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1 Forord 

 
Statens vegvesen Region Øst fremmer med dette forslag til detaljreguleringsplan som 
tilrettelegger for undergang, gang- og sykkelveger, fortau, kryssutbedring og 
kollektivholdeplasser i området rv. 22 Trømborgveien – Kjærlighetsstien, i Eidsberg 
kommune. Planen fremmes etter avtale med Eidsberg kommune, jf. plan- og 
bygningsloven § 3-7. 
 
Planarbeidet er utført av Sweco Norge AS, etter oppdrag fra Statens vegvesen. 
Utarbeidelse av planforslaget er utført i samarbeid med vegvesenets fagseksjoner og 
representanter fra kommunen. 
 
Planforslaget består av: 

• Plankart (juridisk bindende) 
• Planbestemmelser (juridisk bindende) 
• Planbeskrivelse (supplement til plankart og -bestemmelser) 
• Sammendrag av innspill med forslagsstillers kommentarer 
• Tegningshefte - teknisk detaljplan (tematiske illustrasjoner) 
• Grunnundersøkelser, datarapport (supplement til planbeskrivelse) 
• Geotekniske undersøkelser, tiltaksrapport (supplement til planbeskrivelse) 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse (supplement til planbeskrivelse) 
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2 Bakgrunn for reguleringssaken 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å regulere en undergang under rv. 22 Trømborgveien 
med tilhørende gang- og sykkelveg/fortau, og kryssutbedring i krysset rv. 22 – 
Kjærlighetsstien, i Eidsberg kommune. I tillegg skal kollektivholdeplassene på hver side 
av rv. 22 reguleres og oppgraderes til universell standard. Tiltakene vil kreve utvidelse 
av eksisterende vegareal, og medfører et behov for erverv av grunn fra tilstøtende 
eiendommer.  
 
Målet med tiltakene er å ivareta fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter, 
samt å planlegge et kryss som ivaretar dagens krav til standard.  
 
2.2 Forslagstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller er Statens vegvesen Region øst.  Sweco Norge AS er plankonsulent og 
har utarbeidet planforslaget.  
 
2.3 Beliggenhet 

Planområdet ligger sørøst for Mysen sentrum, i Eidsberg kommune. Planområdet 
omfatter ca. 220 meter av rv. 22 Trømborgveien med krysset mot Småbruveien (fv. 693) 
og Kjærlighetsstien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Oversiktskart som viser område for planarbeidet med gul sirkel (Kilde: Eidsberg kommune). 
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2.4 Bakgrunn for saken 

Området er tidligere regulert i forbindelse med utbygging av boligfeltet Kammerudåsen. 
Et økt antall myke trafikanter i området har gitt behov for en trafikksikker kryssing av 
rv. 22, som gjeldende reguleringsplan ikke har tatt høyde for. Geometrikrav for 
utforming av kryss og holdeplasser er heller ikke tilfredsstillende etter dagens standard, 
og vil bli endret med vedtak av ny reguleringsplan.  
   
2.5 Vurdering av konsekvensutredning  

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 4-1 og § 4-2 skal det for reguleringsplaner 
som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, utarbeides et planprogram med 
en tilhørende konsekvensutredning av planens virkninger for miljø og samfunn. Statens 
vegvesen har sammen med Eidsberg kommunevurdert behovet for 
konsekvensutredning, og konkluderer med at planen ikke innebærer utredningskrav etter 
forskriften.  
 
Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan og 
bygningsloven (FOR-2014-12-19-1726). Tiltaket kommer ikke inn under § 2 i 
forskriften som lister opp tiltak som alltid skal behandles, og omfattes heller ikke av § 3 
som angir at enkelte planer og tiltak skal vurderes etter forskriftens vedlegg 3 dersom de 
har vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
 

3 Planprosessen 

3.1 Oppstart 

Det ble holdt oppstartsmøte med Eidsberg kommune den 27.04.2016. 
 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert 21.06.2016 på Statens vegvesen sin nettside, i 
Smaalenene Avis og på Eidsberg kommune sin nettside. 
 
Det ble sendt varsel om oppstart i form av brev til følgende: 

• Fagmyndigheter 
• Grunneiere, festere 
• Naboer 
• Interesseorganisasjoner 

 
3.2 Innkomne innspill 

Det kom inn 4 innspill til planarbeidet i forbindelse med varsel om oppstart.   
 
 INNSPILL DATERT 
1 Hafslund Nett AS 11.07.2016 
2 Kammerudåsen vel 29.07.2016 
3 Østfold fylkeskommune 02.08.2016 
4 Fylkesmannen i Østfold 17.08.2016 

Det er laget et kort sammendrag av innspillene, og kommentert hvordan de følges opp i 
planarbeidet. Sammendraget med forslagsstillers kommentar er vedlegg 1 og 2 til 
planbeskrivelsen. 
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3.3 Medvirkning  

Underveis i planprosessen har Statens vegvesen hatt dialog med berørte grunneiere og 
velforeningen i området. Ut over dette har det ikke blitt gjennomført 
medvirkningsaktiviteter. 
 

4 Planstatus og rammebetingelser  

4.1 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Følgende statlige planretningslinjer gjør seg gjeldende i planområdet:  
• Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. 

Hensikten med retningslinjen er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser 
i plan- og byggesaksbehandling, og gi kommunene bedre grunnlag for å 
integrere og ivareta barn og unges interesser. 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. 

Hensikten med retningslinjen er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 
transportplanlegging og bidra til mer effektive planprosesser, og et godt og 
produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- 
og byutvikling. 

 
4.2 Fylkeskommunale planer 

Hovedmålene i fylkesplanen Østfold mot 2050 er levekår og folkehelse, verdiskaping og 
miljø. I gjennomføringen av fylkesplanen er kompetanseutvikling, fortetting, 
infrastruktur, byutvikling og vern, samt folk i fysisk aktivitet prioriterte tema. I 
plankartet for fylkesplanen ligger planområdet dels i nåværende tettbebyggelse (øst og 
nordvest for rv. 22) og dels i LNF-område (vest og sørvest for rv. 22). 
 
4.3 Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner 

4.3.1 Kommuneplanens arealdel 2015-2027 

Kommuneplanens arealdel 2015-2027, for Eidsberg kommune, ble vedtatt 03.11.2016. 
Planområdet omfattes av følgende formål og hensynssoner med bestemmelser og 
retningslinjer: 

- Veg 
- Grønnstruktur 
- Tjenesteyting, fremtidig 
- Landbruk-, natur- og friluftsformål med bestemmelser om spredt bebyggelse 

(LNF 2) 
- Hensynssone der reguleringsplan fortsatt skal gjelde, H_910. 
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Figur 2: Utsnitt av plankartet til kommuneplanens arealdel 2015-2027, som viser formål og hensynssoner i området 
(Kilde: Eidsberg kommune). 
 
4.3.2 Kommunedelplan for Mysen 2006-2018 

Kommunedelplan for Mysen 2006-2018, sist revidert 22.02.2007, angir formål til veg, 
friområde, fremtidig og eksisterende næringsområde, fremtidig gang- og sykkelveg 
langs Småbruveien og LNF-område. Det er gitt føringer for bl.a. forbud mot bygge- og 
anleggstiltak i 50 metersbeltet langs Hæra, risiko og sårbarhet, og universell utforming, 
som må hensyntas i planleggingen.  
 
Kommunedelplanen er gjennom bestemmelse § 2 i kommuneplanens arealdel gitt 
rettsvirkning foran arealdelen, med unntak av det fremtidige næringsområdet nordvest 
for rv. 22. Kommuneplanens arealdel har endret formålet fra fremtidig næringsområde 
til fremtidig tjenesteyting.  
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Figur 3: Kommunedelplan for Mysen viser formål i området (Kilde: Eidsberg kommune). 

