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Hei,
Viser til mottatt brev datert 08.12.2014, deres ref. 2014/099479, vedr. ‘’Varsel om oppstart av
reguleringsplan - rv. 19 gang- og sykkelveg, Tigerplassen-Noreløkka, Moss’’.
Statkraft Varme AS (SVAS) informerer om at vi har konsesjon for legging av fjernvarmeledninger i
det berørte reguleringsområdet. Dvs. vi har planer om å krysse rv. 19 ved Tykkemyr, samt at
man også skal krysse rv. 19 ca ved Politihuset for å legge fjernvarmeledninger frem til
idrettsanlegget.
Se vedlagte oversiktstegning nr. H1000, rev. B.
Kan også informere om at Jan Jansen ved Statens Vegvesen, avd. Østfold, er orientert.
Vi ber om at vi blir holdt orientert om den videre reguleringen.
Ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

Med vennlig hilsen
Tormod Gevelt
Prosjektleder
MOBIL   (+47) 906 806 41
Statkraft Varme AS
www.statkraftvarme.no
Faktura- og besøksadresse:
Statkraft Varme AS / Stjørdal Fjernvarme AS
Lilleakerveien 6
Postboks 200, Lilleaker
0216 Oslo

Atrium AS
Staten vegvesen Region øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Dronning Mauds Gate 10
8 etasje
Postadresse:
Postboks 1284
0111 Oslo
Tel: 400 05 766
Fax: 22 83 70 90
E-mail: office@cbre.no
www.cbre.no
Org.nr.: 958 963 629 MVA

Oslo, 19.01.2015
Merknad til planprogram til rv.19 gang- og sykkelveg i Moss kommune
CBRE Atrium er porteføljeforvalter for Esso Norge AS vedrørende eiendom som er i bruk til
bensinstasjoner eller liknende. Esso Norge AS er hjemmelshaver av 3/1167 og 2/1439.
Viser til mottatt varsel om oppstart av reguleringsplan – rv.19 gang- og sykkelveg.
En ber om at dagens trafikkbilde og arealdisponering beholdes da dette fungerer på en god
måte. En ber om at i den videre behandlingen tas hensyn til å bevare adkomstene til
stasjonene da dette er en av de viktigste faktorene for den daglige drift. Videre gjør en
oppmerksom på at adkomstene må beholdes da det er strenge interne retningslinjer for
levering av drivstoff, dette inkluderer blant annet at tankbiler ikke kan rygge.
Det er ikke ønskelig med noen form for erverv av grunneiendommene. Et delvis erverv vil ta
viktig land fra stasjonen som er arealbegrenset fra før. Erverv av hele eiendommen er heller
ikke ønskelig, da det er såpass kostbart å re lokalisere en bensinstasjon pga det
bensintekniske utstyret.
Det er ønskelig å bevare sikten rundt stasjonene da redusert sikt kan gi en større
sikkerhetsrisiko.
Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det er spørsmål.

Med vennlig hilsen

Anne Østerman
Adviser
Tel: 926 09 449
E-post: ao@cbre.no

Nedre Bjerget 40, 1515 Moss,
Moss, 19. januar 2015

Statens Vegvesen
Region Øst
ANG. VARSEL OM REGULERINGSPLAN VEDR GANG- OG SYKKELVEG – RV 19
Vi viser til deres brev av 081214, deres ref 2014/099479-003.

Menighetsrådet i Moss Frikirke har behandlet saken og ser positivt på planene om gang- og sykkelvei langs rv
19.
Tiltak som legger forholdene til rette for «myke trafikanter» hilses velkomne av oss. Dessuten ser vi at
omgivelsene omkring Myra med Mosseelva og skateanlegget kan gjøres enda mer attraktive ved at gående og
syklende passerer gjennom området.
I den forbindelse imøteser vi informasjon om på hvilken side av rv 19 den påtenkte sykkel- og gangveien skal
ligge. Dersom dette allerede er avklart, mottar vi gjerne info om dette nå. Nedenstående epostadresse kan
benyttes.

Med vennlig hilsen
For Menighetsrådet i Moss Frikirke
Øystein Kjærnes
leder

Epostadresse Moss Frikirke: kbjerget@online.no

Kirkens kontor: Tlf. 69 25 24 37 – Pastoren priv.: Tlf. 91770115 – Kirkens bankgiro: 1080.07.18053

Moss kommune

Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010
2605 LILLEHAMMER

Deres ref.:

Vår ref.: 15/2385/MOLA

Dato: 20.01.2015

Varsel om oppstart reguleringsplan - rv. 19 gang- og sykkelv, TigerplassenNoreløkka
Vi viser til deres brev datert 08.12.2014.
Vi er positive til en regulering av gang-/sykkelvei langs rv 19, og håper at tiltaket kan prioriteres.
Det er regulert gang/-sykkelbro over Mosseelva 50 meter nordvest for riksveien. Det bør kanskje
sees på en samhandling mellom denne og ny kryssing.
Movar vurderer i samråd med Moss kommune mulighetene for en overføringsledning fra et
eventuelt nedlagt Kambo renseanlegg og mot Fuglevik renseanlegg. Traséen, der deres gang og
sykkelveg skal etableres, oppfattes som en del av flere mulige trasévalg for Movar sin
overføringsledning. Vi vil vite om dere ser det som aktuelt med legging av rør i traseen. Vi setter
pris på deres tilbakemelding i saken.
Vennlig Hilsen

Morten Larsen
Moss kommune – Seksjon for vei, vann og avløp
Mob:
489 51 815

Kommunalavdeling plan miljø og teknisk
Rådhuset postboks 175, 1501 Moss T 69 24 80 00 F 69 24 80 01
E post@moss.kommune.no I www.moss.kommune.no
Org.nr. 944383476 Bankkonto 1080 29 65600
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Øyvind Løken <oyvind@averket.no>
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Firmapost-øst
Hermansen Lene
Rv. 19 Gang- og sykkelveg, Tigerplassen - Noreløkka. Innspill til varsel om
oppstart

