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Saksnr.: 2014/4748
Dokumentnr.: 52
Løpenr.: 123945/2017
Klassering: Lisleby Allé
Saksbehandler: Marit Torp Hansen

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 17.08.2017 81/17
Bystyret 07.09.2017 96/17

Forslag til detaljregulering for gang- og sykkelvei langs Lisleby allé 
planID 01061107 - Sentrum                                                                                                 
Forslagsstiller: Fredrikstad kommune Teknisk Drift prosjektadministrasjon

Utvalgsleders innstilling
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til Bystyret:
1. I medhold av plan- og bygningslovens  § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 

reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Lisleby allé planID 01061107, plankart  
datert 19.2.2016, sist revidert 7.6.2017 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 
19.2.2016, sist revidert 7.6.2017.

Fredrikstad, 08.08.2017

Planutvalgets behandling 17.08.2017:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets innstilling 17.08.2017:
1. I medhold av plan- og bygningslovens  § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 

reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Lisleby allé planID 01061107, plankart  
datert 19.2.2016, sist revidert 7.6.2017 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 
19.2.2016, sist revidert 7.6.2017.

Bystyrets behandling 07.09.2017:
Votering:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak 07.09.2017:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Lisleby allé planID 01061107, plankart  datert 
19.2.2016, sist revidert 7.6.2017 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 
19.2.2016, sist revidert 7.6.2017.

Fredrikstad, 15.09.2017
Rett utskrift

Anita Simensen
møtesekretær

Utskrift til: Regulering og byggesak v/Marit Torp Hansen
Kommunalsjef Bente Meinert
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Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling utvalgsleder
Ingen endring.

Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.

Rådmannens forslag til innstilling
1. I medhold av plan- og bygningslovens  § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 

reguleringsplan for gang- og sykkelvei langs Lisleby allé planID 01061107, plankart  
datert 19.2.2016, sist revidert 7.6.2017 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 
19.2.2016, sist revidert 7.6.2017.

Sammendrag
Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS som plankonsulent på vegne av forslagsstiller 
Fredrikstad kommune Teknisk Drift prosjektadministrasjon.
 
Planområdet ligger nordøst for Fredrikstad sentrum.

Planområdet avgrenses av Fagerliveien i sør og følger østsiden av Lisleby allé frem til 
eksisterende gang- og sykkelvei i nord. 
Planområdet omfatter en strekning på ca. 800 meter, og arealet utgjør ca. 8,5 dekar. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortau og gang- og sykkelvei langs Lisleby 
allé mellom eksisterende fortau i Fagerliveien og eksisterende gang- og sykkelvei i Lisleby 
allé. 

Planlagte tiltak skal bidra til å sikre trygg ferdsel for myke trafikanter.
 
Planforslaget baserer seg på løsninger foreslått i sykkelhovedplan for Fredrikstad 2009. I 
sykkelhovedplan for Fredrikstad er Lislebyruta fra Fagerliveien til sentrum en prioritert 
strekning under ruter i sentrum.
 
Planforslaget omfatter deler av to gjeldende reguleringsplaner, Falchåsen syd planID 
0106184 og ny Lisleby allé planID 0106319. I tillegg grenser planområdet inntil 
reguleringsplan for nordre del av Bratthammeren planID 0106646.
 
Forslaget til detaljregulering ble i henhold til vedtak i planutvalget 2.3.2017, sak 14/17, 
vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 10.3.2017-24.4.2017.

Det kom inn 9 innspill. I etterkant av offentlig ettersyn er det gjort noen mindre endringer i 
planforslaget for å imøtekomme mottatte innspill. 

Det foreligger ingen innsigelser mot planforslaget fra statlige eller fylkeskommunale 
myndigheter. Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det 
fremlagte planforslaget godkjennes.

Vedlegg
1. Oversiktskart 
2. Plankart datert 19.2.2016, sist revidert 7.6.2017.
3. Reguleringsbestemmelser datert 19.2.2016, sist revidert 7.6.2017.
4. Planbeskrivelse datert 19.2.2016, sist revidert 7.6.2017.
5.   Gjeldende reguleringsplan for ny Lisleby allé planID 0106319.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter se sak 2014/4748.
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Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortau og gang- og sykkelvei langs Lisleby 
allé mellom eksisterende fortau i Fagerliveien og eksisterende gang- og sykkelvei i Lisleby 
allé.

