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1

Formålsparagraf

Hovedhensikten med reguleringsplanen er å utbedre krysset mellom fylkesveg 117
(Storveien) og fylkesveg 413 (Gamle Ålevei), for å forbedre trafikksikkerheten og tilrettelegge
for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk.

2

Reguleringsformål

Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål, jf. Lov om
planlegging og byggesaksbehandling, plan- og bygningsloven (pbl.).
2.1

2.2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 2)
-

Kjøreveg (o_SKV1-3)

-

Gang-/sykkelveg (o_SGS1-7)

-

Fortau (o_SF1-2)

-

Kollektivholdeplass (o_SH1-2)

-

Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1-12)

Hensynssoner (pbl. § 12-6)
-

2.3

Sikringssone – frisikt (H140)

Bestemmelsesområder (pbl. § 12-7)
-

3

Detaljeringssone - Sone hvor reguleringsplan fortsatt skal gjelde (PlanID)

Midlertidig anleggs- og riggområde (MAR)

Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (#VU)

Rekkefølgebestemmelser
a) Før anleggsstart skal faseplaner for omlegging av trafikk i byggefasen være ferdig
detaljert, herunder også vurdering av trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende.

b) Før bygging av veganlegget innenfor felt SKV3 kan starte skal kommunen godkjenne
landskapsplan som viser bruken av sidearealene til kjørevegen.

c) Gang- og sykkelvegene o_SGS1-7 skal ferdigstilles senest samtidig med
ferdigstillelse av kjøreveg o_SKV1-3.

d) Før samferdselsanlegget tas i bruk skal Annen veggrunn – grøntanlegg, som er en
del av vegprosjektet, være opparbeidet eller satt i stand. Dersom

samferdselsanlegget tas i bruk på høst eller vinter, kan ferdigstillelse av

grøntanlegget utsettes til senest påfølgende 1. juli, jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 10.

4

Fellesbestemmelser

4.1

Kulturminner

Dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredede 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, § 8. Jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 6.
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4.2

Universell utforming

Nye tiltak innenfor planområdet skal utformes etter prinsippene om universell utforming
(Statens vegvesens håndbok V129), slik at alle befolkningsgrupper sikres en best mulig

tilgjengelighet. Det tillates etablert ikke-universelt utformede "snarveger" i tilknytning til
kollektivholdeplasser. Slike snarveger skal da være i tillegg til fullverdige, universelt
utformede løsninger. Jf. pbl. §§ 12-7, 1. ledd nr. 4 og 29-3.

4.3

Støy

Støy skal holdes innenfor anbefalte grenseverdier i Miljøverndepartementets veileder T1442/2016, eller til enhver tid gjeldende retningslinje, jf. pbl. § 12-7, 1 ledd nr. 3.
4.4

Landskapsbehandling og terrengtilpasning
a) Terrenginngrep skal utføres på en skånsom måte, best mulig tilpasset eksisterende
terreng og vegetasjon. Skjæringer og fyllinger skal gis en naturlig overgang mot
eksisterende terreng.

b) Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding og beplantning av

areal, jf. Statens vegvesens rapport nr. 287 Fremmede skadelige arter – oppfølging av

lovverk. Alle berørte arealer skal settes i stand og tilsås/beplantes, jf. pbl. § 12-7, 1.
ledd nr. 1, 2. Tiltransporterte masser skal kvalitetssikres med tanke på fremmede
arter i forkant av tilkjøring. Dersom fremmede arter oppdages i anleggsperioden,
skal tiltak for å hindre spredning ved masseflytting iverksettes.
4.5

Naturmiljø og biologiske forhold

Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises aktsomhet for å

unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. Lov om forvaltning av naturens
mangfold, jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 2.

4.6

Trafikktiltak i anleggsperioden

Før anleggsstart skal det utarbeides detaljerte faseplaner og tiltak for omlegging av trafikk i
byggefasen. Det skal legges stor vekt på gående og syklende, og tilrettelegging av
midlertidig trasé, jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 7.
4.7

Forurenset grunn (pbl. § 12-7, nr. 3)

Dersom det ved bygge- og gravearbeider eller masseforflytning oppdages forurensede

masser, er tiltakshaver ansvarlig for varsling til Fredrikstad kommune og forskriftsmessig
behandling av de forurensede massene.
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5

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 2)

5.1

Kjøreveg (o_SKV)

a) Kjøreveg, o_SKV, er offentlig veg, jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 14
b) Kjøreveg SKV1-2 skal opparbeides med den linjeføring og bredde slik det fremgår av
reguleringsplanen, datert 09.11.2016.

c) Innenfor felt SKV3 kan det anlegges kjøreveg, teknisk anlegg, g/s-veg, grøntarealer
etc. Det skal opparbeides en vegløsning som sikrer kobling mellom Storveien og
Gamle Ålevei. Vegløsningen skal koordineres mot reguleringsplan for Åledalslinja –
Onsøy (planID 01061122). Sidearealene som ikke benyttes til kjøreveg skal
opparbeides med grønt preg og gang- og sykkelveg som kobles til felt SGS1, 7 og 8.

