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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. 
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Norconsult AS | Pb. 1042, Østfold Næringspark, NO-1803 Askim | Vangsveien 10, NO-1814 Askim 
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1 Bakgrunn 

Detaljreguleringsplanen er utarbeidet av Norconsult AS som forslagsstiller på vegne av Statens 
vegvesen som utbygger. Statens vegvesen har startet utbyggingen av ny E18- trasè mellom 
Momarken og Melleby. Denne traseen inndeles i to entrepriser der motorvei mellom Momarken 
(Laslett) og Homstvedt planlegges åpnet for alminnelig trafikk 2013 og motorvei mellom Homstvedt 
og Melleby planlegges åpnet for alminnelig trafikk 2014. Det planlegges ramper fra E18 til fv. 123 
Havnåsveien i Homstvedtkrysset. Ny E18 vil medføre økt trafikk på fv 123 Havnåsveien mellom 
Homstvedt og Ramstad. 

Denne detaljreguleringsplanen har som hensikt å legge til rette for utbedring av lokal fylkesvei 123 
– Havnåsveien slik at veisystemet er dimensjonert for fremtidig trafikkøkning. Trafikkøkningen 
langs traseen som følge av ny E18 utløser krav til breddeutvidelse, forsterkning av Ramstadbrua 
over Hæra og løsninger for myke trafikanter i form av gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveien vil 
være viktig for myke trafikanter som bruker strekningen langs fv. 123 til nytt Park & Ride anlegg 
ved Homstvedtkrysset. Gang- og sykkelveien kobles til eksisterende parkeringsplass for kro og 
bensinstasjon ved Ramstadkrysset og til bussholdeplassene langs fv. 123 Havnåsveien. Denne 
detaljreguleringsplanen vil legge føringene for hvordan veisystemet langs Havnåsveien utformes. 

Statens vegvesen har utført innledende vurderinger for hvilke løsninger som er hensiktsmessige å 
utføre på veisystemet i området. Dette gjelder både utforming av vegen horisontalt og vertikalt. 
Vurderingen konkluderer med at det ikke er formålstjenelig å legge til grunn 200 års flom som 
dimensjonerende forutsetning for utbedring av eksisterende vei. Det er valgt å legge til grunn en 
forbedring av dagens situasjon som samtidig forholder seg til dagens linjeføring og 
omkringliggende situasjon. Dimensjonering for 200 års flom ville medført en heving av eksisterende 
veg med opptil 3,0 m med tilhørende store konsekvenser for naboer, naturmiljø, estetikk, tekniske 
anlegg og kostnader av en slik art at tiltaket vurderes som urealistisk.   
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2 Planstatus 

2.1 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2005 – 2017 

I gjeldende kommuneplanens arealdel, vedtatt 16.februar 2006, er nordre del av det aktuelle 
planområdet avsatt til hovedvei og eksisterende veinett, samt eksisterende LNF-område og 
boligbebyggelse. Hæra er merket med naturområde i sjø og vassdrag. 
 
I søndre del av fv. 123 Havnåsveien er det avsatt eksisterende boligbebyggelse, næringsområder 
og byggeområder øst for traseen. Vest for fv. 123 Havnåsveien er områdene avsatt til eksisterende 
LNF-område og fremtidig næringsvirksomhet. 
 
 

  
 
Utsnitt av kommuneplanens arealdel 2005 - 2017 

 
2.2 KOMMUNEDELPLAN FOR MYSEN SENTRUM 2006-2018 

Kommunedelplan for Mysen sentrum ble utarbeidet 7. juni 2007 og revidert sist gang 22. februar 
2007 med den hensikt å legge føringen for sentrum i Eidsberg kommune. Målet i planen var å 
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legge videre føringer for hvilke reguleringsplaner som burde være gjeldende og hvilke som ikke 
burde være gjeldende.  

Planen omfatter søndre del av detaljreguleringsplanen for fv. 123 Homstvedt – Ramstad. I 
plankartet til kommunedelplanen er detaljreguleringsplanens område avsatt med eksisterende 
næringsvirksomhet (kontor/forretning/industri) og kombinert formål for 
bolig/forretning/kontor/parkering. 

 

Utsnitt av kommunedelplan for Mysen sentrum 2006 – 2018. 

 

2.3 REGULERINGSPLAN 

Planområdet er i hovedsak uregulert. Helt i nord av planforslaget overlapper dette planforslaget 
deler av reguleringsplan for E18 Melleby – Momarken med primært de samme formålene LNF-
område, kjøreveg og annen veggrunn. 

2.4 FYLKESPLAN 2009 – 2012: ØSTFOLD MOT 2050 

Fylkesplan for Østfold 2009-2012: ”Østfold mot 2050”, ble vedtatt 26. februar 2009 og godkjent i 
11. mars 2011.  

Et nytt element til fylkesplanen er arealstrategien, som har til hensikt å forvalte arealene slik at 
målene for bærekraftig utvikling av Østfold kan nås. Transporteffektivitet er viktig, og 
utbyggingsmønsteret skal bygge på nærhet mellom viktige målpunkt, slik at man kan reise 
kollektivt eller gå/sykle i stedet for å kjøre bil. I fylkesplanen er området i reguleringsplanen avsatt 
til LNF-områder.  

2.5 AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 

Fylkesdelplanen for Areal- og transport har vært aktivt siden 2001, og 9. juni 2004 vedtok 
fylkestinget areal- og transportplanen 

Hovedmålet med areal- og transportplanen er at fremtidig utbyggingsmønster og transportsystem 
skal bidra til å redusere veksten i biltrafikken, samtidig som planen skal legge grunnlaget for økt 
kollektivtransport og økt sykling og gange i tettstedene, spesielt der det er korte avstander mellom 
daglige gjøremål. I planen fremstilles Mysen som et av to hovedsentrum i Indre Østfold, og det er 
foreslått holdeplass og Park & Ride anlegg på Ramstad. 
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3 Beskrivelse av planområdet 

Den regulerte traseen går fra fremtidig Homstvedt-kryss på ny E18 og nesten ned til eksisterende 
Ramstadkryss i Mysen (Eidsberg kommune). Ramstadkrysset er i dag en del av dagens E18-trasè 
ved Mysen sentrum, og ligger et stykke øst for travbanen på Momarken og Høytorp fort. 
 
Homstvedt-krysset med ramper ned til fv. 123 Havnåsveien er under opparbeidelse av 
entreprenøren pr d.d. Fv. 123 Havnåsveien er i dag avkjøring fra Ramstadkrysset med retning mot 
Havnås og Kroksund. Se forøvrig B-tegning i vedlagt detaljplanhefte. 
 

 

Den blå markeringen viser beliggenheten på det aktuelle planområdet. 

 

Oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik det 
fremkommer av GISline 24. september 2012. 

Gnr/Bnr Adresse Eier 

219/10 Pb 8142 Dep, 0033 OSLO Statens vegvesen 

219/5 Homstvedt, 1850 MYSEN Ole Johannes Homstvedt 

219/2 Rova, 1850 MYSEN Kenneth Heimseter 

219/15 Pb 8142 Dep, 0033 OSLO Statens vegvesen 

525/2 Pb 8142 Dep, 0033 OSLO Statens vegvesen 
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219/16 FAGERTUN 1, 1850 MYSEN 
 
Johs Rånås vei 2, 1850 MYSEN 
Havnåsveien 31 1850 MYSEN 
Opsahlveien 10, 1850 MYSEN 
Kviteseidvegen 404 A, 3850 Kvitseid 
Vardeveien 120, 1850 MYSEN 

 
 
Marita Billing Diskerud 
V/ Signe Marie Diskerud 
Ingar Diskerud 
Per Arne Diskerud 
Unni Margrethe Strangstad 

182/16 Havnåsveien 22/24 
Askimvn 157 1408 Kråkstad 
Ørjeveien 347, 1850 MYSEN 

 
Berger Eiendom AS 
Thor- Egil Opsahl Kjær 

182/1  Ørjeveien 347, 1850 MYSEN Thor- Egil Opsahl Kjær  

182/30 Tipperary I 
Askimvn 157 1408 Kråkstad 
Ørjeveien 347, 1850 MYSEN 

 
Berger Eiendom AS 
Thor- Egil Opsahl Kjær 

182/35 Havnåsveien 2, 1850 MYSEN Thos Anders Gjulem 

 

 

3.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

Veitraseen mellom Homstvedt og Ramstadkrysset er planlagt i eksisterende vei. Elva Hæra beveger 
seg langs hele planområdet og krysser fv. 123 Havnåsveien omtrent midt i planområdet. Hæra har 
naturlig satt avgrensning til deler av detaljreguleringsplanområdet og anleggsområdet. 