4.3.3 Kommunedelplan kultur, kulturminnevern, idrett og friluftsliv 2015-2018 

Kommunedelplan kultur, kulturminnevern, idrett og friluftsliv 2015-2018, vedtatt 
desember 2015, definerer og gir føringer for kulturminner det er viktig å ta vare på i 
Eidsberg kommune.  
 
4.4 Kommunale temaplaner/andre planer av betydning for planarbeidet 

Plan for hovednett for sykkeltrafikk i Mysen og omegn ble vedtatt 25.09.2014. Planen 
bidrar til langsiktig planlegging av sykkelvegnettet og gir et grunnlag for å øke 
sykkelandelen i kommunen. Innenfor planområdet utgjør rv. 22 og Småbruveien den 
sørlige delen av rute 1: Kommunegrensa – Slitu – Momarken - Mysen sentrum - 
Trømborg. Det er ingen tilrettelegging i dagens situasjon på denne delen av strekningen. 
Framtidig standard er gang- og sykkelveg, og behov for tilrettelagt kryssing av rv. 22.  
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4.5 Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet 

 
 Plan Formål 

1 Kammerudåsen 2 
PlanID 84 
Vedtatt 31.03.2005 

Planen regulerer boligområdet Kammerudåsen på 
østsiden av rv. 22 og del av rv.22 med kryssene mot 
Kjærlighetsstien og Småbruveien. 
 

2 Østre skogteig  
PlanID 22 
Vedtatt 27.11.1980 

Planen regulerer et boligområde og et industriområde, 
samt del av rv.22. 

 

 
Figur 4: Utsnitt som viser gjeldende reguleringsplaner i området, med nummerering som henviser til oversikt over 
planene (kartinnsyn, Eidsberg kommune/Sweco Norge AS). 
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5 Beskrivelse og analyse av planområdet, eksisterende 
forhold 

 
5.1 Planområdets avgrensning 

Planområdet omfatter trafikkareal og eiendommer som grenser til dette på begge sider 
av rv. 22. Planavgrensningen ved varsel om oppstart var satt for å sikre at arealer som 
kan bli berørt av tiltak var innenfor avgrensningen. Planområdets størrelse ved varsel 
om oppstart var ca. 23 daa. Endelig planavgrensning er endret og redusert i løpet av 
planarbeidet. Den er tilpasset prosjektet og eksisterende forhold langs strekningen.  
 

 
Figur 5: Planområdet er vist med grått og avgrenset med sort, stiplet linje. Planområdet omfatter del av rv. 22 
Trømborgveien med kryssene mot Småbruveien og Kjærlighetsstien, samt sidearealer til vegene (Kilde: Statens 
vegvesen).  

5.2 Eiendomsforhold 

Oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik det 
framkommer i matrikkelen: 
 
Gnr/bnr/fnr Eierform 
59/161 Offentlig / Eidsberg kommune 
59/217 Privat 
60/2 Privat 
525/1 Offentlig / Statens vegvesen 
525/12 Offentlig / Eidsberg kommune 

 
5.3 Landskap 

Planområdet består av rv. 22 og kryssene med Småbruveien mot vest og 
Kjærlighetsstien mot øst, samt sideareal til disse vegene. På tvers, øst-vest, gjennom 



Rv. 22 Trømborgveien – Kjærlighetsstien, undergang, kryssutbedring og bussholdeplass   
Nasjonal planID: 20160005 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Side 11 av 35 

planområdet renner en bekk, Åsgårdsbekken, med utløp i Hæra. Bekken er lagt i rør 
under Kammerudveien og rv.22. Der bekken er åpen omkranses den av et grøntdrag.   
 

 
Figur 6: Oversiktsbilde som viser områdene rundt rv. 22 og kryssene med Småbruveien og Kjærlighetsstien (midt i 
bildet) (Kilde: Google Maps). 

Langs østsiden rv. 22 er det en blanding av bebygde arealer og skog. På Kammerudåsen 
er det et nyetablert boligfelt og nordøst for planområdet ligger et næringsområde der 
Nordicform AS har tilhold.  Terrenget er stigende mot øst. Mot rv.22 ligger 
næringsområdet på en fylling og ved bussholdeplassen er platået ca. 2 meter høyere enn 
rv. 22.  Nord for planområdet renner Hæra, en elv som munner ut i Glomma.   
 

 
Figur 7: Viser østsiden av rv. 22 sett mot sør. Kjærlighetsstien i framkant av bildet med krysset mot rv. 22 til høyre og 
Kammerudveien opp til boligområdet (Kilde: Panoramabilde, Sweco Norge AS). 
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Figur 8: Krysset med Kjærlighetsstien i framkant, industribebyggelsen, parkeringsplass og broen over Hæra mot 
nord (Kilde: Sweco Norge AS). 

På vestsiden av rv. 22 er det jordbruksarealer med fulldyrka jord og skog med høy 
bonitet (www.gardskart.no), samt frodig vegetasjon langs bekken.  
 

 
Figur 9: Kjærlighetsstien med krysset mot rv. 22 i midten av bildet. Krysset med Småbruveien, jordbruksarealer og 
skog sett mot vest (Kilde: Sweco Norge AS). 
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5.4 Trafikkforhold 

Rv. 22 Trømborgveien er en viktig hovedveg i Eidsberg kommune. Vegen er en viktig 
tverrforbindelse mellom E18 i indre Østfold, og E6 og byene i ytre Østfold.  Gjennom 
planområdet har rv. 22 en standard som tilsvarer H1, jf. Statens vegvesens håndbok 
N100. Fartsgrensen på stedet er 60 km/t og vegen er forkjørsregulert. Trafikkmengden 
er oppgitt å være ca. 4800 ÅDT (årsdøgntrafikk) i planområdet (NVDB, 
www.vegvesen.no/vegkart/).  Rv. 22 krysser elven Hæra, Mysen bru, rett nord for 
planområdet.  
 
Kjærlighetsstien er en kommunal samleveg til boligfeltene Kammerudåsen og Østre 
Skogteig. Fartsgrensen er 50 km/t de første 40 meterne fra krysset og blir deretter 30 
km/t sone. Vegen har ingen tilrettelegging for myke trafikanter.  
 
Kammerudveien tar av fra Kjærlighetsstien og går opp til boligfeltet Kammerudåsen. 
Den er kommunal samleveg med fartsgrense 50 km/t og har ensidig fortau. 
 
Fylkesveg 693 Småbruveien tar av i vestlig retning fra rv. 22. Fv. 693 er en lokalveg 
med en standard som tilsvarer Sa3, jf. Statens vegvesens håndbok N100. 
Trafikkmengden er ca. 1125 ÅDT (NVDB, www.vegvesen.no/vegkart), og fartsgrensen 
er 80 km/t i planområdet. Det er ingen tilrettelegging for myke trafikanter langs vegen. 
 
5.4.1 Gang- og sykkel 

Eksisterende tilbud til gående og syklende langs rv. 22, fra Mysen sentrum mot sør, 
avsluttes i dag ved sørenden av Mysen bru. Videre sørover langs rv. 22, 
Kjærlighetsstien og Småbruveien er tilbudet til gående og syklende i eksisterende veg. 
Det er ikke tilrettelagt for kryssing av rv. 22 for myke trafikanter innenfor planområdet i 
dag.  
 
Rv. 22 og Småbruveien er en del av «Hovednett for sykkel i Mysen og omegn», og 
utgjør den sørlige delen av rute 1: Kommunegrensa – Slitu – Momarken - Mysen 
sentrum – Trømborg. Her er det angitt behov for gang- og sykkelveg, men det er ikke 
igangsatt planlegging av dette per i dag. 
 
5.4.2 Kollektivtilbud 

Innenfor planområdet er det en holdeplass, med stopp i, nord- og sørgående retning. 
Disse ligger ved krysset rv. 22 – Kjærlighetsstien. De er skiltet, men er ikke universelt 
utformet. I 2015 var det totalt ca. 300 påstigninger (Østfold kollektivtrafikk). 
 
