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1 Sammendrag

Prosjektet gjelder detaljreguleringsplan langs fv. 115 fra Skjønnerød (øst for
Mørkelva/Nordbyelva) til Nordby (ved gamle Nordby meieri , kryss mellom fylkesveg
115 og fylkesveg 114) i Våler kommune.

Prosjektet er delt i to strekninger. Den første starter øst for Mørkelva /Nordbyelva ved
gamle Nordbybråten asylmottak og slutter ved avkjøringen til Fosseberget. Del to starter
etter svingen etter S vinndal kirkegård og avsluttes ved gamle Nordby meieri, krysset
mellom fylkesveg 115 og fylkesveg 114. Totalt er strekningen på 14 km. Svinndal
sentrum er ikke en del av denne detaljregleringsplanen.

Utbedringene i dette prosjektet er knyttet til grøfting , hogging av skog og fjerning av
fjellkna us er langsmed vegen for bedring av trafikksikkerheten. Ved vedtatt plan vil
utbedringene kunne tas fatt på i løpet av kort tid.

Kart og bilder i planbeskrivelsen er knyttet til Statens vegvesen, med mindre annet er
nevnt i bildeteksten.
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2 Bakgrunn for reguleringssaken

2.1 Hensikten med planen

Hensikten med prosjektet er å bedre trafikksikkerheten på ulykkesutsatte strekninger
l angs fylkesveg 115 . Dette gjøres blant annet ved å grøfte, hogge skog og fjerne
utstikkende fjellknauser langsmed fylkesvegen. Dette vil gi bedre sikt og redusere
konsekvensen for bilistene ved utforkjøringer.

Fv. 115 er preget av til dels dårlig grunnforhold, teleskader og ustabile skråninger.
Lan gs hele strekningen er det stort sett dårlige eller manglende grøfter og drenering,
som fører til at mye av overvannet b lir stående. Dette medfører blant annet sprekker /
krakelering i asfalten og ujevnt dekke.

Dette er et vedlikeholdsprosjekt. Det vil si at vegen skal tilbakeføres til den tilstand den
hadde før forfallet tok overhånd. Med den bakgrunn legges det opp til å beholde
eksisterende vegbredde og kurvatur.

Reguleringsplanen omfatter nødvendige arealer for å kunne gjennomføre disse tiltakene.

2.2 Forslagstiller og plankonsulent

Statens vegvesen er både forslagsstiller og plankonsulent for detaljreguleringsplanen .

2.3 Beliggenhet

Prosjektet ligger i Våler kommune, langs fylkesveg 115 , og består av to parseller . De
røde prikkene i figur 1 under angir st art og sluttpunkt på de to delparsellene. Se kartet i
figur 2 for mer detaljert visning av parsellene. Strekningen ligger i område med
lite /spredt bebyggelse og med skog på begge sider av vegen.

Figur 1 . De to delstrekningene, angitt ved start - og sluttpunkt markert ved røde punkt.
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Figur 2 . De to delstrekningene, i rødt, ligger langs fv. 115 i Våler kommune.

2.4 Krav om konsekvensutredning?

Tiltaket er begrenset til fyl kesvegens sideterreng. Dette innebærer ikke endringer i
kjørebanen utover å bedre trafikksikkerheten ved å fjerne sidehindere langsmed
fylkesvegen. Tiltaket omfattes ikke av noen av punktene i Forskrift om
konsekvensutredninger. Ingen av punktene, verken § 2 el. § 3, vil utløse behov for
konsekvensutredning da omfanget av prosjektet er lite.

3 Planprosessen

3.1 Forhåndsvarsling

Oppstart av plan arbeidet ble annonsert 05.03 .201 8 i Sarpsborg Arbeiderblad og i Moss
Avis . I tillegg ble det avholdt åpen kontordag 19. april 2018 i Bøndenes hus i Svinndal.

Det ble sendt varsel om oppsta rt i form av brev til følgende:
• Høringsinstanser
• Grunneiere

3.2 Innkomne innspill

Det kom 10 innspill til planarbeidet . Det er laget et kort sam mendrag av disse . Se
vedlegg 4 og 5 .
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4 Planstatus og rammebetingelser

4.1 Kommuneplanens arealdel evt. også k ommun e delplaner

Figur 3 . Utsnitt av kommuneplanens arealdel. (Kilde: Kartinnsyn Våler kommune)

4.2 Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet

Det er registrert en reguleringsplan i planområdet, ved Fosseberget. Planen har ID 0137 -
16, «GS - Veg Fosseberget - Fjellveien».

