-

Oppstart av planarbeid
Rv. 22 (Trømborgveien) og Kjærlighetsstien
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Detaljreguleringsplan med tiltak for gående
og syklende, kjørende og kollektivtraﬁkken
i krysset mellom rv. 22 (Trømborgveien) og
Kjærlighetsstien i Mysen, Eidsberg kommune.
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Det mangler et tilbud til myke traﬁkanter som
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skal krysse rv. 22 ved Kjærlighetsstien / fv. 693
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Små
(Småbruveien). For å gi gående og syklende
et traﬁkksikkert tilbud for kryssing av riksvegen
etableres det en undergang på sørsiden av
Kjærlighetsstien. Prosjektet skal også oppgradere tilhørende bussholdeplasser til
universell utforming, etablere venstresvingefelt fra rv. 22 mot Kjærlighetsstien, samt
kanalisere krysset mellom rv. 22 og Kjærlighetsstien. Det skal også etableres en
midlertidig kryssing i plan, som skal gi gående og syklende en sikrere kryssingsmulighet til undergangen står ferdig.
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Tiltaket innebærer ingen utredningskrav eer forskrien om konsekvensutredninger.
Innspill til planarbeidet merkes 15/203858, og sendes innen 15. august 2016 til:
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller
e-post: ﬁrmapost-ost@vegvesen.no
Se vegvesen.no/vegprosjekter for informasjon om prosjektet.
Kontaktperson hos Statens vegvesen er:
Knut Runningen, tlf. 91 10 54 59, e-post: knut.runningen@vegvesen.no

Deres dato
2016-06-21

Vår dato
2016-07-11

Deres referanse
15/203858-15

Vår referanse
61352
Vår saksbehandler
Ronja M. Skaug
Mail: ronja.martine.skaug
@hafslund.no

Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Kopi til

UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID, RV.22(TRØMBORGVEIEN) KJÆRLIGSHETSSTIEN
Hafslund Nett AS («HN») viser til varsel om oppstart av planarbeid, rv. 22(Trømborgveien) –
Kjærlighetsstien. Høringsfristen er 15. august 2016 og uttalelsen er dermed innen fristen.
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Eidsberg kommune. Dette innebærer at nettselskapet etablerer
og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).
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Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt
distribusjonsnett)
HN har elektriske anlegg i planområdet som vist på vedlagt kart. Planforslaget må ta høyde for og
hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at
det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold
av områdekonsesjon.
Eksisterende høyspenningsluftledning
Det må tas hensyn til høyspenningsluftledninger som ligger innenfor planområdet. Ledningene har et
byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende ledning, jfr. forskrift om elektriske
forsyningsanlegg anlegg med veiledning (FEF) § 6.4. Ingen bebyggelse kan tillates innenfor definert
byggeforbudssone. Nettselskapet ber om at traseen med byggeforbudsbeltet registreres i planen som
en hensynssone (faresone).
Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert
høyde opp til luftledningsanlegg.
Eksisterende høyspenningskabler
Normalt kan det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter
målt horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke
hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over
kabler. Det må bestilles kabelpåvisning for å få en omtrentlig kartfesting av kabelens plassering i
terrenget.
Flytting/omlegging av eksisterende nett
Ved en eventuell flytting av nettet må det påberegnes minimum 6 uker til prosjektering. Omfanget og
størrelsen på flyttingen vil videre være avgjørende for tidsaspektet for flyttingen av anlegget.

