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NOTAT  

OPPDRAG 126531 reguleringsplan for fv. 109 Råbekken – 
Alvim, parsell Rolvsøysund - Alvim 

DOKUMENTKODE 126531-04 -SI-PLAN-NOT-
012 

EMNE Utvidet varsling av planoppstart TILGJENGELIGHET Åpen 
OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen region øst OPPDRAGSLEDER Lise Larsen 

KONTAKTPERSON Lise Larsen SAKSBEHANDLER   
KOPI   ANSVARLIG ENHET 10103050 Oslo 

Samferdsel 
 

1 Utvidet varsling reguleringsplan for fv. 109 parsell Rolvsøysund – Alvim - 
innkomne merknader 
Statens vegvesen har varslet utvidelse av planområdet ved Alvim. Utvidelse av planområdet gjøres 
fordi en ønsket å regulere inn av jordbruksavkjørsel ved Alvim og sykkelveg med fortau på 
eksisterende jernbanespor mellom Yven og Alvim. Deler av de aktuelle arealene ligger utenfor 
tidligere varslingsgrense.  

 
Figur 1-1: Varslet utvidet planområde 

 

Berørte grunneiere i de to områdene ble direkte varslet med brev i september 2018, med frist til å 
komme med innspill 12. oktober 2018. Det ble også varslet ved annonse i Sarpsborg Arbeiderblad.   
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Ved fristens utløp har en mottatt seks innspill: 

1) Bane NOR 
2) Lars A.Hansen, Nortura SA 
3) Tor Aslaksen 
4) Hafslund Nett 
5) Fylkesmannen i Østfold 
6) NVE 

 

Videre følger et sammendrag av merknadene med plankonsulentens kommentar. 

 Bane NOR 
Bane Nor viser til at det ikke foreligger planavklaring for fremtidig jernbanetrase i området, og 
dermed heller ikke noe vedtak om nedleggelse av dagens trase. Handlingsprogrammet for 
jernbanesektoren medfører endringer i fremdrift for dobbeltsporet mellom Fredrikstad og 
Sarpsborg. I den forbindelse skal en vurdere kostnadsreduserende tiltak og utbyggingsrekkefølge 
for strekningen Haug – Klavestad. Dette innebærer stor usikkerhet rundt hvor lenge 
jernbanedriften på strekningen skal opprettholdes.  

Bane NOR aksepterer ikke endret arealbruk av dagens jernbane før det foreligger en vedtatt 
arealplan for framtidig jernbanetrase. 

Kommentar 

Bane NORs innspill har stor betydning for reguleringsplanen. Planen legger opp til å regulere full 
utbygging av veganlegget til fire felt og bygging av sykkelveg med fortau fram til Alvim. En viktig 
årsak til at planområdet er varslet utvidet er ønsket om å legge sykkelveg på jernbanelinjen.  

En løsning er å regulere med to formål på jernbanearealene slik at jernbaneformålet gjelder fram til 
ny jernbane er satt i drift. Det vil gi Bane NOR full råderett over arealene så lenge de har behov for 
det. Forslaget er lagt fram for Bane Nor som fastholder sitt standpunkt om å imøtegå en evt. 
regulering av deres arealer med en innsigelse.  

SVV fremmer to reguleringsplaner, en for byggetrinn 1 og en for byggetrinn 2. Gjennom en 
regulering vil beboere som er berørt av avlastnings- og vegarbeider ved Yven kunne kreve innløsning 
av eiendommene. En utsettelse av planene vil kunne sette beboerne i en vanskelig stilling.  

 

 Lars A.Hansen, Nortura SA 
Norturas anlegg i Ludvig Engesvei 15/21 ligger helt inn mot jernbanen. Eiendommen brukes aktivt 
helt ut til eiendomsgrensa. Arealet benyttes til tungtrafikk og interntrafikk. Det ligger gasstanker for 
prosessgasser og fyrhus med dampproduksjon vest for bygningsmassen nær jernbanen.  

Nortura ønsker at det etableres et nøytralt belte langs eiendomsgrensen og at evt. sykkelsti 
etableres lenger vest i planområdet. Dette for å redusere risiko og unngå interessekonflikt mellom 
virksomheten og publikum. 

Kommentar 

Avstanden mellom eiendomsgrensen til Nortura og planlagt vegkant for sykkelvegen varierer fra 15 
til 7 m. Dette gir tilstrekkelig bredde til at en kan etablere vegetasjon mellom vegen og 
virksomheten slik at det blir lite innsyn til bedriftens trafikk- og lagerareal.  
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Med hensyn til sikkerhet må en forvente at Nortura sørger for samfunnssikkerhet knyttet til sine 
anlegg. 

Jernbanetraseen vil gi den beste sykkelvegtraseen for trafikantene. En forskyvning av traseen vil 
føre anlegget inn på trafikkarealene til Amfi Borg.  

Det vil ta lang tid før jernbaneanlegget er nedlagt og det kan bygges sykkelveg på dagens spor. 
Innspill fra Bane NOR gjør at en vil regulere de to byggetrinnene ved Yven hver for seg. Det er andre 
byggetrinn som har nærføring til Nortura.  

