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1. BAKGRUNN 

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T-1490 Reguleringsplan Vedlegg 
2. Sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert). Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og 

bestemmelser. 

1.1 Forslagsstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller er Teknisk drift – prosjektadministrasjonen, Fredrikstad kommune.  
Konsulent er Rambøll AS som har utført arbeid med planbeskrivelse, bestemmelser og plankart.  

1.2 Beliggenhet 

Planområdet ligger i Fredrikstad kommune, nordøst for Fredrikstad sentrum, og omfatter deler av 

Lisleby Allé som er kommunal vei. Planområdet omfatter en strekning på ca. 800 meter. Arealet 
er på cirka 9.0 daa. (planområdet vises i kap. 5.1). 
 

 

Figur 1: Planområdets beliggenhet i Fredrikstad, vist innenfor stiplet rød linje. 

 
Planområdet avgrenses av Fagerliveien i sør og følger østsiden av Lisleby allé frem til 
eksisterende gang- og sykkelvei i nord.  
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1.3 Hensikten med planen 

Formålet med planarbeidet er et ønske om å øke attraktiviteten for gående og syklende mot 
Fredrikstad sentrum. Traséen er en viktig forbindelse mellom boligområdene på Lisleby, Rolvsøy 
og i sentrum. 
 
Reguleringsplanplanen baserer seg på løsninger foreslått i forprosjektrapport «Sykkelrute 2, 
Lislebyruta», utarbeidet av Rambøll AS for Fredrikstad kommune. Hensikten er å anlegge ny 

gang og sykkelvei i Lisleby Allé som kobler sammen eksisterende gang- og sykkelvei i Lisleby allé 
med eksisterende fortau i Fagerliveien. Dette vil gi en sammenhengende gang- og sykkelvei mot 
sentrum som sikrer trygge forbindelser for myke trafikanter mellom boligområder, skole, lek, 
idrett og turområder.  
 
Figur 2 viser foreslått sykkelrute. Delen som omfattes av denne detaljreguleringsplanen er 
markert på kartet.  

 

  

Figur 2: Foreslått sykkelrute i forprosjektrapport «sykkelrute 2 – Lislebyruta». Den omtrentlige 
avgrensningen av denne reguleringsplanen er vist med grått.  

1.4 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jf. Forskrift om 
konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. I vedleggene til forskrift om KU angis hva 
som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes utredet. 
 

Planen er vurdert til å ikke utløse krav til konsekvensutredning. 
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2. PLANPROSESSEN 

2.1 Medvirkningsprosess 

Oppstartsmøte ble avholdt 03.02.14. 
 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i 
Fredrikstad blad 10.03.14 og Demokraten 11.03.14. 
Det ble sendt ut varsel til eiere av berørte eiendommer og regionale myndigheter etter 
adresselister fra Fredrikstad kommune. Frist for uttalelser var 10.04.14. 

 
 

 

 

Figur 3: Kopi av annonser trykket 10. mars 2014 i Fredrikstad blad til venstre og Demokraten 11. mars 
2014 til høyre. 

 
Det kom inn 8 uttalelser. Uttalelsene er oppsummert i kapittel 8 «Innkomne innspill» sammen 
med forslagsstillers kommentarer.  
 

Ved varsel om oppstart ble det uttrykt at reguleringsplanen skulle legge til rette for oppheving av 
gjeldende reguleringsplan «Ny Lisleby Allé (planID 0106319). I løpet av planprosessen har det 
blitt vurdert hvorvidt det er hensiktsmessig å oppheve eller bevare deler av nevnte 
reguleringsplan, og det er konkludert med at det mest hensiktsmessige er å beholde eksisterende 
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plan. I praksis oppnår man lite ved å oppheve deler av eksisterende plan. Samtidig er det et 
sterkt ønske, både av Fredrikstad kommune og aktuell grunneier, å beholde regulert adkomst til 
Kjæråsen for å sikre at ikke andre planer og tiltak i området kommer i konflikt med/forringer 

utviklingsmulighetene i Kjæråsen.   
 
Den 05.10.2016 ble det utsendt varsel om utvidelse av planområdet. Statens vegvesen og 
Østfold fylkeskommune hadde innspill til varselet om utvidelse, og disse er også oppsummert og 
kommentert i kap. 8.   

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

3.1 Statlige planer og føringer 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 
fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 

stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og 
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig 
energiomlegging i tråd med denne retningslinjen. 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og minst 
hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi.  

Vurdering  
Planlagt tiltak stimulerer til økt bruk av sykkel og gange. Tiltaket er forenelig med retningslinjen.  
 
Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 
synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven.  

 
Vurdering  

Planlagt tiltak bidrar til økt trafikksikkerhet for alle brukergrupper. Særlig er dette viktig av 
hensynet til barn og unge, da denne gruppen utgjøres av de mest uforutsigbare trafikantene. 

 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014) 
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.  

Vurdering  
Planlagt tiltak skjer utelukkende på de myke trafikanters premisser. Tiltaket vil bidra til å knyte 

den delen av Lisleby og sentrum mer sammen. Tiltaket er fullt ut i samsvar med 
planretningslinjene.   

 

Statens vegvesen håndbok V122 - Sykkelhåndboka 
For å skape gode vilkår for sykkeltrafikken er det nødvendig å planlegge et sammenhengende 
nett. Enhetlig utforming og få systemskifter vil gi sikre løsninger og god fremkommelighet, samt 
bidra til en atferd som samsvarer med regelverket.  

Sykkelhåndboka er et supplement og gir utfyllende veiledninger til kravene gitt i håndbok N100 
Veg- og gateutforming.  

Vurdering  
Reguleringsplanen er utarbeidet i samsvar med sykkelhåndboka. Avvik fra anbefalinger gitt i 
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sykkelhåndboka er frisiktsone i det sydlige krysset. Avviket består i at en mur står delvis innenfor 

frisiktsonen. Frisiktsonen sikrer at ikke ytterligere sikthindringer etableres.   