2

Andre forhold

Vedlagt kart
Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger:
- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid
- Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig
- Må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke eller offentliggjøres
- Må ikke anses som kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146
Postadresse
Hafslund Nett AS
Postboks 990, Skøyen
N-0247 OSLO

Hovedkontor
Drammensvn. 144, Skøyen
N-0247 OSLO

Internett
www.hafslundnett.no
firmapost@hafslundnett.no

Telefon
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877
Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA

Inntegning på plankart
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i
denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og beredsap
i energiforsyningen, pkt 6.2.9.
Annet
Nettselskapet ber om at fremtidig infrastruktur planlegges slik at den i minst mulig grad kommer i konflikt
med nettselskapet sine anlegg. HN ber om at utbygger tar kontakt med nettselskapet på et tidlig tidspunkt for
å avklare om nettselskapet sine anlegg må flyttes og eventuelle andre forhold.
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no
Med hilsen
Hafslund Nett AS

Ronja Martine Skaug
rådgiver
Rettigheter
Vedlegg: Kartutsnitt

Statens Vegvesen
Mysen 29 juli2016

v/Knut Runningen

(Trømborgveien) 15l203g5g-14 - Varsel om oppstart av planarbeid, Rv.22

Kiærlighetsstien
for å begrense risikoen i den farlige
styret og ser svært positivt på de planene som foreligger
vi er naturligvis innstilt på å bidra med
kryssingen av RV 22lKammerudveienlKiærlighetsstien.
det som måtte være nødvendig i planarbeidet'

på vegne av Kammerudåsen Velforening har styret derfor følgende innspill til foreliggende
planarbeid;
vurdering det klart
1. Uten at dette forslaget ligger direkte i mottatte skisser - er det etter styrets
beste alternativet - følgende;
småbruveien som kobles på gangveien
Gangtunnel under R/-z2,og deretter gangvei langs
er det sammenhengende gangvei
ved Eidsberg Brannstasjon (ordfører iolJensvei.) Herfra
fra Mysen skole utenfor
heltfrem til krysning smedgaten - hvor det også er traffikkpatrulie
Eidsberghallen-

2.Altemativt-gangfelUovergangsløsningfrabusslommepåRV22,ca100minni
Småbruvelen som forberedelse for gangveividere"

-

DeteridagingennaturligovergangfrabusslommeoginnmotSmåbruveien

og
Det er heller irigen direkte forbindelse mellom Kjærlighetsstien/Kammerudveien
22 ca 50 -70 m nærmere smedgate
småbruveien ioag da Kjærlighetsstien treffer RV
enn Småbruveien gjør'

GåendelsyklendefraKjaertighetsstienmotSmåbruveienbefinnersegdirektepåRV22
Praktisk talt uten veiskulder-

3.

(RV22) inn mot Smedgaten
Vi er videre bekymret for små barns evt kryssing av broen
med dagens løsning.
broen må i så fall være en
Bruk av autovem ieltom kiørefett og gangvei over
sperre mellom gangvei og
forutsetning. Her er det allerede smalt og ingen naturlig
gangfeltet med noen centimeters
kjørefelt idag. Biler og særlig store kjøretøy passerer
smedgaten ien uoversiktlig sving
klaring. Denne løsningen innebærer også krysning av
kommer fort' og
der fartsgrensen i dag er 60 km og der kiøretøy erfaringsmessig
betYdelig over fartsgrensen'
Avis fra
For informasion veJtegges også artikkel fua Smaalenenes
nettopp denne problemstillingen belyses;

t
e av Kal

attemativ

/erudåsen

3

juli 2016' der

ikke representererforetrukket løsning'

Vel - for S§ret

Kopi: Eidsberg Kommune v Ordfører'

