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Møtebok 
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Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Åledalslinja 
arealplanID 0106 1122 - Onsøy 
Høring og offentlig ettersyn 
Forslagsstiller: Fredrikstad kommune 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til 

detaljregulering med konsekvensutredning for Åledalslinja arealplanID 01061122 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningslovens § 12-10. 

 
Fredrikstad, 15.05.2017 
 

Planutvalgets behandling 24.05.2017: 

Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets vedtak 24.05.2017: 

1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til 
detaljregulering med konsekvensutredning for Åledalslinja arealplanID 01061122 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningslovens § 12-10. 

 
 
Fredrikstad, 29.05.2017 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Torill Nilsen 

kommunalsjef Bente Meinert 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
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Rådmannens forslag til innstilling 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til 

detaljregulering med konsekvensutredning for Åledalslinja arealplanID 01061122 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningslovens § 12-10. 

 
Sammendrag 
Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny vegforbindelse for å avlaste trafikken i 
Storveien gjennom Gressvik sentrum. Den nye traseen vil gå fra Mosseveien, Rv 110 i nord 
til krysset Gamle Ålevei/Storveien i syd. Planarbeidet er iverksatt i henhold til bystyrets 
vedtak av 17.10.2013. Forslagsstiller er Fredrikstad kommune / TD og plankonsulent er 
Rambøll AS. 
 
Oppstart av planarbeidet ble varslet 10.11.2014, samtidig som planprogrammet ble sendt på 
høring. Frist for uttalelser var 12.01.2015. Bystyret fastsatte i sak 73/15 den 03.09.2015 
planprogrammet for utarbeidelse av detaljregulering med konsekvensutredning for 
Åledalslinja. 
 
Planforslaget viser 2-feltsvei med rundkjøringer, med mulighet for fremtidig utvidelse til 4-
felt. Det legges opp til nye gang- og sykkelveier for å erstatte, supplere og komplettere 
eksisterende gang- og sykkelveinett. 
 
Gjennomføringen av traseen vil medføre vesentlig trafikkøkning i Åledalen. Dette gir 
konsekvenser i forhold til støy/støv. Det er derfor behov for skjermingstiltak. Dette er det 
redegjort for i planbeskrivelsen og sikret gjennom reguleringsbestemmelsene. 
Støyberegningene viser at det blir langt færre som vil bli plaget av støy langs Åledalslinja 
enn de som får forbedret sin bokvalitet langs Storveien. 
  
Traseen vil også beslaglegge en del dyrka mark og splitte landbrukseiendommer slik at de 
blir sittende igjen med arealer på begge sider av traseen. For å avbøte dette bør det 
gjennomføres jordskifte slik at man får samlet småteiger og redusert antall eiendommer som 
må krysse traseen for å drifte arealene. 
 
Fordelene ved å etablere Åledalslinja overgår etter rådmannens vurdering de negative 
konsekvensene, og vil gi den beste løsningen i forhold til en total samfunnsmessig 
vurdering.  
 
Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om å legge planforslaget ut til høring og 
offentlig ettersyn. Det forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeides på grunnlag av 
innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg 

1 Oversiktskart  
2 Plankart, datert 03.02.2016, sist revidert 14.02.2017  
3 Reguleringsbestemmelser, datert 03.02.2016, sist revidert 14.02.2017  
4 Planbeskrivelse med konsekvensutredning , datert 28.06.16, sist revidert 13.02.2017  
5 ROS analyse Geoteknikk, datert 28.09.2015  
6 Støyutredning , datert 03.02.2016  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter, se sak 2014/20447. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å etablere en ny vegforbindelse fra Ålekilene til rv. 110 
(Mosseveien) til avlastning for fv. 117 (Storveien) som går gjennom Gressvik sentrum. 
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Åledalslinja er vist som framtidig vei i kommuneplanens arealdel 2011-2023. Dette er kun 
avmerket med en enkel strek i kartet. Denne linjen anses som veiledende, og løsninger i 
forhold til vegstandard, kurvatur og kryssløsninger vil bli avklart i forbindelse med 
detaljreguleringen. Bystyret fastsatte den 03.09.15, sak 73/15 planprogrammet for 
utarbeidelse av detaljregulering med konsekvensutredning for Åledalslinja. 
Forslagsstiller er Fredrikstad kommune/ TD. Rambøll er innleid som plankonsulent for 
arbeidet. 
 
Åledalslinja har lang forhistorie og det har lenge vært debatt og ønsker fra lokalbefolkningen 
om etablering av strekningen. Reguleringsplanen vil sikre løsninger for selve strekningen, 
samt tverrforbindelser med kryssløsninger for myke trafikanter øst og vest for Åledalslinja. 
 
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.  
 

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 gjeldene reguleringsplaner innenfor planområdet. 
 
Fylkesplan for Østfold: Østfold mot 2050 (2009) 
Fylkesplanen har noen overordnede målsetninger:  
- Levekår og folkehelse: God livskvalitet for alle som bor i Østfold 
- Verdiskapning: 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. 
 