Hei, viser til varsel om oppstart i Moss avis.
Som praktiserende, lokal arkitekt med flere utførte og pågående planarbeid (bl.a. Masterplan og
omregulering av Verksåsen/ Sponvika) i området sitter jeg på detaljert kunskap om nærmiljøet. Jeg benytter
også det aktuell området som sykkeltrasé mellom hjem og barnehage, og vil ha en stor personlig tidsgevinst
om g/s-veien langs Rv. 19 etableres.
Alikevel vil jeg anbefale at traséen ses i sammenheng med eksisterende, gode traséer i området og at
prosjektet justeres til å supplere disse slik at en meget god, fremtidssikker og
fleksibel g/s-vei etableres langs Rv. 19. Rv. 19 er en barriære for syklende mer enn den er en etterlengtet,
rask direktetrasé.
Vedlegget viser til skisserte alternativene.
Nødvendige tiltak fra nord til sør:

- Etablere g/s-trase langs Rv. 19 fra rundkjøring i Osloveien til Storenga/ verket skole.
Her er det plass og behov for lite sprengning/ inngrep.
- Tidsbesparelser vil man i størst mulig grad få dersom det etableres en bro over Rv. 19 mellom «Hansen
Protection» og Verket skole.
Her er det god høyde på begge sider som muliggjør enkel brokunstruksjon og begrenset stigningsforhold.
Dette vil gi stor effekt, både øst-vest (Mosseskogen - Gerbaugen/ Krappfoss) og nord sør, da g/s vei langs
Osloveien knyttes rett på g/s-veien gjennom Nesparken.
- Benytte eksisterende g/s-trasè mellom Rv.19 og Mosseelva. Her trengs det minimale utbedringer/
rydding av vegetasjon for å få en rask og oversiktlig trasé.
- Kulvert under Rv. 19 like nord for brohodet. Her ligger Rv. 19 på en fylling av løsmasser. Det er
allerede en kulvert for overnvann der og etablering av en fullverdig, prefabrikert kulvertundergang for g/svei bør kunne gjøres forholdsvis raskt og uten lange stopp i trafikken på Rv. 19.
-Utbygger av Verksåsen/ Sponvika er pålagt å bygge g/s-bro over Mosseelva paralellt med Rv. 19. Det bør
være store besparelser ved å benytte seg av denne broen og ikke legge opp til to parallelle broer.
- Etablere g/s-trasé fra Mosseelva til rundkjøring Vogts gate/ Klostergata/ Abelsgate. Enkel oppgradering av
eksisterende trasé på vestsiden av parkeringsplassen på Myra.

Fordeler med en alternativ løsning til en «fortaus-trasé" inntil Rv. 19:

- Trafikksikkerheten forbedres betraktelig! Sikre og planfrie krysninger av Rv. 19 etableres.
- Et stort antall elever på Verket skole kommer fra Krapfoss/ Gjerbaugen/ Sydskogen. Disse vil få en sikker
skolevei uten å måtte krysse det tett trafikerte krysset på Tigerplassen.
1

- Løsningen er fremtidsssikker og vil ikke berøres av planlagte utvidelser av Rv. 19, noe en «fortaustrasé»
med stor sannsynlighet vil. (=tapte investeringer)
- Mer bruk og forvaltning av eksisterende g/s-veier i området. Trygghetsfølelsen heves.
- Begrenset tidstap med denne løsningen kontra en direktetrasé.
- G/s-traseen knyttes vesentlig bedre til eksisterende g/s-nett både i nord og i sør.
- Investeringen vil gagne vesentlig flere og sterkere bidra til å øke sykkelandelen i Moss.
- Løsningen vil ha en vesentlig bedre lokal forankring, en mer positiv ringvirkning og et bedre eierforhold i
kommune og befolkning.
- Løsningen kan etableres og være funksjonele trinnvis, i motsetning til «fortaustraséen» som først vil være
funskjonell når den er 100% fullført.
- Løsningen vil, sammen med en planlagt bro over Mosseelva mellom Nesparken-Krapfoss, gjøre Moss til
en av landets mest sykkelvennlige og Norges beste g/s-nett, hvor tidsbesparelsen ved å sykle vil kunne
utkonkurrere bilen på kortere reiser i byen.

Vennlig hilsen

Øyvind Løken
Tlf +47 400 966 31
Sivilarkitekt, arealplanlegger og daglig bruker av sykkelveinettet i området.
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SPONVIKA - OMRÅDEREGULERINGSPLAN
REGULERINGSBESTEMMELSER
GNR. 3, BNR. 2584 OG 2680
Dato for siste revisjon: 20.05.2011
Kommunestyrets godkjenning:
Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder som på plankartet er vist
innenfor planens begrensning.

Arealet innenfor planens begrensning er regulert til:
I

BEBYGGELSE OG ANLEGG
a)
Boligområder
b)

Offentlig- og privat tjenesteyting

B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, B2.4, B2.3, B3.1,
B3.2 og B3.3
T1.1 og T1.2

II

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
a)
Kjøreveg
OV1, OV2, OV3
b)
Fortau
c)
Annen veggrunn
d)
Gatetun
OV4
e)
Gang- og sykkelveger
OGS1, OGS2

III

GRØNNSTRUKTUR
a)
Friområder
b)
Privat, felles

F1, F2.1, F2.2, F2.3, F2.4, F4.1 og F4.2
F2.5 og F3

§1
PLANENS HENSIKT
a) Legge til rette for utvikling av området til bolig og friområde.
b)
Legge til rette for etablering av et friområde mot Vansjø.
c)
Legge til rette for etablering av ”Eventyrverden” i tilknytning ny gangvei langs Vansjø
med ny gangbru over Mosseelva til Myra.
d)
Regulere inn atkomst til ny bebyggelse må vestsiden av Verksåsen.
§ 2 – FELLESBESTEMMELSER