5.2

Gang- og sykkelveg (o_GS1 - o_GS6)

Gang- og sykkelveger, o_GS1 – o_GS6, er offentlige, jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 14.
5.3

Fortau (o_SF1-2)

Fortau, o_SF1-2, er offentlige, jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 14.

5.4

Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG)
a) Annen veggrunn – Grøntareal, o_SVG, er offentlige anlegg, jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr.
14.
b) Innenfor felt avsatt til Annen veggrunn – Grøntareal tillates det etablert mindre
anlegg, konstruksjoner og installasjoner som ledd i veganlegget, jf. pbl. § 12-7, 1.
ledd nr. 1.

5.5

Kollektivholdeplass (o_SH1 – o_SH2)
a) Kollektivholdeplasser, o_SH1 og o_SH2, er offentlige, jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 14.
b) Innenfor feltene tillates det etablert konstruksjoner og utstyr med direkte tilknytning
til formålet, herunder lehus, overbygde sykkelstativ, informasjonstavler etc., jf. pbl. §
12-7, 1. ledd nr. 1.

5.6

Interne justeringer

Innenfor hovedformålet samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tillates det interne

justeringer mellom underformål for å gjøre en teknisk/økonomisk optimalisering, samtidig
som opprinnelige hensyn til trafikksikkerhet, miljø, trafikkavvikling, universell utforming

m.m. tilfredsstilles. Kommunal plan- og vegmyndighet skal orienteres om endringene før
utførelse, jf. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 1.
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6

Hensynssoner (pbl. § 12-6)

6.1

Detaljeringssone - Sone for videreføring av reguleringsplan (PlanID)

Gjeldende reguleringsplaner med reguleringsbestemmelser skal fortsatt gjelde innenfor
soner angitt med den planID som fremgår av plankartet, jf. pbl. § 12-6.
6.2

Sikringssone – Frisikt (H140)

Ved kryss hvor det er inntegnet frisiktlinjer, skal det mellom frisiktlinjene og vegen ikke
være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller lignende med høyde over 50 cm over
tilstøtende vegers planum. Enkeltstolper og høystammede trær kan tillates, jf. pbl. § 12-7,
1.ledd nr. 2.

7

Bestemmelsesområder (pbl. § 12-7, nr. 9)

7.1

Bestemmelsesområde for midlertidig anleggs- og riggområde (MAR)
a) Innenfor områder markert MAR tillates etablering av brakkerigg, lagring, midlertidig

vegomlegging, samt midlertidige bygge- og anleggsarbeider under anleggsperioden
for samferdselsanlegget. Innenfor MAR-området kan nødvendig inngrep og

anleggsarbeid gjennomføres for bygging av veganlegget med tilhørende tiltak,

herunder riggplass, anleggsveger, lagerplass for bygningsmateriell, mellomlagring av
masser, sortering av masser, oppstilling av maskiner, opparbeidelse av
overvannsgrøfter og utskifting/legging av nye overvannsledninger.

b) Ved endt gjennomføring av veganlegget skal områdene så langt som mulig

tilbakeføres til tilsvarende situasjon som før bygge- og anleggsarbeidet tok til, jf.

pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 7.

c) Innenfor områder markert med MAR oppheves bestemmelsesområder for

midlertidige anleggs- og riggområder ved endt gjennomføring av veganlegget, jf.
pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 4.

d) Området skal benyttes på en mest mulig hensiktsmessig og skånsom måte overfor
natur, vegetasjon og omgivelser for øvrig.

7.2

Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (#VU)

Innenfor området skal det sikres gode forbindelser for gående og syklende uavhengig av
vegløsning.
Det skal utarbeides en landskapsplan som viser hvordan kryssing av vegarealet for gående
og syklende skal løses og hvilke arealer som skal opparbeides til grøntarealer.

Side 5 av 5