1

STATENS VEGVESEN, region øst
Postboks 1010
2605 LILLEHAMMER

Vår ref.: 99907/2016 - 2016/9642
Deres ref.: 15/203858
Dato: 02.08.2016

Innspill - varsel om oppstart av detaljregulering Trømborgveien (Rv. 22) - Kjærlighetsstien - Eidsberg
Vi viser til brev datert 21. juni 2016 fra Statens vegvesen, Region øst. Brevet er et varsel om
oppstart av planarbeid ved krysset Trømborgveien (Rv. 22) / Kjærlighetsstien / Småbruveien
(Fv. 693) i Eidsberg kommune.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gående og syklende, kollektivtrafikken,
samt kryssutbedring i krysset mellom Trømborgveien og Kjærlighetsstien.
Beskrivelse av tiltak
Det skal etableres en undergang på sørsiden av Kjærlighetsstien for å gi gående og syklende
et trafikksikkert tilbud for kryssing av riksveien ved Kjærlighetsstien / Småbruveien.
Prosjektet skal også oppgradere tilhørende bussholdeplasser til universell utforming,
etablere venstresvingefelt fra Rv. 22 mot Kjærlighetsstien, samt kanalisere krysset mellom
Rv. 22 og Kjærlighetsstien.
Det vil bli etablert en midlertidig kryssing i plan, som skal gi gående og syklende en sikrere
kryssingsmulighet til undergangen står ferdig.
Vurdering av behov for konsekvensutredning
Statens vegvesen har i samarbeid med Eidsberg kommune vurdert tiltaket til ikke å utløse
krav om konsekvensutredning.
Følger av tiltaket for nærområdet
Tiltaket vil kreve utvidelse av eksisterende veiareal, hvilket skaper et behov for erverv av
grunn fra tilstøtende eiendommer.
Lokalisering og fysisk avgrensning
Planområdet for det varslede tiltaket ligger sør for elven Hæra og ca. 2 km nordøst for
Mysen togstasjon. Arealet omfatter deler av gnr./bnr. 525/12, 525/1, 177/1, 59/161 og 60/2.
Planstatus
Innenfor planområdet gjelder i dag reguleringsplan for Kammerudåsen 2 (plan-ID: 125_84,
ikrafttredelse 31.03.2005). Trømborgveien (Rv. 22) og Småbruveien (Fv. 693) inngår også i
plan for Hovednett for sykkeltrafikk i Mysen og omegn, som en del av rute 1.
Sentraladministrasjonen
Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg
Telefon: 69 11 70 00