 

 

Bilde viser krysningen mellom fv. 123 Havnåsveien og elva Hæra. Eksisterende boligbebyggelse 

ligger i bakgrunnen. Bildet er tatt mot nord. 

Nordre del av reguleringsplanen domineres av anleggstrafikk, riggområder til entreprenøren for E18 
og prosjektkontoret til Statens vegvesen, samt opparbeidelse av ny vei. Riggområdene er plassert 
på østsiden av fylkesveien, mens det på vestsiden i hovedsak er skogsmark og noe spredt 
boligbebyggelse i nord. Boligene har adkomst til fv. 123 Havnåsveien rett før og rett etter 
Ramstadbrua.  
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Bilde av nordre del av planområdet. Bilde er mot nord. 

 

I områdene sør for krysningen Hæra x fv. 123 Havnåsveien er landskapet preget av jordbruks- og 
skogbruksarealer som avgrenses av Hæra. Det er gårdstun på begge sider av veitraseen i dette 
området.  Det inngår også en bolig med tilknyttet næringsvirksomhet (Herstad AS) her, og denne er 
implementert som del av planområdet. 

 

3.2 NATURFORHOLD,  LANDSKAP OG VEGETASJON 

Landskapet er typisk for distriktet med oppdyrket jordbruksland mellom åsrygger og mindre 
skogkledte koller. Terrenget er flatt i traseen til fv. 123 og elva Hæra meandrerer stille gjennom 
landskapet med lite høydefall. Veien krysser elva ved Ramstadbrua og tangerer elven to steder. 
Hæra er viktig som landskapselement og identitet til området. Fv. 123 har en rettlinjet linjeføring 
mellom ny E18 i nord og gammel E18 i sør ved Ramstadkrysset.  

 

3.3 GRUNNFORHOLD 

Det er utført grunnundersøkelser langs traséen. Det er utført dreietrykksondering, totalsondering, 
trykksondering og tatt opp en prøveserie. Det er registrert varierende dybder til berg i borpunktene, 
mellom ca. 0,4 m og 22,0 m. Det er generelt grunnest til berg i området ved rundkjøring ved rampe 
fra ny E18 og omlagt fv 123 og dypest til berg like nord for eksisterende bru over Hæra. Det er 
synlig berg enkelte steder, i høydedraget langs omlagt fv 123 på nordsiden av Hæra, ved kollen 
sørøst for brua over Hæra og ved kollen nordøst for bensinstasjonen i Ramstadkrysset. Prøvene 
som er tatt opp viser at massene består av sand, silt, leirig silt og sandig leirig silt over siltig leire. 
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Skjærstyrkemålingene viser at leira er middels fast til fast. Videre viser laboratorieundersøkelsene 
at leira er middels til lite sensitiv. Ut fra laboratorieundersøkelsene er leira ikke kvikk. Sonderingene 
som er utført viser varierende bormotstand. Enkelte sonderinger viser dels lav bormotstand der 
motstanden ikke øker med dybden, dette kan indikere sensitive masser. 

 

3.4 MILJØFORHOLD OG FORURENSING 

Det aktuelle området ligger i nærhet til en bensinstasjon og et industriområde med blant annet 
bilverksted og blikkenslager.  Forurensinger fra bensinstasjoner vil blant annet kunne innbefatte 
lekkasje fra tanker, utslipp fra bilparken (olje og annet) og søl fra påfylling av drivstoff.  Ved 
nedbørhendelser vil forurensinger fra de tette flatene transporteres med regnvannet til jord- og 
vannresipient. Det anses som sannsynlig at jordmassene på området med industri- og 
bensinstasjonsdrift kan være mer eller mindre påvirket av forurensinger.  

I følge NGU sine løsmassekart er det i hovedsak tykke havavsetninger på området. I forbindelse 
med anlegging av bebyggelse og vei er det imidlertid ikke usannsynlig at det er benyttet ulike typer 
masser til oppfyllingsformål. Bruk av forurensede fyllmasser er en vanlig kilde til forurenset grunn.  

Ved mistanke om forurenset grunn skal det tas prøver av jordmassene for å undersøke 
forurensingsstatus på området. En tiltaksplan for forurenset grunn må utarbeides og godkjennes av 
kommunen dersom massene viser seg å være forurenset. Gravearbeider i forurenset grunn skal 
skje i henhold til godkjent tiltaksplan.  

 

3.5 BIOLOGI 

Lokaliteten Hæra ble registrert i forbindelse med naturtypekartleggingen i Eidsberg kommune som 
ble utført som flere delprosjekter av Wergeland Krog Naturkart i perioden 2003 – 2005 
(naturbase.no). Hæra har et sterkt meandrerende elveløp og har stor verdi som sammenhengende 
elvelandskap med rike botaniske, zoologiske og landskapsmessige forekomster. Elva utgjør et 
viktig landskapselement med potensiale for stort biologisk mangfold. Elveområdet kan se ut til å 
utgjøre en god forbindelseslinje mellom skogsområder med potensiale for beite, kanskje først og 
fremst for rådyr. Det er kjent at det er fiskeoppgang og kreps i Hæra. Det er flere lokaliteter langs 
elva som er registrert som egne naturtyper, men hele elvestrekningen vurderes i en helhetlig 
sammenheng som svært viktig på grunnlag av lengde og økologisk funksjon.  Flere sjeldne arter er 
registrert langs elva.  Fossekall og vintererle hekker årvisst flere steder langs elva.  

Biologiske undersøkelser i forbindelse med E18 Melleby-Momarken viser at det er edelkreps i 
Hæra.  Se vedlegg. (Norconsult, 2010: Kartlegging av naturverdier i tilknytning til ny E 18 Melleby-
Momarken. Krepseforekomster i Vistebekken/Hæra, inspeksjon av deponiområder og verdifulle 
fugleområder). De akvatiske naturverdiene anses som høye, selv om tettheten er relativt lav.  Den 
steinsatte bunnen i Hæra er et viktig område for krepsebestanden.  Bunnstrukturen i Hæra berøres 
ikke i dette prosjektet.  

 

3.6 TRAFIKKFORHOLD 

Vegsystemet innenfor det aktuelle planområdet går langs fv. 123 Havnåsveien. Nord for 
planområdet har Statens vegvesen under opparbeidelse ny motorveg for E18 mellom Momarken 
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(Laslett) i vest og Melleby i øst. Det blir et nytt kryss mellom fv. 123 og ny E18 sør på 
Homstvedsletta, Homstvedtkrysset. 
 
Fv. 123 Havnåsveien er i dag utformet med ca 6 m asfaltert kjørebane og 0,5 m skulder. Vegbanen 
er kantmerket uten oppmerket senterlinje. Rett utenfor planområdet i sør er det anlagt busslommer 
i begge retninger, samt avkjøring til eksisterende bensinstasjon og kro. Det er ikke gs- veg eller 
fortau langs fv. 123. Pr. d.d. er det registrert en ÅDT på 1500 kjt/d langs fv. 123 Havnåsveien 
(Nasjonal Vegdatabank, 25. september 2012).  
 
I løpet av de siste ti år har det vært 2 lettere skader i Havnåsveien.  
 
Fremtidig trafikk i planområdet etter at ny E18 er etablert er beskrevet i «E18 Melleby – Momarken 
Trafikknotat» datert 2010-06-03 (Rambøll). Forventet ÅDT på fv. 123 på strekningen mellom 
Homstvedtkrysset og Ramstadkrysset i år 2014 etter åpning av ny E18 er ca 3650 kjt/d forutsatt 1,4 
% årlig trafikkvekst og strekningsvise bomstasjoner (alternativ 2 i rapporten). ÅDT dim år 2033 er 
ca 7050 kjt/d forutsatt 1,4 % årlig trafikkvekst og ingen bomstasjoner (alternativ 3 i rapporten).  
 