5.4.3 Trafikkulykker 

Ulykkesstatistikk viser 7 bilulykker siden 1980 på vegene i planområdet, hvorav alle har 
skjedd på rv. 22. 4 av ulykkene har skjedd i krysset rv. 22 – Småbruveien, i forbindelse 
med venstre- og høyresving fra rv. 22. De øvrige er møteulykke og utforkjøringer. 
Tidligere var fartsgrensen på rv. 22 80 km/t. Alvorligste skadegrad er alvorlig skadet, 
øvrige har hatt lettere skader. 
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5.5 Grunnforhold 

5.5.1 Geoteknikk  

Det foreligger eldre grunnundersøkelser i planområdet fra 1977/78, der det ble påvist 
«sandig silt» med sprøbruddegenskaper (kvikkleire) i ca. 8 meters dybde. 
Sprøbruddmaterialet var begrenset til et tynt lag (estimert til ca. 0-1 meter).  
 
I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført nye, supplerende grunnundersøkelser, 
utført 29.11. – 12.12.2016. Det er også utarbeidet en tiltaksrapport datert 21.06.2017. 
Grunnen består primært av vekselvise lag med leire, siltig leire eller leirig silt med 
mektighet fra 4 meter til 26 meter. Fjelldybden varierer dermed tilsvarende. Området 
mellom Trømborgveien og Kammerudveien består stedvis av fyllmasser ned til ca. 6-8 
meter. 
 
Utvalget av supplerende grunnundersøkelser avdekker ikke kvikk-/sprøbruddleire, men 
slike forekomster kan være til stede i andre områder/lag enn det som er undersøkt. Det 
antas at det eksisterer et sammenhengende sprøbruddlag rundt kote +99 til +101 m.o.h. 
Selve tykkelsen på laget er anslått til ca. 0.5-1 meter. Betinget av nødvendig 
erosjonssikring av elv-/bekkekant vurderes områdestabilitet som tilstrekkelig for 
reguleringsområdet.  
 
For ytterligere informasjon vises til geoteknisk datarapport, datert 10.02.2017, og 
geoteknisk tiltaksrapport, datert 21.06.2017, som er vedlegg 5 og 6 til planbeskrivelsen. 
 
5.5.2 Grunnforurensning 

Det fremgår ikke registrerte områder med forurenset grunn av Miljødirektoratets 
database (www.miljostatus.no). Det er ikke kjent at eiendommene langs vegen har hatt 
virksomhet som kan ha medført forurensende utslipp, men det ansees sannsynlig at 
forurenset grunn kan forekomme i planområdet, på grunn av avrenning fra vegen. 
 
5.6 Naturmangfold  

I forbindelse med planarbeidet ble området befart, 23.11.2016. På grunn av årstiden var 
muligheten for artsbestemmelse av planter begrenset. Området var bart for snø, og 
befaringen ga allikevel et greit bilde av plantesamfunn og vegetasjonstyper.  
Kryssutbedring og ny undergang vil berøre: 

• Vegkanter. 
• Dyrka mark på vestsiden av rv. 22. 
• Et gressbevokst område på østsiden av rv. 22, mellom riksvegen og 

Kammerudveien. 

Det gressbevokste feltet på østsiden av rv. 22 er det eneste tilnærmete naturlige området 
som blir direkte berørt av utbyggingen. Området er typisk ruderatmark eller skrapmark, 
som trolig er gjengrodd etter utbygging av boligfeltet i Kammerudåsen sørøst for 
planområdet. Feltet har typisk pionersamfunn med artene smyle og balderbrå. 
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Det anses ikke å være særskilt verdifull vegkantvegetasjon i området. I Artskart 
(www.artsdatabanken.no) er det gjort en registrering av arten flatsiv (NA1). Dette er en 
flerårig art i sivfamilien og er vanlig utbredt i store deler av landet.  
 
Krysset der tiltakene er planlagt, ligger mellom Åsgårdsbekken på sørsiden og Hæra på 
nordsiden. Åsgårdsbekken er lagt i rør over en strekning på ca. 180 meter under 
Kammerudveien og rv. 22. Vestover fra rv. 22 renner bekken åpent og har en velutviklet 
sone med kantvegetasjon dominert av gråor og svartor. Elva Hæra er registrert i 
Naturbase som en svært viktig naturtype i kategorien kroksjøer, flomdammer og 
meandrerende elveparti.  
 
5.7 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner i planområdet eller i umiddelbar nærhet til dette. De 
nærmeste automatisk fredete kulturminnene ligger i skogsområder mer enn 500 meter 
sør og vest for planområdet.  Her er det registrert forhistoriske vegfar, gravhauger og 
utmarksminner. Det er ingen SEFRAK-registrerte bygninger i planområdet. 
 

                                                 
 
 
1 NA – rødlistekategori, betyr ikke egnet for rødlistevurdering.  Kan skyldes at den er en fremmed art, 
eller at den ikke er etablert i landet. Det er ikke kjent hva som er årsaken til at flatsiv ikke er vurdert.  
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Figur 10: Utsnitt fra Askeladden (Riksantikvarens database over fredete kulturminner og SEFRAK-registrerte 
bygninger) viser at det ikke er registrerte kulturminner i planområdet. Blå firkant med R og identitetsnummer viser 
fredete kulturminner. Rød trekant viser SEFRAK-registrerte bygninger. (Kilde: Riksantikvarens database) 

I kommunens kulturminneplan er det avmerket et nyere tids kulturminne ca. 100 m 
sørvest for krysset mellom rv. 22 og Småbruveien. Det gjelder «merker etter et hus» på 
stedet som kalles Flisebråtan. I Kommunedelplan kultur, kulturminnevern, idrett og 
friluftsliv 2015-2018 nevnes også at Kjærlighetsstien skal være den gamle vegen 
mellom Mysenhagan og Susebakkan. Fylkeskonservator har ikke krevd arkeologiske 
undersøkelser i forbindelse med planarbeidet. 

 
Figur 11: Utsnitt med kulturminne avmerket ved Småbruveien (Kilde: kulturminnekart.no\ostfold). 

 
5.8 Friluftslivsinteresser 

Det er ikke definerte friluftsområder i eller i nærheten av planområdet, i 
kommuneplanens arealdel. Det er heller ikke opparbeidede friluftsområder i 
planområdet, men det er en rundrute for turgåere, rv. 22-Småbruveien-Mysen sentrum, 
gjennom planområdet. 
 
5.9 Barns interesser 

Det antas at barn, som bor i boligfeltene i nærområdet, krysser og ferdes langs rv. 22 i 
forbindelse med skoleveg og i fritiden, samt bruker bussholdeplassene. Barneskolen og 
idrettsanlegg ligger i Mysen sentrum, nord for Smedgaten (hovedveg gjennom Mysen), 
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ca. 2 km fra planområdet. Ungdomsskolen ligger sør for Smedgaten, ca. 1 km fra 
planområdet. Det antas at elever følger Småbruveien dit. Nærmeste barnehage ligger ca. 
500 meter øst for planområdet. Det er etablert lekeplasser i boligfeltet Kammerudåsen, 
og det er sannsynlig at barn leker langs Åsgårdsbekken og Hæra. Området mellom rv. 
22 og Kammerudveien er regulert til friområde, men området er ikke opparbeidet og det 
er stedvis bratt ned mot rv. 22. Delen nærmest rv. 22 er ikke egnet for lek.   
 
5.10 Næring 

Nordøst for krysset rv. 22 – Kjærlighetsstien ligger et næringsområde (gnr/bnr 59/217) 
der Nordicform AS har tilhold. Det er både kontor- og produksjonslokaler på området, 
med parkeringsplasser og trafikkareal rundt byggene. 
 