Planlagte tiltak skal bidra til å sikre trygg ferdsel for myke trafikanter.

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS som plankonsulent på vegne av forslagsstiller 
Fredrikstad kommune Teknisk Drift prosjektadministrasjon.

Overordnet planstatus
Kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune 2011-2023
Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2011-2023, avsatt til nåværende bebyggelse og 
anlegg, fremtidig bebyggelse og anlegg (BA103 Kjæråsen) samt nåværende friområde.
Planområdet er ikke nevnt i samfunnsdelen til kommuneplanen, men det står generelt om 
klima; det vil ordne seg i Fredrikstad gjennom å prioritere et sammenhengende 
sykkelveinett.

Sykkelrute 2 Lislebyruta, er avsatt i Lisleby allé / Fagerliveien i plankartet til 
kommuneplanens arealdel.

I planforslaget for gang- og sykkelvei langs Lisleby allé er en del av regulert areal annen 
veigrunn grøntareal SVG1 avsatt i kommuneplanens arealdel til friområde. Plankonsulenten 
opplyser at ved gjennomføring av reguleringsplanen vil bruken av friområdet begrenses til 
kun å omfatte det som kreves for etablering av fundament og nødvendig oppfylling for gang- 
og sykkelveien. Det planlegges ingen tiltak utover dette.

Sykkelhovedplan for Fredrikstad (2017)
I sykkelhovedplan for Fredrikstad er Lislebyruta fra Fagerliveien til sentrum en prioritert 
strekning etter ruter i sentrum. Det vil være riktig å prioritere ruter i sentrum først, da sentrum 
er selve navet i hovedsykkelveinettet.
Etter plankonsulentens vurdering, er planforslaget fullt ut i samsvar med sykkelhovedplanen 
for Fredrikstad.

Intensjonen i planen er vurdert til ikke å komme i konflikt med kommuneplanen, selv om 
planforslaget berører en mindre del av friområdet. Faktisk legger planforslaget til rette for økt 
bruk av friområdet.

Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold
Planområdet omfatter sidearealer øst for Lisleby allé, og en del av Lisleby allé der fortau 
foreslås å legges om, samt et mindre areal i Mørkedalen.

Lisleby allé ligger på en større fylling som faller mot skogområdet sørøst for veien. Denne 
fyllingen må utvides noe langs enkelte delstrekninger for å sikre tilstrekkelig areal for 
oppbygning av ny gang- og sykkelvei.

Planområdet omfatter i hovedsak eksisterende offentlig veiareal med sideareal, og 
skogareal som er avsatt til friområde i kommuneplanen. Men planområdet omfatter også noe 
privat areal som forutsettes omdisponert for gjennomføring av reguleringsplanen.

Planområdet er omgitt av boligbebyggelse og av skogområdene sørøst for Lisleby allé.
Boligbebyggelsen i nordvest ligger på et høydedrag litt høyere enn selve veien. 
Senterlinjen for den aktuelle strekningen av Lisleby allé stiger ca. 15 meter innenfor 
planområdet fra nord til sør.
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Sørøst for planområdet ligger Mørkedalen, et naturområde med forholdsvis høyvokst og tett 
løvskog. Her finnes også turveier som ofte benyttes som transportstrekning/snarvei mellom 
Bydalen og Lisleby allé. Mørkedalen benyttes også til rekreasjon og friluftsliv.
Gang- og sykkelveitraseen vil betinge at enkelte trær og undervegetasjon langs veien må 
fjernes. Plankonsulenten har likevel vurdert tiltaket til ikke å komme i konflikt med natur- eller 
landskapsverdier.

Det er ikke kjente fornminner innenfor planområdet. Plankonsulenten opplyser at 
Fylkeskonservatoren ved varsel om planoppstart ikke har varslet behov for arkeologiske 
registreringer.
Det finnes et SEFRAK-registrert bygg umiddelbart utenfor planområdet i Lisleby allé 25. 
Plankonsulenten opplyser at registrert bygning vil ikke berøres ved gjennomføring av tiltaket.

Det opplyses at det er foretatt en utsjekk i naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i 
artsdatabankens artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning, viktige 
artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller 
regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.
Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 
2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for 
naturtyper 2011 i planområdet.