Kommuneplanens arealdel 2011-2023 
I kommuneplanens arealdel er Åledalslinja 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 satt av ca. 6 daa som framtidig offentlig eller privat tjenesteyting ved 
Hurrød skole. En framtidig vegtrasé for Åledalslinja vil beslaglegge store deler av dette 
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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.  
 
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. 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 landbruk 
Kommunens landbruksplan 2011-2023 har som mål å styrke jordvernet. Landbruksplanen er 
et styringsverktøy for LNF-områder, og Åledalslinja er inne i gjeldende kommuneplan. 
Likevel er intensjonene i landbruksplanen relevant for tiltaket. 
  
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» 
 
I tillegg varslet statens vegvesen den 01.07.2013 oppstart av planarbeid for krysset 
Storveien/Gamle Ålevei helt syd i planområdet. Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn og 
høring fra 18.03.2017 til 08.05.2017. Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbedring 
av krysset mellom Fv. 117 Storveien og Fv. 413 Gamle Ålevei. Planforslaget legger til rette 
for alternativer til utforming av krysset, hhv en løsning hvor Fv.117 gis en slakkere kurvatur 
enn dagens situasjon, og en løsning med rundkjøring. Sistnevnte vil være aktuelt i 
sammenheng med etablering av en mulig fremtidig Åledalslinje. 
 
Konsekvensutredning 
I henhold til vedtatt planprogram er det i konsekvensutredningen utredet følgende 
alternativer: 

 Alternativ 0: Utbygging blir ikke gjennomført. 

 Alternativ 1: tofelts veg med forskjøvet T-kryss. 

 Alternativ 2: Tofelts veg med rundkjøringer. 

Alternativ 0 
Dette alternativet kommer dårligst ut i matrisen, som viser oppsummering av fordeler og 
ulemper ved alternativene. 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 
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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. 
 
Alternativ 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.  
 
Alternativ 2 med 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 på valg av alternativ 
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 retningslinjer 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. 
  
Fordelene ved å etablere Åledalslinja overgår 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.  
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet ligger i Åledalen på Gressvik og strekker seg i nord-sydlig retning fra Rv 110 
(Mosseveien) på Ørebekk i nord til Ålekilene i sør. Planområdet består av både bebygde 
områder og dyrka mark samt noen naturområder (bekkedrag og grunnlendt mark med 
verdifull trevegetasjon). Den nye delen av traséen vil i all hovedsak ligge på dyrka mark.  
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Beskrivelse av planforslaget 
Planens avgrensning er vesentlig redusert i forhold til det området som ble varslet og som 
var utgangspunkt for konsekvensutredningen. Planforslaget overlapper deler av gjeldende 
reguleringsplaner. Andre steder er plangrensen lagt slik at den sammenfaller med 
plangrensen på tilstøtende plan. 
 
Totalt omfatter reguleringen et areal på ca. 147,1 daa.  
 
Arealfordelingen mellom ulike reguleringsformål i planen følger under: 
1. Bebyggelse og anlegg 
Frittliggende småhusbebyggelse (B1) 392 m2 
Konsentrert småhusbebyggelse (B2) 892 m2 
Garasjeanlegg for boligbebyggelse (G1-2) 580 m2 

Undervisning (U)                                                                                                              417m2 
Næring (N) 400 m2 
Industri (I1-3)  1.036m2 
Vann- og avløpsanlegg (VA1-2) 235 m2 

Lekeplass (LEK1-2) 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)                            4.344 m2 

inngår i annet formål  
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). 
 
Bebyggelse og anlegg- boligbebyggelse (B1-2) 
Formålet omfatter arealer som vil bli berørt av en eventuell framtidig utvidelse til fire felt. 
Arealene tillates ikke bebygget. 
 
Bebyggelse og anlegg- konsentrert småhusbebyggelse (B3-5) 
Formålet omfatter arealer som vil bli berørt av en eventuell framtidig utvidelse til fire felt. 
Arealene tillates ikke bebygget. 
 
Bebyggelse og anlegg- garasjeanlegg for boligbebyggelse (G-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 liteareal 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. 
 
Bebyggelse og anlegg – Undervisning (U) 
Formålet omfatter arealer som vil ligge under gangbrua fra Gamle Ålevei. Det er derfor gitt 
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bestemmelser om at det ikke kan utføres tiltak som kan være til hinder for gangbrua. 
 
Bebyggelse og anlegg – næring (N) 
Formålet omfatter arealer som vil bli berørt av en evt. Framtidig utvidelse til fire felt. 
Arealene tillates ikke bebygget. 
 
Bebyggelse og anlegg – industri (I-3) 
Formålet omfatter arealer som vil bli berørt av en evt. framtidig utvidelse til fire felt. I 2-3 
omfatter areal som ligger innenfor frisiktsoner. Arealene tillates ikke bebygget. 
 
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 utvidelse av disse. 
 
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 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. 
 
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. 
 
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. 
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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.  
 
