49 



Rv. 21 Rødsveien – Marcus Thranes gate, sykkeltiltak Plan nr: G-698 

Side 40 av 49 

 Sykkelfelt kunne være en gangbar løsning på strekningen, men det er vurdert slik at 
sykkelveg med fortau vil bidra til større opplevelse av trygghet. Sykkelveg med fortau 
gir også en bedre løsning forbi rundkjøringen i krysset med Fridtjof Nansens gate. 
 «Dansk løsning» er i prinsippet ganske lik sykkelfelt, men skillet med kantstein mot 
kjørebanen bidrar til noe større trygghetsfølelse for syklistene. Denne løsningen er 
foreløpig ikke innarbeidet som en standardløsning, og innebærer noen utfordringer med 
tanke på trafikkregler og skilting. Det er derfor valgt å ikke vurdere denne løsningen 
videre. 

6.2 Planområdet med arealbruk 
Totalt omfatter reguleringsplanen et areal på ca. 55 daa inkl. midlertidig anleggsbelte. 
Planområdet er regulert til følgende formål: 

Arealtabell 
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 
Bensinstasjon/vegserviceanlegg (2) 0,07 
Boligbebyggelse (45) 10,66 
Hotell/overnatting 1,04 
Sum areal denne kategori: 11,76 

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur

Areal (daa) 

Annen veggrunn - grøntareal (34) 8,34 
Fortau (14) 6,38 
Gang-/sykkelveg (9) 0,39 
Gangveg/gangareal 0,02 
Holdeplass/plattform (8) 0,92 
Kjøreveg (4) 14,54 
Parkeringsplasser 0,18 
Sykkelveg/-felt (5) 3,97 
Torg (2) 0,79 
Sum areal denne kategori: 35,56 

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) 
Friområde (2) 0,21 
Turveg (2) 0,05 
Sum areal denne kategori: 0,27 

Totalt alle kategorier: 47,59 

Hensynsonetabell 
a.1 sikringssoner Areal (daa) 
Frisikt (27) 0,28 
Sum areal denne kategori: 0,27 
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c særlige hensyn til landskap og grønnstruktur samt bevaring av natur- eller 
kulturmiljø 

Areal (daa) 

Hensyn grønnstruktur 0,17 
Sum areal denne kategori: 0,17 

Totalt alle kategorier: 0,43 

Hensynssoner H190 
Areal som skal tilbakeføres til gjeldende formål etter anlegg Areal (daa) 
Anlegg- og riggområde (22) 10,83 
Sum areal denne kategori: 10,84 

Totalt alle kategorier: 10,84 
Tabell 3-5: Arealregnskap for planområdet. 
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6.2.1 Beskrivelse av arealformål 

Boligbebyggelse (B1 –B45) 
Boligbebyggelse er avsatt i plankartet hvor det tidligere er regulert til samferdselsformål 
ved reguleringsplan «Innfart vest». Det er nå ønskelig å snevre inn på 
samferdselsformål og tilbakeføre til boligformål i tråd med dagens bruk. 

For tomt 61/103 (B8) er eiendommen regulert inn iht. gjeldende regulering for å legge 
til rette for ny adkomst til tomten fra nord. 

På strekningen er deler av boligformålet lagt som underformål til frisiktsone samt 
bevaring grønnstruktur. For utnyttelse og utforming av disse tomtene skal gjeldende 
regulering gjelde. Dette er stort sett eldre reguleringsplaner. 

Hotell/overnatting (BH) 
Hotell/overnatting er avsatt i plankartet for å regulere bort rester av samferdselsformål i 
reguleringsplanen «Innfart vest», G-172. Området reguleres fra gang-/ sykkelveg og 
kjøreveg til formålet hotell/overnatting i tråd med dagens bruk. Området reguleres etter 
dagens støyskjerm og legges til Park hotell sin eiendom. For områdene BH er det 
foreslått at reguleringsplan med planID G-340, «Park Hotell – Heimdal», vedtatt 
22.3.1990 innenfor formål «hotell» skal gjelde. 

Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV1–BV2) 
BV1 er avsatt i plankartet for å regulere bort rester av reguleringsplan for «Innfart vest», 
G-172A fra samferdselsformål til bensinstasjon/vegservice. Det er foreslått at
tilgrensende gjeldende reguleringsplaner med dens bestemmelser skal gjelde:

For område BV1 skal reguleringsplan med planID G-390, «Rødsveien–Nini Roll 
Ankers vei Rv 104-fortau», vedtatt 30.05.2002 gjelde. For BV2skal reguleringsplan 
med planID G-172A, «Innfart vest», vedtatt 18.12.1979 med bestemmelser med 
feltbetegnelse K gjelde. 

