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1.0�Bakgrunn�

Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny vegforbindelse fra krysset Gamle Ålevei / Storveien i
sør til rv. 110, Mosseveien, i nord. Den nye vegen vil være til avlastning for fv. 117, Storveien, som
går gjennom Gressvik sentrum. Planarbeidet er iverksatt i henhold til bystyrets vedtak av 17.10.2013.

Tiltakshaver er Fredrikstad kommune ved Prosjektadministrasjonen. Konsulent er Rambøll AS.

Åledalslinja har lang historie og det har lenge vært mye debatt og ønsker fra lokalbefolkningen om
etablering av strekningen. En reguleringsplan kan sikre gode løsninger for selve strekningen samt
gode tverrforbindelser med gode kryssløsninger for myke trafikanter øst og vest for Åledalslinja.
Tiltaket vurderes til å utløse krav om konsekvensutredning etter KU-forskriften. I henhold til vedtatt
planprogram skal reguleringsplanen med tilhørende konsekvensutredning utredes med 2 alternativer
i tillegg til 0-alternativet for å belyse positive og negative konsekvenser for de ulike løsningene.

�
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2.0�Planområdet�

2.1�Planområdets�beliggenhet�og�avgrensning�

Planområdet ligger i Åledalen på Gressvik. I nordenden er avstanden ca. 3,5 – og fra sørenden ca. 5,9
kilometer til Fredrikstad sentrum. Planområdet strekker seg i nord-sydlig retning fra Rv 110
(Mosseveien) på Ørebekk i nord til Ålekilene i sør.  Planområdets beliggenhet og avgrensning framgår
av illustrasjon (figur 1) nedenfor.

Figur 1: Planområdets beliggenhet og avgrensning. Planområde markert med tykk, sort strek.

Det varslede planområdet er på ca. 608 daa. Det ble varslet et betydelig større areal enn det som er
nødvendig for tiltaket. Hovedhensikten med denne store avgrensningen er å ivareta muligheter for
tverrforbindelser for både kjørende, gående og syklende. Endelig planområde vil være vesentlig
mindre enn det som er varslet. I tillegg til utredninger innenfor det varslede planområdet, skal
konsekvensutredningen si noe om konsekvenser langs Storveien gjennom Gressvik sentrum. Dette
gjelder blant annet i forhold til trafikkmengder, støy og luftkvalitet.

�
�
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2.2�Dagens�arealbruk�
Planområdet består av både bebygde områder og dyrka mark samt noen naturområder (bekkedrag
og grunnlendt mark med verdifull trevegetasjon). Se kartutsnitt med flyfoto (figur 2) nedenfor. Den
nye delen av traséen vil i all hovedsak ligge på dyrka mark.

Figur 2: Flyfoto over hele planområdet. Plangrense med blå strek.
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Figur 3: Flyfoto over nordre del. Plangrense vist med blå strek.

Hurrød skole/
idrettshall

Mascot



Planbeskrivelse med KU for Åledalslinja, Fredrikstad kommune
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Rambøll AS Side 9 av 140

Figur 4: Flyfoto over midtre del. Plangrense vist med blå strek.
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Figur 5: Flyfoto over søndre del. Plangrense vist med blå strek.
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Figur 6: Kart over arealressurser. Plangrense vist med blå strek. Kilde: kommunens webkart.
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I følge kart med arealressurser på kommunens kartside, er det følgende arealbruk innenfor varslet
planområde (jfr. kart (figur 6) forrige side):

Arealbruk Areal (daa)
Bebygd areal Ca. 190 daa
Dyrka mark Ca. 230 daa
Åpen fastmark Ca. 105 daa
Skog Ca. 5 daa
Øvrig (veger, randsoner osv.) Ca. 78 daa
Totalt Ca. 608 daa

�

�
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3.0�KU�

3.1�Bakgrunn�for�konsekvensutredningen�
Ny trasé for Åledalslinja er vist i kommuneplanens arealdel. Dette er kun vist som en enkel strek i
kartet. Se kart (figur 7) nedenfor. Denne linjen anses som veiledende, og løsninger i forhold til
vegstandard, kurvatur og kryssløsninger vil måtte avklares i forbindelse med detaljreguleringen.
Dette var også årsaken til at det varsles og utredes et såpass stort område. Dette er for å ivareta
muligheter for tverrforbindelser og et helhetlig trafikkmønster for både kjørende, gående og
syklende. Endelig planområde er avgrenset til det som er nødvendig for ny trasé med tilhørende
tverrforbindelser.

Figur 7: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel (2011). Planområdet er markert med
blå strek. Avsatt trasé til Åledalslinja er vist med rød strek.
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Ettersom kommuneplanens arealdel anviser ny trasé for Åledalslinja, anses planforslaget å være i
tråd med overordnet plan. Tiltaket utløser ingen av kriteriene i KU-forskriftens vedlegg I. Aktuelle
poster i forskriftens vedlegg II er:

Pkt. 3. utvikling av by- og tettstedsområder. Selv om tiltaket i seg selv ikke omfatter byggeområder,
har en ny trasé stor betydning for framtidig situasjon og utvikling for hele østlige del av Onsøy.

Pkt. 24. Veger, jernbanelinjer, sporvogn- og T-banelinjer, svevebaner. Dette punktet angir ingen
tallfestede rammer forhold til omfang av tiltaket (til sammenligning med veger i forskriftens vedlegg
I).

Tiltaket anses å bli fanget opp av tiltakene i vedlegg II. Disse skal vurderes i forhold til kriterier gitt i
forskriftens § 4. Aktuelle kriterier er:

§ 4f) større omdisponering av landbruksområder. Store deler av traséen ligger på dyrket mark.
Forskriften angir ingen grense for hva som er «større omdisponering». For vegtraséen med tilhør-
ende anlegg anslås omdisponeringen av dyrka mark til å være under 50 daa. Omdisponering av
hovedtraséen er godkjent i kommuneplanens arealdel, men denne viser ikke tilførselsveger/side-
veger og krysninger for gående og syklende.

§ 4g) vesentlig økning i antall personer som utsettes for støy. Den nye vegen vil utgjøre en vesentlig
støykilde i Åledalen. Dette berører mange personer. Det forutsettes imidlertid at man klarer å gjøre
avbøtende tiltak med støyskjerming, slik at støygrensene i forskrift T-1442/12 overholdes. Etter at
tiltaket er gjennomført skal det derfor ikke være noen personer som er utsatt for støy fra Åledalslinja
over gjeldende grenseverdier.

I samråd med kommunens administrasjon har man kommet fram til at summen av elementer tilsier
at det bør utarbeides en konsekvensutredning.

Fredrikstad kommune er ansvarlig myndighet jfr. forskriftens § 5. Forslag til planprogram lå ute til
offentlig ettersyn i perioden 10.11.2014 – 12.01.2015 og ble vedtatt i bystyret den 3. september
2015. Planprogrammet legger til grunn hvilke temaer som skal utredes i konsekvensutredningen.

Konsekvensutredningen skal beskrive planens virkninger, samt redegjøre for behov og omfang av
aktuelle avbøtende tiltak som kan medføre at utbyggingen tilpasses omgivelsene og at eventuelle
skadevirkninger reduseres. Utredningene sikrer også at de myndighetene som skal vedta planen, har
nødvendig informasjon som en del av sitt beslutningsgrunnlag.

�
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3.2�Alternativer�
I henhold til vedtatt planprogram skal det utredes 2 alternativer i tillegg til 0-alternativet. Nedenfor
er det kort redegjort for de ulike alternativene som skal utredes. Innledningsvis i planarbeidet er det
utført en trafikkberegning som gir anslag på trafikkmengder ved ulike grader av befolkningsvekst
fram mot 2040. Dette for å gi en pekepinn på hvilken vegklasse som bør benyttes. Dette gir igjen
føringer for løsninger i forhold til vegbredder, kryssløsninger, løsninger for gående og syklende osv.
Hovedkonklusjonen er at trafikkmengdene tilsier en tofelts veg i overskuelig framtid. Dette igjen gir
føringer for hvordan vi kan skille ulike alternative løsninger. For mer utfyllende redegjørelse for
grunnlag og resultat av beregningene viser til eget kapittel om trafikk samt eget notat.

3.2.1�Alternativ�0;�utbygging�av�Åledalslinja�blir�ikke�gjennomført�
0-alternativet innebærer at regulering utbygging av Åledalslinja ikke blir gjennomført, og situasjonen
forblir slik som i dag. Med andre ord blir det ingen avlastning for trafikken på Storveien.

0-alternativet for hvert enkelt analysetema blir gjennomgått i et eget avsnitt i
konsekvensutredningen. Her blir også konsekvensene for 0-alternativet ytterligere belyst.

3.2.2�Alternativ�1;�tofelts�veg�med�forskjøvne�T-kryss.�
Dersom man begynner fra nord, vil man basere seg på eksisterende trasé de første ca. 450 meter.
Deretter går det over i ny trasé. Det vil bli en tilknytning mot Anton Brekkes vei mot vest med et
utbedret kryss. Deretter trekkes krysset med Granliveien (mot øst) noe sørover. Dette for å få en
bedre vinkel på krysset. Den direkte forbindelsen mellom Granliveien og Gamle Ålevei stenges. Det
er tenkt en gangbru over Åledalslinja like sør for skolen. Her ligger terrenget til rette for dette. Det vil
bli en forlengelse av Trondalsveien ned til kryss med Åledalslinja like nord for gravlunden. Sør for
gravlunden vil det bli et kryss med Haugeveien mot øst. Haugeveien vest for Åledalslinja vil bli stengt.
I dette området er det også tenkt planfri kryssing for gående og syklende. Videre sørover vil det bli en
forlengelse av Vollebergveien ned til kryss med Åledalslinja. Helt i sør vil det bli et T-kryss med
Storveien. Kryss med Gamle Ålevei mot vest vil bli stengt. Adkomst til Aaserudveien og søndre del av
Gamle Ålevei blir da via Vestkilen. Det er også vist gang-/sykkelveg langs hele strekningen. Løsningen
framgår av kartutsnitt (figur 8) neste side. Det presiseres at dette er tegninger av
prinsipiell/illustrerende art. Detaljering av kryssløsninger, kurvaturer, løsninger for gående og
syklende, kollektiv osv. avklares i endelig plankart og videre detaljprosjektering.
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Figur 8: Alternativ 1; tofelts veg med forskjøvne T-kryss. Varslet plangrense vist med blå strek.
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3.2.3�Alternativ�2;�tofelts�veg�med�rundkjøringer.�
Dette er i prinsippet samme løsning som vegvesenet hadde i sine tegninger i 1995. Dette innebærer
en løsning som også benytter seg av eksisterende trasé i den nordre delen. Det blir en rundkjøring
med Granliveien og ny forbindelse opp til Gamle Ålevei. Den har samme prinsipp med gangbru sør
for skolen. Det vil bli rundkjøring i Haugeveien. Forbindelsen vestover i Haugeveien opprettholdes.
Helt i sør blir det rundkjøring med Storveien, hvor forbindelsen vestover mot Gamle Ålevei
opprettholdes. Det presiseres at dette er tegninger av prinsipiell/illustrerende art. Detaljering av
kryssløsninger, kurvaturer, løsninger for gående og syklende, kollektiv osv. avklares i endelig plankart
og videre detaljprosjektering. Se kart (figur 9) neste side.
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Figur 9: Alternativ 2; tofelts veg med rundkjøringer. Varslet plangrense vist med blå strek. �



Planbeskrivelse med KU for Åledalslinja, Fredrikstad kommune
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Rambøll AS Side 19 av 140

3.2.4�Alternativer�som�skal�utredes�
I konsekvensutredningen vil følgende alternativer bli utredet:

�

Alternativ�0:�Utbygging�av�Åledalslinja�blir�ikke�gjennomført�
Alternativ�1:�Åledalslinja�blir�regulert�som�tofelts�veg�med�T-kryss�
Alternativ�2:�Åledalslinja�blir�regulert�som�tofelts�veg�med�rundkjøringer�



Planbeskrivelse med KU for Åledalslinja, Fredrikstad kommune
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Rambøll AS Side 20 av 140

3.3�Konsekvenser�og�avbøtende�tiltak�som�må�utredes�
I planprogrammet er fastsatt hvilke temaer som skal utredes. I det følgende er det lagt opp til en
struktur med utgangspunkt i hvert tema. Dette temaet danner en overskrift. Under hvert tema er det
satt opp underkapitler etter følgende inndeling:

A. Fra planprogrammet
Her er det gjengitt hva vedtatt planprogram sier skal utredes vedrørende det aktuelle temaet.

B. Datagrunnlag og metode
Kapittelet sier noe om hvilket datagrunnlag som er hentet ut eller opparbeidet for dette temaet og
på hvilken måte det er brukt i utredningen.

C. Overordnede planer og mål
Kapittelet sier noe om hvilke overordnede planer, retningslinjer og målsettinger som gjelder innenfor
det aktuelle temaet og som er tillagt vekt.

D. Dagens situasjon
Kapittelet redegjør for hva som er status innenfor planområdet sett i forhold til det aktuelle teamet.

E. Konsekvens
Det er redegjort for konsekvensene for hvert enkelt alternativ sett i forhold til det aktuelle temaet og
de utredningene som er gjort. Konsekvensene for hvert deltema er vurdert på en skala fra -3 til +3,
hvor -3 er svært negativ konsekvens, 0 er nøytral konsekvens og +3 er svært positiv konsekvens.

F. Avbøtende tiltak/Oppfølging
I kapittelet er det vurdert hvilke tiltak som kan gjennomføres for eventuelt å redusere negative
konsekvenser og/eller hvordan dette kan følges opp videre i f.eks. reguleringsplan eller
bestemmelser.

�
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3.3.1�Forholdet�til�overordnede�planer�og�retningslinjer�
A.�Fra�planprogrammet�
I konsekvensutredningen skal det gis en redegjørelse for planer, målsetninger og retningslinjer på
nasjonalt nivå som har betydning for tiltaket, samt for forholdet til fylkeskommunale og kommunale
planer og føringer og hvordan disse er tatt hensyn til.
�
B.�Datagrunnlag�og�metode�
Det innhentes relevant informasjon fra de ulike overordnede planer og retningslinjer. Dette vurderes
opp mot planlagt tiltak for å vurdere i hvilken grad tiltaket er forenelig med dette.

C.�Overordnede�planer�og�mål�
De viktigste overordnede planer og mål er kommuneplanens arealdel og fylkesplanen Østfold mot
2050. I planprogrammet er følgende planer og føringer nevnt:

- Kommuneplanens arealdel 2011-2023
- Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023
- Kommunedelplan for klima og energi
- Kommunedelplan for landbruk
- Sykkelhovedplan for Fredrikstad
- Trafikksikkerhetsplan
- Overvannsrammeplan
- Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for samordnet areal og transportplanlegging (1993)
- RPR for barn og unge samt rundskriv T-2/08.
- Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009)
- T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012)
- T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012)
- Regjeringens handlingsplan for universell utforming (2005-2009)
- Naturmangfoldloven
- Fylkesplan for Østfold
- Regional transportplan for Østfold mot 2050

Noen av disse er beskrevet mer utfyllende i de aktuelle kapitlene om temaet. I tillegg gis en oversikt
over gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet.

D.�Dagens�situasjon�
Kommuneplanens arealdel 2011-2023
I enhver bystyreperiode er det en målsetting å realisere kommuneplanen. I kommuneplanens
arealdel er det uttalt:
«Trafikksituasjonen er i dag lite tilfredsstillende. Vegnettet er med sin struktur og kapasitet svært
sårbart. Køsituasjoner oppleves stadig oftere og rushtiden forlenges i tid. Dette er spesielt negativt for
nyttetransport og kollektivtransport. […] Redusert framkommelighet på det overordnede vegnettet
medfører at trafikk flyter over på bygatenettet og det lokale vegnettet. […] Økt trafikk i bygatenettet
og på lokalvegnettet medfører belastninger for befolkningen, både mht. trafikksikkerhet, støy og
forurensning.
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Åledalslinja er vist i kommuneplanens arealdel. Traséen er vist som en mer eller mindre rett strek.
Dette er derfor å tolke som en veiledende plassering, og endelig plassering vil kunne avvike noe fra
kommuneplanen. I kommuneplanen er store deler av området avsatt til LNF, i hovedsak de arealene
som er landbruksområder i dag. Innenfor planområdet er det i tillegg vist en del eksisterende
bebyggelse og anlegg. Åledalslinja vil ikke ligge innenfor disse arealene. I kommuneplanen er det vist
ca. 6 daa som framtidig offentlig eller privat tjenesteyting ved Hurrød skole. En framtidig vegtrasé for
Åledalslinja vil beslaglegge store deler av dette arealet. Det anses derfor ikke sannsynlig at framtidig
offentlig eller privat tjenesteyting vil kunne la seg gjennomføre i henhold til kommuneplanen dersom
Åledalslinja bygges. Helt sør i planområdet ligger et areal på ca. 10,5 daa avsatt til framtidig
næringsvirksomhet (område N405). Deler av dette arealet vil kunne bli beslaglagt av Åledalslinja.

I kommuneplanen er det for øvrig vist flomsone langs bekker i området, i tillegg til de lavereliggende
delene helt sør i planområdet (se fig. 7 side 13). Planen vil ikke legge til rette for bebyggelse som kan
ta skade av oversvømmelse. Overvann må likevel håndteres på en god måte. Dette er omtalt i eget
kapittel i konsekvensutredningen.

Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023
Problemet med stor trafikk på Storveien er nevnt i kommuneplanens samfunnsdel. Utdrag fra
kommuneplanens samfunnsdel:
«Videre vekst og utvikling av Fredrikstadsamfunnet krever forbedrede infrastrukturløsninger.
Samferdselsløsningene i Fredrikstadpakken må realiseres for å dekke våre transportbehov både lokalt
og regionalt. En vitalisering og videre forsterkning av bysentrum er nødvendig, samtidig som det
gjøres nødvendige grep for å opprettholde levedyktige lokalsentra. Det er en utfordring å finne en
god balansegang, og medvirke til at sentrum og lokalsamfunnene forsterker hverandre, fremfor å
være konkurrenter. Gjennom vår deltakelse i ”Fremtidens byer” har vi valgt å gå inn for en arealbruk
og et lokaliseringsmønster som reduserer areal- og transportbehovet og legger til rette for
miljøvennlig transport. Fredrikstadsamfunnets infrastruktur har ikke holdt følge med byens vekst.
Transportsystemet er svært sårbart, med kødannelser, særlig på innfartsvegene i rushtiden. Dette
gjelder spesielt på FV117 Storveien. Våre reisevaner viser svært høy bilbruk, også på korte reiser.
Fredrikstad har mange gode bo- og oppvekstmiljøer utenfor bykjernen.»

Kommunedelplan for klima og energi
I kommunedelplanen for klima og energi er det en målsetting om endring av folks reisevaner.
Herunder økning av sykkel, gange og kollektiv transport gjennom blant annet konsentrert by- og
tettstedsutvikling. Norge har i St. melding nr. 21 (2011 – 2012) ”Norsk klimapolitikk” og gjennom
klimaforliket satt seg mål for å begrense Norges utslipp av klimagasser. Klimaforliket er den avtalen
som ble inngått mellom regjeringspartiene og deler av opposisjonen på Stortinget under
behandlingen av klimameldingen.

Vi kjenner ikke den nøyaktige totale mengden CO2 og vi vet ikke med sikkerhet hvordan utslippene
fordeler seg fra de ulike kildene i samfunnet. Basert på SSB siste publiserte kommunestatistikk for
klimagassutslippene i Fredrikstad fra 2009 anslår vi likevel at utslippene fordeler seg på følgende
måte:
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Figur 10: Anslag over fordelingen av klimagassutslipp i Fredrikstad.

Figur 10 ovenfor viser at vegtrafikken står for over 1/3 av utslippene av CO2 i Fredrikstad. Det vil
derfor være viktig å legge til rette for bruk av kollektiv, sykkel og gange.

Kommunedelplan for landbruk
Landbruk/sikring av jordressurser er omtalt i eget kapittel i konsekvensutredningen.

Sykkelhovedplan for Fredrikstad (2009)
Denne er omtalt i eget kapittel i konsekvensutredningen.

Trafikksikkerhetsplan for Fredrikstad
Denne er omtalt i eget kapittel i konsekvensutredningen.

Overvannsrammeplan for Fredrikstad
Denne er omtalt i eget kapittel i konsekvensutredningen.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014)
Målet med retningslinjen er: «Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping
og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem
bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for
klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i
persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.»
I dag er det fokus på fortetting i Fredrikstad. Dette innebærer kortere reiseavstander for flere, samt
at man bedre kan legge til rette for et velfungerende kollektivtransporttilbud. I gjeldende
kommuneplan og fylkesplan er det lagt inn vesentlige arealer for etablering av nye boliger på
Gressvik, samtidig er det påregnelig at det på sikt vil bli omfattende fortetting i eksisterende
boligområder.

RPR for barn og unge samt rundskriv T-2/08.
Barn og unges oppvekstvilkår er omhandlet i eget kapittel i konsekvensutredningen.
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Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009)
Formålet med disse statlige planretningslinjene er å:
� sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp
� sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene
� sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å

redusere klimagassutslipp

Fredrikstad kommune er med i Framtidens byer, et samarbeid som har pågått siden 2008.
Fremtidens byer fokuserer på økt fortetting og mindre bilbruk og mer sykkel og gange. Bedrifter skal
lokaliseres der flest mulig kan komme uten å måtte være bilavhengig. Korte avstander er stikkord.

T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012)
Støy er omhandlet i eget kapittel i konsekvensutredningen.

T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012)
Luftkvalitet er omhandlet i eget kapittel i konsekvensutredningen.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming (2005-2009)
De overordnede målene for handlingsplanen er: «Handlingsplanen skal støtte opp under
implementeringen av ny diskriminerings- og tilgjengelighetslov, ny plan- og bygningslov og annen ny
lovgivning som omhandler universell utforming. Handlingsplanen skal også bidra til å oppfylle Norges
forpliktelser ved en ratifisering av FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt
funksjonsevne.»
Det forutsettes at nye tiltak utformes etter prinsippene om universell utforming.

Naturmangfoldloven
Denne er omtalt i eget kapittel i konsekvensutredningen.

Fylkesplan for Østfold: Østfold mot 2050 (2009)
Fylkesplanen har noen overordnede målsettinger:

Levekår og folkehelse:
� God livskvalitet for alle som bor i Østfold.

Verdiskaping:
� Østfold skal være attraktiv for mennesker og kapital, og tilby et

velfungerende arbeidsmarked med et bærekraftig næringsliv preget av
innovasjon, kompetanse og samhandling.

Miljø:
� Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur og kulturlandskap, og

som tar miljøhensyn i offentlig og privat sektor.

I fylkesplanen er hele planområdet innenfor nåværende tettbebyggelse. Se kartutsnitt (figur 11)
neste side.
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Figur 11: Utsnitt av fylkesplanen. Hele planområdet er nåværende tettbebyggelse. Varslet planområde er vist med blå strek..
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Planforslaget omfatter ikke nye byggeområder; kun arealer til nye trafikkområder. Det som er verdt å
merke seg, er at store arealer med både framtidig tettsted og nåværende tettsted med potensiale for
fortetting ligger sør og vest for planområdet. Utbygging i disse områdene vil medføre økt belastning
på vegnettet, selv om man skulle lykkes med miljøvennlig transport. Dersom man ikke bygger
Åledalslinja, vil det i praksis innebære at man øker belastningen på den allerede overbelastede
Storveien og beboerne langs denne i tillegg til økt belastning på lokale boliggater.

Regional transportplan for Østfold mot 2050
Denne er omtalt i eget kapittel i konsekvensutredningen.�
Gjeldende reguleringsplaner
Det er 16 gjeldende planer som ligger innenfor eller berøres av det varslede planområdet. Traséen
for ny Åledalslinje berører imidlertid kun få av disse. Det er i den nordre delen, hvor det også i
gjeldende plan (Ørebekk-Hurrød) er vist en kjøreveg i området. Deler av denne vil kunne bli endret.
Det samme gjelder reguleringsplanen «Ørebekk Sentrum I». Helt i nord vil ny plan tilpasse seg
reguleringsplanen «RV110 Simo-Ørebekk». Ellers er det helt i sør traséen vil berøre «Ålekilene nord
I» og «Ålekilene endring». For øvrig er det verdt å merke seg at gravlunden ved Gressvik kirke er
regulert til boliger (gammel reguleringsplan som er eldre enn gravplassutvidelsen). Se kart (figur 12)
neste side. I tillegg varslet statens vegvesen den 01.07.2013 oppstart av planarbeid for krysset
Storveien/Gamle Ålevei helt sør i planområdet. Se for øvrig beskrivelse av endelig planområde for
mer detaljert redegjørelse av forholdet til gjeldende reguleringsplaner.
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Figur 12: Utsnitt med gjeldende reguleringsplaner. Varslet planområde vist med blå strek - plangrenser med sort strek.
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E.�Konsekvens�overordnede�planer�og�retningslinjer�
Alt. 0: utbygging av Åledalslinja blir ikke gjennomført
I og med at Åledalslinja ligger inne i kommuneplanens arealdel, betyr dette at det er et ønsket tiltak.
Dersom man ikke gjennomfører tiltaket blir dermed heller ikke intensjoner i kommuneplanen
gjennomført. En trafikkøkning på Storveien som følge av utbygginger og fortetting både i Gressvik
sentrum og områder sør og øst for sentrum vil medføre at enda flere beboere langs Storveien vil få
støy og luftkvalitet som overskrider retningslinjene. I tillegg vil økt trafikk på Storveien ytterligere
vanskeliggjøre ferdsel for kollektivtrafikk og myke trafikanter.