 

Fylkesplan – Østfold mot 2050 
Fylkesplanen er Østfoldsamfunnets viktigste, strategiske dokument, og skal samordne statens, 
fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket. Planområdet ligger innenfor område 
definert som tettbebyggelse i fylkesplan for Østfold mot 2050, og ligger innenfor langsiktig 
grense for fremtidig tettbebyggelse. 

 
Vurdering 
Med tanke på kommende behov som følge av økt befolkningsvekst innenfor tettstedsrensen, er 
tiltaket fullt i samsvar med gjeldende fylkesplan.  
 

3.2 Kommunale (overordnede) planer 

Kommuneplanen 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2011 – 2023, avsatt til nåværende bebyggelse og 
anlegg, fremtidig bebyggelse og anlegg (BA103 Kjæråsen) samt nåværende friområde.  
 

 

Figur 4: Gjeldende kommuneplan med planområdet vist med sort stiplet linje.   

 

Planområdet står ikke nevnt i samfunnsdelen til kommuneplanen, men det står generelt om 

klima; «Det årnær sæ i Fredrikstad gjennom å prioritere – et sammenhengende sykkelveinett.» 
 
Vurdering:  
Selv om reguleringsplanen berører en mindre del av friområdet, vurderes intensjonen i planen å 
ikke komme i konflikt med kommuneplanen. Faktisk legger reguleringsplanen til rette for økt 

bruk av friområdet.   

 
Sykkelhovedplan for Fredrikstad (2009) 
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. 
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 Bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser fra biltrafikken og dermed bidra til at målene i 
kommunens klima- og energiplan nås. 

 

I Sykkelhovedplan for Fredrikstad er Lislebyruta fra Fagerliveien til sentrum en prioritert 
strekning under ruter i sentrum. Det vil være riktig å prioritere ruter i sentrum først, da sentrum 
er selve navet i hovedsykkelveinettet.  
 
Vurdering:  
Reguleringsplanen er fullt ut i samsvar med Sykkelhovedplanen for Fredrikstad.  
 

Kommunedelplan for klima og energi 2013-2017 
Føringer om arealplanlegging og transportplanlegging sett i sammenheng.  
 
Areal og transport 
Kommunen er en viktig tilrettelegger av miljøvennlige transportmåter for innbyggerne: 

 Arealutvikling er et langsiktig virkemiddel i klimasammenheng, og gevinstene blir større 
og lettere å oppnå om regionen som helhet er koordinert i forhold til dette. 

 Kommunen kan ta initiativ til å utarbeide og vedta bypakke for å fremme miljøvennlige 
transportformer.  

 Kommunen er også ansvarlig for kommunale veier og er utbygger av gang- og 
sykkelveier langs kommunale veier. 

 
 

Vurdering:  
Planlagt tiltak vil fremme miljøvennlige transportformer, og reguleringsplanen vurderes derfor å 
være i samsvar med kommunedelplan for klima og energi.   
 

3.3 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

Oversikt over gjeldende tilstøtende reguleringsplaner.  
 

PLANID PLANNAVN VEDTAKS-

DATO 

0106184 Falchåsen Syd 11.09.1984 

0106319 Ny Lisleby Allé 14.02.1991 

010646 Nordre del av Bratthammeren (tilgrensende plan) 09.02.1970 
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Figur 5: Gjeldende reguleringsplaner i nærområdet. Plangrensen er vist med stiplet sort linje.  

Ny reguleringsplan regulerer eksisterende kjørevei med fortau, gang- og sykkelvei og nødvendige 
grøftearealer. Reguleringsplanen vil på papirkartet komme konflikt med tilstøtende 
reguleringsplan for Ny Lisleby allé vedtatt i 1991 og Falchåsen syd vedtatt i 1984. I Falchåsen 
syd-planen er det regulert til boligformål et stykke ut i Lisleby allé. Dette er åpenbart en utilsiktet 
regulering.  

 
Angående reguleringsplan for Ny Lisleby allé, er det en målsetting at ny reguleringsplan ikke skal 

forringe gjennomføring av fremtidige byggetiltak i Kjæråsen, mest aktuelt for denne planen er 
etablering av to avkjørsler fra Lisleby Allé. Den er tilpasset eksisterende reguleringsplaner best 
mulig, selv om det ikke oppnås 100 % nøyaktighet da det er store avvik mellom gjeldende 
reguleringsplangrunnlag og faktisk gjennomførte tiltak (bl.a. er kjøreveien Lisleby Allé egentlig 

regulert til gang- og sykkelvei). Ved gjennomføring av nye byggetiltak øst for planområdet, enten 
i form av realisering av deler av gjeldene reguleringsplan eller omregulering, må det tas høyde 
for endringer innenfor denne reguleringsplanens veiformål.  
 
 

3.4 Temaplaner, analyser og utredninger 

Forprosjekt: Sykkelrute 2 - Lislebyruta 
Sykkelrute 2, Lislebyruta starter i nord fra Rolvsøyveien (rv. 109) og følger Lislebyveien sørover 
til Leiegata. Her forlater ruta Lislebyveien og følger Leiegata fram til Lisleby allé. Ruta følger 
deretter Lisleby allé/Fagerliveien videre mot sentrum. Fra krysset Fagerliveien/Hassingveien 
følger ruta Hassingveien et kort stykke og går så over i Ryenveien. Siste del av ruta følger 

Ryenveien over i Bryggeriveien og ender i krysset Bryggeriveien/Apenes gate.  
 
Turstien gjennom Mørkedalen og forbi Bingedammen, er også tatt med i forprosjektet. Siden det 
ble startet ferjetrafikk mellom Lisleby og Sellebakk i juni 2013, er strekningen fra Sølands vei, 
Dr. Opsands vei og frem til ferjeleiet på Nøklebystranda også tatt med.   
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Figur 6: Oversiktskart sykkelrute 2 - Lislebyruta. 
 