Dersom reguleringsplan G-390 ikke har dekkende bestemmelser for området skal 
reguleringsplan G-172A gjelde for BV1–BV2. 

Kjøreveg (o_SKV1–o_SKV2, f_SKV3–f_SKV4) 
Prosjektert veg er regulert ut til skulderkant. For eksisterende veger er det benyttet 
kjørebanekant i kartgrunnlaget. 

Rv. 21 med tilhørende vegnett reguleres til offentlig kjøreveg (o_SKV1). Arealet 
omfatter kjørefelt, skulder, breddeutvidelser og forbikjøringslomme. Følgende veger/ 
avkjørsler langs strekningen foreslås stengt mot riksvegen: 

a) Blomsterveien ved profil 50 skal opprettholde dagens situasjon med gjennomkjøring 
forbudt. Etter adkomst til eiendom 62/574 til rv. 21 blir det resterende arealet av 
Blomsterveien omgjort til gang- og sykkelveg (o_SGS3).
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b) Adkomst til eiendommen 62/589, Rødsveien 52, stenges fra riksvegen til å kun få
adkomst fra Blomsterveien.
c) Det bygges forbikjøringslomme i vegprofil 195–240 til Glenneveien.
d) Rødsveien, ved vegprofil 260 stenges for gjennomkjøring. Etter adkomst til eiendom
61/105 til o_SF5 blir det resterende arealet av Rødsveien omgjort til gang- og sykkelveg
(o_SGS4).
e) Adkomst til eiendommen 61/103, Rødsveien 43, og 61/102, Rødsveien 41, stenges
fra riksvegen til å kun få adkomst fra Solveien. Ny adkomst til eiendommen 61/103 er
vist med avkjørselspil i plankartet.
f) Adkomst til eiendom 62/545 flyttes mot sør og har adkomst via o_SKV2.
g) Ringveien ved vegprofil 340 stenges for gjennomkjøring. Etter adkomst til eiendom
62/545 til o_SF6 blir den resterende Ringveien gang-/sykkelveg (o_SGS5).
h) Grusvei (o_GT1) til Rød Herregård saneres og flyttes fra vegprofil 360 til vegprofil
400.
i) Adkomst til eiendommen 62/471, Marcus Thranes gate 40, stenges fra riksvegen til
kun å få adkomst fra Rødsveien.
j) Fridheimveien stenges for gjennomkjøring ved vegprofil 1385. Vegen får utkjøring
via Forstrøms vei. Det avstengte arealet av Fridheimveien benyttes som gang- og
sykkelveg (o_SGS8).

o_SKV2 er en offentlig veg og gir adkomst til eiendommen 62/545. 
f_SKV3 skal tilpasses nytt veganlegg og er felles veg for eiendommene 66/661, 66/662, 
66/607, 66/607/1 og 66/607/2. 
f_SKV4 er en felles veg for eiendommene 66/844, 66/845 og 66/606. 

Torg (o_ST1–o_ST2) 
Områdene avsatt til offentlige torg som skal beplantes og møbleres. 

Holdeplass/plattform (o_SH1, o_SH4, o_SH5 og o_SH8) 
Innenfor områdene o_SH1, o_SH4, o_SH5 og o_SH8 ved vegprofil 290 og 870 er det 
tillatt å oppføre lehus samt sykkelstativ. Dette skal ikke oppføres på en slik måte at det 
vil være til hinder for gående eller syklende. 

Annen veggrunn - grøntareal (o_SVG1–
o_SVG30 og o_SVG32–o_SVG34 ) 
Områdene avsatt til annen veggrunn – grøntareal kan brukes til grøft, skulder, 
snødeponi samt skråningsutslag. Det tillates å oppføre armatur, støttemur, støyskjerm, 
rekkverksrom samt beplantning innenfor områdene. 
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(o_SVG31) 
Området kan brukes til skulder, snødeponi samt skråningsutslag. Det er tillatt å oppføre 
ny armatur innenfor området. Sikkerhetsbeskjæring samt kroneavlastning av hul eik 
tillates og skal gjøres i samarbeid med en fagkyndig person. 