5.11 Teknisk infrastruktur  

5.11.1 Elektro og kabeletater 

Belysningen langs rv.22 består i dag av stålmaster med armaturer av eldre dato. 
Belysningen i Kjærlighetsstien er montert i trestolper. I disse stolpene er det andre 
kabeletater i tillegg til vegbelysning. Belysningen i Småbruveien er montert i trestolper. 
I disse stolpene er det også andre kabeletater i tillegg til vegbelysning. Det er uvisst 
hvor strømtilførsel for dagens vegbelysning er hentet fra, da det er tre separate 
belysningsanlegg som møtes i dette krysset. Det er også uvisst om anleggene er målt, og 
etablering av måler bør vurderes. Felles for belysningsanleggene er at de mest 
sannsynlig ikke tilfredsstiller dagens krav til belysning av veg, gang- og sykkelveg, 
kryssinger mm. 
 
Hafslund Nett AS har i dag en høyspentlinje som krysser planområdet, i ca. 8 meters 
høyde. Linjen krysser rv.22 midt mellom avkjøringen til Småbruveien og 
Kjærlighetsstien. Det ligger for øvrig noe annen infrastruktur i bakken fra andre 
kabeletater. Registrerte aktører er: Hafslund, Telenor, GET, og Broadnet. Det kan være 
andre aktører som ikke er registrert. 
 
5.11.2 Vann og avløp 

Dagens situasjon viser at det ligger VA-ledninger i store deler av områdene som vil bli 
berørt av planforslaget. Figuren under viser en skisse over dagens situasjon. 
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Figur 12: Dagens VA-nett i planområdet. (Kilde: Eidsberg kommune) 

På jordet nord for Småbruveien ligger det en vannledning med dimensjon Ø200, som 
krysser rv. 22 litt nord for kysset. Det er plassert kummer i vegkanten av rv. 22 på begge 
sider av vegen ved kryssingen, se punkt 1 og 2 på figuren. Vannledningen fortsetter 
videre langs Kjærlighetsstien på nordsiden av vegen. På østsiden av rv. 22, i punkt 3 på 
figuren, er det tilkoblet en vannledning med dimensjon Ø40. Denne vannledningen 
følger Kjærlighetsstien frem til en avløpspumpestasjon, og er trolig vanntilførsel for 
denne. Avløpspumpestasjonen er plassert ved Kjærlighetsstien, øst for planområdet. 
 
I kummen plassert på vestsiden av rv. 22, punkt 1, starter det enda en vannledning med 
dimensjon Ø200. Denne krysser rv. 22 i samme trase som den andre vannledningen, 
men fra punkt 2 følger denne vannledning rv. 22 sørover, krysser Kjærlighetsstien og 
følger Kjærlighetsstien til kysset Kjærlighetsstien/Kammerudveien. Ledningen følger 
Kammerudveien videre sørover.  
 
Fra Kammerudveien kommer det en spillvannsledning med dimensjon Ø160 som følger 
Kjærlighetsstien frem til avløpspumpestasjonen. Denne ligger i samme trase som 
tidligere nevnt vannledning.   
 
Pumpestasjonen mottar spillvann fra nevnte Ø160 i tillegg til spillvann fra en Ø315 
ledning fra Kjærlighetsstien i øst. Fra pumpestasjonen går det en pumpeledning med 
dimensjon Ø225 til krysset Kjærlighetsstien - rv. 22. Pumpeledningen krysser rv. 22 og 
følger vegen videre nordover. 
 
Når det gjelder overvann er det noen sluk i planområdet, samt drenering av 
vannkummer. Overvannet føres til terreng og nærliggende bekk.  
 
Alle materialer på VA-ledningene er ukjente og ikke angitt i VA-kartdata mottatt fra 
Eidsberg kommune. 
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Det antas at nærliggende boliger og næringsbygg i Kjærlighetsstien og Kammerudveien 
er tilkoblet selvfallsledninger som leder til avløpspumpestasjonen i Kjærlighetsstien. 
Tilkoblinger av private stikkledninger til vannledninger antas å være utenfor 
planområdet. Alle vannledninger i området er høytrykksvannledninger.  
 
5.12 Støyforhold 

I dagens situasjon har rv. 22 en trafikkmengde med ca. 4700 ÅDT gjennom 
planområdet, og nærmeste bolig er ca. 100 m fra planområdet. Det er per i dag ingen 
boliger eller andre bygninger med støyfølsom bruk som har lydnivå fra planområdet 
som overskrider anbefalte grenseverdier gitt i Miljøverndepartementets T-1442 
«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». Tiltakene det skal 
tilrettelegges for i planen er miljø- og sikkerhetstiltak. I henhold til Statens vegvesens 
praktisering skal det bare gjøres tiltak for eksisterende bebyggelse, dersom tiltaket øker 
lydnivå med mer enn 3 dB eller dersom bygninger med støyfølsom bruk ligger i rød 
støysone. Dette er ikke tilfelle i området, og planarbeidet trenger ikke ta særskilte 
hensyn til støyforhold.  
 
5.13 Luftkvalitet 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) angir anbefalte 
grenser for luftforurensning for å forebygge og redusere lokale 
luftforurensningsproblemer. Retningslinjen skal legges til grunn ved planlegging av 
bebyggelse for bruksformål som er følsomt for luftforurensning, ved etablering av ny 
virksomhet og bygg- og anleggsvirksomhet som vil medføre vesentlig økning i 
luftforurensningen.  

Gang- og sykkelveger og øvrige tiltak som planlegges i dette prosjektet vil ikke medføre 
vesentlig økning i luftforurensning i området, og det er derfor ikke grunnlag for å utrede 
temaet.  

I bygge- og anleggsperioden kan det oppstå vesentlig økning i luftforurensningen, og 
hensyn til luftkvalitet vil bli innarbeidet i planbestemmelser. 
 

5.14 Alternativvurderinger 

Tidlig i planarbeidet ble flere løsninger for undergang og gang- og sykkelveger 
tilknyttet denne vurdert. Utfordringene var å finne en optimal løsning for universell 
utforming og redusere beslaget av dyrka mark.  
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6 Beskrivelse av planforslaget 

 
6.1 Planlagt arealbruk 

For å ivareta fremkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter reguleres en 
undergang under rv. 22 Trømborgveien og en kryssutbedring i krysset rv. 22 – 
Kjærlighetsstien. I tillegg skal kollektivholdeplassene på hver side av rv. 22 reguleres 
og oppgraderes til universell standard. 
 
Planområdets størrelse er redusert underveis i planarbeidet. Endelig planområdet er 11,9 
daa, og berører trafikkareal og tilgrensende eiendommer på begge sider av rv. 22. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Viser utsnitt av plankart R001. 
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Planen består av følgende arealformål: 

 
6.2 Trafikkforhold 

Kapittelet gir en beskrivelse av de planlagte løsningene for bl.a. gang- og sykkelveger, 
undergang, kryssutforming, kollektivholdeplass og sideareal. Teknisk detaljplan, 
tegning C001 m.fl., viser detaljert utforming, og følger som vedlegg 4 til 
planbeskrivelsen.  
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Figur 14: Viser utforming av det nytt kanalisert kryss mellom rv.22 og Kjærlighetsstien, samt gang- og sykkelveger, 
undergang og kollektivholdeplasser mm. (Kilde: Sweco Norge AS). 

6.2.1 Gang- og sykkelveger og fortau 

Planen regulerer en undergang under rv. 22 og gang- og sykkelveger/fortau tilknyttet 
denne på begge sider av vegen. Gang- og sykkelvegene (o_SGS) er regulert med 3 
meters bredde (2,5 m asfalt og 0,25 m skulder på hver side). Fortauene (o_SF) er 
regulert med en bredde på 2,75 m (2,5 m asfaltert bredde og 0,25 m skulder).  
 

 
Figur 15: Viser normalprofil for gang- og sykkelveg, SGS1, profil 70. 