Nye trafikkmengder langs fv. 123 etter etablering av ny E18, samt ønske om å øke 
trafikksikkerheten for myke trafikanter langs traseen er bakgrunnen for reguleringsplanen. 
I tillegg er det mulig fv. 123 opp til Homstvedtkrysset blir stamvegtrasè for Rv 21 mellom Halden og 
Fetsund. Denne går i dag via Mysen sentrum. 

 
 

3.7 KULTURMINNER OG HISTORISKE ANLEGG 

Ihht fylkeskonservatorens uttalelse gjennom Østfold fylkeskommune er det ikke kjent automatisk 
fredete kulturminner i planområdet. Det er heller ikke registrert kulturminner i kommunens digitale 
kartsider for kulturminner. Ihht miljostatus.no er det heller ikke registrert eldre bygninger (SEFRAK-
registrerte bygninger) eller andre viktige kulturmiljøer innenfor planområdet.  
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4 Planprosess og medvirkning 

4.1 KUNNGJØRING 

Oppstart av planarbeidet ble annonsert 23. juni 2011 i lokal avis. Det ble sendt varsel om oppstart i 
form av brev datert 23. juni 2011 til grunneiere, nære naboer, offentlige etater og andre berørte.  

Det kom inn 5 merknader til planarbeidet. Nedenfor er det listet opp sammendrag av merknadene 
med beskrivelse av forslagsstillers kommentarer. 

Liste over innspill til oppstart av detaljreguleringsplanarbeid: 

1. Eidsberg kommune 
2. Fylkesmannen i Østfold 
3. Østfold fylkeskommune 
4. NVE 
5. Arnulf Hansen 

 
Eidsberg kommune 

1) Kommunen gjør oppmerksom på eksisterende vann- og avløpsledninger i området og 
antar omlegging av VA-nettet. 
 

Forslagsstillers kommentar 

1) Dette avklares mellom Statens vegvesen og Eidsberg kommune på et senere tidspunkt. 
 

Fylkesmannen i Østfold 

1) Peker på hensynet til naturmiljø og biologi i Hæra-vassdraget permanent og i 
anleggsfasen. 

2) Elveskråninger mot Hæra må utføres skånsomt for å unngå tilslamming. 
3) Intensive regnvær, økt vannføring og erosjon må hensyntas ved bevaring av 

kantvegetasjon og sikring mot gang- og sykkelveien. 
4) Det må planlegges hvor forurenset vann fra salting mv ledes og lages løsninger hvor 

overflatevannet naturlig fordrøyes og filtreres før de når elva. 
 

Forslagsstillers kommentar 

1) Se 3.5 og 6.2.8. 
2) Det skal tas hensyn til naturmiljø langs Hæra permanent og i anleggsfasen. Sikring av 

vegetasjon og elveskråning med gjerder. 
3) Ved utforming av terreng som berører elveskråninger skal dette utføres skånsomt og det 

skal tilsås raskt slik at tilslamming av elva minimeres. 
4)  Se kapittel 6.2.8 vedrørende vurdering av forurenset vann fra salting.   



 Oppdragsnr.: 5013298 

 Dokument nr.: R1 

Planbeskrivelse | Forslag til detaljreguleringsplan for FV. 123 Homstvedt – Ramstad,  

 

   

 

n:\501\32\5013298\5 arbeidsdokumenter\522 reguleringsplan\reguleringsplan e04 homstvedt  - 

ramstad\planbeskrivelse.docx 

2012-09-12 | Side 14 av 30

 

 

Østfold fylkeskommune 

1) Planen må legge vekt på trafikksikkerhet og sikre trygge og gode forhold for myke trafikanter 
2) Universell utforming må implementeres i planarbeidet. 
3) Naturmangfold og landskap må hensyntas. 
4) Tiltaket bør i minst mulig grad berøre Hæra og det må tas hensyn til flom. Klimaendringer må 

vurderes og hensyntas. 
5) Fylkeskonservatoren uttaler at det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner i området. Det 

bes om at sitert tekst tas inn i reguleringsbestemmelsen. 
6) Det forutsettes at det utarbeides reguleringskart, bestemmelser og beskrivelse ihht loven og MDs 

veiledningsmateriell og øvrige krav til plandokumentene. 
 

Forslagsstillers kommentar 

1) Det planlegges nytt gang- og sykkelveinett som skal sikre trafikksikkerhet for myke trafikanter. Se 
kapittel 6.2.1. 

2) Universell utforming implementeres i reguleringsbestemmelser i tillegg til krav i Plan- og 
bygningsloven og dens forskrifter. 

3) Eksisterende terreng berøres i så liten grad som mulig. I hovedsak er det kun jordbruksarealer 
som berøres av tiltaket.  

4) Tiltaket berører i minst mulig grad Hæra, men tiltaket dimensjoneres ikke for 200-årsflom. Se 
kapittel 6.2.4. I overvannshåndtering inngår klimatilpasning. 

5) Tekst om kulturminner er implementert i reguleringsbestemmelsene 
6) Plandokumenter utarbeides ihht veiledningsmateriell og øvrige krav. 

 

NVE 

1) Opplyser at det er forekommet flom på strekningen senest i 2011. Det bes om at det fokuseres på 
fare for flom, erosjon og erosjonssikring. 

2) Opplyser at det vil være mest hensiktsmessig å legge gang- og sykkelveien på vest-siden av Fv. 
123 av hensyn til Hæra, flom og å unngå inngrep på denne siden. 

3) Vanngjennomstrømmende strenger og øvrige anleggselementer (rør/kulverter) skal 
dimensjoneres etter 200-årsflommen og min. 50-års-nedbørintensitet. 

4) I anleggsperioden bør det stilles krav til bygge- og anleggsperioden for å unngå redusere 
forurensing og avrenning til vassdraget. Det er viktig å fokusere på overvann, både mht 
forurensing og avrenning. 

5) Opplyser at det ikke er registrert kvikkleireforekomster i området, men at store deler av området 
ligger under marin grense. Eksisterende kartlegging er generell for området, og det kan 
forekomme mindre områder med ustabile, uregistrerte masser. Ihht retninglinjer er det viktig med 
spesiell aktsomhet i vassdragsnære områder under marin grense med høydeforskjeller av 
betydning. Dette vil være viktig mtp erosjon nær Hæra. 

6) Legger vekt på at flomforhold, erosjon, vanngjennomstrømning og evt. oppstuving og isgang 
vurderes. 

7) Brukar bør ikke berøre elvestrengen, og det er viktig at brua får langt nok spenn til at det blir 
tilstrekkelig lysåpning under brua. 

8) Beskrivelsen skal inneholde en beskrivelse av tiltak som vil berøre vassdrag og som bør 
inneholde hvordan tiltaket utføres teknisk, konsekvenser i vassdraget (erosjon, oppstuving, 
bunnforhold m.m) og evt. avbøtende tiltak. 

9) Retningslinjer for Flom og skredfare i arealplaner (NVE 2/2011) skal legges til grunn og beskriver 
hvordan flom og skred utredes på reguleringsplannivå. 
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Forslagsstillers kommentar 

1) Se kapittel 5.6 og 6.2.4 
2) Gang- og sykkelveinettet vil legges på østsiden av fv. 123. Se for øvrig kapittel 6.2.1. 
3) Tiltaket dimensjoneres ikke etter 200-årsflom eller 50 – års - nedbørintensitet. Se kapittel 6.2.4. 
4) Tas til etterretning. 
5) Grunnforholdene er vurdert nærmere i kapittel 3.3 og 6.2.6.  
6) Forholdene er vurdert i kapittel 5.6 og 6.2.4, samt i vedlagt ROS-analyse. 
7) Spennet på brua blir lenger enn i dag. Se for øvrig kapittel 5.5. 
8) Tiltaket er beskrevet i kapittel 5.4 og 5.5. Konsekvenser er vurdert i kapittel 6.2.4 og 6.2.8 
9) Se vedlagt ROS-analyse. Skred inngår i kapitel om grunnforhold. 

 

Beboere i området v/ Arnulf Hansen 

1) Av hensyn til god trafikksikkerhet til beboere og barn ønskes gang- og sykkelveien plassert på 
samme side som hoveddelen av eksisterende boligbebyggelse (vestsiden) 

2) Har fått informasjon om at gang- og sykkelveien planlegges på østsiden av veien uten å få gode 
forklaringer til dette. Beboerne ønsker å få klarert i hvor gang- og sykkelveien skal plasseres og 
hvorfor den evt. blir lagt på østsiden av fv. 123 Havnåsveien. 
 