5 Beskrivelse og analyse av planområdet, eksisterende
forhold

5.1 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Planområdet ligger i sin helhet innenfor landskapsregionen «Skogtraktene på
Østlandet», i underregion «Skogbygder i Hobøl/Våler». Strekningen ligger innenfor
jordbruksregionen «Sør - og Ø stlandets skogtrakter». (Kilde: nibio/kilden .no)

Som f lyfotoet i figu r 4 viser går strekningen for det meste gjennom et åpent
kulturlandskap med små til større åkerlapper med dyrka mark. Det er også partier med
skog som står tett på vegen, og flere steder finnes også bergskjæringer nært på vegen.
Terrenget er stort sett fla tt til småkupert .
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Figur 4. Flyfoto. (Kilde: kartløsning Våler kommune)

Figur 5. Parsellstart på fv. 115 ved Mørkelva/Nordbyelva.

Figur 6. Berg og skog tett på veg, mellom Skjønnerød og Haugen.

Skjønnerød

Nordby
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Figur 7. Åpent kulturlandskap, v ed Haugen.

Figur 8. Ved Spjøtergårdene. Krakelering av asfalt.

Figur 9. Berg tett på vegen, s ør for Kjernsrød.
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Figur 10. Et glimt av Sæbyvannet , sett mot sørøst . Friområdet til høyre i bildet.

Figur 1 1 . Løkkeberg bru, med k ryssing av elva Svinna. Dagens bru er en steinhvelvsbru som har kulturhistorisk
verdi og ønskes bevart.

Figur 1 2 . Kulturlandskap ved Vastvet.
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Figur 1 3 . Berg tett på vegen, til venstre i bildet, v ed Skotvet.

Figur 1 4 . Ved parsellslutt ved Nordbykrysset (vegkryss mellom fv. 114 og fv. 115) . Taket på gamle Nordby meieri
kan skimtes til venstre for fylkesvegen framme i bildet. Krakelert asfalt, antakelig pga. en kombinasjon av
mangelfull overbygning og grunne grøfter.

5.2 Eiendomsforhold

For oversikt over eiendommen planen berører og konsekvens i erverv på de ulike
eiendommene, se tabell i vedlegg 1.

5.3 Landskap og fjernvirkning

Parsellene ligger i et landskap hvor terrengformene har hovedpreg av lave åser.
Terrenget er i hovedsak flatt til små kupert. Flere steder er det partier med lavt berg tett
inn på vegen. Øst for Sæbyvannet går vegen gjennom et ravinelandskap.

Planområdet ligger i et kultur - og naturlandskap der gran - og furuskog dominerer. Det
er noe boligbebyggels e og noen gårdsbruk, omgitt av små til store kornåkrer. Svinndal
sentrum har en opparbeidet miljøgate , der sentrum består av noen butikker, en
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barneskole, barnehage og en kirke. Mange eneboligtomter grenser mot miljøgaten.
Svinndal sentrum er ikke en del a v planen.

Skogen rammer inn mellomstore landskapsrom, og det småkuperte terrenget medfører
at det er begrenset med utsikt, men det finner enkelte gløtt; til kulturlandskap og
Sæby vannet.

5.4 Kulturminner og kulturmiljø

Det er registrert 3 kulturminner i nærhet til fylkesvegen. Disse ligger ved Haugen,
Mellegården og Onsaker. Se figur 15 - 17, samt pkt. 6.7 i planbeskrivelsen.

Figur 15 . Nærmest vegen; Haugen, lokalitet 77837. Gravminne . (Kilde: www.naturbase.no)

Figur 16 . Mellegården, lokalitet 29197 og 77380. Vest: 3 gravhauger fra jernalder, automatisk fredet. Øst: 3
gravhauger fra jernalder, automatisk fredet. (Kilde: www.naturbase.no)
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Figur 17 . Kulturminne ved Onsaker, ID 238927. Gravminne fra jernalder, automati sk fredet. (Kilde:
www.naturbase.no)

5.5 Naturverdier

Hele planområdet ligger innenfor Verneplan for Mossevassdraget.

Figur 18 . Det er registrert ask ved Vesle Spjøter og Svartvier ved Furuset. De øvrige grå markeringene er fugler;
gråtrost, dvergspett, sivspurv, heipiplerke og sanglerke. ( Kilde: Naturbase )
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I Artskart er det markert to registreringer av rødlista karplanter innenfor planområdet.
Ask er registrert i granskog ved Spjøter, ca. 50 meter øst for vegen . Ask er i
rødlistekategorien VU, sårbar.

S vartvier er registrert ved Furuset, inntil vestsiden av fylkesvegen. Svartvier er angitt
som livskraftig (LC) i norsk rødliste.

Naturbase viser flere forekomster av fremmede arter. I hovedsak er dette lupin og
kanadagullris, men det er også matgrasløk, klistersvineblom, rødhyll, ugrasmjølke,
engrødtopp og rynkerose langs strekningen.

Lupin, kanadagullris, rynkerose, matgrasløk, ugrasmjølke, engrødtopp er i kategorien
Svært høy risiko (SE), mens klistersvineblom og rødhyll er i kategorien Høy risiko (HI).

