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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
 
Arkivsak: 16/64   
 
REGULERINGSPLAN GANG- OG SYKKELVEI VED RØDSUND, VÅLER OG 
MOSS 
 
Saksbehandler:  Anne-Grete Øyehaug Arkiv: L12  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
13/22 Planutvalget 31.08.2022 
17/22 Planutvalget 12.10.2022 
19/22 Planutvalget 09.11.2022 
 
Kommunedirektørens forslag 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, legges detaljregulering for gang- og sykkelvei 
ved Rødsund ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker med følgende bemerkninger: 
 

1. Fram til igangsetting av tiltaket, imøtesees det dialog og eventuell reguleringsendring 
for å ivareta dyrka mark, slik omtalt under våre vurderinger. 

2. Bruløsningens alternativ 2 anses som beste løsning iht våre utredninger. 
3. Planformål «annen veigrunn» tilsåes med blomstereng. 
4. Bestemmelsesområde #2 må ikke ligge på dyrka mark. 
5. Forhold vedrørende vann- og avløpsledninger under våre vurderinger må ivaretas i 

prosjekteringen i dialog med Våler kommune. 
 
 
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 31.08.2022 sak 13/22 
 
Behandling: 
Karianne Kullerud fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes, til neste planutvalgsmøte den 12.10.22, da planutvalget ønsker å se på 
alternativer som beslaglegger dyrket mark i mindre grad.  
Karianne Kulleruds forslag vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Vedtak: 
Saken utsettes, til neste planutvalgsmøte den 12.10.22, da planutvalget ønsker å se på 
alternativer som beslaglegger dyrket mark i mindre grad.  
 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 12.10.2022 sak 17/22 
 
Behandling: 
Karianne Kullerud fremmet følgende forslag: 
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Sakens utsettes til neste møte i planutvalget, den 09.11.22. 
- Planutvalget ønsker å avvente etterspurte vedlegg til «Notat om løsningsvalg ved 

fv. 120 Rødsund, gang- og sykkelvei – Våler kommune», datert 05.10.22 fra Viken 
Fylkeskommune, for en felles forståelse av notatets innhold 

- Fortsatt med ønsker om vern av dyrket mark og for å sikre en felles forståelse av 
saken bes det om felles befaring med Viken fylkeskommune.  

 
Kulleruds forslag vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
Sakens utsettes til neste møte i planutvalget, den 09.11.22. 
 

- Planutvalget ønsker å avvente etterspurte vedlegg til «Notat om løsningsvalg ved 
fv. 120 Rødsund, gang- og sykkelvei – Våler kommune», datert 05.10.22 fra Viken 
Fylkeskommune, for en felles forståelse av notatets innhold 

- Fortsatt med ønsker om vern av dyrket mark og for å sikre en felles forståelse av 
saken bes det om felles befaring med Viken fylkeskommune.  

 
Behandling/vedtak i Planutvalget den 09.11.2022 sak 19/22 
 
Behandling: 
Karianne Kullerud fremmet følgende forslag: 
 
I påvente av begrunnelse av fylkeskommunens syn på omdisponering av dyrka mark, har 
planutvalget måttet utsette 1. gangs behandling av planen gjennom to møter. Det har nå blitt 
levert notat og gjennomført felles befaring. Planutvalget mener fortsatt at det burde være 
mulig å bevare mer av den dyrka marka, men ser at fylkeskommunen mener at dette ikke er 
gjennomførbart. Våler kommune forslo å fjerne 3-4 sittegrupper fra dagens rasteplass for å 
spare dyrket mark. Planutvalgets oppsummering av hva som har vært foreslått fra kommunens 
side er oppsummert i vedlegg 15. 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, legges detaljregulering for gang- og 
sykkelvei ved Rødsund ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker.  