Vurdering:  
Reguleringsplanen bidrar til å koble sammen eksisterende gangveiforbindelser, og er derfor fullt 
ut i samsvar med forprosjektet.  
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4. EKSISTERENDE FORHOLD 

4.1 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og eierforhold 

Planområdet omfatter sidearealer øst for Lisleby allé, deler av kjøreveien der fortau må legges 
om og 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, skogareal som er 
avsatt til friområde i kommuneplanen, men også noe privat areal som forutsettes omdisponert 

for gjennomføring av reguleringsplanen.  

Tabellen nedenfor gir en oversikt over kommuneplanformålene planområdet består av: 

Formål  Status  Areal  

Bebyggelse og anlegg Nåværende  Ca. 6.1 dekar 

Friområde  Nåværende  Ca. 2.4 dekar 

 
 

4.2 Eiendomsforhold  

Nedenfor vises en opplisting av hvilke eiendommer som inngår/berøres av planområdet og navn 
på hjemmelshaver per 17.02.16. 

GNR/BNR EIER 

203/46 Bingedammen AS 

203/166, 203/135,203/320, 203/586, 
204/478 

Norgesnett AS 

203/330 Fredrikstad energinett AS 

203/331 Astrid Helene Simensen 

205/35/43 Eier: Fredrikstad kommune 

Fester: Ragnar Sverre Johansen 

206/17/31 Eier: Fredrikstad kommune 

Fester: Astrid Helene Simensen 

208/1740  

 

Eier:  

Mikal Jacob Apenes 

Rasmus Nikolay Apenes 

Tor Rolf Sjøwall 

Anne C. Wasserfall 

Paul Einar Stender Borgen  

Nils Rolf Brynildsen  

Siri Gabrielsen  

Beate Scheele  

Tone Margareth Winje 

Turid Winje 

Lise Apenes 
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Anders Hagelund 

Fester: 

Grete Gaupkilen Myrseth  

Petter Normann Hansen  

208/1712/0/1 

 

Eier:  

Samme som angitt for 208/1740 

Fester:  

Kari Bjørland Hansen  

Svein Erik Hansen 

208/1712/0/2 Eier:  

Samme som angitt for 208/1740 

Fester: 

Vibeke Kleven Andersen  

Torben Christian Wendler  

 

4.3 Stedets karakter og landskap 

Planområdet er omgitt av boligbebyggelse og skogområdene sydøst for Lisleby Allé. 

Boligbebyggelsen nordvest ligger på et høydedrag litt høyere enn selve veien. Senterlinjen for 
den aktuelle strekningen av Lisleby allé, stiger ca. 15 meter (kote 28 til 43), fra nord til sør, 
innenfor planområdet.  

 

Figur 7: Foto fra Google Maps som viser omgivelsene ved planområdet. Plangrense er vist med sort linje.   
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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 sykkelveitraséen vil betinge at enkelte trær og undervegetasjon langs veien må fjernes. 
Tiltaket vurderes ikke å komme i konflikt med natur- eller landskapsverdier.  
 

4.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner.  Det er ikke kjente fornminner innenfor 
planområdet, og fylkeskonservator har ikke varslet behov for arkeologiske registreringer. 
 
Det finnes ett SEFRAK-registrert bygg umiddelbart utenfor planområdet - Lisleby Allé 25. 

Registrert bygning vil ikke berøres ved gjennomføring av tiltaket. 
 

4.5 Naturverdier 

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens 

artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, 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. En 
gjennomføring av tiltaket vil utløse et behov for en fylling samt noe fjerning av vegetasjon for å 
sikre tilstrekkelig fundamentering og areal til ny gang- og sykkelvei.  
 

 

Figur 8: Skogområdet Mørkedalen sees til venstre i bildet. 

4.6 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder 

Bingedammen ligger 300 meter sør for planområdet og er et viktig element som har høy 
opplevelsesverdi. I dette området er det opparbeidede 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 Fredrikstad kommunes 
kartdatabase registrert som et middels sårbart område.  
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Figur 9: Sti som tar av fra Lisleby Allé mot Bingedammen og Bydalen. 

 

4.7 Vegsystem 

Lisleby Allé har veinr. 23300 og er en kommunal vei. I Lisleby Allé og tilliggende adkomstveier er 
skiltet fartsgrense 40km/t. 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 én privat eiendom. 
  

4.8 Trafikkmengde og ulykker  

Langs Lisleby allé er det registret 1500 i ÅDT (årsdøgntrafikk), registreringen ble tatt i 2016 
 
Det er ingen registrerte trafikkulykker på veistrekningen innenfor planområdet. Ulykkesrisikoen 
vurderes som lav. 

 

4.9 Kollektivtilbud 

Østfold kollektivtrafikk kjører via Lisleby Allé på linje 2450 «Sarpsborg-Tindlund-Greåker-Hauge-
Lisleby-Fredrikstad». Avganger fra Lisleby Allé til Fredrikstad sentrum med totimers-intervall 

mellom 06.30 og 08.30. Timesintervaller fra 9.30 til 18.30. Returreisen har totimers-intervall 
mellom kl 07. og 09. Timesintervaller fra 09 til 19. Reisen tar 3 minutter. Bussen går i rute 
mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og har således samme intervall begge veier. Det er noe færre 
avganger lørdag-søndag.  
 
Det finnes bussholdeplass rett syd for planområdet ved Lisleby Allé 32, en nord ved innkjøringen 

til Lisleby Allé 25-29 og en ved innkjøringen til Haugerudveien. Ingen av holdeplassene er 

opparbeidet, men anvist med eget skilt. Bussene stopper derfor i selve kjøreveien.    
 

