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Forord

Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Råde kommune.
Statens vegvesen legger fram forslag til reguleringsplan for innfartsparkering ved
Jonstenkrysset til offentlig ettersyn i henhold til pbl. § 3-7, §12-3 og §12-8
Denne planbeskrivelsen gjennomgår dagens forhold og forutsetninger for planarbeidet.
Videre inneholder plandokumentet en beskrivelse av tiltaket som foreslås og beskrivelse av
konsekvenser i forhold til aktuelle temaer.
Planforslaget består av følgende deler:
• Plankart og reguleringsbestemmelser
• Planbeskrivelse (dette dokumentet)
• Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
• Teknisk planhefte
Statens vegvesen
Mai 2021
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Sammendrag
Hovedmålsetting for prosjektet er å bidra til økt kollektivandel og økt bruk av samkjøring for
arbeidsreiser mot Akershus og Oslo. I den forbindelse er det ønskelig å tilrettelegge bedre
for at flere vil samkjøre til jobb/aktiviteter samt bruke kollektivtrafikken. Ved Jonsten i Råde
møtes flere veger med høy trafikk, E6, rv. 110 og fv. 118, og området anses derfor som et
passende sted å etablere en innfartsparkering for biler og sykler for å øke samkjøring og bruk
av kollektivtrafikken.
Planområdet er omkranset av vegareal og næringsareal. Området er flatt, og arealet
innenfor planavgrensningen er ubebygd.
Det har vært løpende dialog med berørte parter gjennom planprosessen. Merknader og
innspill har ligget til grunn for planarbeidet.
Kort beskrivelse av planforslaget
Planforslaget åpner for å etablere 68 plasser til innfartsparkering. P-arealene skal kun
benyttes til parkering for kollektivreisende og til kameratkjøring. Det legges opp til nye
bussholdeplasser langs riksvei 110 i tilknytning til p-plassene.
Planforslaget åpner for etablering av sykkelhotell i nærheten av holdeplassene. Det legges
opp til at sykkelhotellet også skal være tilgjengelig for besøkende til næringsområdene ved
Jonstenkrysset.
Atkomst til innfartsparkeringsområdet vil foregår fra dagens avkjøring. Dagens
atkomstforhold inne på næringsområdet bærer preg av utflytende områder for gående og
kjørende. Det er i dag etablert en trafikkøy ut mot riksvegen, men ingen trafikkøyer inne på
området for å lede trafikken. Planforslaget har derfor strammet opp avkjøringsområdet som
et avbøtende tiltak for bedre logistikk og trafikksikkerhet gjennom etablering av flere
trafikkøyer.
Planforslaget innebærer ny belysning av parkeringsområdet som ses i sammenheng med den
eksisterende belysningen av gang og sykkelveien.
Konsekvenser av tiltakene
Statens vegvesen vurderer at planforslaget viser en god plassering for innfartsparkering da
viktige ekspressbusser passerer Jonsten. Nye bussholdeplasser langs riksvei 110 er positivt
siden innfartsparkeringen da lettere kan kobles til lokale bussruter.
Tiltaket ligger tett inntil et vegkryss, og tiltaket anlegges i et område som allerede er sterkt
berørt av vegformål. Planforslaget vil etter forslagstillers vurdering ikke medføre store
konsekvenser for landskapsbildet. Det er planlagt å bruke beplantning for å dempe den
visuelle opplevelsen av parkeringsplassen.
Etablering av innfartsparkering, nye holdeplasser og sykkelhotell/parkering vil øke
tilgjengeligheten til området. Økt tilgjengelighet er positivt for eksisterende og ny
næringsvirksomhet.
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Planforslaget har i vesentlig grad blitt
tilpasset framtidige planer for
næringsvirksomhet i området.
Atkomstvegen og parkeringsplassene
er plassert i randsonen av
næringsområdet og i hovedsak
utenfor byggegrensene fra gjeldende
reguleringsplan. Dette vil medføre et
mer langstrakt prosjekt og noe lengre
gangavstander fra p-plasser til
bussholdeplasser, men dette grepet
vil i betydelig grad redusere konflikten
med framtidig næringsbebyggelse.
Forslagsstiller kan ikke se at planforslaget har negative konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv. Tiltaket kan derimot være positivt med tanke på at det planlegges for tilbud med
sykkelhotell, noe som vil kunne bidra til å gjøre det attraktivt å sykle til
kollektivholdeplassen.
Planforslaget vil ikke komme i berøring med kulturminner, naturressurser, viktige naturtyper
eller rødlista arter som må hensyntas.
Prosjektet tar hensyn til grunnforholdene i prosjektering- og byggefasen og det suppleres
med grunnundersøkelser ved behov. Det forventes ikke setnings- eller stabilitetsproblemer
for tiltakene. Innfartsparkeringen vil ikke medføre tilleggsbelastning i form av fyllinger på
terrenget.
Etablering av innfartsparkering og omregulering av krysset til offentlig vegareal, vil kreve
erverv fra næringseiendommene gnr 49/4, 49/13 og 49/15.
Etablering av innfartsparkering vil ikke medføre en merkbar endring i støynivået. Det legges
derfor ikke opp til støytiltak i forbindelse med bygging av innfartsparkering og holdeplasser.
I planen legges det opp til at arealene rundt parkering og adkomstveg skal beplantes med
trær, busker, stauder og gress. Beplantningen skal gjøres på en slik måte at den både
demper innsynet mot parkeringen og inntrykket av store asfalterte flater. I plantevalget skal
det legges vekt på årstidsvariasjon i tillegg til variasjon i farger og form. Detaljering av
plantefelt med plantevalg gjøres i neste planfase.
Gjennomføring av forslag til plan
Prosjektet er omtalt i handlingsprogram for riksveger 2018-23. Prosjektet er oppført med
bevilgning for byggestart i løpet av 2023. Det må tas forbehold om finansiering og
prioritering inn i neste handlingsprogramperiode.
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1 Bakgrunn for planforslaget
I Jonstenkrysset møtes flere veger med høy trafikk, E6, rv. 110 og fv. 118, og området anses
derfor som et passende sted å etablere en innfartsparkering for biler og sykler for å øke
samkjøring og bruk av kollektivtrafikken.
Forslag til detaljreguleringsplan er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Råde
kommune, og med hjemmel i Plan og bygningslovens § 3‐7 er Statens vegvesen ansvarlig for
saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen for politisk sluttbehandling.

