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1 Oppsummering av innspill ved utvidet varsel om planoppstart 
I forbindelse med prosjektering av overvannsløsning for fv. 109 strekningen Råbekken–Rolvsøysund 
ser en behov for å kunne føre overvann fra vegen ut i Glomma. Det medfører behov for å utvide 
oppstartsvarselet for reguleringsplan med KU.  

Utvidelsen omfatter et areal langs Evjebekken og et 
område rett sør for godsterminalen ved Valle.  

Ved Evjebekken er varselet utsendt for å sikre mulighet 
til å rense opp i bekkeløpet og sikre flomveger der 
Evjebekken krysser jernbanen og Evjebekkveien.  

Området som ble varslet ved Valle omfatter et større 
areal fordi det forelå to alternative løsninger for grøft 
mellom Dikeveien og Glomma. De to alternativene ligger 
henholdsvis lengst nord og lengst sør i det varslete 
området.  

Berørte grunneiere i de to områdene ble direkte varslet 
med brev i april 2017, men frist til å komme med innspill 
15. juni. Det ble også varslet ved annonse i Fredrikstad 
blad.  Enkelte samfunnsaktører ble varslet i etterkant i 
juni 2017 med innspillsfrist i september.  

Ved fristenes utløp var det kommet inn seks innspill til 
planarbeidet.  

 

 

1. Norges vassdrags- og energidirektorat 

2. Bane Nor 

3. Fylkesmannen i Østfold 

4. Turid og Trond Solskau 

5. Østfold fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen 

6. Østfold fylkeskommune, fylkeskonservator 

 

Fredrikstad kommune har i tillegg kommet med en tilbakemelding om hvilket alternativ de ønsker 
skal legges til grunn for videre planarbeid ved Valle.  

I det etterfølgende oppsummeres de enkelte innspillene. Kommentar til hvordan innspillet er 
ivaretatt videre i planen er satt i kursiv.  

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

NVE gir i forbindelse med planarbeid råd og veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og skredfare, 
vassdragsinngrep, samt vassdrags- og energianlegg.   

Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn 
til flom- og skredfare i arealplanleggingen. Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 
10 Kapittel 7) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs 
retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til 
disse naturfarene. Kommunene må også tilpasse arealbruken til klimaendringer som blant annet 
innebærer mer nedbør og ekstremvær.  

Figur 1-1: Kartskisse utvidet planområde markert 
med rødt 
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NVE har utarbeidet en sjekkliste til hjelp i reguleringsplanarbeidet. Denne følger vedlagt. Lista 
anbefales brukt ved ROS-analysen. 

NVE understreker at evt. manglende kapasitet kan ikke alle saker følges opp. Manglende uttalelse 
fra NVE fritar ikke tiltakshaver eller kommunenes for ansvar iht. pbl og TEK. Det vises til tidligere 
innspill datert 17.12.2014. 

 

Kommentar: Det er generelt dårlige grunnforhold i planområdet. Plankonsulent har geoteknisk 
kompetanse som deltar aktivt i planarbeidet. Undersøkelser og rapportering skjer iht. krav fra NVE. 
Tiltak i Evjebekken skal gjøres for å sikre mot flomskader langs bekken. Grøft til Glomma vil avlaste 
det eksisterende diket i Dikeveien og gi bedre overvannskapasitet for framtidig utbygging i området.  

 

Bane NOR 

Bane NOR understreker behovet de har for å beholde fleksibilitet med brede anleggsfrie korridorer 
langs eksisterende sportrasé samt planlagt ny korridor for InterCity. Det er også viktig å ivareta 
effektiv trafikkavvikling til og fra Rolvsøyterminalen. Det er for tidlig for Bane NOR å si i hvilken grad 
dette berører deres planer.  

Bane NOR minner om regler knyttet til planlegging og anleggsarbeid nær eksisterende jernbane. 
Evt. kulvert under spor må etableres ved boring. Massene er ustabile, og Bane NOR forventer 
geoteknisk dokumentasjon før arbeid kan iverksettes.  

Bane NOR vil vurdere saken på nytt ved off. ettersyn. Det forventes at forslagsstiller setter seg inn i 
Veileder for god planlegging og deres tekniske regelverk. 

 

Kommentar: Oppdragsgiver har bestemt at en skal gå videre med det grøftealternativet som ligger 
langs sørsiden av godsterminalen ved Valle. Grøfta er planlagt boret og lagt i rør under jernbanen. 
Traseen videre langs grensa mot terminalen ligger som åpen grøft. En slik grøft vil kunne krysses 
med bru eller kulvert. Grøfta kan legges i rør dersom det er behov for å utvide terminalen, men for 
vannhåndtering vil det være en fordel med åpen grøft.  