§ 2.1 Plankrav og utbyggingsavtale
Før utbygging av de enkelte byggeområdene settes i gang, skal det innenfor hvert
byggeområde godkjennes en detaljert reguleringsplan. Områdereguleringsplanen
følges av utbyggingsavtale.
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Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeidene 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 fylkeskonservator
varsles, jfr. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.
§ 2.2 Rekkefølgekrav
a) Før det gis brukstillatelser for boliger med adkomst fra OV2, OV3 eller OV4, skal xkryss, evt. rundkjøring, i krysset Gamleveien/Osloveien være ferdig opparbeidet i
h.h.t. detaljert byggeplan godkjent av MK. X-kryss kan fungere som adkomstløsning
inntil dokumentert trafikkmengde i krysset blir så stor at MK anser det som nødvendig
å etablere rundkjøring ut fra trafikksikkerhetsmessige hensyn.
b) Før det gis igangsettingstillatelse til boliger med adkomst fra OV1 skal det være sikret
trygg gangadkomst til skole og barnehage. Før det gis brukstillatelse til boliger med
adkomst fra OV1 skal OV1 inkl. fortau være opparbeidet. Det samme gjelder for
adkomstområdet innenfor skolens område og utvidelsen av parkeringsplassen ved
Storenga, som skal være ferdig opparbeidet i tråd med godkjent utomhusplan.
c) OGS1 og OV2 skal ferdigstilles før det gis brukstillatelser innenfor felt B2.1, B2.4 eller
B3.1.
d) OGS2 med tilhørende bru over Vansjø skal ferdigstilles før det gis brukstillatelser
innenfor felt B2.1.
e) Skolens balløkke skal fungere som kvartalslekeplass for områdene B2.3, B3.2 og
B3.3. Denne skal rustes opp i hht tidspunkt angitt i utbyggingsavtale.
f) Før det gis brukstillatelse til bolig nr. 50, innenfor feltene B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, B2.4
og B3.1, skal kvartalslekeplass, med balløkke, innenfor F2.1 være ferdigstilt.
g) Det gis ikke ferdigattest for bygninger innenfor et delfelt før tilhørende gangsti som
vist i reguleringsplanen er anlagt, jfr. §2.4.i) og tilhørende sandlekeplass er ferdigstilt,
jfr. §2.7b)
h) Tilstrekkelig økt transportkapasitet på spillvannsledning langs Osloveien må være
etablert før det gis brukstillatelser for boliger som avrennes til Osloveien oppstrøms
kommunal kum 15342, plassert i veibane ved Verket 10.
i) Ringledning for vannforsyning må være etablert før det gis brukstillatelser innenfor B1
og B2.1.
j) Før det gis brukstillatelse til boliger med adkomst fra OV2 skal det være anlagt fortau
langs Osloveien mellom OV1 og OV2.
k) Før det kan bygges mer enn 300 boliger innenfor planområdet må det foretas ny
vurdering og drøfting av trafikkapasiteten i krysset på Tigerplassen, og det må gjøres
tiltak for å forbedre kapasiteten dersom Statens vegvesen finner behov for det.
l) Før det gis brukstillatelse for bygninger skal det dokumenteres at nivået for målt
radon holder seg innenfor gjeldende grenseverdier.

§ 2.3

Dokumentasjonskrav

2.3.1
a)

Generelt
Ved søknad om rammetillatelse skal tiltakets virkning på omgivelsene visualiseres
ved fasadeoppriss med tilstøtende bebyggelse, perspektivskisser evt. 3D-modell,
fotomontasjer eller lignende, som viser hvordan tiltaket blir i forhold til sine
omgivelser.
Ved søknad om rammetillatelse skal det for hvert delfelt vedlegges utomhusplan i
målestokk 1:200 som skal godkjennes av kommunen. Utomhusplanen skal også
omfatte sandlekeplass, og evt. gangsti og kvartalslekeplass som hører til feltet.

b)

2.3.4
a)

Forurensning
Før det gis rammetillatelse og før veianlegg eller andre arbeider i grunnen
igangsettes, skal det for hvert delfelt utarbeides en tiltaksplan som beskriver
forurensningssituasjonen og viser hvilke tiltak som skal gjennomføres for å hindre
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spredning av forurensning. Risikovurdering og tiltaksplan skal godkjennes av
kommunen som er forurensningsmyndighet.

2.3.5 Sikkerhet i byggeperioden
a) Før det gis brukstillatelse til delfelt må grave- og fyllingsarbeider som medfører
omfattende rasfare, omfattende inn- og uttransport av området og omfattende intern
transport som krysser brukernes veinett være ferdigstilt.
b) Det skal etableres trafikksikringstiltak for å unngå konflikt mellom tunge kjøretøy og
andre trafikkanter.
§ 2.4
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)
k)

§ 2.5

Krav til byggeområder – generelle bestemmelser
Alle nye bygninger skal tilrettelegges for bruk av fjernvarme.
Tillatt utnyttelse (%-BRA) for hvert delfelt er angitt på plankartet.
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensen og med maksimale kotehøyder
for gesims/møne der det er angitt på plankartet. Bebyggelsen skal tilpasses
landskapet mht. volumer, høyder, plassering, materialbruk og farger.
Der hvor ikke annet er angitt, er byggegrense lik formålsgrense.
Det tillates tekniske oppbygg, ventilasjonsanlegg, heis mm. i begrenset omfang over
regulert høyde. Disse skal tilfredsstille estetiske hensyn.
Det tillates oppføring av nettstasjon, trafo, pumpestasjoner, avfallsstasjoner og
energisentral innenfor byggeområdene. Tiltakene skal ikke medregnes i BRA.
Nødvendige arealer til renovasjon skal framgå av detaljreguleringskart.
Bruksareal under terreng beregnes slik: Målbare plan som har himling lavere enn 1,5
meter over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen regnes med i bygningens
bruksareal med 50%. Plan som har himling lavere enn 0,5 meter over terrengets
gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes ikke med i bruksarealet.
Mindre, overbygd, åpent areal (OPA) skal ikke regnes som en del av bruksarealet.
Dette unntaket gjelder ikke for beregning av bruksareal for parkeringsplasser. Felles
parkeringsanlegg i underetasje skal ikke regnes som del av bruksarealet.
Det skal etableres gangstier mellom bebyggelsen vist som prinsipptraseer i
områdeplanen. Omfang og plassering vises på detaljplanene for byggeområdene.
Minimum 30% av boligene innenfor planen skal ha universell utforming.
Det tillates ikke etablert huselementer, støttemurer, utfyllinger eller annet som kan
hindre tilgjengelighet til offentlig ledningsnett. Minste avstand til bygningselement er 2
meter med fundamentering sikker for hovedledningstrase.
Miljøforhold
Støy
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy, T-1442 skal gjelde. Nødvendige
støyskjermingstiltak skal reguleres i detaljreguleringsplanene for hvert delfelt.

§ 2.6
a)
b)
c)
d)
e)

Parkering
For boligbebyggelse skal det avsettes minimum:
0,6 p-plasser pr boenhet under 50 kvm
0,8 p-plasser pr boenhet mellom 50 og 100 kvm
1,0 p-plasser pr boenhet over 100 kvm
Det skal i tillegg avsettes 0,1 p-plass pr boenhet til gjesteparkering.