Konsekvens: -1

Alt. 1: T-kryss
Alternativet er i tråd med kommuneplanens arealdel. Dette innebærer at man imøtekommer et i
utgangspunktet ønsket tiltak som primært er ment å avlaste Gressvik tettsted for gjennomgangs-
trafikk. I forhold til intensjoner om miljøvennlig transport, redusert bilbruk osv. kan man på mange
måter si at Åledalslinja vil bidra til økt til rettelegging for bilbruk. Samtidig vil en avlastning på
Storveien redusere støyproblemene langs denne, lette ferdsel til fots og på sykkel, redusere
trafikkfaren fordi mange myke trafikanter (også mange skolebarn) krysser denne daglig – i tillegg til
at kollektivtrafikken ikke vil behøve å stå så mye i kø. Stimulansen som ny veg vil bidra til overfor økt
biltrafikk er svært beskjeden. Den største stimulansen skjer ved at dagens køproblemer for å komme
inn på Rv 110 uansett vil bli løst med ny innfartsåre.  Åledalslinja vil bidra svært lite til kortere
reisetid. Dette har derfor heller ikke vært formålet med tiltaket, men at den som omkjøringsveg skal
være miljøavlastende. I forhold til støy og luftkvalitet vil på samme måte en avlastning langs
Storveien medføre at færre mennesker berøres av disse problemene. Dette forutsetter at det gjøres
nødvendige tiltak langs Åledalslinja for å ivareta de lokale forholdene her.

Åledalslinja vil kunne gi noe økt tilrettelegging for bilbruk, samtidig som en avlastning på Storveien
forbedrer forholdene langs denne vesentlig: Man reduserer køkjøring og bedrer framkommeligheten
for kollektiv og myke trafikanter, reduserer et stort støyproblem og reduserer trafikkfaren for mange
myke trafikanter som krysser Storveien. Langt færre mennesker vil bo og oppholde seg i soner over
grenser for støy og luftkvalitet.

Konsekvens: +1

Alt. 2: Rundkjøringer
Samme som alt. 1.

Konsekvens: +1

F.�Avbøtende�tiltak/oppfølging�
For å velge 0-alternativet er man helt avhengig av å legge til rette for vesentlig økt satsning på
kollektivtransport samt vurdere ulike andre tiltak som begrenser bilbruken. Det kan for eksempel
være bompenger eller annet som gjør det mindre attraktivt å kjøre privatbil. Samtidig vil Storveien,
slik den er i dag, være vesentlig underdimensjonert for et område med så mange husstander som
Gressvik og deler av Onsøy. Det er krevende å gjøre vesentlige utbedringer langs Storveien. For
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alternativ 2 og 3 vil det bli tilrettelagt støy- og støvskjerming for å skjerme naboene langs Åledalslinja
hvor det er langt færre beboere og avstanden mellom veg og boliger er vesentlig større. Dette vil bli
gjort i samsvar med delutredninger som følger saken. Dessuten er det viktig å legge til rette for
gående og syklende i retning både øst/vest og nord/sør.

�
�
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3.3.2�Annet�utslipp�til�luft�(støy�og�luftkvalitet)�

A.�Fra�planprogrammet�
Tiltaket vil medføre en vesentlig trafikkøkning i området. Dette gir igjen økt støy og vil kunne få
konsekvenser for luftkvaliteten.

B.�Datagrunnlag�og�metode�
Beregninger av trafikkmengder og trafikkfordeling er lagt til grunn for modeller for beregning av støy
og luftkvalitet. Beregninger er utført i «SoundPLAN». Basert på disse er det sagt noe om avbøtende
tiltak for å innfri gjeldende krav til utslipp. Beregningene omfatter også Storveien, slik at man kan
synliggjøre hvilke konsekvenser endringer i trafikksituasjonen gir for støy og luftkvalitet langs denne
strekningen.

C.�Overordnede�planer�og�mål�
Utslipp skal ikke overskride bestemmelsene i Retningslinjer for støy i arealplanlegger T-1442/2012 og
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. Formålet med retningslinjen er
å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og friluftsområder gjennom å:
� anbefale etablering av støysoner som skal sikre at støyutsatte områder rundt eksisterende

støykilder synliggjøres
� gi anbefalinger om hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål ikke bør etableres, og hvor

etablering bare kan skje med særlige avbøtende tiltak
� gi anbefalinger for støygrenser ved etablering av nye støykilder, slik at disse lokaliseres og

utformes med tanke på å hindre nye støyplager.

T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012)
Hensikten med anbefalingene i denne retningslinjen er å sikre og legge til rette for en langsiktig
arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer. Dagens
luftforurensningsnivåer i en rekke større byer og tettsteder i Norge medfører økt risiko for sykelighet
og dødelighet. Barn, gravide, eldre og grupper med kroniske sykdommer (luftveissykdommer, hjerte-
karsykdommer, kreft og diabetes) er spesielt sårbare for luftforurensning. Dette utgjør omtrent en
tredjedel av befolkningen.

D.�Dagens�situasjon�
STØY
Statens vegvesen har utarbeidet et støyvarselkart med prognose for 2025. Denne viser at det er gul
støysone langs hele Gamle Ålevei. I tillegg er det rød støysone en del av strekningen lengst mot nord
samt en liten del i sør. Ca. 70 boligeiendommer langs Gamle Ålevei ligger i gul eller rød støysone.
Langs Storveien er det både rød og gul støysone hele strekningen. Det er relativt tett bebyggelse i
området. Dette innebærer at det er mange beboere som blir berørt. En opptelling viser at det er ca.
150 boenheter innenfor rød sone i tillegg til ca. 170 som ligger i gul støysone. Se kart (figur 13) neste
side.
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Figur 13: Støyvarselkart fra Statens vegvesen. Prognose for 2025.

En etablering av Åledalslinja vil kunne endre en del på denne situasjonen. For det første etableres en
ny støykilde i Åledalen. Dette vil imidlertid medføre redusert trafikk i Gamle Ålevei og på Storveien,
slik at situasjonen med støy og luftforurensning vil kunne bedres lang disse strekningene. Dessuten
vil det være enklere å gjøre støyskjermende tiltak langs en ny trasé i Åledalen enn langs eksisterende
traséer med mange enkeltavkjørsler og boligtomter tett på. Basert på trafikkberegninger er det
utført beregninger på støy og luftkvalitet.

Det er utført nye støyberegninger for området. Beregningene omfatter Storveien, Åledalslinja og
Gamle Ålevei. Til grunn for alle beregningene er de trafikkmengdene som ligger i trafikkanalysen for
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år 2040. Dette er et lenger tidsperspektiv enn det som er normalt ved støyberegninger. I
støyberegningene er det benyttet resultater basert på medium befolkningsvekst. Det er først
utarbeidet en støyberegning dersom Åledalslinja ikke blir gjennomført. Denne viser først og fremst
hvilke konsekvenser dette vil få langs Storveien, gjennom Gressvik sentrum. Sammenlignet med
vegvesenets prognose for 2025, viser beregningene at støysonene blir noe utvidet. Dette er også en
naturlig utvikling. Resultatet framgår av kartet (figur 14) neste side.

Deretter er det gjennomført beregninger for hvordan støyen blir dersom Åledalslinja bygges (se kart
figur 15 side 34). Beregningen viser at det vil være behov for skjerming langs begge sider av
Åledalslinja og på store deler av strekningen. På den annen side blir støysonene langs Storveien
vesentlig redusert. I støyberegningen uten at Åledalslinja bygges, er det ca. 145 boenheter i rød sone
og ca. 215 boenheter i gul sone. Totalt ca. 360 boenheter i gul og rød sone til sammen. Alle disse
boenhetene vil få reduserte støyplager dersom Åledalslinja gjennomføres til avlastning for Storveien.
Dersom Åledalslinja gjennomføres, er det ca. 60 boliger i rød sone og ca. 160 boenheter i gul sone.
Altså reduseres antall boenheter i rød sone med ca. 85 og gul sone med ca. 55. Dessuten vil
støysoner inn på torget, lekearealene ved skolen osv. bli vesentlig redusert.

Det er utført beregninger for å synliggjøre omtrentlig hvilket omfang av støyskjerming det vil være
behov for langs Åledalslinja (se kart figur 16 side 35). Støykartet viser hvordan situasjonen blir med
skjerming. Beregningen er utført med fire meter høye skjermer, markert med grønn strek. Som det
framgår av kartet, er det ikke lagt inn tilpassede skjermer ved kryssene, slik at det blir støylekkasjer i
disse områdene. Detaljer på støyskjerming i disse områdene må ses på mer detaljert senere. På
samme måte er det mye sannsynlig at det ikke vil være nødvendig med 4 meter høye skjermer på alle
strekningene. Detaljer i forhold til utforming og høyder vil løses i forbindelse med detaljprosjektering
av vegen.
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Figur 14: Støyberegning for år 2040, uten Åledalslinja og med medium befolkningsvekst.
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Det er gjort beregning av støy i området dersom Åledalslinja gjennomføres. Det er først gjort
beregning uten skjermingstiltak. Se kart fig. 15 nedenfor.

Figur 15: Støyberegning for år 2040 med Åledalslinja og medium befolkningsvekst, uten skjermingstiltak.
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Det er deretter gjort beregning med 4 m høy støyskjerm. Se kart fig. 16 nedenfor.

Figur 16: Støysituasjon med 4 meter høye skjermer for år 2040 og medium befolkningsvekst.
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LUFTKVALITET
På samme måte som for støy, er det utført beregninger for luftkvalitet basert på
trafikkberegningene. Beregningene er basert på følgende scenario; «worst case» med høy utbygging i
2040. Det er også her utført beregninger med og uten Åledalslinja for å kunne sammenligne
konsekvenser for områdene langs Storveien og i Åledalen. Det er gjort beregninger for NO2 og PM10

(svevestøv).

Nedenfor er det vist separate kartutsnitt for rød og gul sone for NO2. De første er beregninger for år
2040 med høy utbygging og uten Åledalslinja. Disse viser at boligrekka nærmest Storveien vil ligge i
rød sone (se figur 17 side 37). Gul sone strekker seg naturlig nok noe lenger utover, men det er ikke
veldig mange flere boliger som blir berørt av gul sone enn av rød sone (se figur 18 side 38).
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Figur 17: NO2, rød sone, for år 2040 med høy utbygging og uten Åledalslinja.
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Figur 18: NO2, gul sone, for år 2040 med høy utbygging og uten Åledalslinja.

<
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Det er gjort tilsvarende beregninger for bygging av Åledalslinja. Disse viser at dersom Åledalslinja
bygges, vil det kun være rød sone langs den nordre delen av den nye vegen. I denne sonen er det
ingen boliger. Et viktig poeng er at rød sone langs Storveien blir helt borte. Altså blir det ingen boliger
i rød sone verken langs Åledalslinja eller Storveien. Se kart (figur 19) nedenfor.

Figur 19: NO2, rød sone, for år 2040 med høy utbygging og med Åledalslinja.
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Langs hele Åledalslinja vil det bli en gul sone for NO2, men det er ingen boliger innenfor sonen. Langs
Storveien vil det kun bli en kort strekning med gul sone. Denne berører 2-3 boliger. Se kart (figur 20)
nedenfor.

Figur 20: NO2, gul sone, for år 2040 med høy utbygging og med Åledalslinja.

<
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For PM10 (svevestøv) får sonene, som normalt, større utstrekning enn for NO2. Dersom Åledalslinja
ikke bygges, vil mange boliger langs Storveien ligge i rød eller gul sone. Langs Gamle Ålevei vil det
ikke være rød sone i det hele tatt, og det vil kun være 2-3 boliger i gul sone. Se kart (figur 21)
nedenfor.

Figur 21: PM10 (svevestøv) for år 2040 med høy utbygging og uten Åledalslinja.
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Dersom Åledalslinja bygges, vil det naturlig nok bli mer svevestøv langs denne vegen. Det er
imidlertid ingen boliger som blir liggende i rød sone. På kartet nedenfor er det ca. 25 boliger som
ligger i gul sone. Disse beregningene tar imidlertid ikke høyde for støyskjermer og vegetasjons-
skjermer langs den nye vegen. Slike skjermer vil ha en vesentlig betydning for spredning av svevestøv
i tillegg til støyskjerming. Det vil bli etablert støy- og vegetasjonsskjermer langs store deler av
Åledalslinja, og i alle fall der hvor det er boliger relativt tett på vegen. I praksis vil dette dermed
medføre at også svevestøvet blir begrenset slik at rød sone holder seg innenfor støyskjermene og gul
sone ikke vil strekke seg til så mange boliger, om noen i det hele tatt. Ellers ser vi at rød og gul sone
langs Storveien blir vesentlig redusert. Det vil nå være kun 1-2 boliger som bli berørt av rød sone og
kun boligene nærmest Storveien som bli liggende i gul sone. Luftkvaliteten gjennom Gressvik
sentrum blir med andre ord mye bedre. Se kart (figur 22) nedenfor.

Figur 22: PM10 (svevestøv) for år 2040 med høy utbygging og med Åledalslinja.
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For mer detaljert beskrivelse av luftkvalitetsberegningene, se egen rapport.

E.�Konsekvens��
Alt. 0: utbygging av Åledalslinja blir ikke gjennomført
Dersom Åledalslinja ikke gjennomføres, vil støy- og støvforholdene gradvis forverres fra en situasjon
hvor mange boliger allerede i utgangspunktet ligger i soner hvor forurensningen ligger over anbefalte
grenseverdier. Beregningene viser at det vil være mange flere boliger og uteoppholdsarealer som vil
ligge over grenseverdiene langs Storveien enn langs en framtidig Åledalslinje. Dette gjelder for både
støy og luftkvalitet.

Konsekvens: -2

Alt. 1: T-kryss
Hvor vidt Åledalslinja opparbeides med T-kryss eller rundkjøringer vil ha liten betydning i forhold til
støy og støv. Beregningene viser at mange boliger i Åledalen vil bli berørt av støy dersom det ikke
gjøres avbøtende tiltak. Beregningene viser imidlertid også at det vil være mulig, med relativt
omfattende støyskjerming, å redusere støysonene slik at ingen eller svært få boliger blir liggende i
gul støysone. Ingen blir liggende i rød sone. Sammenlignet med alternativet uten Åledalslinja vil
mange flere få bedret støy- og støvsituasjonen enn de som får det verre. I sum svært positivt.

Konsekvens: +3

Alt. 2: Rundkjøringer
Samme som alt. 1.

Konsekvens: +3

F.�Avbøtende�tiltak/oppfølging�
Den positive effekten forutsetter at det gjøres avbøtende tiltak, i første rekke i forhold til støy. Dette
må sikres i plan og bestemmelser, og det må gjøres mer inngående beregninger i forbindelse med
detaljprosjektering.

�
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3.3.3�Forurensning�til�grunn�og�vann/håndtering�av�overvann�

A.�Fra�planprogrammet�
Området er i stor grad dyrket mark. Dette medfører ikke vesentlig forurensning av grunnen. Det kan
imidlertid gi noe avrenning til Ålebekken, som går langs deler av den nye traséen. Det nye tiltaket
medfører ikke vesentlig forurensning til grunn eller vann, men vil kunne medføre noe avrenning av
partikler og salt til Ålebekken. Det vil også kunne være risiko for ulykker med utslipp av forurensende
masser.

B.�Datagrunnlag�og�metode�
Som en del av planarbeidet skal det utarbeides en plan for overvannshåndtering. Som en del av
denne planen skal det vurderes behov for avbøtende tiltak i forhold til å unngå eller redusere
forurensning av Ålebekken.

C.�Overordnede�planer�og�mål�
I kommuneplanens arealdel er det vist flomsone langs Ålebekken samt sidebekkene fra Trondalen og
Volleberget. Vollebergbekken har normalt relativt liten vannføring – Trondalsbekken større, men
begge kan ha dårlig kapasitet i perioder med mye regn og/eller smeltevann. Deler av nedslagsfeltet i
Gressvikmarka har harde overflater som gjør bekkene flomutsatte.

Overvannsrammeplanen sier at: I bebygde områder skal overvann i størst mulig grad tas hånd om
ved kilden slik at vannbalansen opprettholdes tilnærmet lik naturtilstanden. Overvannet skal også
søkes utnyttet til glede for innbyggerne. Vannet skal gjøres synlig og tilgjengelig i bebygde områder /
byområder, og reetablering / åpning av lukkede vannveger skal prioriteres der dette kan
gjennomføres innenfor forsvarlige tekniske og økonomiske rammer.

I lokalsamfunnsrapporten for Gressvik (2002) er det skissert en mulig løsning med at Ålebekken
åpnes opp igjen helt ned til Vesterelva. Strekningen nord for Storveien inngår i planområdet for
Åledalslinja, mens strekningen sør for Storveien ikke gjør det. Det bør vurderes om man tar høyde for
en slik helhetlig løsning i planen for Åledalslinja. Se illustrasjon (figur 23) neste side.
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Figur 23: I lokalsamfunnsrapporten for Gressvik er det foreslått å åpne Ålebekken helt ned til Vesterelva.
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D.�Dagens�situasjon�
Store deler av planområdet er i dag dyrka mark. En etablering av ny veg med asfaltflater vil ta opp i
seg mindre av overvannet i tillegg til at vannet vil få en hurtigere avrenning. Dette gir en økt
belastning i forhold til overvannshåndteringen. Det ligger en del kommunale overvannsledninger i
området. Disse har imidlertid liten kapasitet til ytterligere belastning. I forbindelse med tiltaket må
man basere seg på løsninger som ikke medfører ytterligere belastning på eksisterende ledningsnett.

Overvann ledes i dag naturlig til Ålebekken. Ålebekken ligger åpen det meste av strekningen fra
Granliveien i nord til Nordkilen i sør. Den er lukket i en i strekning på ca. 80 meter nord for
gravlunden ved Gressvik kirke (under balløkka), og fanger opp mye overvann fra tilstøtende
boligtomter og jordbruksarealer. Bekken er lukket langs Nordkilen. Det er en åpen strekning på litt
over 100 meter ned mot Storveien før bekken igjen er lagt i rør ned til Vesterelva. Bekken renner ut
ved Onsøy Marina.

Tilstanden på bekken er for øvrig noe variabel, men har generelt noe lav kapasitet ved stor
belastning. Bekketraséen er for en stor del smal, med bratte sider og til dels gjengrodd med
takrør/siv. Det er i liten grad etablert randsonevegetasjon. Se bilde (figur 24) under.

Figur 24: Ålebekken er for det meste smal, har bratte sider og lite randvegetasjon.

Bekken bærer på store deler av strekningen mer preg av å være en kanal enn en naturlig og artsrik
bekk med randsoner. Slik bekken er i dag, har den potensiale for betydelig tilrettelegging for økt
biologisk mangfold og som et visuelt landskapselement.
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Ny trasé for Åledalslinja vil til dels komme i konflikt med Ålebekken der den ligger i dag. Dette
innebærer at traséen for bekken sannsynligvis vil måtte flyttes noen steder. Dagens relativt dårlige
tilstand på bekken tilsier at inngrep i dagens bekk ikke medfører store negative konsekvenser.
Dermed kan det gjøres justeringer på traséen eller andre tiltak for å bedre kapasiteten i forhold til
overvann. Da vil man samtidig kunne gjøre tiltak som bedrer den generelle tilstanden på bekken. Det
er gjort noen slike tiltak langs gravlunden. Her er bredden på bekken økt, det er tilført grus/elvestein
i bunnen og det er etablert vegetasjon på begge sider (mest svartor). Se foto (figur 25) nedenfor.

Figur 25: Ved gravlunden er Ålebekken breddeutvidet, tilført grus/elvestein og etablert randvegetasjon.

Dersom man gjør lignende tiltak langs bekken for øvrig, vil man både kunne øke kapasiteten i forhold
til overvann, øke potensialet i forhold til biologisk mangfold og gjøre bekken til et rikere estetisk og
landskapsmessig element.

På den lukkede strekningen sør i planområdet og ned til Vesterelva er det ikke mye ledig kapasitet for
å ta imot overvann i forbindelse med mye regn. Ved å øke tverrsnittet på bekken vil man kunne
avverge eventuelle oversvømmelser langs bekken, men belastningen på den lukkede delen i sør vil
kunne bli større. Derfor må det også gjøres tiltak for å styre vannmengden som slippes inn på den
lukkede delen. Dette kan f.eks. gjøres ved å etablere fordrøyningsbasseng. Ut fra et slikt
fordrøyningsbasseng kan det legges rør med en dimensjon som hindrer overbelastning og
oversvømmelse lenger ned i bekken. To lokaliteter som peker seg ut som aktuelle for
fordrøyningsbasseng er nord for Nordkilen og nord for gravlunden (vest for balløkka), markert med
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henholdsvis 1 og 2 på kartet (figur 26) nedenfor. Dette er også de punktene hvor bekkene fra
henholdsvis Volleberget og Trondalen kommer inn på Ålebekken.

Figur 26: Mulige lokaliteter for fordrøyningsbasseng.

Det er gjort beregninger for hvor mye mer overvann som vil komme til Ålebekken ved en eventuell
bygging av Åledalslinja. Disse beregningene viser at det vil være behov for fordrøyningsbasseng(er)
på til sammen ca. 1.400 m3 dersom hele strekningen bygges som firefelt. Dersom hele strekningen

1

2
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bygges som tofelt, er det behov for ca. 720 m3. Det er svært lite sannsynlig at hele strekningen
bygges som firefelt. Det er i tilfelle langt fram i tid. Innen år 2040 er det kun strekningen nord for
Hurrød skole som er beregnet å ha en trafikkmengde som tilsier dette, og det er forutsatt en høy
grad av boligbygging. Det reelle behovet i forhold til fordrøyning vil derfor være som tofelts veg.

En kombinasjon av tiltak i bekken for å øke kapasiteten (i første rekke øke tverrsnittet) og
fordrøyningsbasseng vil gjøre at man får kontroll på overvannshåndteringen i området uten å øke
belastningen på eksisterende overvannsledninger eller bekkelukkinger. Dermed vil man kunne basere
seg på at overvann fra Åledalslinja ledes ut i Ålebekken.

Det vil også kunne gjøres avbøtende tiltak for å hindre eller redusere tilsig av forurensning til bekken.
Dagens situasjon er at avrenning fra dyrka mark i stor grad går direkte ut i bekken. Det er i liten grad
vegetasjon langs bekken som kan ta opp forurensning. Ved å etablere randvegetasjon vil man kunne
fange opp noe mer overvann og filtrere noe av vannet i tillegg til at dette vil stabilisere skråningen
ned mot bekken. Fordrøyningsbassengene vil dessuten kunne ha en funksjon dersom det skulle skje
ulykke med farlig gods som kan komme ut i bekken. Det vil da være mulig å stenge utløpet fra
bassenget en periode for å hindre spredning av forurensning videre nedover vassdraget.

Et viktig bidrag i forhold til både fordrøyning og forurensning er å etablere infiltrasjon og fordrøyning
som en del av veganlegget/grøftene. Dette er nærmere beskrevet i rapporten om
overvannshåndtering.

E.�Konsekvens�forurensning�til�grunn�og�vann/håndtering�av�overvann�
Alt. 0: utbygging av Åledalslinja blir ikke gjennomført
Dersom Åledalslinja ikke gjennomføres, viser trafikkberegningen at Storveien mest sannsynlig må
breddeutvides med flere felt, kollektivfelt e.l. Slike utvidelser vil eventuelt medføre større harde
overflater og dermed raskere og mer avrenning. I Åledalen får man på den ene siden ikke mer vann
eller forurensning å håndtere, men man får også i mindre grad incitament til å utbedre Ålebekken,
danne vegetasjonsskjermer/ landskapselementer og fordrøyningsbasseng(er).  Den lukkede delen av
Ålebekken sør for planområdet har ikke kapasitet til ytterligere belastning. Ved å etablere større
tverrsnitt på bekken, randvegetasjon og fordrøyningsbasseng(er) vil man kunne få bedre kontroll på
vannmengden som går inn i den lukkede bekken. Konsekvensen anses nøytral.

Konsekvens: 0

Alt. 1: T-kryss
Hvor vidt Åledalslinja opparbeides med T-kryss eller rundkjøringer vil ha liten betydning i forhold til
overvannshåndtering. Forutsatt avbøtende tiltak, vil man kunne få en bedre kontroll på
overvannshåndteringen enn man har i dag. Man vil også kunne fange opp avrenning fra landbruket
på en bedre måte for å hindre forurensning til bekken. Konsekvensen anses noe positiv.