Skogen sørøst for Lisleby allé, Mørkedalen, er definert som rik blandingsskog i lavlandet. 
Plankonsulenten opplyser at en gjennomføring av tiltaket vil utløse behov for en fylling samt 
noe fjerning av vegetasjon for å sikre tilstrekkelig fundamentering og areal til ny gang- og 
sykkelvei.

Bingedammen ligger ca. 300 meter sør for planområdet, og er et viktig element som har 
opplevelsesverdi. I dette området er det opparbeidet turstier som forbinder Bydalen og
Lisleby samtidig som det utgjør et nærrekreasjonsområde for Bydalen, Falchåsen, 
Bratthammeren og søndre Lisleby. Området har stor verdi som rekreasjonsområde, og er i 
syntesekartet i Fredrikstad kommunes kartbase registrert som et middels sårbart område.

Lisleby allé er kommunal vei. Det er skiltet fartsgrense 40 km/t i Lisleby allé og i tilliggende 
adkomstveier. I tillegg til avkjørsler for boligfelt er det i planområdet flere private avkjørsler 
på begge sider av veien hvorav de fleste av disse gir adkomst til en privat eiendom.
Langs Lisleby allé er det registrert 1500 i ÅDT (årsdøgntrafikk). Registreringen er foretatt i 
2016.
Det er ingen registrerte trafikkulykker på veistrekningen innenfor planområdet. 
Ulykkesrisikoen vurderes som lav.

Østfold kollektivtrafikk kjører via Lisleby allé på linje 2450 «Sarpsborg-Tindlund-Greåker-
Hauge-Lisleby-Fredrikstad». Avganger fra Lisleby allé til Fredrikstad sentrum er med 
totimers intervall mellom 06.30 og 08.30. Avganger med entimes intervall er fra 09.30 til 
18.30. Returreisen har totimers intervall mellom 07.30 og 09.00, og entimes intervall fra 
09.00 til 19.00. Bussen går i rute mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og har således samme 
intervall begge veier. Det er noe færre avganger lørdag og søndag.
Det finnes bussholdeplass rett syd for planområdet ved Lisleby allé 32. I tillegg er det en 
bussholdeplass i nord ved innkjøringen til Lisleby allé 25-29 og en ved innkjøringen til 
Haugerudveien. Ingen av holdeplassene er opparbeidet, men er anvist med eget skilt. 
Bussene stopper derfor i selve kjøreveien.

Plankonsulenten opplyser at det ikke er utført barnetråkkstier for området, før eller i 
forbindelse med denne reguleringsplanen. Imidlertid er det kjent at det bor mange barn i 
området og at stisystemet og skogholtet rundt Bingedammen er velegnet for lek og 
rekreasjon.
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På karttjenesten til Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av 
skredhendelser (steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for 
kvikkleire i planområdet. 
Løsmassene i området består av tynn hav-/strandavsetning. Dette kan være noe dårlig 
byggegrunn, men plankonsulenten anser ikke dette til å være noe problem i forhold til 
etablering av enkle tiltak som fortau og gang- og sykkelvei. 

Det er ikke kjente tilfeller av forurensende grunnmasser innenfor planområdet.

Planområdet ligger i gul støysone for veitrafikkstøy fra Lisleby allé. Plankonsulenten 
opplyser, at foruten i selve anleggsperioden genererer ikke tiltaket økt støynivå.

Plankonsulenten opplyser at målestasjonen i St. Croixkrysset har for hvert år ligget under 
forurensningsforskriftenes krav til overskridelser av PM10 (svevestøv). Dette vil også gjelde 
Lisleby allé som har enda bedre forutsetninger for ikke å overskride kravet. Det opplyses at 
det heller ikke har vært problemer med overskridelser av NO2 (nitrogenoksid) og CO2 
(karbondioksid) i Fredrikstad.

Beskrivelse av planforslaget
Planområdet utgjør en strekning på ca. 800 meter.
 
Planforslaget omfatter nødvendig areal for å legge til rette for fortau og gang- og sykkelvei 
langs Lisleby allé, mellom eksisterende fortau i Fagerliveien og eksisterende gang- og 
sykkelvei i Lisleby allé.

