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1 Sammendrag
Prosjektet tar for seg løsning for gående og syklende langs fylkesveg 128 fra Slitukrysset i Eidsberg
kommune og frem til Sekkelstenkrysset i Askim kommune. I hver ende kobles gang- og sykkelvegen
på eksisterende gang- og sykkelveger.
Det er i dag ingen tilbud for gående og syklende på strekningen mellom Slitukrysset og
Sekkelstenkrysset.

Figur 1, Fylkesveg 128 i retning Mysen

Det ble valgt å legge gang- og sykkelvegen på nordsiden av fylkesvegen. Grunnen til dette var at
eksisterende gang- og sykkelveg ved Slitukrysset og Sekkelstenkrysset ligger på nordsiden. Det vil da
være naturlig å legge ny gang- og sykkelveg på samme side for å unngå kryssing av fylkesvegen.
Samtidig vil ny gang- og sykkelveg ikke berøre noen bolighus når den legges på nordsiden, noe den
ville ha gjort om den ble lagt på sørsiden.
Gang- og sykkelvegen vil få en asfaltert bredde på 2,5 meter med 25 cm grusede skuldre på begge
sider. Grøften mellom fylkesvegen og gang- og sykkelvegen vil få en bredde på 3 meter, som er
minimumsbredde med tanke på drift og vedlikehold samt trafikksikkerhet.
Bussholdeplassene langs strekningen oppgraderes i henhold til standard for universell utforming,
som gjør at alle skal ha mulighet til å benytte seg av busstilbudet. Behovet for lehus og
sykkelparkering er vurdert ved hver bussholdeplass.
I forbindelse med planarbeidet er det blitt foretatt geoteknisk grunnundersøkelse for å komme frem
til tiltak for å unngå problemer med stabiliteten i grunnforholdene for området rundt
Eidarengbekken.
For området rundt Eidarengbekken er det også laget en rapport om fauna og flora.
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Figur 2, Del av området ved Eidarengbekken, sett opp mot fylkesveg 128
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2 Bakgrunn for reguleringssaken
2.1 Hensikten med planen
Hensikten med planen er å etablere et tilbud for gående og syklende langs strekningen som strekker
seg fra eksisterende gang- og sykkelveg ved Slitukrysset i Eidsberg kommune, og frem til
Sekkelstenkrysset i Askim kommune. Dette for å skape en trafikksikker og trygg ferdsel for myke
trafikanter og deretter bidra til at flere velger å sykle eller gå fremfor å bruke bil.
Tiltaket skal være et hensiktsmessig anlegg for de syklende. En sammenkobling med de eksisterende
gang- og sykkelvegene skal være med på å danne et sammenhengende nett mellom Mysen og Askim.
Planen tar også for seg oppgradering av bussholdeplasser langs strekningen. Bussholdeplassene skal
få en universell utforming, som betyr at den blir tilgjengelig for alle. Bussholdeplassene utformes
etter dagens standard/krav for bussholdeplasser.
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er Statens vegvesen Region øst.
2.3 Tidligere vedtak i saken
Det ble i 2003 vedtatt en reguleringsplan for en gang- og sykkelveg på samme strekning. Denne
planen er foreldet.
2.4 Krav om konsekvensutredning?
I henhold til § 1 i forskrift om konsekvensutredninger skal forslagsstiller vurdere om planarbeidet er
av en slik karakter at det omfattes av forskriften. Planmyndighet skal så ta stilling til forslagsstillers
vurdering og fatte en endelig beslutning.

Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger. Planarbeidet faller ikke inn
under § 2, bokstav a til f, om "Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften". Av
paragrafen fremgår det at motorveger og andre avkjørselsfrie veger som er forbeholdt
motorisert trafikk, anlegg av ny veg med minst 4 kjørefelt og/eller utvidelse av eksisterende
veg som har minst to kjørefelt slik at den får minst 4 kjørefelt, dersom en slik ny veg eller
utbedret og/eller utvidet deler av en veg som har en utbrutt lengde på minst 10 km, samt
veger med investeringskostnader på mer enn 500 millioner kroner, omfattes av forskriften.
Dette planarbeidet er imidlertid ikke av en slik karakter.
Planarbeidet faller derimot inn under § 3, bokstav a (reguleringsplaner som legger til rette for senere
vedtak om utbygging av tiltak som nevnt i vedlegg II). Tiltak i § 3 skal vurderes etter § 4 i forhold til
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Punkt 24 i vedlegg II omfatter "Veger, jernbanelinjer,
sporvogn og T-banelinjer, svevebaner". Det vurderes at planarbeidet ikke utløser vesentlige
virkninger for miljø og samfunn som beskrevet i § 4.
Oppsummert vurderer forslagsstiller at planarbeidet ikke faller inn under beskrivelsene i §§ 2 og 3, og
at forskriften dermed ikke skal legges til grunn for planarbeidet. Eidsberg kommune og Askim
kommune har vært enig i denne vurderingen.
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3 Planprosessen
3.1 Forhåndsvarsling
Oppstart av planarbeidet ble annonsert 2014 i Smaalenene Avis og på Eidsberg kommunes og Askim
kommunes nettside.
Det ble sendt skriftlig varsel om oppstart til følgende:




Høringsinstanser
Grunneiere
Naboer

3.2 Innkomne innspill
Det kom inn flere innspill til planarbeidet. Det er laget et kort sammendrag av disse, se vedlegg 1. Til
hvert innspill er det beskrevet hvordan dette er lagt til grunn i planarbeidet.