Konsekvens: +1

Alt. 2: Rundkjøringer
Samme som alt. 1.
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Konsekvens: +1

F.�Avbøtende�tiltak/oppfølging�
Avbøtende tiltak som nevnt ovenfor og i egen rapport om overvannshåndtering bør innlemmes i plan
og bestemmelser. De viktigste tiltakene vil være økt tverrsnitt i bekken, gjenåpne noen strekninger
som er lukket, tilføre elvegrus/-stein, etablere randvegetasjon langs bekken, etablere
fordrøyningsbasseng(er) og løsninger med sandfilter/infiltrasjon som en del av veglegeme og grøfter.
I tilknytning til fordrøyningsbasseng(ene) bør det etableres løsninger som gjør at man i kortere
perioder kan stenge videre utløp i tilfelle akutt forurensning.

�
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3.3.4�Transportbehov,�herunder�konsekvenser�langs�Storveien��

A.�Fra�planprogrammet�
Tiltaket vil medføre vesentlig økning av trafikk i Åledalen. Det vil også påvirke løsninger for gående og
syklende. Konsekvensen av dette utredes, herunder trafikkmengder, hensynet til myke trafikanter,
tilgjengelighet til gang- og sykkelvegnett, avkjørselsforhold og behov for kollektivtransport.

B.�Datagrunnlag�og�metode�
Det er utført beregninger i forhold til framtidige trafikkmengder i området. Det er kjørt en
trafikkmodell som gir et anslag på hvordan trafikken vil fordele seg i vegnettet. Det er utført
beregninger for hvordan trafikken vil fordele seg på vegnettet umiddelbart etter utbygging av
Åledalslinja (anslått til 2018). I tillegg er det utført beregninger av hvordan trafikken vil fordele seg på
lengre sikt, i 2040. For 2040 er det i tillegg utført beregninger i tre alternativer, ut fra hvor
omfattende utbygging av boliger det kan bli i området. Statistisk sentralbyrå (SSB) har en prognose
med en «moderat» befolkningsvekst på ca. 1900 fram til 2040. Vi har i tillegg sett på hva
konsekvensen blir dersom befolkningsveksten blir større enn SSBs prognose. Bakgrunnen for dette er
at det er relativt store områder som ligger inne i kommuneplanens arealdel og ikke minst i langsiktig
tettstedsutvikling i fylkesplanen mot 2050. Det er utført beregninger med en befolkningsvekst på
henholdsvis 1900 (tilsvarende SSB), 2900 og 3900 fram til 2040. Disse alternativene er da beregnet
både med og uten utbygging av Åledalslinja. I beregningene er det lagt inn større utbygginger som
man allerede antar at vil komme. Dette er blant annet Gressvik bruk og Gressvik Sportssenter.

Det påpekes at det er usikkerhet knyttet til beregningene. Det er prognoser for mulige framtidige
løsninger, og må ikke ses på som eksakte. Det vil være umulig å få til. Særlig for mindre, interne veger
vil det være noen litt «ulogiske» tall. Dette gjenspeiler såkalte grunnkretstilknytninger i vegmodellen.
Beregningene vil imidlertid gi en god pekepinn i forhold til trafikkmengder og fordeling på de tre
viktigste vegene i denne saken; Storveien, Gamle Ålevei og ny Åledalslinje. Forutsetninger og
grunnlag for beregningene er det redegjort for i egen rapport. Ved utarbeidelse av
trafikkberegningene var det heller ikke avklart hvor vidt Åledalslinja vil bli en kommunal eller
fylkeskommunal veg. På kartene er det kun en skjematisk plassering av vegtraséene.
�
C.�Overordnede�planer�og�mål�
Trafikkløsninger skal så langt som mulig opparbeides i henhold til vegvesenets normaler og
håndbøker. De viktigste er håndbok N100 (veg- og gateutforming), håndbok V121 (geometrisk
utforming av veg- og gatekryss), håndbok V122 (Sykkelhåndboka) og håndbok V129 (universell
utforming av veger og gater).

Kommuneplanens arealdel.
Åledalslinja ligger inne i kommuneplanens arealdel, og det er en uttalt målsetting at denne blir
gjennomført. Det er ønskelig at utbygging av Åledalslinja ikke skal skje på bekostning av handel og
servicefunksjoner som finnes ved Gressvik sentrum og langs Storveien. I tillegg er det også en
målsetting at utbygging av Åledalslinja skal bidra til at kollektivtransporttilbudet langs Storveien ikke
forringes.
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Bypakke Nedre Glomma
I konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet i Nedre Glommaregionen er dette
samfunnsmålet definert:

«Nedre Glommaregionen skal i år 2030 håndtere transportetterspørselen innen person- og gods-
transport mer effektivt enn i dag.»

Med dette menes at:
• Reisetiden for persontransport skal reduseres:
Målet er definert uten stillingtagen til transportmiddel. Imidlertid er det formulert effektmål som
uttrykker hvilken virkning som skal oppnås for brukerne av transportsystemet. Disse effektmålene
omhandler et forbedret tilbud til syklende, redusert reisetid med kollektivtransport (det vil si
forbedringer i tilgjengelighet, antall avganger og kjøretid), og krav til at forsinkelse i rush for
personbil på hovedvegnettet ikke skal forverres.

• Persontransportkapasiteten inn mot og mellom bysentrene skal øke i forhold til forventet
befolkningsvekst:
Målet er definert uten stillingtagen til transportmiddel. Det vil si at det er den samlede kapasiteten i
persontransporttilbudet som skal samsvare med transportetterspørselen. Effektmål som er knyttet til
dette målet er de samme som for målet ovenfor.

• Kjøretiden på viktige strekninger for godstransport skal være minst like god som i dag, og
forutsigbarheten skal være bedre:
Effektmålet som er knyttet til dette målet definerer viktige strekninger for godstransport som
strekningene mellom terminaler og mellom terminaler og E6.

• Andelen personreiser som foretas med andre transportmidler enn bil skal være økt til et nivå
tilsvarende gjennomsnittet for liknende byområder i Norge:
I følge KVU for transportsystemet i Nedre Glommaregionen skal andelen personreiser som foretas
med andre transportmidler enn bil være økt til minst 35 % i 2030 for at dette målet skal nås. Målet
skiller ikke mellom reiser som henholdsvis bilfører og bilpassasjer. Økt gjennomsnittlig passasjerandel
vil kunne redusere andelen reiser som foretas med bil. Det er derfor ønskelig med et evaluerings-
opplegg som også følger opp utviklingen i passasjerandelen ved bilreiser.
Partene i samarbeidsavtalen søkte i januar 2012 i fellesskap om belønningsmidler for perioden 2012
– 2015 fra «Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i by-områdene». I
søknaden er følgende hovedmål definert:

A. I avtaleperioden for belønningsordningen (2012-2015) skal det bli bedre framkommelighet, miljø
og helse ved å dempe veksten i biltrafikken, spesielt vedrørende arbeidsreiser i rushtiden, og øke
antall kollektivreiser og gang-/sykkelreiser på bekostning av reiser med privatbil.

B. På lengre sikt skal den samlede biltrafikken i byområdet ikke øke og privatbiltrafikken i rushtiden
ha en samlet reduksjon på 5 % (med 2012 som referanseår). Hovedmålet for avtaleperioden 2012-
2015 samsvarer i ganske stor grad med målet om økt andel personreiser som foretas med andre
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transportmidler enn bil i KVU for transportsystemet i Nedre Glommaregionen. Men hovedmålet som
gjelder på lengre sikt har større fokus på personbiltrafikken i rushtiden, og konkretiserer et mål for
reduksjon av denne trafikken. Denne målsettingen kan oppfattes som mer restriktiv i forhold til
personbiltrafikken enn tilsvarende i KVU for transportsystemet i Nedre Glommaregionen. I sistnevnte
er det til målsettingen om redusert reisetid for persontransport knyttet et krav om at forsinkelse i
rush for personbil på hovedvegnettet ikke skal forverres. Det må derfor presiseres at en betingelse
for samlet måloppnåelse er at personbiltrafikken må reduseres, ikke minst i rush.

Utbygging av Åledalslinja ligger ikke inne i Bypakka for Nedre Glomma. I konseptvalgutredningen
forut for Bypakka ble Åledalslinja vurdert som et såkalt prioritet C-tiltak. Det vil si lavest prioritet av
de tiltakene som ble vurdert. Kostnaden for Åledalslinja ble antydet til ca. 250 millioner (2012-
kroner). Selv om Åledalslinja ikke ligger inne i tiltakene i Bypakka, vil den bli påvirket av de tiltakene
som gjøres med utbedring av Rv. 110 Simo-Ørebekk og bomring inn mot sentrum. Framtidig bomring
(2017) er hensyntatt i beregningene.

Sykkelhovedplan for Fredrikstad
Målet med et godt utbygd og tilrettelagt hovedsykkelvegnett i Fredrikstad er å:
� Tilby innbyggerne, og i særdeleshet arbeidsreisende, et attraktivt sykkelvegnett i en radius på

minimum 5 kilometer fra sentrum, slik at flere velger sykkel fremfor bil.
� Utnytte kommunens naturgitte forutsetninger for sykling på en bedre måte.
� Redusere antallet sykkelulykker gjennom et logisk, lettfattelig og godt vedlikeholdt

sykkelvegnett.
� Stimulere til økt helse og trivsel blant innbyggerne.
� Bidra til et bedre nærmiljø ved at utslipp av miljøgasser og støybelastning reduseres.
� Bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser fra biltrafikken, og dermed bidra til at målene i

kommunens klima- og energiplan nås.
Utenfor bysentrum:
� Det er tilstrebet en mest mulig enhetlig utforming av de ulike rutene. Eksisterende sykkelanlegg

har derfor lagt enkelte føringer. Eksempelvis er det på strekninger med delvis utbygget gang- og
sykkelveg valgt å videreføre dette prinsippet fremfor å etablere sykkelfelt.

� Færrest mulig kryssinger er vurdert som viktig. På strekninger hvor en i dag må krysse vegen
flere ganger er det foreslått ensidig sykkelfelt eller gang- og sykkelveg, til tross for at det
foreligger en eksisterende gang- og sykkelveg på motsatt side.

I sykkelhovedplan er det lagt frem noen forslag til ruter som kan avlaste kritiske veglenker og ta unna
mye persontransport. Blant disse er sykkelveger mot Øyenkilen og Viker. Enkelte strekninger er
kategorisert som ikke tilfredsstillende, til tross for at vi i dag har et tilbud til syklende. Dette skyldes
at dagens tilbud ikke samsvarer med ønsket framtidig løsning. For Gressvik finnes det tosidig fortau
på Storveien og merket sykkelveg i veg- og gatenett øst for Storveien. Storveien vurderes som en lite
rask sykkelrute da det er mange avkjørsler og kjøreveger som krysser fortauet.

Planområdet ligger for øvrig innenfor 5 km radius fra Fredrikstad sentrum. Det vil derfor være viktig å
opprettholde eller styrke tilbudet for syklende.

Trafikksikkerhetsplan
Hovedhensikten med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke og samordne kommunens innsats i
trafikksikkerhetsarbeidet, for således å redusere antall ulykker og utrygghetsfølelsen, spesielt hos
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myke trafikanter. Trafikksikkerhetsplanen omtaler ikke tiltak som har innvirkning eller vesentlig
betydning for Åledalslinja eller Storveien.

Regional transportplan for Østfold mot 2050
Hovedgrepet med en regional transportplan (RTP) er å etablere en strategisk overbygning for årlig
rullerende handlingsprogram. RTP er en helhetlig plan som dekker alle samferdselsområder i Østfold.
RTP tar utgangspunkt i mål og strategier for levekår / folkehelse, verdiskapning og miljø i
fylkesplanen «Østfold mot 2050». For 2012 ble det avsatt 17 millioner til oppgradering av FV117
Storveien.

D.�Dagens�situasjon�
I følge informasjon på statens vegvesens vegkart er det i dag en trafikkmengde på ca. 2.650 ÅDT på
Gamle Ålevei og ca. 14.350 på Storveien. I følge vegvesenets håndbok N100 bør det være firefelts veg
dersom ÅDT overstiger 12.000. Storveien har dermed allerede i dag en trafikkmengde som ligger
over anbefalt grense for tofelts veg i henhold til vegvesenets håndbok.

Det er utført beregninger for hvordan trafikken vil være etter at bomringen er etablert. Det er derfor
kjørt en prognose for trafikken i 2018. Som følge av bomringen vil trafikken bli noe redusert i forhold
til i dag. På Gamle Ålevei vil den være redusert til under 2.000 ÅDT, mens den på Storveien vil være
ca. 10.700. Se kart (figur 27) neste side.
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Figur 27: ÅDT 2018, uten Åledalslinja.
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Det er utført beregninger på tilsvarende tidspunkt for å se den umiddelbare effekten av å etablere
Åledalslinja. Beregningen viser at over halvparten av biltrafikken vil flyttes over på Åledalslinja.
Trafikken på Åledalslinja vil bli ca. 8.200 ÅDT i nord, hvor det er størst trafikk, mens trafikken på
Storveien vil bli redusert til ca. 5.550 ÅDT lengst i nord. Se kart (figur 28) nedenfor.

Figur 28: ÅDT 2018 med Åledalslinja.

En så stor reduksjon i trafikkmengden på Storveien vil få store positive konsekvenser i forhold til
trafikkavvikling, trafikksikkerhet, støy, luftkvalitet og bomiljø i hele tettstedet Gressvik – fra
Ålestranda til Ørebekk. En slik reduksjon vil også innebære at kollektiv/buss på Storveien vil unngå å
stå i kø, og det vil være bedre for gående og syklende i området.
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Beregningene for år 2040 med lav befolkningsvekst og uten bygging av Åledalslinja viser at trafikken
på Storveien blir ca. 17.470 ÅDT i nord. I Gamle Ålevei blir det ca. 2.160 ÅDT. Se fig. 29 nedenfor.

Figur 29: Trafikk i år 2040 med lav utbygging og uten Åledalslinja.

Disse tallene innebærer at man i utgangspunktet skal ha firefelts veg fra Gressvik sentrum og
nordover til Ørebekk. Dette vil i tilfelle medføre store inngrep i eiendommer og bebyggelse, i tillegg
til ulemper i forhold til støy, bomiljø og framkommelighet og trafikksikkerhet for kollektiv og myke
trafikanter.
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Dersom man har lav befolkningsvekst, men bygger Åledalslinja, viser beregningene at ÅDT for
Storveien blir under 9.900, mens Åledalslinja vil ha ÅDT på nesten ca. 11.750. Se fig. 30 nedenfor.

Figur 30: ÅDT for år 2040 med lav utbygging og med Åledalslinja.

En slik grad av befolkningsvekst som ligger inne i dette alternativet medfører at man i den nordre
delen av Åledalslinja er på grensen av hvor mye trafikk man kan ha før man bør ha fire felt. I
Storveien er man fortsatt et stykke unna et slikt tall.
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Dersom man får en medium befolkningsvekst, viser beregningene at man i år 2040 får en trafikk i
Storveien på nesten 20.000 ÅDT dersom Åledalslinja ikke bygges. Trafikken i Gamle Ålevei vil bli ca.
2.640 ÅDT. Se figur 31 nedenfor.

Figur 31: ÅDT i år 2040 med middels utbygging og uten Åledalslinja.
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En økt befolkningsvekst medfører naturlig nok økning i trafikken og dermed økning i ulemper i
forhold til trafikkavvikling, støy, bomiljø osv. Dersom Åledalslinja bygges, vil trafikken i Storveien ved
middels befolkningsvekst i år 2040 være ca. 10.190 ÅDT, mens det i Åledalslinja vil være nesten ca.
13.810 ÅDT. Se fig. 32nedenfor.

Figur 32: ÅDT i år 2040 med middels utbygging og med Åledalslinja.

I den nordre delen av Åledalslinja overskrider man håndbokas grense på 12.000 ÅDT for tofelts veg.
For øvrig kan man registrere at trafikken i Gamle Ålevei blir vesentlig redusert i forhold til dagens
trafikkmengde. Dette er gunstig med tanke på denne vegens standard.
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Med høy utbygging vil trafikken i Storveien være ca. 20.990 ÅDT dersom Åledalslinja ikke bygges. Se
fig. 33 nedenfor.

Figur 33: ÅDT i år 2040 med høy utbygging og uten Åledalslinja.

Ved høy befolkningsvekst skal nesten hele Storveien fra Ålekilene til Ørebekk være firefelt i henhold
til håndbok N100. I henhold til håndboka skal også en slik veg være avkjørselsfri. I dag er det mange
eiendommer som har direkte avkjørsel fra Storveien. En ombygging til firefelt i henhold til håndboka
vil derfor få store konsekvenser. Dessuten vil det av andre hensyn også være uheldig å trekke en
firefelts veg som en barriere gjennom et tettsted som Gressvik.
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Dersom Åledalslinja bygges, vil trafikken på Storveien være ca. 10.360 i år 2040 med høy utbygging.
Trafikken i Åledalslinja vil komme opp mot 16.000 ÅDT. Se fig. 34 nedenfor.

Figur 34: ÅDT i år 2040 med høy utbygging og med Åledalslinja.

Ved høy utbygging vil den nordre delen av Åledalslinja egentlig utløse krav om firefelts veg nord for
Hurrød skole i 2040. For øvrig vil det være tilstrekkelig med tofelts veg på resten av Åledalslinja og
Storveien. Trafikken i Storveien vil fortsatt i 2040 (ÅDT ca. 10.360) være godt under det den er i dag
(ÅDT ca. 14.350).
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Det man oppnår ved etablering av Åledalslinja, er at man får vekk store deler av gjennomgangs-
trafikken som kommer fra områdene sør og vest for Gressvik. Disse antas i stedet å velge den nye
Åledalslinja, som vil få en mye bedre standard enn Storveien med tanke på kryssløsninger, fravær av
avkjørsler, bedre støyskjerming osv. Tettstedet Gressvik (fra Ålekilene til Ørebekk) generer sin egen
trafikk som i stor grad fortsatt vil følge Storveien, og de ulike beregningene for år 2040 viser at denne
vil ligge på mellom 9.860-10.360 ÅDT i nordre del nærmest Ørebekk. Gjennomgangstrafikk som vil
benytte Åledalslinja varierer i nordre del i beregningene fra ca. 8.500 til ca. 16.000 ÅDT. Ved
etablering av Åledalslinja vil fraværet av trafikk i Storveien være stort langs hele strekningen, mens
relativ nedgang vil være desidert størst i søndre del av tettstedet. Prosentvis nedgang i trafikk vil i
nord være ca. 50 % og i syd ca. 80 %.

Kollektiv og gående/syklende
Det går regelmessige bussavganger gjennom Storveien, cirka tre avganger i timen (i hver retning)
fordelt på 3 forskjellige ruter. Rutene er konsentrert rundt for- og ettermiddag og dagtid. Det er
generelt et veldig dårlig tilbud på kveldstid.

Selv om man flytter gjennomgangstrafikken fra Storveien til Åledalslinja, betyr ikke det at man må
flytte kollektivtrafikken etter. Kollektivtilbudet bør fortsatt være der folk bor, og det vil være langs
Storveien. Dersom man får vekk store deler av gjennomgangstrafikken, vil det også være enklere å
avvikle kollektivtrafikken. Det bør legges opp til hyppige avganger og gode forbindelser for gående og
syklende. På samme måte kan det være at kollektivtrafikken skal gå i Gamle Ålevei i stedet for den
nye Åledalslinja for å komme tettere på brukerne.

For gående og syklende vil det være viktigere å sikre gode tverrforbindelser øst-vest enn langs
Åledalslinja nord-sør. Tverrforbindelsene er svært viktige i forhold til ferdsel til og fra skoler,
sentrum, fritidsaktiviteter og friluftsliv, arbeidsplasser langs elva, ferge mot byen og gang-/sykkelbro
mot byen. Forutsatt bygging av Åledalslinja vil det være mulig å bruke Gamle Ålevei til blandet
trafikk. Langs østsiden av Åledalslinja er det også i dag mulig å komme seg fram til fots eller på sykkel,
men traséen oppleves tungvint og uoversiktlig å bruke, da den er en usammenhengende trasé av
gater og stier og flere «omveger». Det bør derfor vurderes ny gang-/sykkelveg på hele eller deler av
strekningen til ny Åledalslinje.

Næringsliv.
Ved høring av planprogrammet kom det inn uttalelser som uttrykte bekymring for hva som skjer med
vitaliteten og overlevelsesevnen til næringslivet i Gressvik sentrum. Det er spørsmål om Gressvik
sentrum da vil flytte etter den nye vegen. Svaret på dette vil være veldig avhengig av hvilken
arealbruk man tillater langs Åledalslinja i tillegg til utvikling i Gressvik sentrum. Det er ingen
automatikk i at man skal legge ut næringsarealer langs Åledalslinja. Det vil f.eks. være mulig å
regulere sidearealene til landbruksarealer for å unngå en slik utbygging. I tillegg vil det være viktig å
legge til rette for god fortetting tett på eksisterende virksomheter i Gressvik sentrum. Eksempler på
dette er transformasjon/fortetting ved Gressvik bruk og Sportssenteret. Dette er områder som ligger
gunstig både i forhold til Gressvik sentrum og kollektiv/ferge og gang-/sykkelveg mot Fredrikstad
sentrum. Dersom man får redusert trafikkbelastningen med gjennomgangstrafikk gjennom Gressvik
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sentrum, vil det være vesentlig enklere å utvikle Gressvik til et godt og kompakt tettsted i framtida.
Ved å øke befolkningen i sentrum øker man samtidig kundegrunnlaget for næringslivet.

Tyngre næringsliv/industri ligger ved Ålekilene sør for Gressvik. Ved å etablere Åledalslinja, vil
tungtrafikk til industrien få en bedre trasé å kjøre som ikke belaster miljøet i Gressvik sentrum.
�

E.�Konsekvens�transport�
Alt. 0: utbygging av Åledalslinja blir ikke gjennomført
Slik situasjonen er i dag, er kapasiteten fullstendig sprengt langs Storveien. Kollektivtransporten
fungerer ikke spesielt godt, både på grunn forholdsvis lav dekning og at bussen blir stående i kø i
rushtid. Dette problemet vil vedvare og forsterkes i framtida dersom man ikke bygger Åledalslinja til
avlastning.

Gamle Ålevei har en dårlig standard, er svingete og uoversiktlig og til dels trafikkfarlig. I både
gjeldende kommuneplan og langsiktig i fylkesplanen er det store arealer som er avsatt til framtidig
byggeområde vest for Gamle Ålevei. Disse vil da øke belastningen på Gamle Ålevei betydelig. Det vil
være meget uheldig.

Økt trafikk kan stimulere handel og gjøremål/ærend som typisk nok tas «på veg hjem», slik som f.eks.
oppsøke bensinstasjoner og dagligvareforretninger i Gressvik sentrum. På den annen side vil
trafikkens tendens til å «kvele» Gressvik sentrum og bomiljøet også kunne virke negativt i forhold til
næringslivet.

Konsekvens: -2

Alt. 1: T-kryss
Både T-kryss og rundkjøringer vil avlaste Storveien og Gamle Ålevei betraktelig. Dette er positivt for
bomiljø, kollektivtrafikk osv. En ny trasé i Åledalslinja vil kunne opparbeides med en god standard i
henhold til håndbøkene.

En fordel med T-kryssløsningen er at man kan forlenge Anton Brekkes vei, Trondalsveien og
Vollebergveien direkte ned mot Åledalslinja, slik at man ikke belaster Gamle Ålevei med noe av
denne trafikken. Det anses imidlertid uheldig å trekke ordinær trafikk inn i industriområdet ved
Vestkilen. Her får man en uheldig blanding av vanlig persontrafikk, tyngre trafikk, varehåndtering osv.

En utfordring i Åledalslinja er at det er en lang og temmelig rett strekning som kan innby til stor fart.
T-kryss vil ikke bidra til fartsreduksjon på samme måte som rundkjøringer. T-kryss innebærer at man
vil få svingbevegelser som krysser en kjørebane. Dette utgjør en ulempe i forhold til sikkerhet. En T-
kryssløsning vil også være vanskeligere enn rundkjøringer å bygge om til firefelt dersom det behovet
skulle oppstå senere.

Konsekvens: +2



Planbeskrivelse med KU for Åledalslinja, Fredrikstad kommune
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Rambøll AS Side 65 av 140

Alt. 2: Rundkjøringer
Avlaster Storveien og Gamle Ålevei på samme måte som alternativ 1. Som for alternativ 1, vil
Åledalslinja redusere trafikken gjennom Gressvik sentrum, og dermed kunne ta vekk noe av
kundegrunnlaget for næringslivet. Samtidig kan trafikkreduksjon langs Storveien bidra til å bedre
stedskvalitetene langs Storveien, noe som igjen kan slå positivt ut for aktiviteter i Gressvik sentrum
med dets torg og funksjon som lokal møteplass.

Rundkjøringer vil medføre at kortere strekninger av Gamle Ålevei får noe trafikk også i framtida. Man
opprettholder i større grad dagens kjøremønster ved Haugeveien, og man unngår å blande ordinær
trafikk inn i industriområdet ved Vestkilen. Rundkjøringer vil bidra til å redusere farten på
strekningen, de har noe høyere trafikksikkerhet enn T-kryss og de er enklere å bygge om til firefelt
senere.