Området er regulert til følgende:
PBL § 12-5 Arealformål
1. Bebyggelse og anlegg: 
Boligbebyggelse (B)                                                                 0,065 daa

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
Kjørevei (SKV1-2)                                                                    1,428 daa 
Fortau (SF1-2)                                                                          0,543 daa 
Gang- og sykkelvei (SGS1-2)                                                   1,830 daa 
Annen veigrunn grøntareal (SVG1-6)                                       4,638 daa

3. Grønnstruktur: 
Turvei (GT)                                                                               0,006 daa 

PBL § 12-6 Hensynsoner:
Sikringssone.
Frisikt (inngår i annet reguleringsformål).

Planområdet utgjør totalt ca. 8,5 daa.

Bestemmelsene til planforslaget har spesifikke krav til hva som kan tillates i planområdet.

Det er i løpet av planarbeidet konkludert med at det vil være mest riktig å etablere en 
sammenhengende strekning for gang- og sykkelvei på sørøstsiden av Lisleby allé.
Med denne løsningen unngås inngrep i et stort antall eiendommer langs veiens nord- og 
vestside.
Planforslaget vil gi en sammenhengende forbindelse mellom eksisterende gang- og 
sykkelvei i Lisleby allé og eksisterende fortau i Fagerliveien. 
For syklister og fotgjengere vil det være færre krysninger av kjørebanen og færre konflikter 
mellom kryssende biler. Det er flere boliger og avkjørsler på vestsiden av veien. 
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Plankonsulenten opplyser at den valgte løsningen for gang- og sykkelvei langs sørøstsiden 
av Lisleby allé også vil kunne koples på eksisterende turstier som går gjennom 
skogområdene mot Bingedammen og Bydalen.

Ved Lisleby allé 1, Fagerliveien 61 og Fagerliveien 63, viser plankartet at eksisterende 
kjørevei er forslått sideforskjøvet mot nordvest for å oppnå plass til fortau på sørøstsiden av 
veien. Hensikten er at dette vil gi en sammenhengende gang- og sykkelvei/fortautrase langs 
sørøstsiden av kjøreveien i Lisleby allé.

Gang- og sykkelveiforbindelsen er foreslått plassert nærmest mulig kjøreveien i Lisleby allé. 
Plankonsulenten opplyser at dette er for å skåne eksisterende vegetasjon og friområdet i 
Mørkedalen mest mulig. I tillegg vil det gi noen terrengmessige utfordringer å etablere gang- 
og sykkelveien i større avstand fra veien, da terrenget faller forholdsvis mye mot 
Mørkedalen.

Om avvik fra utarbeidet mulighetsstudie opplyser plankonsulenten, at mulighetsstudien 
anviser en rettere linje på gang- og sykkelveien hvor kjørebanekant på gang- og sykkelveien 
begynner 10 meter fra kjørevei på det meste. Dette griper forholdsvis mye inn i skogområdet 
Mørkedalen. I planforslaget er derfor gang- og sykkelveien gjennomgående lagt 1,5 meter 
fra kjørevei for å redusere terrenginngrep (oppfylling).

Det opplyses at strekningen kan få funksjon som hovedåre, og at den vil bli en del av en 
lengre sammenhengende gang- og sykkelveistrekning mot Fredrikstad sentrum. Strekningen 
vil være velegnet for aktive syklister som for eksempel sykler til og fra jobb.

I planbeskrivelsen opplyses det, at for gang- og sykkelveier utenfor sentrum kan noe 
brattere stigning aksepteres sammenlignet med sentrumsområder. 
For universell utforming gjelder følgende krav jf. Statens vegvesens håndbok V122: 
Strekninger med lengde opp til 35 m kan ha stigning 8 %, strekninger opp til 100 meter kan 
ha stigning på 7 % og strekninger lengre enn 100 meter kan ha 5 % stigning.

I planområdet ligger det høyeste og laveste punktet henholdsvis kote 45 og 30. Dette er 
fordelt på en strekning på ca. 600 meter. Det opplyses at langs strekningen er det interne 
variasjoner, men ingen del av strekningen er brattere enn 5 %.

Regulert gang- og sykkelvei og fortau skal anlegges med fast dekke, og er planlagt med tre 
meters bredde.