4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Fylkeskommunale planer
Fylkesplan: Østfold mot 2050. Godkjent 11.3.2011.
4.2 Kommuneplanen og andre overordnede planer
Eidsberg kommune
Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027
Kommuneplanens samfunnsdel for Eidsberg kommune ble vedtatt 4. desember 2014.
Kommuneplanen gir rammer for bærekraftig utvikling av kommunesamfunnet og forvaltning av
arealressursene. Planen skal sørge for at veksten skjer slik at en ivaretar hensyn til blant annet vilkår
for folkehelse, forebyggende arbeid, bomiljø og oppvekstkår, verdiskapning og næringsvirksomhet,
jordvern, kulturlandskap og samfunnssikkerhet.
Eidsberg kommune
Kommuneplanens arealdel 2015-2027
Kommuneplanens arealdel for Eidsberg kommune, vedlegg 2, ble vedtatt 18. juni 2015 og legger
rammer og føringer for overordnet arealbruk i Eidsberg kommune. Planområdet er i
kommuneplanens arealdel satt av til næringsbebyggelse, landbruk, natur- og friluftsområde, LNFR for
spredt bebyggelse, boligbebyggelse og fremtidig idrettsanlegg.
Kommuneplanens arealdel gir generelle bestemmelser og retningslinjer om blant annet
tilgjengelighet, miljø og estetikk, men ingen spesifikke bestemmelser for infrastruktur eller
planområdet spesielt.
Askim kommune
Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel for Askim kommune ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt
ut på høring av komité for samfunnsutvikling i møte 11. mars 2015. Planen omfatter en
handlingsplan med prioriterte tiltak.
_____________________________________________________________________________________
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Den nye planen skal legge til rette for at Askim skal være attraktiv for innbyggere,
næringsvirksomheter og besøkende.
Askim kommune
Kommuneplanens arealdel 2008-2019
Kommuneplanens arealdel for Askim kommune ble vedtatt 27.09.2007 og legger rammer og føringer
for overordnet arealbruk i Askim kommune. Planområdet er i kommuneplanens arealdel satt av til
landbruk, natur- og friluftsområde (LNF).

Figur 3, Kommuneplanens arealdel langs fylkesveg 128

4.3 Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet
Ingen
4.4 Tilgrensende planer
Ingen
4.5 Temaplaner/andre planer av betydning for planarbeidet
Eidsberg kommune
Temaplan vannmiljø 2005-2016
Askim kommune
Ingen kjente
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4.6 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Aktuelle rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser for dette prosjektet er «Samordnet areal- og
transportplanlegging» (T-5/93), «Styrke barn og unges interesser i planleggingen» (T-2/08) og «Barn
og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven» (T-1513).

5 Beskrivelse og analyse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
Planområdet starter fra eksisterende gang- og sykkelveg ved Slitu, ved krysset Ultvedtveien (fv. 691)
og Askimveien/Eidsbergveien (fv. 128). Videre følger planområdet fylkesveg 128 vestover fram til
eksisterende gang- og sykkelveg ved Sekkelstenkrysset, i krysset med Tømmeråsveien (fv. 738).
Strekningen er på ca. 3.2 km.
Hovedsakelig ligger planområdet på nordsiden av fylkesvegen, men det tar også med
bussholdeplasser på sørsiden av fylkesvegen.
5.2 Stedets karakter
Planområdet går i hovedsak gjennom jordbruksområder. Det er etablert næringsvirksomhet ved
kryssområdene, og bebyggelsen ellers består av gårdsbruk og noe spredt boligbebyggelse.

Figur 4, Fylkesveg 128 i retning mot Askim

5.3 Eiendomsforhold
Oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, er vedlagt planen se vedlegg 3.
5.4 Landskap og fjernvirkning
Landskapet i planområdet er klassifisert som sand- og leirsletter. Planområdet kan ut fra
landskapskarakter deles i to deler, der området øst for Fusk kjennetegnes ved et åpent og forholdsvis
flatt jordbukslandskap. Vegen ligger på tvers av de naturlige landskapslinjene i området, der
linjedragene består av en rekke tverrgående bekkedrag med tett løvtrevegetasjon.
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Vest for Fusk har Eidarengbekken gravd ut en nokså bred ravinedal, med Sekkelstenkrysset liggende
på et naturlig platå mot vest. Østfra er det fin utsikt mot dette platået.
Sekkelstenkrysset er et viktig knutepunkt og fungerer som en port inn til Askim østfra.
Portfunksjonen er godt markert med en rundkjøring utført i med gode materialer og med høy
kvalitet. Trafikkøyene er enkle, med smal kantstein og med gressdekke. I sentraløya er det plantet
lønnetrær. Vegetasjonen rundt spiller godt opp mot rundkjøringen, med trerekker mot vest og nord,
og med buskbeplantning mot øst. Gårdstunet på nordsiden av kryssområdet er skjermet med en
gresskledt voll, med beplantning på tun-siden.
Slitukrysset domineres av en fireetasjes murgård i sørvest, og mer tilfeldig lav bebyggelse ellers.
Store asfaltflater grenser mot fylkesvegen, og særlig mot den nedlagte bensinstasjonen (nord for
fylkesvegen) er landskapsrommet utflytende.
Reiseopplevelsen varier mellom store åpne landskapsrom der himmel og jord dominerer inntrykket,
og mindre landskapsrom med klare avgreninger i form av trær og hus nært inntil vegen.
Kulturlandskapet i Askim er delt inn i 6 kulturlandskapsområder, der prosjektområdet inngår i
område II, «Rudsmosen med omland». Området har lokal verdi og er angitt som et særpreget
kulturlandskapsområde med klar avgrensing. Det har forekommet torvproduksjon i større skala, og
det fins mange spor etter virksomheten.

Figur 5 Kryssområde ved Slitu, sett fra øst. Bussholdeplassene inngår i prosjektet.

Figur 6 Kryssområde ved Slitu, sett fra vest.
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Figur 7 Åpent slettelandskap.