Konsekvens: +3

F.�Avbøtende�tiltak/oppfølging�
I forhold til næringsgrunnlaget og vitaliteten for Gressvik sentrum vil det være viktig ikke å legge til
rette for byggeområder som kan konkurrere med Gressvik sentrum langs Åledalslinja. Sidearealene
langs Åledalslinja bør ikke legges ut til nye byggeområder. I tillegg til å unngå konkurrerende
arealbruk langs Åledalslinja er det viktig å legge til rette for fortetting med kvalitet i/ved Gressvik
sentrum. I Gressvik sentrum/langs Storveien bør det også legges opp til hyppige avganger for
kollektivtrafikk og gode forbindelser for gående og syklende. Dette vil være enklere dersom man får
redusert gjennomgangstrafikken i Gressvik sentrum. Det må for øvrig legges opp til gode løsninger
for gående og syklende i Åledalen.

�
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3.3.5�Kulturminner�og�kulturmiljø�

��Fra�planprogrammet�
Det er ingen registrerte verneverdige kulturminner eller kulturmiljøer i planområdet. Planområdet
ligger svært lavt over havnivå, slik at det anses lite sannsynlig å påtreffe automatisk fredete
kulturminner. Det er relativt mange SEFRAK-registrerte bygg langs Gamle Ålevei. Disse vil i liten grad
bli berørt av tiltaket. Mest sannsynlig vil trafikken på Gamle Ålevei bli redusert etter at ny veg er
etablert. Det vil være tilrettelegging for gående og syklende og nye tverrforbindelser som kan berøre
SEFRAK-registrerte bygninger/bygningsmiljøer.

B.�Datagrunnlag�og�metode�
Utredningen skal ta utgangspunkt i eksisterende registreringer. Det skal redegjøres for i hvilken grad
disse kan bli berørt. I tillegg har fylkeskonservatoren gjort en befaring/registrering i området.

C.�Overordnede�planer�og�mål�
Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår
kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt
ansvar å ivareta disse ressursene som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for
nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.

Når det etter annen lov treffes vedtak som påvirker kulturminneressursene, skal det legges vekt på
denne lovs formål (Kulturminneloven § 1).

I tillegg til kulturminneloven, har vi andre overordnede føringer som Fylkesplanen Østfold mot 2050,
Kulturminneplan for Østfold 2010-2022 (fylkesdelplan) og Handlingsplan for Østfolds kulturlandskap
2009-2012.

D.�Dagens�situasjon�
Automatisk fredede kulturminner
Området ligger lavt over havnivå, fra ca. kote +2 ved Ålekilene i sør til ca. kote +10 ved Hurrød skole,
noe som gjør at funn av fornminner der er lite sannsynlig. De nærmeste beliggende kjente
automatisk fredede kulturminnene er funn etter steinalderbosetning i Trondalen. Trondalen er
parallell til Åledalen, men ligger noe høyere i terrenget. Første spor etter menneskelig aktivitet finner
man i Gressvikmarka, fordi denne først stakk opp av havet. Her er det registrert funn fra ca. 4500 f.
Kr., med et havnivå ca. 40 m høyere enn i dag. Da havet hadde sunket 20 m lavere (ca. år 2000 f. Kr.),
finner man en rad med fangstboplasser langs fjellfoten av Gressvikmarka i Trondalen. Dette var da en
beskyttet nordøstvendt havstrand. Se fig. 35 neste side.
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Figur 35: Kart som viser hvor de første beboerne slo seg ned. Havet er vist med blått.
Kart hentet fra "Onsøys historie".

På denne tiden sto hele Åledalen under vann. Først i ca. år 500 e. Kr. var størstedelen av Åledalen
over vann. Da var vannstanden ca. 5 meter høyere enn i dag.

Denne historien gjenspeiles dermed også i registrerte fornminner i området. Det er ikke registrert
noen automatisk fredete fornminner innenfor planområdet. Gressvik kirke er ikke et automatisk
fredet kulturminne på grunn av alderen, men er markert som et kirkested. Se fig. 36 neste side.
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Figur 36: Oversikt over registrerte fornminner. Plangrense markert med blå strek.

Hele den nye traséen ligger lavere enn kote +8. Unntaket er evt. landkar for gangbruer over vegen.
Ettersom hele det nye tiltaket ligger så lavt over havnivå har fylkeskonservator ikke sett behov for
nye registreringer.

Gamle Ålevei som kulturmiljø
Gamle Ålevei er et gammelt vegfar som har beholdt mye av det opprinnelige preget. Vegen er typisk
for mange eldre ferdselsårer. Bebyggelsen ble etablert ved foten av åsene og ved kanten av den
dyrkede marka, og vegfarene gikk naturlig nok fra hus til hus. Å ferdes langs Gamle Ålevei i dag er å
ferdes langs en forholdsvis smal og slyngende veg forbi eldre bolighus og gårdsbruk, med åpen visuell
kontakt ut mot det åpne landskapet i Åledalen. Vegen beskriver på en god måte både landskapet og
bebyggelsens utvikling i området. Det finnes relativt mange SEFRAK-registrerte bygninger (byggeår
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før 1900) langs Gamle Ålevei. Disse er i hovedsak langs den søndre halvdelen av vegen. Se kart (fig.
37) nedenfor.

Figur 37: SEFRAK-registrerte bygg. Varslet plangrense vist med blå strek.
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Figur 38: Kulturmiljø langs Gamle Ålevei (kilde: Google Maps).

Mange eldre bygninger langs vegen er restaurert og ombygget på en måte som har gjort at mye
bygningenes opprinnelige preg er gått tapt. Likevel forteller bygningenes størrelse og plassering i
landskapet fortsatt stedets historie. Det meste av etterkrigstidens nyere boliger et etablert i boligfelt
oppe på åsen. Dette skillet gjør den gamle vegen enda mer lesbar som kulturmiljø.

Gressvik kirke
Gressvik kirke troner på en kolle og er synlig som et landemerke i store deler av Åledalen. Kirken er
fra 1925 og tegnet av Ivar Næss. Kirken er bygget av granitt og har tårnet plassert ved siden av
midtskipet (se foto fig. 39 neste side). I sitt formspråk er den typisk for kirkearkitekturen fra de første
årene av 1900-tallet.

For kirkens verdi som kulturminne vil det være viktig å ivareta landskapsbildet rundt kirken. Se også
kapitlet om landskap for omtale av kirken.
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Figur 39: Gressvik kirke. Granittkirke fra 1925.
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Langs Storveien er det også mange SEFRAK-registrerte bygninger. Dette gjelder den søndre
halvdelen, sør for Haugeveien. Se fig. 40 nedenfor.

Figur 40: SEFRAK-registrert bebyggelse langs Storveien.
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E.�Konsekvens�kulturminner�
Alt. 0: utbygging av Åledalslinja blir ikke gjennomført
Dersom utbygging av Åledalslinja ikke realiseres, vil det legges større press på bebyggelse langs
Storveien. Her finnes en del SEFRAK-registrert bebyggelse, og ved eventuelle senere utvidelser av
Storveien kan dette komme i konflikt.  En ytterligere trafikkøkning langs Storveien vil også kunne
bidra til at eiere og potensielle kjøpere av bygg med kulturhistorisk verdi ikke velger å investere i
bevaring og/eller rehabilitering av disse.

Konsekvens: -1

Alt. 1: T-kryss:
Ved etablering av Åledalslinja som ny hovedveg vil trafikken minke markant på Gamle Ålevei og
Storveien. Med mindre trafikkbelastning vil Gamle Ålevei kunne beholde det opprinnelige preget.
Dette medfører en positiv effekt for vegen som kulturmiljø ettersom den beholder noe mer av sin
autensitet. Åledalslinja vil ikke komme i konflikt med registrerte kulturminner i Åledalen.
En sterk reduksjon av trafikken langs Storveien vil gi et langt bedre bomiljø og dermed kunne gi økt
interesse for å investere i vedlikehold og restaurering av bestående bygg – både historiske og andre.
Mye av trehusbebyggelsen langs Storveiens søndre del har sitt opphav som arbeiderbebyggelse
knyttet til Gressvik Bruk og har samlet sett betydelig kulturhistorisk interesse. Det må anses av
betydelig interesse at denne bebyggelsen ivaretas på en god måte.

Konsekvens: +2

Alt. 2: Rundkjøringer
Samme som alt. 1.

Konsekvens: +2

F.�Avbøtende�tiltak/oppfølging�
Selv om det ikke er gjort vesentlige arkeologiske funn innenfor området, vil det alltid være en
mulighet for at det i forbindelse med grunnarbeider kan dukke opp funn som ikke er oppdaget i
forbindelse med registreringene. Fylkeskonservator ønsker derfor at det tas inn en generell
bestemmelse om meldeplikt uansett hvilket alternativ som velges. Bare deler av
arbeiderbebyggelsen langs Storveien er tidligere regulert som bevaringsverdig bebyggelse. Det bør
vurderes som aktuelt tiltak å utvide dette.

�
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3.3.6�Naturens�mangfold�

��Fra�planprogrammet� �
Det er ikke naturmiljø som er vernet eller fredet, midlertidig vernet eller fredet eller foreslått vernet
eller fredet som berøres av tiltaket. Det er registrert få særlig viktige forekomster som har betydning
for biologisk mangfold innenfor området. Det er registrert noe edelløvskog helt i øst, langs Mulefjell.
Denne forekomsten vil ikke bli berørt av tiltaket. For øvrig går Ålebekken gjennom planområdet fra
nord til sør. Denne er dels lukket og har lite randvegetasjon på strekninger. I forbindelse med
planarbeidet vil det være naturlig å se på muligheter for Ålebekken. For øvrig bør det vurderes tiltak
som kan redusere eller hindre eventuell økt forurensning av bekken.

��Datagrunnlag�og�metode�
Undersøke biologisk mangfold, fauna (Arealis-arter), bonitet, dyre- og planteliv, vegetasjon, truende
arter, bevaring av biotoper, vern og bærekraftig utvikling. Det vil bli gjort en gjennomgang av diverse
databaser med oversikt over kjente registreringer i området. Basert på disse registreringene vil det
bli foretatt en vurdering av hvilke konsekvenser dette vil få i forhold til å legge bevaringsformål på
delområder eller gi føringer for utforming av bygg og anlegg. Det er gjort en vurdering i forhold til
naturmangfoldlovens §§ 8-12.

C.�Overordnede�planer�og�mål�
I dette utredningstemaet gjelder naturmangfoldlovens bestemmelser. Lovens formål er at naturen
med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse
og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.

D.�Dagens�situasjon�
Arter
Det er gjort søk i artsdatabanken. Her er det registrert alt fra livskraftige, vanlige arter til truede/
rødlistede arter. På kartet (fig. 41 neste side) er alle grønne trekanter livskraftige, vanlige arter. Disse
er ikke nærmere omtalt. Svarte firkanter er svartelistede, uønskede arter.
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Figur 41: Utsnitt fra artsdatabanken. Varslet plangrense vist med blå strek.
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Det er gjort følgende funn:
1. a. Krusfrø (Selinum carvifolia). Status: nær truet. Funndato 24.09.1987.

b. Plommenype (Rosa villosa). Status: sårbar. Funndato: 28.08.1979.
2. a. Tårnseiler (Apus apus). Status: nær truet. Funndato 21.05.2012.

b. Svartkråke (Corvus corone). Status: Ikke etablert reproduserende bestand i Norge. Funndato:
04.05.2008, 06.08.2008, 12.09.2008, 10.04.2009, 25.04.2009, 17.05.2009, 22.05.2009,
11.10.2009, 28.04.2010, 30.04.2010, 16.05.2010, 20.05.2010, 10.10.2010, 16.10.2010,
13.11.2010, 04.04.2011, 26.11.2011, 24.12.2011, 15.06.2012, 29.09.2012, 01.01.2013,
11.05.2013.
c. Lerkefalk (Falco subbuteo). Status: sårbar. Funndato: 05.08.2012, 12.06.2013, 07.09.2014.
d. Vepsevåk (Pernis apivorus). Status: sårbar. Funndato: 07.09.2014.
e. Klippedue (Columba livia). Status: reproduserende. Funndato: 22.03.2015.
f. Tyrkerdue (Streptopelia decaocto). Status: Sårbar. Funndato: 21.06.2008, 08.07.2008,
31.08.2008, 07.09.2008.

3. Hagelupin (Lupinus polyphyllus). Status: svært høy risiko. Funndato: 10.07.2014.
4. a. Hønsehauk (Accipiter gentilis). Status: nær truet. Funndato: 05.04.2009.

b. Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus). Status: Ikke etablert reproduserende bestand i Norge.
Funndato: 05.04.2009.
c. Fiskeørn (Pandion haliaetus). Status: Nær truet. Funndato: 05.04.2009, 13.04.2011.
d. Vepsevåk (Pernis apivorus). Status: sårbar. Funndato: 26.07.2009, 08.05.2011.
f. Tyrkerdue (Streptopelia decaocto). Status: Sårbar. Funndato: 08.05.2011.

5. Kanadagullris (Solidago canadensis). Status: svært høy risiko. Funndato: 10.07.2014.
6. Hagelupin (Lupinus polyphyllus). Status: svært høy risiko. Funndato: 10.07.2014.
7. Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera). Status: svært høy risiko. Funndato: 16.08.2014.
8. a. Hestekjørvel (Oenanthe aquatica). Status: kritisk truet. Funndato: 15.09.1918.

b. Bittergrønn (Chimaphila umbellata). Status: sterkt truet. Funndato: 11.08.1891.
9. a. Bukkebeinurt (Ononis arvensis). Status: nær truet. Funndato: 04.07.1899.

b. Korsandemat (Lemna trisulca). Status: Nær truet. Funndato: 23.01.1898, aug. 1896, sept.
1898, 14.08.1900, sept. 1900, okt. 1902.
c. Nikkebrønsle (Bidens cernua). Status: Sårbar. Funndato: 12.08.1891.
d. Firling (Crassula aquatica). Status: Sårbar. Funndato: ikke oppgitt.
e. Enghaukeskjegg (Crepis praemorsa). Status: Sårbar. Funndato: 18.06.1898.
f. Griseblad (Scorzonera humilis). Status: Nær truet. Funndato: 1883, 18.06.1898.

10. a. Snerpfaksmose (Pleuridium acuminatum). Status: EN. Funndato: 11.07.1890.
b. Sprikekrusmose (Weissia sqarrosa). Status: Sterkt truet. Funndato: 27.10.1889, nov. 1889,
23.12.1889, 27.09.1890, 07.06.1891, 20.11.1891.
c. Blindkrusmose (Weissia rostellata). Status: Sterkt truet. Funndato: 04.10.1889, 16.03.1890,
mai 1904.
d. Sporemose (Archidium alternifolium). Status: Nær truet. Funndato: okt. 1889.
e. Svøpbustehette (Orthotrichum patens). Status: Sårbar. Funndato: 15.06.1891.
f. Kuleknollvrangmose (Bryum subapiculatum). Status: Nær truet. Funndato: 19.06.1890.
g. Grøftelommemose (Fissidens exilis). Status: Nær truet. Funndato: 27.10.1889.

11. Hagelupin (Lupinus polyphyllus). Status: svært høy risiko. Funndato: 10.07.2014.
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12. a. Blindkrusmose (Weissia rostellata). Status: Sterkt truet. Funndato: okt. 1889, sept. 1890, nov.
1889.
b. Sprikekrusmose (Weissia sqarrosa). Status: Sterkt truet. Funndato: nov. 1889, 16.03.1890, okt.
1889, 23.12 1889.
c. Svøpbustehette (Orthotrichum patens). Status: Sårbar. Funndato: 05.06.1893, 25.04.1888.
d. Vortesvøpmose (Acaulon muticum). Status: Sårbar. Funndato: 02.05.1897, 08.05.1897.
e. Grøftelommemose (Fissidens exilis). Status: Nær truet. Funndato: 10.05.1890.
f. Storalgemose (Ephemerum serratum). Status: Sårbar. Funndato: 10.05.1890, sept. 1890.

13. a. Kanadagullris (Solidago canadensis). Status: svært høy risiko. Funndato: 28.08.2011.
b. Fiskemåke (Larus canus). Status: Nær truet. Funndato: 10.05.2008.
c. Hagelupin (Lupinus polyphyllus). Status: svært høy risiko. Funndato: 10.07.2014.

14. a. Kanadagullris (Solidago canadensis). Status: svært høy risiko. Funndato: 28.08.2011.
b. Hagelupin (Lupinus polyphyllus). Status: svært høy risiko. Funndato: 10.07.2014.

15. Parkslirekne (Reynoutria japonica). Status: Svært høy risiko. Funndato: 10.07.2014.
16. Kanadagullris (Solidago canadensis). Status: svært høy risiko. Funndato: 29.08.2011.
17. Parkslirekne (Reynoutria japonica). Status: Svært høy risiko. Funndato: 10.07.2014.
18. Kanadagullris (Solidago canadensis). Status: svært høy risiko. Funndato: 29.08.2011, 10.07.2014.

Som det framkommer, er det gjort en del funn i området. Registreringer av svartelistede arter er av
nyere dato. Dette gjelder også noen av rødlisteartene, men svært mange av registreringene er svært
gamle; fra ca. 1890. Dette medfører derfor stor usikkerhet i forhold til om arten fortsatt finnes i
området, og den geografiske plasseringen er svært usikker. Disse gamle registreringene er i hovedsak
i lokalitet 9, 10 og 12. Disse lokalitetene ligger midt i dyrka mark med kornåker. Det regnes derfor
som svært lite sannsynlig at disse forekomstene fortsatt eksisterer. For øvrig vil ikke tiltaket påvirke
andre funn.
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Naturtyper
I naturbase er det også angitt viktige naturtyper. Disse framgår av kartet (fig. 42) nedenfor.

Figur 42: Viktige naturtyper (kilde: naturbase, miljødirektoratet). Varslet plangrense vist med blå strek.
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Følgende framgår om de ulike lokalitetene:

1. Gressvik kirkegård

Naturtype: Parklandskap
Verdi: Viktig
Utvalgt naturtype: Nei
Registreringdato: 03.09.2009
Verdibegrunnelse: Vestre del av lokaliteten har de mest verdifulle bredkronede eikene.
Lokaliteten er relativt stor med fremtidig kontinuitet i gamle trær. Ingen spesielle arter er
foreløpig registrert.
Naturtyper: Parklandskap med gamle eiketrær langs ytterkanten. I østre del av lokaliteten er det
blandingsskog med bjørk og furu på rundt 0,5m dbh. Tett med spisslønn i busksjikt i østre del.
Flere bredkronede eiker på rundt en meter i diameter brysthøyde i vestre del, her inkluderes også
en kolle med variert busksjikt, bla eik med uregelmessig vokseform. Eik, ask og lind i mindre
dimensjoner på selve kirkegård inkluderes også fra et framtidig kontinuitetsperspektiv.
Artsmangfold: Potensial for insektfauna knyttet til gamle trær.
Påvirkning: Det kan vurderes om bjørk, furu og lønn i østre del av lokaliteten bør fjernes for å
hindre utskygging av eiketrær her. Dette må i så fall skje gradvis.
Skjøtsel: Det er viktig å ikke fjerne død ved (dvs. beskjære) fra kronene. Døende trær bør få stå
dersom de ikke utgjør en direkte sikkerhetstrussel. Døende trær er spesielt viktige for biologisk
mangfold. I parklandskapet bør en bare plante stedegne trær som ask, eik og lind for å skape en
kontinuitet i gamle trær. (Det kan vurderes om bjørk, furu og lønn i østre del av lokaliteten bør
fjernes for å hindre utskygging av eiketrær her. Dette må i så fall skje gradvis.)
Totalareal: 22 daa

Lokaliteten berøres ikke direkte av tiltaket i Åledalslinja.

2. Åle sørøst

Naturtype: Rik edellauvskog
Verdi: Viktig
Registreringdato: 03.09.2009
Verdibegrunnelse: Hele lokaliteten er sterkt påvirket, men har en viktig funksjon for blant annet
insekter og fugl i bebygd område. Beliggenheten i et intensivt utnyttet landskap gjør at lokaliteten
vurderes foreløpig til viktig (B).
Beliggenhet: Avgrensningen gjelder skog på østsiden av Åledalen ved Gressvik i Fredrikstad. I vest
går grensen mot sykkelveg og dyrket mark samt mot private hager i sørenden. I øst går grensen
stort sett mot ikke trebesatt grunnlendt berg.
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Naturtyper: Sterkt hogstpåvirket/ung alm-lindeskog med innslag av blåbær-eikeskog i tørrere
partier. Lind 0,30m dbh og eik på rundt 0,35m dbh. Lindesokler finnes. Hassel stedvis i busksjikt.
Feltsjiktet virker ikke spesielt rikt, -for det meste blåbærdominert, ellers liljekonvall, blåknapp og
røsslyng opp mot grunnlendt berg. I skyggefulle partier er feltsjiktet sparsomt og her kan
potensialet for sopp være større. I sør inkluderes en hul lind på 0,5m dbh, et par eik på 1m dbh og
flere ask på rundt 0,4m dbh. Her er det også hassel i busksjikt.
Artsmangfold: Det er et potensial for sopp knyttet til hassel, eik og lind. Gamle trær har en spesiell
insektfauna knyttet til seg.
Skjøtsel: Fri utvikling. Unngå dumping av hageavfall i lokaliteten.
Totalareal: 15 daa

Lokaliteten berøres ikke direkte av tiltaket i Åledalslinja.

3. Gressvik I

Naturtype: Parklandskap
Verdi: Viktig
Registreringdato: 03.09.2009
Verdibegrunnelse: Insektfaunaen knyttet til hule trær er under sterkt fragmenteringspress både i
tid(kontinuitet) og rom (isolerte bestander). Selv om det foreløpig bare er ett hult tre, vurderes
lokaliteten til viktig (B).
Beliggenhet: Avgrensningen gjelder gamle trær ved bibliotek ved RV117.
Naturtyper: En hul eik på 1,1m dbh står ved RV117. I og rundt hage til bibliotek, er det flere
asketrær fra rundt 0,4-0,7m dbh som vil gi kontinuitet i gamle trær på sikt. Ellers spisslønn, alm,
eik, lind og hestekastanje i mindre dimensjoner.
Artsmangfold. Potensial for insektfauna knyttet til hulheter i den gamle eika som står
soleksponert. Derimot vurderes potensialet for lavflora knyttet til gamle trær som mindre i et
luftforurenset byområde og her så nær en trafikkert veg.
Skjøtsel: Hold krattvegetasjon unna trærne for å oppnå soleksponering. Sørg for at død ved i
trekronene ikke blir fjernet.
Totalareal: 2,3 daa

Lokaliteten vil kunne bli påvirket av eventuell utvidelse av Storveien.
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Øvrige lokaliteter
Alle de små, grønne trekantene på kartet gjelder store trær, i hovedsak eiker. Eneste stedet hvor
tiltaket kan komme i konflikt med disse, er der hvor det er tenkt etablert gangbru fra Gamle Ålevei
over mot Hurrød skole.

Figur 43: Parti av Gamle Ålevei (sett mot syd) hvor det er registrert store trær (i hovedsak eiker).

Ny gangbru fra Gamle Ålevei til Hurrød skole er tenkt i nærheten av disse registrerte eikene. For å
gjøre omvegen minst mulig for brukerne, bør denne brua trekkes så langt nord som mulig. Man antar
at gangbrua vil komme i nærheten av pumpestasjonen. Denne plasseringen vil ikke komme i konflikt
med store trær, slik at det vil være mulig å ta nødvendige hensyn til dette. Gangbrua er tenkt
omtrent midt i bildet nedenfor.
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Figur 44: Omtrentlig område hvor gangbru vil komme.

I tillegg til ovenstående registreringer er det gjort vurderinger av om det er andre biotoper som har
eller har potensial for høyt biologisk mangfold i området. Området kan i utgangspunktet deles inn i 4
ulike områder eller biotoper. Dette er:

- Bebygde eller opparbeidede arealer. Dette omfatter områder med bebyggelse og opparbeidede
tomter eller utearealer. Disse områdene har gjerne ensartet opparbeidelse med få arter. Dette
kan være plen, grus, asfalt osv. Disse har lavt biologisk mangfold.

- Dyrka mark. Selv om dyrka mark kan framstå som grønn, er det gjerne ikke så mange arter. I
f.eks. en kornåker er det kun korn som blir dyrket fram. Andre arter blir det gjerne sprøytet for å
holdes unna. Dyrka mark har relativt lavt biologisk mangfold.

- Skog. Det er lite skog innenfor planområdet. Det er kun i området hvor gangbrua over mot
Hurrød skole er tenkt. Det er i hovedsak lauvskog på skrint jordsmonn og en del fjell i dagen. Det
er registrert gamle eiker innenfor området.