§ 2.7

Uteoppholdsareal
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a) Ved boligbebyggelse avsettes minst 30 m² tilfredsstillende uteareal for opphold og lek
pr. boenhet, fortrinnsvis på bakken.
b) For boligbebyggelse med mer enn 4 boenheter anlegges sandlekeplass på minst 100
m² pr. 25 boenhet i umiddelbar nærhet av boligene. Slike lekeplasser skal normalt
omfatte sandkasse og huskestativ el.l. samt sittebenk.
c) Som kvartalslekeplasser opparbeides skolens balløkke og området F2.1. I tillegg er
områdene F2.3 og F2.4 avsatt til kvartalslekeplasser.

§ 3.1
a)
b)
c)

§ 3 - BEBYGGELSE OG ANLEGG
Felt B1:
Feltet tillates regulert til leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse.
For feltet gjelder %BRA = 70% med maks gesimshøyde C+46m.
Bebyggelsen skal ikke være høyere enn 3 etasjer over terreng. Gesimshøyde maks.
10 meter og mønehøyde maks. 14 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

§ 3.2
a)
b)
c)
d)

Felt B2:
Feltet tillates regulert til leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse.
For feltet gjelder %BRA = 120% med maks gesimshøyde C +60.0m.
Bebyggelsen i B2.1, B2.2 og B2.4 tillates terrassert.
Bebyggelsen skal ikke være høyere enn 3 etasjer over terreng. Gesimshøyde maks.
10 meter og mønehøyde maks. 14 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
e) Felt B2.2 kan ha atkomst over felt B3.3.

§ 3.3 Felt B3:
a)
b)
c)
d)

e)

Feltet tillates regulert til leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse.
For feltet gjelder %BRA = 70%
Bebyggelsen skal ikke være høyere enn 3 etasjer over terreng. Gesimshøyde maks.
10 meter og mønehøyde maks 14 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
I forbindelse med detaljregulering skal formålsgrensen mellom felt B3.1 og F2.3
justeres, slik at det er minst 5 meters avstand fra kanonstillingens ytterpunkt innenfor
F2.3 til formålsgrensen mot B3.1.
Mot gatetun er byggegrense sammenfallende med formålsgrense.

§3.4 Felt T1:
a) Felt T1.1 og T1.2 tillates utnyttet til offentlig barnehage- og skoleformål.
b) Tillatt %BRA=35%.
c) Maksimal gesimshøyde er 8 meter og mønehøyde 9 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.

§ 4 - SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
a) Offentlige trafikkområder må detaljprosjekteres før gjennomføring. Teknisk standard
og utførelse skal tilfredsstille kommunens gjeldende krav, og godkjennes før
igangsetting.
b) Det tillates ikke åpen grøft.
c) I forbindelse med bygging av ny bro over til Myra skal det tas hensyn til restene etter
demningen ved utforming og gjennomføring av byggeprosjektet.
d) OV4 skal opparbeides som gatetun på myke trafikanters premisser, etter detaljplaner
som viser høyder, bredder, belegg, beplantning, belysning, skilt og andre anlegg.
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§ 5 - GRØNNSTRUKTUR
§ 5.1 Felt F1, F2, F3:
a) Eksisterende terreng og vegetasjon skal i hovedsak bevares.
b) Eksisterende gangstier gjennom området skal opprettholdes, og nye tillates etablert
etter tillatelse fra MK.
c) Innenfor F4.1 og F4.2 er det tillatt med anlegg knyttet til barns vel og utfoldelse.
Utnyttelse avklares i detaljert reguleringsplan.
d) Innenfor F2.1 skal det opparbeides kvartalslekeplass med balløkke. Ansvaret for
vedlikehold av plassen er planområdets beboere, jfr. utbyggingsavtalen.
e) Alle grønnstrukturområder unntatt F2.5 og F3 er offentlige. F2.5 og F3 er private
fellesområder for eiendommene innenfor reguleringsplanen.
f) Det tillates oppføring av nettstasjon, trafo, pumpestasjoner, avfallsstasjoner og
energisentral innenfor områdene.

§6 - HENSYNSSONE
§ 7.1 Fareområde høyspent.
a) Sone for høyspenningsanlegg (H1) kan ikke bebygges før høyspentledningen
fjernes/graves ned.

Reguleringsbestemmelser for Sponvika 21.01.2011

Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010
2605 LILLEHAMMER

Vår ref.: 2011/4154 - 277/2015

Deres ref.: 2014/099479

Dato: 05.01.2015

Uttalelse. Varsel om oppstart av reguleringsplan - rv. 19 gang sykkelveg - Tigerplassen - Noreløkka. Moss kommune
Østfold fylkeskommune (ØFK) viser til varsel om oppstart av reguleringsplan for rv. 19, gangog sykkelveg, Tigerplassen – Noreløkka i Moss kommune. Strekningen er en del av rute 6 i
«plan for hovednett for sykkeltrafikk i Moss og Rygge». I tillegg vil strekningen inngå som en
del av et sammenhengende tilbud for syklister langs E6.
Østfold fylkeskommune (ØFK) er svært positive til at det planlegges tilbud for myke
trafikanter på strekningen.
Planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan. Denne finnes på fylkeskommunens
hjemmeside www.ostfoldfk.no under overskriften ”fylkesplanlegging”.
Ved utarbeiding av planen er det særlig viktig å vektlegge disse problemstillingene:
Trafikkforhold

Trafikksikkerheten må vektlegges, og planen må legge opp til god og trafikksikker gang- og
sykkelveg. Gang- og sykkelvegen bør være adskilt fra bilvegen med gressplen, grøft, gjerde,
kantstein eller på annen måte.
ØFK vurderer det som positivt at det kan planlegges en sammenhengende gang- og
sykkelveg, på en side av riksvegen, slik at den er mest gunstig for brukerne. Det må legges til
rette for trafikksikre overganger. Der hovedsykkelveg krysser bilveg med stor trafikk og/eller
høy hastighet, vil planskilt kryssing vanligvis være beste løsning.
Utformingen må motivere til bruk av anlegget og være tilpasset bebyggelse og skoleveg.
Pålegges gående og syklister store omveger eller høydeforskjeller, vil man krysse vegen i
plan. Planen må løse dette på en god måte.