Det er lagt til ca. 1 meter annen veggrunn utenfor skråningsutslaget på deler av 
strekningen for å ta høyde for eventuelle endringer i kartgrunnlaget. Det er gjort noen 
justering av annen veggrunn der boligtomtene ligger tett inntil vegen og hvor man ikke 
ønsker å gå inn på hagearealet. For støttemur og støyskjerm er det satt en avgrensning 
på annen veggrunn i selve konstruksjonen. Annet vegareal er også tilpasset 
kartgrunnlaget mht. eiendomsgrenser, samt gjerder der hvor det er festetomter. 

Det er gitt i bestemmelsene at det ved opparbeiding av trafikkområder kan foretas noe 
endring av grensene mellom de ulike trafikkformålene. Det er i tillegg tillatt et avvik fra 
regulert støttemur på 1 meter. Det er videre presisert i bestemmelsene at regulert 
vegareal som ikke blir brukt til vegformål, kan gå tilbake til opprinnelig formål. 

Parkeringsplasser (o_SPP1) 
For området vist som parkeringsplasser «o_SPP1» skal det opparbeides offentlige 
parkeringsplasser med adkomst fra Ole Dahls gate. 

Turveg (o_GT1–o_GT2) 
Turvegen skal tilpasses mot o_SF6 samt opparbeides med grusdekke i 3 meters bredde. 
Eksisterende turveg ned til Rød Herregård saneres og flyttes fra vegprofil 360 til 400. 

Friområde (o_GF1–o_GF2) 
For å regulere bort samferdselsformål i reguleringsplanen for «Innfart vest», G-172A, 
reguleres det til friområde i tilknytning til eiendommen Rød Herregård, i tråd med 
dagens bruk. For området vist som «offentlig friområde» skal reguleringsplan med 
planID G-172A, «Innfart vest», vedtatt 17.12.1985 innenfor formål «offentlig 
friområde» med feltbetegnelse «R» gjelde. 

Frisikt (H140_1 – H140_27) 
I frisiktsonene skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 
gjenstander slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. 
Enkeltstående trær, stolper eller lignende kan tillates. Trær innenfor siktsonen skal 
ryddes for vegetasjon samt strammes opp til minimum 2,5 meter. Ved beskjæring av hul 
eik skal en fagperson kontaktes for råd om tiltak ettersom dette er en sårbar naturtype 
som kan inneholde viktig biologisk mangfold. 

Det er mange private avkjørsler langs rv. 21 som har frisiktlinjer, derimot ville det bli 
uoversiktlig på et plankart med så mange linjer og det er derfor valgt å foreslå en 
generell bestemmelse for disse avkjørslene; Friskt for avkjørsler markert med pil på 
plankartet skal være 4 x 45 meter mot riksvegen, samt 3 x 35 meter mot gang- og 
sykkelveg. 
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Hensyn grønnstruktur (H540) 
For å sikre rotsonen til de hule eikene er det foreslått en hensynssone på privat grunn. 
Dette er fordi trerekken står delvis i annen veggrunn og innenfor eiendommen 66/683. 
Det er lagt til en bestemmelse som skal sikre at aktsomhetsplikten blir oppfylt ved ev. 
tiltak som kan berøre hul eik på tomten. 

Anlegg- og riggområde (#1– #22) 
Det er avsatt et midlertidig anleggsbelte i en bredde på ca. 5 m på hver side fra annen 
veggrunn. Der hvor det ligger bebyggelse innenfor denne sonen er bredden justert for å 
ta hensyn til bebyggelsen. Ved opphøring av anleggsperioden skal anleggsbeltet ryddes, 
revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig formål og tilstand (underliggende 
arealbrukskategori). 

Området tillates midlertidig benyttet til lagerplass, kjøreareal, parkering, deponi, 
riggområde og annet som er nødvendig for gjennomføring av anlegget. Anlegg- og 
riggområder skal fremstå som ryddige og være minst mulig til sjenanse for 
omgivelsene. 

Innenfor #11 kan det i tillegg oppføres midlertidige brakkerigger, midlertidige verksted- 
og lagerbygninger, kjøre- og parkeringsarealer, tekniske anlegg m.m. Området skal 
etableres på duk for å bevare underliggende grunn. Bestemmelsesområde #10 skal 
sikres med inngjerding og skal fremstå som ryddige og være minst mulig til sjenanse for 
omgivelsene. Ved opphør av #11 skal området ryddes og opparbeides i henhold til 
avtale med Halden kommune. I dag brukes dette området til felles lekeareal, det er 
derfor spesielt viktig å inngjerde området slik at ikke uvedkommende kommer seg inn 
på området. 