2. Bruløsningens alternativ 2 anses som beste løsning iht våre utredninger. 
3. Planformål «annen veigrunn» tilsåes med blomstereng. 
4. Forhold vedrørende vann- og avløpsledninger under våre vurderinger må ivaretas i 

prosjekteringen i dialog med Våler kommune. 
5. Dagens gjerde må bli skjøtet i samme høyde helt ned til Vansjø for å ivareta 

sikkerheten for både folk og fe. 
 
 
Kulleruds forslag vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
I påvente av begrunnelse av fylkeskommunens syn på omdisponering av dyrka mark, har 
planutvalget måttet utsette 1. gangs behandling av planen gjennom to møter. Det har nå blitt 
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levert notat og gjennomført felles befaring. Planutvalget mener fortsatt at det burde være 
mulig å bevare mer av den dyrka marka, men ser at fylkeskommunen mener at dette ikke er 
gjennomførbart. Våler kommune forslo å fjerne 3-4 sittegrupper fra dagens rasteplass for å 
spare dyrket mark. Planutvalgets oppsummering av hva som har vært foreslått fra kommunens 
side er oppsummert i vedlegg 15. 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, legges detaljregulering for gang- og 
sykkelvei ved Rødsund ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker.  

2. Bruløsningens alternativ 2 anses som beste løsning iht våre utredninger. 
3. Planformål «annen veigrunn» tilsåes med blomstereng. 
4. Forhold vedrørende vann- og avløpsledninger under våre vurderinger må ivaretas i 

prosjekteringen i dialog med Våler kommune. 
5. Dagens gjerde må bli skjøtet i samme høyde helt ned til Vansjø for å ivareta 

sikkerheten for både folk og fe. 
 
 
Utredning: 
 
Faktiske opplysninger 
På vegne av Viken fylkeskommune, har Multiconsult AS utarbeidet forslag til detaljregulering 
med konsekvensutredning for gang- og sykkelvei langs fv 120 med kryssing av Rødsund i 
Moss og Våler kommuner. Planforslaget består av to deler, med én plan (plankart og 
bestemmelser) for hver kommune, men med felles planbeskrivelse og fagutredninger. 
Utredningene følger saken i egne vedlegg.  
 
Planarbeidet startet med varsel om oppstart i 2016. Konsekvensutredningen (for temaene 
landskap og kulturminner) ble varslet i 2019 og planforslaget ble oversendt kommunen i 
slutten av mai 2022. Våler kommune har valgt å selv legge planen ut til offentlig ettersyn for 
den delen av planen som ligger i Våler kommune, mens fylkeskommunen la ut planen på 
vegne av Moss kommune. 
 
I dette saksframlegget omtales bare forhold i Våler kommune. 
 
Til planen er det utredet tre alternative bruløsninger. Alle alternativene har samme høyde over 
vannet og har samme lengde og høyde på buekonstruksjonen. Det som skiller de tre, er 
hvordan de avsluttes mot de gamle landkarene og tilgrensende terreng. Detaljene i 
utformingen av de tre alternativene er ikke endelig avklart. 
 
Samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune fattet i februar 2018 vedtak i om at «Kryssing 
for sykkelveg over Rødsund gjennomføres med tospenns bruløsning i limtre med bue eller 
spreng-/ hengverk». Ettersom denne løsningen ikke tidligere hadde blitt utredet, ble det laget 
et skisseprosjekt for bru som ble ferdigstilt 05.12.2019. (Vedlegg 9.) Konklusjonen i 
skisseprosjektet var at sammenlignet med tidligere vurderte bruløsninger var en bru i limtre 
det rimeligste alternativet. I tillegg har brua gode, miljømessige egenskaper siden 
konstruksjonen i hovedsak er bygget av trevirke. 
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Planområdet 
Planområdet ved Rødsund omfatter en landbrukseiendom, fylkeskommunens eiendom ved 
rasteplassen og kommunens eiendom ved friområdet. Området ligger innenfor 100- meters 
beltet, innenfor rød- og gul støysone, samt innenfor fareområde for flom. I Våler kommune er 
planområdet på 7971, 5 m2 og består av veiformål, LNF- formål samt formål for bruk og vern 
av sjø og vassdrag. 
 