4.10 Barns interesser 

Bystyret skal i henhold til Plan- og bygningsloven sørge for å etablere en særskilt ordning for å 

ivareta barn og unges interesser i planleggingen. I Fredrikstad er dette ivaretatt ved at det er 
utpekt en egen Barnetalsperson. Barnetalspersonen er barn og unges talerør i den kommunale 
planhverdagen. Blant annet skal personen se til at barn og unges interesser er ivaretatt når det 
gjelder leke-, oppholdsarealer og skoleveier.  
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Det er ikke utført barnetråkkregistreringer for området før- eller i forbindelse med denne 
reguleringsplanen. Imidlertid er det kjent at mange barn bor i området og at stisystemet og 
skogholtet rundt Bingedammen er velegnet for lek og rekreasjon. 
 

4.11 Grunnforhold 

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 (blå i figur 10) i området består av tynn hav-/strandavsetning. Dette kan være noe 
dårlig byggegrunn, men anses ikke å være noe problem i forhold til etablering av enkle tiltak som 

fortau og gang og sykkelvei. Rosa områder er definert som bart fjell med stedvis tynt dekke. 
 

 

Figur 10: Løsmassekart hentet fra NGU's nettsider. Plangrensen er vist med sort stiplet linje.  

 

Det er ikke kjente tilfeller av forurensede grunnmasser innenfor planområdet.  
 

4.12 Støy  

Planområdet ligger i gul støysone. Foruten i selve anleggsperioden, generer ikke tiltaket økt 
støynivå.  
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4.13 Luftforurensing  

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

5. PLANFORSLAGET 

5.1 Planens hensikt, avgrensning og reguleringsformål 

Formålet med planen er å legge til rette for fortau og gang- og sykkelvei langs Lisleby Allé 
mellom eksisterende fortau i Fagerliveien og gang- og sykkelvei i Lisleby allé. Planlagte tiltak har 
til hensikt å trygge ferdselen for myke trafikanter. Å legge til rette innebærer her å gi visse 

rammer for senere utbygging og sikre eksisterende kvaliteter som erfaringsmessig tilfører 
veianlegg varige verdier. 

 
 God tilgjengelighet: 

Trygge gangveier gir god tilgjengelighet til omgivelsene og gjør det enkelt å nå ut til 
skoler, sentrum, boligområder og rekreasjonsområder i nærmiljø. 

 
 Terrengtilpasning: 

Infrastruktur skal i størst mulig grad tilpasses terrenget.  

 
 Rom for lek og lokalrekreasjon: 
 Dannelsen av sosiale nettverk krever gode og trygge forbindelser for myke trafikanter. 
 

 

Figur 11: Planområdet.  

 
Oversikt over reguleringsformålene planen legger opp til:  
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REGULERINGSFORMÅL 

(PBL §12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. Kart) 

STØRRELSE 

(m²) 

Boligbebyggelse   B 65 

Annen veggrunn grøntareal SVG1-5 4638 

Fortau  SF1-2 478 

Gang- og sykkelvei  SGS1-2 1803 

Kjørevei  SKV1-2 1281 

Turvei  GT 6 

   

Totalt   8499 

PBL §12-6 Hensynssoner   

Sikringssone – frisikt (arealet inngår i andre formål) H140 65 

 
 
 
 

Boligbebyggelse (B) 
Området B utgjør deler av to eneboligtomter, eiendom gnr/bnr 208/1712 og 208/1740. Arealet 
ligger i sin helhet innenfor hensynssone frisikt, og tillates derfor ikke bebygget. Eksisterende 
støttemur tillates beholdt.  
 
Kjøreveier (SKV1-2) 

Området SKV1 utgjør i hovedsak eksisterende kjørebane med skulder - Lisleby Allé. Deler av 

strekningen vil sideforskyves noe mot vest for å frigjøre areal til fortau mot støttemur langs 
eiendommene 208/1/1179, 208/1800, 208/1 og 208/1/1293. Kjøreveien foreslås regulert med 
6,25 meters bredde inklusiv 0,5 meter skulder på begge sider. Dette er omtrent en videreføring 
av dagens faktiske bredder.   
 
SKV2 er eksisterende kjørevei Bratthammeren.  
 

Fortau (SF1-2) 
SF1 foreslås regulert langs eksisterende forstøtningsmur på eiendommene 208/1/1179, 
208/1800, 208/1 og 208/1/1293. Fortauet foreslås regulert med en totalbredde på 3,0 meter. 
Fortauet skal plasseres så nærme støttemuren som mulig. 
  
SF2 regulerer eksisterende fortau ved eiendommene 208/1712 og 208/1740.   

 
Gang- og sykkelvei (SGS1-2) 
SGS1 utgjør forbindelsen mellom SF1 og eksisterende gang – og sykkelvei langs Lisleby Allé nord 

for planområdet. SGS1 vil ha et slakt fall nordover, tilsvarende kjøreveien. Gang- og sykkelveien 
foreslås regulert med 3,0 meters bredde. Foreslåtte adkomstpiler over SGS1 er en videreføring 
av eksisterende avkjørsler, samt regulert adkomst ved Lisleby allé 25, som ikke er etablert i 
samsvar med gjeldende reguleringsplan.   

 
SGS1 har en avstand på 1,5 meter fra Lisleby allè. Veivesenet håndbok N100 sier at trafikkdeler 
ved 50 eller 60 km/t fartsgrense bør være minst 1,5 meter bred (gjelder ikke for fortau).   
 
SGS2 er en videreføring av eksisterende gang- og sykkelvei mellom Lisleby Allé og Sigrid Undsets 
Vei/Tapperiveien. Denne er stengt for gjennomkjøring (med bom).  
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Annen veggrunn -grøntareal (SVG1-5) 
Områdene SVG1-5 utgjør grøft og sidearealer langs SKV1-2, SGS1-2 og SF1-2. Slik det fremgår 
av plankartet, vil deler av SVG5 fylles opp for å oppnå tilstrekkelig fundament for SGS1.  

 
En del av SVG5 er avsatt til friområde i kommuneplanen. 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.  
 