1.1 Overordnede føringer
Prosjektet er omtalt i handlingsprogram for riksveger 2018-23. Prosjektet er oppført med
bevilgning for byggestart i løpet av 2023.
Kommunen behandlet anmodningen fra SVV om å igangsette reguleringsplan for etablering
av innfartsparkering på næringsområdene. Samfunnsutvalget fattet følgende vedtak den
22.okt 2020:
Råde kommune anbefaler oppstart av planarbeidet for innfartsparkering slik det fremgår i
planinitiativet / notatet fra Statens vegvesen. Etablering av innfartsparkering støtter opp om
ønsket utvikling i kommunen og vil kunne bidra positivt. Det er imidlertid viktig at regulerte
næringsområder fortsatt kan utvikles på en hensiktsmessigmåte. Dette bør ivaretasi
planprosessen.

1.2 Planområdet
Rv. 110 er skiltet hovedveg fra E6 mot Fredrikstad. Det er betydelig arbeidspendling i E6koridoren i Østfold mot Akershus og Oslo, og det er behov for etablering av innfartsparkering
ved Jonstenkrysset i Råde.
Innfartsparkeringen er forutsatt lagt på sørsiden av E6 nær rundkjøringen der rampen fra E6
og rv.110/fv.118 møtes. Dette skyldes at innfartsparkeringen da vil være lett tilgjengelig for
trafikk fra fv.118/ rv.110 og E6 begge retninger. Plassering av innfartsparkeringen på
nordsiden av E6 er ikke aktuelt, da en slik plassering ikke vil kunne fange opp trafikk som skal
videre i sørgående retning.
For å nå målene om økt kollektivandel og ikke økt biltrafikk på tross av befolkningsvekst, er
det viktig at kollektivtilbudet gjøres tilgjengelig og attraktivt. Kombinasjonen av avstand
mellom boligområder og holdeplass/stasjon, kollektivreisens lengde og parkerings/bilbegrensninger i hovedstadsområdet tilsier at innfartsparkering ved Jonstenkrysset vil
kunne ha potensial for å fange opp store pendlerstrømmer.
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Figur 1 Oversiktskart over planområdet

1.3 Mål for prosjektet
Samfunnsmål: Bidra til økt kollektivandel og økt bruk av samkjøring for arbeidsreiser mot
Akershus og Oslo.
Samfunnsmålet beskriver hvilken samfunnsutvikling prosjektet skal bygge opp under, og er
derfor knyttet til prosjektets virkning på samfunnet.
Effektmålene er knyttet til prosjektets virkninger for brukerne:
•
Økt kollektivandel i Østfold
•
Økt andel samkjøring for å redusere trafikkvekst på E6
•
Økt andel universelt utformede holdeplasser
•
Økt trafikksikkerhet i området, med tanke på atkomst til bussholdeplasser for
gående og syklende

1.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og
samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og
på hvilke vilkår, planer skal gjennomføres.
Ved revisjonen av Forskriften om konsekvensutredninger i 2017 (KU-forskrift av 21. juni
2017) ble bestemmelsene om hvilke reguleringsplaner som omfattes av forskriften vesentlig
forenklet. Bestemmelsene gjelder nå bare regulering av tiltak nevnt i vedlegg I eller II i
6
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forskriften.
Forskriften vedlegg I omfatter større tiltak, mens vedlegg II omfatter mange mindre tiltak.
Reguleringsplaner som omfatter tiltak nevnt i vedlegg I skal alltid ha planprogram og
konsekvensutredning. Områdereguleringer som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II
skal også alltid ha planprogram og konsekvensutredning etter KU-forskriftens § 6 annet ledd
bokstav a.
Reguleringsplaner som omfatter tiltak nevnt i vedlegg II skal vurderes nærmere og
konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. KUforskriften § 8. Det er ikke krav om planprogram for slike planer. Om en reguleringsplan
omfattes av forskriften skal avklares før varsling av planoppstart, jf.bestemmelsene i KUforskriften §§ 4, 9, 11 og 12.
Statens vegvesen vurderer at etablering av innfartsparkering ikke er et større tiltak som
omfattes av vedlegg I i KU-forskriften.
Sammen med Råde kommune er det vurdert at planen heller ikke er utredningspliktig etter
forskrift om konsekvensutredning § 8. Planen kommer inn under vedlegg II i forskriften, men
det er vurdert at den ikke er utredningspliktig etter kriteriene i §10. Dette begrunnes med
følgende forhold ved planen:
•
Begrenset størrelse på planområdet
•
Tiltaket forutsetter ikke beslag eller bruk av naturressurser
•
Tiltaket vil ikke skape større utslipp eller avfallsproduksjon
•
Tiltaket vil ikke øke risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer
•
Tiltaket vil ikke medføre konflikt med verneområdet, vassdrag, naturtyper, truede
arter eller kulturminner.
Konsekvenser for miljø og samfunn har uansett blitt utredet og beskrevet i denne
planbeskrivelsen for reguleringsplanen, herunder konsekvenser for støy, miljø, nærmiljø og
trafikksikkerhet.

1.5 Planprosess og medvirkning
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i
Fredrikstad blad november 2020. Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut
til offentlige instanser samt grunneiere og andre berørte. Desember 2020 ble det avholdt
åpen kontordag for berørte grunneiere..
Sammendrag av innspill til planoppstart/planprogrammet framgår av kapittel 5 i denne
planbeskrivelsen. Innspillene har ligget til grunn for utarbeidelse av planforslaget.
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2 Beskrivelse av forslag til reguleringsplan
2.1 Avbøtende tiltak og kriterier for valg av løsning
Planforslaget legger opp til en rekke avbøtende tiltak der det er spesielle utfordringer med
nærføring til eksisterende bebyggelse og framtidig næringsbebyggelse.
•

•

Atkomstvegen og parkeringsplassene er plassert i randsonen av næringsområdet
og i hovedsak utenfor byggegrensene fra gjeldende reguleringsplan. Dette vil
medføre et mer langstrakt prosjekt og noe lengre gangavstander fra p-plasser til
bussholdeplasser, men dette grepet vil i betydelig grad redusere konflikten med
framtidig næringsbebyggelse.
Dagens atkomstforhold inne på næringsområdet bærer preg av utflytende
områder for gående og kjørende. Planforslaget har derfor strammet opp
avkjøringsområdet som et avbøtende tiltak for bedre logistikk og trafikksikkerhet.