Figur 19 . De grønn e markeringene viser registreringer av fremmede arter. I hovedsak er dette lupin og
kanadagullris, men det er også matgrasløk, kl istersvineblom, rødhyll, ugrasmjølke, engrødtopp og rynkerose
langs strekningen. (Kilde: Naturbase)

Sæbyvannet er angitt som naturtype r ik kulturlandskapssjø, med verdi Viktig (B). Dette
er en viktig lokalitet for flere rødlistede fuglearter og funn av en rødlistet karplan teart
(gammelt funn). Vannet var tidligere et viktig oppvekstområde for ål , dette tilsier verdi
A . S tatus for dette er i dag usikker , og vannet vurderes derfor som regionalt viktig B .
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Kjernsrødvann er angitt å være lokalt viktig, verdi C. Her er det rik øyenstikkerfauna og
beverhytte.

Engsbekken går mellom Kjernsrødvann og Sæbyvann, og er angitt som lokalt viktig,
verdi C. Bekken har en viktig landskapsøkologisk funksjon. Det er ikke gjort spesielle
artsfunn med unntak av en tidligere r ødlistet øyenstikkerart.

Bekken Svinna, øst for Sæbyvannet, er angitt å ha lokal verdi, verdi C. Bekken har en
viktig landskapsøkologisk funksjon, og er et hekke - og yngleområde for både bever og
fossekall.

Det er ingen registrerte utvalgte naturtyper, v erneområder eller kulturlandskap innenfor
planområdet.

Figur 20 . Naturtyper. (Kilde: Naturbase)

5.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder

Planområdet berører ingen statlig sikra friluftslivsområder direkte, men grenser til
Engsand friluftslivsområde. Området er mye brukt, og er opparbeidet med
informasjonsskilt, parkeringsplass, søppelstativer, toalett og bru. Engsand er angitt å ha
svært viktig verdi.
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Figur 21 . Engsand friluftslivsområde er et statlig sikr et friluftslivsområde.

Det er registrert flere stier som går ut fra fylkesvegen, og det er lokale turmål innenfor
eller nært opptil planområdet, men disse er ikke kategorisert som viktige turstier eller
opplevelsespunkter. Turkart for Østfold angir Svinndal varde, Sæbysaga og Svinndal
kirke som «opplevelsespunkter».

Figur 22 . Stier og opplevelsespunkter. (Kilde: Turkart Østfold )

5.7 Landbruk

Planområdet berører i stor grad dyrka mark, fulldyrka. I tillegg berøres skog av middels
til høy bonitet.
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Figur 23 . Bonitetskart , AR5 . (Kild e: www.kilden.nibio.no )

5.8 Trafikkforhold

Trafikktall
ÅDT på fylk esveg 115 på strekningen Skjønnerød til kryss fv. 282 Missingmyrveien er
1 647 (20 1 8 - tall). Andel lange kjøretøy er 9 %. På strekningen fra kryss fv. 282
Missingmyrveien til gamle Nordby meieri/kryss fv. 114 Trøsk e nveien er ÅDT 1 440
(2018 - tall) . Andel lange kjøretøy er 1 1 % .

Ulykkessituasjon
Det er fra 2008 til 2018 registrert 21 politirapporterte ulykker på strekningen p å ca. 14
km. Det er registrert 4 alvorlig skadde og 3 drepte ( i årene 2010, 2012 og 2015)
innenfor perioden.

5.9 Universell tilgjengelighet

Det er flere bussholdeplasser langs planstrekningen, ingen er tilrettelagt for universell
utforming .

5.10 Teknisk infrastruktur

Det er hentet inn oversikt over kabler og ledninger fra berørte netteiere.

5.11 Grunnforhold

I følge Norges geologiske undersøkelse (NGUs) sitt kvartærgeologiske kart (se figur 24 )
går store deler av strekningen gjennom marine avsetninger . Mellom Spjøter og
Sæbyvannet, samt ved krysset med fv. 114, ligger vegen langs områder med torv og
myr , eller går den stedvis på bart fjell. Hele strekningen ligger under marin grense.

http://www.kilden.nibio.no/
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Figur 2 4 . Løsmassekart (Kilde: NGU)

Figur 25. Kvikkleire, forekomster og faregrad. (Kilde: NVE/ NGU)

Det er registrert forekomst av kvikkleire ved Haugen, sør for Skjønnerød (se figur 25;
SVV kvikkleirepunkt). Ellers er det ingen kartlagte eller registrerte
kvikkleireforekomster langs strekningen. Det betyr imidlertid ikke at kvikkleire ikke
kan forekomme der hvor en har marine avsetninger.
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De t planlegges grunnundersøkelser ved kulturminne Haugen, hvor vegen skal
sideforskyves.

5.12 Støyforhold

Prosjektet er et tiltak som i seg selv ikke medfører økt støy på strekningen.
Reguleringen omfatter trafikksikkerhetstiltak som avviker fra kravene i
støyr etningslinjen T - 1442. Støysituasjonen langs strekningen er dokumenter t me d
støyvarselkart (se vedlegg 3 ) . D et vil ikke bli vurdert støytiltak for eventuelle boliger
langs strekningen.