E-post: sentralpost@ostfoldfk.no
Internett: www.ostfoldfk.no
Org.nr.: 842 952 972
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Planområdet er i kommunedelplan for Mysen 2006 – 2018 vist som eksisterende veiareal,
LNF-område og friområde, samt eksisterende og fremtidig næringsområde.
Da prosjektets ulike tiltak faller innunder kategorien samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur, er reguleringsarbeidets formål i samsvar med arealbruksformålet
«eksisterende veiareal» i gjeldende kommunedelplan.
Fylkesplan for Østfold
Planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan. Denne finnes på fylkeskommunens
hjemmeside http://www.ostfoldfk.no/ under overskriften «fylkesplanlegging».
Ved utarbeiding av planen er det særlig viktig å vektlegge disse problemstillingene:
Trafikkforhold
Varslet planarbeid regulerer for tiltak i tilknytning til offentlig veinett; I planen inngår både
en riksvei (Trømborgveien), en fylkesvei (Småbruveien) og en kommunal vei
(Kjærlighetsstien). Det bør vurderes å utvide planområdet dersom dette er hensiktsmessig
for å oppnå gode og sikre trafikkløsninger.
Universell utforming og kollektivtrafikk
Bussholdeplasser bør utformes i tråd med universell utforming slik at tilgjengelighet for alle
brukergrupper sikres. (Jf. Statens vegvesens eget temahefte Universell utforming av
bussholdeplasser, samt håndbok 232 Tilrettelegging for kollektivtransport på veg.)
Østfold kollektivtrafikk og/ eller aktuelt busselskap bør kontaktes for å avklare eventuelle
spørsmål i forbindelse med oppgraderingen av bussholdeplassene.
Estetikk og hensyn til natur- og landskapsverdier
Ethvert tiltak skal planlegges, prosjekteres og utformes på en slik måte at det innehar gode
visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og det bygde og naturlige
omgivelser og plassering, jf. § 4.17 a. i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel.
Vi viser til Estetikkveileder for Østfold, især kapittel 2.2 Landskapet langs hovedvegnett og
jernbane, som er utarbeidet i forbindelse med fylkesplanen. Veilederen finnes på
fylkeskommunens nettside:
http://www.ostfoldfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=1&C=394&I=0&m=1395
Andre viktige tema i det videre planarbeidet vil være:
Formål
Reguleringsformål må være i samsvar med gjeldende kommuneplans arealdel. Det vises også
til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Risiko- og sårbarhet
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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.
Grunnforhold
De stedlige grunnforholdene må undersøkes og hensyntas i planleggingen.
Der det er begrunnet mistanke om dårlige grunnforhold skal risikosituasjonen avklares i en
egen risiko- og sårbarhetsanalyse som utarbeides parallelt med reguleringsplanarbeidet, jf. §
2.2 i bestemmelsene til kommunedelplan for Mysen.
Jordvern
Planen må utformes slik at forbruk av dyrket og dyrkbar mark blir minst mulig.
Omdisponering av store, sammenhengende arealer med dyrket eller dyrkbar mark av høy
kvalitet må unngås.
Særlige hensyn ved vann- og vassdrag
I 50 metersbeltet fra Hæra målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand, er
oppføring av bygninger, veianlegg, masseuttak og masseoppfylling ikke tillat, jf. § 1.1 i
bestemmelsene til kommunedelplan for Mysen.
Støy
Vi viser til Miljødirektoratets 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.
I hht. retningslinjene for opplevelse av Østfoldlandskapet, kapittel 2.2 Landskapet langs
hovedvegnett og jernbane i Estetikkveileder for Østfold, skal det ved nødvendige
støyskjermingstiltak redegjøres for tiltakets estetiske kvalitet og forhold til omgivelsene mht.
omfang, materialbruk og fargevalg.
Luftkvalitet
Vi viser til Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520).
Hensikten med anbefalingene i denne retningslinjen er å sikre og legge til rette for en
langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer luftforurensningsproblemer.
Friluftsinteresser
Friluftsinteressene i området må kartlegges og ivaretas i planen.
Grønnstruktur
Det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur i planområdet som knyttes opp
mot overordnet grønnstruktur på stedet. Bevaring av eksisterende og eventuell innføring av
ny vegetasjon må vurderes.
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Hensyn til barn og unge
Vi viser til rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging – Rikspolitiske retningslinjer for å styrke
barn og unges interesser i planleggingen og til Miljøverndepartementets temaveileder Barn
og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven (T-1513) som finnes på departementets
nettside www.planlegging.no.
Vi minner om at kommunen etter plan- og bygningslovens §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. Barnas talsperson skal være barnas representant i det faste utvalget for
plansaker.
Ved omdisponering av arealer som er avsatt til fellesareal eller friområder, eller arealer som
barn bruker som lekearealer eller som er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning,
jfr. RPR. I den forbindelse må det avklares og dokumenteres hvorvidt det aktuelle området
benyttes til lek i dag.
Kulturminner
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i
planområdet. Vi ber om at følgende tekst blir tatt med i reguleringsplanens
fellesbestemmelser:
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8.
Planfremstilling
Reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med Miljøverndepartementets
veiledningsmateriell. Vi viser i den forbindelse til Miljøverndepartementets veileder til kartog planforskriften 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
planen følges av en planbeskrivelse, jf. plan- og bygningslovens § 4-2. Det må være samsvar
mellom plankart og bestemmelser.

Vi har ingen videre innspill på det nåværende tidspunkt. Vi forutsetter videre at vi får
planforslaget til uttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn.
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Med hilsen
Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av
Elin Tangen Skeide
fylkesplansjef
Kopi til:
EIDSBERG KOMMUNE
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD

Sara Karine Warloe Falque
rådgiver

Ordfører Voldens vei 1
POSTBOKS 325

1850
1502
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Statens vegvesen
Likelydende brev - se vedlagt liste

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region øst

Knut Runningen / 91105459

15/203858-15

Deres referanse:

Vår dato:
21.06.2016

Varsel om oppstart av planarbeid, Rv.22 (Trømborgveien) - Kjærlighetsstien
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Statens vegvesen igangsetter
arbeid med detaljreguleringsplan med tiltak for gående og syklende, kollektivtrafikken samt
kryssutbedring i krysset mellom rv. 22 (Trømborgveien) og Kjærlighetsstien (se vedlagt kart
med planavgrensning).
Informasjon om prosjektet
Det mangler et tilbud til myke trafikanter som skal krysse rv. 22 ved Kjærlighetsstien / fv.
693 (Småbruveien). For å gi gående og syklende et trafikksikkert tilbud for kryssing av
riksvegen etableres det en undergang på sørsiden av Kjærlighetsstien. Prosjektet skal også
oppgradere tilhørende bussholdeplasser til universell utforming, etablere venstresvingefelt
fra rv. 22 mot Kjærlighetsstien samt kanalisere krysset mellom rv. 22 og Kjærlighetsstien.
Det skal også etableres en midlertidig kryssing i plan, som skal gi gående og syklende en
sikrere kryssingsmulighet til undergangen står ferdig.
Aktuelt regelverk
Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir
utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.
Vurdering av behov for konsekvensutredning
Tiltaket det nå varsles planoppstart for, innebærer ingen utredningskrav etter forskriften om
konsekvensutredninger (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.
Med bakgrunn i dette har Statens vegvesen i samarbeid med Eidsberg kommune vurdert at
det ikke er behov for konsekvensutredning eller planprogram for dette tiltaket.
Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region øst

firmapost@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Skoggata 19

Statens vegvesen

1530 MOSS

Landsdekkende regnskap

Postboks 1010
2605 LILLEHAMMER

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Forholdet til andre planer
Planområdet er i kommunedelplanens arealdel 2006-2018 avsatt til
•

Vegareal

•

LNF

•

Friområde

•

Næringsområde (eksiterende)

•

Næringsområde (framtidig)

Innenfor og tilgrensende områder gjelder i dag disse reguleringsplanene:
•

Kammerudåsen 2, vedtatt 2005.

Andre planer:
•

Både rv. 22 (Trømborgveien) og fv. 693 (Småbruveien) inngår i «Hovednett for
sykkeltrafikk i Mysen og omegn», som en del av rute 1.

Hvordan påvirker prosjektet nærområdet?
Tiltakene vil kreve utvidelse av det eksisterende vegarealet. Utvidelsen av vegarealet skaper
et behov for erverv av grunn fra tilstøtende eiendommer. Vi vil i løpet av planprosessen se på
hvilke virkninger tiltaket har for nærområdet og hvilke arealer som må erverves for
gjennomføring av tiltaket.
Har du spørsmål?
Har du spørsmål om grunnerverv/eiendomsforhold, kan du kontakte:
Grunnerverver Malene Kronborg, Statens vegvesen, tlf. 452 10 542,
e-post: malene.kronborg@vegvesen.no
Har du spørsmål til reguleringsplanarbeidet, kan du kontakte:
Prosjektleder Knut Runningen, Statens vegvesen, tlf. 91 10 54 59,
e-post knut.runningen@vegvesen.no.
Framdrift og frist for innspill
Etter fremdriftsplanen til prosjektet forutsetter vi vedtatt reguleringsplan forsommeren
2017. Bygging kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt av Eidsberg kommune.
Innspill og merknader til planarbeidet sendes innen 15. august 2015 til:
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller
e-post: firmapost-ost@vegvesen.no. Merk henvendelsen "15/203858".
Seksjon for plan og trafikk
Med hilsen
Elisabeth Bechmann
Seksjonsleder
Knut Runningen
Prosjektleder
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Likelydende brev sendt til
Eidsberg kommune, Ordfører Voldens vei 1, 1850 MYSEN
Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS
Hafslund fjernvarme AS, 0247 OSLO
Hafslund Nett AS, Postboks 990 Skøyen, 0247 OSLO
Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE - Hovedkontor, Postboks 5091 Majorstuen,
0301 OSLO
Statkraft Varme AS, Postboks 2400, 7005 TRONDHEIM
Statnett SF, Postboks 4904 Nydalen, 0423 OSLO
Syklistenes Landsforening, Østensjøveien 29, 0661 OSLO
Telenor - kabeletat,
Telenor AS - Servicesenteret for nettutbygging, Postboks 7150, 5020 BERGEN
Østfold Energi, Postboks 17, 1701 SARPSBORG
Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1702 SARPSBORG
Østfold Fylkeskommune, Fylkeskonservatoren, Postboks 220, 1702 SARPSBORG