Valg av løsninger og avbøtende tiltak er basert på fastsatte mål og rammer for prosjektet, og
ut i fra følgende kriterier:
• Kostnad: utbyggingskostnad og driftskostnader. Tiltaket skal kunne realiseres
innenfor en ramme på 31,0 mill.kr
• Landskap: tiltakets påvirkning på landskapsbildet
• Nærmiljø: nærføring/beslag av næringsareal. Prosjektet skal legge til rette for at
regulerte næringsområder fortsatt kan utvikles på en hensiktsmessig måte.
• Kvalitet: Velge gode løsninger og kvalitet som sikrer enkel drift, lite vedlikehold og
reparasjoner gjennom byggverkets levetid
• HMS: Prosjektet skal legge til rette for at tiltaket kan bygges uten skade på personell,
utstyr og miljø.

2.2 Planlagt arealbruk og arealregnskap
Arealene innenfor planområdet er foreslått regulert til følgende formål:
•
Offentlig kjøreveg
•
Gang og sykkelveg
•
Gangveg
•
Annen veggrunn – tekniske anlegg
•
Annen veggrunn – grøntareal
•
Kollektivholdeplass
•
Pendler-/innfartsparkering
•
Forretning/kontor/tjenesteyting
Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre
til at areal som skal disponeres til vegformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt
formålsgrense. Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra
tillatelse/planens formålsgrense for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdende i terrenget,
men at avviket ikke bør overskride matrikkellovens skranker for grensejustering.
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Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som avgjør om avviket er i henhold til
matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få
matrikkelført ny eiendomsgrense. Det er også kommunen som avgjør om slike mindre avvik
kan foretas uten noen endring av planen eller om det er nødvendig med en mindre endring
av reguleringsplanen etter pbl § 12-14 andre ledd.

2.3 Beskrivelse av tiltakene
Planforslaget åpner for å etablere 68 plasser til innfartsparkering. P-arealene skal kun
benyttes til parkering for kollektivreisende og til kameratkjøring.

Figur 1: Utsnitt fra plankartet

Det legges også opp til nye bussholdeplasser langs riksvei 110 i tilknytning til p-plassene.
Disse er merket o_SKH2 og o_SKH3 i plankartet.
P-plassene som er lokalisert nærmest holdeplassene (o_SP12) vil bli reservert for
funksjonshemmede.
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Figur 2: Utsnitt fra teknisk plan

Figur 3: Eksempel på leskur og sykkelhotell ved holdeplass

De fleste p-plassene er plassert langs E6 rampa. Gangavstanden fra midten av denne pplassen til holdeplassene vil være 140 m. For å ha noen p-plasser nærmere holdeplassene, er
det også lagt opp til å etablere 8 langsgående p-plasser ved ny atkomstveg i umiddelbar
nærhet til holdeplassene.
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Figur 4: Utsnitt fra 3D-modellen som viser hcp-plasser, areal for sykkelparkering, langsgående p-plasser og nye
holdeplasser. Leskur til holdeplassenene vil bli plassert i bakkant av eksisterende gs-veg.

Planforslaget åpner også for etablering av sykkelhotell i nærheten av holdeplassene (markert
o_SVT4 i plankartet). Det legges opp til at sykkelhotellet også skal være tilgjengelig for
besøkende til næringsområdene ved Jonstenkrysset.

Figur 5: Forslag til plassering av sykkelhotell og leskur – markert med røde sirkler
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Figur 6: Utsnitt fra 3D-modellen

Planforslaget legger opp til å videreføre gang-og sykkelvegene som i dag er etablert på begge
sider av riksvegen.
Atkomst til innfartsparkeringsområdet vil foregår fra dagens avkjøring. Dagens
atkomstforhold inne på næringsområdet bærer preg av utflytende områder for gående og
kjørende. Det er i dag etablert en trafikkøy ut mot riksvegen, men ingen trafikkøyer inne på
området for å lede trafikken. Planforslaget har derfor strammet opp avkjøringsområdet som
et avbøtende tiltak for bedre logistikk og trafikksikkerhet gjennom etablering av flere
trafikkøyer. Det er i planbestemmelsene stilt krav om lave rabatter (kantsteinshøyde) for å
lede trafikken inn og ut av tilgrensende næringsområde. Utforming av rabattene må ivareta
svingebevegelser for vogntog (varelevering).

Figur 7: Dagens avkjøring
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Figur 8: Skisse av oppstrammet avkjøring

Figur 9: Utsnitt fra 3D-modellen for området ved eksisterende avkjøring.

Planforslaget legger opp til at vegen inn til innfartsparkeringen blir regulert til offentlig
vegareal. Dette medfører at det offentlige må ta over ansvaret for drift og vedlikehold av
krysset i tillegg til ny atkomstveg.
Planområdet omfatter begge sider av rv.110. På sydsiden av rv.110 viser reguleringsplanen
eksisterende gang- og sykkelveg, men med unntak av ny holdeplass ved rundkjøringen,
legges det ikke opp til nye byggetiltak på sydsiden av rv.110.
Overvannshåndtering er prosjektert i tråd med Statens vegvesen sin håndbok N200.
Overvannet vil bli ledet til et regnbedd i innerkurven vest i planområdet.
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I planen legges det opp til at arealene rundt parkering og adkomstveg skal beplantes med
trær, busker, stauder og gress. Beplantningen skal gjøres på en slik måte at den både
demper innsynet mot parkeringen og inntrykket av store asfalterte flater. I plantevalget skal
det legges vekt på årstidsvariasjon i tillegg til variasjon i farger og form. Detaljering av
plantefelt med plantevalg gjøres i neste planfase.

Figur 10: Utsnitt fra teknisk plan - beplantningsplan
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2.4 Midlertidig anleggsbelte
Planen viser med striperegulering det arealet som går med til den nye vegen samt
nødvendige, midlertidige anleggsbelter for gjennomføringen av prosjektet.
Anleggsbeltene kan bli brukt under arbeidet med prosjektet, som for eksempel til
anleggsveger, omkjøringsveger, lagerområder, landskapstilpasninger, massehåndtering og til
forskjellige riggområder. Disse midlertidige områdene vil tilbakeføres til omliggende formål
etter at vegen er bygget og arealene istandsatt i henhold til framtidig bruk innen en frist
angitt i reguleringsbestemmelene.

2.5 Alternativer som har blitt vurdert
Statens vegvesen har i planprosessen vurdert flere alternative løsninger.
Nedenfor følger en kort beskrivelse av noen av løsningsalternativene som har blitt vurdert
og forkastet.