Forslagsstillers kommentar 

1) Gang- og sykkelveinettet vil legges på østsiden av fv. 123. Se for øvrig kapittel 6.2.1. 
2) Se punkt. Over. 
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5 Beskrivelse av planforslag 

 

 

5.1 RAMMER OG KRAV GITT I FORSLAGET TIL PLAN MED 

BESTEMMELSER 

 
Hovedformålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nyskapt trafikk i fv. 123 Havnåsveien 
når ny E18 mellom Momarken – Homstvedt - Melleby er opparbeidet med ramper ned til 
fylkesveien. Med økt ÅDT på strekningen er det behov for utbedring av vegstandard, og for å 
ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter planlegges adskilt gang- og sykkelveitrase på 
østsiden av fylkesveien. E18 parsellen mellom Momarken og Homstvedt er planlagt åpnet 2013, 
mens parsellen mellom Homstvedt og Melleby er planlagt åpnet ca ett år senere. I mellomperioden 
er det forventet at E18 trafikk føres via fv. 123 Havnåsveien med midlertidige tiltak for myke 
trafikanter.  
 
Med realisering av planforslaget vil veitraseen mellom Ramstad og Homstvedt oppgraderes til å 
tåle økt trafikkmengde, samt vil det tilrettelegges for myke trafikanter opp til Park & Ride anlegget 
på Homstvedt. 

 

5.2 AREALBRUK 

Området foreslås regulert til disse arealformålene: 

� Bebyggelse og anlegg (Pbl §12-5, nr 1) 

Kombinert bebyggelses – og  
Anleggsformål:   Felt BN1     0.6 daa 
Næringsbebyggelse   Felt N1, N2     2,4 daa 

 

� Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl §12-5, nr. 2) 

Kjørevei    Felt KV1, KV2, KV3, KV4   6,1 daa 
Annen veggrunn – tekniske anlegg Felt AVT1 – AVT17    25,3 daa 
Gang- og sykkelvei   Felt GS1, GS2, GS3    1,5 daa 
 

� Landbruks,- natur og friluftsliv samt reindrift  (Pbl §12-5, nr. 5) 

Landbruksområder   Felt LNFRL1 – LNFRL6    40,6 daa 
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� Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (Pbl § 12-5, nr.6) 

Naturområde i sjø og vassdrag  Felt NS1, NS2    0,4 daa 

 

Området foreslås regulert med disse hensynssonene: 

 

� Faresone (Pbl § 12-6) 

Flomsone   Felt H-320_1, H-320_2     2,4 daa 

 

� Sikringssone (Pbl § 12-6) 

Frisikt   Felt H-140_1, H-140_2, H-140_3, H-140_4  0,3 daa 

 

 

� Områder for bestemmelser (Pbl § 12-7) 

Anleggs- og riggområde Felt #1,#2, #3      46,3 daa  

 

 

5.3 SAMSVAR MED OVERORDNEDE PLANER 

Kommuneplanens arealdel 2005 - 2017 

Detaljplanforslag samsvarer i stor grad med gjeldende kommuneplan. Veitraseen fv. 123 er ikke 
avsatt i kommuneplanens arealdel med eget formål.  

Områdene nord for E18 Ørjeveien samsvarer i hovedsak med kommuneplanens arealdel. På sør-
østsiden av fv. 123 Havnåsveien er Statens vegvesens eiendom avsatt med byggeområde i 
kommuneplanens arealdel uten nærmere definisjon. Innenfor planforslaget er det kun 
trevegetasjon i dette området i dag, og på grunn av at gang- og sykkelveien føres frem til 
eksisterende parkeringsplass i området vil det ikke være plass til bebyggelse på denne 
eiendommen, innenfor planavgrensningen. Det vil av hensyn til flom og byggegrenser mot veien 
ikke være aktuelt å bygge ut denne delen av planforslaget, og detaljplanforslaget har derfor ikke 
tilrettelagt for bebyggelse i dette området. 

Kommunedelplan for Mysen sentrum 2006 - 2018 

Detaljplanforslaget samsvarer med kommunedelplanen for Mysen sentrum.  

Fylkesplanen for Østfold 2009 - 2012: Østfold mot 2050 

Detaljplanforslaget er i tråd med Fylkesplanen for Østfold. 

Areal- og transportplan for indre Østfold 

Detaljplanforslaget er i tråd med Areal- og transportplan for Indre Østfold. Planforslaget 
tilrettelegger for gang og sykkelvei fra eksisterende parkeringsplass nord for Ramstadkrysset til nytt 
Park & Ride anlegg på Homstvedt. Ved å tilrettelegge for myke trafikanter kan detaljplanforslaget 
være med å redusere biltrafikk, øke kollektivtransport, samt øke sykling og gange.   
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5.4 TRAFIKK 

Hovedelementer i nytt trafikksystem 

Planforslaget omfatter følgende hovedelementer: 

• Breddeutvidelse av eksisterende fv. 123 Havnåsveien mellom eksisterende E18 ved 
Ramstad og ny E18 ved Homstvedt til vegstandard S1, 8.5 m bredde. 

• Etablering av gs- veg fra fv. 123 Havnåsveien i sør til ny Park & Ride og holdeplasser ved 
Homstvedtkrysset. Gs- vegen plasseres øst for eksisterende veg. 

• Etablering av ny Ramstad bru over Hæra inkludert gs- veg. 

Rekkefølger og anleggsgjennomføring 

Ny E18 bygges i to entrepriser med entreprisegrense langs eksisterende fv 123 Havnåsveien. 
Entreprise 1 (E01) Laslett-Homstvedt har en planlagt ferdigstillelse i 2013. Entreprise 2 (E02) 
Homstvedt-Melleby har en planlagt ferdigstillelse i 2014. Med bakgrunn i behov for avvikling av 
anleggstrafikk og gjennomgangstrafikk under utførelsen av begge entrepriser er det ikke 
formålstjenelig å utbedre fv.123 Havnåsveien før begge entrepriser er ferdig. Følgende 
gjennomføringsprinsipp er lagt til grunn: 

• Før åpning av E01 iverksettes midlertidige tiltak for sikring av myke trafikanter langs fv. 123 
Havnåsveien i form av utvidet skulder, midlertidig gs- bru over Hæra, skilting som 
anleggsområde og evt etablering av fysisk skille mellom trafikkareal og myke trafikanter. 

• Etter åpning av E01 før E02 er ferdig avvikles «E18 trafikk» via fv. 123 Havnåsveien med 
sikringstiltak som beskrevet over. 

• Etter åpning av E02 stenges fv 123 for gjennomgangstrafikk mellom Ramstadkrysset og 
Homstvedtkrysset og breddeutvidelse, ny bru over Hæra og gs- veg bygges. 
Gjennomgangstrafikken langs fv. 123 Havnåsveien vil i denne perioden gå via E18 mot 
Laslett eller Melleby, eller evt langs Hærslethveien mellom Homstvedt og Hærland kirke.  

• Etter at bygging av planforslagets tiltak åpnes fv 123 Havnåsveien for normal ferdsel. 

Dimensjonerende forutsetninger 

Planforslaget er dimensjonert for fremtidig trafikkøkning, vegstandardklasse S1, dimensjonerende 
hastighet 60 km/t og vegbredde 8,5 m. Det er utført kurvetilpasninger inn mot Homstvedtkrysset 
som avviker noe fra Håndbok 017. Se også kap. 3.6. Planforslaget legger til rette for noe bedre 
flomsikkerhet langs eksisterende veg, men det forutsettes ikke dimensjonering for 200 års flom. 

 

5.5 KONSTRUKSJONER 

I dag ligger brunummer 01-0451 Ramstad bru på krysningsstedet med Hæra. Dette er en 
spennarmert elementbru fra 1970-tallet med spennlengde på 12m og føringsbredde på 7m. Den er 
fundamentert på betonglandkar på trepeler fra en eldre bru fra 1920-tallet som hadde en 
føringsbredde på 4,32m. Det er vurdert slik at disse landkarene neppe har kapasitet til å belastes 
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ytterligere. I tillegg er brua for kort etter dagens standard, da brukarene selv ved normal vannføring 
ligger uti elva. Det er derfor valgt å bygge en ny bru på brustedet. 

