Vedlegg 1 til planbeskrivelsen for «Fv 128 Gang- og sykkelveg, Slitu-Sekkelsten»

29. januar 2015

Innkomne innspill til varsel om oppstart av planarbeid – “Fylkesveg 128 Gang- og sykkelveg, Slitu-Sekkelsten”
Dato
23.01.2015
Dok.nr
201313730812

Avsender
Fylkesmannen i Østfold
Miljøvernavdelingen
v/Carl Henrik Jensen

Uttalelse
Positiv til at det arbeides for å øke
fremkommelighet for gående og syklende.

Kommentar fra vegvesenet

Mørkved/Eidarengbekken, svært viktig verdisatt
bekkedrag i Miljødirektoratets Naturbase.

Det gjøres geoteknisk undersøkelse for å kartlegge
grunnforholdene.

Jordvern tilsier et minimum av forbruk av dyrket
mark. Bør stille rekkefølgekrav om at matjorda
fraktes til annen dyrket mark hvor det er behov for
jordforbedring.

19.01.2015
Dok.nr
20131373089

Østfold fylkeskommune
v/Christine Stene

Viktige temaer som skal ivaretas i planleggingen:
Barn- og unge, medvirkning og levekår
Estetisk utforming, Universell utforming,
Grønnstruktur, Naturmangfold,
Samfunnssikkerhet, Støy og Kartfremstilling
Viktig å vektlegge:
Trafikksikkerhet, kollektivtrafikk, barn- og unge,
hensyn til natur og landskapsverdier,
grønnstruktur, universell utforming, jordvern,
risiko- og sårbarhet og støy.

Gang- og sykkelveganlegget har en minimumsbredde
i forhold til krav om universell utforming som sier
minimum 2,5 m bredde. Bredden på grøften er på 3
meter, som er minimums bredde i forhold til
trafikksikkerhet og drift- og vedlikehold.

Temaene vurderes og er beskrev i planbeskrivelsen.
Bestemmelse om meldeplikt ved funn av fornminner
tas med i reguleringsbestemmelsene.

Det ble foretatt arkeologisk registrering i
planområdet i 2000 og det anses ikke som behov
for ytterligere registrering, men ved funn i
byggeperioden må dette snarest meldes.
For å ivareta meldeplikten etter Kulturminneloven
§ 8 anbefales det at en tekst om dette tekst tas inn i
reguleringsplanens fellesbestemmelser.
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Norges vassdrag og
energidirektorat (NVE)
Dok.nr.
Region øst
2013137308- v/Kristin Selvik
14

23.01.2015

Hafslund Nett

Dok.nr
201313730813
26.01.2015
Direktoratet for
mineralforvaltning
Dok.nr.
201313730816
05.12.2014
Nettverk Friluftsliv
v/Arne-Kristian Garseg
Dok.nr.
201313730810
21.01.2015
Hans Petter Sire
Grunneier Fusk Søndre, 44/2
Dok.nr.
201313730811

Anmoder om å unngå direkte inngrep i vassdrag.
Om ikke mulig må inngrepene beskrives i planen
og konsekvensene utredes. Stilles krav i
anleggsperioden slik at uønsket forurensning og
avrenning til vassdragene blir minst mulig.
Kulverter og stikkrenner må være dimensjonert for
200-års flom. Kantvegetasjon bør i størst mulig
grad tas vare på.
Skredfarlige kvikkleiresoner kan finnes utenfor de
kartlagte områdene. Ber om at hensynet til skred
blir ivaretatt i planområdet i tråd med NVE’s
retningslinjer.
Har elektriske anlegg i det omtalte
reguleringsområdet. Tiltak som kommer i konflikt
med anlegget må tas hensyn til i planarbeidet.

29. januar 2015
Det er foretatt geotekniske grunnundersøkelser av
området, og geoteknisk rapport er utarbeidet.
Tiltak beskrevet i rapporten er tatt med i
planarbeidet.

Tas hensyn til i planarbeidet.

Ingen merknader

Positive til tiltaket.

Ønsker tilgang til jordet på nordsiden av
fylkesvegen. Adkomst 5 m bred og dimensjoneres
for 15 tonn grunnet bred skurtresker og annen
landbruksredskap.
Vis a vis innkjørsel til småbruket Sørtorp.
Gir medhold i valg av nordsiden.

Ønsket om plassering av adkomst tas med i
plankartet. Bredde og dimensjonering beskrives i
planbeskrivelsen.
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