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REGULERINGSPLANER

Reguleringsplan Stellaugsbukta -1986
Boligformål med 7 nye tomter nordøst for riksveien,
bevaringsformål vest for veien. Veibredden regulert til 6 m.
Fortau 3 m på begge sider?
Kommentarer: Inkonsekvens i veistandard sammenholdt med
Østre Vikene (se venstre side). Planen er ikke fulgt når det
gjelder plassering av bygget gang- og sykkelvei. Byggelinjene (den store avstanden) er nok et resultat av krav fra
Statens Vegvesen, men virker ulogisk og inkonsekvent
sammenholdt med bygningsmiljøet forøvrig langs riksveien
og i forhold til naboplanen.

Reguleringsplan Øyenkilen - 1990
En altomfattende plan for hele Øyenkilenområdet, med en
lang rekke forskjellige formål (blanding av hytter og boliger
er hovedformålene). Øyenkilveien er regulert til 7 m bredde,
gang-/sykkelvei på opptil 5 m bredde og byggelinje på 8 m
fra senter vei.
Kommentarer:
Vurdert i ettertid fremstår planen i stor grad som en registrering av eksisterende situasjon. Hytter er regulert til hytter
og boliger til boliger uten langsiktige vyer om avklaring av
problemområder. Som for Østre Vikene burde det gamle
“sentrum” i Øyenkilen reguleres til bevaringsformål, inkludert
veien og den tette situasjonen som skaper Øyenkilens miljø
og identitet. 5 meters veibredde burde være mer enn tilstrekkelig. I denne enden av fylkesveien er det i virkelig-
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Et lite utsnitt av reg. plan for Øyenkilen
heten snakk om en samlevei i middels tett bebyggelse. I
vei- normalene definert som Type S2 med ÅDT på opp til
1500 kjøretøyer. Veien til Marnetviken burde ha standard
som adkomstvei (Type A1) med samlet veibredde 4 m og
møte-plasser.
Det er også flere andre forhold ved planen som tilsier at man
her burde tenke helt nytt og rett og slett oppheve planen.
Det er nå gått 8-9 år siden stadfesting og det er ingenting
som tyder på at viktige deler av planens intensjoner tenkes
gjennomført. Det bør om nødvendig lages en ny og enklere
plan hvor hensikten bør være å bevare Øyenkilen som et
særegent og fint nærområde.
Bevaringsformålet bør naturligvis også omfatte det gamle
bruksområdet i Marnetviken. De grunne sivområdene innerst
i Øyenkilen bør også vurderes sikret som biotop.
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AREALBRUK

B 427 -boliger
Områder for eksisterende
hytter som på lang sikt bør gå
over til boligformål.

Barnehage ?

Gangveisystem

Løkke

Mulig senterdannelse,torg
Buss

Buss
Alternativ for nytt
Slevikkryss
Buss

Idrett?
Bolig?

Prinsipper for fremtidig utvikling på Slevik
Kommuneplanen trekker opp hovedlinjene i utviklingen bl.
a. når det gjelder boligutvikling, næringsområder, idrettsanlegg, hytteområder og hovedveier. (Den behandler ikke
hovedsystem for gang- og sykkeltrafikk).
Nye boliger
Spredt bebyggelse, som det har vært mye av, bør begrenses
til fordel for en styrking av de sentrale delene rundt skole og
andre servicefunksjoner. Områdene som i kommuneplanen
er kalt B427 og B433 ligger bra til. B434 på Vikene er nå
ved-tatt til boligformål selv om det ligger noe mer perifert.
Det må vektlegges sikker gang-/sykkelvei mot skolen. En
prinsippiell løsning for mer langsiktig boligutbygging bør
være at hytteområdene mellom Langgårdsveien og Halvorsrødveien går over til boligbebyggelse. De utbyggingsområdene som er vist på kommuneplanen kan dreie seg om
ca 30-40 boliger avhengig av type og tetthet. Ny boligbygging må være fremtidsrettet, med vektlegging på økologiske
prinsipper og tankegang.
Senterdannelse
I fylkesdelplanen ATPNG er Slevik definert som lokalsenter. Det
forutsettes da bl.a. at området har barneskole, barnehage 1-5 år,
barnepark, torg/bygdetun, forsamlingslokaler, grendehus, serveringssted, idrettsplass, park/lekeplass, legekontor, tannlege,
dagsentre, eldresenter, sonekontor pleie, postkontor, bank, dagligvarer, forretningssenter og bensinstasjon. Senterdannelsen på
Slevik er svak og viktige funksjoner mangler. Kommuneplanen
øremerker ikke arealer for fremtidige senterfunksjoner. Det er
ikke tatt med spesielle arealer til næringsformål/forretning. Det
må arbeides for å utvikle senterfunksjoner, inkl. torg, på sentrale
arealer på Slevik. Det vil i praksis si i området ved Omsorgskontoret