Deler av arealet for SVG5 er noe større enn hva som kreves kun for etablering av gang- og 

sykkelveien. Bakgrunn for dette er at det skal være en tilpasning til både eksisterende 
reguleringsplan Ny Lisleby allé (planID 0106319) og faktisk eksisterende situasjon, som ikke 
konsekvent er utført iht. gjeldende reguleringsplan. Tiltakshaver ønsker å oppheve minst mulig 
av gjeldende reguleringsplan da det det kan ha negativ effekt for senere utvikling av det tidligere 
pukkverket i Kjæråsen, som er avsatt til fremtidig bebyggelse og anleggsformål i 
kommuneplanen.  
 

Turvei (GT) 
GT vises på plankartet for å sikre åpne forbindelser mellom SGS1 og eksisterende turveier mot 
Mørkedalen. GT skal opparbeides med grus, subbus el.l., tilpasset det eksisterende 
turveisystemet.  
 
Frisikt (H140) 

Innenfor områder vist med hensynssone frisikt tillates ikke sikthindrende elementer høyere enn 
0,5 meter. Det eksisterer en støttemur innenfor frisiktsonen på eiendom gnr/bnr 208/1712 og 
208/1740. Støttemuren er etablert i henhold til gjeldende reguleringsplan, og tillates derfor 
beholdt. Det tillates ikke ytterligere inngrep som griper inn i frisiktsonen i foreslått 
reguleringsplan. Enkeltstolper eller trær med høy oppkvisting tillates.  
 

5.2 Sideforskyvning del Lisleby Allé  

Ved Lisleby Allé 1, Fagerliveien 61 og Fagerliveien 63, må kjøreveien sideforskyves mot nordvest 
for å oppnå plass til fortau på sydøstsiden. Dette vil gi en sammenhengende gang- og sykkelvei-
/fortautrasé langs kjøreveiens sydøstside. 

 

 

Figur 12: Kjøreveien vil sideforskyves og fortauet vil flyttes til sydøstsiden av veien(til høyre i bildet).  

 

5.3 Begrunnelse for valg av plassering for gang- og sykkelveitrasé 

Det er i løpet av planarbeidet konkludert med at det mest riktige er å etablere en 
sammenhengende streknings på syd-østsiden av Lisleby Allé. Med denne løsningen unngås 
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inngrep i et stort antall eiendommer langs veiens nord- og vestside. Ny gang- og sykkelvei og 

fortau vil med denne løsningen gi en sammenhengende forbindelse mellom eksisterende gang- 
og sykkelvei i Lisleby Allé og fortau i Fagerliveien. Med valgt løsning vil det for syklister og 
fotgjengere være færre krysninger av kjørebanen samt færre konflikter mellom kryssende biler 
(flere boliger og avkjørsler på vestsiden). Løsningen langs syd- og østsiden vil også kunne koples 
på eksisterende turstier som går gjennom skogområdene mot Bingedammen og Bydalen.  
 
Gang-/sykkelveiforbindelsen er foreslått plassert nærmest mulig kjøreveien Lisleby Allé. Dette for 

å skåne eksisterende vegetasjon og friområdet i Mørkedalen mest mulig. I tillegg ville det gi noen 
terrengmessige utfordringer å etablere gang- og sykkelveien i større avstand fra veien da 
terrenget faller forholdsvis mye mot Mørkedalen.  
 
Strekningen kan få en funksjon som hovedåre, og bli en del av en lengre sammenhengende 
gang- og sykkelveistrekning mot Fredrikstad sentrum. Strekningen er velegnet for aktive 

syklister, som for eksempel sykler til og fra jobb.  

 

5.4 Avvik fra mulighetsstudie 

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 reguleringsplanen er derfor gang- og sykkelveien gjennomgående 
lagt 1,5 meter fra kjørevei, for å redusere terrenginngrep (oppfylling).  
 

5.5 Krysningspunkt 

En gjennomføring av planlagt tiltak vil medføre at eksisterende fotgjengerovergang ved krysset 
Lisleby Allé – Fagerliveien fjernes. Dette krysningspunktet foreslås flyttet lengre nord -til 
overgangen mellom SGS1 og SGS2 (se plankart).  
 
Ved SGS1-2 legger også eksisterende gang- og sykkelveinett opp til krysning for myke 
trafikanter. Gang- og sykkelveien som går videre nordover har et stort nedslagsfelt i antall 

beboere og myke trafikanter. En plassering av fotgjengerkrysning ved SGS1-2 vil stimulere til 

bruk av eksisterende gang- og sykkelveinett. Til sammenligning ville en krysning ved 
Haugerudveien oppmuntre flere myke trafikanter til å ferdes i kjøreveien (det er ikke gang- og 
sykkelvei langs Haugerudveien). For beboere i dette området, Falchåsen, som kommer sørfra, vil 
det korteste alternativet være å krysse ved foreslått fotgjengerovergang enn lengre nord ved 
Haugerudveien. Tilsvarende vil Haugerudveien være det raskeste for de som kommer nordfra. 

Haugerudkrysset er dog vesentlig mer oversiktlig, for de som velger å krysse uten 
oppmerkingsfelt.   
 

5.6 Universell utforming 

SGS1-2 og SF1-2 skal anlegges med et fast dekke, og det er planlagt med tre meters bredde.  
 
På 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% og strekninger opp til 
100 m kan ha stigning på 7% og stekninger lengre enn 100 m kan ha 5% stigning.  

 

I planområdet ligger det høyeste og laveste punktet henholdsvis kote 45 og 30, dette er fordelt 
på en strekning på cirka 600 meter. Langs strekningen er det interne variasjoner, men ingen del 
av strekningen er brattere enn 5 %.  

5.7 Eiendomsgrenser  

Mot reguleringsplanen finnes noen usikre eiendomsgrenser. I forbindelse med gjennomføring av 
planlagt tiltak vil det bli behov for å trekke enkelte nye eiendomsgrenser. Usikre- og nye grenser 
skal derfor måles opp etter gjennomføring av planlagt tiltak da man vet nøyaktig hvilket areal 
som faktisk har blitt benyttet. Se oversikt over eiere i kap. 4.2. 
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Nedenfor vises en oversikt over eiendommer som har grenser som må påvises/måles opp.  
 