 
På vestre side av rv. 22 er det regulert gang- og sykkelveg fra undergangen til nord for 
kollektivholdeplassen. Videre nordover er det regulert fortau som kobles til eksisterende 
fortau over brua. Mot vest avsluttes gang- og sykkelvegen mot Småbruveien. På østre 
side av rv. 22 er det regulert gang- og sykkelveg fra undergangen til Kjærlighetsstien. 
Langs Kjærlighetsstien og til kollektivholdeplass på østsiden av rv. 22 reguleres fortau. 
 
Stigningsforholdene på gang- og sykkelvegene i området er tilnærmet 8 %, og 
tilfredsstiller krav til universell utforming, jf. Statens vegvesens håndbok N100. 
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6.2.2 Undergang 

Undergangen er prosjektert med innvendige mål på 4 meter bredde og 3,2 meter høyde. 
Det er behov for støttemurer på hver side, som er planlagt i plasstøpt betong.  Et 
rekkverk på toppen av støttemuren er nødvendig, og høyden blir totalt 1,2 meter målt fra 
asfalt til topp rekkverk. Støttemuren med rekkverk medfører at siktkravene fra 
Kjærlighetsstien og ut i rv. 22 i sørlig retning, ikke blir tilfredsstillende. Både et åpent 
og brøytetett rekkverk vil være et sikthinder i sikttrekanten fra Kjærlighetsstien. 
Sikkerhet ned mot undergangen vil bli prioritert fremfor frisikten fra Kjærlighetsstien.  
 

  
Figur 16: En illustrasjon av undergangen med støttemurer (Kilde: Sweco Norge AS). 

  
Figur 17: Snitt av undergangen med støttemur (Kilde: Sweco Norge AS). 

For ytterligere beskrivelse av undergangen, vises til Teknisk detaljplan, tegning K001, 
som følger som vedlegg 4 til planbeskrivelsen.  
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6.2.3 Kjøreveg og kryssutbedring 

Krysset mellom rv. 22 og Kjærlighetsstien er utformet med kanalisering med 
venstresvingefelt fra nord. Kjærlighetsstien er utformet med trafikkøy og tilrettelagt 
kryssing for myke trafikanter. Vegutvidelsene i nordre del av rv. 22 skyldes etablering 
av trafikkøyer. I søndre del av rv.22 og i Småbruveien tilsvarer reguleringen i hovedsak 
eksisterende situasjon.  
 
6.2.4 Kollektivholdeplasser 

Kollektivholdeplasser, en på hver side av rv. 22, reguleres med tilnærmet lik plassering 
som i dag.  Kollektivholdeplassene planlegges tilrettelagt for universell utforming, jf. 
Statens vegvesens V123/V129. Planlagt kollektivholdeplass på vestsiden av rv. 22 
tilfredsstiller Statens vegvesens standard for ny veg. Kollektivholdeplassen på østsiden 
av rv. 22 tilfredsstiller ikke full standard, på grunn av lengden. Den er utformet etter en 
såkalt utbedringsstandard, som er tilpasset stedlige forhold. Kollektivholdeplassene 
består av formål til kollektivholdeplass (o_SKH) og areal til leskur/plattformtak (o_SP), 
som kan opparbeides med leskur og sykkelparkering. 
 
6.2.5 Annen veggrunn og grønnstruktur 

Planlagt undergang medfører større terrenginngrep og skråningsutslag, som tas opp med 
skråninger med maks stigning 1:2. Løsningen lar seg gjennomføre uten bruk av 
støttemurer. Beplantning er planlagt som små trær og busker for å skape et frodig og 
grønt preg i skråningene. Skråningsutslagene er regulert til formålet annen veggrunn – 
grøntareal (o_SVG). Det er gitt planbestemmelser som gir føringer for beplantning og 
vegetasjonsbehandling. Vegetasjon innenfor siktsonen skal ikke være høyere enn 0,5 
meter. 
 
Det er regulert snarveger i området, som er regulert med formål til grønnstruktur –
turveg (o_GT). Turvegene kan opparbeides med en enkel standard med tanke på dekke, 
belysning ol. Disse tilfredsstiller ikke krav til f.eks. universell utforming, men vil 
likevel være et viktig supplement for ferdsel i området. Turveg o_GT1 på vestsiden av 
rv. 22, mellom gang- og sykkelvegen og kollektivholdeplassen, er planlagt 2,5 meter 
bred (inkl. sone for rekkverk) og vil ha 17,6 % stigning. Turveg o_GT2, mellom gang- 
og sykkelvegen og Kammerudveien, vil ha tilsvarende bredde og stigning på 18,39 %. 
Turvegene er planlagt med grusdekke. 
 



Rv. 22 Trømborgveien – Kjærlighetsstien, undergang, kryssutbedring og bussholdeplass   
Nasjonal planID: 20160005 
______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Side 25 av 35 

 
Figur 18: Eksempel på utforming av snarveg med dekke, rekkverk og skilt (Kilde: Statens vegvesen). 

For ytterligere beskrivelse av formgivning, terrengbehandling og beplantning i 
sidearealene, vises til Teknisk detaljplan, tegning O001, som følger som vedlegg 4 til 
planbeskrivelsen.  
 
6.3 Universell utforming 

Stigningsforholdene på gang- og sykkelvegene tilfredsstiller Statens vegvesens krav til 
universell utforming. Kollektivholdeplassene er også tilrettelagt for universell 
utforming, men detaljert utforming med tanke på ledelinjer ol. vil bli ivaretatt i 
byggeplan. Planområdet er planlagt med god belysning og allergivennlig vegetasjon. 
 
6.4 Grunnforhold 

6.4.1 Geoteknikk 

Basert på de fremtidige tiltakene i planen er de geotekniske forholdene beskrevet og 
vurdert i forhold til terreng- og områdestabilitet, som del av planarbeidet.  
 
Faregradsklasse er satt til lav, hvilket betyr lav sannsynlighet for at et skred inntreffer. 
Konsekvens-/pålitelighetsklasse er satt til CC3/RC3 meget alvorlig. I henhold til NVE`s 
retningslinjer er fremtidige tiltak satt til tiltakskategori K2. 
 
Terrengstabiliteten er tilstrekkelig i planområdet forutsatt at fremtidig tiltak i området 
rundt sørlig del av Mysen bru etableres ved hjelp av løsninger som gir full 
lastkompensasjon. Eventuell avlastning kan minskes eller utelukkes fullstendig, etter 
nærmere vurderinger. Eventuell fyllingsavslutning i bruas lengderetning bør vurderes 
nærmere ved senere tiltaksprosjektering. Ved bruk av lettmasser bør det sjekkes mot 
ustabilitet i forhold til oppdrift.  
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Betinget av nødvendig erosjonssikring av elv-/bekkekant vurderes områdestabiliteten 
som tilstrekkelig for planområdet.  
 
Det må lages en utgravingsplan i samråd med geotekniker som sikrer at 
stabiliteten/sikkerheten også er ivaretatt i anleggsfasen, slik at eventuell progressiv 
flakskredutvikling unngås (særlig på grunn av lagring av gravmasser bak 
skjæringstoppen). Ved graving fra skrånings-/skjæringstopp må det også gis føringer for 
hvor nær skråningen en kan stå med gravemaskin. Merk at marktrykket ved graving kan 
overstige påsatt terrenglast i stabilitetsanalysene og/eller jevnt fordelte dødvekten av 
gravemaskinen.  
 
Dersom utgravingsmassene ikke kan deponeres med tilstrekkelig sikkerhet i 
nærområdet, må de kjøres bort til sikkert deponeringssted. 
 
Det må undersøkes om det foregår aktiv erosjon ved både Hæra og Åsgårdsbekken, og 
eventuelt hindre dette.  
 
Skjæringer med helning 1:2 (eller brattere) må sikres mot overflateerosjon/ 
overflateutglidning. 
 
Fundamenteringsgrunnen er egnet til reguleringsformålet. Grunnen består av meget 
telefarlige masser (telegruppe T4) i relevant fundamenteringsdybde. Dette må tas 
hensyn til ved prosjektering av overbygning. 
 