5.13 Luftforurensing

Ikke aktuelt for dette prosjektet, grunnet at tiltaket er for å bedre sikkerheten langs
fylkesvegen.

5.14 Risiko - og sårbarhet (eksisterende situasjon)

Vurderingene under er gjort for å vurdere mulige risiko - og sårbarhetsforhold som har
betydning for om de planlagte og regulerte arealer er egnet til formålet og om eventuelle
endringer kan komme av planlagt utbygging av ny vei. Risiko er knyttet til mulig e
ulykker. Sårbarhet er knyttet til skader som kan påføres miljø og samfunn.

I tabellen har de ulike fargene følgende betydning:
• Grønt er utenfor risikoområdet
• G ult krever at tiltak vurderes
• R ødt krever tiltak iverksatt

Tabell 1 . Risiko - og sårbarhetsan alyse. Grønt er utenfor risikoområdet, g u lt krever at tiltak vurderes og rødt
krever tiltak iverksatt.

Aktuelle tema:
Risiko - og sårbarhetsanalyse

Sannsynlighet Konsekvens Risiko

Ulykker med farlig gods Lite sannsynlig Alvorlig
Trafikk generelt Sannsynlig Alvorlig
Grunnforhold og kvikkleireskred Lite sannsynlig A lvorlig
Snøskred og steinsprang Usannsynlig Mindre

alvorlig
Flom og erosjon Usannsynlig Mindre

alvorlig
Ulykker i anleggsperioden Lite sannsynlig Alvorlig
Høyspentlinjer Sannsynlig Alvorlig

Sårbarhet i forbindelse med landskap og naturmiljø er omtalt i kap. 7 . «Virkninger av
planforslaget».

Trafikkulykker, brann og transport av farlig gods.
Kartet fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser at det tran sporteres
farlig godt i klasse ADR 8 (etsende stoffer) på vegstrekningen , fra Skjønnerød til fv.
282 .
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Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for ny og trafikksikker veg, som
blir prosjektert og bygget i henhold til Statens vegvesens normaler . Dette er i seg selv et
risikoreduserende tiltak.

Det er en viss fare knyttet til trafikksikkerheten da det er en stor andel tunge kjøretøy på
strekningen sett i forhold til total ÅDT på 1 647 og 1 440 kjøretøy . Det er få avkjørsler,
lite bebyggelse og l ite gangtrafikk langs vegen, noe som minsker risikoen for ulykker
knyttet til gang - og sykkeltrafikk.

Kvikkleire
Løsmassene består i stor grad av et tynt til middels dekke av hav - og strandavsetning.
Det er registrert kvikkleire ved Hauge n , ut over dette er det ikke avdekket grunnforhold
som kan hindre gjennomføring av prosjektet. Det er ikke registrert aktsomhetsområder
for kvikkleireskred eller jord - og flomskred på vegstrekningene.

I forbindelse med grunnundersøkelser ved Haugen vil det bli utarbeidet en geoteknisk
rapport. Tiltak vurderes i rapporten.

Flom og erosjon

Figur 26. Erosjonsrisiko . (Kilde: www.miljostatus.no)

Det er ikke registrert vassdrag med flomrisiko i NVE’s flomdatabaser innenfor
planområdet .
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Ved Kjærnsrød gartneri er vegen hevet i 2011 , og reetablert med lette masser . Ved
Nordre Vastvet er det byttet en stikkrenne . Statens vegvesen har ikke erfart problemer
med flom etter nevnte utbedringer.

Det er opplevd utfordringer med skråningsstabilitet lan gsmed bekken på strekningen
hvor vegen flyttes (ved kulturminne Haugen). Dette vil bedres når vegen sideforskyves
inn i skråningen, bort fra bekken.

Skråningsstabilitet ved Engsbekken (sør for Kjærnsrød) , der vegen ligger nærme
bekken, kan også oppleves som en utfordring. Det planlegges ikke utbedringer av
vegbanen andre steder på strekningen enn ved Haugen, da problemene ikke oppleves
store nok.

Det er registrert middels til stor erosjonsrisiko langs str ekningen. Svært stor
erosjonsrisiko er registrert øst for Onsaker, og ved Nordre Vastvet.

Snøskred og steinsprang
Vurdering for skred på grunn av naturgitte forhold baserer seg på aktsomhetskartene til
www.skrednett .no , og observasjoner gjennom befaringer. Det er ikke registrert
aktsom hetsområder for snøskred e ller for steinsprang inntil vegen. Det nærmeste
området ligger ca. 100 nord for fylkesvegen, ved Haugen.

For øvrige strekninger anses risikoen for snøskred og steinsprang som liten.

For bergskjæringene er det viktig å optimalisere utforming og sikringstiltak før og under
bygging.