Plankonsulenten opplyser at deler av areal regulert til annen veigrunn grøntareal SVG1, er 
avsatt på plankartet med et noe større areal enn hva som kreves kun for etablering av gang- 
og sykkelveien. Grunnen til dette er at det skal være en tilpasning til både eksisterende 
reguleringsplan og faktisk eksisterende situasjon, som ikke konsekvent er utført i henhold til 
gjeldende reguleringsplan. Det opplyses at forslagsstiller ønsker å oppheve minst mulig av 
gjeldende reguleringsplan, da det kan ha negativ effekt for senere utvikling av det tidligere 
pukkverket i Kjæråsen som er avsatt til arealformål fremtidig bebyggelse og anlegg i 
gjeldende kommuneplans arealdel. Det er i den forbindelse utarbeidet bestemmelser til 
planforslaget for å sikre muligheten for senere realisering av gjeldende reguleringsplan. 
I bestemmelsene til planforslaget står det at deler av arealet SVG1 skal sikre muligheten for 
senere realisering av reguleringsplan ny Lisleby allé planID 0106319. Arealet kan 
omdisponeres til andre veiformål ved behov. I tillegg tillates kjøring over areal regulert til 
annen veigrunn grøntareal SVG1, og kjøring over areal regulert til gang- og sykkelvei SGS1.

Det opplyses at usikre eiendomsgrenser i planområdet vil bli påvist samtidig med 
grenseoppgangen av nye grenser i forbindelse med gjennomføringen av reguleringsplanen.
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Konsekvenser av planforslaget
Planforslaget vil muliggjøre trafikksikre forbindelser i form av gang- og sykkelvei.
 
Eksisterende og planlagt gangveisystem vil knytte boligområdene bedre både til sentrum og 
mot Lisleby.

Veisystemet vil følge naturlig overordnede terrenglinjer og landskapsform. 

For myke trafikanter i området, vil en gjennomføring av reguleringsplanen medføre en 
vesentlig forbedring av trafikkforhold og veistandard. Den planlagte gang- og sykkelveien vil 
bidra til økt trafikksikkerhet for myke trafikanter, og kan dermed stimulere til økt ferdsel til 
fots og med sykkel. Tiltaket kan også føre til redusert biltrafikk i området.

Planforslaget vil ikke medføre endringer i kollektivtransportens stoppesteder eller hyppighet.

Planforslaget vil ikke berøre området rundt Bingedammen, men det er vurdert som viktig å 
sikre forbindelser til dette området gjennom planarbeidet.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som viser at det er to aktuelle hendelser 
som faller i gul sone. Dette gjelder sårbar flora og andre ulykkespunkter.
ROS-analysen viser at det er to aktuelle hendelser (gul sone) som medfører en vurdering av 
om det skal settes inn tiltak.
Sårbar flora: Planlagt tiltak vil medføre en mindre utbygging ut i skogområdet øst for Lisleby 
allé.
Det er tatt inn bestemmelse til planen om at mest mulig av løvskogen skal beholdes, og det 
er krav om at oppfølgingsplan skal være godkjent av kommunen før igangsetting av tiltaket.
Andre ulykkespunkter: For krysset lengst sør finnes sikthindringer i form av støttemur. Muren 
hindrer fullstendig fri sikt, da den er høyere enn 0,5 meter. Eksisterende etableringer tillates 
opprettholdt, men nye barrierene elementer tillates ikke etablert innenfor noen frisiktsone.
Sammenlignet med dagens situasjon vil det totale risikobildet være vesentlig forbedret.

Samråd og medvirkningsprosess
Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 10.3.2017-24.4.2017. 
Det er mottatt 9 innspill. Innspillene er gjengitt og kommentert nedenfor.

Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer
Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
plankonsulentens og rådmannens kommentarer.

1. Fredrikstad kommune, Brann- og redningskorps, notat datert 13.3.2017.
Brannsjefen har ingen merknader til planbeskrivelsen
Brannsjefen ser positivt på at det etableres gang- og sykkelvei.
Spesielt ved utrykningskjøring er det viktig at myke trafikanter har sin egen trase.

Plankonsulentens kommentar:
Plankonsulenten tar uttalelsen til orientering.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar.

2. Fredrikstad hytteforening v/Rolf Hauge e-post datert 17.3.2017.
Fredrikstad hytteforening har ingen kommentarer til planforslaget.