Den gamle brua med tilhørende landkar må rives på en måte som ikke påvirker Hæra. Det antas at 
overbygningen bør sages i passende deler og løftes ut med mobilkran. Landkarene kan antagelig 
pigges ned med forsiktighet og vrakmasser kjøres bort. Peler kappes under ferdig prosjektert 
terreng. 

Den nye brua er vist på tegning 04-K7200. Den får en føringsbredde på 8,5m samt en G/S-vei med 
føringsbredde på 4,0m. Disse adskilles med et kjøresterkt brøytetett rekkverk (godkjent 
brurekkverk). Det benyttes tilsvarende type brurekkverk på bruas ytterkanter, men med økt høyde 
til 1,4m over asfalt på G/S-veisiden. 

Brua får en spennlengde på 20 meter (dvs 8 meter lenger enn den gamle), samt at den krager 
2,5m ut i hver bruende og har 4m lange vingemurer. Dette gjør at det ved midlere vannføring blir 
en del luft under brua (2,85m høyde nede ved vannkanten). For å spare byggehøyde er det valgt 
en spennarmert platebru med 900mm betongtverrsnitt på det tykkeste og med 3% takfall ut mot 
sidene. G/S-veien har 2% ensidig fall utover mot siden av bru. 

Det er valgt å heve veilinja ca 500mm til kote 118,56 over midten av brua i forhold til eksisterende 
vei. Det lengre spennet gjør at dette hever UK bru med ca 170mm i forhold til eksisterende bru. 
Brua har nå 350mm fribord over beregnet 2 års flomnivå. For å tilfredsstille regelverkets krav om 
500mm fribord over 200 års flomnivå, måtte veilinja vært hevet ytterligere 2,5m. Se mer om 
grunnlaget for valgt høyde for veilinja under kapittel 1. Det må poengteres at de store flomhøydene 
ikke skyldes friprofilet under brua, men snarere elveterskler og forhold i elveløpet nedstrøms bru. 
Fritt tverrsnitt under bru økes med den nye bruløsningen fra ca 42m2 til ca 69m2.  

Brua er fundamentert på betongfundamenter på pelegrupper av stålkjernepeler til berg. Midlere 
dybde til berg (fra UK fundamentnivå) er ca 3m i akse 1 og 15m i akse 2. Stålkjerner er valgt da 
dette gir behov for en mindre pelerigg ut mot ustabil elveskråning enn rammede peler og fordi det 
er store variasjoner i bergnivå, dvs antagelig stor fare for skrens. Det er valgt pelegrupper med 
betongfundamenter da disse også kan benyttes som fundament for reis og forskaling. 

De korte søylene gir behov for ensidig styrte brulagre i akse 2 mens søylene i akse 1 kan være 
monolittiske. Søylene bygges med et avrundet skivetverrsnitt som tillater jekking fra søyletopp. 

Tilløpsfyllingene under brua er slakket ut til helning 1:2,5, og steinsatt for å forhindre erosjon fra elv 
og nedløp. Nedløpene er i tillegg planlagt over steinsatte groper som gir en viss infiltrasjon og 
fordrøyning av overvannet. Det må være noe lette masser i tilløpsfyllingene for å redusere 
setninger og for å sikre stabilitet. 

Ved eventuelt fremtidig behov for høyere veilinje kan brua jekkes noe opp. Dette kan i tilfelle gjøres 
fra fundamentivå. En oppjekking på 900mm vil være mulig uten at dette gir brattere tilløpsfyllinger 
enn 1:2. Det bør imidlertid vedtas i god tid før bygging om brua skal forberedes for dette, da det 
kan ha betydning for armeringsføring, dybde av skjørt og vinger, lagerløsninger etc. 

I tillegg til ny Ramstad bru, er det planlagt en midlertidig gangbru over Hæra. Denne trengs i en 
periode mellom åpning av entreprise E01 Momarken-Homstvedt og åpning av ny Rv123 med G/S-
vei. Denne brua kan også benyttes som lett anleggsvei. Plassering, fundamentering og utforming 
av denne må vurderes, men den må antagelig også stå på peler. 
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5.6 LANDSKAPSTILPASNING, UTFORMING OG GRØNNSTRUKTUR 

Sideterreng tilsåes med grasfrø så fort skråningene er klargjort slik at vegetasjonsetablering skjer 
raskt med minimal avrenning av jord til vassdrag.  

Kantvegetasjonen langs Hæra skal sikres med beskyttelsesgjerder slik at inngrepet i eksisterende 
vegetasjon blir minimal. Ved brukryssing skal elveskråninger plastres med naturstein slik at tiltaket 
sikres mot erosjon. 

I plankartets delområde LNFRL 1 tillates oppfylling av arealet med inntil 2 meter over eksisterende 
terreng når området skal transformeres fra et anleggsområde til landbruksareal. Forholdene mot 
Hæra sikres gjennom bestemmelser om kantvegetasjon, samt et avstandsbelte på 10 meter 
mellom topp elveskråning og fyllingsfoten på oppfyllingen.  Etter den midlertidige rigg- og 
anleggsfasen skal området istandsettes til landbruksområde uavhengig om det blir oppfylt eller ei. 

 

5.7 TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Overvannshåndteringen av ny vei og gang- og sykkelvei gjøres ved at det etableres sandfang i 
grøfter med fall mot overvannledninger med utløp i Hæra. Der hvor veien ligger i fylling avvannes 
de deler av veien og gang- og sykkelveien som har fall mot fyllingen ved avrenning direkte til 
omkringliggende terreng og Hæra. Ved behov etableres avskjærende grøfter og eventuelt 
stikkrenner under vei. Stikkrenner anlegges under sideveier i veikryss. Det antas at det ikke er noe 
stort behov for drenering av veioverbygningen da denne stort sett ligger i fylling. 

Det skal bygges et nytt belysningsanlegg på fv 123, og omlegging av lavspentkabler og linjer samt 
Telekabler. Det vil graves ny grøft for å etablere kabler for strømforsyning til nye lysmaster. 

 

5.8 STØYTILTAK 

I henhold til vedlagt støyrapport anses langsgående støyskjermer langs vei ikke som en bra 
løsning her grunnet landskapsmessige vurderinger. Ved tiltaksbehov anses lokale støytiltak å gi 
størst nytteverdi. 

Ved utbygging av området vil det genereres en del støy både inne på planområdet i tilknytning til 
bygg- og anleggsvirksomhet og på veinettet rundt på grunn av utkjøring av masse. Det er stilt krav 
til utbygger å følge anbefalte støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet som gitt i T-1442. I tillegg 
er det stilt krav til utbygger om at omgivelsene skal varsles om en eventuell støysituasjon, og at 
nødvendige støytiltak må være ferdigstilt før fv. 123 Havnåsveien benyttes som midlertidig E18. 

5.9 BYGGEGRENSER OG BEBYGGELSE  

Da det ikke er gitt byggegrenser i tidligere reguleringsplaner og ettersom store deler av området er 
uregulert, er det valgt at byggegrenser ikke inngår i planen. Veglovens § 29 vil gjelde for 
byggegrenser fra veinettet. Av hensyn til 200-årsflom tillates for øvrig ikke bebyggelse innenfor 
planområdet.  
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5.10 REKKEFØLGEKRAV 

Det planlegges tekniske anlegg, vann- og avløp, belysning, støytiltak og opparbeidelse av nye 
atkomstveier i tillegg til gang- og sykkelveien langs fv. 123 Havnåsveien mellom Homstvedt og 
Ramstad. Flere av disse arbeidene vil utføres samtidig eller etter at traseen mellom Momarken - 
Homstvedt er åpnet og fylkesveien benyttes som midlertidig E18. Av den grunn er det gitt 
rekkefølgekrav kun for forhold som gjelder støy og trafikksikkerhet for myke trafikanter. 
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6 Konsekvenser av planforslaget 

6.1 PLANLAGT GJENNOMFØRING OG FINANSIERING 

Utbedringen av fv. 123 Havnåsveien mellom Homstvedt og Ramstad med gang- og sykkelveg 
planlegges utført 2015. På dette tidspunktet er ny E18 mellom Melleby og Homstvedt åpnet. 
Tiltakene planlegges finansiert gjennom Østfoldpakka og midler tildelt til traseen Momarken - 
Melleby i Nasjonal Transport Plan (NTP) 2010-2019. 