Figur 11: Utkast til løsning hvor p-plassene ligger mest mulig optimalt i forhold til nye holdeplasser, og hvor parkbeltet i
gjeldende reguleringsplan er opprettholdt. Utkastet ble forkastet da det la for mye beslag på næringsområdet.
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Figur 12: Utkast til løsning hvor p-plassene ble lagt mest mulig utenfor byggegrensene til gjeldende reguleringsplan.
Utkastet ble optimalisert ved å trekke p-plassene enda lengre vekk fra planlagte næringsbygg og at den østgående
holdeplassen ble flyttet noe nærmere rundkjøringen, og at den ene rabatten ved Kiwi-bygget har blitt strammet inn.

3 Eksisterende forhold og konsekvenser av planforslaget
3.1 Eksisterende planstatus
Området mellom rv.110/fv.118 og E6 er i gjeldende reguleringsplaner avsatt til
næringsformål.
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Figur 13: Gjeldende reguleringsplaner i området

3.2 Budsjettvirkning for det offentlige
Prosjektet har en total ramme på 31 mill.kr. Den økonomiske rammen skal dekke både
kostnader til byggeplanlegging, byggherrekostnader, grunnervev og entreprisekostnad.

3.3 Landskapsbilde
3.3.1

Eksisterende situasjon

Planområdet er omkranset av vegareal og næringsareal. Området er flatt, og arealet
innenfor planavgrensningen er ubebygd.
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3.3.2

Konsekvenser av planforslaget

Tiltaket ligger tett inntil et vegkryss, og tiltaket anlegges i et område som allerede er sterkt
berørt av vegformål. Planforslaget vil etter forslagstillers vurdering ikke medføre store
konsekvenser for landskapsbildet. Det er planlagt å bruke beplantning for å dempe den
visuelle opplevelsen av parkeringsplassen.

3.4 Næringsområder
3.4.1

Eksisterende situasjon

Området mellom rv.110 og E6 består i i dag av næringsbygg. Gjeldende reguleringsplan
åpner for videreutvikling av området til næringsvirksomhet.

3.4.2

Konsekvenser av planforslaget

18

Planbeskrivelse – reguleringsplan for E6/Rv. 110 - Innfartsparkering ved Jonstenkrysset

Figur 14: Utsnitt fra 3D-modellen som viser tiltaket sammen med illustrasjon på bygg som nærliggende reguleringsplan
åpner for.

Etablering av innfartsparkering, nye holdeplasser og sykkelhotell/parkering vil øke
tilgjengeligheten til området. Økt tilgjengelighet er positivt for eksisterende og ny
næringsvirksomhet.
Planforslaget har i vesentlig grad blitt tilpasset framtidige planer for næringsvirksomhet i
området. SVV har gjennom planprosessen hatt god dialog med grunneiere og
næringsaktører innenfor planområdet.
Atkomstvegen og parkeringsplassene er plassert i randsonen av næringsområdet og i
hovedsak utenfor byggegrensene fra gjeldende reguleringsplan. Dette vil medføre et mer
langstrakt prosjekt og noe lengre gangavstander fra p-plasser til bussholdeplasser, men
dette grepet vil i betydelig grad redusere konflikten med framtidig næringsbebyggelse.
Dagens atkomstforhold inne på næringsområdet bærer preg av utflytende områder for
gående og kjørende. Planforslaget har derfor strammet opp avkjøringsområdet som et
avbøtende tiltak for bedre logistikk og trafikksikkerhet. Dette grepet medfører også at det
kan etableres flere p-plasser utenfor Kiwi-bygget.
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Figur 15: Utsnitt fra teknisk plan

3.5 Nærmiljø og friluftsliv
3.5.1

Eksisterende situasjon

3.5.2

Konsekvenser av planforslaget

Planarealet ligger inntil et vegkryss, med veger på tre sider. Det er ikke registrert at
planområdet er brukt til rekreasjon eller friluftsliv.
Forslagsstiller kan ikke se at planforslaget har negative konsekvenser for nærmiljø og
friluftsliv. Tiltaket kan derimot være positivt med tanke på at det planlegges for tilbud med
sykkelhotell, noe som vil kunne bidra til å gjøre det attraktivt å sykle til
kollektivholdeplassen.

3.6 Naturmangfold
3.6.1

Eksisterende situasjon

Planområdet består av opparbeidet areal som vegareal og parkeringsplass. Det er foretatt
søk i relevante databaser som Naturbase og Artskart. Det har ikke vært vurdert at det har
vært nødvendig med befaring.
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Det er ikke registrert viktige naturtyper innenfor planområdet. Det er registrert to rødlista
arter inntil planområdet. Tyrkerdue og gulspurv som begge er vurdert som nær truet på
norsk rødliste for arter. I artskart er det registrert flere forekomster av fremmede arter
innenfor og inntil planområdet, det er registrert hagelupin, rynkerose, parkslirekne og
kandagullris.
Det er ikke registrert grunnforurensing innenfor planområdet i databasen Grunnforurensing.
3.6.2

Konsekvenser av planforslaget

Planforslaget vil ikke komme i berøring med viktige naturtyper eller rødlista arter som må
hensyntas.
Området bør kartlegges for fremmede arter i byggeplanfasen og ved funn av fremmede arter
må det utarbeides en risikovurdering og en tiltaksplan for håndtering av masser infisert med
fremmede arter.
Naturmangfoldlovens § 8; Kunnskapsgrunnlaget
Det er benyttet nasjonale databaser som Naturbase, Artsdatabanken og
Grunnforurensningsdatabasen for å skaffe informasjon om planområdet, det er ikke foretatt
befaring. Det vurderes at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig.
Naturmangfoldlovens § 9; Føre-var-prinsippet
Med bakgrunn i at det vurderes at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig vil ikke føre – var –
prinsippet være gjeldende. Det vil bli foretatt undersøkelser av fremmede arter innenfor
planområdet og eventuelle funn vil bli ivaretatt i en ytre miljøplan som utarbeides i
byggeplanfasen.
Naturmangfoldlovens § 10; Økosystemtilnærming og samlet belastning
Det vurderes at tiltaket ikke vil ha noen innvirkning på naturmangfoldet i området.
Naturmangfoldlovens § 11; Kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver
Statens vegvesen som tiltakshaver dekker utgifter knyttet til avbøtende tiltak for å redusere
skade på naturmangfoldet. Dette gjelder for eksempel avbøtende tiltak i forbindelse med
behandling av eventuelle fremmede arter innenfor planområdet, samt andre miljøtiltak som
er nødvendig ved gjennomføring av prosjektet

Naturmangfoldlovens § 12; miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
Gjennom avbøtende tiltak i forbindelse med behandling av fremmede arter vil skade på
naturmangfold begrenses. Hvis det blir registrert fremmede skadelig plantearter innenfor
planområdet må dette tas hensyn til jamfør Statens vegvesen sin rapport nr 387 «Fremmede
skadelige arter - oppfølging av lovverk» (2016). Dette gjelder også for andre miljøtiltak som
blir nødvendig ved gjennomføring av prosjektet.
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3.7 Kulturmiljø og kulturminner
Temaet omfatter automatisk fredete kulturminner, det vil si kulturminner fra før 1537, nyere
tidskulturminner, samiske kulturminner, samt kulturmiljøer i planområdet. Kulturminner er
knyttet både til bebyggelse og til automatisk fredete arealer og / eller objekter.
3.7.1

Eksisterende situasjon

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i
planområdet.