3. Bane NOR, brev datert 24.3.2017.
Bane NOR har ingen kommentarer til planforslaget.
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4. Fylkesmannen i Østfold, brev datert 29.3.2017.
Planen berører friområdet Mørkeskogen ved at det foretas en forskyvning i veibanen for å 
skaffe plass til gang- og sykkelvei på innsiden (sørøst-siden) av nåværende vei. 
Forskyvningen gir det mest gunstige alternativet når det gjelder krysningspunkter og 
utkjørsler fra eiendommer mv. og er dermed også det mest trafikksikre. 
Planbeskrivelsen opplyser om at det er foretatt utsjekk i Naturbasen og at det ikke er 
registrert arter som kommer i konflikt med tiltaket. Fylkesmannen vil likevel henstille til at 
mest mulig av løvskogen (rik blandingsskog) beholdes, slik at friområdets naturkvaliteter 
som et mye benyttet naturområde beholdes mest mulig, og flora og fauna forstyrres minst 
mulig. Dette må spesielt følges opp i anleggsfasen, selv om intensjonen i planbeskrivelsen 
er å minimalisere inngrep og oppfylling.
Fylkesmannen er positiv til at det bygges mer gang- og sykkelvei, og håper dette nå kan 
gjøres i større grad som deler av bymiljøavtaler og satsingen på bysentrum. Målsetting er at 
økt transportbehov skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport, og et mer helhetlig 
sammenhengende tilbud til de som ønsker å ta i bruk sykkel til og fra sentrum er viktig for å 
oppnå dette. Det er også ønskelig at det vurderes et mer differensiert gang- og 
sykkelveisystem som tilrettelegger for raskere sykling til og fra boligområdene og mellom 
byene (ekspressykkelvei).

Plankonsulentens kommentar:
Det er nå tatt inn en bestemmelse om at mest mulig av løvskogen beholdes, og det er krav 
om oppfølgingsplan som skal godkjennes av kommunen før igangsetting.
Dette prosjektet går på gjennomføring av denne delstrekningen som en del av å få til en 
sammenhengende gang- og sykkelveistruktur mot sentrum. Ekspressykkelvei er et godt 
tiltak som bør vurderes av kommunen uavhengig av gjennomføringen av denne planen.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar.

5. Østfold fylkeskommune, brev datert 5.4.2017.
Østfold fylkeskommune synes det er positivt at det utarbeides planer for økt bruk av sykkel 
og gange, og at man får en sammenhengende gang- og sykkelvei mot Fredrikstad sentrum.
Østfold fylkeskommune viser til at de tidligere har gitt innspill både i forbindelse med 
oppstart ved brev av 11.3.2014 til plankonsulenten og ved varsel om utvidelse av 
plangrense, datert 20.10.2016. Men fylkeskommunen kan ikke se at deres første brev er 
referert og kommentert i planbeskrivelsen. For øvrig mener fylkeskommunen at innspillene i 
hovedsak er tatt hensyn til på en tilfredsstillende måte i planforslaget. For ordens skyld ber 
fylkeskommunen at deres innspill refereres og kommenteres i planbeskrivelsen.
Østfold fylkeskommune anser kulturminneinteressene å være ivaretatt i planen.

Plankonsulentens kommentar:
Brevet er nå referert og kommentert i planbeskrivelsen under punkt 8.1 Innkomne 
merknader ved varsel om oppstart.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar.

6. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), e-post datert 11.4.2017.
NVE opplyser at de ikke har tatt stilling til planarbeidet på grunn av stor saksmengde. NVE 
har inntrykk av at kommunene i stor grad følger opp ansvaret for at fare for flom og skred er 
ivaretatt i arealplaner. Manglende uttalelser fra NVE Region Øst betyr kun at NVE ikke har 
vurdert planen. Kommunen må dermed selv ta ansvar for de vurderinger og vedtak som 
fattes. Dersom kommunen er usikker på om kravene i TEK 10 er i varetatt, vil NVE 
selvfølgelig bistå kommunen dersom de får en konkret forespørsel om dette.
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Det opplyses at i reguleringsplaner der det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne 
interesser kan bli berørt må alltid sendes NVE for vurdering. 
NVE ber om forståelse for at de i perioder ikke har anledning til å vurdere alle planer som 
sendes dem på høring, men de vil selvfølgelig hjelpe til i konkrete saker og gi veiledning pr 
telefon og e-post slik som i dag.
NVE har som vedlegg til sin e-post av 11.4.2017, lagt ved en sjekkliste knyttet til NVEs 
ansvarsområde som kan benyttes i forbindelse med planarbeid. Sjekklista er ment brukt som 
et generelt hjelpemiddel for å sikre tilfredsstillende dokumentasjon av relevante forhold 
knyttet til faren for flom, erosjon eller skred.