Figur 8 Bussholdeplass ved Fusk, bildet er tatt mot øst.

Figur 9 Bussholdeplass ved Fusk, bildet er tatt mot vest.
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Figur 10 Prosjektets avslutning ved Sekkelstenkrysset/Tømmeråsveien. Bildet er tatt mot nord.

Figur 11 Sekkelstenkrysset. Rakkestadveien (fv. 124) til høyre i bildet.

Figur 12 Grøntdrag ved Eidarengbekken. Vegen ligger på en fylling. Bildet er tatt mot vest.

5.5

Kulturminner og kulturmiljø

Det er registrert én lokalitet innenfor og nær planområdet. Det er et bosetningsområde med uavklart
vernestatus.
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Det er avklart med fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune at det ikke er behov for en
arkeologisk registrering langs strekningen.

Figur 1 Registrerte kulturminner. (Kilde: www.kulturminnesok.no)

5.6

Naturverdier

I naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning (www.naturbase.no) er det er ikke markert
registreringer for svartelista arter innenfor planområdet. Det foreligger ingen registreringer av
sårbare arter (rødlistet) og det er heller ikke markert registreringer for utvalgte naturtyper eller
verneområder.
Mørkved/Eidarengbekken er angitt som et svært viktig bekkedrag. Bekkedalene er omgitt av frodig
løvskog, vesentlig gråor-heggeskog, som gjør bekken til et svært viktig landskapsøkologisk element.
Bekkedalene ser ut til å ha et spesielt mangfoldig og rikt dyreliv. Det har blitt anlagt
dammer/sedimentasjonsbassenger flere steder, bl.a. ved Fusk. For å vurdere hvilke naturverdier
prosjektet berører ved kryssingen av Eidarengbekken er det utarbeidet et miljønotat, se vedlegg 7.
Ved gården Fusk er det tre dammer som er angitt som viktige, verdi B, i kommuneplanens arealdel.
Dammene ligger i/ved gårdstunet, på sørsiden av vegen.
Det er registrert en trekkvei for elg fra Fusk ned til Eidarengbekken, og en trekkvei for rådyr, som
krysser fv. 128 ved Langen/Skakstad.
Ellers utgjøres planområdet hovedsakelig av bebygde eller opparbeidede arealer, og av dyrka mark,
som er områder som typisk har lavt biologisk mangfold.
5.7

Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder

Planområdet berører ingen statlig sikra friluftslivsområder, eller lokalt viktige områder for rekreasjon
og friluftsliv.
5.8 Landbruk
Det er i dag dyrket mark på begge sider av fylkesvegen.
I Askim kommune er jordbruksområder mellom Sekkelstenkrysset og Eidarengveien angitt som Bområde (god og middels fulldyrka jord). Resten av strekningen i Askim, og så godt som hele
strekningen i Eidsberg kommune, har svært god jordkvalitet, dvs. at det er angitt som A-område
(høyest verdi).
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Figur 2 Bildet viser landbruksområder fra Sekkelsten mot Fusk.

Figur 3 Bildet viser landbruksområder i Eidsberg, ved bomstasjonen før Kjeserud.

5.9 Trafikkforhold
Fartsgrenser
Strekningen har henholdsvis 60-, 70- og 80- sone.
Trafikktall
Årsdøgntrafikk, forkortet ÅDT, er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en
vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et
gjennomsnittstall for trafikkmengde.
ÅDT for strekningen er cirka 1860 med 8 % tunge kjøretøy.
Ulykker
Det har skjedd fem ulykker i krysset ved Sekkelsten, to ulykker vest for bomstasjonen og tre ulykker
ved Slitu.
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Figur 4: Trafikkulykker fra 2004.
(Kilde: NVDB)

Kollektivtilbud
I planområdet er det dag 4 holdeplasser, fra sør er dette Slitu, Næringsrud, Slitusletta og Fuskbakken.
Slitu holdeplass har flest påstigende.
Holdeplassene trafikkeres i dag av følgende ruter:
Nettbuss Timeekspressen TE9 Mysen – Askim – Oslo Bussterminal
Østfold Kollektivtrafikk Lokalbuss 465 Askim - Mysen

5.10 Barns interesser
Tenor barneskole ligger sør for Slitukrysset. Skolefritid ligger nord for Slitukrysset. Skolebarna krysset
i dag fv. 128 i en undergang.
Det er i dag få barn som bor langs fv. 128.
5.11 Sosial infrastruktur
Nærmeste kjøpesenter ligger cirka 1,5 km øst for Slitukrysset.
5.12 Universell tilgjengelighet
Ingen av bussholdeplassene mellom Sekkelstenkrysset og Slitukrysset tilfredsstiller krav til universell
utforming.
5.13 Teknisk infrastruktur
Det ligger VA-ledninger ved Slitukrysset og Sekkelstenkrysset, men ikke langs strekningen.
Eksisterende vegbelysning er av eldre beskaffenhet. I Slitu-krysset er det flere tremaster. Videre langs
strekninger er stålmaster med avskjæringsledd.
Ved Eidarengbekken er det en høyspenttrase.
5.14 Grunnforhold
I følge kvikkleirekart ligger planområdet nord for Fusk, i området rundt Eidarengbekken, i faresone 4
og 5.