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Statens vegvesen
Likelydende brev - se vedlagt liste

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region øst

Knut Runningen / 91105459

15/203858-14

Deres referanse:

Vår dato:
21.06.2016

Varsel om oppstart av planarbeid, Rv.22 (Trømborgveien) - Kjærlighetsstien
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Statens vegvesen igangsetter
arbeid med detaljreguleringsplan med tiltak for gående og syklende, kollektivtrafikken samt
kryssutbedring i krysset mellom rv. 22 (Trømborgveien) og Kjærlighetsstien (se vedlagt kart
med planavgrensning).
Informasjon om prosjektet
Det mangler et tilbud til myke trafikanter som skal krysse rv. 22 ved Kjærlighetsstien / fv.
693 (Småbruveien). For å gi gående og syklende et trafikksikkert tilbud for kryssing av
riksvegen etableres det en undergang på sørsiden av Kjærlighetsstien. Prosjektet skal også
oppgradere tilhørende bussholdeplasser til universell utforming, etablere venstresvingefelt
fra rv. 22 mot Kjærlighetsstien samt kanalisere krysset mellom rv. 22 og Kjærlighetsstien.
Det skal også etableres en midlertidig kryssing i plan, som skal gi gående og syklende en
sikrere kryssingsmulighet til undergangen står ferdig.
Aktuelt regelverk
Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir
utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.
Hva er en reguleringsplan?
En reguleringsplan fastsetter hvordan arealet innenfor planavgrensningen skal utnyttes eller
eventuelt vernes. Reguleringsplaner omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Grunnen til at vi igangsetter arbeid med
reguleringsplan i dette området, er fordi etablering av en gang- og sykkelveg og de øvrige
tiltakene som nevnt over, vil kreve en endring av arealformålene som i dag gjelder i de
eksisterende reguleringsplanene innenfor planområdet.

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region øst

firmapost@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Skoggata 19

Statens vegvesen

1530 MOSS

Landsdekkende regnskap

Postboks 1010
2605 LILLEHAMMER

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Vurdering av behov for konsekvensutredning
Tiltaket det nå varsles planoppstart for, innebærer ingen utredningskrav etter forskriften om
konsekvensutredninger (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.
Med bakgrunn i dette har Statens vegvesen, i samarbeid med Eidsberg kommune vurdert at
det ikke er behov for konsekvensutredning eller planprogram for dette tiltaket.
Om planavgrensningen (stiplet linje på vedlagt kart)
Planavgrensningen som vist på vedlagt kart, er en foreløpig avgrensning for et nokså romslig
planområde. Dette er på grunn av at vi må gjøre ytterligere planlegging innenfor
planavgrensningen før endelig arealbehov kan fastslås. Vi planlegger med andre ord ikke
inngrep innenfor hele planavgrensningen. Det endelige planforslaget vil omfatte et mindre
areal enn det som vi nå varsler oppstart for.
Forholdet til andre planer
Planområdet er i kommunedelplanens arealdel 2006-2018 avsatt til
•

Vegareal

•

LNF

•

Friområde

•

Næringsområde (eksiterende)

•

Næringsområde (framtidig)

Innenfor og tilgrensende områder gjelder i dag disse reguleringsplanene:
•

Kammerudåsen 2, vedtatt 2005.

Andre planer:
•

Både rv. 22 (Trømborgveien) og fv. 693 (Småbruveien) inngår i «Hovednett for
sykkeltrafikk i Mysen og omegn», som en del av rute 1.