Det er etablert et samarbeid mellom planleggerne for InterCity og fv. 109 der en har jevnlige 
informasjonsmøter. Videre arbeid vil bli koordinert med InterCity. Bane NORs tekniske regelverk vil 
bli fulgt ved etablering av anlegget. Det blir gjort nødvendige geotekniske vurderinger knyttet til 
anlegget.  

 

Fylkesmannen i Østfold 

Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal se til 
at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannens hovedfokus i 
høringsprosessen er å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser i planleggingen.  

Fylkesmannen er kjent med at høringsinstanser ved en feil ikke ble varslet om utvidelsen av 
planområdet. Det forutsettes at det tas en gjennomgang av hvilke høringsinstanser som burde vert 
varslet, og at dette blir gjort.  

Fylkesmannen viser til innspill ved planoppstart og påpeker at «Veiene vil representere store harde 

flater som samler mye vann. Håndteringen av dette overvannet må vurderes, inkludert 

forurensningene som kommer fra trafikken og risiko for ulykker. Det må også vurderes om det er 

behov for rensedammer eller lignende systemer.» Både ved Råbekken og ved grøfteetableringen 
lenger nord bør det vurderes å etablere dammer for å bidra til flomdemping og forsinkelse av 
vannet samt bidra som sedimentasjons-/rensedammer.   
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Råbekken er i Miljødirektoratets Naturbase kartlagt som viktig bekkedrag. Bekken beskrives der å 
ha en økologisk funksjon som spredningskorridor i et utbygd område, en sammenbinding mellom 
Glomma og Borredalsvannet. Som nevnt i FMs innspill 17.12.14 «… bør det være et mål å fjerne 

minst mulig kantvegetasjon og berøre bekkeløpet minst mulig. Det bør også vurderes avbøtende 

tiltak som tilplanting av kantvegetasjon, plastring for å hindre erosjon, utsetting av stein eller 

utlegging av grus i selve bekken. Dette for å bidra til høyere biologisk mangfold…»   

Det beskrives behov for å bygge nye kulverter under veiene. Disse bør da utformes slik at det også 
gis mulighet for mindre dyr til å ferdes langs bekken. Det vises til Statens vegvesen håndbok V134 
Veger og dyreliv kapittel 5.  

FM foretrekker ut fra landbruksinteresser at en velger det nordligste grøftealternativet ved Valle. 
Samtidig poengteres at det er en fordel med mest mulig åpne løsninger. Lukkede dekler må 
dimensjoneres med hensyn til klimaprognoser.  

 

Kommentar: Overvann fra veganlegget vil bli tatt hånd om i prosjekteringen, og håndteringen blir 
vurdert i henhold til gjeldende retningslinjer. Dagens veganlegg har ikke noe overvannsystem, og 
vann fra veganlegget går direkte ut i sideterrenget. Diket i Dikeveien har ikke kapasitet til å ta imot 
vannet fra veganlegget. Behov for rensedammer og fordrøyningsanlegg er vurdert.  

En tar sikte på å ruste opp eksisterende fordrøyningdam vest for jernbanelinjen ved Evjebekken. Øst 
for jernbanelinjen har en kommet fram til at tiltaksbehovet er så lite at områdene ikke trenger å 
inngå i reguleringsplanen. Det er lagt inn krav i reguleringsbestemmelsene om at kulverter under 
Evjebekkveien og fv. 109 skal tilrettelegges som smådyrpassasje. Det vil bli behov for inngrep i 
eksisterende vegetasjonsbelte langs bekken i forbindelse med kryssing av fv. 109 og Evjebekkveien. 
Vegetasjon vil bli reetablert med tilsvarende arter. Mellom de to kulvertene blir det etablert et 
fordrøyningsområde i forbindelse med bekkeløpet.  

Ved Valle har SVV valgt å gå videre med det nordligste alternativet, i tråd med fylkesmannens 
tilråding. Anlegget blir dimensjonert ut fra klimaprognoser og forventet utvikling i området ved 
Dikeveien nord.  

 

Turid og Trond Solskau 

Alternativ 2 for grøft til Glomma berører deres eiendom. Dersom dette alternativet blir valgt ønsker 
en at grøfta skal legges i lukket rør.  