Dersom næringsbyggene er sålefundamentert så kan eventuelt grunnvannssenking føre 
til setninger/skjevsetninger. Det bør derfor vurderes anskaffelse av tilstandsrapporter for 
de nærmeste to bygningen, og/eller utføres supplerende grunnundersøkelser for å utrede 
faren for eventuelle setninger/skjevsetninger i forbindelse med mulig 
grunnvannssenking. Alternativt kan en også installere og registrere 
grunnvannsendringer før, under og etter bygging av kulverten rundt disse bygningene.   
 
For ytterligere informasjon vises til geotekniske undersøkelser, tiltaksrapport, datert 
21.06.2017, som er vedlegg 6 til planbeskrivelsen. Føringer og tiltak fra rapporten må 
følges opp i det videre arbeidet med prosjektet. 
 
6.5 Teknisk infrastruktur  

Kapittelet gir en beskrivelse av teknisk infrastruktur i planområdet. Teknisk detaljplan, 
tegning GH001 om vann og avløp viser eksisterende og planlagte anlegg. Teknisk 
detaljplan følger planbeskrivelsen som vedlegg 4. Teknisk tegning IN001 om elektro, 
kan fås ved å kontakte Statens vegvesen. 
 
6.5.1 Vann og avløp 

Ved etablering av ny gang- og sykkelveg blir det gjennomført masseutskifting i store 
deler av området. Ettersom det er trykk på vannledningene må det sikres at 
overdekningen til enhver tid er tilstrekkelig for å ivareta vannledningenes integritet. 
Dersom det gjøres endringer på ledningenes overdekning legges kommunens VA-norm 
til grunn. Øvrige kummer som kommer i konflikt med tiltaket må tilpasses nytt terreng. 
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Eksisterende selvfallsledning for spillvann ved Kammerudveien/Kjærlighetsstien 
kommer i utgangspunktet ikke i konflikt med planlagt gang- og sykkelveg. Det samme 
gjelder for Ø225 mm pumpeledning for spillvann fra Kjærlighetsstien ved kryssing 
under rv. 22 og videre nordover.  
 
Tegning GH001 viser foreslått plassering av sandfang og overvannsledninger. Ved 
dagens situasjon går overvannet fra veg naturlig til omkringliggende grøntområde. Ved 
utbygging av gang- og sykkelveg vil det etableres kantstein langs gang- og sykkelvegen. 
Det etableres derfor sluk og sandfang på strategiske punkter; lavbrekk på vegen og 
ellers steder som er utsatt for ansamling av overvann. 
 
Nord i tiltaksområdet på vestsiden av rv. 22 dannes det to lavpunkter. Her etableres to 
sandfang med utløp via perforert ledning til vestliggende grøntarealer. Vann som ikke 
blir infiltrert her vil gå til elven Hæra, nordvest for tiltaksområdet. 
 
Øst for rv. 22, nord for Kjærlighetsstien, fanges overvann opp i ett lavpunkt langs ny 
gang- og sykkelveg. Det etableres sandfang i lavpunktene og overvannet ledes via 
perforert ledning til østliggende grøntarealer.  
 
I undergangen etableres nytt borehull til Åsegårdbekken hvor overvann skal ledes. Det 
etableres et sandfang på vestsiden av undergangen hvor overvann tilføres og ledes ut via 
borehullet. Overvann fra gang- og sykkelveg på vestsiden av rv. 22 vil ha naturlig fall til 
undergangen hvor overvannet ledes til nytt borehull via stikkrenner og grøftesandfang. 
Det etableres to sluk i Kjærlighetsstien, samt fem sluk på rv. 22 som ledes via felles 
overvannsledning til nytt borehull. Det etableres to stikkrenner på vestsiden i 
undergangen, disse ledes også til nytt borehull via grøftesandfang. I hver ende av 
undergangen etableres linjedrenering, dette overvannet ledes også til nytt borehull. 
 
Det vil ikke bli behov for å tilkobling til kommunalt ledningsnett, da alt overvann 
slippes til terreng og bekker i området. 
 
6.5.2 Elektro 

I kryssene og kollektivholdeplassene er det viktig å etablere et godt belysningsanlegg, 
og det er planlagt tosidig belysning. Gang- og sykkelveger og fortau må belyses med 
nye veglysmaster. For å opprettholde tryggheten er det viktig at undergangen blir godt 
belyst, og at armaturene er vandalsikre og plasseres nærmest utilgjengelig for publikum. 
Generelt for belysningsanlegget er det viktig at plasseringen ikke er til hinder for 
publikum, vedlikehold og drift som for eksempel brøyting. Nye veglysmaster må også 
plasseres strategisk i forhold til høyspent, og avklares med nettselskapet.  Planforslaget 
berører eksisterende kabler og skap, som må legges om ved gjennomføring. I 
byggeplanfasen må tilførsler for vegbelysning kartlegges og etablering av tennskap for 
området avklares. All vegbelysning prosjekteres etter Statens Vegvesen sine håndbøker. 
 
Det er regulert en hensynssone (H_370) tilknyttet høyspentledningen som krysser 
planområdet med en bredde på 16 meter. Dette er et byggeforbudsbelte som begrenser 
bebyggelse, jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning (FEF) § 6.4. 
Forbudsbeltet har en horisontal avstand på 6 meter fra ytterste strømførende ledning, og 
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gjelder for såkalte «viktige bygninger» (boliger, lager ol). For «mindre, viktige 
bygninger» er det andre avstandskrav. For slik bebyggelse er det et avstandskrav på 5 
meter fra ytterste strømførende linje, i direkte linje mot bygning, se figuren under. 
 

 
Figur 19: Illustrerer avstandskrav til mindre viktig bygning. (Kilde: RENBLAD nr.2008, ver. 2.4/2011, side 31, HS 
distribusjonsnett luft – Avstandskrav) 

Høyspentlinjen kan bli lagt i jordkabel som del av byggeprosjektet.  
 
Hensynssonen krysser regulert kollektivholdeplass på vestsiden av rv. 22. Det er 
planlagt et lehus (ca. høyde 2,5 meter), som defineres som «mindre, viktig bygning». 
Høyspentlinjen er målt til 8 meters høyde, så lehuset skal ha klaring innenfor 
avstandskravet.  
 
Hafslund nett oppgir på sine nettsider, en sikkerhetssone på 30 meter fra høyspentlinjer, 
ved anleggsvirksomhet. Nettselskapet skal varsles før anleggsarbeid nær høyspentlinja 
kan påbegynnes.   
 
6.6 Støyforhold 

Planforslaget medfører ikke vesentlige endringer i trafikkmønster eller trafikkmengder 
som påvirker støyforholdene. Terrenginngrepene vil imidlertid endre måten støy brer 
seg ut fra kryssområdet til omgivelsene. Støyberegningen viser at inngrepet ikke fjerner 
noe terreng som har skjermingseffekt for støyfølsomme bygninger i dagens situasjon, og 
medfører ikke endringer i støyforholdene for eksisterende bygninger.   
 
Det må forventes noe støy til omgivelsene i anleggsfasen, og det er gitt 
planbestemmelse for støy. 
 
6.7 Landbruk 

Vest for rv. 22 blir eksisterende dyrka mark redusert med ca. 2 daa. Arealet utgjør 
skråningsutslag, o_SVG 3, vest for gang- og sykkelvegen, o_SGS 2. Ytterligere 
landbruksareal vest for rv. 22 er del av midlertidig riggområde. Landbruksområdet er 
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tidligere omdisponert fra landbruksformål til bebyggelse og anlegg, gjennom vedtak av 
kommunedelplan for Mysen.  
 
Landbruksarealet L1 og L2 er del av midlertidig riggområde, og vil bli tilbakeført når 
anleggsarbeidet avsluttes.  
 