Hvordan påvirker prosjektet nærområdet?
Tiltakene vil kreve utvidelse av det eksisterende vegarealet. Utvidelsen av vegarealet skaper
et behov for erverv av grunn fra tilstøtende eiendommer. Vi vil i løpet av planprosessen se på
hvilke virkninger tiltaket har for nærområdet og hvilke arealer som må erverves for
gjennomføring av tiltaket.
Hvordan kan du medvirke i prosessen?
Vi ønsker god dialog med deg som er grunneier, rettighetshaver eller andre som har
interesser å ivareta i området og som kan bli berørt av planprosessen. Ta derfor kontakt med
oss allerede nå dersom du har synspunkter eller opplysninger vi bør vite om. Underveis i
arbeidet vil det være flere muligheter til å komme med innspill:


Møter/befaringer etter ønske fra grunneier



Offentlig ettersyn – avholdes når vi har et ferdig planforslag som sendes alle berørte
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Har du spørsmål?
Har du spørsmål om grunnerverv/eiendomsforhold, kan du kontakte:
Grunnerverver Malene Kronborg, Statens vegvesen, tlf. 452 10 542,
e-post: malene.kronborg@vegvesen.no
Har du spørsmål til reguleringsplanarbeidet, kan du kontakte:
Prosjektleder Knut Runningen, Statens vegvesen, tlf. 91 10 54 59,
e-post knut.runningen@vegvesen.no.
Framdrift og frist for innspill
Etter fremdriftsplanen til prosjektet forutsetter vi vedtatt reguleringsplan forsommeren
2017. Bygging kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt av Eidsberg kommune.
Innspill og merknader til planarbeidet sendes innen 15. august 2015 til:
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer, eller
e-post: firmapost-ost@vegvesen.no. Merk henvendelsen "15/203858".

Seksjon for plan og trafikk
Med hilsen
Elisabeth Bechmann
Seksjonsleder
Knut Runningen
Prosjektleder

