Planinitiativ - Reguleringsplan for utbedring fv.381Seppoveien
a) Formålet med planen

Det er utarbeidet en strategisk vedlikeholdsplan for tidligere Østfold fylke. Denne ble
vedtatt av Østfold fylkesting i juni 2015 og i 2018 (revidert utgave). Dette er et tiltak for å
bedre levetiden på asfaltdekker på utvalgte fylkesveger. Tiltak vil være å etablere bedre
grøfter og drenering av vegkroppen, etablere vegskuldre, rydde sideterreng og bytte ut
dårlig overbygningsmasser der det er behov for det. Det gjøres ingen endringer på
veggeometri eller vegbredde, med unntak av nye vegskuldre for å «spenne inn» vegen og
unngå kantheng.

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet

Planområdet er vist på kartet og strekker

seg fra Evenrød til Hauge (Solli, fv. 112 x

fv. 381). Strekningen er ca. 6 km lang og

fartsgrensen er 80 km/t på mesteparten av
strekningen, med 60km/t i start og slutt.

ÅDT 2636 mellom Evenrød og Elindvegen
og ÅDT 2145 mellom og Elindveien og
Hauge .

Tiltaket vil ha liten påvirkning utenfor

planområdet.

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
Det er ikke planlagt bebyggelse
d) Utbyggingsvolum og byggehøyder
Ikke aktuelt
e) Funksjonell og miljømessig kvalitet
Tiltaket vil forbedre vegens funksjon ved bedre drenering og etablering av grøfter.
Trafikksikkerheten vil øke ved at trær hogges og fjellknauser fjernes i vegens sideterreng.
f)

Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser

Tiltaket vil påvirke landskapet ved at dette åpnes opp pga. felling av trær. Forøvrig blir det
små endringer i forhold til vegens plassering i terrenget. Det skal utarbeides plan for ytre
miljø (YM-plan) hvor miljøutfordringer kartlegges, herunder omfang og krav til avbøtende
tiltak.
g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer
Fylkesplan Østfold (2018)
Planområdet er i fylkesplanen avsatt til LNF-område.

Kommuneplaner

Planområdet berøres av «Kommuneplan Fredrikstad 2011-2023», ikrafttredelse
06.12.2012, revidert 12.01.2017. Plan-ID: 0106906
Nordre del av planområdet berører hensynssone H570_1kulturmiljø

Figuren viser hensynssone H570_1 kulturmiljø

Planen berører også hensynssone
H730 - båndlegging etter lov om
kulturminner. Kartutsnittet over

viser beliggenheten til automatisk
fredet kulturminne Hauge ved
Sande – boplass fra steinalder

.

Resten av området mellom
Solli og Druteng berører
eksisterende og framtidige
NLFR-områder. Se utsnitt
til venstre.
Innenfor NLFR- områdene
er det i dag fulldyrka jord
og barskog med
varierende bonitet.
Området mellom Druteng
og Evenrød berører
henssynsone H530 hensyn friluftsliv.

Detaljreguleringsplaner

Det er ingen reguleringsplaner i planområdet.

h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
Tiltaket berører blant annet et automatisk fredet kulturminne Hauge ved Sande – boplass fra

steinalder, samt et verdifullt kulturlandskap i Sepposkogen.

I tillegg er det registrert følgende arter av stor forvaltningsinteresse på strekningen:

i)

-

Skokråkefot i Sepposkogen

-

Svart tigerflue ved Veum

-

Musvåk – ved Bråten og Gunnerød

-

Mosesildre ved Gunnerød

-

Ask
hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og
sårbarhet

Ved å gjøre de nevnte vedlikeholdstiltakene vil trafikksikkerheten og framkommeligheten
for utrykningskjøretøy bedres. Seppoveien er den korteste og raskeste forbindelsen

mellom sentrale deler av Fredrikstad og E6/ sykehuset på Kalnes . Siktrydding og

utbedring av sideterreng vil minske risikoen for alvorlig skader ved utforkjøringer.
j)

Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart

De vanlige berørte offentlige etater, kabel- og ledningseiere samt grunneiere innenfor

planavgrensningen vil bli varslet.

k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere,
naboer og andre berørte

Disse varsles gjennom digitale brev og inviteres til å komme med innspill til oppstart og ved

offentlig ettersyn. Det vil avholdes informasjonsmøter og befaringer etter behov.

l) Vurdering om krav til konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredninger
(FOR- 2017-06-21-854)
Drøfting
§ 6.Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding
Bokstav a) og c) er ikke relevant i vurderingen av KU-plikt for dette planarbeidet,
ettersom disse bokstavene retter seg mot andre plantyper og andre lover enn plan- og
bygningsloven.
Planforslaget kan falle under bokstav b), men ingen av tiltakene er nevnt i vedlegg I.

§ 8.Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for
miljø eller samfunn
Planforslaget kan falle under bokstav a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Denne
planen faller ikke under punkt 10. infrastrukturprosjekter bokstav e) i. Bygging av veier,
fordi tiltaket ikke er bygging av ny veg, men et vedlikeholdsprosjekt, hvor det er
skulderbredden, skjæringer/ fyllinger som økes.
Videre kan denne planen falle under § 10 bokstav a) verneområder etter
naturmangfoldloven kapittel V. Det er registrert et automatisk fredet kulturminne i
form av en steinalderboplass (ID 50754-1). Det skal vurderes om dette kulturminne vil
få nærmere arkeologiske undersøkelser.

Konklusjon
Det er registrert et automatisk fredet kulturminne som ligger med hensynssone tett til
vegen. Viken fylkeskommune vurderer at de planlagte tiltakene ikke har vesentlige
virkninger for miljø eller samfunn, og at planarbeidet dermed ikke vil være KU-pliktig. Det
skal vurderes likevel om det er aktuelt å utrede enkelte separate fagtema, men uten at
utredningen av disse skal inngå i en formell KU.