6.2 KONSEKVENSER FOR NATUR OG MILJØ 

 

6.2.1 Trafikk, trafikksikkerhet og lokalisering 

Planforslaget vil i seg selv ikke generere ny trafikk. Økt fremtidig trafikk på strekningen er generert 
av ny E18 mellom Laslett og Melleby. Planforslaget legger derimot til rette for å håndtere denne 
trafikkveksten på en god og sikker måte. 

Eksisterende veg utvides til standardklasse S1 (Statens vegvesen Håndbok 017), 
dimensjonerende fartsgrense 60 km/t, ÅDT dim 7050 kjt/d og bredde 8,5 m. Planen legger til rette 
for etablering av ny bru over Hæra med gs- veg inkludert i profilet.  

Den nye gs- vegen etableres på østsiden av fv. 123 for å minimalisere antall kryss mellom gs- veg 
og trafikkerte veger på strekningen, samt for å gi et mest mulig sammenhengende tilbud uten 
sideskift. For beboere langs vestsiden av fv. 123 innebærer det kryssing av fv. 123 for å komme 
av/på gs- vegen. Ved plassering av gs- veg på vestsiden ville disse likevel måtte krysse fv.123 
nede ved Ramstadkrysset eller oppe ved Homstvedtkrysset. Totalt sett vurderes en plassering av 
gs- vegen på østsiden av fv. 123 å være den mest trafikksikre løsningen. 

Generell standardheving og separering av trafikkgrupper vil også bedre forholdene for 
utrykningskjøretøy. 

Anleggsfasene for E18 og i mellomperioden hvor E18 trafikken skal gå langs fv. 123 vil ha en 
negativ konsekvens for trafikanter og omgivelser i form av redusert vegstandard, nedskiltet 
hastighet og relativt høy trafikkbelastning. Planforslaget forutsetter imidlertid avbøtende 
sikkerhetstiltak for myke trafikanter i denne perioden. 

Totalt sett anses planforslaget å ha positiv konsekvens for trafikk og trafikksikkerhet.  

6.2.2 Konstruksjoner 

En ny bru med større spennvidde vil gi passasjemulighet for dyr og småkryp under bru og således 
gi en stor miljøgevinst. 
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Utslaking og steinsetting av elveskråningene under og inn mot brua vil forbedre stabiliteten og 
minske erosjonsfaren, men det vil kreve fjerning av en del eksisterende løsmasser med tilhørende 
flora. Det er ikke registrert spesielt bevaringsverdige elementer her, men det kan bli noe økt 
avrenning/utvasking av næringsstoffer inntil steinsetting eller ny vegetasjon er etablert. 

Overvannet på selve brua vil ikke bli særlig godt infiltrert før det havner i Hæra. Planen er å slippe 
dette kontrollert ned i steinbed/små fordrøyningsgroper under bru. Dette dreier seg imidlertid om 
veldig små vannmengder, med kun meget moderat forurensning (noe salt og veistøv). 

I rivingsfasen av eksisterende konstruksjon og i byggefasen av ny konstruksjon må det tilstrebes at 
miljøet ikke blir negativt påvirket, men dette er kommentert i egne punkter. 

Ut over dette kan vi ikke se at konstruksjonen skulle påvirke natur og miljø nevneverdig. 

6.2.3 Støy  

I vedlagt støyrapport er det redegjort ytterligere for konsekvenser knyttet til støy. Det er 
gjennomført støyberegninger for fremtidig situasjon med omregulert fv123 alene, i tillegg til 
beregninger som viser det totale støybildet fra omregulert fv123, ny E18 og den avlastede 
eksisterende E18.  

For alle boliger som utsettes for støynivåer Lden > 55 dB fra omregulert Fv123 alene, vil det gjøres 
mer detaljerte utredninger om behov for avbøtende tiltak på uteplass og fasade for at gjeldende 
krav i henhold til T-1442 og NS 8175 klasse C skal tilfredsstilles. Sumstøynivåene skal legges til 
grunn for tiltaksvurderingene. Beregningene viser at åtte eiendommer har behov for en 
støytiltaksvurdering. Imidlertid er det allerede gjort en slik vurdering for fem av disse i forbindelse 
med E18-prosjektet. For disse vil det være aktuelt å vurdere hvorvidt tidligere foreslåtte støytiltak 
må justeres på grunn av støyendring forbundet med omregulert Fv123. 

6.2.4 Flom og erosjon  

Dagens Fv.123 krysser Hæravassdraget på eksisterende bru som omtalt tidligere. Hele 
veistrekningen ligger i nærheten av elva og når Hæra flommer over sine bredder flere ganger årlig 
medfører dette at forholdsvis store landbruksarealer, to private avkjørsler og deler av veien blir 
oversvømt. 

I forbindelse med oppdraget E-18 Melleby-Momarken har Norconsult utført en modellering av 
vannføring og flomnivå i Hæra. Ved kryssing av Hæra rett øst for det nye Homstvedtkrysset, er 
nivået for 200års-flom 119.09 m.o.h. Denne vannstanden er 4,4 meter høyere enn beregnet nivå 
ved middelvannføring. En slik flom ville satt store deler av området, inkludert eksisterende E-18 
vest for Ramstadkrysset under vann. 

I og med at ny utbedret vei ligger i samme trasé som dagens fv.123, vil den nye veien også ha en 
forholdsvis høy risiko for oversvømmelse. Den nye veigeometrien er hevet 40 cm i lavpunktene 
sammenlignet med dagens vei, noe som helt klart vil bedre situasjonen, men risikoen er fortsatt 
stor. En 200 års flom vil oversvømme også ny vei og området rundt. 

Ny veistrekning har flere omkjøringsmuligheter, blant annet via ny E-18, som er dimensjonert etter 
krav om 200års-flom. Dette medfører at stengt vei som følge av flom, vil ha relativt små 
konsekvenser for andre enn de direkte berørte beboerne, mellom eksisterende og den nye E-18. 
De har også tidligere møtt utfordringer knyttet til fremkommelighet ved høy vannstand i Hæra.     
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I innspill til planen: NVE viser til at det bør fokuseres på flom, erosjon og erosjonssikring. Det må 
angis at slike farer er vurdert. NVE mener det vil være mest hensiktsmessig å legge gs-vegen på 
vestsiden av Fv. 123 for å unngå inngrep.  Vanngjennomstrømmende strenger og øvrig 
anleggselementer i prosjektet skal dimensjoneres ihht 200-årsflom og min. 50-års nedbørintensitet. 
NVE sier: Mht vassdragsmiljø bør det stilles krav til bygge- og anleggsperioden slik at uønsket 
forurensing og avrenning blir minst mulig. 

Overvannssystemene i ny vei vil ligge med liten overhøyde i forhold til Hæra og dermed bli fylt opp 
med flomvann fra Hæra før vannivået når opp til veien. Dette vil medføre mindre kapasitet i 
overvannsystemet og dermed økt risiko for oppstuving i grøfter ved mye nedbør. Hvis deler av 
ledningsnettet blir stående fylt med vann fra Hæra i lengre perioder kan dette medføre 
sedimentering og tilslamming av ledningene og dermed mindre kapasitet i overvannssystemet. 

Fritt tverrsnitt under bru økes i forbindelse med tiltaket som beskrevet tidligere slik, og 
klimatilpasningen blir således ivaretatt i større grad enn tidligere. Tiltaket berører forøvrig 
vassdraget Hæra i liten grad. Der hvor Hæra meandrerer med ytterkant elveløp inn mot fyllingsfot 
må erosjonssikring vurderes. Overvannsystemene har også utløp i samme område og 
erosjonssikring av disse må også vurderes. 

 

6.2.5 Teknisk infrastruktur 

Overvannshåndtering 

Dagens fv.123, Havnåsveien nord for eksisterende E-18 ligger på fylling og har åpne sidegrøfter. 
Overvannet fra veiarealet føres direkte til omkringliggende terreng. Det er ingen form for sandfang 
eller oppsamling av overvann på strekningen. 

Breddeutvidelse av fv.123 og ny gang- og sykkelvei på østsiden blir adskilt med grøft. Dette gir 
behov for bortledning og overvann ved hjelp av sandfang. Breddeutvidelse av veien gir en liten 
økning i tette flater og dermed også noe mer avrenning fra veiarealet.  