Likelydende brev sendt til
ANDERS ÅSLAND, KAMMERUDVEIEN 27, 1850 MYSEN
ANNE KRISTIN TRØMBORG, BRATTFOSSVEIEN 71, 1880 EIDSBERG
ANNE-KATRIN JENSEN LØKEN , KAMMERUDVEIEN 49 , 1850 MYSEN
ASBJØRN SANDAKER, KAMMERUDVEIEN 25 B, 1850 MYSEN
AUDUN WILLY SOLBREKKE, KAMMERUDVEIEN 13, 1850 MYSEN
BERGERKRYSSET EIENDOM AS, POSTBOKS 113, 1850 MYSEN
BERIT HELENE SKAUG, KAMMERUDVEIEN 22, 1850 MYSEN
BJØRN AKSEL EIE, KAMMERUDVEIEN 65
BOPARTNER AS v/ Tor Dag Gulbrandsen, Hellevang, 6815 FØRDE
BRITT MARI SANDAKER, KAMMERUDVEIEN 25 B, 1850 MYSEN
CHRISTER HØYNING, KAMMERUDVEIEN 43, 1850 MYSEN
DAG EIRIK ROGDE THOMASSEN, KAMMERUDVEIEN 29, 1850 MYSEN
DZENAN MACKIC, KAMMERUDVEIEN 15 , 1850 MYSEN
Eidsberg ungdomsskole, Hegginveien 19, 1850 MYSEN
EILEEN WINGE WAHLL, KAMMERUDVEIEN 21 A, 1850 MYSEN
ERIK KROG, KAMMERUDVEIEN 59, 1850 MYSEN
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ERIK SEIERSTEN, KAMMERUDVEIEN 55, 1850 MYSEN
FRANK RAGNAR JØRGENSEN, KAMMERUDVEIEN 28, 1850 MYSEN
FRANK ÅGE KRISTIANSEN, KAMMERUDVEIEN 34, 1850 MYSEN
GRETE ELISABETH SEIERSTEN, KAMMERUDVEIEN 55, 1850 MYSEN
GULL-MAY JØRGENSEN, KAMMERUDVEIEN 32, 1850 MYSEN
GUNDER C HOMSTVEDT, KAMMERUDVEIEN 33, 1850 MYSEN
GUNN JOHANNE HAGEN, KAMMERUDVEIEN 28, 1850 MYSEN
HARALD REICHLE, KAMMERUDVEIEN 51, 1850 MYSEN
HEIDI THUE, KAMMERUDVEIEN 31, 1850 MYSEN
HÅVARD WAHLL, KAMMERUDVEIEN 21 A, 1850 MYSEN
INGUNN MARIE EIE, KAMMERUDVEIEN 65, 1850 MYSEN
JARLE HANSEN, KAMMERUDVEIEN 31, 1850 MYSEN
JOACHIM HOLM JELSNES, KAMMERUDVEIEN 23 A, 1850 MYSEN
JOHN ARILD LINTHO, FAUGLIVEIEN 162, 1850 MYSEN
Kammerudveien velforening v/Bjørn Aksel Eie, Kammerudveien 65, 1850 MYSEN
KARI K UNDELAND, KAMMERUDVEIEN 26, 1850 MYSEN
KETIL TRØMBORG, BRATTFOSSVEIEN 71, 1880 EIDSBERG
KJELL ERIK JØRGENSEN, KAMMERUDVEIEN 35, 1850 MYSEN
KJERSTI OLAFSEN, KAMMERUDVEIEN 59, 1850 MYSEN
LENA MERETHE HÅGENSEN, KAMMERUDVEIEN 43, 1850 MYSEN
LINDA RØSTMOEN DAHLEN, KAMMERUDVEIEN 36, 1850 MYSEN
LINDA S SIVERTSEN, KAMMERUDVEIEN 38, 1850 MYSEN
LUVA EIENDOM AS, Hasle Trafo 35, 1734 HAFSLUNDSØY
MAY-BRITT LUNDSRUD, KAMMERUDVEIEN 67, 1850 MYSEN
METTE THOMASSEN, KAMMERUDVEIEN 29, 1850 MYSEN
MONICA SANDAKER WIELECKI, KAMMERUDVEIEN 25 B, 1850 MYSEN
Mortenstua skole , Symraveien 1, 1850 MYSEN
Mysen skole, ABC veien 30, 1850 MYSEN
Mysenelvas venner v/ Rolf Dillevik, Faugliveien 158, 1850 MYSEN
NINA KULSETH JØRGENSEN, KAMMERUDVEIEN 35, 1850 MYSEN
PERSPEKTIV EIENDOMSUTVIKLING AS, Lunds vei 17, 1710 SARPSBORG
PÅL JOHAN ULFSBY, KAMMERUDVEIEN 36, 1850 MYSEN
RAYMOND WIELECKI, KAMMERUDVEIEN 25 B, 1850 MYSEN
ROLF EIVIND JOHANSEN, TRONDHEIMSVEGEN 231, 2016 FROGNER
ROLF NIELS JØRGENSEN, KAMMERUDVEIEN 32, 1850 MYSEN
RUNE NICOLAISEN, KAMMERUDVEIEN 41, 1850 MYSEN
SONJA KVÆRNER NICOLAISEN, KAMMERUDVEIEN 41, 1850 MYSEN
Stian Engen, Kammerudveien 39, 1850 MYSEN
Susebakke barnehage, Susebakkeveien 12 , 1850 MYSEN
SVEIN KÅRE REKDAL, KAMMERUDVEIEN 19, 1850 MYSEN
SVEN RICHARD SKAUG, KAMMERUDVEIEN 22 , 1850 MYSEN
TORBJØRN UNDELAND, KAMMERUDVEIEN 26, 1850 MYSEN
VIBEKE MACKIC STORDAHL, KAMMERUDVEIEN 15, 1850 MYSEN
VIDAR BJØRN LØKEN, KAMMERUDVEIEN 49, 1850 MYSEN
VIDAR SIVERTSEN, KAMMERUDVEIEN 38, 1850 MYSEN
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WENCHE KRISTIN SAGHOLEN, KAMMERUDVEIEN 13, 1850 MYSEN
WIGGO KNUDSEN, KAMMERUDVEIEN 67, 1850 MYSEN
ØSTRE SKOGTEIG VEL V/ARILD SPANILAND, KJÆRLIGHETSSTIEN 11, 1850 MYSEN

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