Ved opphør av #1–#10 samt #12–#22 skal området ryddes og tilbakeføres til sitt 
opprinnelige formål og tilstand, eller etter avtale med berørte grunneiere. 

Eksisterende reguleringsplan skal gjelde som underformål for områdene avsatt til 
anlegg- og riggområde, med unntak av der hvor det reguleres inn nye formål, jfr. §6 – 8 
i reguleringsbestemmelsene. 

Rekkefølgebestemmelser 
Ved igangsettelse av tiltaket skal det foreligge en plan for overvannshåndtering som 
skal være godkjent av Halden kommune. 
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6.3 Universell utforming 
Universell utforming blir ivaretatt gjennom at krav i Statens vegvesens håndbok V129 
«Universell utforming av veger og gater» følges. I detaljutformingen gjelder dette 
elementer som kantstein/nedsenk, taktil merking ved gangfelt og busstopp, dekketype, 
bredder, plassering av stolper, skilt og gatemøblering generelt. 

På store deler av strekningen ligger også anlegget innenfor det strengeste kravet til 
maksimum stigning; 5%. Et unntak fra dette er en strekning i området forbi krysset med 
Kjærlighetsstien der stigningen er ca. 6%. Dette er allikevel godt innenfor kravene som 
stilles til stigning utenfor sentrum (8,3%). Universell utforming av veganlegget er sikret 
i reguleringsbestemmelsene §5.8. 

6.4 Anleggsfasen 
Adkomstsituasjonen i anleggsfasen kan avvike fra dagens situasjon og vil bli planlagt i 
senere fase. Dette er forutsatt ivaretatt i anleggsfasen og er sikret i 
reguleringsbestemmelsene §5.12. 

7 Forholdet til overordnede planer, retningslinjer og forskrifter 
7.1 Overordnede planer 
Tiltaket oppfyller mål og retningslinjer gitt i overordnede planer: 

Kommuneplan 
Tiltaket oppfyller målene/bestemmelsene til kommunen: 
 Legger opp til gode gang- og sykkelløsninger langs hele strekningen.
 Legger opp til 2 tosidige busstopp med leskur og sykkelstativ.
 Det skal tas en vurdering på støy for boliger innenfor rød støysone.
 Anlegget skal ha universell utforming.
 Temautredninger: Vurdering av naturmangfold, ROS- analyse samt trafikk.

Kommuneplanenes samfunnsdel 
 Tiltaket kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveger i hver ende, slik at det

danner et helhetlig tilbud for myke trafikanter.
 Gir et godt oppvekstmiljø for barn og unge ved å sikre trafikksikre og attraktive

tilbud for myke trafikanter.

Kommunedelplan, sentrumsplanen 2015–2027 (høring av planforslag) 
 Sykkeltiltak langs hele strekningen.
 Endret utforming i Reissigers plass og Oscar Borgs plass.
 Gangfelt Stangeløkka.

Kommunedelplan for klima og energi 2010–2015 
 Legger opp til å få flere til å velge andre transportmidler enn bil.
 Tiltaket er et miljøvennlig tiltak som ikke legger opp til å utvide kapasiteten på

veg.
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Fylkesplanen Østfold mot 2050 
 Tiltaket bygger opp under folkehelse, ved å få flere til å gå og sykle.
 Tiltaket ligger i et område hvor folk bor og der skoler og barnehager ligger i kort

avstand. Det er derfor i tråd med ønsket utvikling å anlegge gang- og
sykkelvegnett på denne strekningen.

Regional transportplan for Østfold mot 2050 
 Universell utforming
 Fremmer helse, miljø og verdiskapning til området
 Det er lagt stor vekt på trafikksikkerhet ved opphøyde gangfelt, belysning, egen

sykkelveg med fortau samt ny utforming av utflytende kryss.