Planområdet, med unntak av bru, omfattes tidligere av reguleringsplan for rv. 120 
Hovedrasteplass ved Rødsund, vedtatt i 1996.  
 
Konsekvensutredning landskap/ kulturarv 
Rapporten «Konsekvensutredning av brualternativene for tema landskapsbilde og kulturarv» 
(vedlegg 7) tar for seg konsekvenser for de tre ulike brualternativene med de ulike 
fundamenteringene. Konsekvensutredningen for landskap prioriterer de ulike løsningene i 
rekkefølge 1, 2 og 3, der 1 rangeres høyest. 
  
Den første brua over Rødsund kom i 1865. Den brua ble erstattet av dagens betongbru i 1972. 
Landkarene står igjen og har på Våler-siden inngått i friområdet. Konsekvensutredningen 
peker på alle brualternativene vil påvirke de gamle landkarene negativt, men samtidig at 
funksjonen vil bli gjenopprettet. Konsekvensutredningen for kulturarv prioriterer de ulike 
løsningene i rekkefølge 2, 1, 3. 
 
Landskap 
Plandokumentenes øvrige landskapsvurderinger i Våler omfatter at planformålet «annen 
veigrunn» vil bli tilsådd med gress eller blomstereng. Vurderingen av endringer for 
rasteplassen sier at gang- og sykkelveien blir liggende nær noen av bordene og at disse 
dermed kn oppleves mindre skjermet. Helhetsinntrykket av rasteplassen søkes bevart ved 
legging av to skift gatestein inntil gang- og sykkelveien. 
 
Friluftsliv 
Deler av planområdet har kommunen kartlagt som «svært viktig friluftsområde» med stor 
brukerfrekvens. (Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder, 2019.) Deler av området 
er videre et statlig sikra friluftsområde. Området har badeplass, mulighet for båtutsetting og 
fiskemuligheter. I tillegg er vegvesenets rasteplass innenfor planområdet. 
 
Naturmangfold 
Vurderingen av naturmangfold viser at planområdet har både rødlistearter og fremmedarter. 
Det konkluderes med at det er lite sannsynlig at tiltaket vil føre til at rødlistearter forsvinner. 
Hindring av spredning av fremmedarter er ivaretatt i bestemmelsenes punkt 3.4. (Vedlegg 2.) 
 
Landbruk 
Planbeskrivelsen (vedlegg 3) sier at endring av arealbruk for dyrka mark er problematisk og at 
det har blitt sett på ulike løsninger for å redusere varig omdisponering. I Våler foreslås det en 
varig omdisponering av 474 m2 fulldyrka jord, samt et midlertidig erverv av 1,2 dekar. 
Fylkeskommunen har vurdert grunneiers- og kommunens ønske om nullerverv av dyrka mark, 
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men har konkludert med at dette ikke lar seg gjøre på grunn av trafikksikkerhet og omfattende 
ombygging av rasteplassen. Planforslaget foreslår å fordele ulempene ved å legge veien delvis 
over rasteplassen og delvis på dyrka mark. 
 
Verna vassdrag 
Planområdet omfattes av verneplan for Vansjø- Hobølvassdraget fra 1973. For vassdrag som 
omfattes av verneplanen gjelder at «Andre inngrep i de sikrede områder som kan 
redusere deres verdi for naturvern, friluftsformål og vitenskap må søkes unngått.» I en rapport 
for vassdraget fra 1999 er det utført en verdigradering og i denne er de gamle landkarene gitt 
gradering «lokal verdi.» 
Planbeskrivelsen (vedlegg 3) sier at: «Vassdraget er sterkt flomutsatt og store arealer blir 
enkelte år satt under vann i flomperioder (vedlegg 11). Det er regulert inn hensynssone flom 
på plankartet. Fyllingene i vannet, og de to brupilarene/aksene på utsiden av landkarene, vil 
trolig påvirke strømnings- og flomforholdene i vassdraget minimalt, da det kun er planlagt 
fyllinger på siden av de eksisterende landkarene og smale akser nært land.» 
 