6.8 Grunnerverv 

Berørte grunneiere får tilsendt W-tegninger som viser behov for grunnerverv. 
Planforslaget vil berøre følgende eiendommer: 
 
Gnr/bnr Hjemmelshaver Permanent 

erverv (m2) 
Midlertidig 
beslaglagt (m2) 

59/161 Eidsberg kommune 2989,65 2546,00 
59/217 Privat eiendom 124,15 257,93 
60/2 Privat eiendom 40,05 331,85 

 
6.9 Miljøoppfølging 

I forbindelse men byggeplanfasen skal det utarbeides en plan for ytre miljø, YM-plan. 
Hensikten med YM-planen er å sørge for at alle krav til det ytre miljøet blir videreført 
fra reguleringsplan til gjennomføring. Det er gitt planbestemmelse om at det skal 
utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan), tidlig i byggeplanfasen. Denne skal 
beskrive miljømål for prosjektet, ansvarsforhold, lov- og forskriftskrav, risiko, samt 
forebyggende og avbøtende miljøtiltak i bygge- og anleggsfasen.  
 
Følgende områder vil bli direkte berørt av tiltaket: Vegkanter, dyrka mark på vestsiden 
av rv. 22 og et grasbevokst område på østsiden av rv. 22 mot Kammerudveien. 
Anleggsarbeider kan medføre avrenning og forurensning med partikler i bekker i 
området.  
 
Aktuelle forhold som skal innarbeides i YM-plan er bl.a.: 
 

• Hvordan vegetasjon langs bekker bevares, ev. reetableres dersom bevaring 
ikke er mulig. 

• Tiltak mot eventuell spredning av svartlistede plantearter. 
• Hvordan tap og permanent flytting av matjord skal behandles for å bevare 

kvaliteten.  
• Avrenning fra tilsmussede masser og annen forurensning til vassdrag bør 

forebygges både i anleggs- og driftsfase. Aktuelle tiltak for å unngå uønsket 
forurensning til vassdrag vurderes. 

• Håndtering av overvann ved ekstremnedbør bør også omtales i YM-planen. 
 
6.10 Midlertidig anleggs- og riggområde 

I planforslaget er det lagt opp til et midlertidig anleggsbelte utenfor de deler av tiltaket 
som beslaglegges permanent. Bredden på beltet er i utgangspunktet 5 meter fra tiltakets 
ytre avgrensning, men bredden er tilpasset behov og omgivelser. Anleggsbeltet er 
regulert for å sikre nødvendig areal for en hensiktsmessig anleggsgjennomføring. 
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Arealer avsatt til midlertidig anlegg- og riggområde, MAR, fremgår av plankartet. 
Områdene skal, etter avsluttet anleggsperiode, istandsettes og eventuelt tilbakeføres til 
det opprinnelige arealformålet.  
 
6.11 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

Som del av planarbeidet er det utført en analyse av risiko- og sårbarhetsforhold. ROS-
analysen bygger på det planmateriell og de opplysninger som nå foreligger. 
 
Analysen er gjennomført i henhold til DSB Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – 
kartlegging av risiko og sårbarhet, revidert utgave desember 2011. I analysen er 
naturbasert, virksomhetsbasert sårbarhet, og mulige tenkelige hendelser/situasjoner 
forbundet med tiltaket gjennomgått. Vurderingspunktene handler om eksisterende 
forhold i eller nær planområdet kan få virkninger for planen, om tiltaket i seg selv kan 
medføre negative virkninger, og hvilke barrierer som eventuelt allerede finnes. Der det er 
avdekket mulige negative virkninger, er sannsynlighet, konsekvens, risiko og mulige 
avbøtende tiltak vurdert og beskrevet. 
 
Tabellen under viser en risikomatrise, en oppsummering av de mest aktuelle 
vurderingspunktene. 
 
Tabell 1: Oppsummering av mulige risikoer. Rød sone indikerer tiltak som denne analysen påpeker må gjennomføres 
for å redusere risiko, gul sone indikerer tiltak som bør gjennomføres. 

 
UFARLIG U (1) 

EN VISS FARE 

(2) KRITISK (3) FARLIG 

(4) 
KATASTROFALT 

(5) 

MEGET 

SANNSYNLIG 

(4) 
     

SANNSYNLIG 

(3) 

 
     

MINDRE 

SANNSYNLIG 

(2) 
 

18, 20, 21, 23, 44, 

50B, 56 
6,14, 24   

LITE  

SANNSYNLIG 

(1) 

22  51, 53, 54, 55   

 
 
Tabellen over angir følgende hendelser/situasjoner med mulige risikoer: 

Nr. 6 – Grunnforhold, kvikkleire 
Nr. 14 – Sårbart vassdrag 
Nr. 18 – Vannledninger 
Nr. 20 – Spillvannsledninger 
Nr. 21 – Overvannsledninger 
Nr. 22 – Framkommelighet veg/fortau/gang- og sykkel 
Nr. 23 – Telekommunikasjon 
Nr. 24 – Annen infrastruktur, høyspent 
Nr. 44 – Forurenset grunn   
Nr. 50 B – Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring – støy og støv 
Nr. 51 – Ulykke med farlig gods 
Nr. 53 – Ulykke ved inn- og utkjøring 

Frekvens 
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Nr. 54 – Ulykke med gående/syklende 
Nr. 55 – Utforkjøring  
Nr. 56 – Anleggstrafikk 

 
Følgende tiltak bør gjennomføres: 

• Det bør i videre prosjektering og byggefase vurderes løpende om det kan bli 
behov for tiltak for sikring og stabilisering. 

• Det bør gjøres tiltak for å forebygge avrenning av tilsmussete masser og annen 
forurensning til elva Hæra i anleggsfase.   

• Anleggsarbeider under høyspent kan medføre risiko, og det bør gjennomføres en 
nærmere risikovurdering og vurdering av risikoreduserende tiltak før arbeidene 
starter. 

 
Anbefalte tiltak: 
Det anbefales lagt inn i reguleringsbestemmelsene at det skal utarbeides en 
miljøoppfølgingsplan (MOP) eller ytre miljøplan (YM-plan) som beskriver konkret 
miljøoppfølging i bygge- og anleggsfasen, bl.a. om støy, støv, trafikksikkerhet og 
forurensning. Miljøoppfølging bør være fast post på byggemøter. 
 
Annet: 
Det forutsettes forøvrig at gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer i temaene som er 
behandlet i risiko- og sårbarhetsanalysen følges opp både i planleggings-, anleggs- og 
driftsfase for å forebygge risiko. En oversikt over relevant regelverk og retningslinjer er 
gitt under pkt. 7. referanser. 
 
For mer informasjon vises til Risiko- og sårbarhetsanalysen, datert 21.03.2017, som 
følger som vedlegg 3 til planbeskrivelsen. 
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7 Virkninger av planforslaget 

 
7.1 Forholdet til gjeldende planer 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel og øvrige overordnede 
planer. Planen ivaretar kommuneplanens bestemmelser om bl.a. universell utforming, 
grunnforhold og overvannshåndtering. Fremtidig standard på del av hovedsykkelrute 1, 
blir ivaretatt. 
 
Gjeldende reguleringsplaner blir delvis erstattet av ny reguleringsplan.  
 
7.2 Trafikkforhold 

Gjennomføring av planforslaget vil medføre økt trafikksikkerhet og fremkommelighet 
for myke trafikanter ved etablering av bl.a. gang- og sykkelveger og planskilt krysning 
av rv. 22.  
 
Utbedring av holdeplassen slik at den oppfyller krav til universell utforming vil bedre 
fremkommeligheten og brukervennligheten og bidra til et attraktivt kollektivtilbud. 
Busslommen på østsiden av rv. 22 er utformet med utbedringsstandard (54 m lang), 
fordi det ikke er tilstrekkelig plass til en ordinær busslomme i tråd med krav i N100. 
Innkjøringen til busslomma krysser over Kjærlighetsstien. Det har ikke vært aktuelt å 
flytte busslomma, og en utforming etter utbedringsstandard er ansett som akseptabelt. 
 