3.8 Trafikk og trafikksikkerhet
Målet er at etablering av innfartsparkering skal medføre økt kollektivandel i Østfold, økt
andel universelt utformede holdeplasser, og økt trafikksikkerhet i området med tanke på
atkomst til bussholdeplasser for gående og syklende.
3.8.1

Eksisterende situasjon

Trafikkmengde
E6 har i området en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 27 500 kjt/døgn
Rv.110 har i området en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 11 800 kjt/døgn med en tungbilandel på
9%.
Kollektivtrafikk
Dagens holdeplasser på E6-rampa benyttes av ekspressbusser til Oslo og til Gardermoen
flyplass. Langs rv.110 går det fem lokale bussruter mot Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden.
Nærmeste holdeplasser langs rv.110 ligger ca 300 m øst for rundkjøringen i Jonstenkrysset.
Løsninger for mjuke trafikanter
Langs rv.110 er det etablert tosidig gang- og sykkelveg.

Figur 16: Bilde av rv.110 sett mot rundkjøringen i Jonsten-krysset og med tosidig gs-veg parallelt med rv.110.

Interntrafikk
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Dagens atkomstforhold inne på næringsområdet bærer preg av utflytende områder for
gående og kjørende. Det er satt opp betongklosser langs bensinstasjonen for å reservere en
gangkorridor fra gs-vegen til Europris-bygget, men mjuke trafikanter må være opp

Figur 17: Det er etablert en snarveg over arealet til bilvask-forretningen for mjuke trafikanter som skal inn i området fra
øst.

3.8.2

Konsekvenser av planforslaget

Hensikten med innfartsparkering er å få folk til å reise kollektivt på deler av reisen i stedet
for å kjøre egen bil. Det er også viktig at parkeringsplassen er lokalisert slik at den ikke
skaper uønsket trafikk i byer og tettsteder og fortrenger ønsket utbygging og aktiviteter.
Statens vegvesen vurderer at planforslaget viser en god plassering for innfartsparkering da
viktige ekspressbusser passerer Jonsten. Nye bussholdeplasser langs riksvei 110 er positivt
siden innfartsparkeringen da lettere kan kobles til lokale bussruter.
Planforslaget har derfor strammet opp avkjøringsområdet som et avbøtende tiltak for bedre
logistikk og trafikksikkerhet.

23

Planbeskrivelse – reguleringsplan for E6/Rv. 110 - Innfartsparkering ved Jonstenkrysset

3.9 Naturressurser
Temaet naturressurser omfatter jordbruk, bruk av utmark med beiteinteresser og jakt og
fiske i næringssammenheng, vann som drikkevann og til næringsmiddelproduksjon og
grunnvannsreserver og mineralressurser. For skogbruk skal temaet ivareta hensyn til gode
driftsforhold med avkjøringsmuligheter og velteplasser for tømmer.
3.9.1

Eksisterende situasjon

Det foreligger ikke naturressurser innenfor planområdet som kommer i konflikt med tiltaket.

3.10 Overvannshåndtering
Håndtering av overvann er løst på egen tomt og dimensjonert i henhold til
“Overvannsveileder for kommunene i vannområdene Morsa og Glomma sør”.
Overvannshåndteringen skal baseres på tre-trinns strategien, med infiltrasjon, fordrøyning,
og evt. bortleding. Regnbed er dimensjonert for infiltrasjon og fordrøyning, og kan ta unna
for 200-års flom med klimapåslag. Flomveier dimensjoneres etter TEK17 §7-2 for 200
årsregn. Andre krav til dimensjonering av overvann er i henhold til Statens Vegvesens
håndbok N200.
3.10.1 Eksisterende situasjon

Eksiterende situasjon er ett grønt område som tar imot noe avrenning fra tilknyttede veier
og tette arealer, overvann infiltreres i bakken.
3.10.2 Konsekvenser av planforslaget

Det vil på deler av eksisterende grønt område etableres tette flater som veg- og
parkeringsarealer. Det blir lagt opp til fall for nye flater mot ett regnbedd i innerkurven vest i
planområdet. Her vil vannet fordrøyes før infiltrasjon. Ellers vil vannet infiltreres i grønne
områder/grøfter. Prosjektet tar hensyn til grunnforholdene i prosjektering- og byggefasen og
det suppleres med grunnundersøkelser i neste plan-fase. Det forventes ikke
overvannsproblemer med tiltaket.

3.11 Elektro
3.11.1 Eksisterende situasjon

I planområdet er det ingen elektrisk infrastruktur i bakken eller på stolper som blir berørt av
tiltaket. Det er belysning langs Gang og sykkelvegen som forutsettes oppgradert.
3.11.2 Konsekvenser av planforslaget

Planforslaget innebærer ny belysning av parkeringsområdet som ses i sammenheng med den
eksisterende belysningen av gang og sykkelveien. Belysningen ved innkjøringen fra Fv 118
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oppgraderes for å gi bedre belysning der hvor biler møter kryssende gang og sykkel trafikk.
Nytt elektrisk tilførsel skap for veilys (VTP) settes opp for det nye lysanlegget.

3.12 Grunnforhold og skred
3.12.1 Eksisterende situasjon

Planområdet er helt flatt og ikke utsatt for skredfare. Det er varierende grunnforhold i
området, men i hovedsak fast siltig sand og relativt faste sand og siltholdige leirmasser.
I rapport B-140 av 20.mai 1967 fra Veglaboratoriet er det angitt relativt fast siltig sand med
lavt vanninnhold og høy romvekt (gunstige setningsegenskaper) i grunnen under rampe
Fredrikstad-Oslo. Massene er lite setningsgivende og det er angitt maks setning 3-5 cm med
3,5 m fyllingshøyde.
I rapport B-140 II av 27.desember 1967 fra Veglaboratoriet er det angitt relativt faste sand
og siltholdige leirmasser på fylling mot overgangsbru. Det er også vist til partier med innslag
av kvikkleire i dybden.
Det vises også til følgende rapport fra NVE:
Oversiktskartlegging av områder med potensiell fare for skred i kvikkleire og andre
sprøbruddmaterialer. Delområde D. Moss, Rygge og Råde i Østfold.
Delleveranse 1. Forarbeider til grunnundersøkelser.
Notat 1 av 29.5.2017 (132 sider). Oppdragsnummer: 1665114.
3.12.2 Konsekvenser av planforslaget

Prosjektet tar hensyn til grunnforholdene i prosjektering- og byggefasen og det suppleres
med grunnundersøkelser ved behov. Det forventes ikke setnings- eller stabilitetsproblemer
for tiltakene. Innfartsparkeringen vil ikke medføre tilleggsbelastning i form av fyllinger på
terrenget.