Gnr./Bnr./Fnr. Unøyaktighet på 
eiendomsgrensene 

Antagelse av areal 
kommunen vil ha behov for 

203/46 200 cm eller dårligere nøyaktighet 1091 kvm 

203/330 200 cm eller dårligere nøyaktighet 127 kvm 

205/166 200 cm eller dårligere nøyaktighet 111 kvm 

205/35 200 cm eller dårligere nøyaktighet 198 kvm 

 
Usikre eiendomsgrenser vil bli påvist samtidig med grenseoppgang av nye grenser i forbindelse 

med opparbeide av gang- og sykkelveien.  

5.8 Teknisk infrastruktur 

To høyspentmaster må flyttes ved gjennomføring av planlagt tiltak. Det er påregnelig at nye 
master vil bli plassert innenfor planområdet.  

 
Vann og avløpsledninger ligger i bakken der det planlegges gjennomført tiltak. Ved en 
gjennomføringsfase må dette hensyntas.  
 

6. VIRKNINGER 

6.1 Stedets karakter og landskap  

Veisystemet følger naturlig overordnede terrenglinjer og landskapsform. Planen muliggjør 

trafikksikre forbindelser i form av gang- og sykkelvei i det regulerte området. Eksisterende og 
planlagt gangveisystem vil knytte boligområdene bedre både til sentrum og aksen mot Lisleby.  
 
Tiltaket vil medføre fjerning av noen trær samt noe fylling mot skogområdet på østsiden av 

Lislebyveien Allé. Foruten dette vil ikke tiltaket påvirke stedet karakter og landskap i nevneverdig 
grad.   

6.2 Naturmangfoldloven §§ 8-12 

Skogarealet Mørkedalen ligger tett mot veien og planlagt gang- og sykkelvei griper inn i dette 
skogarealet. Deler av dette arealet vil kunne bli omdisponert ved gjennomføring av dette tiltaket. 
I hovedsak er det snakk om etablering/utvidelse av fylling enkelte steder, for å sikre nok areal til 

fremføring av ny gang og sykkelvei. Konsekvensene ved gjennomføring av tiltaket vurderes å 
være små sett i forhold til viktigheten av gjennomføring av ny gang- og sykkelvei.  
 
Tiltaket er utredet i forhold til naturmangfoldlovens miljørettslige prinsipper for offentlig 
beslutningstaking (§§8-12).  
 
Dokumentasjonen i planbeskrivelsen om forekomst av arter, naturtyper økologisk tilstand er 

hentet fra Naturbase (Miljødirektoratet), Miljøstatus og Fredrikstad kommune. I forhold til 
omfanget av prosjektet vurderes dette som tilstrekkelig for å vurdere aktuelle konsekvenser 

samt å gjennomføre nødvendige tiltak for å avbøte disse. Naturmangfoldlovens § 8, 
kunnskapsgrunnlaget og § 9, føre-var-prinsippet vurderes derfor som oppfylt.  
 
Tiltaket innebærer etablering av gang- og sykkelvei og fortau innenfor anviste formålsgrenser i 
plankartet. Omgivelsene utenfor planområdet vil ikke berøres. Tiltaket vurderes derfor ikke å gi 

vesentlig økt belastning på berørte økosystemer i forhold til dagens situasjon (§ 10 
Økosystemtilnærming og samlet belastning). Tiltakshaver vil bekoste planlagte tiltak for 
istandsetting av berørte naturområder (§ 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av 
tiltakshaver).  
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Tiltakshaver vil benytte teknikker og driftsmetoder som er mest mulig skånsomme i forhold til 

natur og miljø (§ 12 Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder). 

6.3 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk og friluftsliv  

Tiltaket stimulerer til økt bruk av sykkel og ferdsel til fots.  
 

Reguleringsplan for gang- og sykkelvei for Lisleby Allé berører ikke området rundt Bingedammen, 
men det er vurdert som viktig å sikre forbindelser til dette området gjennom planarbeidet. 
 

6.4 Trafikkforhold 

Trafikkforholdene og veistandarden for myke trafikanter i området vil bli vesentlig forbedret ved 
gjennomføring av tiltaket.  
 
Det planlagte tiltaket kan medføre redusert biltrafikk i området ved at gang- og sykkelveien vil 

bidra til økt trafikksikkerhet for myke trafikanter og dermed stimulere til økt ferdsel til fots og 
med sykkel. 
 

Det foreslås ikke endringer i kollektivtransportens stoppesteder eller hyppighet i planforslaget. 
 

6.5 Teknisk infrastruktur 

Det finnes to høyspentmaster syd i planområdet. Disse kan bevares da kjøreveien sideforskyves 

og det etableres fortau langs denne delen av strekningen. Lenger nord i planområdet, like ved 
eiendommen Lisleby Allé 23-25, må to mindre høyspentmaster påberegnes flyttet.  
 

 

Figur 13: I figuren vises den ene av to høyspentmaster som vil bli bevart. 

  

7. RISIKO OG SÅRBARHET  

7.1 Metode 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 
veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og 
i tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 
tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 
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7.2 Evaluering av risiko 

Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende tiltak. Analysen er 
gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.  
 
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan 
påvirke planområdets funksjons, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i 

sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet eller planen er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?”.  
 

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- eller miljøskader. 
 Mindre alvorlig. 
 Alvorlig. 
 Svært alvorlig. 

 
 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 
 
Tabell 1. Samlet risikovurdering.  

 

      Konsekvens: 
 
Sannsynlighet: 

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 

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 i fht. 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.   
 