Idrettsanlegg
Det er ikke satt av arealer til idrettsanlegg på Slevik i ny
kommuneplan, slik som det var tilfelle i Generalplanen fra ca.
30 år tilbake. Behovene for innendørsidretter kan trolig
dekkes ved utbygginger knyttet til Slevik skole. Det vil likevel
være behov for bedre utendørsanlegg enn i dag. Manglende
tilbud lokalt fører til mye ekstra transport i form av bilkjøring.

KOMMUNIKASJON / TRAFIKKSIKKERHET
Trafikksystemet generelt
Hovedveisystemet utgjøres av riksveien gjennom
Slevikområdet og Vikene og fylkesveien fra Møklegårdkrysset til Øyenkilen. Dette er delvis sterkt trafikkerte veier.
Ingen av disse har et utbygget gang- og sykkelveisystem.
Unntaket er kortere strekninger gjennom Vikene. Fylkesdelplanens norm (ATPNG) om at lokalsentra skal ha gang- og
sykkelveisystem til sentrum er fortsatt langt fra realitetene.
Skoleveiene er svært utrygge i dag. Mangelfull gatebelysning er også et stort problem.

Tiltak vedrørende trafikksikkerhet
Det er fylkesveikontorets ansvar å planlegge og å gjennomføre tiltak og utbedringer langs fylkesveier og riksveier.
Beboerne, og delvis også kommunepolitikerne, føler seg noe
maktesløse i forhold til å ta tak i, og å gjøre noe med problem-områdene. For beboerne har trafikksikkerhetstiltak
første proritet i lokalmiljøprosjektet. I et prosjekt som dette
finner vi det riktig å vise forslag til konkrete løsninger på
problemene. Disse må betraktes som innspill til veikontoret
om langsiktige utbedringstiltak. I tillegg drøfter vi enkelte
strakstiltak av mer midlertidig type.

Veibredder:
Veisystemet må bygges mer konsekvent opp etter
differensieringsprinsippet. Det betyr at veiene utformes i
forhold til veiens funksjon. Eksisterende planer viser stor
inkonsekvens her. (Vi kan finne rene adkomstgater med
høyere standard enn fylkesveien.)

Rabatter og gang-/sykkelveier:
Adskillelsesprinsippet er et annet viktig prinsipp. Det skal
legges til grunn i tettbygde strøk som her. Det betyr at vi skal
ha ett sammenhengende veinett for motorisert trafikk og ett
for gående og syklende. Det er kun på boligveier der trafikken
er liten og farten lav at prinsippet kan fravikes
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Differeringsprinsippet og adskillelsesprinsippet er Vegdirektoratets og Statens Vegvesens egne overodnede
prinsipper for veiutforming.

Beboerne ønsker
at følgende skal prioriteres:

Veikryss:
Veikryssene mellom riksvei og fylkesvei (Møklegårdkrysset) og mellom riksvei og samlevei (Halvordsrødveien)
til boligområdene er de farligste punktene. Her har vi illustrert
langsiktige løsninger basert på Statens Vegvesens egne
normaler i veg- og gateutforming.

Gang- og sykkelveisystemer som binder sammen hele
sørbygda. Systemene langs riksveien er spesielt viktige.