Sentraladministrasjonen
Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg
Telefon: 69 11 70 00 Telefaks: 69 12 65 02

E-post: sentralpost@ostfoldfk.no
Internett: http://www.ostfoldfk.no/
Org.nr.: 974 544 407
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Kollektivtrafikk

Det må legges opp til at området kan betjenes med kollektivtrafikk, og det bør avklares om
det er aktuelt å anlegge busslomme på arealet. Østfold kollektivtrafikk og/eller aktuelt
busselskap bør kontaktes for å avklare eventuelle spørsmål i denne sammenheng.
Barn - og unge

Hensynet til barn og unge (jf. RPR) skal sikres. Vi minner om at kommunen etter Plan- og
bygningsloven § 3-3 skal ha en særskilt ordning for å ivareta barn- og unges interesser i
planleggingen. De/den kommunen gir dette ansvaret skal gis anledning til å medvirke i
planprosessen, og deres bidrag må dokumenteres i plandokumentene.
Benyttes arealet som lekeareal i dag, ved omdisponering av arealer som barn bruker som
lekearealer eller som er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning, jf. Rikspolitisk
retningslinje for barn og planlegging. I den forbindelse må det avklares hvorvidt det aktuelle
området benyttes til lek i dag.
Hensyn til natur- og landskapsverdier

Det er svært viktig at gang -og sykkelvegen tilpasser seg landskapet. ØFK registrere at det er
mye fjell innenfor det aktuelle området og flere steder er det nokså trangt, hvordan
håndtere dette på best mulig måte? Fjernvirkning og uheldig eksponering må unngås. Det
må tas inn egne reguleringsbestemmelser om dette i planen. Det vises bl.a. til
”Estetikkveileder for Østfold” som er utarbeidet i forbindelse med fylkesplanen. Denne
finnes bl.a. på fylkeskommunens nettsider www.ostfoldfk.no under ”Fylkesplanlegging” /
Fylkesplan for Østfold.
Grønnstruktur

Bevaring av eksisterende og eventuell innføring av ny vegetasjon må vurderes,
grønnstrukturen i planområdet skal knyttes opp mot overordnet grønnstruktur på stedet.
Universell utforming

Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i utforming av bygninger og
uteområder. Vi viser til Miljøverndepartementets temaveileder ”Universell utforming og
planlegging etter plan og bygningsloven (plandelen)” som finnes på departementets nettside
www.planlegging.no, og Kommunalteknisk forenings hefte ”Universell utforming og
reguleringsbestemmelser”.
Vi viser også til fylkesplanens Retningslinjer for energi- og arealbruk, der det heter (pkt.
3.4.3) at bestemmelser med krav om universell utforming skal innarbeides i alle
reguleringsplaner. ØFK ber om en beskrivelse /vurdering av hva som konkret skal prioriteres
med hensyn til universell utforming. Belysning som unngår blending, skilting og lesbarhet for
svaksynte er også viktig, mens stigningsgrad kan ha noe med hvilket underlag som blir valgt.
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Jordvern

Minst mulig bruk av dyrket mark og hensyn til kulturlandskapet er to førende prinsipper for
utforming som må utredes og avveies mot trafikksikkerhet. Planen må utformes slik at
forbruk av dyrket og dyrkbar mark blir minst mulig.
Hensynet til kulturminner

Saken har vært forelagt Fylkeskonservatoren som uttaler at det innenfor planområdet
verken er kjent automatisk fredete kulturminner eller nyere tids kulturminner som har
spesielt behov av vern. Imidlertid er det sannsynlig at det finnes ikke-registrerte
steinalderboplasser i skogsområdene. Det må derfor påregnes arkeologiske registreringer i
områdene som ennå ikke er utbygd, jf. Kulturminneloven § 9 (undersøkelsesplikten).
Fylkeskonservatoren vil utarbeide kostnadsoverslag for en arkeologisk registrering når mer
detaljerte opplysninger foreligger. Planområdet er på varselstadiet såpass omfattende at vi
vil avvente mer detaljerte planer.
Med tanke på forutsigbarheten i planarbeidet ber vi om at registreringen gjennomføres i god
tid før planen legges ut til høring og offentlig ettersyn. Vi minner om at planen ikke kan
godkjennes før forholdet til automatisk fredete kulturminner er endelig avklart.
Andre viktige tema i det videre planarbeidet vil være:
 Risiko- og sårbarhet. Vi viser til plan- og bygningslovens § 4-3 som forutsetter at det
ved utarbeidelse av planer for utbygging skal gjennomføres en risiko- og
sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal vise alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. I forhold til risiko
og sårbarhet er grunnforhold det viktigste temaet.
 Støy, jfr. MDs veileder T-1442-2012 Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging. De til enhver tid gjeldende vedtekter, forskrifter eller retningslinjer
vedrørende støy og forurensning skal følges, og dette må sikres gjennom
bestemmelser til planen. Det må foretas støyberegninger som vedlegges
plandokumentene.
Planfremstilling

Reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med MDs veiledningsmateriell. Vi
viser i denne forbindelse bl.a til Miljøverndepartementets veileder ”Veiledning til forskrift
om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister” og ”Plankartsiden” som
finnes under departementets nettside www.planlegging.no. – ”Veiledning om plan- og
bygningsloven med forskrifter”. Reguleringskart og formålskoding skal utformes i henhold til
siste SOSI-standard. Data for karttemaene skal leveres i riktig koordinatsystem (EUREF89) og
karttemaene bør være vektorisert.
Reguleringskartet må påføres en målsatt målestokkslinjal slik at avstander kan leses
uavhengig av forstørrelse. Skriftstørrelsen skal være godt lesbar. Vi forutsetter også at
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planen følges av en planbeskrivelse, jfr. plan- og bygningslovens § 4-2. Det må være samsvar
mellom plankart og bestemmelser.
……………
Vi har ingen videre innspill på nåværende tidspunkt, men forutsetter at vi får planforslaget til
uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn.

Med hilsen
Dokumentet er elektronisk godkjent av
Elin Tangen Skeide
Fylkesplansjef

Kopi til:
Statens vegvesen Region øst
Fylkesmannen i Østfold

Postboks 1010
Postboks 325

Christine Stene
Rådgiver

2605
1502

LILLEHAMMER
MOSS

Hermansen Lene
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kjell J Johansen <kjelljjo@gmail.com>
22. januar 2015 12:20
Firmapost-øst
Reguleringsplan - Sykkelvei, RV19 - Tigerplassen-Noreløkka

Hei

Vi har mottatt melding om ovennevnte.