Plankonsulentens kommentar:
Plankonsulenten opplyser at forholdet er ivaretatt.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens opplysninger.

7. Statens vegvesen, brev datert 24.4.2017.
Statens vegvesen uttaler seg i denne saken som fagorgan med sektoransvar.
Tilrettelegging for gående og syklende er viktig i et folkehelseperspektiv, og for at flere skal 
velge andre transportmidler enn bilen på daglige reiser. Forslaget om gang- og sykkelvei og 
fortau langs Lisleby allé er et godt tiltak i den forbindelse. 
For at tilbudet for myke trafikanter skal bli brukt, er det viktig at det utformes løsninger som 
oppleves som attraktiv og logisk å bruke. Gående og syklende er to ulike transportformer 
med ulike behov. Enkelte steder kan det være riktig å tilby en felles løsning for gående og 
syklende, andre steder ikke. I Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg, er rute 2 angitt 
med felles tilbud for gående og syklende (gang-/sykkelvei) langs Lisleby allé og felles for 
syklister og biler (sykling i veibanen) i Fagerliveien. Hovedsykkelplanens forslag til framtidig 
løsning følges i hovedsak opp i planforslaget. Planen foreslår gang-/sykkelvei på det meste 
av strekningen og fortau i den søndre delen. Siden fortau ikke er et tilbud for syklister, vil 
tilbudet for syklister på den søndre delen være veibanen. Skiftet mellom gang-/sykkelvei og 
fortau er lagt i tilknytning til foreslått nytt krysningspunkt/fotgjengerfelt i Lisleby allé. Dette gir 
etter vegvesenets vurdering god mulighet til å oppnå smidig overgang mellom å sykle i 
veibanen og på gang-/sykkelveien.  En ulempe med løsningen er at syklister som kommer 
ned Lisleby allé vil ha noe fart inn mot krysset med Fagerliveien der de har vikeplikt for 
trafikk fra denne. Vegvesenet antar at trafikkmengden og hastigheten på trafikken fra 
Fagerliveien ikke er større enn at løsningen er akseptabel.   
Vegvesenet skriver at det foreslås å flytte fotgjengerfeltet ved krysset med Fagerliveien noe 
lenger mot nordøst, der det også foreslås systemskifte mellom gang-/sykkelvei og fortau. På 
dette stedet går det også en gang-/sykkelvei mot boligområdene nord for Lisleby allé og 
tursti sørover. Vegvesenet mener det foreslåtte nye krysningspunktet virker logisk og godt 
plassert. Siden de fleste boligene langs strekningen ligger på motsatt side av vegen, vil det 
også være behov for å gjøre det mulig å komme inn på gang-/sykkelveien flere steder enn 
ved krysningspunktet/fotgjengerfeltet.
Vegvesenet viser til at det er tegnet inn hensynssone frisikt på plankartet og tatt inn 
tilhørende bestemmelser. Det er imidlertid en etablert mur som foreslås unntatt fra 
frisiktkravet gjennom bestemmelse. Siden sikt er viktig for trafikksikkerheten, vil vegvesenet 
anbefale at unntaket knyttes til rekkefølgebestemmelsen om opparbeidelse av frisikt (§ 5.1), 
i stedet for selve siktformålet (§ 9.1 a). Dette vil gjøre at muren ikke må fjernes ved 
byggingen av fortauet, men at den ikke kan reetableres på samme sted senere. Vegvesenet 
gjør for øvrig oppmerksom på at frisiktsone ikke kan benyttes til parkering.
Av hensyn til trafikksikkerhet er det viktig at det opparbeides tilstrekkelig sikt i avkjørsler
som krysser gang-/sykkelvei. Avkjørsler er i planen markert med pil, noe som gjør det
vanskelig å ta inn frisiktsoner på plankartet. Vegvesenet vil imidlertid anbefale at det tas inn 
et rekkefølgekrav om opparbeidelse av frisikt i avkjørsler.
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Plankonsulentens kommentar:
Det er tegnet inn en krysning over o_SVG1 ved innkjøringen mot Haugerudveien for å lette 
tilkomsten til GT for boliger øst for veien. Lenger nordøst kommer det naturlige krysninger i 
form av adkomster.
Omtalt rekkefølgebestemmelse er tatt inn i bestemmelsene.
Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse om opparbeidelse av frisikt i avkjørsler.