Kollektivtrafikk:
Kollektivtrafikk med buss må prioriteres høyere. Tidsmessige
holdeplasser hvor det er proritert gode busslommer, leskur
og korte gangavstander må etableres. Det er store mangler
på dette feltet.

Busslommer langs Øyenkilveien og langs riksveien slik
at skolebarn og andre slipper å stå i veien.

Veibelysning:
Veibelysning har først og fremst med trafikksikkerhet å gjøre.
Men det har også med generell trygghet og trivsel å gjøre.
Statens Vegvesen har egne krav til utforming av veilysanlegg. Det er store mangler langs hovedveiene i Slevikområdet som beboerne nå krever prioritert.

Bedre kollektivtrafikktilbud, og ikke bare til byen, men
også til idrettsanleggene på Manstad hvor det ikke går
buss nå.
Minibusstilbud bør vurderes som et supplerende tilbud.

De viktige veikryssene Møklegårdkrysset og Slevikkrysset må gjøres tryggere. Slevikkrysset er viktigst. Her
må strakstiltak settes inn for å øke sikkerheten spesielt
for skolebarna.
Trafikksikkerhet generelt i boligområdene. Fartsdempende tiltak.
Gjennomgang av skiltbruk og skilting som kan øke
sikkerheten spesielt langs riks- og fylkesveiene.

Fartsdempende tiltak:
Fartsdempende tiltak er først og fremst aktuelt på adkomstveier i boligområder. De gjennomføres sammen med skilting
med 30km-sone. I boliggater som er utformet med for høy
standard kan dette utnyttes konsekvent. I disse tilfellene er
det snakk om lokalpolitiske prioriteringer i samråd med
skilktmyndigheten.
Prinsippet er ikke fullt så enkelt å bruke, (d.v.s. å få aksept
for hos Veikontoret), på riksvei og fylkesveier. Det er derfor
neppe aktuelt å benytte som tiltak, heller ikke kortsiktig,
ved Slevikkrysset eller Møklegård-krysset.

Alle tiltak som kan redusere transportbehov og kjøring
må prioriteres. Flytting av fritidstilbud fra Gressvik/
Fredrikstad til lokalområdet er ønskelig for å øke tilbudet
lokalt.
Merking av turstier og en enkel opparbeiding av turveier.
Merking og tilrettelegging for at gamle eksisterende
veisystem (Slevikveien, Vikaneveien) kan bli gode
supplerende alternativ til riksveien for gående og syklister.
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Tiltaksområder
Tiltaksområdene, dvs. nærområder hvor vi har gått nærmere inn
på konkrete forslag til bedre løsninger er ringet inn på kartutsnittet
til venstre.
Oppmerksomhet mot søknader/endringer som kan hindre og
ødelegge muligheten for gode helhetsløsninger.
Det er viktig at kommunens etater har god kommunikasjon slik at
enkeltvedtak ikke blokkerer for de gode helhetsløsningene.
Under vises et eksempel på en tomt utskilt for 30 år siden ved
Mellegårdsveien. Det er nylig gitt byggetillatelse for en bolig her,
og dette vil hindre at denne fine gamle traséen blir tatt i bruk som
internt gang- og sykkelveisystem. Hva nå? Barna tvinges nå til å
bruke R.v. 117 som skolevei. Her må noe gjøres.

Vikene

Slevik

Møklegård

Øyenkilen

TILTAK

FREMTIDIG UTVIKLING

Møklegårdkrysset med nærliggende veisystem
Det foreslås ny kryssutforming i form av rundkjøring.
Det innebærer at krysset trekkes noe mot nord for å få en
oversiktlig og god situasjon. Rundkjøring vil ha en god effekt
med tanke på siktforhold og redusert hastighet.
Eksisterende gang-/sykkelvei videreføres fra Møklegårdkrysset mot Vikene på samme side av veien som den ligger
nå. Gang-/sykkelvei langs Øyenkilveien, som forutsettes lagt
på vestre side, føres frem mot riksveien i draget bak
boligområdet og kobles til hovedsystemet langs riksveien
nær Dypekloveien. Resultat: Kortere og tryggere skolevei
for ungene fra Øyenkilen.