Overvannet øst for senterlinje, inkludert gang- og sykkelveien, blir imidlertid ivaretatt av sandfang. 
Dette gir mindre avrenning direkte til terreng enn dagens situasjon. Overvannet som ledes til 
sandfang føres videre til utløp i Hæra uten noen form for rensing foruten sedimentasjon i sandfang. 
Fordrøyning og/eller sedimentasjon før utløp i Hæra vil være naturlig for det vannet som ledes ut 
på fyllinger og til terreng. Bygging av systemer for fordrøyning og/eller sedimentasjon vil være 
vanskelig, da disse må anlegges på areal som vil oversvømmes jevnlig av Hæra. 

Plastring med stein og annen erosjonssikring av flomutsatte deler av infrastrukturen vil måtte 
vurderes. 

For alle deler av overvannssystemet gjelder at dimensjonering og utforming må gjøres etter 
gjeldende retningslinjer og med hensyn på klimatilpasning. 

VA-ledninger 

Eksisterende vannledning og pumpeledning for spillvann ligger vest for Havnåsveien. Deler av 
disse er omlagt som en konsekvens av det nye Homstvedtkrysset, og en videreføring av disse i 
forbindelse med ny vei mot Ramstadkrysset blir nødvendig. 
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De eksisterende ledningene krysser i dag Hæra rett vest brua, og vil krysse den nye Havnåsveien i 
området ved den nye bussholdeplassen på vestsiden. Her krysser også flere vannledninger 
eksisterende vei og den nye gang- og sykkelveien. Behovet for omlegging må vurderes. 

Ny veggeometri fører til at en del eksisterende lysmaster på fv123 må flyttes. 

Lavspentmast for lavspentkabler/telekabler kan fjernes. Lavspent/tele luftstrekk til nærliggende 
bygninger kan erstattes med kabler i bakken isteden for. 

6.2.6 Grunnforhold 

Ny fv. 123 og g/s-vegen innebærer dels breddeutvidelse og dels oppfylling. På et parti på ca. 70 m 
lengde i nordenden av omlagt fv. 123 bygges fylling med lette masser av stabilitetshensyn. Også 
for tilløpsfyllingene for brua fylles det med lette masser. Der fv. eller gs-vegen ligger nær Hæra bør 
det vurderes nærmere behovet for å erosjonssikre elveskråningen. På området LNRFL1 er det 
planlagt oppfylling til kt. 118. Langs Hæra begrenses oppfylling slik at avstanden fra fyllingsfot til 
elveskråning blir 10 m. Stabilitetsforholdene for planlagt oppfylling er tilfredsstillende.  

 

Det er avdekket løsmasser av leire i planområdet. Laboratorieundersøkelser på opptatte prøver 
viser at det for én måling, dvs. i én dybde, er påvist materiale som er definert som 
sprøbruddmateriale, det kan da være potensiell fare for området. Flytskjemaet i 
«Kvikkleireveilederen», fig. 4.1 (Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer «Flom og skredfare i 
arealplaner»), er benyttet for å vurdere potensiell skredfare i området. 

 

Ligger hele planområdet innenfor en eksisterende faresone?  

Kommentar:  Nettstedet Skrednett.no er sjekket. Området ligger ikke innenfor eksisterende 
faresone. Det er ikke registrert skredhendelser i planområdet. 

 

Finnes det marin leire i planområdet? 

Kommentar:  Kvartærgeologisk kart viser dels bart fjell og dels løsmasser av hav- og 
fjordavsetninger med usammenhengende eller tynt dekke og sammenhengende dekke, oftest med 
stor mektighet. Planområdet ligger lavere enn marin grense. Grunnundersøkelsene viser for én 
prøve, dvs. i én dybde, at materiale har sprøbruddkarakter iht. NVEs «Kvikkleireveileder» 

 

Er terrengforholdene slik at det kan være fare for skredfare? 

Kommentar: Planområdet er relativt flatt. Der terrenget stiger opp viser grunnundersøkelser at det 
er grunnere til berg og løsmassene er relativt faste. Ved høydedrag er det synlig berg. Det er ikke 
ravinedaler i området. Basert på dette anses det å ikke være skredfare ut fra terrengforholdene i 
området. Der veg og g/s-veg skal etableres nær Hæra, vurderes erosjonssikring slik at elva ikke vil 
grave i yttersving inn mot tiltaket. 

 

Ligger planområdet innenfor utløpsområdet for skred? 

Kommentar: Planområdet med løsmasser av materiale med sprøbruddkarakter er relativt flatt. I 
de høyereliggende områdene inntil det flate området består av løsmasser av faste masser med 
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liten mektighet eller bart fjell. Basert på dette mener vi at planområdet ikke ligger innenfor 
utløpsområde for skred.  

 

Området er klarert med hensyn til fare for kvikkleireskred. 

Kommentar: Det er derfor ikke nødvendig med videre utredning av reell skredfare for 
planområdet. 

6.2.7 Landskap og grønnstruktur 

Tiltaket har liten konsekvens for landskap og grønnstruktur. Gang- og sykkelveien bygges langs 
eksisterende vei og berører eksisterende terreng i beskjeden grad. Det er ikke kjent at verdifull 
vegetasjon går tapt.  Oppfylling av LNFRL1 vil medføre endring av terrenghøyde med inntil 2 m på 
eksisterende jordbruksareal.  Oppfyllingen medfører at elva Hæra vil bli mindre synlig i elve-
landskapet og ligge mer skjult bak terrengarronderingen. Arealet skal imidlertid istandsettes til 
dyrka mark etter inngrepet og elveskråninger istandsettes og tilrettelegges med kantvegetasjon.  
Oppfyllingen vil komme i en naturlig forlengelsen av sideterreng til ny E18 og oppfyllingen vurderes 
derfor å ha kun en liten negativ konsekvens for landskapet i området. 

Konsekvens for landskap blir liten også under anleggsarbeidene. 

6.2.8 Biologisk mangfold  

Ved etablering av bro vil det være nødvendig med inngrep nær elvekant. Det vil ikke være dirkete 
inngrep i elveleiet i forbindelse med broetableringen.  Den nye vegen passerer i noen områder 
svært tett inntil elvekanten, men her ligger dagens veg i samme trasé. Graving i eller nær elva vil 
kunne føre til økt spredning av suspendert stoff og andre forurensinger. Dette kan påvirke biologi i 
elva på ulike måter.  I vannresipienten kan suspendert materiale blant annet medføre forandring i 
yngelforholdene, oksygenmangel i vannmassene og endring i næringstilgang til bunndyrene. 

Partikler som spres på denne måten vil ofte være naturlig avrundede partikler, og således føre til 
mindre skader på f.eks fiskegjeller sammenlignet med spisse sprengsteinspartikler. Ved graving i 
og nær elva bør det iverksettes tiltak for å hindre tilslamming nedstrøms. Dette kan for eksempel 
være forsiktig graving, bruk av filterposter etc. Ved eventuell bruk av siltgardin, må det sikres at 
tiltaket ikke virker som stengsel for fisk.   

Kantvegetasjon langs elva og naturlig vegetasjon bør bevares i størst mulig grad.  

Grumsende arbeid i Hæra bør unngås i krepsens parringsperiode (oktober-november) samt under 
krepsens klekkingsperiode, som er i juni-juli. 

Av hensyn til fisk bør arbeid i vann unngås i oktober - november da en stor del av laksen og 
ørreten vandrer opp i elva, samt i april - mai da hoveddelen av smolten vandrer ut fra elva.  

Ved drift av veien vil overvann drenere til Hæra. Det er ikke lagt opp til spesiell sikringstiltak i 
forhold til dette.  Spesielt aktuelt her er suspendert stoff fra veg- og dekkslitasje, tungmetaller, PAH 
og oljeforbindelser. Det må påregnes noe påvirkning fra denne avrenningen, men det er lite 
sannsynlig at avrenningssituasjonen blir vesentlig forverret sammenlignet med dagens situasjon.  
På store deler av strekningen vil overvannet infiltere i grunnen før det når resipient.   