_____________________________________________________________________________________
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Figur 5 Kvikkleirekart (Kilde: NVE)

5.15 Støyforhold
Det er utarbeidet støykart for alternativ 0 – fylkesveg uten gang- og sykkelveg. Støykartet viser
eiendommer i gul og rød sone for dagens situasjon og med dagens trafikktall. En gang- og
sykkelanlegg er et miljøtiltak, og vil ikke utløse krav (T-1442/2012) om støyskjerming før lydnivået
ligger i rød sone, det vil si et støynivå høyere enn 65 dB. Gul sone betyr et støynivå mellom 55 og 65
dB.
Tabell 1 i støyrapporten, vedlegg 4, viser at det er 1 boligblokk (Slitu) og 1 enebolig i rød sone i dag
(2015).
5.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Hendelse/Situasjon

Kons

Kons av

Sanns

Kons

2

4

Risiko

Kommentar/Tiltak

for
planen

planen

NATUR- OG MILJØFORHOLD
Ras/skred/flom
1. Masseras/-skred

Ja

Nei

Grunnundersøkelser
Stabilitetstiltak –
masseutskifting av
fylling til lettere masser

2. Snø-/isras

Nei

Nei

3. Flomras

Nei

Nei

4. Elveflom

Nei

Nei

5. Tidevannsflom

Nei

Nei
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6. Radongass

Nei

Nei

7. Vindutsatte

Nei

Nei

Nei

Nei

9. Sårbar flora

Nei

Nei

10. Sårbar fauna/fisk

Nei

Nei

11. Verneområder

Nei

Nei

Ja

Ja

områder
8. Nedbørutsatte
områder

12. Vassdragsområder

Rapport utarbeidet
Rapport utarbeidet

2

2

Det skal ikke arbeides
utenfor fyllingsfot ved
Eidarengbekken

13. Fornminner

Nei

Nei

14. Kulturminne/-

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Varslingsplikt ved funn
under bygging

miljø
15. Område for
idrett/lek
16. Park;
rekreasjonsområd
e
17. Vannområde for
friluftsliv
MENNESKESKAPTE FORHOLD
Risikofylt industri mm
18. Kjemikalie/eksplo

Nei

Nei

siv

Sjekkes om gamle
tanker tilhørende
bensinstasjonen er
fjernet.

19. Olje- og

Nei

Nei

20. Radioaktiv industri

Nei

Nei

21. Avfallsbehandling

Nei

Nei

22. Elforsyning

Nei

Nei

Nei

Nei

gassindustri

Strategiske områder
23. Veg, bru,
knutepunkt
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24. Havn, kaianlegg

Nei

Nei

25. Sykehus/-hjem,

Nei

Nei

26. Brann/politi/SF

Nei

Nei

27. Forsyning kraft,

Nei

Nei

28. Forsvarsområde

Nei

Nei

29. Tilfluktsrom

Nei

Nei

30. Spesialindustri

Nei

Nei

Nei

Nei

32. Boligforurensning

Nei

Nei

33. Landbruks-

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei

kirke

vann

Forurensningskilder
31. Industriforurensni
ng

forurensning
34. Akutt
forurensning
35. Støv og støy;
industri
36. Støv og støy;

4

2

trafikk

Lokale
støyskjermingstiltak
utføres i forbindelse
med bygging

37. Støy; andre kilder

Nei

Nei

38. Forurensning i sjø

Nei

Ja

2

2

Utilsiktet utslipp fra
anleggsmaskiner

39. Forurenset grunn

Nei

Ja

2

2

Utilsiktet utslipp fra
anleggsmaskiner

Andre farlige/spesielle områder/forhold
40. Industriområde

Nei

Nei

41. Høyspentlinje og

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

trafostasjon
42. Oljekatastrofeomr
åde
43. Spesielle forhold
ved

2

4

Obs på arbeid under
høyspentlinje. Kommer
med i SHA-plan.
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utbygging/gjenno

Fare for velt av

mføring

anleggsmaskiner ved
fylling ved
Eidarengbekken.

ØVRIGE FORHOLD; STEDSSPESIFIKKE HENDELSER
Transport
44. Ulykke med farlig

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

2

4

I byggeperioden

Nei

Ja

2

4

I byggeperioden

gods
45. Vær/føre
begrenser
tilgjengelighet til
området
Trafikksikkerhet
46. Ulykke i av/påkjørsler
47. Ulykke med
gående/syklende
48. Andre
ulykkespunkter

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
konsekvenser, krever tiltak.

Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4.

Svært

sannsynlig

36,

3. Sannsynlig
2. Lite sannsynlig

12, 38,39

1, 43, 47, 48

1. Usannsynlig



Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig




Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte

Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres

Spesifisering/tiltak
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at aktiviteten i planområdet kan være noe risikopreget mht.
trafikkulykker, spesielt i anleggsperioden. Trafikksikkerhetstiltakene som ligger i planen vil bidra til å
redusere det teoretiske risikonivået. Risikoforebyggende tiltak for slike hendelser forutsettes
_____________________________________________________________________________________
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ivaretatt av Statens vegvesen. Videre forutsettes at spesielle forhold knyttet til selve utbyggingen
(forurensning, anleggstrafikk mm) kan håndteres gjennom foreliggende regelverk og rutiner.
Under er spesifisert og kommentert hendelser i gul og rød sone. For hendelser i grønn sone, se
kommentarer i skjemaet
NATUR MILJØFORHOLD
Ras/skred/flom
Hendelse nr.1 Masseras/-skred
Marin avleiring gir rasrisiko for kvikkleireskred i deler av området.
Tiltak
Gjennomføre geoteknisk grunnundersøkelse. Geoteknisk rapport utarbeides og etterleves.
Stabilitetstiltak som utskifting av masser til lette masser.
Forurensningskilder
Hendelse nr. 36 Støv og støy; trafikk
Trafikkstøyen kan være over terskelverdi gitt i forskrift og lovverk.
Tiltak
Utføre støyberegninger. Lokale støyskjermingstiltak utføres i forbindelse med bygging om støyen
ligger over kravet.
Andre farlige/spesielle områder/forhold
Hendelse nr. 38 Forurensning i sjø
Utilsiktet utslipp fra anleggsmaskiner
Tiltak
Oljeabsorbent oppbevares i anleggsmaskinene.
Hendelse nr. 39 Forurenset grunn
Utilsiktet utslipp fra anleggsmaskiner
Tiltak
Oljeabsorbent oppbevares i anleggsmaskinene.
Hendelse nr. 43 Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
Arbeid under høyspentlinje.
Fare for velt av anleggsmaskiner ved fylling ved Eidarengbekken
Tiltak
Avklare tiltak med netteier før anleggsstart ved arbeid under høyspentlinje.
Fare for velt av anleggsmaskiner; forholdet beskrives i SHA-plan og entreprenøren må treffe tiltak.
Hendelse nr. 47 Ulykke med gående/syklende
I byggeperioden
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Tiltak
Tas med i SHA-planen.
Sørge for god informasjon om anleggsdriften til Tenor barneskole før oppstart.
Hendelse nr. 48 Andre ulykkespunkter
I byggeperioden
Tiltak
Tas med i SHA-planen