Dypekloveien

Lekeplassen på Møklegård kan trekkes noe inn og nordover.
Det lages en tverrforbindelse/snarvei mot butikken. Evt. kan
den plasseres mellom uthuset til huset i svingen og huset
innenfor. Lekeplassen brukes ganske lite idag, men
velforeningen ønsker at den beholdes, rustes opp og gjøres
litt mer interessant for barna.

Gangvei langs Øyenkilveien bør være et prioritert tiltak.
Det er bekreftet at tiltaket er vurdert i gjeldende handlingsplan 1998 - 2001. Det betyr bl.a. at påtrykk fra velforeningen
er viktig nå.

Busslommer langs riksveien og Øyenkilveien betraktes som
viktige tiltak for å øke trafikksikkerheten.

Trafikkskilt. Det er to staller på Møklegård og det er ganske
mange barn som daglig er ute å rir. Skilt 155- Kryssende
ridevei, bør plasseres på toppen av Møklegårdsbakken og
ved Dypekloveien.

Øyenkilveien
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TILTAK
Slevikkrysset m.v.
Kryssproblemene foreslås løst ved å anlegge en rundkjøring
som vist til venstre. Løsningen krever justering av alle veitraseer inn mot krysset. Det er god plass for å få til dette.
Samtidig må det foretas justeringer av veihøyder, både i
krysset og i Halvordsrødveien for å bedre sikt- og innkjøringsforhold mot krysset.
Gang- og sykkelveisystem Halvordsrødveien - Slevikstranda
benytter nåværende kjørevei mot Slevikstranda. Kryss er i
utgangspunktet foreslått i plan. Undergang bør vurderes.
Slevikbekken som biotop må sikres. Dette er en bekk med
egen sjøørretbestand. Eksisterende svingete løp (meandrering) beholdes. Veikryssinger løses med enkle broer av
egnede store rør. Naturlige vekster langs bekken beholdes.
Utforming av et “torg” i området ved Omsorgssenter og
butikk. Kan bidra til en styrking av senterfunksjonene og
etablere et slags “mentalt” og fysisk senter for lokalområdet
Slevik. Betinger riving av et hus. Nybygg (f.eks. boliger)
brukes sammen med omsorgssenteret for å danne torgavgrensning. Gamle Slevikvei blir en del av torget. Veiarealet
markeres med eget belegg.
Busslommer anlegges både på begge sider av riksveien og
ved torget.
Gang-/sykkelsystem og turveisystem kobles mot torget og
Langgårdsvei samt forbi evt. nytt boliområde og ut i marka.
Bearbeiding av områdene rundt ballsletta. Kan en evt.
kjøreadkomst være bak løkka mot det nye boligområdet?
Inn-passing av barnehagetomt bør inngå i en plan for nytt
boligområde.
Nytt boligområde, som er skissemessig vist på side 28, med
adkomst og tomtedeling gir 12 nye boliger.
Gamle Slevikvei bør stenges mor R.v. 117 i sydlig ende
ved Slevik Trevare.
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TILTAK
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Øyenkilveien

Fotenveien

Stranda i Slevikkilen

Sammenhengende gang-/sykkelvei anlegges på sørvestsiden
av veien. Busslommer etableres. Veibredden på Øyenkilveien
anbefales til 6 m kjørebanebredde. Det bør benyttes 3 m
skille og 3 m gang- og sykkelvei. Dette er en veistrekning
som ikke bare skal betjene boligområdene men som har
relativt stor trafikk i sommersesongen til Foten badested
som er komm-unens eget sjøbadeanlegg.

Fotenveien har ganske høy trafikkbelastning i sommersesongen til badeplassen, som er den største offentlige
badeplassen i distriktet. Det er viktig å holde hastigheten
nede med å opprettholde en forholdsvis lav veistandard. 4
m kjørebanebredde med enkelte møteplasser er en tilstrekkelig standard. På den første rettstrekningen, til man er forbi
velhuset, ønskes anlagt tre fartsdempere i form av humper.
Vedlikeholdet av Fotenveien er dårlig. Dette er en adkomst
som bør prioriteres høyere i kommunens budsjett.