Rådmannens kommentar:
Etter høring og offentlig ettersyn er reguleringsbestemmelsene revidert.
Det er nå tatt inn en ny bestemmelse under fellesbestemmelser, som sier at frisikt skal 
opparbeides i avkjørsler. Det er også tatt inn en bestemmelse under hensynsoner som sier 
at frisiktsoner ikke kan benyttes til parkering.
Rekkefølgebestemmelsene sier at før SGS1 og SF1 tillates tatt i bruk, skal ny trafikkløsning 
være opparbeidet med kjørevei (SKV1) gang- og sykkelvei (SGS1), fortau (SF1), 
frisiktsoner, fotgjengerovergang og turvei (GT) slik som vist på plankartet.

8. Særutskrift mangfold- og integreringsråd, sak 5/17.
Rådet har ingen bemerkninger til det fremlagte planforslaget.

9. Særutskrift eldrerådet, sak 15/17 og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sak 
16/17.
Rådene har ingen bemerkninger til det fremlagt planforslaget utover å påpeke viktigheten av 
at universell utforming ivaretas i planarbeidet.

Plankonsulentens kommentar:
Planbestemmelsene sier at prinsippene om universell utforming skal legges til grunn ved 
utbygging av området. 

Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar.

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant.

Konsekvenser levekår/folkehelse
Planforslaget vil bedre tilbudet for gående og syklende langs Lisleby allé.
En tilrettelegging for gående og syklende, samt for at flere skal velge andre transportmidler 
enn bil på daglige reiser, vil være å anse som viktig i et folkeperspektiv.

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering
Rådmannen er positiv til gang- og sykkelvei på strekningen langs Lisleby allé.
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Ut fra rådmannens vurdering vil en realisering av planen bidra til å bedre trafikkforholdene i 
området for myke trafikanter. Dette vil kunne føre til økt bruk av sykkel og ferdsel til fots. 
Tiltaket kan også føre til redusert biltrafikk i området.

Rådmannen har forståelse for forslagsstillers og grunneiers ønske om å beholde regulert 
adkomst til Kjæråsen, for å sikre at andre planer og tiltak ikke skal komme i konflikt 
med/forringe utviklingsmulighetene i Kjæråsen.

Naturmangfoldlovens § 7 fastsetter at lovens prinsipper i § 8-12 skal legges til grunn ved alle 
beslutninger som berører naturmangfold.
Planen er vurdert etter kriteriene som framgår av lovens § 8-12.
Det er foretatt utsjekk i naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 
artskart. Det fremkommer at det ikke er registrert arter som kommer i konflikt med tiltaket.
Tiltaket innebærer etablering av gang- og sykkelvei innenfor anviste formålsgrenser i 
plankartet. Det opplyses at omgivelsene utenfor planområdet ikke vil berøres. 
Tiltaket er vurdert til ikke å gi vesentlig økt belastning på berørte økosystemer i forhold til 
dagens situasjon. 
Skogarealet i Mørkedalen ligger tett mot veien, og planlagt gang- og sykkelvei griper inn i 
skogarealet. Deler av dette arealet vil kunne bli omdisponert ved gjennomføring av tiltaket. I 
hovedsak vil det være etablering/utvidelse av fylling enkelte steder for å sikre nok areal til 
fremføring av ny gang- og sykkelvei. Konsekvensene ved gjennomføring av tiltaket er 
vurdert å være små sett i forhold til viktigheten av gjennomføring av ny gang- og sykkelvei.   
For at skogsområdets naturkvaliteter skal beholdes mest mulig, og flora og fauna forstyrres 
minst mulig i anleggsfasen, er det i etterkant av offentlig ettersyn tatt inn en bestemmelse 
som sier at mest mulig av løvskogen skal beholdes. Det er krav om egen oppfølgingsplan. 
Denne skal være godkjent av kommunen før tiltaket kan igangsettes.
Rådmannen anser forholdet til naturmangfoldloven som tilstrekkelig ivaretatt i 
plandokumentene.

Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter 
høring og offentlig ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en 
rekke punkter. Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er 
nødvendig med nytt offentlig ettersyn.

Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes.