Forslagsstiller vurderer at hensyn til natur-, kultur- og friluftsinteresser i 100- meters beltet 
ivaretas. 
 
Geoteknikk 
Planområdet er vurdert iht NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Oppsummert 
finner ikke vurderingene at det er krav til faresoneutredning. Lokalstabilitet må imidlertid 
ivaretas og undersøkes. Dette er sikret i bestemmelsenes punkt 3.3. (Vedlegg 2.) 
 
Vurderinger 
Konsekvensutredning landskap/ kulturarv 
Administrasjonen har vurdert de tre alternative bruløsningene opp mot landskaps- og 
kulturarv, men også i forbindelse med forhold som omtales under «teknisk infrastruktur». 
Alternativ 2 vil minske fotavtrykket på fyllingene sett opp mot alternativ 1. Videre er det i 
tråd med kulturarv sitt syn at alternativ 2 vil påvirke kulturminnet minst av de foreslåtte 
alternativene. Man vil kunne ende opp med et tydelig skille mellom eldre brukar og ny fylling 
med hensyn til det estetiske. Dersom det gamle brustedet er et landemerke og gir området et 
særpreg, slik det fremgår av konsekvensutredningen for landskap, må det vurderes hvorvidt 
utseendet til de gamle brukarene er en viktig del av det som gir området et særpreg. Finner 
man at det ikke er utslagsgivende for særpreget, kan alternativ 1 være det mest 
hensiktsmessige hvor de gamle brukarene fylles over, slik at det ikke vil bli et tydelig skille, 
men mer helhetlig fra topp til bunn. 
I konsekvensutredningen for landskapsbildet fremstår det som om den største forskjellen 
mellom alternativ 1 og 2, er at alternativ 2 vil ha større tilløpsfyllinger. 
Samlet sett foretrekkes en bruløsning som minst mulig tildekker de gamle landkarene og som 
minst mulig påvirker strømmingsforhold i Vansjø. Kommunedirektøren anbefaler at løsning i 
alternativ 2 velges.   
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Landskap 
Kommunedirektøren anser tilsåing av formålsområde «annen veigrunn» med blomstereng som 
et bedre alternativ enn gress og oppfordrer til at klipping av dette skjer etter skolestart, slik at 
blomster får frø seg. 
Vurderingen av endringer for rasteplassen sier at gang- og sykkelveien blir liggende nær noen 
av bordene og at disse dermed kan oppleves mindre skjermet. Kommunedirektøren anser 
parkerte trailere, muligens med motoren i gang, som en større forstyrrelse for rastende enn 
passerende syklister.  
 
Friluftsliv 
Friområdet ved Rødsund er hyppig brukt, både om sommeren og vinteren. I planbeskrivelsen 
(vedlegg 3) vurderes det at tiltaket ikke vil medføre negative konsekvenser for friluftsliv, men 
at det heller vil øke tilgjengeligheten for gående og syklende til 
friområdene. Kommunedirektøren er enig i at økt tilgjengelighet er en styrke, men ber 
samtidig om at inngrepene utføres så skånsomt som mulig, for å opprettholde bruken og å 
gjøre minst mulig skade på strandområdet og båtutsettingsplassen. 
 