Dette er et lokalsamfunnstiltak helt i tråd med lokale ønsker
basert på et forslag fra landskapsarkitekt Per André Hansen.
Ved hjelp av midler fra Miljøbyprosjektet er faktisk tiltaket
allerede blitt gjennomført under arbeidet med lokalsamfunnsprosjektet Slevik. Det ansees som viktig at noen
prosjekter raskt fører til konkrete og håndgripelige tiltak
slik at beboerne ser at det nytter med engasjement. Dette er
et godt eksempel på dette.
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Vestre Vikene

Østre Vikene

TILTAK
Østre og Vestre Vikene

Øyenkilen

Gang-/sykkelveisystemene i området er mangelfullt. Det
finnes kortere strekninger som er utbygget, men sammenhengene mangler. Videreføring av utbyggingen ligger ikke i
handlingsplanen for perioden frem til 2001. Problemene kan
ligge i vanskelig fremkommelighet. Med en fleksibel tilpasning til lokale forhold bør det være mulig å føre frem
gangsystem uten for store inngrep. Det kan også finnes
alternativer til store steinfyllinger i fjæra, f.eks. tilpassede
bryggeløsninger, utkraginger osv.

Onsøystiens trasé er kommentert foran. Det er en god idé å
legge den nedenom Øyenkilen. Onsøystien må merkes. Det
er vanskelig å finne ut hvor denne er i dag.

Veistandarden generelt i dette området må baseres på minimumsløsninger. D.v.s. 6,5 m kjørebanebredde. Begrunnelsen
er høyere sikkerhet og minst mulig/ingen inngrep i eksisterende bevaringsverdige bygningsmiljøer.
Det er lokale ønsker om bygging av eldreboliger mellom
Haugland og skytterhuset.
Boligområde B424 er godkjent utbygget. En forsiktig
fortetting i eksisterende boligområder bør vurderes dersom
man sikrer seg at dette blir helårsboliger, og at stedskarakteren ikke ødelegges.
Opprydding i forhold som gjelder reklame, skilting,
parkering, skille gangareal/kjøreareal osv. er også viktige
tiltak som gjelder trivsel. Spesielt området rundt butikken

Ved bryggen i Vestre Vikene

Guttebukta, badeplassen for lokalbefolkningen i Øyenkilen,
trenger opprydding, flytting av sten osv. Kan miljøbyprosjektet bidra? Adkomsten fra Fjeldskilen Marina bør
utbedres. En gruset sti f. eks.
Tilgjengeligheten fra brygga og utover på “Odden” bør
kunne gjøres bedre, f.eks. med trapp opp fjellet fra moloområdet.
Torggauten Fort er et kulturminne fra siste krig som er i
ferd med å ødelegges i forbindelse med at forsvaret forlater
området. Området må gjøres tilgjengelig, utsiktstårnet også,
og det må informeres om hva dette har vært og hvilken
funksjon området har hatt. Med omtanke og vilje kan dette
bli en lokal attraksjon. Stedet bør knyttes til Onsøystien.
Det er ikke kommet frem sterke ønsker i forhold til lekeplassen
i Øyenkilen . Den er nok relativt lite brukt. En ny vurdering
kan gjøres i forbindelse med at de grunne sivområdene innerst
i kilen evt. bør sikres som biotop. Dette henger også sammen
med at vi mener reguleringsplanen fra 1990 bør oppheves.
Foten badeplass kommenteres her under Øyenkilen fordi det
faller naturlig at Øyenkilen Vel også føler ansvar her som den
nærmeste velforeningen. Det kan være interessant å ta opp
en diskusjon om Fotens fremtid, spesielt i forhold til driften
av kiosk/kafebygningen, men også strandområdet generelt.
Kunne det være en ide at bygningen ble benyttet som velhus
under forutsetning av opprustning og bedre drift som kan
komme allmennheten til gode? Bygningen representerer et
uutnyttet potensiale i forhold til å gi de mange besøkende et
bedre tilbud i dette flotte friområdet.