- Åkerholmer og randsoner mellom dyrka mark og skog. Dette er områder hvor det gjerne er et
høyt biologisk mangfold. Her vokser gjerne mange forskjellige planter. Disse tiltrekker seg
mange ulike insekter og fugler i tillegg til at det gjerne i slike områder er elg, rådyr osv. Det er
ikke mange slike områder i dag.
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Figur 45: Andre biotoper som kan være viktige for biologisk mangfold. Varslet plangrense vist med blå strek.
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Følgende biotoper er registrert (jfr. fig. 45 forrige side):
1. Ålebekken. Det er i dag lite busk- og trevegetasjon langs bekken. Den er i stor grad i ferd med å

gro igjen med takrør og annen lav vegetasjon. Se bilde (fig. 46) under. Strekningene markert
med 1. på kartet over har i hovedsak en tilstand som vist på bildet under. Det er noe mer
vegetasjon langs bekken ved Hurrød skole. Strekningene med lite busk- og trevegetasjon har
ikke veldig høyt biologisk mangfold. Det er med andre ord potensiale for å legge til rette for økt
biologisk mangfold langs store deler av bekken, blant annet ved å etablere randsoner med
flersjiktet vegetasjon.

Figur 46: Ålebekken har potensial for større biologisk mangfold.

2. Ålebekken ved Gressvik kirke. Her er det i større grad etablert høyreist vegetasjon langs bekken.

Figur 47: Etablert vegetasjon langs bekken ved Gressvik kirke.
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3. Trondalsbekken. Det er i dag noe høyreist vegetasjon langs bekken. Den er imidlertid lukket over
store deler av jordet. Med andre ord er det potensial for å legge til rette for økt biologisk
mangfold dersom man gjenåpner den lukkede delen av bekken.

Figur 48: Trondalsbekken har noe randvegetasjon, men er lukket over store deler av jordet.

4. Vegetasjonsbelte rundt gravlund. Rundt gravlunden er det etablert en voll med vegetasjon. Det
er både busker og trær – mange med spiselige frø og bær. Vegetasjonen har betydning lokalt for
insekter, småfugler osv., men ettersom vegetasjonen ikke henger sammen med annen randsone
eller skog, har den liten betydning for større vilt.

Figur 49: Flybilde med vegetasjonsbelte rundt gravlunden.
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5. Steinmur ved gravlund. Det er en del arter som benytter steinmurer til jakt, gjemmested og ulike
deler av livssyklusen.

Figur 50: Steinmuren ved gravlunden har betydning for biologisk mangfold.

6. Randvegetasjon. Det er i dag noe randvegetasjon ut mot jordet, rundt tunet sør for Haugeveien.
Vegetasjonen kan ha noe betydning lokalt for insekter, småfugler osv., men ettersom
vegetasjonen ikke henger sammen med annen randsone eller skog, har den liten betydning for
større vilt. Randsonen ligger også tett på bebyggelsen.

Figur 51: Lite område med vegetert randsone mot dyrka mark.
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E.�Konsekvens�naturens�mangfold�
Alt. 0: utbygging av Åledalslinja blir ikke gjennomført
Det er ikke registrert mange viktige lokaliteter som vil bli berørt av en eventuell utvidelse langs
Storveien. Det ligger heller ikke til rette for å etablere eller styrke potensielle lokaliteter.
Konsekvensen anses nøytral.

Konsekvens: 0

Alt. 1: T-kryss
Traséen vil kunne berøre store eiker ved brua fra Gamle Ålevei til Hurrød skole. Ellers kan traséen
berøre svært gamle registreringer av rødlistede arter av ulik karakter. Disse gamle registreringene er
imidlertid svært usikre på geografisk plassering. Lang tids drift med dyrka mark med kornproduksjon
anses å ha ødelagt eventuelle lokaliteter. I sammenheng med opparbeidelse av ny veg vil det være
naturlig å se på muligheten for å forbedre forholdene for biologisk mangfold langs Trondalsbekken
og Ålebekken. Dette vil mer enn oppveie eventuelle ulemper ved gangbrua.

Konsekvens: +1

Alt. 2: Rundkjøringer
Samme som alt. 1.

Konsekvens: +1

F.�Avbøtende�tiltak/oppfølging�
Ingen av alternativene får vesentlig innvirkning på registrerte arter, biotoper eller vernede områder. I
planen bør det tilstrebes å finne løsninger som i minst mulig grad berører biotopene. Så langt som
mulig bør plan med bestemmelser sikre disse biotopene med tilhørende randsoner. Det bør også sies
noe om hvordan man best skjøtter biotopene, og eventuelle forbedringstiltak. Det vil være viktig å
legge opp til bevaring og styrking av de lokalitetene som er der i dag. Det gjelder i hovedsak
store/gamle eiker, randsoner og bekkesoner. Særlig langs Ålebekken bør det legges opp til forbedring
av forholdene langs bekken som kan gi økt biologisk mangfold og i tillegg et rikere
kulturlandskapsbilde. Det kan være å fjerne uønsket vegetasjon som kveler annen vegetasjon eller å
legge til rette for randsoner med mer vegetasjon.

�
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3.3.7�Landskap�

A.�Fra�planprogrammet�
I landskapet rundt planområdet er det noen hensyn som bør vektlegges. Landskapet langs den nye
ferdselsåren vil oppleves av mange. Tiltaket medfører ikke bebyggelse i tradisjonell form. Det vil
likevel være hensyn å ta i forhold til utforming og plassering av vegen, tilpasning til landskapet med
tanke på skjæringer og fyllinger og ikke minst utforming av underganger, bruer og støyskjermings-
tiltak. Det må også vurderes avbøtende tiltak i form av vegetasjonsskjermer osv.

B.�Datagrunnlag�og�metode�
Det skal lages en helhetlig oversikt basert temaene natur, friluftsliv, kulturlandskap, hoveddrag,
terrengforming, grønnstruktur, vegetasjon og fjernvirkning/nærvirkning basert på befaringer og kart.
Det skal utarbeides illustrasjoner/fotomontasjer som viser hvordan foreslått utbygging vil se ut i
landskapet.

C.�Overordnede�planer�og�mål�
Planområdet er ikke anvist med hensynssone for landskap eller omtalt på annen måte. Likevel er det
et generelt mål at nye tiltak skal tilpasses så godt som mulig uten å skape uheldige silhuetter og
markeringer i landskapsbildet.

D.�Dagens�situasjon�
Terrengformer og landskapsrom
Åledalen utgjør et langt og ganske rettlinjet landskapsrom i retning NNØ-SSV. Gulvet i rommet består
i hovedsak av store, åpne sletter med dyrka mark med svært lite helning. Veggene defineres av
terreng som stiger til åsrygger mot øst og vest og som løper parallelt med dalen. Mot nord og sør
stopper gulvet i rommet mot industribebyggelse, mens det overordnede rommet fortsetter. Mot
nord reduseres sletta og blir en smal stripe mellom bebyggelsen i øst (boliger og idrettshall) og bratte
fjellsider i vest. I sør åpner sletta seg ytterligere opp langs Vikaneveien, Vikerveien og mot elva.

Det store landskapsrommet i hele Åledalen kan også deles inn i 3 mindre rom nevnt nordfra: Ett i
nord som avsluttes ved idrettshallen hvor det også er en markert kolle og storvokst vegetasjon på
motsatt side som til sammen danner en markert innsnevring av dalen. Ett rom «midtvegs» som
avsluttes ved Haugeveien. Her er det ingen markert romavgrensing på tvers av dalen, men ved
søndre avslutning av kirkegården åpner dalen seg enda mer, og man opplever å komme over i den
brede og minst bebygde delen av kulturlandskapet.

Bevegelseslinjer (fysiske og visuelle)
Den overordnede bevegelseslinjen følger den sentrale delen av Åledalen i hele dens lengde. Svakere
bevegelseslinjer finnes der det utgår mindre markerte sidedaler og senkninger i åsene på to sider.

Landemerker
Det er få markerte landemerker i området. Mest markant er Gressvik kirke, men denne ligger litt
tilbaketrukket og er eksponert i en begrenset sektor.
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Figur 52: Gressvik kirke sett fra Gamle Ålevei, vest for kirken. Haugeveien i høyre bildekant.

Videre er idrettshallen med sin avvikende form og størrelse i forhold til annen bebyggelse også et
landemerke. Hallens plassering nesten midt i dallinjen forsterker dette.

Figur 53: Idrettshallen ved Hurrød skole avviker i form, volum og landskapsplassering fra annen bebyggelse og stikker ut på tvers i
landskapsrommet som en visuell barriere

Grønnstruktur
Grønnstrukturen i planområdet består i hovedsak av dyrka mark. Stedvis langs planområdet er det
mye trevegetasjon. I overgangen mellom dyrka mark og åskammer domineres denne av løvtrær.
Flere av trærne er store og gamle eiketrær registrert i miljødirektoratets naturbase. Disse har stor
estetisk kvalitet for opplevelsen av området som helhet. Høyere opp i åsene domineres vegetasjonen
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av en blanding av furutrær og løvtrær. I tillegg kommer privathager med varierende mengde
vegetasjon.

Eksponering Gressvik kirke
Gressvik kirke ligger øst i det store landskapsrommet som utgjør Åledalen. Kirken ligger
tilbaketrukket oppe i hellingen som stiger mot øst og avgrenser det store landskapsrommet og er
således eksponert mot omgivelsene i vest og midtvegs i Åledalen. Landskapsrommet vest for kirken
oppleves som forholdsvis åpent. Nord, sør og øst for kirken bidrar terrenget og kirkens tilbaketrukne
plassering til at kirken i liten grad eksponeres mot omgivelsene i disse retningene. Samtidig bidrar
plasseringen litt opp i hellingen til at det som skjer lavere i terrenget også mot vest ikke sperrer for
sikten til kirken. Kirken rammes også inn av mange storvokste trær. Disse fungerer som en rolig og
avdempet overgang mellom kirken og omgivelsene forøvrig.
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Figur 54: Oversiktskart landskapsanalyse.
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Figur 55: Eksponering Gressvik kirke.
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For at konfliktnivået mellom kirken og de øvrige omgivelsene skal forbli så liten som mulig også i
fremtiden, vil det være et viktig grep å plassere nye tiltak i området vest for kirken så lavt i terrenget
som mulig. Dette var et viktig tema også den gang menighetssenteret ble bygget (ca. 25 år siden), og
det ble besluttet å bygge det i kun 1 etasje og så lavt som mulig for ikke å skjerme for innsynet til
hovedkirken sett fra vest.

Samtidig bør det fokuseres på å gi tiltakene høy estetisk verdi med tanke på dimensjonering,
formspråk, materialbruk og fargevalg. Ved å sikre høy estetisk kvalitet også på nye tiltak vil disse
kunne tilføre kvalitet til området rundt kirken fremfor å forringe den eksisterende kvaliteten. Den
høye kvaliteten i det store landskapsrommet rundt kirken kan også videreføres ved å tilføre ny
vegetasjon i sammenheng med nye tiltak som i utgangspunktet bryter med dagens uttrykk. Ny og
godt planlagt vegetasjonsbruk vil på en slik måte kunne kraftig dempe effekten av et uønsket
landskapsinngrep. Så lenge nye tiltak etableres der Åledalen er på det laveste vil tiltakene neppe nå
en høyde som vil hindre utsikten mot kirken sett fra andre siden av dalen.

Vegen som nytt element i kulturlandskapet.
Åledalen er et kulturlandskap bestående i hovedsak av eldre bebyggelse (herunder flere gårdsbruk),
gamle veger, åpent og langstrakt åkerlandskap, kirke og gravplass supplert med nyere boligbebyg-
gelse i landskapsrommets overgang mellom gulv (åker) og vegg (fjellsider). Det er nesten ingen
synlige nye veganlegg i landskapet i dag med unntak i endepunktene i syd og nord. En ny hovedveg
vil dermed tilføre landskapet et nytt element som til en viss grad kommer i konflikt med et landskap
som i hovedtrekk har beholdt sitt historiske særpreg. Konfliktens størrelse er et resultat av
landskapets verdi og inngrepets omfang. Området er i kommuneplanens arealdel ikke markert som
særlig viktig kulturlandskap, men området har utvilsomt kvaliteter som kulturlandskap med tydelige
historiske spor. På en skala fra ingen-liten-middels-høy vurderes landskapets verdi her som liten til
middels.

Inngrepets omfang avhenger av flere faktorer – bl.a. skala, tilpasning til landskapets linjedrag og
eksponeringsgrad. Skalaen på inngrepet er stor, men ikke nødvendigvis i strid med landskapets skala
som også er stor. Tilpasningen til landskapets linjedrag er god i det planlagt veg i stor grad følger
linjer og kanter som Ålebekken, bebyggelse og gravlund og på den måten unngår å fragmentere det
åpne kulturlandskapet på en uheldig måte. Eksponeringen av selve vegen er mulig å begrense ved at
den holdes lavest mulig i terrenget. Da er det «tilleggskonstruksjoner» som vegbelysning, skilttavler,
støyskjermer, gangbroer og andre vertikale elementer som vil bli sterkere eksponert. Disse vil øke
inngrepets omfang – både fordi de som vertikale elementer eksponeres kraftig i et flatt landskap – og
fordi de fremstår som kortraster og fremmedelementer i et «historisk» landskap. Særlig viktig vil
området vest for kirken være – ved krysset Åledalslinja/Haugeveien. Gangbroa må utformes med
særlig hensyn til kulturlandskapet og sikten til/fra kirken, og enhver form for «skiltgalger» må
unngås.

E.�Konsekvens�landskap�
Alt. 0: utbygging av Åledalslinja blir ikke gjennomført
Dersom Åledalslinja ikke gjennomføres, endres heller ikke landskapet i Åledalen. Dersom man antar
at man da i stedet må utvide kapasiteten i Storveien, vil dette gi konsekvenser for landskapet i dette
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området. Man vil for det første måtte fjerne en del bebyggelse, og for et andre vil et slikt tiltak
medføre skjæringer og fyllinger som er estetisk uheldige. Total konsekvens vil være noe negativ.

Konsekvens: -1

Alt. 1: T-kryss
Selve veglegemet vil ikke ruve veldig i landskapet. Konsekvensen av dette er derfor liten. Det er
imidlertid andre elementer som gangbruer, støyskjermer, gatelys osv. som kan virke negative. Det
gjelder særlig en eventuell gangbru over Åledalslinja ved Haugeveien. Denne vil ligge i en åpen del av
landskapet og i siktlinjen fra kirken. Den fysiske utformingen av en gangbru her vil derfor være veldig
avgjørende. Konsekvens for landskapet vil kunne være negativ.

Konsekvens: -2

Alt. 2: Rundkjøringer
Samme som alt. 1.

Konsekvens: -2

F.�Avbøtende�tiltak/oppfølging�
Avbøtende tiltak vil være å følge opp konsekvensutredningen i forhold til de problemstillinger som er
tatt opp. Dette gjelder i første rekke etablering og bevaring av vegetasjonsskjermer og utforming av
anlegg (i forhold til terrengtilpassing, høyde, fargesetting, materialvalg osv.).

�
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3.3.8�Sikring�av�jordressurser��

A.�Fra�planprogrammet�
Store deler av planområdet er dyrket mark.  Dette gjelder også store deler av den nye vegtraséen.
Åledalslinja vil kunne splitte opp sammenhengende dyrkbare arealer til usammenhengende og
mindre produktive. Dette kan føre til et utbyggingspress langs sidearealene.

B.�Datagrunnlag�og�metode�
Se tiltaket opp mot Fredrikstad kommunes landbruksplan 2011-2023. Beskrivelse med arealregnskap
som viser størrelsen på landbruksområder som omdisponeres, samt en vurdering av kvaliteten på
jordsmonnet. Det vil bli gjort en vurdering av sidearealenes egnethet samt muligheter for å slå
sammen flere mindre sidearealer til produktive enheter.

C.�Overordnede�planer�og�mål�
Et nasjonalt mål framgår i stortingsmelding nr. 26 (2006-2007). Her ble det satt et mål om at den
årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene skulle halveres innen 2010. Dette målet
ble ikke nådd, slik at dette gjelder fortsatt.

Regionalt mål, fastsatt i fylkesplanen Østfold mot 2050, viderefører målet om halvering av
omdisponering innen 2010. Fram mot 2020 skal den årlige avgangen av dyrka mark reduseres til et
absolutt minimum, og holdes på dette nivået til 2050.

Gjeldende temaplan i Fredrikstad kommune er landbruksplan for Fredrikstad kommune 2011-2023.
Det lokale målet som ligger til grunn for landbruksplanen, er å innta en restriktiv holdning til
nedbygging av dyrka mark i samsvar med kravet fra overordnet jordvernmyndighet. Landbruksplanen
er egentlig et styringsverktøy for LNF-områder, og Åledalslinja er inne i gjeldende kommuneplan.
Likevel er intensjonene i landbruksplanen relevant for tiltaket.

Målet i landbruksplanen er å skape en forsvarlig og forutsigbar arealforvaltning ved å gi retningslinjer
for kommunal arealforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling sett i lys av jordvern,
arealdisponering, miljø, natur og kulturlandskap. Dette er et styringsverktøy for saksbehandling i LNF-
områder. Området er i hovedsak avsatt til LNF og trasé for ny veg (Åledalslinja). Landbruksplanen
gjelder for LNF-områder.

Landbruksplanen sier også noe om erosjon og vegetasjonsbelter langs bekker og vassdrag:
«Et godt etablert vegetasjonsbelte langs bekken har mange funksjoner. Det begrenser avrenning av
matjord og næringsstoffer, reduserer erosjon i selve bekkeløpet og bedrer forholdene for insekter,
fugler, fisk, planter og vilt. Et godt vegetasjonsbelte består av en blanding av trær, busker og en godt
utviklet bunnvegetasjon med gras og urter. Det kan gjerne være flere slag løvtrær og med ulik alder
og størrelse. Vegetasjonsbeltet må skjøttes. Trær som henger utover vannflaten bør felles før de
velter og skaper problemer med oppstuving i bekken. Bekkeløpet bør holdes fritt for kvist. Ved
tynning bør man sørge for at et allsidig bestand av trær og busker får utvikle seg. Tynningen vil gjøre
det mer framkommelig langs bekken, samtidig som gras og annen bunnvegetasjon får lys til å
etablere seg. Det er bedre å tynne ofte (hvert 2-5 år) enn mye og sjelden. Snauhogst er ikke lovlig. I
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spesielt tette områder kan man likevel hugge alt, for å kunne etablere et mer egnet bestand. Slike
soner med snauhogst bør ikke være over lengre strekninger enn 10 – 15 meter. I bekker med fisk må
man være forsiktig med å hugge for mye. Trærne gir ly og skygge for fisken.»

Nevnte tiltak for å redusere avrenning er:
- Økt bruk av endret jordarbeiding og redusert bruk av plog i korndyrking. Ikke høstpløying på

erosjonsutsatte arealer, eller nær vassdrag, også når det gjelder dyrking av høstkorn.
- Økt bruk av gras på erosjonsutsatt jord, buffersoner med gras eller stubb langs bekker og

grasdekte vannveger i dråger.
- Motivere grunneiere til å bevare og videreutvikle de naturlige kantsonene langs bekker.
- Økt fokus på jordprøver og oppfølging av gjødselplan. Motivere til en reduksjon av

fosforgjødslingen.
- Motivere og stimulere til bruk av fangvekster for å redusere nitrogenutvaskingen, særlig

viktig på arealer med avrenning til sjøen
- Stimulere økonomisk ved SMIL-midler (tilskudd til spesielle tiltak i landbruket) til vedlikehold

av hydrotekniske tiltak og gjenåpning av ikke fungerende bekkelukninger.
- Stimulere økonomisk ved SMIL-midler (tilskudd til spesielle tiltak i landbruket) til anlegg av

fangdammer der det er nødvendig for å fange opp erosjon.

D.�Dagens�situasjon�
Store deler av planområdet består i dag av dyrka mark (hentet fra Skog og landskap). Planområdet
ligger ikke innenfor kjerneområdet for matproduksjon. Det er hentet inn mer detaljerte kart fra Skog
og landskaps kartside. Bonitetskartet (fig. 56 neste side) viser at store deler av arealet sør for
Granliveien er registrert som dyrka mark. For øvrig er det mye areal som er «Bebygd og samferdsel».
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Figur 56: Bonitetskart (kilde: Skog og landskap). Varslet plangrense vist med blå strek.
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Den nye traséen er tenkt på arealer vist som dyrka mark. For disse arealene er det innhentet
informasjon om jordkvalitet innenfor arealet. Ca. 500 meter av strekningen vil ligge på «Svært god
jordkvalitet», mens ca. 1.250 meter ligger på «God jordkvalitet». Jordkvalitet framkommer av fig. 57
nedenfor.

Figur 57: Jordkvalitet (kilde: Skog og landskap). Varslet plangrense vist med blå strek.
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Når det gjelder forhold rundt avrenning, vil dette mest sannsynlig bli forbedret ved en eventuell
utbygging til Åledalslinja. Det er i dag svært begrensede randsoner mot Ålebekken. I en ny plan vil det
være mulig å sikre/utbedre/nyetablere randsoner/buffersoner langs grøfter og bekker i området.

I forhold til landbruk er det også et vesentlig poeng hvordan dyrka mark eventuelt splittes opp og
arronderes. Det bør legges vekt på minst mulig oppsplitting av dyrka mark i tillegg til at man i størst
mulig grad må unngå restarealer som blir vanskelige å drifte.

E.�Konsekvens�sikring�av�jordressurser�
Alt. 0: utbygging av Åledalslinja blir ikke gjennomført
Dyrka mark vil opprettholdes som i dag. Det kan være vanskeligere å etablere nye randsoner langs
bekker. Dyrka mark vil ikke bli berørt av en eventuell utvidelse langs Storveien. Sammenlignet med
alt. 1 og 2 er konsekvensen positiv.

Konsekvens: +2

Alt. 1: T-kryss
Begge alternativene vil i hovedsak ligge på dyrka mark sør for Granliveien. Det er en strekning på ca.
1,7 km som berører dyrka mark. Arealet som berøres vil være avhengig av bredden på korridoren (2
eller 4 felt). En tofelts veg med tilhørende skuldre og grøfter har en bredde på 15,5 meter. Gitt en
lengde på 1,7 km blir dette et areal på ca. 26 daa. I tillegg kommer noe areal til kryss osv. Totalt ca.
30 daa. I tillegg kan man regne med at hele jordet ved Hurrød skole og noen andre restarealer vil
forsvinne. Totalt anslås ca. 39 daa dyrka mark å forsvinne. En løsning med firefelt vil medføre en
generell breddeutvidelse med 6,5 meter. Det medfører en økning på ca. 11 daa og totalt ca. 50 daa.

En annen ulempe med T-kryssløsningen er at forlengelsene av Trondalsveien og Vollebergsvingen vil
beslaglegge mer dyrka mark, men enda viktigere at dyrka mark blir mer splittet opp.

Konsekvens: -3

Alt. 2: Rundkjøringer
Løsningen med rundkjøringer vil beslaglegge noe mindre areal enn alternativet med T-kryss.
Forskjellen er i første rekke at man ikke forlenger Trondalsveien og Vollebergsvingen. Totalt areal ca.
35 daa med tofelts veg. For firefelts veg blir det da ca. 46 daa. I tillegg unngår man å splitte opp
arealene like mye som med T-kryss.

Konsekvens: -2

F.�Avbøtende�tiltak/oppfølging�
Reguleringsplanen må i størst mulig grad beholde sammenhengende teiger med dyrka mark, slik at
det blir best mulig egnet for videre produksjon. Dette innebærer for eksempel at man nord for
Haugeveien trekker vegtraséen lengst mulig mot Ålebekken og gravlunden for å unngå at det blir
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liggende igjen restarealer her. I tillegg kan det være noe gevinst i å legge traséen inn mot
høyspenttraséen for å redusere antall hindringer for drift av dyrka mark.

Eiendomsstrukturen i området er i dag slik at mange eiendommer strekker seg tvers over Åledalen.
Den nye traséen vil dermed dele mange eiendommer slik at det blir liggende en teig på hver side av
den nye vegen. Kryssing av den nye vegen med landbruksmaskiner er både tidkrevende og ikke
ønskelig i forhold til sikkerhet. Det bør derfor gjennomføres jordskifte/makeskifte slik at færrest
mulig eiendommer blir liggende på begge sider av vegen.

�
�
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3.3.9�Friluftsliv/tilgjengelighet�til�uteområder�og�gang-�og�sykkelvegnett�

��Fra�planprogrammet�
Den nye vegtraséen vil kunne utgjøre en betydelig barriere dersom det ikke legges godt til rette med
løsninger for gående og syklende både internt i tettstedet og ut mot destinasjoner som skoler,
idrettsanlegg og friluftsområder. Det er en målsetting med økt ferdsel til fots og på sykkel, og at
allmennhetens tilgjengelighet til turområder/friluftsområder skal forbedres.

B.�Datagrunnlag�og�metode�
Basert på digitale verktøy, befaringer og lokalkunnskap er det foretatt en kartlegging av
allmennhetens tilgang til friluftsområder samt tilgang til gang- og sykkelvegnett. Det er kartlagt både
eksisterende tilrettelegging og hinder for allmennhetens ferdsel. Det er vurdert alternative løsninger
for å bedre framkommeligheten.

C.�Overordnede�planer�og�mål�
Det er en målsetting at allmennhetens tilgjengelighet til turområder skal forbedres.