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 Rv.110 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. 
  
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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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.  
 
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. 
 
Sikringssone – byggeforbud (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. 
 
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. 
 
Bestemmelsesområde (#1) 
Bestemmelsesområdene er arealene som blir liggende under gang-/sykkelbruene GS5 og 
GS8. Innenfor bestemmelsesområdene tillates det ikke tiltak som kan være til hinder for 
gjennomføring av gang-/sykkelbruene. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er foretatt en omfattende ROS analyse over hendelser som er vurdert å være 
sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser. Analysen 
viser at det er få aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning. Det er 2 hendelser 
hvor tiltak er nødvendig: Masseras/skred og støy/støv fra trafikk. Det er utført geotekniske 
undersøkelser på strekningen og 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, vedlegg 5. Tiltaket medfører vesentlig 
trafikkøkning i Åledalen. Dette gir konsekvenser i forhold til støy. Det er derfor behov for 
skjermingstiltak. Dette er redegjort for i eget kapittel i planbeskrivelsen og sikret gjennom 
reguleringsbestemmelsene.  
 
Naturmangfold 
Traseen vil kunne berøre store eiker ved brua fra Gamle Ålevei til Hurrød skole. Disse skal 
bevares og de tillates kun fjernet eller beskåret dersom de utgjør en fare for folk som ferdes i 
området. Dette er sikret i reguleringsbestemmelsene. 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. 
 
Planforslaget gir ingen vesentlig innvirkning på registrerte arter, biotoper eller vernede 
områder. I planen er det tilstrebet å finne løsninger som i minst mulig grad berører 
biotopene. For nyanlagte strekninger skal det det utarbeides en landskapsplan og 
skjøtselplan. Jfr. reguleringsbestemmelsene § 6. 
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Samråd og medvirkningsprosess 
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. Innkomne uttalelser med 
plankonsulentens kommentar er referert i planbeskrivelsen. 
Øvrig medvirkning: Det er avholdt flere møter med Statens vegvesen i planprosessen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Kostnader til prosjektering og bygging av veien anses ikke å tilhøre reguleringsarbeidet og 
refereres ikke her. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
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. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget er godt beskrevet i de vedlagte dokumenter. De vurderinger som er gjort i 
forhold til eksisterende planer og konsekvensutredningen antas gode nok. 
Planforslaget viser en 2- feltvei med rundkjøringer med mulighet for fremtidig utvidelse til 4- 
felt. Det er lagt opp til nye gang- og sykkelveier for å erstatte, supplere og komplettere 
eksisterende gang- og sykkelveinett.  
 
Konsekvenser av planforslaget 
Gjennomføring av planforslaget kan ha negative konsekvenser for en del beboere, særlig 
med tanke på støy. Det vil likevel være langt færre som blir plaget av støy langs Åledalslinja 
enn de som får forbedret sin bokvalitet langs Storveien. Ved å avlaste Storveien for over 
halvparten av trafikken gir dette store positive konsekvenser for alle de som bor langs 
Storveien. Traseen vil beslaglegge en del dyrka mark i tillegg til at arronderingen på 
gjenværende dyrka mark forringes. Den nye traseen vil splitte landbrukseiendommer slik at 
de blir sittende igjen med arealer på begge sider av traseen. Dette kan avbøtes gjennom 
jordskifte slik at man får samlet småteiger og redusert antall eiendommer som må krysse 
traseen for å drifte arealene. 
 
Naturmangfold 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Ifølge § 8 skal offentlige beslutninger, dersom de berører 
naturmangfoldet, bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av 
påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og 
geologisk mangfold, jf. § 3 bokstav i. 
 
Det framkommer i dette tilfellet at det i tiltaksområdet ikke er registrert prioriterte, truede eller 
nær truede arter eller naturtyper på Norsk rødlister for arter og for naturtyper. Fredrikstad 
kommunes lokalkunnskap og øvrige opplysninger i saken tilsier videre at det ikke er 
naturkvaliteter i området, som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. Kravet i § 8 
om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, anses dermed oppfylt. I 
og med at naturmangfoldet i liten grad berøres av tiltaket og det videre ikke kan påvises 
effekter av tiltak på verdifull natur, må det legges til grunn at det ikke er nødvendig å foreta 
ytterligere vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12. 
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Konklusjon 
Hovedhensikten med 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 og vedlagte plandokumenter, der det anbefales en 
løsning med ny 2-felts veg basert på rundkjøringer. Reguleringsplanen vil sikre løsninger for 
selve strekningen samt tverrforbindelser med kryssløsninger for myke trafikanter øst og vest 
for Åledalslinja. Beregninger viser at mange boliger i Åledalen vil bli berørt av støy og støv 
fra den planlagte veien. Det forutsettes derfor at det gjøres avbøtende tiltak som ivaretar 
støyforholdene. Dette er også sikret gjennom reguleringsbestemmelsene.  
 
Rådmannen har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om at 
planforslaget sendes på høring og offentlig ettersyn. 
 


