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Ytre miljø notat Rv 22 Trømborgveien-Kjærlighetstien
– undergang, kryssutbedring og bussholdeplass

Beskrivelse av prosjektet og miljøforholdene i planområdet
Hensikten med planarbeidet er å regulere en undergang under Rv22 Trømborgveien og en
kryssutbedring Rv22-Kjærlighetstien, Eidsberg kommune. I tillegg skal kollektivholdeplasser på
hver side av fylkesveien oppgraderes. For øvrig planbeskrivelse vises til reguleringsplanen.
Følgende områder vil bli direkte berørt av tiltaket.
Veikanter, dyrka mark på vestsiden av Rv 22 og et grasbevokst område på østsiden av Rv 22
mellom denne og Kammerudveien. Tiltaket medfører noe tap av kantvegetasjon, dyrka mark
og grasbevokste, tidligere opparbeidede områder.
Aktuelle miljøforhold som er identifisert blant annet gjennom ROS-analysen er gjengitt
nedenfor.
Støy og støv
Anleggsarbeidene vil generere noe støy og støv og krav i byggherreforskriften og retningslinje
T-1442/2016 forutsettes fulgt opp i anleggsperioden. Avstanden til bebyggelse er ca. 100 m og
det forventes ikke at dette vil utløse tiltak i henhold til T 1442.

Naturmangfold
Tiltaket berører ikke registrerte naturtyper eller forekomster av rødlistede arter. Elva Hæra
utenfor planområdet er registrert som svært viktig naturtype «Kroksjøer, flomdammer og
meandrerende elvepartier». Det er ikke registrert svartlistede arter i området. Dersom slike arter
oppdages i anleggsperioden, må tiltak mot eventuelle svartlistede arter iverksettes.
Vegetasjon langs bekker bevares, ev. reetableres dersom bevaring ikke er mulig.

Forurensning av jord og vann
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Hensynet til krav i Vannforskriften vil være styrende for arbeidet. Elva Hæra renner like nord for
planområdet og videre ut i Glomma. Avrenning fra tilsmussede masser og annen forurensning til
elva bør forebygges i anleggsfase. Avbøtende tiltak lar seg løse uten permanent etablering og
kan ivaretas innenfor regulert anlegg- og riggområde. Konkrete tiltak skal beskrives i YM-plan.
Øvrige tiltak for å unngå uønsket forurensning kan være:
•

All drivstoffylling skal skje fra tankbil. Flyttbare drivstofftanker er ikke tillatt i dette
anlegget pga. nærhet til vassdrag

•

Det skal være oljeabsorbent tilgjengelig på anlegget

•

Vask av betongbiler skal ikke skje på anleggsområdet

Naturressurser
Vel 0,5 daa landbruksjord vil bli nedbygd som følge av tiltaket. Hvordan tap og permanent
flytting av matjord skal behandles for å bevare kvaliteten, er forankret i planbestemmelsene og
vil beskrives ytterligere i YM-planen.

Kulturmiljø
Det er ikke registrert automatisk fredete eller verneverdige nyere tids kulturminner i området.
Dersom det i forbindelse med tiltaket, oppdages kulturminner, skal arbeidet stanses dersom de
berører kulturminnene eller sikringssone rundt. Melding om funn skal straks sendes
kulturminneavdelingen hos fylkeskommunen.

Overvann
Håndtering av overvann ved ekstremnedbør bør omtales i YM-planen.
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