5.17 Næring
Det er flere næringsdrivende ved kryssområdene. OL Montering og Text Shop blir direkte berørt av
planen da gang- og sykkelvegen kommer inn på eiendommene der firmaene holder til.

Figur 6 OL Montering ligger på nordsiden av fylkesvegen

Figur 7 Text Shop ligger inntil vestgående bussholdeplass ved Slitu.
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5.18 Analyser/ utredninger/ alternativvurderinger
Alternativ sørsiden av fylkesvegen:
Gang- og sykkelvegen vil medføre at ett bolighus må fjernes. Myke trafikanter må krysse fylkesveg
128 for å komme over til eksisterende gang- og sykkelveg, både ved Slitu og Sekkelsten.

Figur 8 Bolighus tett på fv. 128, på sørsiden av fylkesvegen

Alternativ nordsiden av fylkesvegen:
Eksisterende gang- og sykkelveg går i dag på nordsiden av fylkesvegen. Alternativet innebærer derfor
at gang- og sykkelvegen ikke krysser fylkesvegen ved Slitu eller Sekkelsten.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1

Planlagt arealbruk

Benevning

Benevning

Formål
Askim kommune
Planområdet
Anlegg- og riggområde
Gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde
dyrket mark

Areal (daa)

Kjøreveg
Annen veggrunn- grøntareal
Annen veggrunn- teknisk anlegg
fortau
gang-/sykkelveg
kollektivholdeplass
NLFR
Frisikt

1,117
15,66
9
0,10
6,04
0,47
0,18
0,35

Formål
Eidsberg kommune
Planområdet
Anlegg- og riggområde
Gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde
dyrket mark

Areal (daa)

Kjøreveg
Annen veggrunn- grøntareal
Annen veggrunn- teknisk anlegg
fortau
gang-/sykkelveg
kollektivholdeplass

1,68
13,56
0,44
0,10
4,35
0,79

45,08
21,64
3,63
9,25

38,88
17,70
3,26
5,71

6.2 Trafikkløsning
Nytt gang- og sykkelanlegg legges på nordsiden av fylkesvegen.
Det skal i forbindelse med bygging etableres tilrettelagt kryssing av fylkesvegen fra gang- og
sykkelvegen og bussholdeplassene.
6.2.1 Utforming av bussholdeplasser
Alle bussholdeplasser skal bygges i samsvar med krav til universell utforming, de skal være 75 m
lange og det skal settes av plass til lehus på alle holdeplasser. Ved holdeplassen på Slitu, både ved
nord- og sørgående busslomme, skal det settes opp lehus iht. figuren under. Lehusene skal ha
utforming tilsvarende Norfax City 90 Standard. Lehuset skal ha buet tak, tett bakvegg og
transparente endevegger, se figur 18.
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Lehusets skal ha dimensjoner iht. krav til universell utforming. Lehuset skal ha sort farge, RAL 9005.
Det skal monteres avfallsbeholder og veggfestet benk med støttehåndtak.
Det skal benyttes ledelinjer ved bussholdeplasser i henhold til figuren under.

Figur 9 Prinsipptegning for utforming av vestgående kollektivholdeplass ved Slitu. Gang- og sykkeltrafikk ledes bak
plattform.

Figur 10 Prinsipptegning for utforming av de øvrige kollektivholdeplassene langs strekningen. Gang- og sykkeltrafikk
ledes over plattform.

Figur 11 Illustrasjonen viser lehus type Norfax City 90, 3750 x 1400 (3 felt). Det skal benyttes tilsvarende lehus ved Slitu,
men med tett bakvegg.

Ved Slitu bussholdeplass skal det settes opp 5 sykkelstativer med sykkeltak. Sykkeltaket skal ha
tilsvarende farge og utforming som lehuset. Det skal være asfalt som dekke under sykkeltaket.
Lehuset og sykkeltaket settes opp slik at de står på linje.
Sikkerhetsavstand på 1,5 meter gjelder fra gang-/sykkelvegen. Det må derfor ikke være stolper eller
parkerte sykler innenfor denne sonen. Dette kan løses ved å velge sykkeltak med midtstilt stolpe, og
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ved å etablere et gressfelt mellom parkeringsareal og sykkelfelt. Parkeringsarealet kan avgrenses
med kantstein.

Figur 12 Eksempel på sykkeltak og sykkelstativ.

Figur 13 Illustrasjonene viser sykkeltak med fundament og sykkelstativ.