Figur 27 . Aktsomhetskart for snøskred. (Kilde : NVE)

http://www.skrednett.no/
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Figur 2 8. Aktsomhetskart for steinsprang. (Kilde : NVE)

Ulykker i anleggsperioden
I forbindelse med gjennomføring av anleggsarbeidene vil det kunne oppstå negative
konsekvenser for mennesker og miljø i nærheten av anleggsområdene. De meste
sentrale problemstillingene er redusert framkommelighet langs dagens veg på grunn av
anleggsarbeid, og fare for utslipp av skadelige stoffer til naturmiljøet.

I forbindelse med anleggsfasen, særlig i tilknytning til sprengning og massetransport vil
det kunne være fare for støy og støv. Ved sprengning må det tas hensyn til grenseverdi
f or rystelser. Det forutsettes at det ikke skjer støyende arbeider på natten og kvelden (kl .
19 - 07). Det er store mengder stein som skal transporteres vekk fra bergskjæringene,
dette vil medføre mye anleggstrafikk.

Høyspentlinjer
Eksisterende høyspentlinje r som blir berørt av tiltaket vil kunne være en risikofaktor i
form av nedfall og påkjørsler. I tillegg vil høyspenningsluftledningene være en fare i
anleggsperioden. Ved Moholt har Hafslund Nett en høyspenningsluftledning som
krysser planområdet. Her er d et også en mastetrafo.

Det må tas hensyn til eksisterende høyspentlinjer i videre planlegging og ved bygging.
Sikkerhetsavstander for høyde og plassering av stolper må vurderes og innarbeides i
byggeplan. Tiltakshaver skal ha et nært samarbeid med linjeei erne for å redusere
risikofaktorene mest mulig.

Terrengformasjoner som utgjør spesiell fare:
Det må i prosjekteringsfasen vurderes om noen av bergskjæringene må sikres med
sikringsgjerde.
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Usikkerhet ved ROS - analysen
Analysen som er gjennomført bygger på f oreliggende planer og kjent kunnskap. Ved
endring i forutsetningene gjennom ny kunnskap eller endringer i løsningsvalg kan
risikobildet bli endret. Risikovurderinger må derfor være et løpende tema i videre
planarbeid og prosjektering, og vil bli innarbeide t i YM - og SHA - plan (Ytre Miljøplan
og Plan for sikkerhet - , helse - og arbeidsmiljø) for traseen.

6 Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk og reguleringsformål

For oversikt over berørte eiendommer , erverv fra den enkelte eiendom samt type
arealbeslag , vises det til tabell i vedlegg 1.

Tabell 2 . Planlagt reguleringsformål

Benevning Formål Areal ( daa )
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

SKV Kjøreveg 10 3,9
SVG Annen veggrunn - grøntareal 141,1
SVG Annen veggrunn – tekniske anlegg 0,6

Anlegg - og riggområde 1,3
Frisikt I nnenfor

vegarealet
Planområde 247

6.2 Tiltaksbeskrivelse

Siden dette er et vedlikeholdstiltak og vegen følger eksisterende kurvatur og bredde vil
det være noe avvik fra standarden.

Det skal ryddes vegetasjon i si kkerhetsavstand til vegbanen , hhv. 3 meter ved
fartsgrense 50 km/t, 4 meter ved fartsgrense 60 km/t og 6 m eter ved fartsgrense 80 km/t.
Langs boligeiendommer er sikkerhetssonen 2 meter fra kjørebanekant.

Grøfter utvides og fjellknauser innenfor sikkerhetssonen skal fjernes. Det legges opp til
en mulig forsterkning av vegskulder langs strekningen, skulderbredde 0 , 75 meter ved
fartsgrense 80 km/t, 0 , 5 meter ved lavere hastighet.

Fyllinger og løsmasseskjæringer er generelt pla nlagt med helning 1:2. Bergskjæringer
som blir lavere enn 4 meter over veg uformes med helling 10:1. Høyere bergskjæringer
skal ha slakere helning, 4:1. Fyllinger og skjæringer avrundes og tilpasses til
eksisterende terreng.

Utbygging skal ellers skje mest mulig skånsomt slik at vegetasjon og landskapsverdier
ikke raseres unødvendig.

Eksisterende rekkverk beholdes. Det skal ikke settes opp nytt rekkverk.
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Ved bergskjæring skal synlig berg ligge utenfor sikkerhetssonen (4 eller 6 meter fra
vegkant i hhv. under eller over fartsgrense 80 km/t), og det skal fylles opp med
løsmasser opp mot berget. På det høyeste vil synlig berg kunne bli 6 - 8 meter når
løsmasser er fylt opp mot bergvegg.

Figur 29 . Prinsipp for tverrprofil forbi dyrka mark og boligeiendom. Sikkerhetsavstand 2 meter langs bebygd
boligtomt.

Figur 30 2 . Prinsipp for tverrprofil gjennom skogsområder. Sikkerhetsavstand 6 meter. Vegskulder 0 , 75 m bred
ved fartsgrense 60 km/t eller høyere, skulderbredde 0 , 5 m ellers. Sikkerhetsavstand 6 meter som vist gjelder ved
fartsgrense 80 km/t.