Vi reagerer kraftig at Staten skal kaste bort masse penger på en ny gang- og sykkelvei på ovennevnte
strekning, når det allerede finnes en slik som er mer enn god nok. Den går riktignok ikke parallelt med RV
19, men den dekker behovet på en utmerket måte.

Det er fortau fra Tigerplassen og bort til Brannstasjonen og sykkelsti gjennom skogen og forbi Mossehallen
er og frem til Noreløkka. En stor fordel med denne trasseen er at gående og syklende slipper støy og
svevestøv fra RV 19.

mvh
Kjell J Johansen
Abelsgate 12 A
1533 Moss
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Uttalelse fra Hafslund Nett til Varsel om oppstart av reguleringsplan – rv. 19 gang og
sykkelvei, Tigerplassen-Noreløkka.
Det vises til Deres oversendelse av 8.12.2014. Først vil vi beklage overskridelse av frist for innspill til
varselet.
Situasjon
Hafslund Nett som nettselskap har elektriske anlegg i det omtalte reguleringsområdet. Bebyggelse eller
tiltak som kommer i konflikt med våre anlegg må tas hensyn til i det videre planarbeidet.
Det vedlegges ikke kartunderlag ved informasjon om oppstart av reguleringsplaner. Ved oppstart av
prosjektering kan aktøren som skal utføre prosjekteringen ta kontakt med Hafslund Nett for bestilling av
digitalt kartunderlag, ref. gravemelding.no
For kabelpåvisning kontakt med Geomatikk tlf. 09146.
Avstand og andre forhold til eksisterende anlegg.
Generelt
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører redusert adkomst til Hafslund Nett sine anlegg på området. Det
må heller ikke gjøres inngrep i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler. Oppfylling
av terreng under kraftledninger og tiltak som reduserer stabiliteten til fundamenteringen av
kraftledningsmaster eller andre aktiviteter for øvrig som medfører brudd på gjeldende forskrifter om
elektriske anlegg.
Distribusjonsnett (24 > Spenning >1 kV)
Høyspenningslinjen (24 - 1 kV) har et byggeforbudsbelte på 7,5 meter til nærmeste bygningsdel (terrasse,
takutspring, vegg etc.) fra hver side fra masterekkenes senterlinje, totalt 15 meter (jf. gjeldende forskrifter
for elektriske forsyningsanlegg anlegg FEF § 6.4 (6 meter fra ytterste leder). Ingen bebyggelse kan tillates
innenfor definert byggeforbudssonen. Statens strålevern anbefaler videre at det ved nye tiltak i enkelte
tilfeller benyttes større avstand til nærmeste bygning enn byggeforbudsbelte. Dersom det tillates tiltak
innenfor de anbefalte avstandene, er dette ikke Nettselskapets ansvar.
Avstand fra nettstasjon (transformator kiosk) til nærmeste bygningsdel er minimum 5 m.

Postadresse
Hafslund Nett AS
Postboks 990
N-0247 OSLO

Hovedkontor
Drammensvn. 144, Skøyen
N-0247 OSLO

Internett
www.hafslundnett.no
firmapost@hafslundnett.no

Telefon
22 43 58 00
Telefaks
23 01 43 60

Bankkonto
7058.06.52407
Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA
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Støy fra transformator- og nettstasjoner
Dersom det finnes transformator- eller nettstasjoner på eller nær ved reguleringsområdet, kan disse medføre
noe støy. Eventuelle ulemper og skjermingstiltak for planlagt bebyggelse, er i denne forbindelse, ikke
netteiers ansvar.
Omlegging av nett, kostnader
Bebyggelse eller andre tiltak som planlegges/etableres slik at de kommer i konflikt med eksisterende
elanlegg generer tiltak. Dersom elanlegg må endres, legges om eller flyttes, utføres dette etter nærmere
avtale. Tiltakshaver må dekke alle kostnader i forbindelse med slike tiltak. Omlegg av elektrisk anlegg
krever at Hafslund Nett varsles på et tidlig tidspunkt. Tiltakshaver skaffer rettigheter til fremføring av
nettanleggene i ny trasé. Rettigheter til fremføring av nettanleggene foretas etter de standardvilkår
Nettselskapet til enhver tid benytter.
Kapasitet på eksisterende strømnett
For planlegging av strømforsyning til nye anlegg, må det tas tidlig kontakt med Nettselskapet slik at
nødvendige tiltak kan planlegges, for deretter å igangsettes. Det presiseres at det på nåværende tidspunkt
ikke er tatt stilling til hvilke tiltak som må iverksettes eller om det er kapasitet i eksisterende nett. Dette
gjøres først etter at konkrete effektbehov er meldt inn til Nettselskapet. Effektbehovets størrelse vil være
avgjørende for om effekten kan hentes fra eksisterende nett eller om det er behov for avsettelse av
plass/areal til ny nettstasjon eller nye lednings-/kabelanlegg.
Nye strømforsyningsanlegg
Generelt
Alle nye, eller endring av eksisterende elanlegg skal bygges iht. gjeldende forskrifter, bransjepublikasjoner
og Nettselskapets spesifikasjoner. Nettselskapet bestemmer plassering/sted for utbyggers tilknytningspunkt
for strømforsyningen.
Nettstasjoner
Dersom det er behov for ny(e) nettstasjon(er) ifm. tiltaket vil størrelse på nettstasjon(er) og
transformator(er) dimensjoneres etter utbyggers dokumenterte behov. Om nettstasjon(er) kan plasseres som
en frittstående enhet eller i et rom i bygning, er bl.a. avhengig av de stedlige forhold/begrensninger i plass
og størrelsen på den effekt som skal leveres.
For bygg med et effektbehov større enn 800 kW ref. spenning 400V og 500 kW ref. spenning 230V, skal
nettstasjonen som hovedregel plasseres i bygget med hovedtavle ved siden av. Det tas forbehold om mulige
endringer i byggkrav, frem til det tidspunkt strømtilknytningen bestilles av Nettselskapet.
Dersom ny nettstasjon etableres som en frittstående nettstasjon er nødvendig areal normalt 10m2. Arealets
lengste side skal ikke være mindre enn 4m. Nettstasjonen skal ikke plasseres mindre enn 5m fra nærmeste
bygning, og det skal være mulig å komme til nettstasjonen med kranbil (med støttebein).
Ved etablering av nettstasjon(er) forutsettes det at Nettselskapet gis permanente rettigheter til drift,
vedlikehold og adkomst. Dette i henhold til de standardvilkår Nettselskapet til enhver tid benytter.
Rettighetene skal kunne tinglyses på aktuelle eiendom.
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Luftlednings- og kabelanlegg
For strømforsyning av ny bebyggelse i området, må det etableres nytt strømforsyningsnett. En forutsetning
for etablering av strømforsyningsanlegg er at disse anleggene gis fullt rettsvern på den grunn der de
etableres.
Høyspennings luftledningsanlegg kan bare etableres på arealer der det er mulig å erverve stetsevarige
rettigheter til Nettselskapet for plassering, bygging, drift og vedlikehold av anleggene. Rettighetene skal
dokumenteres i egne overenskomster som tinglyses.
Lavspennings luftledningsanlegg og lavspennings kabelanlegg krever kun fremføringsrett.
Normalt blir veigrunn brukt til fremføring av strømnettet til de enkelte kunders bygg. Dersom Nettselskapet
ikke kan erverve rettigheter på veigrunn må det avsettes egne arealer, parallelt med veier, for fremføring av
lednings- eller kabelanlegg for strømforsyningen. Disse rettighetene skal ha fullt rettsvern.