D.�Dagens�situasjon�
Selve traséen for Åledalslinja berører i liten grad viktige turområder ettersom den i stor grad legges
på dyrka mark. Tiltaket vil likevel kunne få stor innflytelse på friluftsliv og tilgjengelighet til
friluftsområder og andre målpunkter. Den nye traséen vil danne en betydelig barriere mellom
Gressvik sentrum i øst og Trondalen/Gressvikmarka i vest. I tillegg vil den være en barriere for
adkomst til sentrum, skoler og andre idrettsanlegg/haller, arbeidsplasser og kommunikasjon mot
bysentrum via ferge eller gangbro. Det går i dag flere tverrforbindelser for gående og syklende over
Åledalen. Det er alt fra enkle, grusede stier til gang-/sykkelveger og kjøreveger med blandet trafikk.
Det er registrert flere manglende lenker i gang-/sykkelveger i tillegg til usikre krysningspunkter,
uheldig blanding med annen trafikk og strekninger som oppleves som omveger. Se kart fig. 58 neste
side.
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Figur 58: Eksisterende gang-/sykkelveger (heltrukken rosa) og turveger (stiplet rosa). Kjøreveger som brukes av myke trafikanter (sort
strek). Varslet plangrense vist med blå strek.
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Det er en målsetting at planen skal ivareta og helst forbedre situasjonen for myke trafikanter og
tilrettelegging for adkomst til friluftsområder, lekeplasser, idrettsanlegg osv. Traséen for Åledalslinja
vil bli såpass trafikkert at krysningspunkter med gang-/sykkelveger bør skje med planfri kryssing, dvs.
med bru eller undergang. Det vil derfor være vanskelig å ivareta alle de krysningspunktene som er
der i dag, men man må legge til rette for kryssing ved viktige ferdselsårer. De punktene som peker
seg ut, foruten endepunktene i nord og syd, er ved Haugeveien (som er viktig adkomst mot
Trondalen/marka/idrettsanlegg/sentrum/skole) og ved Hurrød (skole/barnehage/ idrettshall/marka).
Haugeveien er og vil bli såpass trafikkert at det bør legges til rette for myke trafikanter langs denne i
tillegg til planfri kryssing av Åledalslinja.

Helt sør i planområdet ligger Nordkilen. Dette er en adkomstveg til et næringsområde. Denne
adkomstvegen ligger i forlengelsen av gang-/sykkelvegen fra nord. Det er ikke tilrettelagt for myke
trafikanter langs Nordkilen. Dette medfører en uheldig blanding av myke trafikanter og trafikk til
næringsområdet med også omfattende parkering og ryggebevegelser ut i vegbanen. Det finnes en
alternativ rute via Nedre Ålevei, men denne er trang, går gjennom gårdsplasser og munner ut i et
uoversiktlig kryss med Storveien i en innerkurve uten noen god forbindelse videre. Når man kommer
langs gang-/sykkelvegen fra nord, er det mest naturlig å fortsette langs Nordkilen. Det bør derfor
vurderes bedre tilrettelegging for myke trafikanter langs denne.

Traséen for myke trafikanter videre nordover oppleves også unaturlig og som en omveg fra Nedre
Almgrens vei til Haugeveien. Den går dels som egen gang-/sykkelveg og dels i blandet trafikk med
kjørende. Det bør vurderes en mer direkte forbindelse mot gang-/sykkelvegen ved gravlunden nord
for Haugeveien. Nordover fra gravlunden er trafikkmengden i Åledalsveien og Severin Hurrøds vei
såpass liten og oversiktlig at det er akseptabelt med blandet trafikk. Severin Hurrøds vei ligger på det
laveste nivået i dalen, og vil komme inn under en eventuell gangbru til skolen og på nivå med
fotballbanen og hallen.

Nordover fra Hurrød skole og idrettshallen vil det være mulig å benytte Haslerudveien et stykke.
Haslerudveien svinger imidlertid østover uten å lede fram til Rv 110. Det bør derfor etableres en ny
gang-/sykkelvegforbindelse langs Åledalslinja fra lekeplassen og nordover til krysset med Pancoveien.
I forbindelse med ny firefelt fra Simo til Ørebekk vil det bli opparbeidet fotgjengerundergang mot
Pancoveien. Ved lekeplassen i Haslerudveien er det også tydelig tråkk mot Gamle Ålevei i vest og
Ørebekk Allé i øst. Dette indikerer at dette er en godt brukt tverrforbindelse fra Ørebekk til Brekke.
Dette tråkket munner i dag ut i Gamle Ålevei uten et godt krysningspunkt. Det bør vurderes mulighet
for planfri kryssing.

På grunn av trafikkmengde og uoversiktlige strekninger er Gamle Ålevei i dag ikke egnet for myke
trafikanter, og særlig ikke skolebarn. Etter at Åledalslinja er etablert vil trafikkmengden bli redusert
og tungtrafikken flyttet slik at Gamle Ålevei blir bedre egnet for blandet trafikk.

Etablering av Åledalslinja får imidlertid aller størst konsekvenser utenfor planområdet. I lokal-
samfunnsrapporten for Gressvik er det krysningspunkter over Storveien som framstår som de mest
usikre områdene for myke trafikanter. Som det framgår av trafikkberegningene, vil trafikken på
Storveien gjennom Gressvik sentrum reduseres vesentlig dersom Åledalslinja etableres. Storveien vil
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dermed bli en mye mindre barriere for myke trafikanter på veg til friluftsområder, skoler og
idrettsanlegg. Dette er en av de store gevinstene ved å etablere Åledalslinja. Det er under planlegging
omfattende boligbygging langs elva (bl.a. inntil 300 nye leiligheter ved Sportssenteret), og Storveien
som barriere mot skoler, idrettsanlegg og friluftsområder vil få enda større fokus.
Forenklet sagt vil etablering av Åledalslinja innebære en ny barriere i lokalsamfunnet, men
barrierevirkningen av den nye vegen vil være vesentlig mindre enn reduksjonen av barriereeffekt ved
Storveien. Hovedårsaken er både at det er langt flere som har – og vil ha – behov for å krysse
Storveien enn Åledalslinja, og at det ved Åledalslinja er langt enklere å etablere planfrie og sikre
krysningspunkt.

E.�Konsekvens�friluftsliv/tilgjengelighet�til�uteområder�og�gang-/sykkelvegnett�
Alt. 0: utbygging av Åledalslinja blir ikke gjennomført
Dersom man ikke etablerer Åledalslinja vil situasjonen for myke trafikanter gradvis forverre seg ved
at Storveien og Gamle Ålevei vil få økt trafikk og dermed øke sin betydning som barrierer og hinder
for myke trafikanter. Konsekvensen vil være negativ.

Konsekvens: -1

Alt. 1: T-kryss
Etablering av Åledalslinja vil skape en barriere mellom Gressvik sentrum og Trondalen/marka og mot
skoler. Det vil kunne gjøres avbøtende tiltak ved utvalgte krysningspunkter, men noen «snarveger»
vil kunne bli borte. På den annen side vil trafikksituasjonen i Gamle Ålevei avlastes slik at denne blir
mer egnet for blandet trafikk. Etablering av Åledalslinja vil ha stor positiv effekt for myke trafikanter
langs Storveien i Gressvik sentrum. Totalt god positiv effekt.

Konsekvens: +2

Alt. 2: Rundkjøringer
Samme som alternativ 1.

Konsekvens: +2

F.�Avbøtende�tiltak/oppfølging�
Det viktigste tiltaket ved etablering av Åledalslinja er å ivareta gode og viktige tverrforbindelser.
Dette må sikres i reguleringsplan og bestemmelser. I tillegg bør planen ivareta elementer som
utbedrer svake punkter i gang-/sykkelvegnettet som påpekt ovenfor. Dette gjelder i første rekke
strekning langs Nordkilen og krysningspunkt ved Storveien i sør, en bedre, mer direkte strekning fra
Nedre Almgrens vei til Haugeveien og gang-/sykkelveg langs nordre del av Åledalslinja til undergang
mot Pancoveien.

�
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3.3.11�Beredskap-�og�ulykkesrisiko���ROS�analyse,�herunder�også�risiko�ved�
havnivåstigning�og�flom�

A.�Fra�planprogrammet�
Virksomheten som planlegges vil kunne gi noe økt aktivitet og nye hendelser som kan medføre risiko.
Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).

B.�Datagrunnlag�og�metode�

ROS-analysen (risiko- og sårbarhetsanalysen) skal gjennomføres ved hjelp av en forenklet sjekkliste
basert på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder ”Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging”.

C.�ROS-analyse�

Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier:
� Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede.
� Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse.
� Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig).
� Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er

en teoretisk sjanse for at den kan inntreffe.

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er inndelt i følgende kategorier:
� Ubetydelig: Ingen person-, miljø-, eller materielle skader.
� Mindre alvorlig.
� Alvorlig.
� Svært alvorlig.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell.
Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

� Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig.
� Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad ifht. nytte.
� Hendelser i grønne felt: Lite kostnadskrevende tiltak gjennomføres.

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt, eller er mulig, vurderes
tiltak som begrenser konsekvensene.
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Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak.

Bruttoliste mulige uønskede hendelser
Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsyn-

lighet
Konse-
kvens

Risiko Kommentar/
tiltak

Endring av risiko
som følge av
planen

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medføre hendelser for:
1. Masseras/skred Ja 2 4 rød Det er kvikkleire fra

rv. 110 til
Granliveien. Det er
utført geotekniske
undersøkelser som
viser at tiltaket er
gjennomførbart.
Må hensyntas ved
gjennomføring.

Avhengig av
hvordan tiltak
fundamenteres og i
hvilken grad det
skal gjøres graving
eller fylling.

2. Snø/isras Nei
3. Flomras Nei
4. Elveflom Ja 3 2 gul Det kan være flom i

Ålebekken. Må
sørges for
tilstrekkelig
kapasitet på denne.

Tiltaket kan
medføre økt og
hurtigere avrenning
mot bekken.

5. Tidevannsflom Ja 2 2 grønn Den søndre delen
ligger mindre enn 2
m.o.h. og kan være
utsatt for flom ved
tidevannsflom.

Risiko endres ikke.

6. Havnivåstigning Ja 2 2 grønn Den søndre delen
ligger mindre enn 2
m.o.h. og kan være
utsatt for
havnivåstigning.

Risiko endres ikke.

Vær, vindeksponering. Er området:
7. Vindutsatt Nei
8. Nedbørutsatt Nei
Natur- og kulturområder:
9. Sårbar flora Nei
10. Sårbar fauna/fisk.
      Skader på bestander
      eller biotoper

Nei

11. Verneområder Nei
12. Vassdragsområder Ja 4 1 gul Ålebekken går

gjennom området.
Det bør avsettes
buffer/randsone.

Randsoner med
bestemmelser om
skjøtsel i
reguleringsplan.

13. Fornminner (fredet) Nei

14. Kulturminne/-miljø
      Skade på objekt,
      eller miljø

Nei
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Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene medføre risiko for uønskede hendelser:
15. Veg, bru, knutepunkt Nei
16. Havn, kaianlegg Nei
17. Sykehus/-hjem, kirke Nei
18. Brann/politi/sivilforsvar Nei
19. Kraftforsyning Nei
20. Vannforsyning Nei
21. Forsvarsområde Nei
22. Tilfluktsrom Nei
23. Områder for idrett/lek Nei
24. Park; rekreasjons-
      områder

Nei

25. Vannområder for
friluftsliv

Nei

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning Nei
27. Permanent forurensning Nei
28. Støv og støy; industri Nei
29. Støv og støy; trafikk Nei
30. Støy; andre kilder Nei
31. Forurenset grunn Nei
32. Forurensning i sjø Nei
33. Høyspentlinje (stråling) Ja 3 1 grønn Ligger langs

høyspentledning,
men det har ingen
betydning for en
kjøreveg.

Risiko endres ikke.

34. Risikofylt industri Nei
35. Avfallsbehandling Nei
36. Oljekatastrofeområde Nei
Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt
      forurensning

Nei

38. Støy og støv fra trafikk Ja 4 4 rød Tiltaket medfører
vesentlig
trafikkøkning i
Åledalen. Må gjøres
avbøtende tiltak.

Økt risiko.
Avbøtende tiltak
må sikres i plan
med bestemmelser.

39. Støy og støv fra
      andre kilder

Nei

40. Forurensning i sjø Nei
41. Risikofylt industri Nei
Transport. Er det risiko for:
42. Ulykke med farlig gods Ja 1 3 grønn Evt. ulykker på

vegen med farlig
gods og akutt
forurensning til
bekken.

Økt risiko, men ikke
behov for
avbøtende tiltak.

43. Vær/føre begrenser
 tilgjengelighet til

Nei
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området
Trafikksikkerhet
44. Ulykke ved av-/påkjørsler Nei
45. Ulykke med gående/
      syklende

Nei

46. Ulykke ved anleggs-
      gjennomføring

Nei

47. Andre ulykkespunkter Nei
Andre forhold
48. Sabotasje og
      terrorhandlinger

Nei

- er tiltakene i seg selv et
sabotasje/terrormål

Nei

- er det potensielle
sabotasje/terrormål i nærhet

Ja 1 4 gul Ligger like ved
Hurrød skole.

Risiko endres ikke.

49. Regulerte vann-
magasiner, med spesiell fare
for usikker is, endringer i
vannstand med mer.

Nei

50. Naturlige terreng-
      formasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)

Nei

51. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei

52. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
konsekvenser, krever tiltak, jfr. tabell 6. Nærmere angitte hendelser kommenteres nærmere
nedenfor.

Analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning (nummerering ifht
skjemaet ovenfor):

1. (masseras/skred). Det er tidligere utført geotekniske grunnundersøkelser på strekningen (rapport
nr. 100738-1, datert 03.06.2000, utarbeidet av Noteby AS. Boringene viste at det er kvikkleire i
området ved Granliveien nord på strekningen. Det er derfor utført supplerende geotekniske
undersøkelser og utarbeidet egen ROS-analyse for geoteknikk. Denne er et eget dokument. Det
evaluerte området har faregrad middels, konsekvens meget alvorlig og risiko klasse 4. Konklusjonen
er at det aktuelle området har god sikkerhet mot skred i dagens situasjon og at et eventuelt initialras
utenfor området ikke vil få konsekvenser for planområdet.

4. (elveflom). I kommuneplanens arealdel er det vist flomsone langs Ålebekken og sidebekkene fra
Trondalen og Volleberget. Det er redegjort for overvannshåndtering i eget kapittel. Denne viser at
det er mulig å ivareta og forbedre disse forholdene.

5. og 6. (tidevannsflom/havnivåstigning). Store deler av Ålekilene ligger i flomsone for
tidevannsflom/havnivåstigning. Se kartutsnitt fig. 59 neste side.
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Figur 59: Store deler av Ålekilene ligger i flomsone for tidevannsflom/havnivåstigning.

Den nye Åledalslinja må nødvendigvis korrespondere høydemessig med Storveien i sør. Det vil være
et omfattende prosjekt å heve alle vegene i området over flomsonen. Dette anses ikke aktuelt i
overskuelig framtid. I henhold til kartet ligger Storveien her med høyde ca. 1,8 m.o.h.. Dermed vil
også startpunktet på Åledalslinja bli liggende så lavt. Foreløpig har det ikke vært oversvømmelse i
området. Høyeste målte springflo i Fredrikstad er 1,67 m.o.h. mens vegen ligger på 1,8 m.o.h.
Uansett er det snakk om en vegtrasé og ikke ny bebyggelse. Vegen vil kunne tåle at den en svært
sjelden gang blir stående under vann. Den største konsekvensen er at det vil kunne hindre
framkommeligheten i området. Som nødløsning finnes Åserudveien og Gamle Ålevei som
omkjøringsmulighet de timene vegen måtte bli sperret. Nordover fra Storveien bør Åledalslinja så
fort som mulig heves over flomsonen.
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12. (vassdragsområder). Planområdet og tiltaket berører Ålebekken med tilhørende sidebekker fra
Trondalen og Volleberget. Overvannshåndtering er omtalt i eget kapittel. Det er mulig å gjøre tiltak
som forbedrer kvaliteten på vassdraget i forhold til både overvannshåndtering, biologisk mangfold og
estetikk/landskap.

33. (høyspentlinje). Det ligger høyspentledning langs den nye traséen. Det legges ikke opp til ny
bebyggelse eller oppholdssoner langs traséen. Ledningen utgjør ingen økt risiko i forhold til stråling
for de som ferdes på vegen. Dersom høyspentledningen legges i bakken, ville det øke
landskapskvaliteten. Dette er mulig, men er i utgangspunktet netteiers ansvar.

38. (støy og støv fra trafikk). Tiltaket medfører vesentlig trafikkøkning i Åledalen. Dette gir
konsekvenser i forhold til støy. Det er behov for skjermingstiltak. Dette er redegjort for i eget
kapittel.

42. (ulykke med farlig gods). Det vil kunne skje uhell med farlig gods på vegen og med påfølgende
mulig forurensning til Ålebekken. Sannsynligheten for at noe slikt inntreffer er svært liten.
Fordrøyningsdammer ved bekken vil også til dels kunne fungere som fangdammer ved eventuell
forurensning. Sannsynligheten for uhell er så liten at det ikke anses nødvendig med ytterligere tiltak.
Konsekvensene ville fort blitt større ved en ulykke med farlig gods på Storveien med dens
tettbebyggelse.

48. (sabotasje-/terrormål). Åledalslinja i seg selv anses ikke å være et aktuelt terrormål. Den nye
traséen vil ligge relativt nær Hurrød skole. Denne kan være et terrormål. Selv om man legger en ny
vegtrasé nær skolen, anses ikke dette å endre risikoen i nevneverdig grad.

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært
sannsynlig

12 38

3. Sannsynlig 33 4 1

2. Mindre
sannsynlig

5, 6

1. Lite sannsynlig 42 48

�
�
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3.3.12�Barn�og�unges�oppvekstsvilkår�

A.�Fra�planprogrammet�
Forholdet til ”Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen” skal vurderes i
alle plansaker. Dette gjelder spesielt hvis området som planlegges i utgangspunktet er regulert til
noen form for lek eller opphold eller benyttes av barn og unge i dag.

Den nye traséen berører ikke arealer som i dag benyttes til lek, da arealene i stor grad er dyrka mark.
Løsninger i forhold til gående og syklende vil imidlertid være viktige. Dette gjelder i aller størst grad i
forhold til adkomst til skoler og idrettsanlegg. Det vil også være viktig å legge til rette for annen
friluftsaktivitet, samt at barn og unge må kunne ferdes trygt både til og fra området og internt i
området.

B.�Datagrunnlag�og�metode�
Basert på lokal kunnskap og befaringer registreres eksisterende aktiviteter og tilbud for barn og
unge. I tillegg vurderes tiltak for å tilrettelegge for utvidelse av tilbudet, særlig med tanke på
løsninger for gående og syklende.

C.�Overordnede�planer�og�mål�
RPR for barn og unge samt rundskriv T-2/08:
«Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og
som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende
kunnskap om barn og unges behov. Ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og
muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted,
sosial og kulturell bakgrunn.»

Barnas talsperson blir varslet på ordinært vis i alle reguleringssaker. I dette tilfellet har ikke
barnetalspersonen uttalt seg ved varsel om oppstart og høring av planprogrammet.

D.�Dagens�situasjon�
Dette temaet må ses i sammenheng med andre temaer i konsekvensutredningen. I første rekke
bomiljø, trafikk og friluftsliv/tilgjengelighet til uteområder og gang-/sykkelvegnett.

Med bomiljøet tenker man på kvaliteten for barn som bor, oppholder seg eller beveger seg langs
Storveien og Åledalslinja. Dette gjelder i første rekke i forhold til støy og luftkvalitet. Beregningene
viser at situasjonen langs Storveien vil bedres betydelig dersom Åledalslinja etableres. Utredningen
viser at forbedringen langs Storveien langt overgår ulempene i Åledalen, særlig hvis avbøtende tiltak
utføres langs Åledalslinja. Generelt vil sterkt redusert trafikk gjøre det hyggeligere å ferdes og
oppholde seg i Gressvik sentrum. Redusert trafikkmengde i Storveien vil også øke trafikksikkerheten
for myke trafikanter og skolebarn. I Storveien er det mange kryssinger i plan og til dels uoversiktlige
forhold. Langs Åledalslinja vil det bli lagt opp til planfrie kryssinger. Vegetasjonssoner med bekk og
støyskjermer vil hindre uønsket kryssing på andre steder. Det vil dermed bli mer ryddige og
trafikksikre løsninger enn i Storveien.

I kapitlet om friluftsliv/tilgjengelighet til uteområder og gang-/sykkelvegnett er det mer inngående
utredet hvilke destinasjoner og områder som er viktige i forhold til tilgjengelighet, blant annet for
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barn. Dette gjelder i første rekke skoler, lekeplasser, idrettsanlegg og friluftsområder. Utredningen
viser at det vil være behov for avbøtende tiltak og økt tilrettelegging for barn og unge når det gjelder
gang-/sykkelveger. Dels er det behov for å supplere eksisterende nett, og dels vil det være behov for
å gjøre avbøtende tiltak på forbindelser som vil bli brutt av Åledalslinja.

E.�Konsekvens�barn�og�unges�oppvekstvilkår�
Alt. 0: utbygging av Åledalslinja blir ikke gjennomført
Det vil være mange som bor, oppholder seg eller ferdes i områder med støy og luftkvalitet over
anbefalte grenseverdier. Store trafikk og til dels uoversiktlige forhold går ut over trafikksikkerheten
for myke trafikanter/skolebarn. Redusert bokvalitet i sentrum. På den annen side unngår man den
barrieren som Åledalslinja til en viss grad vil være samt økt støy og luftforurensning i Åledalen.
Reduksjon av ulemper langs Storveien overgår langt økte ulemper i Åledalen.

Konsekvens: -2

Alt. 1: T-kryss
Hvor vidt det er T-kryss eller rundkjøringer har ikke veldig stor betydning i forhold til barn og unges
oppvekstvilkår. Det å etablere Åledalslinja til avlastning for gjennomfartstrafikken i Storveien gir
store positive konsekvenser for barn og unges oppvekstvilkår langs Storveien. Forutsatt avbøtende
tiltak i forhold til myke trafikanter og støy vil ikke Åledalslinja få store negative konsekvenser.
Fordelene langs Storveien overgår langt ulempene langs Åledalslinja.

Konsekvens: +2

Alt. 2: Rundkjøringer
Samme som alt. 1.

Konsekvens: +2

H.�Avbøtende�tiltak/oppfølging�
Plan og bestemmelser må sikre gjennomføring av avbøtende tiltak som nevnt under de ulike
temaene. Dette gjelder i første rekke tilstrekkelig skjerming i forhold til støy samt tilrettelegging for
myke trafikanter både langs Åledalslinja og krysninger av denne.

�
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3.4�Oppsummering�og�konklusjon�(KU)�
Konsekvensen av de ulike alternativene er oppsummert i matrisen under:

TEMA Alt. 0
(uten Åled.linja)

Alt. 1
(T-kryss)

Alt. 2
(rundkjøringer)

Forholdet til overordnede planer og
retningslinjer

-1 +1 +1

Annet utslipp til luft (støy og
luftkvalitet)

-2 +3 +3

Forurensing av grunn og vann 0 +1 +1

Transportbehov, herunder
konsekvenser langs Storveien

-2 +2 +3

Kulturminner og kulturmiljø -1 +2 +2

Naturens mangfold 0 +1 +1

Landskap -1 -2 -2

Sikring av jordressurser +2 -3 -2

Friluftsliv/tilgjengelighet til
uteområder og gang- og sykkelvegnett

-1 +2 +2

Barn og unges oppvekstvilkår -2 +2 +2

SUM: -8 +9 +11

Alt. 0: utbygging av Åledalslinja blir ikke gjennomført:
Dette alternativet kommer dårligst ut i matrisen. Det er en generell målsetting at trafikkveksten skal
tas ved kollektiv og sykkel/gange, og at det derfor kan virke i strid med denne målsettingen å bygge
en ny veg. Gressvik ligger i så måte i gunstig avstand i forhold til Fredrikstad sentrum. Den nye
Åledalslinja er imidlertid ikke for at de som bor på Gressvik (øst for Åledalen) skal bruke den.
Åledalslinja er først og fremst et miljøtiltak for å avlaste Gressvik for all gjennomfartstrafikken fra
områder sør og vest for Gressvik – fra områder som har dårligere kollektivdekning og større avstand
til sentrum. Den vil også avlaste Gamle Ålevei. I tillegg til å avlaste Gressvik for gjennomgangstrafikk
må det legges til rette for god tettstedsutvikling gjennom vesentlig fortetting og økt tilbud for
kollektiv og myke trafikanter. For eksisterende og framtidige beboere på Gressvik må det være en
målsetting at en større andel skal benytte kollektiv eller gang/sykkel. Det å fjerne gjennomgangs-
trafikken vil være en del av strategien og forutsetningen for å skape et attraktivt tettsted på Gressvik.
Den viktigste stimulansen til å benytte bil fra Gressvik og området syd for Gressvik skjer ved
etablering av ny innfartsåre som vil fjerne den absolutt betydeligste årsaken til kødannelse i
rushtidene.