Figur 31 . Prinsipp for høy bergskjæring. Slakere skjæringsvinkel, 4:1.
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Figur 32 . Prinsipp for tosidig bergskjæring. Stiplet strek markerer dagens bergvegg.

Vegetasjonsetablering
Gjenn om skogsområder skal det benyttes naturlig innvandring av vegetasjon som
metode for vegetasjonsetablering av sideareal. Naturlig revegetering blir sikret med at
eksisterende toppjord fra området blir fjernet, mellomlagret i lave ranker, og brukt som
jordma sser for vegetasjonsetablering på anlegget. Intensjonen med dette er at
vegetasjonssamfunnet som fins i dag blir videreført på det sideterrenget som berøres.
Frøbankjorda som blir tatt vare på inneholder lokale frø, plante - og rotdeler.

Det er viktig at de ulike vekstmassene/vegetasjonsmassene blir lagret på avsatte
områder, og at de ikke blir blandet med andre vegetasjonsmasser. Det er spesielt viktig
at matjord ikke blir lagt ut i skogsterreng, pga. av faren for spredning av ugress.

Skråninger langs jo rder, og grøfter, tilsåes med gress som gressbakke, hagearealer tilsås
som gressplen. Etter bygging skal anleggsbeltet som benyttes i byggeperioden få tilbake
dets opprinnelige funksjon.

Vassdrag
Tiltaket går langs og krysser noen små vassdrag og går i nærheten av Sæbyvannet. Jfr .
Vannressursloven § 11 skal det opprettholdes naturlige kantsoner av minimum 5 meter
langs vassdragene. Disse skal bidra til å hindre erosjon og negativ påvirkning til
vassdraget. Kantsonene kan også bidra til stabile lys - , skyg ge og temperaturforhold for
arter som lever i bekker, elve - og vannkanter. Trærnes vannopptak vil ha en drenerende
effekt og stabiliserer jordsmonn og vegetasjon, som kan motvirke uønsket utvasking av
næringsstoffer og jordpartikler til vassdragene og bidr a til at god vannkvalitet
opprettholdes. Trærne skal også stabilisere og forsterke kanten, og reduserer faren for
utrasing.

Kantsonen langs Engsbekken ligger innenfor sikkerhetssonen. For å beholde denne
kantvegetasjonen skal e ksisterende rekkverk beholde s på denne strekningen, o g det skal
ikke fylles utenfor rekkverkslinjen. Se vedlegg 7 (tegning T001) for snittegning av
løsning langs Engsbekken på strekning hvor fylkesvegen skyves vekk fra bekken.
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6.3 Trafikkløsning

6.3.1 Kjøreatkomst

Eksisterende atkomstveger og avkjørsler opprettholdes.

6.3.2 Tilgjengelighet for gående og syklende

Liten eller i ngen endring fra dagens situasjon.

6.4 Miljøoppfølging

F remmede skadelige arter skal behandles i tråd med Statens vegvesens Handlingsplan
for fremmede arter, Region øst (2011). Nødvendige undersøkelser (registrering av
fremmede arter) må skje i neste planfase, før bygging.

Eventuelle tiltak mht. fremmede skadelige arter vil bli beskrevet i ytre miljøplan so m
utarbeides under byggeplanleggingen. Her vil også inngå eventuelle tiltak i forbindelse
med grave - og sprengningsarbeider i anleggsfasen.

6.5 Universell utforming

Ingen endring fra dagens situasjon.

6.6 Kollektivtilbud

Ingen endring fra dagens situasjon.

6.7 Kulturminner

Det skal gjøres endringer knyttet til vegbanen ved kulturminne Haugen (ID 77837).
Overbygningen på vegen skal mass e utskiftes grunnet dårlige grunnforhold, bæring i
vegen og nærføring til bekken som gir utfordringer ved høy vannstand i bekken o g ved
teleløsning. Fylkesmannen har gitt forbud mot inngrep i bekken langsmed fylkesvegen.
Oppretting og utbedring av vegen må derfor tas på motsatt side av fylkesvegen, mot
kulturminne Haugen.

Det er søkt Riksantikvaren om frigivelse av kulturminne Hauge n (ID 77837). Det er
gjennomført befaring med fylkeskonservator og Statens vegvesen 10. mars 2017.
Tilstanden på kulturminnet er dårlig, og det ble muntlig avtalt med fylkeskonservator på
befaring at kulturminnet med stor sannsynlighet vil kunne frigis. Sø knad om frigivelse
av kulturminne er sendt Fylkeskonservator 02.04.2019.

Søknad om frigivelse av kulturminne Haugen (ID 77837) ble innvilget i brev av
10.04.2019 fra Riksantikvar. Fornminnet ble ikke gjenfunnet og er nå registrert som
fjernet/tapt.