Landbruk 
Det vises til dialog og befaringer med fylkeskommune, vegvesenet, grunneier for dyrka mark 
samt kommuneadministrasjonen våren 2020. Her foreslo kommuneadministrasjonen at 
rasteplassen kunne flyttes til kommunens friområde nærmere vannet, slik at det ikke ble 
omdisponert dyrka mark for dette tiltaket, samt at rasteplassen ville bli mer skjermet fra de 
tunge kjøretøyene. I planbeskrivelsen (vedlegg 3) omtales dette begrenset til: «Et null-erverv 
fra 27/1 vil også føre til et behov for omfattende ombygging av rasteplass og en reduksjon i 
benkeplasser fra dagens sju til fire.» Kommunedirektøren ser at flytting av rasteplassen ikke 
er vurdert og anser dette som en stor mangel i planforslaget.  
I dialog med fylkeskommunen i mai 2020 fikk administrasjonen tilbakemelding på forslaget 
om å ikke ta dyrka mark med at: «[…] 4/5 av dagens 7 benkeplasser vil forsvinne i ny trasé. 
Utformingen av dagens rasteplass vil være borte, og det vil være behov for å lage en ny plan 
for rasteplassen for å få den gode utformingen som dagens rasteplass har. En 
omprosjektering av dagens rasteplass er ikke en del av bestillingen for prosjektet, og vil blant 
annet medføre en forlenget planprosess, høyere kostnader til planprosess og et utsatt vedtak 
på planen.» Kommunedirektøren finner den antydete forsinkelsen noe underlig, da 
planforslaget ble oversendt kommunen to år etter dette og mener at det burde ha vært godt 
med tid til utarbeidelse av en oppdatert plan for rasteplassen. Videre er alternativ plassering i 
kommunens friområde heller ikke vurdert. 
 
Med nasjonale, regionale og lokale målsettinger om å ikke omdisponere dyrka mark der det 
ikke er nødvendig, finner kommunedirektøren det uheldig at det i dette tilfellet- der det finnes 
alternative løsninger, ikke har blitt utredet alternativer for omdisponeringen. 
 
I kommunens dialog med grunneier for dyrka marka, har det blitt påpekt at jordet mot 
fylkesveiene er utsatt for gradvis nedbygging. Det uttrykkes bekymring vedrørende kommende 
ombygging av krysset fv 115/ fv 120 og om det da må tas enda mer av jordene. Dersom dette 
er tilfelle, bør det legges ekstra vekt på å unngå omdisponering i foreliggende plan. 
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Bestemmelsesområdene #1 og #2 er areal for midlertidige bygge- og anleggsområder. Område 
#2 er foreslått lagt på dyrka mark. Planbestemmelsene sier om disse områdene at de kan 
benyttes til midlertidig trafikkavvikling, riggområde, lagerplass for materialer, 
anleggsbrakker, anleggsveier og anleggsområde, masselagring og massesortering, parkering 
av anleggsmaskiner og lignende. 
Kommunedirektøren anser det som svært uheldig at det legges opp til slik aktivitet/ slike tiltak 
på dyrka mark, om enn midlertidig, og ber om at bestemmelsesområde #2 flyttes. 
 
Teknisk infrastruktur 
Området ved Rødsund er del av en større transportåre av drikkevann og avløpsvann mellom 
Moss, Våler kommune og MOVAR, samt enkelte private abonnementer. Kommunen har i den 
forbindelse enkelte forbehold som må ivaretas i prosjekteringen/utførelsen av ny bru:  
• I forbindelse med etablering av ny bru, må både eksiterende og nye 
overføringsledninger for vann og avløp ivaretas. 
• Uavhengig av hvilken bro-løsning som blir valgt, så er det viktig at eksisterende 
overføringsledninger blir tilgjengelige for utskifting. I motsatt fall må en løsning på dette 
ivaretas av prosjekteier. 
• Etablering av nye sjøledninger for vann og avløp med tilstrekkelige dimensjon, ses 
som absolutt minimums krav.  
• Sjøledninger må ha selvsenkende kappe med granitt belegg for båttrafikk beskyttelse. 
 
Kommunedirektøren ber om at ovennevnte forhold ivaretas i prosjekteringen i dialog med 
Våler kommune. 
 