 
Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak 
 
Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskede hendelser 

 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medf. risiko for:   

1. Masseras/skred Nei     

2. Snø/isras Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom Nei     

5. Tidevannsflom Nei     

6. Radongass  Nei     
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Vær, vindeksponering. Er området:  

7. Vindutsatt Nei     

8. Nedbørutsatt Nei     

Natur- og kulturområder: 

9. Sårbar flora Ja  2 3  Inngrep i skog – 
Mørkedalen.  

10. Sårbar fauna/fisk Nei     

11. Verneområder Nei     

12. Vassdragsområder Nei     

13. Fornminner (fredet) Nei     

14. Kulturminne/-miljø Nei       

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene få konsekvenser for:  

15. Vei, 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) Nei     

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 Nei     

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 Nei     

43. Vær/føre begrenser 

      tilgjengelighet til området 

Nei     

Trafikksikkerhet 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Nei     

45. Ulykke med gående/ 
      syklende 

Nei      

46. Ulykke ved anleggs- 

      gjennomføring 

Nei     

47. Andre ulykkespunkter Ja  1 4 gul Trafikkulykker ved 
vegkrysset 
Fagerliveien - 
Bratthammeren 
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Andre forhold 

48. Sabotasje og 
      terrorhandlinger 

Nei     

- er tiltakene i seg selv et 
sabotasje/terrormål 

Nei     

- er det potensielle 
sabotasje/terrormål i nærhet 

Nei     

49. Regulerte vannmagasiner,  
      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     

 
 

 
Analysen viser at det er tre aktuelle hendelser som medfører en vurdering av om man skal sette 
inn tiltak:  

 
 Til 9, sårbar flora:  

Planlagt tiltak vil medføre en mindre utbygging ut i skogområdet øst for Lisleby Allé.  
 

 Til 47, andre ulykkespunkter:  
For krysset lengst sør finnes sikthindringer i form av en 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.  

 
 
 

Tabell 3. Oppsummering 
 

      Konsekvens: 
Sannsynlighet 

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

4. Svært 
sannsynlig 

    

3. Sannsynlig 
 

    

2. Mindre 
sannsynlig 

  9  

1. Lite sannsynlig 

 

   47 
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8. INNKOMNE INNSPILL 

8.1 Innkomne merknader ved varsel om oppstart:  

 

JERNBANEVERKET, datert 13.03.2014 

 Berører ikke nåværende eller fremtidige jernbaneinteresser i området, og har ingen 
merknader til oppstartsvarselet. 

 
 

FYLKESMANNENS MILJØVERNAVDELING (FM), datert 03.04.2014 

 Strekningen er en del av hovedveinettet for gående og syklende. Det er viktig at det 
tilrettelegges for «transportsykling».  Det bør tas hensyn til eksisterende kantvegetasjon slik 

at det ikke fjernes mer enn de som er strengt nødvendig.  
 Følgende temaer vurderes også som viktige i det aktuelle planområdet:  

- Barn og unge  
- Universell utforming  

Grønnstruktur 
- Naturmangfold 
- Samfunnssikkerhet 
- Luftkvalitet 
- Forurensning 

- Klima og energi  

Forslagsstillers vurdering 
Det er ikke gjennomført særskilte vurderinger knyttet til forurensing i grunnen. Tiltakets karakter 
og formål utløser, etter planleggers vurdering, ikke et slikt krav.   

Fylkesmannens innspill vurderes å i tilstrekkelig grad være innarbeidet i reguleringsplanen.  

 

FREDRIKSTAD KOMMUNE AVD. FOR MILJØ OG LANDBRUK, datert 13.03.2014 

 Et positivt tiltak i folkehelseperspektiv. 
 Ved utarbeiding av planene er det viktig å vurdere følgende:  

- Trafikkforhold: Vektlegge sikkerhet i utformingen av GS. GS tenkes lagt på sørøstsiden 
av veien slik at den møter eksisterende GS i Lisleby Allé. Plasseringen av GS bør vurderes 
i forholdt til antall avkjørsler som krysser gang og sykkelveien. Det bør gjøres en 
helhetlig avveining om hva som er sikreste løsning langs hele gang- og sykkelveien til 
sentrum.  

- Naturmangfold: Planområdet omfatter et viktig område med rik blandingsskog 
(Mørkedalen). Tiltaket i reguleringsplanen vil med stor sannsynlighet påvirke denne 

naturtypen som er vurdert som viktig. Det er viktig at det fremskaffes nødvendig 
kunnskap om og effekten av tiltaket på naturmangfoldet. Det må også legges frem hvilke 
alternative lokaliseringer av tiltaket som er vurdert og hva som er konsekvensene for 
naturmangfoldet ved de ulike alternativene. Skogen benyttes av nærmiljøet som 

turområde. Planen bør legge opp til en tilpasning til landskapet og adkomst til viktige 
turstier.  

- Støy og støv i anleggsfasen: Retningslinjene for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging (T-1520) og retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442) må ligge til grunn ved utarbeidelse av planen. 

 

Forslagsstillers vurdering 
Avdeling for miljø og landbruk sine innspill er ivaretatt i reguleringsplanen.  
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KYSTVERKET SØRØST, datert 04.04.2014 

 Ingen merknader i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet. 
 

 
FREDRIKSTAD KOMMUNE V/ BARNETALSPERSONEN, datert 07.04.2014 
 Barnetalspersonen synes dette er et svært positivt tiltak. Mange barn og unge ferdes i 

området, og trenger trygge og sikre adkomster til skole og fritidssysler. Barnetalspersonen 
imøteser detaljplan for evt. ytterligere innspill. 
 

 

SAMEIET LISLEBY ALLÉ 40 (SL40), 10.04.14 
Merknader til varsel om oppstart regulering 
 Det er stedvis langt mellom fartsdempere og punkter for veibelysning på den aktuelle 

strekningen. En ny gang-/sykkelvei vil bedre trafikksikkerheten betraktelig. Støtter også 
kommunens og planleggers ønske om å legge gang-/sykkelveien på sørøstsiden av dagens 
vei. Dette synes mest hensiktsmessig i forhold til berørte grunneiere.  