Kul turminne Mellegården (ID 29197 og ID 77380) blir ikke berørt av tiltaket utover
normalt vegvedlikehold og rensing av dagens grøfter. Det legges inn hensynssone på
den delen av kulturminnet som berører reguleringsplanen.
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Kulturminne ved Onsaker ( ID 238927 ) blir ikke berørt av tiltaket, da det ikke
planlegges tiltak i dette området utover normalt vedlikehold. Det legges inn
hensynssone på den delen av kulturminnet som berører reguleringsplanen.

Dersom det under arbeid i området treffes på automatisk fredet e kulturminner,
eksempelvis i form av brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein
osv., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles.

Det er ingen registrerte kulturlandskap eller – miljøer innenfor planområde t.

6.8 Avbøtende tiltak/løsninger ROS

For de høye bergskjæringene er det viktig å optimalisere utforming og sikringstiltak før
og under bygging. Dette kan gjøres med tilstrekkelig grøft og sikringsmidler, både i
bergskjæringa og for løsmassene over berget.

Y tre miljøplan skal beskrive tiltak for å redusere risikofaktorene ved arbeid i nærheten
av høyspentlinjer . Tiltaket gir bedre sikt og reduserer konsekvenser for bilistene ved
utforkjøringer. Risiko for trafikk generelt og ulykker med farlig gods vil derfor
reduseres.

7 Virkninger av planforslaget

7.1 Overordnede planer

Planforslagene vil ha liten eller ingen virkning på eksisterende overordnede planer.

7.2 Landskap

Fjerning av vegetasjon og fjellknauser, samt etablering av bredere grøfter, medfører et
bredere vegrom. Det oppnås derfor et åpnere inntrykk gjennom skogspartiene.

Noen av bergskjæringene vil bli middels høye, ca . 8 - 10 meter over vegen. Oppfylling
med løsmasser vil dempe skjæringshøyden noe. Det benyttes slakere skråningshelning
ved de høyeste bergskjæringer, dette gir et litt videre landskapsrom enn ved 10:1 -
helning.

Bergskjæringene vil være godt synlige de første årene siden fargen avviker fra fjell som
har vært blottlagt over tid. Skjærin gene er i hovedsak i områder med skog på begge
sider, og det er derfor lite innsyn til bergveggene fra omkringliggende landskap.

De øvrige skjæringer og fyllinger er forholdsvis små, og disse inngrepene vil der for gli
godt inn i omgivelsene når det gror til med naturlig vegetasjon.

7.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. v erneverdi

Da kulturminne Haugen (ID 77837) er frigitt, medfører tiltaket ingen konsekvens for
kulturminner og kulturmiljø.
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7.4 Vassdrag

Kantsonen langs bekkene ( bl.a. E ngsbekken) og Sæbyvannet beholdes.

7.5 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven

7.5.1 Beskrivelse

Det er gjennomført ROS - analyse og det skal skrives Ytre Miljø - plan for
byggeplanfasen. Ytre Miljø - planen følger opp aktuelle natur og miljøtiltak.
Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller verneområder innenfor planområdet.
Det er registrert to rødlistede arter innenfor varslet planområde. Asketreet ved Vesle
Spjøter står for langt unna veganlegget til at det vil bli berørt av tiltaket.

Det viktigste temaet knyttet til nat urmiljø i planområdet er ellers å ta hensyn til bekker
og myrområder som krysses, samt å unngå spredning av fremmede skadelige arter.

Av det følgende fremgår det at planområdet og antatte aktiviteter på anlegget er vurdert
etter Naturmangfoldlovens §§ 4 - 1 2.

7.5.2 Vurdering mht Naturmangfoldloven §§ 8 - 12 (LOV 2009 - 06 - 19 nr 100)

Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven (19.06.2009) §8 til § 12

§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge
på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.

Myn dighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen og som kan bidra til bærekraftig
bruk og vern av naturmangfoldet.

Vår vurdering:
Kunnskapsgrunnlaget er basert på innhenting av opplysninger fra Direktoratet for
naturforvaltning (DN) sine databaser Naturbase , Utvalgte naturtyper. Videre er det
hentet data fra Artskart 1.6 fra Artsdatabanken, og Miljødirektoratets database
Miljøstatus.no om kulturlandskap, friluftslivsområder (sta tlig sikra), kulturminner,
flomrisiko og erosjonsrisiko.

Det er ikke utvalgte naturtyper eller foreslåtte verneområder å ta hensyn til i
planområdet, eller tilgrensende dette . Forekomsten av den registrerte prioriterte arten
ask ligger så langt unna vegen at de ikke vil bli berørt av tiltaket.

Etter Statens vegvesen sin vurdering er det innhentet tilstrekkelig kunnskap sett i
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
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§ 9. (føre - var - prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig
skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikk e mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette
eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.

Vår vurdering:
Føre - var - prinsippet vil bli tillagt vekt i prosessen videre, blant annet ved utarbeidelse av
ytterligere risikovurderinger i byggeplanfase n og utarbeidelse av plan for ytre miljø som
et premiss for selve anleggsarbeidet.

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.