Klimaendringer 
Til planforslaget følger en risiko- og sårbarhetsanalyse. I denne omtales mulige konsekvenser 
vedrørende flom. Analysen sier at det er usikkerhet vedrørende framtidige klimaendringer da 
NVE sitt flomkart kun dekker Moss kommune og ikke Våler. Kommunedirektøren mener at i 
mangel av kartlegging av flomfare, så kunne NVEs aktsomhetskart for flom vært benyttet. 
 
FN-17 
Planen vil oppfylle flere av målsettingene under FNs bærekraftsmål. Trygge gang- og 
sykkelveier er et viktig bidrag for å fremme folkehelse, slik mål 3 sier: «Å sikre god helse og 
fremme livskvalitet for alle, uansett alder.» Gang- og sykkelvei forbi et populært 
friluftsområde vil også muliggjøre at mennesker med ulik alder og bakgrunn møtes. 
Planen vil støtte opp under mål 11, «å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, 
robuste og bærekraftige» da både møteplasser, trygghet og bærekraft forbedres gjennom å 
tilrettelegge for sykling. 
 
Mål 12 omhandler å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Ved tilrettelegging 
for mer sykling, og særlig i dette tilfellet som kan bidra til å øke andel pendlere på sykkel 
mellom Våler og Moss, vil planen kunne bidra til et mer bærekraftig forbruksmønster med 
mindre bruk av bil. 
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Mål 13 handler om klimaendringer og redusert bilbruk vil bidra positivt til dette. 
 
Mål 2 omfatter blant annet et bærekraftig landbruk. Planforslaget bygger ikke opp under dette 
målet. 
 
 
 
Folkehelse 
Bygging av gang- og sykkelveier tilrettelegger generelt for bedring av folkehelse. I dette 
konkrete tilfellet, vil plan og påfølgende ferdigstillelse av tiltaket muliggjøre sykling mellom 
Våler og Moss, noe som oppleves som svært utrygt i dag med kryssing av Rødsund bru. Den 
nye kryssingen av Rødsund er et svært etterlengtet tiltak og det har lenge vært omtalt i 
kommunens planverk, blant annet kommuneplanene fra 2011 og 2019 og strategisk 
folkehelseplan fra 2014. I medvirkningsprosesser med innbyggere fremkommer også ønsket 
om gang- og sykkelveier alltid høyt opp på «ønskelistene.» 
 
Oppsummering 
Trafikksikker kryssing av Rødsund for gående og syklende er et stort og viktig tema i 
kommunen. En ny bru vil være et stort skritt på veien til en sammenhengende gang- og 
sykkelvei fra Kirkebygden til Moss, noe som kan bidra til å få ned bilbruk og bedre 
folkehelsen. Å få en trafikksikker kryssing på denne strekningen vil også bidra til at man 
omsider kan få fullført også Våler kommunes del av strekningen Unionsleden mellom 
Karlstad og Moss. Like fullt er også jordvern et viktig tema. I tråd med utredningen ovenfor, 
anser kommunedirektøren at en alternativ plassering av rasteplassen ikke er vurdert i 
planarbeidet, slik kommune og grunneier har bedt om. 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren ser at flere forhold i planen burde vært bedre belyst og drøftet fram mot 
ferdigstilling av plandokumentene. Forholdene vedrørende dyrka mark sees på som svært 
uheldige og kommunedirektøren mener at alternativer kunne blitt utredet og valgt, dersom 
man prioriterte dette under produksjon av plandokumentene.  
 
Vedlegg 

1. Plankart 
2. Planbestemmelser 
3. Planbeskrivelse 
4. Alternativsvurdering 2017 
5. Flomanalyse 
6. Forprosjekt 2016 
7. Landskap og kulturarv 
8. ROS- analyse 
9. Skisseprosjekt gangbru 
10. Støyutredning 
11. Teknisk detaljplan 
12. Vurdering områdestabilitet 
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13. Sammendrag – varsel om oppstart 
14. Uttalelser ved varsel om oppstart 

 
 