Utførte analyser og beregninger viser dog at dersom man ikke får fjernet vesentlige deler av trafikken
gjennom Gressvik, vil den store trafikken gi dårlig trafikkavvikling med mulig behov for utvidelse med
flere felt, redusert trafikksikkerhet og støy og luftkvalitet over anbefalte grenseverdier for mange
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boliger og uteoppholdsarealer. Ved å fjerne gjennomgangstrafikken får man generelt høynet
bokvaliteten i Gressvik.

Alt. 1: T-kryss
For mange av temaene som er utredet i konsekvensutredningen er det ikke prinsipiell forskjell
mellom T-kryss og rundkjøringer. Begge alternativene bidrar til å avlaste Gressvik sentrum for
gjennomgangstrafikk. Beregninger viser at trafikken gjennom Gressvik vil bli mer enn halvert den
dagen Åledalslinja etableres. Det å etablere Åledalslinja til avlastning for gjennomfartstrafikken i
Storveien gir store positive konsekvenser langs Storveien. Forutsatt avbøtende tiltak i forhold til
myke trafikanter og støy vil ikke Åledalslinja få store negative konsekvenser. Ikke minst vil man også
få vekk tungtransport til industriområdene sør for Gressvik. Fordelene langs Storveien overgår langt
ulempene langs Åledalslinja.

Alt. 2: Rundkjøringer
En løsning med rundkjøringer vil avlaste Storveien på samme måte og med samme fordeler som en
løsning med T-kryss. Grunnen til at løsningen med rundkjøringer kommer noe bedre ut enn T-kryss er
følgende:
� Rundkjøringer vil i større grad bidra til å redusere farten. Åledalslinja vil i stor grad bli en lang og

rett strekning som på mange måter kan innby til fart. Ved å etablere rundkjøringer med en litt
«trang» utførelse vil man på den måten tvinge bilistene til å redusere hastigheten. Denne
effekten vil det være vanskelig å oppnå med T-kryss.

� Rundkjøringer vil i mindre grad stykke opp dyrka mark. Ved å etablere forskjøvne T-kryss vil man i
større grad splitte opp dyrka mark slik at disse får en dårligere arrondering i tillegg til at det vil
kunne bli mer restarealer som ikke er rasjonelle å dyrke i det hele tatt.

� En T-kryssløsning i sør vil innebære at de som kommer fra Gamle Ålevei i vest må kjøre via
industriområdet på Vestkilen. Dette er en uheldig blanding.

� Rundkjøringer har bedre trafikksikkerhet enn T-kryss. Statistisk er det færre og mindre alvorlige
trafikkulykker i rundkjøringer enn i T-kryss. Ved T-kryss vil bilene på hovedvegen normalt ha
høyere hastighet inn mot krysset enn ved rundkjøringer. Ved T-kryss er dessuten flere bevegelser
som krysser sidevegs eller motgående kjøreretning; med andre ord flere konfliktpunkter.

Konklusjon:
De største negative konsekvensene ved opparbeidelse av Åledalslinja er nærføringsulemper for en
del beboere, særlig med tanke på støy. Dette kan i hovedsak avbøtes med skjermingstiltak, i alle fall i
en slik grad at man tilfredsstiller veileder om støy i arealplanlegging. Det vil være langt færre som blir
plaget av støy langs Åledalslinja enn de som får forbedret sin bokvalitet langs Storveien. For øvrig er
den største negative konsekvensen berøring av dyrka mark. Traséen vil i seg selv beslaglegge en del
dyrka mark i tillegg til at arronderingen på gjenværende dyrka mark til dels forringes. Den nye
traséen vil splitte landbrukseiendommer slik at de blir sittende igjen med arealer på begge sider av
traséen. For å avbøte dette bør det gjennomføres jordskifte, slik at man får samlet småteiger og
redusert antall eiendommer som må krysse traséen for å drifte arealene.
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Fordelene ved å etablere Åledalslinja overstiger de negative konsekvensene, og at det vil gi den beste
løsningen i forhold til en total samfunnsmessig vurdering. Det anbefales å jobbe videre for en løsning
basert på rundkjøringer.

�
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4.0� Beskrivelse�av�planen.�

4.1�� Arealbruk��
Arealfordelingen mellom ulike reguleringsformål i planen følger under:

PBL § 12-5 Reguleringsformål:

Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse (B1-2) 392 m2

Konsentrert småhusbebyggelse (B3-5) 892 m2

Garasjeanlegg for boligbebyggelse (G1-2) 580 m2

Undervisning (U) 417 m2

Næring (N) 400 m2

Industri (I1-3)  1.036m2

Vann- og avløpsanlegg (VA1-2) 235 m2

Lekeplass (LEK1-3) 3.384 m2

Grav- og urnelund (GU) 15.673 m2

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (V1-10) 33.650 m2

Fortau (F1-4) 1.337 m2

Gang-/sykkelveg (GS1-4, 6-7,10-12) (GS5 og GS8 (bruer) (1.209 m2) inngår i annet formål)  4.344 m2

Annen veggrunn – grøntareal (AVG1-31)  16.127 m2

Leskur/plattformtak (LP1-2) 30 m2

3. Grønnstruktur
Naturområder (GN1-8)  21.606 m2

Vegetasjonsskjermer (VS1-8)  23.284 m2

5. Landbruk
Landbruk (L1-2)  15.735 m2

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag
Naturområder i sjø og vassdrag (NV1-4)  7.982 m2

PBL § 12-6 Hensynssoner:
Sikringssoner
Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass (H130_1-10) (inngår i annet arealformål).
Frisikt (inngår i annet arealformål).

Totalt omfatter reguleringen et areal på ca. 147,1 daa. Planområdets beliggenhet og avgrensning
fremgår av fig. 60 neste side.

�
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4.2�� Planavgrensning�
Planens avgrensning er vesentlig redusert i forhold til det området som ble varslet og som var
utgangspunkt for konsekvensutredningen. Avgrensningen av planområdet framgår av kartet (fig. 60)
nedenfor. Varslet plangrense er vist med tykk, svart strek og endelig plangrense er vist med tykk, blå
strek.

Figur 60: Planavgrensning. Varslet plangrense vist med sort strek, endelig plangrense vist med blå strek.
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4.3�� Eiendomsforhold��
Fredrikstad kommune eier en del grunn i området fra før. Denne er markert med rødt på kartet (fig.
61) nedenfor.

Figur 61: Oversikt over kommunale eiendommer i området. Grønt er leide arealer, rødt er eide arealer. Plangrense vist med blå strek.
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Som det framgår, vil det være behov for ytterligere arealer for gjennomføring av tiltaket. Fredrikstad
kommune har tidligere (1993) ervervet en korridor i området. Den formelle fradelingen av disse
parsellene er i ferd med å gjennomføres. Korridoren faller i stor grad sammen med arealet til vegen,
men det vil være behov for ytterligere arealer. Kartet (fig. 62) nedenfor viser de arealene som er
ervervet tidligere.

Figur 62: Arealer som kommunen tidligere har inngått avtale på er markert med grønt. Plangrense med blå strek.
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4.4�� Forholdet�til�gjeldende�reguleringsplaner��
Planforslaget overlapper deler av gjeldende reguleringsplaner. Andre steder er plangrensen lagt slik
at den sammenfaller med plangrensen på tilstøtende plan. Se fig. 63 nedenfor.

Figur 63: Oversiktskart med gjeldende reguleringsplaner. Plangrense vist med blå strek.
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I den nordre delen er plangrensen lagt felles med reguleringsplan for Rv110 Simo Ørebekk. Planen
overlapper deler av reguleringsplan for Ørebekk sentrum I, Ørebekkbråten barnehage og Ørebekk-
Hurrød. Se kart fig. 64 nedenfor.

Figur 64: Kart med gjeldende reguleringsplaner i nordre del. Plangrense vist med blå strek.
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I den midtre delen overlappes delvis reguleringsplanen for Gang/sykkelvei/fortau langs Haugeveien
fra Storveien til g/s-vei vest for Gressvik kirke samt del av Åledalen. For sistnevnte gjelder dette i
første rekke areal for grav- og urnelund, som i gammel plan er avsatt til boligformål. Det er felles
plangrense mot reguleringsplan Åle øvre, Onsøy. Se kart fig. 65 nedenfor.

Figur 65: Kart med gjeldende reguleringsplaner i midtre del. Plangrense vist med blå strek.
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I den søndre delen overlappes delvis reguleringsplan Ålekilene nord I og Ålekilene. Planområdet
omfattet opprinnelig krysset med Storveien og fortau langs denne. Dette er nå innlemmet i
reguleringsplanen som Statens vegvesen utarbeider, og er derfor tatt ut av planen for Åledalslinja. Se
kart fig. 66 nedenfor.

Figur 66: Kart med gjeldende reguleringsplaner i søndre del. Plangrense vist med blå strek.
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4.5� Bebyggelse�og�anlegg���boligbebyggelse�(B1-2)�
Formålet omfatter arealer som vil bli berørt av en evt. framtidig utvidelse til fire felt. Arealene tillates
ikke bebygget.

4.6� Bebyggelse�og�anlegg���konsentrert�småhusbebyggelse�(B3-5)�
Formålet omfatter arealer som vil bli berørt av en evt. framtidig utvidelse til fire felt. Arealene tillates
ikke bebygget.

4.7� Bebyggelse�og�anlegg���garasjeanlegg�for�boligbebyggelse�(G1-2)�
Område G1 omfatter eksisterende garasjeanlegg. Arealbruken tillates opprettholdt. Deler av arealet
og adkomsten ligger innenfor sikringssone for utvidelse av Åledalslinja. Dersom Åledalslinja utvides til
fire felt, vil adkomsten og løsningen inne på delfelt G1 muligens måtte endres. G2 omfatter et lite
areal ved Hurrød skole. Arealet er ikke bebygd eller opparbeidet på noen spesiell måte. Arealet er
innlemmet i reguleringsplanen fordi gangbrua fra Gamle Ålevei vil lande i dette området.

4.8� Bebyggelse�og�anlegg���Undervisning�(U)�
Formålet omfatter arealer som vil ligge under gangbrua fra Gamle Ålevei. Det er derfor gitt
bestemmelser om at det ikke kan utføres tiltak som kan være til hinder for gangbrua.

4.9� Bebyggelse�og�anlegg���næringsbebyggelse�(N)�
Formålet omfatter arealer som vil bli berørt av en evt. framtidig utvidelse til fire felt. Arealene tillates
ikke bebygget.

4.10� Bebyggelse�og�anlegg���Industri�(I1-3)�
I1 omfatter arealer som vil bli berørt av en evt. framtidig utvidelse til fire felt. I2-3 omfatter areal som
ligger innenfor frisiktsoner. Arealene tillates ikke bebygget.

4.11� Bebyggelse�og�anlegg���vann-�og�avløpsanlegg�(VA1-2)�
Arealene omfatter eksisterende anlegg for kommunalt vann og avløp. Det er i utgangspunktet ikke
tenkt utført tiltak eller utvidelser av disse.

4.12� Bebyggelse�og�anlegg���lekeplass�(LEK1-3)�
Formålet omfatter arealer som også er regulert til lek i gjeldende reguleringsplaner. Arealene er
innlemmet i planen for å vise sammenheng med annen struktur og fordi de har fått en noe
annerledes utforming og areal. LEK1 er ikke opparbeidet helt i henhold til gjeldende reguleringsplan.
Den delen av lekeplassen som er opparbeidet, går dels inn i areal regulert til bolig. I ny plan er derfor
lekeplassen regulert i henhold til faktisk bruk, og bort til tomtegrensa. Den nye gang-/sykkelvegen,
GS2, vil ta noe av areal regulert til lekeplass, men ikke av det som er opparbeidet til lek. Det ble
vurdert om gang-/sykkelvegen skulle sammenfalle med allerede opparbeidet adkomst til 44/7. Etter
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en totalvurdering, blant annet ut fra trafikksikkerhet, kom forslagsstiller til at man ikke ønsket dette.
LEK2 omfatter en liten del av areal regulert til lek, men som ikke er opparbeidet. LEK2 ligger innenfor
byggeforbudssonen langs Åledalslinja. LEK3 og tilstøtende arealer er regulert i henhold til faktisk
bruk. Den søndre delen av lekearealet i gjeldende reguleringsplan er tatt i bruk til gravplass. Til
gjengjeld er lekearealet utvidet noe i nord; inn på areal som er regulert til bolig. Den vestre delen av
lekearealet er i dag fortsatt benyttet til dyrka mark. Når Åledalslinja blir gjennomført, vil denne delen
bli liggende igjen som en rest. Dette restarealet er nå foreslått regulert til fordrøyningsbasseng, da
det er vanskelig å finne arealer egnet til fordrøyningsbasseng andre steder.

4.13� Bebyggelse�og�anlegg���grav-�og�urnelund�(GU)�
Gjeldende reguleringsplan anviser dette arealet som boligområde. Arealet er innlemmet i planen for
å regulere i henhold til faktisk bruk.  Det er gitt bestemmelser om å ivareta eksisterende steingjerder.
Disse er viktige i forhold til både estetikk og biologisk mangfold. For øvrig omfatter formålet også
eksisterende voll med vegetasjon ut mot Åledalslinja. Denne vollen er med andre ord ikke vist som
grønnstruktur vegetasjonsskjerm i reguleringsplanen. Dette er fordi vollen naturlig hører med som en
del av gravplassen og blir skjøttet som en del av denne. Deler av vollen blir dessuten benyttet til
urnegraver.

4.14� Samferdselsanlegg���kjøreveg�(V1-10)�
Foruten den nye traséen for Åledalslinja (V1), omfatter kjørevegene eksisterende veger. Noen av
disse vil få en endret utforming ut mot nye kryss med Åledalslinja.

Hovedhensikten med hele planarbeidet er å legge til rette for etablering av den nye Åledalslinja til
avlastning for Storveien gjennom Gressvik sentrum. Begrunnelser og vurderinger i forhold til dette er
gitt i konsekvensutredningen tidligere i dokumentet. Der anbefales en løsning med ny veg basert på
rundkjøringer. Beregninger viser at man, forutsatt en høy grad av utbygging, vil kunne overskride
anbefalt trafikkmengde for en tofelts veg i den nordre delen i 2040. I planen er det derfor sikret
tilstrekkelige arealer til at man ved et eventuelt behov en gang i framtiden kan utvide til fire felt.
Dette er imidlertid så langt fram og med såpass usikre prognoser at man ikke vet om eller når dette
behovet inntreffer.  Den nye traséen vil bli en effektiv forbindelse med oversiktlig trafikkmønster og
få avkjørsler. Derfor anbefales det at man i overskuelig framtid baserer seg på en tofelts veg; en
såkalt H6 i henhold til vegvesenets håndbok N100.

I planarbeidet er det lagt vekt på å få til en helhet i vegen med tilhørende sidearealer. Herunder også
Ålebekken. Som et utgangspunkt har man lagt følgende prinsippsnitt til grunn for planen:
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Figur 67: Prinsippsnitt ny veg med sidearealer.

I planforslaget er det lagt inn ekstra brede skuldre. De er vist med 1,5 meters bredde. Tanken bak
dette er å legge til rette for syklende.

4.15� Samferdselsanlegg���fortau�(F1-4)�
Det er lagt inn fortau langs Gamle Ålevei nordover fra den nye gangbrua over mot Hurrød skole.
Fortauet knytter seg opp mot eksisterende gang-/sykkelveg nordover langs vestsiden av Åledalslinja.
Denne går helt opp til gang-/sykkelveg langs Rv110, Mosseveien. Det er også lagt inn et fortau (F2) et
stykke langs vestsiden av Gamle Ålevei. Dette er for å betjene nytt stoppested (kantstopp) for buss.

Som det framkommer i konsekvensutredningen, er det mangelfull forbindelse for gående og
syklende langs Nordkilen. I planforslaget er det derfor lagt inn fortau (F4) langs denne strekningen.

4.16� Samferdselsanlegg���gang-/sykkelveg�(GS1-12)�
I planforslaget er det lagt opp til nye gang-/sykkelveger for å erstatte, supplere og komplettere
eksisterende gang-/sykkelvegnett.

GS1-2 omfatter ny gang-/sykkelveg fra Haslerudveien til Mosseveien langs Åledalslinja. Krysset
mellom Åledalslinja og Mosseveien er i reguleringsplanen for rv110 Simo-Ørebekk også vist som et
lite knutepunkt for gående og syklende. Her blir det undergang under Mosseveien, gang-
/sykkelvegforbindelser mot øst og vest og bussholdeplasser. GS3 er en kort strekning for å knytte opp
mot eksisterende gang-/sykkelveg.

GS4-5 er en ny gangbru over Åledalslinja fra Gamle Ålevei til Hurrød skole. GS4 er brukaret og
tilknytning til Gamle Ålevei, mens GS5 er selve brua. Innledningsvis i planarbeidet var gangbrua tenkt
noe lenger sør. Det er imidlertid ønskelig å trekke gangbrua lengst mulig mot nord og mot krysset
mellom Åledalslinja og Granliveien. Grunnen til dette er at man i størst mulig grad ønsker å forhindre
at myke trafikanter velger å krysse Åledalslinja gjennom rundkjøringa framfor brua. Gangbrua trekkes
nordover slik at den blir liggende langs nordfasaden på Gressvikhallen og ender sentralt mellom
Gressvikhallen og skolen og i direkte tilknytning til gang-/sykkelvegen videre langs Granliveien.

Snittet (fig. 68) på neste side viser omtrentlig hvordan dette vil kunne bli.
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Figur 68: Prinsippsnitt ny gangbru over Åledalslinja ved Hurrød skole sett fra nord mot sør.

GS6 omfatter eksisterende gang-/sykkelveg langs gravlunden. Dette er regulering i henhold til faktisk
bruk, i motsetning til kjøreveg, som den er i gammel reguleringsplan.

GS7-10 en ny gang-/sykkelveg langs Haugeveien. Gang-/sykkelvegen er tenkt i bru (GS8) over
Åledalslinja. På grunn av at terrenget stiger mot vest, vil en eventuell undergang bli vanskelig med
universell utforming. En undergang vil dessuten bli liggende lavt over havet og under nivået på
Ålebekken. Det vil derfor kunne bli en utfordring med håndtering av overvann. En bru anses dessuten
hyggeligere og tryggere å ferdes på for gående og syklende.

Gang-/sykkelvegen og brua er plassert langs nordsiden av Haugeveien. Noe av grunnen til dette er at
viktige målpunkter ligger på denne siden; Trondalen (idrettsanlegg/innfallsport marka/boligområde),
to skoler, idrettshall, kirke og gravplass. En annen fordel ved å legge gang-/sykkelvegen og brua på
denne siden, er at brua og fundamentet til denne kan ses i sammenheng med eksisterende voll med
vegetasjon rundt gravlunden. Dette vil gi en terrengmessig forankring og en landskapsmessig dekning
for anlegget, slik at brua ikke blir så framtredende i landskapet. Dessuten anbefales det å opparbeide
allébeplantning langs Haugeveien. Dette vil også bidra til å dempe eksponeringen av brua vesentlig.
Se snitt fig. 69 nedenfor.

Figur 69: Prinsippsnitt ny gangbru over Åledalslinja ved Haugevn.

Øst for Åledalslinja må gangbrua lande på terreng før GS6 og bekken. Denne avstanden er muligens
for kort til at man klarer å oppfylle krav til universell utforming. Endelig stigning vil være avhengig av
høydeplassering av Åledalslinja, konstruksjon av brua osv.

GS11 er en ny gang-/sykkelvegforbindelse sørover fra Haugeveien til Nedre Almgrens vei. Som det
framgår av konsekvensutredningen, er denne strekningen tungvint og uoversiktlig i dag. Den nye
strekningen vil bidra til en god og rask forbindelse mot gang-/sykkelveg videre sørover. GS11 vil til
dels ligge langs Ålebekkens vestre side før den krysser over mot Nedre Almgrens vei. Krysning av
Ålebekken bør fortrinnsvis skje med bru fremfor lukking med rør.

GS12 omfatter del av eksisterende gang-/sykkelveg nordover fra Nordkilen.
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4.17� Samferdselsanlegg���annen�veggrunn���grøntareal�(AVG1-31)�
AVG1-31 omfatter i utgangspunktet grøfter langs veger og fortau/gang-/sykkelveger. Dette er
nødvendige arealer for overvannshåndtering, snøopplag osv. Disse arealene er normalt uten høyreist
vegetasjon. Unntaket er langs Haugeveien, hvor det anbefales opparbeidelse av allébeplanting.

4.18� Samferdselsanlegg���Leskur/plattformtak�(LP1-2)�
I dag ligger det bussholdeplass ved krysset Gamle Ålevei/Brekkelia/Anton Brekkes vei. Denne vil bli
vanskelig tilgjengelig for buss etter at ny Åledalslinje med nytt kryss og adkomst mot Gamle Ålevei er
etablert. Bussholdeplassen bør være sør for krysset med Granliveien, slik at bussen fremdeles kan
kjøre Gamle Ålevei. Det foreslås derfor tilrettelagt med fortau og leskur (LP1 og LP2) langs Gamle
Ålevei. Disse vil også ligge med god tilknytning til gangbrua over mot Hurrød skole.
Bussholdeplassene er tenkt utformet som kantstopp.

4.19� �Grønnstruktur���naturområder�(GN1-8)�
Grønnstruktur – naturområder er i hovedsak randsoner langs Ålebekken. Som det framgår av
konsekvensutredningen, er det i dag lite vegetasjon som er viktig å ta vare på langs bekken i dag.
Dessuten er bekken smal og i ferd med å gro igjen med takrør o.l.. Bekketraséen vil også bli justert
noen steder. For å bedre kapasiteten for håndtering av overvann samt legge til rette for økt biologisk
mangfold bør bekkeløpet breddeutvides og sidene på bekken gjøres slakere slik at de kan beplantes
med fuktelskende vegetasjon i flere sjikt med naturlig, stedegen vegetasjon. Eksempler kan være
vier, pil og svartor.

GN1 er et område som ikke ligger langs bekken, men langs Gamle Ålevei, hvor det er registrert en del
større eiker. Området er tatt med for å sikre disse eikene. Det er gitt bestemmelser i forhold til at de
ikke tillates fjernet med mindre de utgjør en direkte fare for de som ferdes i området. Gangbrua over
mot Hurrød skole går gjennom området. Det er gitt bestemmelser om at denne kan justeres inntil 3
meter for å tilpasses terreng og vegetasjon. Den delen av GN1 som ligger nord for gangbrua er i dag
dyrka mark. Denne dyrka marka vil ikke lenger være rasjonell å drive etter at Åledalslinja er bygd. I
planen er derfor naturområdet utvidet til også å omfatte dette arealet. Dette arealet bør da skjøttes
på en slik måte at det blir en naturlig forlengelse av den edelløvskogen som er der fra før. Det samme
gjelder den dyrka marka innenfor GN2, øst for Åledalslinja.

4.20� Grønnstruktur���vegetasjonsskjerm�(VS1-8)�
 Vegetasjonsskjermene VS1-8 er sidearealer til Åledalslinja på utsiden av grøftene. Det er i
utgangspunktet satt av fire meter på hver side. Innenfor denne sonen skal det være vegetasjon i flere
sjikt. Innenfor denne sonen vil også støyskjermene dels være. Ved å plassere støyskjermen inne i
vegetasjonsbeltet vil man kunne dempe eksponeringen av støyskjermen vesentlig. Som beskrevet
tidligere, vil grønnstrukturen langs grav- og urnelunden i praksis være vesentlig bredere enn det som
framgår av plankartet. Dette fordi eksisterende voll med vegetasjon inngår i grav- og urnelunden.
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4.21� Landbruk���landbruk�(L1-2)�
L1-2 omfatter eksisterende dyrka mark. Disse arealene forutsettes opprettholdt som dette inntil det
evt. blir behov for arealet til framtidig utvidelse av Åledalslinja til fire felt. For å sikre arealene mot
nedbygging eller andre tiltak som kan være til hinder for en slik utvidelse er disse arealene vist som
sikringssone med byggeforbud. Det er i tillegg gitt bestemmelser som hindrer uheldige tiltak i forhold
til utvidelse av Åledalslinja.

Slik planforslaget er utformet, er det ca. 40 daa dyrka mark som beslaglegges av nye anlegg. Arealer
avsatt til landbruk (L1-2) er ikke medregnet i dette. Dyrka mark som omdisponeres er vist med lilla
strek på kartet (fig. 70) neste side.
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Figur 70: Dyrka mark som omdisponeres er vist med lilla strek. Plangrense med blå strek.
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4.22� Bruk�og�vern�av�sjø�og�vassdrag���vassdrag�(NV1-4)�
NV1-4 omfatter ulike strekninger av Ålebekken.  Dette er de strekningene som i større eller mindre
grad blir berørt av omlegging. Som nevnt tidligere, ser man for seg en utbedring av Ålebekken med
breddeutvidelse, opprenskning, beplantning av randsonevegetasjon og tilførsel av elvegrus. Dette gir
økt kapasitet i forhold til overvann og tilrettelegging for økt biologisk mangfold. Basert på
beregninger av overvann, er det også satt av arealer til to fordrøyningsbassenger. Det ene er rett
nord for gravlunden, det andre nord for Nordkilen. Begge bassengene etableres som
breddeutvidelser av bekken og vil inngå som en naturlig del av vannsystemet. Dette gjør at man får
bedre kontroll på hvor mye vann som ledes inn i den lukkede delen av Ålebekken sør for
planområdet.

