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1 Innledning 
Etter offentlig ettersyn ble det gjort revisjoner av planforslaget for å 
imøtekomme innsigelser fra bl.a. Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune. I 
stedet for å gjøre endringer i foreliggende planbeskrivelse, datert 11. mai 2016 
er det besluttet å lage et tilleggsdokument til beskrivelsen som viser siste 
versjon av planforslaget.  

Ved offentlig ettersyn forelå to alternative plankart, dette er i løpet av prosessen 
endret til ett, da det ikke lenger er behov for alternative løsninger. Endringer i 
planforslaget er i hovedsak knyttet til samferdselsformål, der 
kryssingsmuligheter for myke trafikanter, samt etablering av kollektivholdeplass 
også på sørsiden av fv. 381, Evenrødveien er tatt inn i revidert plankart.  
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2 Revidert plankart, inkl. forklaring av nye elementer 
 

 

Figur 1 Plankart sist revidert 27.02.2018. 
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I revidert planforslag er det tatt inn løsninger for kollektivholdeplass på begge 
sider av fv. 381, samt lagt inn to tilrettelagte krysningspunkt for myke 
trafikanter. Løsningen er omforent med Statens vegvesen og Østfold 
fylkeskommune, som hadde innsigelser til dette punktet.   

For øvrig er det i løpet av perioden etter offentlig ettersyn tatt inn ny utforming 
av krysset med Veum allé og trasé for g/s-veg langs fv. 381 i planforslaget. 
Dette var også knyttet til tilbakemeldinger ved offentlig ettersyn. 

3 Reviderte bestemmelser 
I bestemmelsene er det gjort mindre justeringer etter siste revisjon av 
plankartet, slik at de samsvarer med dette. Her nevnes det viktigste punktene: 

- tilføyd formål SGS gang-/sykkelveg i samsvar med plankart. 

- fjernet formål LL1, i tråd med plankart. 

- 2.1: tilføyd at kollektivholdeplass også på sørsiden av fv. 381 skal opparbeides 
før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse. 

- 2.1: endret formål fortau til g/s-veg.  

- 5.7: ny bestemmelse om at det tillates justeringer av formålsgrenser innenfor 
hovedformål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.  