TILTAK
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Trafikkproblemene rundt Slevik skole
Halvorsrødveien og Slevik allé utenfor skolen representerer
kritiske områder i forhold til trafikksikkerhet. Spesielt kritiske
punkter oppstår ved henting og bringing av barn ved
skoleslutt og om morgenen. Holdeplass for bussen er rett
innenfor krysset. Kombinert med privatbiler og barn med
og uten sykkel blir det lett farlige situasjoner her. Det foreslås
at det anlegges en hente- og bringesløyfe vest for skolen
som vist på skissen. Den skal kun brukes til av- og
påstigning, ikke til parkering. Krysset mellom Halvorsrødveien og Slevik allé bør i tillegg utbedres. Spesielt er det
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Andre viktige tiltak som bør drøftes videre
veienes høyder som skaper dårlige siktforhold. Det er
ønskelig å rette på dette samtidig som selve kryssutformingen godt kan gis en innsnevring for å få ned farten i krysset.
Dette vil bety sikrere kryssing for gang- og sykkeltraseen
over Slevik allé. Nord for skolen er det anlagt en snuplass
for busser. Denne opprettholdes. Det kan være behov for en
bedre opp-arbeidelse av parkeringsplassen med tanke på
klarere avgrensninger. Planskissen antyder en løsning på
dette.

Styrking av nærbutikken. Hva kan gjøres for å styrke
dette tilbudet lokalt? Kan det være mulig å få etablert en
minibank, eller postfilial i butikken? Forslaget om å etablere et “torg” ved butikken kan være et viktig fysisk tiltak.

Aktiviteter som foregår på kveldstid og betinger at folk
må kjøre inn til sentrum må vurderes lagt ut i lokalområdet.
Det kan f.eks. være voksenopplæring eller idrettsaktiviteter.
Dette temaet bør følges opp av velforeningene.

Det er behov for lokaler til innendørs idrettsaktiviteter.
Større gymnastikksal på skolen er en måte å imøtekomme
dette behovet på (prosjektert byggetrinn B, som fordobler
gymnastikkarealet). Lengre frem i tid kan en idrettshall i
Åle-området komme som et supplement for beboere i
Sørbygda.

Det må arbeides for å få etablert en barnehage på Slevik.
Helt konkret foreslås den lagt til området som i kommuneplanen er satt av til boligformål ved løkka. Det er en privat
grunneier til det aktuelle arealet. Barnehage bør knyttes til
utvikling av boligfeltet.

Det er et utbredt ønske om et fast legetilbud i kretsen,
lagt til Slevik Omsorgssenter. Mange betrakter dette som
et viktig tiltak.

Opprettelse av en biblioteksfilial, lagt til skolen, er et
annet servicetiltak som står høyt på ønkelisten blant
beboerne.
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Ved fremleggelsen av denne rapporten vil lokalsamfunnsprosjektet Slevik gå over i en ny fase.
Prioritering og gjennomføring av forbedringstiltak skal først
og fremst bygge på stedsanalysen . Ved rullering av kommuneplanen må stedsanalysen tas frem og forslag til tiltak
og endringer som er begrunnet i rapporten, må da taes opp
til vurdering. Etter vår mening gjelder dette spesielt enkelte
reguleringsplaner som er omtalt foran.
Det skal være et overordnet mål å arbeide for at foreslåtte
miljøforbedringstiltak innarbeides i handlingsplaner og
kommunale budsjetter for at de i neste omgang kan bli
realisert. Spesielt velforeningene bør spille en aktiv rolle her.
Beboermedvirkning og påvirkning vil være av avgjørende
betydning i den videre prosessen. Planen er nå at det
etableres et lokalsamfunnsforum som skal styre den videre
prosessen. Her bør bl. a.representanter for alle tre velforeningene sitte samt andre representanter som kan være
talsmenn for de ulike interessegruppene.

Slevikstranda har et attraktivt og særegent kulturmiljø med
høy verneverdi. Det er viktig at bevissheten rundt
Slevikkilens kulturhistorie kan opprettholdes ved å ta godt
vare på historiefortellende bygningsmiljøer.
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