Anleggsbidrag
Den eller de som utløser tiltaket i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må dekke
kostnadene med tiltaket iht. kontrollforskriftens § 17-5 og iht. Nettselskapets gjeldende retningslinjer for
praktiseringen av anleggsbidrag. Tiltak iverksettes ikke, uten bestilling fra tiltakshaver.
Med hilsen
Hafslund Nett AS
Teknisk kundestøtte

Hermansen Lene
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Selvik Kristin <krse@nve.no>
27. januar 2015 12:39
Firmapost-øst
NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering for Rv 19 gang- og
sykkelveg, Tigerplassen - Noreløkka, Moss kommune, Østfold
Sjekkliste Reguleringsplan.docx

Deres ref: 2014/099479‐0034
Vår ref: 201500027‐1

NVEs innspill ‐ Varsel om oppstart ‐ Detaljregulering for Rv 19 gang‐ og sykkelveg,
Tigerplassen ‐ Noreløkka, Moss kommune, Østfold
Vi viser til brev fra dere av 08.12.2014 og beklager at fristen pga noe redusert saksbehandlingskapasitet er blitt noen
dager overskredet.
Flomfare
Dersom det finnes vassdrag innenfor planområdet, må det i samband med reguleringsarbeidet gjøres en vurdering av
flomfare og hvordan sikkerheten vil bli ivaretatt dersom det er relevant mhp. utbygging. Kravene til sikkerhet i
forhold til flom er gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-2
I sør krysser planen Vansjø-systemet, ned mot Mosselvas utløp. Dette området er kartlagt i forhold til flom og er
utsatt for både 200- og 500-års flom. Områder som er utsatt for en 200-års flom + sikkerhetsmargin på 0,5 meter, skal
i henhold til pbl § 12-6 avmerkes som hensynssone – flomfare på plankartet, og tilknyttes bestemmelser som enten
forbyr utbygging eller bestemmer at utbygging bare er tillatt på bestemte vilkår som avbøter flomfaren, jf. NVE
2/2011 (www.nve.no under Flaum og skred og deretter Arealplanlegging).
Inngrep i eller langsmed vassdrag
Vi vil anmode om at man prøver å unngå direkte inngrep i vassdrag, men dersom dette ikke er mulig må tiltakene
beskrives i planen med hensyn på teknisk utforming, mulige konsekvenser i vassdraget (biologisk mangfold,
friluftsliv, flomforhold, erosjon m.v) og eventuelt avbøtende tiltak. Dette for at tiltakene skal kunne avklares i forhold
til vannressurslovens bestemmelser. Nye bruer og kulverter må dimensjoneres tilstrekkelig, dvs. de må kunne ta unna
en 200-års flom + sikkerhetsmargin. Vi vil også påpeke viktigheten av at eksisterende kantvegetasjon tas vare på (jf
vannressurslovens § 11).
Områder med marine avsetninger – kvikkleire
Moss kommune er ikke kartlagt ift kvikkleireskred ennå, men kommunen har kjennskap til flere områder der det er
funnet kvikkleire. Mesteparten av planområdet går gjennom områder med bart fjell. De sørligste delene av
planområdet går imidlertid gjennom områder med fyllmasse. NVE vil gjøre oppmerksom på at det også kan være
marine avsetninger under fyllmassene og utfordrende grunnforhold også her. Det bør derfor være fokus på
grunnforhold i dette området. Også før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder med marine
avsetninger (jf. NGUs løsmassekart, www.ngu.no), utenfor kartlagte faresoner, må det dokumenteres at grunnen er
stabil eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire i et område, må geoteknisk ekspertise vurdere hele
kvikkleiresonen i tråd med det som er beskrevet under:
Der områdestabilitet ikke er nærmere utredet, må dette gjøres som en del av planprosessen. En geoteknisk utredning i
forbindelse med reguleringsplan skal utrede reell fare og nødvendige risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig
sikkerhet for bebyggelsen, og skal inneholde en dokumentasjon av områdestabiliteten for faresonen jf. NVEs
retningslinjer 2/2011 ”Flaum- og skredfare i arealplanar” (www.nve.no under Flaum og skred og deretter
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Arealplanlegging). Det må framgå av utredningen at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og
permanent. Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives, virkningen av dem dokumenteres og de må innarbeides i
reguleringsplanen. Det er verdt å merke seg at nødvendige risikoreduserende tiltak kan vise seg å måtte gjennomføres
utenfor det området som skal reguleres. Sikkerhetsnivå er gitt i byggteknisk forskrift § 7-3 med veiledning. En
nærmere geoteknisk analyse av planområdet vil avklare om reguleringsplanen kan gjennomføres innenfor tekniske,
økonomiske og miljømessige akseptable rammer, og må utføres av en geoteknisk fagkyndig. Kriterier og prosedyre
for geoteknisk utredning går fram av vedlegg 1 i retningslinjene.
Kravet i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan er at reell fare skal være utredet, og tilstrekkelig sikkerhet
ivaretatt (jf TEK 10 § 7-3) før utbygging kan starte. Kartlagte faresoner skal avmerkes som hensynssone på plankartet
jf. pbl § 12-6, og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging og tiltak jf. pbl § 12-7.
Nødvendige sikringstiltak må reguleres inn, og kan gi grunnlag for å vurdere hensynssonens utstrekning nærmere.
Høyspentlinje
Det ser ut til at det går en høyspentlinje inntil og langs deler av planområdet. Om den berører planområdet, skal den
avmerkes på plankartet som hensynssone.
Våre retningslinjer NVE 2/2011 ”Retningslinjer for flaum- og skredfare i arealplanar” ligger tilgjengelig på
www.nve.no under Flom og skred – Arealplanlegging, og vi ber om at disse legges til grunn i det videre planarbeidet.
Med hilsen