I vinterperioder vil det kunne være nødvendig å salte vegen. Saltkonsentrasjonene vil sannsynligvis 
ikke bli så store i bekkene at det har toksisk effekt på vannlevende organismer. Salt er et større 
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problem ved direkte avrenning til innsjøer, hvor det fører til sjiktning av vannet og dårlig sirkulasjon, 
noe som igjen kan føre til oksygenfattig bunnvann. Det er antatt at fortynningen ved 
Hæra/Lekumelvas utløp i Glomma er så stor at saltpåvirkning fra dette prosjektet ikke vil medføre 
store problemer. Statens vegvesen har utført et prosjekt kalt «Salt SMART». Salt SMART 
konkluderer med at ved et generelt lavt strekningsvis saltforbruk vil en kunne unngå miljøskader på 
store deler av vegnettet og at spesielle tiltak bør settes i verk der miljøet er særlig følsomt for 
vegsalt. Med en god vinterdrift med et lavt saltforbruk kan det oppnås en hurtig opptørking og lite 
slaps og snø på vegbanen, noe som også vil være positivt for fremkommelighet og sikkerhet på 
veien. 

Det er registrert trekkvei for elg og rådyr øst for planområdet.  Elveområdet kan se ut til å utgjøre 
en god forbindelseslinje mellom skogsområder med potensiale for beite, kanskje først og fremst for 
rådyr. Eventuelle viltgjerder og belysning langs veien vil minske faren for viltpåkjørsler. En 
oppfylling med opptil to meter i nordre del av LNFRL1 vil sannsynligvis ha begrenset påvirkning på 
vilt, men vil kunne påvirke biologien i elva (se egen beskrivelse under kapittel 3.5 )  

Generelt sett vil tiltaket i anleggsfase ha noe negativ påvirkning på ytre miljø. I driftsfasen av veien 
er det antatt at påvirkningen vil ligge på omtrent samme nivå som dagens veg.  

 

6.2.9 Miljø og forurensing 

Ved graving i og nær elva bør det iverksettes tiltak for å hindre tilslamming nedstrøms. Dette kan 
for eksempel være forsiktig graving, bruk av filterposter etc. Ved eventuell bruk av siltgardin, må 
det sikres at tiltaket ikke virker som stengsel for fisk.   

Kantvegetasjon langs elva og naturlig vegetasjon bør bevares i størst mulig grad.  

Grumsende arbeid i Hæra bør unngås i krepsens parringsperiode (oktober-november) samt under 
krepsens klekkingsperiode, som er i juni-juli. 

Av hensyn til fisk bør arbeid i vann unngås i oktober - november da en stor del av laksen og 
ørreten vandrer opp i elva, samt i april - mai da hoveddelen av smolten vandrer ut fra elva.  

Området må undersøkes med hensyn på forurenset grunn.  

Generelt sett vil tiltaket i anleggsfase sannsynligvis ha noe negativ påvirkning på ytre miljø. I 
driftsfasen av veien er det antatt at påvirkningen vil ligge på omtrent samme nivå som dagens veg 
eller noe lavere dersom forurensede masser fjernes fra området.  

Ved utfylling med opptil to meter i nordre del av LNFRL1 skal det vurderes etablering av tett 
leipropp mot elva og et sedimenteringsbasseng/infiltrasjonsbasseng før utfylling.  Dette vil hindre at 
man får direkte avrenning fra massene ved nedbør. Store mengder finstoff i elva kan blant annet 
føre til klogging av fiskegjeller.  Tiltaket bør være i drift fram til det er etablert vekster med røtter på 
området, da disse bidrar til å hindre overflateavrenningen. Det skal ikke fylles ut nærmere enn 10 
meter fra elva. Det skal legges til rette for rask vegetasjonsetablering på området og i skråning ned 
mot elvekanten. Arbeidene skal ikke foregå i perioder viktige for fisk og kreps, som nevnt over.  
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6.3 KONSEKVENSER FOR SAMFUNN 

6.3.1 Grunnerverv 

Tiltaket vil medføre midlertidig og permanent grunnerverv for tilliggende eiendommer langs fv. 123 
Havnåsveien. På grunn av at veitraseen utvides med gang- og sykkelveien og ekstra 
breddeutvidelse på kjøreveien med tilhørende grøfter vil hovedsakelig landbruksareal erverves 
permanent langs fv. 123 Havnåsveien. På grunn av støy fra motorveien og rampene forutsettes det 
også at et bolighus planlegges revet i nordre del av planområdet. Eksisterende adkomster nord og 
sør for Ramstadbrua må omlegges på grunn av forlenget rekkverksrom på brua.  

Ved opparbeidelse av veianlegget har tiltakshaver behov for midlertidig anleggs- og riggområde 
langs traseen. Det er hovedsakelig avsatt et 10 meter bredt belte langs hele traseen. I 
riggområdene til Statens vegvesens prosjektkontor og til entreprenøren for E18 Melleby – 
Momarken går anleggs- og riggområdene utover dette 10-meters-beltet. I og med at Ramstadbrua 
skal oppgraderes må det også anlegges en midlertidig bro over Hæra. Denne er planlagt på 
østsiden av eksisterende bro.  Da dette kun er midlertidig erverv vil områdene tilbakeføres til 
grunneiere og settes tilbake i samme stand som før anleggsaktiviteten startet. 

6.3.2 Rekreasjonsinteresser 

Landskapet i planområdet gir svært begrensede muligheter for rekreasjon i planområdet både i dag 
og i fremtiden. Hæra beveger seg på kryss av fv. 123 Havnåsveien og tangerer planområdet i 
nordlige og sørlige del av fylkesveien. Det er heller ingen form for stier i tilliggende 
landbruksområder.  

Planforslaget vil dermed ikke ha konsekvenser for rekreasjonsinteresser. 

 

6.3.3 Barn og unge 

Det finnes ingen lekeplasser eller naturlige lekesteder for barn og unge i planområdet. Gang- og 
sykkelveien vil heve trafikksikkerheten for myke trafikanter, og derav barn og unge som beveger 
seg langs traseen.  Gang- og sykkelveien kobles til eksisterende parkeringsplass like nord for 
Ramstadkrysset og til eksisterende bussholdeplasser sør for planområdet. Det anses mest 
trafikksikkert at barn og unge som bor på vestsiden av fv. 123 Havnåsveien krysser fylkesveien 
langs traseen nord for Ramstadkrysset. Se for øvrig mer om trafikksikkerhet i kapittel 6.2.1 Trafikk, 
trafikksikkerhet og lokalisering. 

Det anses at tiltaket vil ha positiv konsekvens for dagens barn og unge, ettersom trafikksikkerheten 
langs fv. 123 Havnåsveien blir vesentlig bedre. 

6.3.4 Universell utforming 

Ihht vedlagt detaljplanheftets plan- og profiltegninger for veitraseen og gang- og sykkelveien 
utformes tiltakene i planforslaget ihht krav om universell utforming i plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter og veiledere. Reguleringsbestemmelsene gir ytterligere krav til universell 
utforming av gang- og sykkelveinettet i planområdet. Det planlegges ingen bebyggelse i 
planområdet. 

Ny infrastruktur tilrettelegger for universell utforming i motsetning til dagens veiløsninger. Tiltaket vil 
dermed gi positive virkninger for universell utforming. 
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6.3.5 Kulturminner og historiske anlegg 

Ihht kapittel 3.7 er det ikke kjent automatiske fredete kulturminner, SEFRAK-registrerte bygninger 
eller andre viktige kulturmiljøer i området. Dersom det skulle bli truffet på automatisk fredete 
kulturminner skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles ihht 
reguleringsbestemmelsene. 

Planforslaget vil ikke gi konsekvenser for kulturminner og historiske anlegg.  

 

6.3.6 Samfunnssikkerhet  

Det er utarbeidet en ROS-analyse til detaljplanforslaget. Denne er lagt ved som vedlegg. 

6.3.7 Konstruksjoner 

En ny bru med større føringsbredde og ekstra felt for gs-vei (adskilt med kjøresterkt rekkverk) vil gi 
en stor forbedring sikkerhetsmessig både for myke trafikanter og for veitrafikanter. 
 
Større brulengde kombinert med noe økt frihøyde under bru vil gi en økt sikkerhet mot flom og 
klima. 

Større brulengde vil gi mulighet for å bevege seg langs elvekanten uten å krysse veien. Dette gir 
økt mulighet for fiske og turbruk. 
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