Plattformene skal ha et ensartet uttrykk gjennom hele planområdet. Plattformene skal være
asfaltert, med ledelinjer i støpejern. Som ledelinje mellom plattform og gang-/sykkelvegen skal det
benyttes storgatestein satt i 3 rader.
6.3

Krav til samtidig opparbeidelse

Ingen spesielle krav.
6.4

Felles atkomstveger, eiendomsforhold

Flere atkomstveger må justeres på grunn av høydeforskjell når gang- og sykkelvegen bygges. Disse er
markert som midlertidig anleggsbelte i plankartet.
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6.5 Støy
Det skal i forbindelse med byggeplan detaljutredes for eventuelle fasadetiltak og skjerming av
uteoppholdsplass. Ulike løsninger tas opp med den enkelte grunneier i forbindelse med utarbeidelse
av byggeplan.
6.6

Universell utforming


I tillegg til at alle bussholdeplasser skal bygges i samsvar med krav til universell utforming er
gang-/sykkelanlegget utformet etter prinsipper for universell utforming.

6.7 Terreng/Landskap
Det skal være gresskledt grøft mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg. Det er viktig å beholde
kulturlandskapets åpne utrykk mest mulig, det skal derfor ikke plantes trær eller busker langs gangog sykkelvegen langs jordene.
I Slitukrysset skal det plantes trær for å stramme inn området, og for å markere veglinjene. Det skal
også plantes trær ved Sekkelstenkrysset, som en grønn buffer mot rundkjøringen, og for å markere
avkjøringen til Tømmeråsveien.
Fyllinger og løsmasseskjæringer er generelt planlagt med helning 1:3. Det skal benyttes grunne
grøfter mellom veg og gang- og sykkelveg, helning 1:3. Det skal tilstrebes helning 1:8 mot dyrket
mark der dette er mulig. Løsningen er bl.a. avhengig av at det må være tilgjengelige masser innenfor
eiendommen. Mellom Eidarengvegen og Eidarengbekken heller terrenget så sterkt at det er valgt
helning 1:1.5 for å redusere fyllingens bredde. På denne strekningen skal det derfor være rekkverk.
Alle kantsteiner bør være i naturstein. Det skal benyttes naturstein som dekke i rabatter med
belegningsstein.
Fyllinger og skjæringer avrundes og tilpasses til eksisterende terreng. Utbygging skal ellers skje mest
mulig skånsomt slik at vegetasjon ikke ødelegges unødvendig.
Etter bygging skal anleggsbeltet som benyttes i byggeperioden få tilbake dets opprinnelige funksjon.
Skråninger og grøfter såes med gress, arealer mot jorder tilbakeføres til dyrket mark. Det skal
benyttes naturlig revegetering (tilbakelegging av toppmasser) som metode for vegetasjonsetablering
langs bekkedrag.
For øvrig forutsettes at det ikke skal brukes fremmede arter ved beplantning av sideterreng.
Fremmede skadelige arter skal behandles i tråd med Statens vegvesens Handlingsplan for fremmede
arter, Region øst (2011). Nødvendige undersøkelser (registrering av fremmede arter) må skje i neste
planfase, før bygging.
6.8 Landbruksfaglige vurderinger
Med en tillatt hastighet på 80 km/t må gang- og sykkelvegen være adskilt fra kjørevegen med en
grøftebredde på 3 meter for å være trafikksikker.
Overskudd av matjord kan tilføres annet dyrket areal etter avtale med grunneier. Under
anleggsperioden skal det påses at spredning av floghavre unngås.
Det skal legges til rette for driftsadkomster som vist på plankartet. Driftsadkomstene skal
dimensjoneres for driftskjøretøy. Det skal være tilgang til landbrukseiendommene under
anleggsperioden.
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Der det har vært mulig er det lagt inn helning på skråning mot dyrket mark på 1:8.
6.9 Grunnforhold
Det er gjort geotekniske grunnundersøkelser i området ved Eidarengbekken samt langs hele
strekningen.
Rapport fra geoteknisk grunnundersøkelse er vedlagt planen, se vedlegg 5.
Tiltak som er beskrevet for å sikre stabilitet følges opp i byggeplanen.
6.10 Kollektivtilbud
I reguleringsarbeidet er det foretatt en gjennomgang av holdeplassene i planområdet. Det er spesielt
lagt vekt på antall passasjerer og avstand mellom holdeplassene.
Holdeplassen Slitusletta saneres og passasjerer må da benytte holdeplassene Fuskbakken eller
Næringsrud. Begrunnelsen for å sanere Slitusletta holdeplass er at det var totalt 31 registrerte
påstigende passasjerer i 2012. Holdeplassavstanden mellom Fuskbakken og Næringsrud blir da 1100
meter, dette er akseptabelt når man ser på befolkningstettheten i området som sogner naturlig til
Slitusletta. De resterende holdeplassene i planområdet beholdes og oppgraderes til å tilfredsstille
kravene til universell utforming.
6.11 Kulturminner
Det ble i forbindelse med varsel om planoppstart ikke fremmet krav om arkeologisk registrering i
forbindelse med planarbeidet.
Dersom det under arbeid i området treffes på flere automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i
form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein og så videre, skal arbeidet
øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles.
6.12 Sosial infrastruktur
Ingen endring.
6.13 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Det er fra Askim og Eidsberg kommune ikke planer om å legge ned VA-ledninger langs strekningen.
Stikkrenner og drenering
Det er gjort en befaring av alle stikkrennene langs strekningen og ut ifra dette ble det laget en
rapport, se vedlegg 6.
Stikkrenne 1-5 skiftes ut da disse ikke har optimal funksjon i dag.
Rør nr. 6 går under fyllingen sør for Sekkelstenkrysset. Her har første element glidd noe ut, men etter
befaring er dette vurdert som stabilt. Det må derimot følges nøye med under bygging av gang- og
sykkelvegen og vurderes fortløpende om tiltak er nødvendig.
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Figur 14 Oversikt over bekker langs fylkesveg 128