 

 Tor Aslaksen 
Aslaksen formoder at planlagt jordbruksavkjørsel var for å sikre ham atkomst til jordene nord for fv. 
109. 

Aslaksen mener at en løsning der jordbruksredskap skal benytte fv. 109 fram til rundkjøringen ved 
Alvim vil være en dårlig løsning mhp. saktegående redskap og fare for ulykker, og at det  ikke er i 
tråd med SVVs ønsker om å få vekk jordbrukstrafikk fra hovedvegnettet. 

Aslaksen viser til avtale med Tune kommune i forbindelse med renseanlegget der kommunen 
forpliktet seg til å forsøke å påvirke ansvarlig myndighet til å la jordbrukstrafikk benytte planlagt 
gang- og sykkelbru over fv. 109.  

Det henvises til kjøpsavtale med Tune kommune ved salg av tomt til renseanlegget. Sarpsborg 
kommune så i 1987 behov for bru over fv. 109. Behovet forsterkes ved overgang til 4 felt. Brua kan 
også benyttes som atkomst til Strømsæthers veg.  

Sarpsborg kommunes forpliktelser står fortsatt ved lag, og utvidelsen av planområdet for 
landbruksatkomst ansees ikke nødvendig.  

Kommentar 

Gjeldende reguleringsplan for fylkesveg 109 ble vedtatt i 1980, syv år tidligere enn avtalene fra 1987 
som Aslaksen viser til.  Den har ingen bru over fv. 109 i forbindelse med Aslaksens eiendom.  

Aslaksen viser til at kommunen forplikter seg til å forsøke å påvirke ansvarlig myndighet til bruk av 
en gangbru. Det gir ingen garanti for at arbeidet vil lykkes, og forplikter ikke SVV.  

SVV ser det som en akseptabel løsning av jordbruksredskap følger fv. 109 mellom renseanlegget og 
rundkjøringen vest for Amfi Borg. Vegen vil få fartsgrense 60 km/t. Det reguleres likevel en avkjørsel 
til jordene nord for fv. 109 oppe ved rundkjøringen ved Amfi Borg.   

I første byggefase blir det ikke bygget fire felt forbi Aslaksen, og jordbruksredskap kan krysse over 
vegen.  

 Hafslund Nett 
Hafslund Nett har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet. Det må tas nødvendige hensyn til 
anleggene i utformingen av planen, og det må ikke iverksettes tiltak som forringer atkomsten til 
anleggene.  

Nettselskapet har en regionalnettslinje som går i kabel innenfor planområdet.  
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Figur 1-2: Kart med markering av eks. høyspentnett i området 

Byggeforbudsbeltet for den aktuelle kraftledningen er 20 m. Nettselskapet ber om at traseen legges 
inn i planen med hensynssone kode 370.  

Nettselskapet viser ellers til generelle retningslinjer knyttet til luftstrekk og kabelanlegg. 

Ved behov for nettstasjoner kan det være behov for å sette av areal til dette.  

Nettselskapet ber om at framtidige anlegg planlegges slik at de tar hensyn til selskapets 
eksisterende anlegg. 

Kommentar 

Planforslaget slik det foreligger berører trase for høyspentlinje. Dersom forslaget videreføres vil en 
legge inn hensynssone 370 i samsvar med innspill fra nettselskapet.  

Behov for nye nettstasjoner er vurdert, og nettstasjonene kan ligge på areal som er regulert til 
annen veggrunn.  

 

 Fylkesmannen i Østfold 
Fylkesmannen viser til tidligere innspill til planprosessen og deltakelse i ekstern samarbeidsgruppe. 

Det vises til fylkesmannens arbeidsområde som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og 
samfunnssikkerhet, og ivaretakelse av barn og unges interesser. Videre skal fylkesmannen følge opp 
Stortingets og regjeringens vedtak. Fylkesmannens hovedfokus er å ivareta nasjonale og vesentlige 
interesser.  

Kommunen skal registrere arealendringer i KOSTRA. Størrelsen av arealbruksformålene bør derfor 
fremgå av planbeskrivelsen.  

Utvidet varsling gjør at planen vil kunne omfatte et kjøpesenter. Det bør vurderes om dette er 
nødvendig fordi et kjøpesenter kan komplisere planprosessen.  
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Fylkesmannen ser det som positivt at det planlegges en landbruksatkomst. Plasseringen bør gi 
minst mulig omdisponering av dyrket mark  

Kommentar 

Varslingen omfatter Amfi Borg, men plangrensen vil bli lagt utenom kjøpesenteret.  

Planbeskrivelsen har oversikt over arealbruk. Forbruk av dyrka mark vil også fremgå av KU.  

 NVE 
NVE viser til at de er nasjonal sektormyndighet innenfor saksområdene flom, erosjon og skredfare, 
allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann og anlegg for energiproduksjon og fremføring 
av kraft.  

Det vises til en rekke veiledere og sjekkliste knyttet til arealplanlegging.  

NVE vil prioritere planarbeid der en ber om faglig bistand til konkrete problemstillinger. 

Kommentar 

Det har vært direkte kontakt med NVE i det aktuelle planarbeidet. SVV har engasjert geoteknisk 
kompetanse som ivaretar de aktuelle problemstillingene i utvikling av planen.  

 

 

 