3.13 Støy og klimagassutslipp
Reduksjon av klimagassutslipp
Innfartsparkering har størst potensial for å redusere klimagassutslippene dersom lange
bilreiser kan byttes ut med kollektivreiser. Dette er tilfellet ved Jonsten, siden de fleste som i
dag benytter innfartsparkeringen er personer som tar ekspressbussene inn mot Oslo. Det er
imidlertid tvilsomt om innfartsparkeringen vil føre til redusert bilbruk også gjennom
Karlshus. Bilister vil ankomme innfartsparkeringen enten fra fv.118, fra E6 eller fra rv.110.
Det er kun bilister fra rv.110 som vil kjøre gjennom Karlshus. Hvis vi antar at disse utgjør 1/3
av bilistene som vil parkere på innfartsparkeringen (60 plasser), vil dette medføre 2x20 = 40
biler i døgnet som vil kjøre gjennom Karlshus. Det kjører i dag i snitt ca 12 000 kjøretøy i
døgnet forbi Karlshus. Ulempen med en mulig økning av trafikken gjennom Karlshus på ca
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0,3 % må derfor vektes opp mot fordelene av å erstatte lange bilturer inn til Oslo/Akershus
med kollektivreiser.
Støy
Som mål for vegtrafikkstøy benyttes Lden. Måleenheten for dette er desibel A, forkortet
dB(A). Lden er et uttrykk for gjennomsnittlig lydnivå for tre forskjellige perioder av døgnet:
dag, kveld og natt, der kveld og natt gis et tillegg på henholdsvis 5 og 10 dB. Lden beregnes
som årsmiddelverdi (gjennomsnittlig støybelastning over et år).
Støynivået langs en veg er avhengig av bl.a. trafikkbelastningen oppgitt i antall kjøretøyer
lette og tunge (over 3,5 tonn) pr døgn, hastighetsnivå, stigningsforhold og hvordan vegen er
plassert i terrenget i forhold til bygningene. En økning i støynivået på 8 – 10 dB(A) oppfattes
som en fordobling av nivået, mens endringer på mindre enn 3 dB(A) er vanskelig å oppfatte.
En grov oversikt over hva slags støynivå forskjellige støykilder gir, er vist på figuren nedenfor.

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er gitt i T1442.
Det deles inn i 2 støysoner:
RØD SONE: Støynivå over 65 dB(A) angir et område som ikke er egnet til
støyfølsomme bruksformål. Hovedregel at støyfølsom bebyggelse skal unngås.
GUL SONE: Støynivå mellom 55 dB(A) og 65 dB(A) angir en vurderingsområde hvor
støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende
støyforhold.
Tiltaket er utredet for støy i henhold til retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2016.
Denne planen blir sett på som et miljø- og trafikksikkerhetstiltak. Dette innebærer at det
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vurderes støytiltak i rød sone dersom det er en merkbar endring i støynivået (økning over 3
dB).
Støyberegninger viser at nærliggende bebyggelse ligger i rød og gul støysone. Etablering av
innfartsparkering vil ikke medføre en merkbar endring i støynivået. Det legges derfor ikke
opp til støytiltak i forbindelse med bygging av innfartsparkering og holdeplasser.

Figur 18: Støykart som viser gul og rød støysone

3.14 Berørte eiendommer og bebyggelse
Etablering av innfartsparkering og omregulering av krysset til offentlig vegareal, vil kreve
erverv fra næringseiendommene gnr 49/4, 49/13 og 49/15. Eksisterende situasjon og
konsekvenser for disse eiendommene er beskrevet under kap 3.4 Næringsområder.

3.15 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse
Det er utarbeidet en ROS-analyse for prosjektet Utarbeidet ROS-analyse ligger som vedlegg
til planen.
Sammendrag fra ROS ‐ analysen
ROS-analysen omfatter vurderinger av prosjektet sin virkning både innenfor og utenfor
planområdet.
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Det er identifisert fem enkelte uønskede hendelser som kan inntreffe som følge av
utbyggingsprosjektet. De avbøtende tiltakene som er foreslått i ROS-analysen har blitt fulgt
opp i planforslaget, og vil bli fulgt opp videre i byggeplanen. Det vurderes at de foreslåtte
tiltakene, vil redusere risikoen for uønskede hendelser i forhold til dagens situasjon.

4 Gjennomføring av forslag til plan
4.1 Framdrift og finansiering
Prosjektet er omtalt i handlingsprogram for riksveger 2018-23. Prosjektet er oppført med
bevilgning for byggestart i løpet av 2023. Det må tas forbehold om finansiering og
prioritering inn i neste handlingsprogramperiode.

4.2 Entrepriseform
Det er ikke bestemt entrepriseform for gjennomføring av prosjektet, men totalenteprise kan
være en aktuell entrepriseform.

4.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden
Gjennomføring av prosjektet vil ikke kreve stengning av rv.110 eller rampene ut mot E6.
Bygging av nye holdeplasser og utbedring av krysset inn til næringsområdet og
innfartsparkeringen vil kreve noe dirigering/omlegging for trafikken. En løsning for dette vil
bli avklart før byggestart i dialog mellom byggherre, entreprenør og næringsinteressene i
området.

4.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for
byggefasen
Utarbeidet ROS-analyse vil ligge til grunn for utarbeidelse av SHA-plan og YM-plan i
byggeplanfasen.
En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og
hvordan disse skal ivaretas. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta
miljøtema i forhold til lover og forskrifter. Planen skal være både grunnlag for prosjektering
og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin
håndbok R760 ”Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt” setter krav om at det
skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt.
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5 Sammendrag av innspill

Det har vært løpende dialog med berørte parter (grunneiere, kommune) gjennom arbeidet
med reguleringsplanen. Det var åpen kontordag desemer 2020. Nedenfor følger et
sammendrag av innkomne merknader i forbindelse med varsel om planoppstart.