7.2 Rikspolitiske retningslinjer 

7.2.1 «Statlig planretningslinje for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging» 
Tiltaket legger opp til miljøvennlige transportløsninger i et tett eneboligområde. Dette 
kan bidra til at flere velger sykkelen fremfor bilen når de skal på kortere turer. 
Sykkelvegen har samtidig eget areal, noe som er trafikksikkert og oppleves trygt, og vil 
kunne generere flere brukere i alle aldre. 
7.2.2 «Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene» 
Tiltaket bidrar til ønsket utvikling av reduksjon av klimagassutslipp og legger opp til 
miljøvennlige transportløsninger som å gå og sykle. Vegen utvides ikke og derfor er det 
heller ikke lagt opp til å øke kapasiteten på vegen til tross for at vegen i dag har en høy 
ÅDT. 
7.2.3 «Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen» 
Det har ikke kommet innspill fra barnerepresentant i kommunen, men det har kommet 
flere innspill fra foreldre som taler barnas sak. Tiltaket legger opp til gode trafikksikre 
løsninger til skole, lek og rekreasjon. Utbedring av bussholdeplassene og gang- 
sykkelarealer vil gi økt trafikksikkerhet for barn som ferdes i området. Veganlegget skal 
i tillegg ha belysning som følger hele strekningen. 
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8 Konsekvenser av planforslaget 
Planforslaget legger opp til sammenhengende sykkelvegforbindelser samt tosidig fortau 
på strekningen. Tiltaket medfører en forbedret vegstrekning mht. trafikksikkerhet. 
Reissigers plass og Oscar Borgs plass strammes opp, 6 private adkomster saneres og  3 
kommunale veger stenges (Solveien, Ringveien øst og Fridheimveien). Dette vil bidra 
til økt trafikksikkerhet. Enkelte eiendommer vil få lengre kjøreveg og nytt 
kjøremønster som følge av tiltakene. Antall busstopp reduseres til kun å gjelde tosidig 
busslomme ved Glenneveien og Park hotell. Disse foreslås opparbeidet med lehus og 
sykkelparkering. Parkeringsplassen ved Baptistkirken vil miste tre parkeringsplasser 
som følge av ny vegutforming. Løsning med separat sykkelveg kan gjennomføres med 
kun moderate terrenginngrep i naboeiendommer. Et hult eiketre vil måtte felles for å 
sikre vegareal ved omlegging av Fridheimveien. Treet skal legges et egnet sted slik at 
biologisk mangfold i størst mulig grad blir ivaretatt. Eiketreet kan bevares dersom 
Fridheimveien stenges uten samtidig å koble den på Forstrøms vei. 

9 Medvirkning og samordning 
9.1 Forhåndsvarsling 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert 05.02.2016 i Halden Arbeiderblad og på Halden 
kommunes nettsider, samt på Statens vegvesens egne nettsider. Grunneiere, naboer, 
offentlige myndigheter og andre berørte ble varslet i brev. I forbindelse med 
planoppstart ble det avholdt en åpen kontordag 02.03.2016, hvor representanter fra 
Statens vegvesen og Halden kommune var tilgjengelig for spørsmål og innspill til 
planarbeidet. Til oppstartsvarselet kom det 9 innspill. Innspillene følger som eget 
vedlegg. Vedlagt er også sammendraget med svar/kommentarer til innspillene. Liste 
over kunngjøringsinnspill: 

1. Fylkesmannen i Østfold, 09.03.16
2. Østfold fylkeskommune, 14.03.16
3. Norges vassdrag og energidirektorat, 21.03.16
4. Hafslund nett, 09.03.16
5. Jack Kent H. Andersson, 10.03.16
6. Frøydis Blok, 15.02.16
7. Malin Hansen, 15.03.16
8. Arne Erlandsen, 15.03.16
9. Lene Larsen, 16.03.16

9.2 Barns medvirkning 

I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeider kom det ikke inn innspill fra barn 
og unges representanter. Disses interesser anses likevel ivaretatt da planens 
hovedformål er å legge til rette for trafikksikre gang- og sykkelløsninger, se kapittel 
5.1.1. Innspill fra foreldre belyser problematikken rundt farlige kryss og 
krysningspunkter langs rv. 21. 
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10 VEDLEGG 

 Vedlegg 1: Mottatte innspill ved varsel om oppstart

 Vedlegg 2: Sammendrag av innspill etter varsel om oppstart med kommentarer
fra forslagstiller

 Vedlegg 3: ROS-analyse

 Vedlegg 4: Naturmangfold

 Vedlegg 5: Geoteknikk

 Vedlegg 6: Støyrapport

 Vedlegg 7: Tegningshefte
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