6.14 Belysning
Det skal settes opp deformasjonsmaster med lysarmaturer langs strekningen. Mastene skal stå
mellom kjørevegen og gang- og sykkelvegen. Det skal vurderes om lysanlegget har riktig lysmengde,
og om armaturen må skiftes ut. Det skal også vurderes om kabler skal legges i bakken for å skape et
godt helhetsinntrykk langs hele strekningen.
6.15 Tilknytning til infrastruktur
Avfallshåndtering
Plassering av avfallsbeholdere både permanent og midlertidig må være utenfor arealet for gang- og
sykkelvegen. Beholderen kan ikke plasseres i rabatten mellom gang- og sykkelvegen og kjørevegen
eller inne på arealet for gang- og sykkelvegen da det vil bli både fysiske hindringer og sikthindringer
for syklister og gående.
6.16 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Se ROS-analyse kap. 5.16.
6.17 Rekkefølgebestemmelser
Frisiktsoner skal etableres samtidig med veganlegget.
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7 Virkninger av planforslaget
7.1 Overordnede planer
Ingen endring av overordnede planer.
7.2 Landskap
Gang- og sykkelanlegget følger i hovedsak eksisterende veg. Over Slitusletta er terrenget flatt, og
tiltaket vil ikke gi store terrenginngrep. Der det har vært mulig er det lagt inn helning på
fyllingsskråning mot dyrket mark på 1:8, dette gir en god tilpasning til eksisterende terrengform. Ved
Eidarengbekken blir det en brattere oppfylling og bredere vegrom, men når midlertidige
anleggsområder gror til med skog vil det bli små endringer fra dagens situasjon. Det må settes opp
rekkverk pga. sidebratt terreng vest for Eidarengvegen. Langs jordet blir rekkverket nokså
iøynefallende, og det skal derfor legges vekt på å velge et god utforming av rekkverket.
Kryssområdene får et løft estetisk, og trebeplantning gir et mer lesbart trafikkbilde.
Det vil bli en ensartet utforming av bussholdeplasser med belegg og konstruksjoner.
7.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi
Dersom det under arbeid i området treffes på flere automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i
form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein osv., skal arbeidet
øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles.
7.4

Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven

7.4.1 Beskrivelse
Vurderingene i forhold til naturmangfold vil være knyttet til tiltakets påvirkning i planområdet, samt
hvordan naturmangfoldet evt. kan rehabiliteres etter inngrep. Det er gjennomført ROS-analyse hvor
temaene i YM-planen er belyst, se kap. 5.16. Det skal skrives YM-plan (Ytre Miljø-plan) for
byggeplanfasen, som følger opp aktuelle natur- og miljøtiltak.
Det er ikke registrert verneområder, trua arter eller svartelista arter innenfor planområdet. Traseen
krysser Eidarengbekken, som er angitt som en «svært viktig naturtype», og arbeidene i dette
området utgjør det viktigste temaet knyttet til naturmiljø i planområdet.
Av det følgende fremgår det at planområdet og antatte aktiviteter på anlegget er vurdert etter
Naturmangfoldlovens §§ 8-12.
7.4.2 Vurdering mht. Naturmangfoldloven §§ 8-12 (LOV 2009-06-19 nr. 100)
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Vår vurdering:
Kunnskapsgrunnlaget er basert på innhenting av opplysninger fra Miljødirektoratet (MD) sine
databaser (Naturbase, Vassdragsatlas, Hjorteviltregisteret, Vannmiljø og liknande.) og Artskart frå
Artsdatabanken. Etter Statens vegvesen sin vurdering er i det innhentet tilstrekkelig med kunnskap i
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
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§ 9. (føre-var-prinsippet)
Vår vurdering:
Statens vegvesen mener å har tilstrekkelig kunnskap om naturverdiene i området og hvilken effekt
tiltaket vil ha på disse. Det skal i forbindelse med oppstart av byggeplanfasen allikevel foretas en
vurdering av om det er behov for en mer detaljert biologisk kartlegging. Dermed anser vi kravet til
prinsippet om føre-var for ivaretatt.
§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
Vår vurdering:
Det er foretatt biologisk kartlegging av vegetasjonen ved Eidarengbekken, og resultatene er
oppsummert i et naturmiljønotat. Notatet påpeker at Eidarengbekken er en viktig spredningskorridor
i et meget fragmentert omkringliggende jordbrukslandskap. En ytterligere fragmentering av dette
bekkedraget bør minimeres. For å ivareta den økologiske funksjonen til bekkedraget må ikke
vannstrømmingen endres permanent eller i byggefasen utover de endringer som naturlig vil
forekomme i et vassdrag. Tiltak skal beskrives i YM-planen.
Notatet påpeker også at røret under vegen ikke bør forlenges, for å ikke øke fv. 128’s barriereeffekt.
Det er valgt en brattere fylling for å bl.a. unngå å forlenge røret. En brattere fylling enn dagens
situasjon kan medføre en endret artssammensetning, hovedsakelig gå grunn av endrede
forutsetninger for etablering av arter. Siden fyllingen utgjør et mindre område vil dette trolig ha liten
betydning for naturtypelokaliteten og økosystemet i sin helhet. Løsningen med en brattere skråning i
fyllingen er vurdert til å ha mindre negativ konsekvens/belastning på naturmangfoldet enn det mer
arealkrevende alternativet med å forlenge røret og opprettholde skråningsutslaget i fyllingen.
Før anleggsstart vil bevaringsverdig vegetasjon bli målt inn og avmerket. Det skal settes opp
sikringsgjerde langs anleggsgrensen ved Eidarengbekken for å hindre anleggsaktivitet utenfor avsatt
anleggssone.
Etter anleggsarbeidene er avsluttet vil området bli revegetert i tråd med prinsipper om naturlig
innvandring av arter. Dette innebærer at toppmassene vil bli tatt vare på i anleggsfasen, og lagt
tilbake på berørte arealer i etterkant.
Eventuelle tiltak, blant annet for å sikre at vanntilførselen ikke endres permanent eller i byggefasen,
vil bli beskrevet i Ytre Miljø-planen som utarbeides under byggeplanleggingen. Eventuelle avbøtende
tiltak vil bli satt i verk før anleggsstart
Etter vår oppfatning har ikke tiltaket negativ effekt på naturmangfoldet i en slik grad at tiltaket ikke
bør gjennomføres.
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Vår vurdering:
Statens vegvesen vil påta seg kostnadene ved å rette opp eventuelle skader som oppstår som følge
av tiltaket.
Statens vegvesen påtar seg de kostnader som følger av tiltak rettet mot å hindre eller begrense
skader på naturmangfoldet. Tiltak vil bli beskrevet i reguleringsplanen, byggeplanen og plan for ytre
miljø (YM-plan). Etter vår oppfatning er kravene om å dekke kostnadene ved å hindre eller begrense
skadene på naturmangfoldet derfor oppfylt.
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
Vår vurdering:
Utbygging skal skje mest mulig skånsomt slik at vegetasjon og annet naturmangfold ikke ødelegges
unødvendig.
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7.5 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Tiltaket kommer ikke i berøring av rekreasjonsområder.
Gang- og sykkelvegen vil gi bedre tilgjengelighet og sikrere ferdsel langs vegen.
7.6 Uteområder
Gang- og sykkelanlegget berører dyrket areal, naturområde og næringsareal, men ingen
uteoppholdsarealer i tilknytning til bolig.
7.7 Trafikkforhold og støy
Trafikkforhold for bilister og andre harde trafikanter vil ikke bli særlig endret. For myke trafikanter vil
gang- og sykkelvegen bidra til en trafikksikker og trygg ferdsel langs fylkesveg 128.
Beregninger viser at ingen av boligene i gul støysone vil få økt lydnivå med mer enn 3 dB som utløser
kravet om støytiltak, se støyrapport vedlegg 4.
7.8 Barns interesser
Barn som bor langs fylkesveg 128 vil få en trygg skoleveg.
Det skal tilrettelegges for kryssing av fylkesvegen fra gang- og sykkelvegen og bussholdeplassene der
det er best egnet. Dette bestemmes/gjøres i byggeplanfasen.
Kryssing av fylkesvegen med gangfelt er ikke aktuelt da det vil være større trafikksikkerhetsrisiko pga
få kryssende.
7.9 Sosial infrastruktur
Ingen endringer som følge av gang- og sykkelanlegget.
7.10 Universell tilgjengelighet
Gang- og sykkelanlegget og bussholdeplasser er utformet etter prinsipper for universell utforming og
vil gi økt tilgjengelighet og brukervennlighet for alle.
7.11 Jordressurser/landbruk
LNF/matjord som blir regulert til vegformål er på 17,3 daa. Grøftebredden er holdt til et minimum
som er på 3,0 m langs dyrket mark. Det er lagt opp til en skråningshelning på 1:8 fra gang- og
sykkelvegen mot dyrket mark for å spare mest mulig av dyrket mark langs strekningen.
Overskudd av matjord flyttes til annet sted på eiendommen etter grunneiers henvisning.
7.12 Teknisk infrastruktur
Deformasjonsmaster medfører en bedring i trafikksikkerhet, og lysanlegget vil få riktig lysmengde.
Dersom kabler legges i bakken vil det skape et godt helhetsinntrykk langs hele strekningen.
7.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Planen vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for Askim kommune eller Eidsberg kommune.
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7.14 Konsekvenser for næringsinteresser
Næringsdrivende vil miste noe av eksisterende parkeringsarealer ut mot fv. 128. Dette gjelder OL
Montering og Text Shop. Behovet for parkeringsplasser er derimot lite og vil bli dekket opp
gjenstående arealer tilknyttet bygningene.
7.15 Interessemotsetninger
Areal fra dyrket mark vil gå med til gang- og sykkelanlegget. Totalt areal er beskrevet i kapittel 6.
7.16 Avveining av virkninger
Det er foreslått en skråningshelning på 1:8 mot gang- og sykkelvegen for å kunne beholde mest mulig
dyrket mark.

8

Avsluttende kommentar

Gang- og sykkelveger er et tiltak for å få flere til å sykle eller gå i stedet for å kjøre bil, for således å få
et bedre miljø med reduserte støy- og støvplager. Helsen blant folk vil også bli bedre med økt bruk av
sykkel eller gå. I tillegg er gang- og sykkelveg et trafikksikkerhetstiltak.
Ved etablering av gang- og sykkelvegtiltak vil det oftest gå med arealer fra private grunneiere og/eller
dyrket mark. Dette er nødvendig for å få gode løsninger for gående og syklende som er trafikksikre,
samt drift- og vedlikeholdsmessig gode.
I planarbeidet er det gått inn for å se på løsninger som er minst mulig belastende for grunneiere,
men samtidig er gode løsninger for de som tiltaket er rettet mot – de gående og syklende.
Statens vegvesen mener å ha kommet frem til en god løsning for et gang- og sykkelanlegg langs
strekningen basert på tilgjengelighet til areal, trafikksikkerhet og stedets karakter.

Vedlegg
Vedlegg 1: Sammendrag av innkomne innspill til oppstart av planarbeidet
Vedlegg 2: Eidsberg kommunes arealdel
Vedlegg 3: Grunneierliste
Vedlegg 4: Støyrapport
Vedlegg 5: Geoteknisk rapport
Vedlegg 6: Rapport stikkrenner
Vedlegg 7: Naturmiljønotat Eidarengbekken
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