Kommentar: En har valgt å gå videre med alternativ 1 som ikke berører Solskaus eiendom. 

 

Østfold fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen 

Planprogram  

Det utvidede planområdet avviker fra tidligere fastsatt planprogram.  

Kulturminne  

Fylkeskonservatoren har sendt eget brev datert 02.06.2017. 

Grøntstruktur i sør ved Evjebekken  

I kommuneplanen for Fredrikstad ligger Evjebekken i flere hensynssoner, både naturmiljø, flom og 
høyspenningsanlegg. I tillegg er det vist strekninger for infrastruktur, både mulig bro og sykkelvei 
som kan knyttes til marka i tillegg til Glommastien. Det er en fordel om disse snarveiene kan sees i 
sammenheng i planprosessen, og vurderes om det eventuelt bør lages en tursti langs bekken fra 
Glommastien til marka.  
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Jordvern i nord ved Valle/Omberg  

Det bør redegjøres for hvor mye dyrket mark en åpen grøft beslaglegger, samtidig som det bør 
vurderes om arealene vil bli mindre egnet eller mindre tilgjengelige med en oppdeling.  Den 
nordligste løsningen er foreslått delvis i kulvert, og går gjennom industriområder som er avsatt til 
nåværende bebyggelse og anlegg i kommuneplanen for Fredrikstad kommune.    

Begge traseene vil krysse Glommastien, og det bør etableres alternative løsninger i anleggsperioden 
slik at gående og syklende kan komme fram.   

Jernbane og ny fylkesvei over Glomma  

Begge de nye områdene ligger i tilknytning til ny jernbane og alternativer for ny bro over Glomma. 
Det bør redegjøres for om tiltakene påvirker broprosjekt og ny jernbane.  

Oppsummering  

ØFK ber om en redegjørelse for punktene over. Samtidig ber en om at det legges til rette for gode 
og hensiktsmessige løsninger for gående og syklende i tilknytning til prosjektene i samråd med 
Fredrikstad kommune. Snarveier bør etter ØFKs vurdering knyttes opp mot stedegen vegetasjon og 
åpne bekker/grøfter. Dersom det skal foretas endring av planprogrammet ber ØFK om at dette 
oversendes og at det klart framgår hvilke endringer som er foretatt.    

Kommentar: En kan ikke se at utvidelsen av planområdet har betydning for planprogrammet. KU er 
utvidet til å omfatte tilleggsarealene. Ved Evjebekken legger planforslaget opp til sammenhengende 
gang- og sykkelvegsystem fra jernbanekryssingen til Råkollveien. Herfra kan en følge denne 
blindvegen opp til Rågata og komme seg opp i marka. Planen har for øvrig et eksepsjonelt godt 
tilbud til gående og syklende.  

Det er redegjort for forbruk av dyrket mark ved de ulike grøftealternativene. Det nordligste 
alternativet er valgt. Framkommelighet på Glommastien i en anleggsfase vil inngå i planer for 
anleggsgjennomføring i en senere fase.  

Det vil være aktuelt å bore under jernbane for at grøfteframføring ikke skal gi stopp i togtrafikken. 
Ved det nordligste alternativet er det flere spor som skal krysses enn på det sørligste. Ny bro over 
Glomma blir ikke berørt.  

 

Østfold fylkeskommune, fylkeskonservator 

Det vil være behov for en arkeologisk registrering innenfor den nordlige utvidelsen av planområdet 
(rett sør for godsterminalen til Valle). I nærområdet er det kjent flere områder med bosetninger fra 
jernalder. I tillegg ligger området nær flere kjente felt med bergkunst. 

Fylkeskonservator mener det er sannsynlig at det skjuler seg arkeologiske kulturminner innenfor 
planområdet. En varsler derfor behov for en arkeologisk registrering i området før en kan gi en 
endelig uttalelse i saken.   

Arkeologisk registrering vil bestå i maskinell prøvesjakting.  Videre følger budsjett for undersøkelse 
på de to skisserte traseene for grøft til Glomma. Det gjøres rede for videre saksgang avhengig av 
type funn. 

Avgrensning av arealet som skal undersøkes bes oversendt i SOSI eller SHAPE-format.  

Fylkeskonservator ber om å få melding dersom en gjør endringer av planområdet eller annet som 
kan påvirke kostnadene.  

Kommentar: Det holdes løpende kontakt med fylkeskonservator. Etter som en har valgt det nordre 
alternativet vil det kun være behov for registreringer langs denne traseen.  

 