4.23� Sikringssone���byggeforbud�rundt�veg,�bane�og�flyplass�(H130_1-9)�
I planen er det vist byggeforbudssone langs Åledalslinja. Dette er for å sikre at det ikke gjøres tiltak
som kan være til hinder for en eventuell framtidig utvidelse av Åledalslinja til fire felt. I praksis betyr
dette at disse arealene kan benyttes som i dag i overskuelig framtid.

4.24� Sikringssone���frisiktsone�
Formålet er nyttet der kravet til frisiktsone berører annet formål enn vegareal. Innenfor disse sonene
er det ikke tillatt med sikthindrende elementer høyere enn 50 cm.

4.25� Bestemmelsesområde�(#1)�
Bestemmelsesområdene er arealene som blir liggende under gang-/sykkelbruene GS5 og GS8.
Innenfor bestemmelsesområdene tillates det ikke tiltak som kan vøre til hinder for gjennomføring av
gang-/sykkelbruene. �
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5.0.� Teknisk�infrastruktur.�
Det går en del kommunale vann- og avløpsledninger i området. Ny vegtrasé er forsøkt plassert slik at
den i minst mulig grad kommer i konflikt med disse. Noen steder krysses disse ledningene på tvers.
Det er dermed umulig å unngå problemstillingen helt. Detaljer i forhold til dette vil måtte avklares i
forbindelse med detaljprosjektering. Eksisterende VA-ledninger framgår av kartet (fig. 71) nedenfor.

Figur 71: Kart med eksisterende VA-ledninger (sorte streker). Plangrense vist med blå strek.

I tillegg går det høyspentledninger gjennom området, både som luftstrekk og kabel i bakken. Planen
vil til dels komme i konflikt med disse, blant annet i forbindelse med gangbruene. Her må luftstrekk
legges i bakken. �
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6.0.� Planprosess.�

6.1� Varsel�om�oppstart�av�detaljreguleringsplan�og�høring�av�
planprogram�
Planarbeidet er varslet på ordinær måte med annonser i lokalavisene og brev til berørte parter samt
offentlige etater med interesse i planarbeidet. Varslingsdato (utgående brev fra konsulent) var
10.11.2014. Frist for uttalelse var 12.01.2015. Nedenfor følger sammendrag av uttalelser
m/planleggerens kommentar:

1. Hafslund Nett Øst (HNØ), datert 28.11.2014.
HNØ har eksisterende nett innenfor planområdet. Dersom utbyggingen kommer i konflikt med
eksisterende nett må utgiften med eventuelle flytting av HNØ sitt nett dekkes av utbyggingen. Tiltak
som forringer adkomst til nettanlegg, inngrep i terrenget som minsker kabeloverdekning eller høyde
til kraftledning over terreng, og andre tiltak som fører til forskriftsbrudd må ikke iverksettes. Det
generelle byggeforbudsbeltet langs kraftledning (1-24 kv) er 6 meter fra hver ytterfase på linjen til
nærmeste bygningsdel (FEF § 6,4), mens for nettstasjoner og kabelgrøfter er den generelle
byggegrense på henholdsvis 5 og 2 meter (1 meter på hver side av kabelgrøft). Ut fra kartgrunnlaget
som ligger med varsel om oppstart av detaljreguleringen kan det se ut at det kan bli konflikt mellom
eksisterende nett og utbygging på flere steder. Det bes om at utbygger tar kontakt med HNØ i god tid
for en eventuell utbygging slik at eventuelle konflikter kan avklares nærmere i god tid. Angående
elektrisk kraft understrekes det at det i denne uttalelsen ikke er tatt stilling til hvilke tiltak som må
iverksettes for å tilfredsstille eventuelle kommende effektbehov. For å kunne gi et mer konkret svar
om tiltak som må gjøres må eventuell effektbehov foreligge.

Vår kommentar:
Uttalelsen tas til etterretning. Ny trasé for Åledalslinja ligger hovedsakelig langs høyspent luftstrekk.
Nye gangbruer vil komme i konflikt med luftstrekk. Her må det derfor gjøres tiltak. Planen utløser
ikke effektbehov ut over gatelys.

2. Øyvind Utne, datert 29.12.14.
Ved planlegging av tilførselsveger fra Gamle Ålevei til Åledalslinja bes det tas særskilt hensyn til
arronderingen av landbruksarealene på vestsiden av Åledalslinja. Etter Utnes mening kan dette best
gjøres ved at Haugeveien opprettholdes som hovedtverrforbindelse mellom Gamle Ålevei og
Storveien/Gressvik. Mellom Ørebekk og Ålekilene er det flere eksisterende veger gjennom
boligområder og g/s-veg langs Storveien som gir myke trafikanter nødvendig sikkerhet og et bedre
miljø enn hva vil være tilfelle langs Åledalslinja.

Vår kommentar:
Blant annet på grunn av jordvern/arrondering av landbruksarealene er planforslaget i tråd med
Utnes ønske om at Haugeveien forblir hovedtverrforbindelsen mellom Gamle Ålevei og
Storveien/Gressvik. Planen legger ikke opp til gang-/sykkelveg helt inntil Åledalslinja, men baserer
seg på eksisterende gang-/sykkelveger, noen nye/supplerende gang-/sykkelveger og blandet trafikk
der hvor det anses akseptabelt.
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3. Østfold fylkeskommune (ØFK), datert 05.01.15
ØFK savner en redegjørelse for Åledalslinjens historikk og prioritering i samferdselsplanene i
planprogrammet. Videre mener ØFK at det ikke er tydeliggjort hva som er best for miljøet og
beboerne, om det er å bygge ny veg eller ikke. Det er viktig at konsekvenser for folk og miljø
kommer frem, og ikke bare om hvor vegen skal gå.

Ved utarbeiding av planen er det særlig viktig å vektlegge disse problemstillingene:

Bypakke Nedre Glomma
ØFK viser til Regional Transportplan for Østfold som har en prioritering av gjennomføring av
transportpakke i Nedre Glomma. Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for bypakke
Nedre Glomma er forankret i konseptvalgutredningen (KVU), «Transportsystemet i Nedre
Glommaregionen», som ble ferdigstilt i 2010, samt i rapport fra den eksterne kvalitetssikringen (KS1)
av KVU’en som forelå i 2011. Transportpakken har Åledalslinjen som et ikke prioritert prosjekt, og pr i
dag inngår ikke Åledalslinjen i prosjektporteføljen jf. «Bypakke Nedre Glomma. Lokale vedtak og nye
beregninger av finansieringsmuligheter». ØFK mener at dersom prosjektet skal endres i
prioriteringen, må dette først vurderes innenfor samarbeidsavtalen for areal og
transportsamarbeidet i Nedre Glomma.

Konsekvenser
ØFK er usikker på om tiltaket er riktig i forhold til kollektivsatsningen og planreserver. Åledalslinjen
har i dag lite trafikkgrunnlag for buss, dette bør man se nærmere på. Overordnede føringer og
trafikale forutsetninger bør utredes med hensyn til trafikk i nærområdet. Hvor stor andel av trafikken
skal lenger enn krysset i Ålekilen?

Konsekvenser for Gressvik sentrum
Hva skjer når vi legger veger utenfor Gressvik sentrum, hva skjer med vitaliteten og overlevelsesevne
til næringslivet i dette senteret da? Flytter Gressvik sentrum etter vegen? Hvordan skal vi gjøre
Gressvik mer tilgjengelig for gående og syklende?  Dette er problemstillinger som burde vært vurdert
nærmere. ØFK minner om at prinsippet om fortetting er en nasjonal føring mot knutepunktene og
dermed også noe man skal ta hensyn til i utviklingen.

Dyrket mark
ØFK forventer at jordvern blir en premiss i planleggingen og at det utredes en trasé som beslaglegger
minst mulig dyrket mark. Planen bør redegjøre for om det er riktig å bruke matjord til veg. ØFK ber
om at det fremgår hvor mye dyrket mark som berøres. Det er dessuten viktig at det i utredningen
vurderes konsekvensene for inneklemt areal og andre areal som får en dårligere arrondering som
følge av tiltaket.

Hensynet til natur- og landskapsverdier
Vegen må tilpasses landskapet, fjernvirkning må vurderes, og uheldig eksponering må unngås.
Eksisterende verdifull vegetasjon bør bevares. Vegetasjon må benyttes til å integrere veganlegget i
landskapet, dempe uheldig fjernvirkning av vegen og skjerme lokalmiljøet.
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Barn og unge
Skolevegen er en meget stor sosial arena, det bør derfor legges til rette for steder hvor barn og unge
kan treffes for å ta følge, en skoleveg som gir en positiv opplevelse. Ved omdisponering av arealer
som er avsatt til fellesarealer, eller friområder, eller arealer som barn bruker som lekearealer eller
som er egnet som lek, skal det skaffes fullverdig erstatning, jfr. Rikspolitiske retningslinjer for barn og
planlegging. I den forbindelse må det avklares og dokumenteres hvorvidt det aktuelle området
benyttes til lek i dag.  ØFK minner om at kommunen etter plan- og bygningsloven skal ha en særskilt
ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Den/de kommunen gir dette ansvaret
skal gis anledning til å medvirke i planprosessen, og deres bidrag må dokumenteres i
plandokumentet.

Kulturminner
Kulturminner/kulturmiljø er tilstrekkelig behandlet i planprogrammet. Det bør imidlertid tas med at
ny veg vil passere Gressvik kirke og kirkegård og at dette kan medføre at det må tas visuelle hensyn
til opplevelsen av kirken. Ny veg vil passere i daldraget på vestsiden av Gressvik kirke. Stenkirken fra
1925 er ikke vernet, men fylkeskonservatoren ber om at det i bestemmelsene tas inn et punkt om at
det skal tas visuelle hensyn til kirken når det gjelder etablering av elementer i vegens sideterreng, slik
som støyskjerming, beplantning og belysning. Dersom noen av de SEFRAK-registrerte bygningene i
området blir liggende innenfor plangrensen, må det i samråd med Fylkeskonservatoren gjøres en
vurdering om bygning eller bygningsmiljø skal avmerkes med hensynssone kulturmiljø.

Det varslete planområdet (markert med blå strek i varselet) er langt større enn hva den endelige
avgrensingen er forventet å være (markert med grått i varselet). Det som er markert som
hovedvegen (med grått) i varselet vil ikke utløse krav om arkeologisk registrering. Når det gjelder
stikkveger/tverrgående veger og andre områder som innlemmes i den endelige planen, må
Fylkeskonservatoren vurdere disse når dere har kommet fram til antatt endelig avgrensing av
planområdet. Vi ber om at Rambøll kontakter oss når planområdet er nærmere avgrenset, slik at en
eventuell arkeologisk registrering kan gjennomføres før planen legges ut til offentlig ettersyn. Dette
er i de aller fleste tilfeller det mest hensiktsmessige. ØFK ber om at følgende tekst blir tatt inn i
reguleringsplanens fellesbestemmelser:
«Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form
av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal
arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978
nr. 50, (Kulturminneloven) § 8.»

Andre viktige temaer i det videre planarbeidet vil være:
Friluftsinteresser og grønnstruktur.
Risiko- og sårbarhet.
Støy, jfr. MDs veileder T-1442-2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.
Kollektivtrafikk.
Grønnstruktur.
Estetikk. Det vises blant annet til «Estetikkveileder for Østfold»
Universell utforming.
Grunnforhold.
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Flomfare.
Ladestasjoner.

Konklusjon
Flere gående og syklende barn, unge og voksne er vårt mål, ØFK mener at det er mange som har
ansvar for å legge til rette for en aktiv hverdag. De fleste fysiske tiltakene er det offentlige sitt ansvar
og hvordan vi utformer våre fysiske omgivelser har stor betydning for menneskers livskvalitet. I
avtalen med Samferdselsdepartementet om belønningsmidler til Nedre Glomma er det nedfelt et
mål om at transportbiltrafikken skal ha nullvekst i avtaleperioden 2014-2017, med 2013 som
referansepunkt. ØFK er i denne saken usikker på om tiltaket er riktig i forhold til kollektivsatsningen
og ber om at Åledalslinjen vurderes innenfor samarbeidsavtalen for areal og transportsamarbeidet i
Nedre Glomma.

Vår kommentar:
I konsekvensutredningen og planen er det lagt stor vekt på hva som er best for miljøet og ikke minst
befolkningen. Det er utført beregninger i forhold til trafikkmengder, støy og luftkvalitet. Ved å avlaste
Storveien for over halvparten av trafikken gir dette store positive konsekvenser for alle de som bor
langs Storveien både i dag og i framtiden. Dette gjør det også enklere å takle trafikken og
tilrettelegge for gående, syklende og kollektivtrafikk ved en vesentlig fortetting langs Storveien/i
Gressvik sentrum. Vi mener at tiltaket vil øke mulighetene for tilrettelegging for kollektivtrafikk og
myke trafikanter i de tettest befolkede områdene på Gressvik. Planen legger derfor heller ikke opp til
at Åledalslinja skal bli en viktig kollektivtrasé. Denne vil fortsatt være i Storveien. På samme måte
mener vi at tettstedsutviklingen fortsatt skal bygge opp under eksisterende sentrum, og at det ikke
bør tillates konkurrerende handelsvirksomhet eller tung boligutbygging sør eller vest for Åledalslinja,
selv om både kommuneplanens arealdel og fylkesplanen antyder dette. Dette bør man ha et bevisst
forhold til ved neste rullering av kommuneplanens arealdel. Reguleringsplanen i seg selv legger ikke
opp til slik utbygging.

De øvrige temaene er også utredet i konsekvensutredningen, og anses ivaretatt.

4. Fylkesmannen i Østfold (FMØ), datert 07.01.15.
FMØ savner en redegjørelse for Åledalslinjas historikk, posisjon og prioritering i samferdselsplanene.
Som et minimum bør dette skje ved utarbeidelse av et eventuelt planforslag. FMØ er usikre på om
prioriteringen av denne vegen er like «riktig» nå. Det opprinnelige ønsket var basert på tidligere
tiders planleggingsmål og tankegang. I statlige planretningslinjer for Samordnet areal og
transportplanlegging- og Klima og energiplanlegging i kommunene fremgår det føringer for areal- og
transporttiltak. Det er nødvendig å ta i bruk en rekke virkemidler for å redusere utslipp fra
transportsektoren og legge til fremme kompakte byer med minst mulig transportbehov, samt
klimavennlige transportformer. Det er et mål om at trafikkveksten skal skje ved kollektiv transport,
sykkel og gange. Det er et nasjonalt mål å bevare dyrka mark og øke matproduksjonen i de gode
jordbruksområdene. Økt utbygging av vegkapasitet resulterer normalt i økt biltrafikk. Dette vil kunne
vanskeliggjøre målene om å ta veksten ved kollektivtransport, sykkel og gange, samt redusere
klimautslippene.
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Åledalslinja vil være en strekning med forholdsvis få boliger. Dette vil vanskeliggjøre å legge til rette
for et godt kollektivtilbud. Det bør satses på å øke infrastruktur og vegstandard der mange bor. FMØ
kan ikke se at denne vegen vil bidra i å nå disse målene.

FMØ har forståelse for at det er ønskelig å gjøre noe med trafikksituasjonen på Storveien, men
mener det heller bør satser på tiltak på denne og satsingen på fremkommelighet for sykkel, gang og
kollektivtransport.

Kommentarer til foreslått planprogram:
Det henvises til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging fra 1993.
Denne må erstattes med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging. FMØ ser at 0-alternativet er et svært viktig alternativ. Det er derfor viktig at det
utføres en objektiv og seriøs vurdering av dette alternativet. Når det gjelder jordressurser, punkt 5,6,
må det tas med at utbygging av vegen vil splitte opp eksisterende dyrket mark og gi et betydelig
utbyggingspress langs vegen.

Forslag til tilleggstema:
Det bør også utredes hva slags konsekvenser utbyggingen av Åledalslinja vil få for Storveien og
områdene langs denne. dette går på blant annet trafikk, støyforhold, busstilbud samt
handelsvirksomhet og sentrumsutvikling på Gressvik.

Vår kommentar:
Se kommentar til Østfold fylkeskommune.

5. Fredrikstad kommune avd. miljø og landbruk, datert 08.01.15.
� Prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven skal legges til grunn i alle beslutninger som berører

naturmangfold. Det er beskrevet i planprogrammet at naturmangfold skal utredes i KU. Det
generelle arts- og biomangfoldet er og viktig å ta vare på selv om slike områder ikke er registrert
som viktige naturtypeverdier, og naturmangfoldloven kapittel II skal alltid være oppfylt.

� Det er registrert enkelte forekomster av storvokste/hule eiker innenfor planområdet. Vi minner
om forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven, jf. § 52. Hule og storvokste eiker
er en utvalgt naturtype og dermed fått en uthevet beskyttelse og det skal tas særskilt hensyn til
slike forekomster, jf. § 53. Dersom tiltaket berører hule/store eiker må det meldes i fra til Miljø
og landbruk før tiltaket utføres.

� Som det fremgår av planprogrammet så bør det ses på muligheter for å bedre betingelsene for
Ålebekken og dermed gi mulighet for økt biologisk mangfold. Vi oppfordrer til å bevare den åpne
delen av bekken og å opprettholde dens naturtilstand.

� Blant annet foreslås det en kantsone langs den åpne delen av bekken på begge sider, som er
såpas bred at den fungerer som en buffer mot avrenning fra veg og omkringliggende arealer.

� Store deler av vegtraséen ligger på fulldyrka arealer. Siden hovedtraséen er godkjent i
kommuneplanens arealdel, er også omdisponering av arealene godkjent. I planen må det
tilstrebes i størst mulig grad å begrense nedbygginga av og forringelse av de dyrka arealene.
Traséen bør legges slik at denne med tilførselsveger/sideveger ikke beslaglegger mer areal enn
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nødvendig ved at det blir liggende restarealer som blir lite rasjonelt å benytte til landbruk
etterpå.

� Landbruksdrenering som blir ødelagt ved utbyggingen må settes i stand, og vann fra vegen må
tas vare på slik at det ikke skaper overvannsproblemer på de resterende jordbruksarealene. Det
bør også tas inn i planen at det etter utbygginga settes i gang jordskifte mellom de tilgrensende
eiendommene slik at eiendomsgrensene tilpasses forholdene etter utbygging.

� Den nye vegen vil utgjøre en vesentlig støykilde i Åledalen, i tillegg vil den utgjøre en kilde til
luftforurensning. Det er viktig at retningslinjene; Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging (T-1442) og Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-
1520) legges til grunn både i konsekvensutredningen, og i arbeidet med detaljreguleringsplanen.
Føringer for støy og luftforurensning i bygg- og anleggsfasen må også tas med i arbeidet med
detaljreguleringsplan.

� Det bør tas hensyn til luftkvalitet ved valg av utforming av vegen. Separat sykkelveg kan være en
fordel i områder hvor mange mennesker vil benytte sykkelvegen og dermed vil være utsatt for
luftforurensning.

Vår kommentar:
Det er gjort utredning i forhold til biologisk mangfold, og dette er vektlagt i utarbeidelsen av
plandokumentene. Det er også gjort utredninger i forhold til de andre temaene som nevnes.
Forholdene anses ivaretatt.

6. Statens vegvesen, datert 09.01.15.
� Dersom vegen senere skal bli fylkesveg, må den som minimum tilfredsstille kravene i Statens

vegvesens håndbøker.
� Åledalslinja er ikke prioritert i Bypakke Nedre Glomma. For at Bypakka skal kunne bidra til at

nasjonale og lokale mål om transportutvikling kan nås, er det etter vår vurdering viktig at det ved
porteføljestyringen legges vekt på måloppnåelse. Vi kan i dag ikke se at en vurdering av
Åledalslinjas betydning for måloppnåelsen vil gi et annet resultat nå enn i
Konseptutvalgutredningen. Vi minner også om at en eventuell prioritering av Åledalslinja
innenfor Bypakka betyr at andre tiltak tas ut av pakka.

� Vi støtter forslaget til at det skal utredes to alternativ i tillegg til 0-alternativet. Vi oppfatter at
alternativene først og fremst er tenkt som ulike prinsipper for utforming, og ikke nødvendigvis
ulike traséløsninger.

� Vi anbefaler at det gjøres en innledende vurdering av hva slags hovedfunksjon/rolle vegen skal
ha, dette kan ha betydning for utforming av vegen. Funksjonsvurderingene må gjøres med
utgangspunkt i de lokalpolitiske målene for transportutviklingen. For at det skal være mulig å
vurdere hvorvidt Åledalslinja bør prioriteres på bekostning av andre tiltak i Bypakka, er det
nødvendig at utredningen (KU) gir svar på dette.

� Vi anbefaler at utredningene å basere på metodikk i håndbok V712.
� Konsekvensutredningen må omfatte hele influensområdet for det enkelte utredningstema.

Influensområdet vil variere fra tema til tema, men forholdet til og betydning for de to
eksisterende fylkesvegene i området (fv. 117 Storveien og fv. 413 Gamle Ålevei) må være en del
av utredningene.
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� Vi minner om at 0-alternativet skal utformes som et realistisk og valgbart alternativ, og at øvrige
alternativ skal sammenlignes med 0-alternativet.

Vår kommentar:
Se kommentar til Østfold fylkeskommune. Forholdene anses ivaretatt.

7. Gro og Roar Hammer, datert 10.01.15.

Viser til tidligere reguleringsplan der det ble gjort støyberegninger for området. Utdrag av
støyberegning ble vedlagt.

Vår kommentar:
Det er gjort nye trafikk- og støyberegninger i den nye planen. Støyforhold skal ivaretas. Dette er også
sikret gjennom reguleringsbestemmelsene.

8. Norges vassdrag og energidirektorat (NVE), datert 13.01.15.
� Det må i samband med reguleringsarbeidet gjøres en vurdering av flomfare og hvordan

sikkerheten vil bli ivaretatt dersom det er relevant mhp. utbygging. Kravene til sikkerhet i forhold
til flom er gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-2.

� Områder som er utsatt for en 200-års flom + sikkerhetsmargin på 0,5 meter, skal i henhold til pbl
§ 12-6 avmerkes som hensynssone – flomfare på plankartet, og tilknyttes bestemmelser som
enten forbyr utbygging eller bestemmer at utbygging bare er tillatt på bestemte vilkår som
avbøter flomfaren.

� Vi vil anmode om at man prøver å unngå direkte inngrep i vassdrag, men dersom dette ikke er
mulig må tiltakene beskrives i planen med hensyn på teknisk utforming, mulige konsekvenser i
vassdraget (biologisk mangfold, friluftsliv, flomforhold, erosjon m.v) og eventuelt avbøtende
tiltak.

� Nye bruer og kulverter må dimensjoneres tilstrekkelig, dvs. de må kunne ta unna en 200-års flom
+ sikkerhetsmargin. Vi vil også påpeke viktigheten av at eksisterende kantvegetasjon tas vare på
(jf. vannressurslovens § 11).

� Fredrikstad kommune er kartlagt i forhold til kvikkleire. (jf. NGUs løsmassekart, www.ngu.no).
Dersom det er kvikkleire eller marine avsetninger innenfor planområdet bør det derfor være
fokus på grunnforhold. Også før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder
med marine avsetninger utenfor kartlagte faresoner for kvikkleire, må det dokumenteres at
grunnen er stabil eller lar seg stabilisere.

� Dersom det i reguleringsplanen planlegges tiltak og ny utbygging innenfor kartlagte faresoner i
forhold til kvikkleirskred, hvor områdestabilitet ikke er nærmere utredet, må dette gjøres som en
del av planprosessen.

� Det må framgå av utredningen at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og
permanent. Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives, virkningen av dem dokumenteres
og de må innarbeides i reguleringsplanen.

Vår kommentar:
Det legges ikke til rette for ny bebyggelse innenfor planområdet. Anleggene vil i all hovedsak ligge
over flomsone, unntatt helt i sør. Dette er det redegjort for i konsekvensutredningen. Som det også
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framgår av konsekvensutredningen, er det lite kantvegetasjon å ta vare på. En målsetting med
planen er å bedre disse forholdene. Geotekniske forhold er også utredet.

9. Barnetalsperson – Marianne Bekker, datert 13.01.15.
� Positivt at tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveger skal konsekvensutredes.

Påpeker viktigheten av at kryssende punkter må ha tilstrekkelig sikkerhet, spesielt ift. barn og
unge.

� Dette er en strekning som vil ha krysninger knyttet til adkomst til naturområder, barnehage,
idrettsarenaer og skole/skoleveg og derfor er dette spesielt viktig for dette området.

� Det kommenteres kun på et generelt grunnlag, og ser frem mot senere detaljer i prosjektet.

Vår kommentar:
De temaene som er nevnt er utredet i konsekvensutredningen.

6.2� Øvrig�medvirkning�
Det ble avholdt møte med Statens vegvesen innledningsvis i planprosessen.