Vår vurdering:
Et bredere veganlegg vil utgjøre en større barriere mot kryssing av vegen.
Kantvegetasjon er et viktig habitat. Rydding av sikkerhetssonen medfører at
kantvegetasjon fjernes, men den vil på sikt reetableres, da i større avstand til vegen.
F jerning av skog i sikkerhetssonen vil redusere risiko for viltpåkjørsler. Tiltaket
medfører ingen endring i støypåvirkning.

Vegetasjonssoner langs bekker vil bli beholdt i minimum 5 meter bred d e. Eksisterende
vegrekkverk langs Engsbekken beholdes og det skal ikke etableres vegfylling utenfor
rekkverket.

Tiltaksområdet er ikke særlig belastet i dag. Statens vegvesens oppfatning er at den
samlede påvirkningen som tiltaket utsetter økosystemet for antas å være på et
akseptabelt nivå.

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og
skadens karakter.

Vår vurderin g:
Eventuelle tiltak vil bli beskrevet i Ytre miljøplan som utarbeides under
byggeplanleggingen. Her inngår tiltak og restriksjoner i forbindelse med arbeider ved
kryssing av bekker og forekomstene av svartelista arter. Eventuelle avbøtende tiltak vil
bli satt i verk før anleggsstart.

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av
tidl igere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de
beste samfunnsmessige resultater.
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Vår vurdering:
Utbygging skal skje mest mulig skånsomt slik at vegetasjon ikke raseres unødvendig.
Med bakgrunn i det som er omtalt over kan ikke Statens vegvesen se at
miljøbelastningen i området blir så stort at tiltaket ikke kan gjennomføres.

7.6 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk

Tiltaket anses ikke å føre til negative virkninger for rekreasjonsinteresser/ - bruk i
området.

7.7 Trafikkforhold

Trafikkmengden kan øke som følge av bedre vegstandard. Trafikksikkerheten blir bedre
da sikten blir bedre , og skuldrene blir bredere og mer stabile.

7.8 Universell tilgjengelighet

Ingen endring av dagens situasjon.

7.9 ROS

ROS - analysen viser at høyest risiko fo r ulykker har temaene « Trafikk generelt »,
« høyspentlinjer », « ulykker med farlig gods » og « ulykker i anleggsperioden ».

Tiltaket er et forbedringstiltak, så dagens situasjon vil bli forbedret for temaene
«Trafikk generelt» og «Ulykker med farlig gods». Vid ere planlegging skal vise
risikoreduserende tiltak i forhold til høyspentlinjer og – stolper . Det skal utarbeides
SHA - plan (Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) som viser hvilke avbøtende til tak
som skal gjennomføres for ulykker i anleggsperioden.

Konklusjon
ROS - analysen viser at det gjennom planlegging og risikoreduserende tiltak vil være
mulig å redusere antall uønskede hendelser, eller redusere konsekvensene av disse.
Det kan konkluderes med at prosjektet i seg selv ikke vil medføre større farer enn hva
som kan aksepteres. Vi kan ikke se at det er spesielle farer eller risikomomenter som
ikke kan reduseres ved videre god planlegging.

7.10 J ordressurser/landbruk

Prosjektet vil i liten grad berøre jordbruksarealer. Skogbruksar ealer vil i større grad
be røres av prosjektet. Unntakene er ved omlegging av vegen ved Haugen .

7.11 Teknisk infrastruktur

Teknisk infrastruktur vil i liten eller ingen grad bli påvirket av tiltaket da det i liten grad
skal graves som følge av tiltaket.

7.12 Renovasjon

Ingen veger, avkjørsle r eller muligheter for å snu vil tas bort på strekningen.
Renovasjon til boliger på strekningen vil være uten endring.



Fv. 115 Skjønnerød – Nordby , vedlikeholdsprosjekt Nasjonal plan - ID: 0137/62
______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
31

7.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen

Det forventes ingen økonomiske konsekvenser for kommunen som følge av
reguleringsplanen.

8 Avsluttende kommentar

Fylkeskommunen er bevilget midler hvert år i fem år fra og med 2014 til utbedring av
tverrforbindelsene langs fv. 120 og fv. 114/115 mellom E6 og E18. Dette prosjektet har
derfor allerede midler tilgjengelig til utbedring. Ved vedtat t plan vil utbedringene kunne
tas f a tt på i løpet av kort tid.

9 VEDLEGG

• Vedlegg 1 – Berørte eiendommer og arealbeslag
• Vedlegg 2 – B - tegninger (oversiktskart for strekningen)
• Vedlegg 3 – Støysonekart
• Vedlegg 4 – Innspill etter varsel om oppstart (10 innsp ill)
• Vedlegg 5 – Sammendrag av innspill etter varsel om oppstart med kommentarer fra

Statens vegvesen
• Vedlegg 6 – Oppsummering av innspill etter høring/offentlig ettersyn med

kommentarer fra Statens vegvesen
• Vedlegg 7 – T001, snittegning langs Engsbekken
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