5.1 Fylkesmannen (Statsforvalteren)
Sammendrag av brev av 09.12.2020
Vi stiller oss positive til tiltaket, da det kan være med på å begrense bilbruken og styrke
kollektivtransporten. Det bør vurderes noe tilplanting av område av hensyn til estetikk og
overvann.
Samfunnssikkerhet og klimatilpasning
Etter plan- og bygningsloven § 4-3 skal alle planer ha en risiko- og sårbarhetsanalyse, som
viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av den planlagte
utbyggingen. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt 14. mai
2019 forventes det at det legges vekt på klimatilpasning og samfunnssikkerhet i
planleggingen, og at de høye alternativene fra nasjonale klimaframskrivinger legges til grunn
for arbeidet. Opparbeidelsen av parkeringsplasser vil gi flere tette flater, og vi vil på
bakgrunn av dette fremheve føringene i de statlige planretningslinjene for klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning punkt 4.3. Det skal tas utgangspunkt i naturbaserte
løsninger for å forebygge overvannsproblemer.
Universell utforming
Vi forutsetter at prinsippene for universell utforming blir lagt til grunn i det videre
planarbeidet.
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018).
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
(2014).
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
(1995).
Videre viser vi til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene for 2020 av 29. januar
2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 20192020 av 14. november 2019. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og
www.miljøstatus.no.
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale
og regionale hensynene er fulgt opp.
Kommentar SVV:

Innspillet har blitt imøtekommet ved at planforslaget legger opp til noe tilplanting av område av

hensyn til estetikk og overvann. Det vil bli etablert regnbedd for håndtering av overvann.
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Det er utarbeidet ROS-analyse i forbindelse med reguleringsplanarbeidet.
Planforslaget vil bygge opp under de statlige planretningslinjer siden hovedmålet med
prosjektet er å bidra til økt kollektivandel og økt bruk av samkjøring for arbeidsreiser mot
Akershus og Oslo.

5.2 Viken fylkeskommune
Sammendrag av brev datert 14.12.2020:
Eksisterende innfartsparkering er lokalisert på vestsiden av E6-rampene. En videreføring av
en løsning med innfartsparkering på vestsiden av E6-rampene vil medføre uheldig kryssing
av E6-rampene for myke trafikanter. Hvis innfartsparkeringen legges på østsiden av
rampene, vil den vestlige bussholdeplassen på E6-rampa kunne erstattes med en nye
bussholdeplasser på rv.110 Mossevegen. Fordelen med dette grepet er at vi da unngår
uheldig kryssing av gående over E6-rampene, og at nye holdeplasser langs rv.110 vil gjøre
innfartsparkeringen mer attraktiv for lokalbussrutene langs rv.110.
Viken fylkeskommune er generelt positive til innfartsparkering ved egnede knutepunkt, da
det kan bidra til å redusere bilbruken.
Forholdet til KU-forskriften
Sammen med Råde kommune har SVV vurdert at planen kommer inn under vedlegg II i
forskriften, men det er vurdert at den ikke er utredningspliktig etter kriteriene i §10. Vi er
enig i denne vurderingen. Vi vektlegger at konsekvenser for miljø og samfunn uansett vil bli
utredet og beskrevet i planbeskrivelsen for reguleringsplanen, herunder konsekvenser for
støy, miljø, stedsutvikling/nærmiljø og trafikksikkerhet.
Samferdsel
Innfartsparkering kan bidra til å begrense utslipp av klimagasser fra trafikken hvis den
samlede distansen som kjøres med bil reduseres med et slikt parkeringstilbud. Tiltaket
forutsetter tilgang til areal i tilknytning til eksisterende eller planlagte
kollektivtransporttilbud.
Vi er enige med Statens vegvesen om at dette er en god plassering for innfartsparkering da
viktige ekspressbusser passerer Jonsten. Det legges også opp til nye bussholdeplasser langs
riksvei 110. Dette er positivt siden innfartsparkeringen da lettere kan kobles til lokale
bussruter.
Vi ber om at Viken fylkeskommune, rådsområde samferdsel, og spesielt Østfold
kollektivtransport (ØKT) får muligheten til å komme med innspill og bidra med løsninger
under planleggingen/før offentlig ettersyn.
Kulturarv
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i
planområdet. Vi ber om at følgende tekst blir tatt inn i reguleringsplanens
fellesbestemmelser:
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Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Viken fylkeskommune varsles, jf. Lov om
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8.
Det forutsettes at vi får tilsendt planforslaget i forbindelse med offentlig ettersyn.
Kommentar SVV:
Innspillet fra Viken fylkeskommune har ligget til grunn for arbeidet med de tekniske
tegningene og reguleringsplanen. Det har vært løpende dialog med Østfold kollektivtransport
(ØKT) gjennom planprossessen.