7.3 Landskap 

Det overordnede landskapsbildet vil ikke bli vesentlig endret ved gjennomføring av 
planforslaget, men veganlegget vil bli større med etablering av undergang, gang- og 
sykkelveger og oppgraderte kollektivholdeplasser. I tillegg vil terrengbehandlingen med 
skråningsutslag bli vesentlig i området. Beplantning vil imidlertid tilføre området 
kvaliteter som mangler i dag.  
 
7.4 Grunnerverv 

Planforslaget medfører utvidelse av offentlig trafikkareal på bekostning av kommunale 
og private eiendommer i området. Grunnlaget for ervervsprosessen utgjøres av 
planforslaget, som viser hvilke arealer som berøres og som foreslås ervervet. 
Grunnervervet vil bli gjennomført, i regi av Statens vegvesen, etter at reguleringsplanen 
er vedtatt og det foreligger en bevilgning 
 
7.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Kjente kulturminner i nærområdet vil ikke bli påvirket av planforslaget. 
 
7.6 Naturmangfold 

7.6.1 Vurdering av Naturmangfoldloven §§ 8-12 (LOV 2009-06-19 nr. 100) 

Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven (19.06.2009) §8 til § 12 
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§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge 
på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal 
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners 
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen og som kan bidra til bærekraftig 
bruk og vern av naturmangfoldet.  
 
Vår vurdering: 
I forbindelse med planarbeidet er det gjort søk i nasjonale databaser. Det er registrert en 
sårbar naturtype i elva Hæra; «Kroksjøer, flomdammer og meandrerende elvepartier», i 
ytterkant av planområdet. Planområdet er befart og vegetasjonsforhold er vurdert. Selv 
om befaringen ble foretatt seint på året, vurderes befaringen å gi et tilstrekkelig godt 
bilde av vegetasjonsforholdene innenfor planområdet. Det er ikke registrert fremmede 
arter i Artskart. Det var seint på året, slik at ev. fremmede arter kan ha blitt oversett på 
befaringen. Kunnskapsgrunnlaget anses allikevel utfra dette som tilfredsstillende. 
 
§ 9. (føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 
skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette 
eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.  
 
Vår vurdering: 
I tillegg til søk i nasjonale databaser, er planområdet undersøkt gjennom befaring.   
I dette tilfellet foreligger tilfredsstillende kunnskap om tiltakets omfang gjennom 
detaljerte plantegninger. Det vurderes at verdiene knyttet til flora og fauna ikke regnes 
som så store. Det vurderes at det ikke foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfold. Det vurderes i dette tilfellet å foreligge tilstrekkelig kunnskap 
til å ta en beslutning og foreslå ev. avbøtende tiltak som kan følges opp i 
reguleringsbestemmelsene.  
 

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for.  
 
Vår vurdering: 
Flyfoto, se figur 6, over området viser eksisterende belastning på naturmangfold i 
området. Sammenlignet med kommunedelplankartet for Mysen 2006-2018, se figur 3, 
viser at eksisterende arealbruk fortsatt er landbruk, selv om kommunedelplanen viser at 
dette området er avsatt til utbygging.  
 
Det er således lagt opp til en nokså stor framtidig belastning på planområdet. Bortsett 
fra bekkedraget med kantsoner som krysser rv. 22 er imidlertid de biologiske verdiene i 
planområdet små og dermed belastningen på økosystemene små.  
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§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og 
skadens karakter.  
 
Vår vurdering: 
Teknikker, avbøtende tiltak og driftsmetoder for å unngå eller begrense skade på 
naturmangfoldet (se vurdering § 12) bør beskrives i detaljplanleggingsfase. 
 
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av 
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de 
beste samfunnsmessige resultater.  
 
Vår vurdering: 
Teknikker, avbøtende tiltak og driftsmetoder for å unngå eller begrense skade på 
naturmangfoldet bør ta for seg følgende punkt: 

- Bevare eventuell grønnstruktur med særlig verdifull vegetasjon. 
- Unngå partikkelforurensning til Åsgårdsbekken, i anleggsperioden. 

 
7.7 Friluftsinteresser 

Friluftsinteresser vil ikke bli direkte berørt av planen. Indirekte tilrettelegges det for 
bedre fremkommelighet og gang- og sykkelvegnett som på sikt kan gi økt tilgang til 
friluftsområder i nærområdet. 
 
7.8 Barns interesser 

Økt trafikksikkerhet og fremkommelighet vil ha stor betydning for barns ferdsel i 
området. Planforslaget medfører ingen kjente, negative konsekvenser for barn eller 
unges interesser, herunder konsekvens for leke- og aktivitetsområder. 
 
7.9 Folkehelse 

Planforslaget legger til rette for trafikksikre veger og bidrar til bedre gang- og 
sykkelforbindelser mellom boligområder, skoler, barnehager, servicefunksjoner og 
grøntområder.  
 
7.10 Landbruk 

Planforslaget berører eksisterende dyrka mark, men områdene er avsatt til byggeformål i 
kommunedelplan for Mysen, og er således allerede omdisponert. Ca. 2 daa vil bli 
permanent ervervet, mens ytterligere vil bli midlertidig beslaglagt. 
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7.11 Næring 

Dagens parkering-/manøvreringsareal på næringsområdet (gnr/bnr 59/217) blir i liten 
grad redusert mot rv. 22. Planlagte skråningsutslag har tilnærmet samme topp skråning 
som i dagens situasjon.  
 
7.12 Teknisk infrastruktur 

7.12.1 Vann og avløp 

 I ROS-analysen er det beskrevet at det bør gjøres tiltak for å forebygge avrenning av 
tilsmussete masser og annen forurensning til elven Hæra både i anleggsfase og 
driftsfase.  
Vann som ledes til grøntområdet i nord vil filtreres gjennom løsmassene før det når 
elven, og eventuelle tilsmussede masser vil bli fjernet i løsmassene. 
 
Åsgårdsbekken, som overvannet ledes til via borehull, har utløp i Hæra. Eventuelle 
tilsmussete masser i vannet fra borehullet vil sedimentere i Åsgårdsbekken før det når 
elven Hæra. 
 
7.12.2 Elektro 

Løsningen vil gi et godt belysningsanlegg som vil innby til bruk, opprettholde 
trygghetsfølelsen, samt bidra til reduksjon av farlige trafikale situasjoner. 

Løsningen krever omlegging av eksisterende kabler og skap. Det kan være andre aktører 
som ikke er registrert. 
 

7.13 Kostnader og gjennomføring 

Kostnader vil bli stipulert etter anslagsmetoden, som gjennomføres etter offentlig 
ettersyn. 
 
I reguleringsplan for Kammerudåsen 2 er det gitt planbestemmelse, jf. § 3 b), om at det 
ikke gis brukstillatelse for boliger før veiene i området er opparbeidet. Dette kravet er i 
hovedsak videreført som rekkefølgebestemmelse, jf. § 3 pkt.1), men med unntak av 
undergangen og tilhørende anlegg. Kostnadsfordelingen mellom partene vil bli avklart 
på et senere tidspunkt gjennom avtale. 
 

8 Vedlegg 

Vedlegg 1 - Innspill etter varsel om oppstart 21.06.2016 Oppsummering 
Vedlegg 2 - Innspill etter varsel om oppstart 21.06.2016 Samlet 
Vedlegg 3 - Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 22.03.2019 
Vedlegg 4 – Tegningshefte - teknisk detaljplan, datert 15.12.2017 
Vedlegg 5 - Grunnundersøkelser 1 av 2 – datarapport, datert 10.02.2017 
Vedlegg 6 - Geotekniske undersøkelser 2 av 2 - tiltaksrapport rev1, datert 21.06.2017 
Vedlegg 7 - YM-notat, datert 22.03.2019 
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