Kristin Selvik
Rådgiver

Avdeling: Skred - og vassdragsavdelingen/Seksjon for areal og sikring
Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) Region Øst
Postboks 4223, 2307 Hamar
Telefon 22 95 96 71 eller direkte 22 95 96 98
E-post ro@nve.no eller direkte krse@nve.no
Web: www.nve.no
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Sjekkliste for reguleringsplan ‐ vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags‐ og energiressurser samt forebygging av skader fra flom‐ og skred. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende.
Når det gjelder flom‐ og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS‐analyse for alle planer, jf. pbl § 4‐3 og DSB veileder Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.
ROS‐analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende sikkerhet i henhold til
TEK10. Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven og energiloven).

Tema i planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Er det vassdrag i planområdet?

Hvordan skal planen ta hensyn til natur‐,
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100‐
metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?

Karttjenesten NVE Atlas
Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12‐5.

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og
bekkelukking frarådes.

Bestemmelser om byggegrense til vassdrag,
kan differensieres ut fra konkrete
vurderinger av allmenne hensyn, for
eksempel 50‐100 m langs hovedvassdrag og
20 m langs bekker.

Styring av arealbruken bort fra
vassdragene er det beste virkemiddelet
for å ta vare på vassdragsmiljø og
begrense vassdragsrelatert fare.

Dersom det planlegges tiltak som berører
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann,
må konsekvensene av dette beskrives, som
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller
samordning etter vannressursloven. Hvilke
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er
mulig for å ivareta vassdrag?
I verna vassdrag bør en vurdere differensiert
forvaltning etter PRP for verna vassdrag.

Kan området være flomutsatt?

Dersom planområdet er innenfor 20‐
metersbeltet langs bekk eller 100‐
metersbeltet langs elv så bør flomfare
vurderes. På flate elvesletter vil
flommen ha større utstrekning.
På grunn av klimaendringer forventes
økt flomvannføring med minst 20% i
små nedbørfelt og kystvassdrag. I noen
regioner vil også flommene øke i store
vassdrag.

Finnes det flomsonekart i planområdet?

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak
ved vassdragsinngrep må innarbeides i
bestemmelser.

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger
som kan gå tett, bør kartlegges.
Vil utbyggingen medføre økt overvann og
raskere avrenning til vassdrag? Vil
havnivåstigning og stormflo ha betydning for
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø?

Arealplanlegging og
vassdragsmiljø

Vannressursloven

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan Verneplan for vassdrag
fastsettes i bestemmelser og/eller eller vises
RPR for vernede vassdrag
som hensynssone.
Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet
plasseres utenfor flomutsatte områder.

Utenfor kartlagte områder kan en første
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere Flomutsatte areal skal vises som
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil hensynssone og tilknyttes bestemmelser
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK10 §7‐2.
må det gjøres en fagkyndig utredning.
Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og
masseførende vassdrag.

Linker til mer informasjon

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil
normalt dekke fare for flom og flomskred

Flomsonekart utarbeidet av NVE
Krav til flomsikkerhet i TEK10
Retningslinje 2/2011 Flaum‐ og
skredfare i arealplanar (rev.)
Retningslinjer for
flomberegninger

Fakta: Hvordan ta hensyn til
Alternative flomveier for lukkede bekker bør
klimaendringer
vises som hensynssone i planen
Fakta: GIS finner flomveiene
Det kan fastsettes bestemmelser om lokal
Klimatilpasningstiltak innen vann
overvannshåndtering.
og avløp i kommunale planer
DSBs Havnivåveileder

Tema i planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Linker til mer informasjon

Kan området være skredutsatt?

Ligger planområdet innenfor
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang
eller jord‐ og flomskred?

Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet
plasseres utenfor skredutsatte områder.

www.skrednett.no

Å ha kunnskap om skredfare, og ta
hensyn til dette ved planlegging og
utbygging , er den mest effektive måten
å forebygge skredulykker.
På grunn av klimaendringer forventes
økt hyppighet av skred i bratt terreng,
men fareområdene vil ikke nødvendigvis
bli større.

Finnes det kvikkleiresoner eller marine
avsetninger i planområdet?
Undersøk om det er lokal informasjon om
grunn‐ og terrengforhold som tilsier skredfare.
Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra
planlagt arealbruk og tiltakskategorier.

NGUs løsmassekart

Skredutsatte områder vises som
Krav til skredsikkerhet i TE10
hensynssone i planen og tilknyttes
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i Retningslinje 2/2011 Flaum‐ og
skredfare i arealplanar (rev.)
TEK 10 §7‐3.
Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i
planen.
Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av
sikringstiltak må avklares.

Veileder 8/2014 Sikkerhet mot
skred i bratt terreng
Veileder 7/2014 Sikkerhet mot
kvikkleireskred.pdf
Faktaark: Identifisering av
skredvifter
Skogsveger og skredfare

Er det konsesjoner for vassdrags‐ eller
energianlegg i området?
Nettanlegg og trafoer som krever
anleggskonsesjon etter energiloven er
unntatt fra plan‐ og bygningsloven.

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer ,
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre
anlegg for energiforsyning og ‐overføring .
Er anleggseier varslet?

Anlegg for energiforsyning og ‐overføring
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter
§12‐5 nr.2, med unntak av kraftledninger i
sentral og regionalnettet som skal vises som
hensynssone.

Planloven og energianlegg

Andre energianlegg, som dammer og
kraftverk, bør reguleres til byggeområde.

Hensynssoner for kraftledninger

Oversikt over konsesjoner som
er gitt eller under behandling
Bebyggelse nær høyspentanlegg

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom‐ eller skredfare, saker av
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.
For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS‐analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.
NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom‐ eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.