5.3 NVE
Sammendrag av NVEs generelle innspill i brev av 16.11.2020:
Flom, erosjon, skred og overvann
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom,
overvann, erosjon og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene.
Pbl setter tydelige krav til sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og
utbygging, og byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-,
erosjon- og skredfare. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert
fagkyndig utredning av faren.
Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og
større mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til
oversvømmelser i byggeområdene og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom
på at ny utbygging også kan blokkere avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på
selve bygget eller lede overvannet i uønsket retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer
og våtmarker har en flomdempende funksjon som bør bevares i størst mulig grad. Dersom
omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det
planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på
avrenningen i byggeområdene må også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik
at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges. Se ellers
informasjon om overvann på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre
skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter
vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av
vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart frem av oversendelsesbrev. NVE
kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt
nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for
samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter
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energi- og vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør
berørte energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:
• Kartbasert sjekkliste-NVE-tema – kartbasert veiledning for reguleringsplan.
• NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og
energianlegg.
• NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs
saksområder i arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen,
slik at en unngår innsigelse.
• NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og
innarbeides i planen.
• NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante
saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.
• Miljødirektoratets overvannsveileder gir nyttige tips om overvannshåndtering i
arealplanlegging.
• Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima,
forventede klimaendringer og klimautfordringer.
• De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klimatilpasning av
28.09.2018 gir føringer for hvordan kommunene skal ivareta klimaendringer i
planleggingen.
• For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være
aktuelle.
• Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og
Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og
byggesaksbehandling».
• Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig
ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige
regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike
interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs
saksområder må være vedlagt. NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til
reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs
bistand og verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i
oversendelsesbrevet til NVE hva en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.
Kommentar SVV:
Innspillet fra NVE har ligget til grunn for arbeidet med de tekniske tegningene og
reguleringsplanen. Tiltak og konsekvenser for flom er beskrevet i planbeskrivelsen.
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5.4 Elvestad Invest AS
Sammendrag av brev av 24.11.2020:
Det bemerkes at Elvestad Invest AS, org.nr 992 857 234, som grunneier, finner det underlig
at Elvestad Invest AS ikke ble kontaktet/varslet før brev ble mottatt. Det skal ha vært en
telefonkontakt, men ikke signalisert i denne samtalen om at det var ønskelig å beslaglegge
deler av Elvestad Invest AS sin eiendom ved Jonsten-krysset til innfartsparkering.
I forkant av kommunens behandling av Statens Vegvesens (SVV) forslag til «planoppstart for
innfartsparkering ved Jonstenkrysset» på eiendommen, ble heller ikke Elvestad Invest AS
informert/ konferert om forslag til løsning.
Elvestad Invest AS stiller seg ikke motvillig til innfartsparkering etablert utenfor byggegrenser
på området, men at det i fellesskap etableres løsninger som alle kan være fornøyde med og
at «…næringsområdet fortsatt kan utvikles på en hensiktsmessig måte…», som det står i
Råde kommunes positive vedtak til innfartsparkering.
Elvestad Invest AS har i flere år jobbet med ulike prosjekter på eiendommen og lagt ned
betydelig økonomiske ressurser til utvikling av området. Næringsarealene har gjennom
årene blitt gradvis utbygget. Utnyttelsen av området dekker det som er avsatt til
«byggeområde til næringsformål» på Jonsten Næringspark. Gjenstående næringsarealer er
under planlegging, se vedlagte skisse fra arkitekt.
Det registreres at SVV foreslåtte planavgrensning dekker store deler av vår eiendom med
gnr/bnr 49/4, og deler av gnr/bnr 49/13, samt gnr/bnr 49/15 (innkjøring). SVV’s spesifiserte
område for innfartsparkeringen dekker noe av området innenfor våre byggegrenser. Dette
finner vi noe uheldig, og i vårt teamsmøte med SVV ble vårt syn på dette samt forslag til
løsning drøftet.
Følgende punkter listes opp etter teamsmøte som Elvestad Invest AS ønsker at SVV avklarer
med Råde kommune og hensyntas videre i planprosessen:
•
Det gis tillatelse til bruk av grøntbeltet ut mot Rv. 110 til adkomst til selve
innfartsparkeringen. Avklares med Råde kommune. Grøntbeltet nord for Europrisbygget, på gnr/bnr 49/13, er gitt tillatelse til transport i deler av dette grøntbeltet.
•
Innfartsparkering blir i sin helhet plassert vest for byggegrensen for vårt
næringsområde. Det settes begrensning på totalt 60 stk parkeringsplasser, inkl. HC
parkering. Om arealer innenfor byggegrensene må erverves for innfartsparkering, må
dette erstattes på lik linje som neste kulepunkt.
•
Arealer som innfartsparkeringen reduserer eksisterende utnyttelsesgrad for
næringsområdet, erstattes med endret regulering/utnyttelse for næringsområdet slik
at dagens utnyttelsesgrad opprettholdes. Elvestad Invest AS ønsker å kunne utnytte
næringsområdet etter dagens utnyttelsesgrad. Ny utnyttelsesgrad kan tillate høyere
bygg for å opprettholde utnyttelsesgraden.
•
SVV går i dialog med planavdelingen i Råde kommune og sørger for endret
regulering/utnyttelse ut fra forrige kulepunkt.
•
HC-parkering bør plasseres nærmeste bussholdeplass.
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•

Det er i dag etablert/opparbeidet en fullverdig adkomst til næringsområdet. Dersom
adkomst til innfartsparkeringen til SVV utløser krav som endrer våre utbyggingsplaner
for inn-/utkjøring fra næringsområdet, ber Elvestad Invest AS om at SVV deltar i
dekning av kostnader vedr. oppgradering av inn-/utkjøring.
•
Det er ønskelig at SVV utfordrer Råde kommune på om område som SVV opprinnelig
ønsket til innfartsparkering sør for eksisterende rundkjøring («den fjerde armen»)
kan vurderes på nytt, sak 013/17 – planoppstart av innfartsparkering i LNF –
klimaskog på sørsiden av krysset.
Elvestad Invest AS imøteser videre samarbeid om løsninger slik at både SVV, Elvestad Invest
AS og Råde kommune kan bli fornøyde med sluttresultatet.
Kontaktperson/koordinator for Elvestad Invest AS i videre prosess: Jan Håkon Hensel
Vedlegg:
- Mulighetstudie Jonsten Næringspark
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- Skisse med forslag til adkomst og plassering av innfartsparkering
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Kommentar SVV:
Innspillet har ligget til grunn for arbeidet med de tekniske tegningene og reguleringsplanen.

5.5 MF Eiendom AS v/adv. Petter Koren
Sammendrag av brev av 24.11.2020:
REGULERINGSPLANOMRÅDET
Varslet område for reguleringsplanen berører en stor det av 49/15.
Det er avgjørende viktig at den del av planområdet som måtte berøre 49/14 ikke får noe
annet reguleringsformål enn arealet har i dag. Hele eiendommen har i gjeldende plan et
kombinert formål: forretning/kontor/bevertning/veiserviceareal.
Et endret formål vil kunne være i konflikt med dagens bruk, som er basert på langvarige
leiekontrakter.
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PLANLEGGING AV ADKOMST
Det er viktig at man i reguleringsarbeidet planlegger adkomst i tråd med dagens adkomst.
Områdene som brukes til adkomst kan ikke endres uten å komme i konflikt med eier av
49/15 interesser. Dagens kjøremønster er vist nedenfor:

Kommentar SVV:
Innspillet har ligget til grunn for arbeidet med de tekniske tegningene og reguleringsplanen.
Planforslaget legger opp til å videreføre dagens kjøremønster. For at reguleringsplanen skal
vise en løsning for bedre adkomstforhold internt i planområdet, har det vært nødvendig å
omregulere deler av gnr 49/15 til samferdselsformål. Dette har ikke gått ut over dagens
parkeringsplasser for Kiwi-bygget. En oppstramming av dagens utflytende områder for
gående og kjørende viser tvert imot at det dermed blir plass til flere p-plasser utenfor Kiwibygget.

5.6 Norges Handikapforbund Rygge og Råde
Sammendrag av brev av 02.12.2020:
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Kommentar SVV:
Innspillet har ligget til grunn for arbeidet med de tekniske tegningene og reguleringsplanen.
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