 SL40 ser det som positivt at deler av gjeldende plan for ny Lisleby allé (vedtatt 1991) søkes 

opphevet. En større gjennomfartsåre langs Lisleby allé slik det tas høyde for i gjeldende plan 
vil betydelig forringe bokvaliteten langs veien med tanke på økt støy og luftforurensning.  
Slik planoppstart med oppheving av tidligere plan foreligger, tolkes dette som et signal på at 
kommunen ønsker å sanere disse planene. Dette vil i så fall sikre et viktig nærfriluftsområde, 
flittig brukt til turgåing, lek og rekreasjon. SL40 ser det som viktig å opprettholde et 
sammenhengende grøntareal ned til Bingedammen. 

 SL40 er i stor grad berørt av gjeldende plan, da det er regulert en fremtidig, samlet 
adkomstvei over store deler av deres tomteareal. SL40 stiller seg derfor spørrende til hvorfor 
dette veiarealet ikke er inkludert i den delen av planområdet som skal oppheves. 
Atkomstveien representerer en heft ved eiendommen som er stadfestet i en juridisk bindende 
reguleringsplan.  
 

Forslagsstillers vurdering:  

Reguleringsplanen tar ikke sikte mot å stanse eventuelle planer om fremtidig utbygging i 
Kiæråsen, da det fremkommer at aktuelle interessenter og Fredrikstad kommune ønsker å 
opprettholde muligheten for utbygging i området. Derfor er det besluttet å beholde deler av 
eksisterende reguleringsplan.   

 
Reguleringsplanarbeidet har ingen intensjoner med å løse forhold som angår «heftelser» og 
utfordringer knyttet til parkeringsløsninger i gjeldende reguleringsplan for SL40. SL40 er 

utenfor planområdet.  
 
 
STATENS VEGVESEN (SVV), datert 09.04.2014 
 SVV ser positivt på at kommunen ønsker å prioritere gang- og sykkelvei på strekningen. 

Viser til Håndbok 233 Sykkelhåndboka for råd og krav til utforming av gang- og sykkelvegen. 

 Det må tilstrebes å etablere løsninger som ivaretar både gående og syklenes interesser, som 
ikke nødvendigvis er sammenfallende.  

 GS-veien er tenkt plassert på sørøstsiden av Lisleby Allé. På denne siden er det friareal og så 
godt som ingen boliger, mens det på motsatt side ligger mange boliger. Sidevalg for GS 
samsvarer med tilbudet videre nordover og sørover. For at GS ikke bare skal bli et tilbud for 
gående og syklende forbi planstrekningen, men også for de som bor nord for vegen, må 
planstrekningen avdekke hvor det vil være naturlig å krysse bilvegen for å komme til og fra 

GS og tilrettelegge for sikre krysningspunkter på disse stedene. Alternativt må myke 

trafikanter ledes til steder der det vil være mulig å etablere sikre kryssingspunkter. 
 SVV er enige i at det må legges stor vekt på trafikksikkerhet i og utforming av krysset 

mellom Fagerliveien og Lisleby allé. Det er spesielt viktig å ivareta trafikksikkerhet ved 
tilrettelegging av tilbudet for gående og syklende i kryssområdet.  

 I rapporten «Forprosjekt – Sykkelekspressvei mellom Fredrikstad og Sarpsborg» som 
Rambøll har utført for SVV, innebærer et av forslagene en trasé som går forbi Bingedammen 

opp til Lisleby allé og videre nordover. Det er ikke tatt beslutning om det skal etableres en 
sykkelekspressvei, hvilken trasé som i så fall skal velges, eller hvordan en evt. 
sykkelekspressvei skal utformes for å bli et godt tilbud til transportsyklister mellom de to 
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byene. SVV vurderer at en GS langs Lisleby allé slik det foreslås i mottatt varsel om oppstart 

av planarbeid, vil være et godt supplerende tilbud til en evt. sykkelekspressvei.  
 
 
 
 
Forslagsstillers vurdering:  
Håndbok 233 er erstattet av Håndbok V122. 

Statens vegvesen sine innspill er ivaretatt i reguleringsplan.  
 
 
BINGEDAMMEN AS V/ ØYVIND KARLSEN, datert 22.04.14 
 Målet med Bingedammens erverv av eiendommene ved Bingedammen var å få til et 

samarbeid med Fredrikstad kommune knyttet til egen tomt samt tilgrensende areal eiet av 

Fredrikstad kommune. Bingedammen AS har ved flere anledninger henvendt oss ved rullering 
av kommuneplanen og hatt møter med flere personer i Fredrikstad kommunes 

administrasjon. Innspillene har blitt tatt seriøst og tilbakemeldingene har båret preg av at det 
har vært Værste og Sorgenfri som bør få utvikle ser ytterligere før nye arealer «slippes».  

 Fylkeskommunen vedtok i desember at områdene tilknyttet Kiæråsen og Bingedammen 
området skulle kompletteres utover det som var avsatt i daværende kommuneplan. 
Bingedammen AS satte lit til dette 40 års perspektivet i fylkesplanen, med eksisterende 

innregulert adkomst direkte via RV109 ville det gi rammevilkår for å kunne få til noe på dette 
arealet fremover.  
Hvis det nå foreslåtte planforslag med et «enkelt pennestrøk» foreslår oppheving av en plan 
som følge av:  
a) Konflikt med ny gang- og sykkelvei 
b) Arealbruken er ikke realistisk i dag 
Konfliktbegrunnelsen med gang- og sykkelveien synes å være løsbar om man justerer på GS 

traséen. Arealbruken er høyst aktuell om man skal sikre adkomst til dette viktige 
tomtearealet. 

 Arealene på Bingedammen og Kiæråsen utgjør samlet vel 400dekar. Disse arealene utgjør en 
vesentlig tomtereserve som er utrolig sentrumsnær og bør i tråd med overordnede planer 
videreforedles i fremtiden. Som aktør for pukkverksbransjen (Skolt Pukkverk as) og 

anleggsentreprenørbransjen (Park og Anlegg AS) har de tro på og tør å vurdere investeringen 

i en tunnel om de kan få til et samarbeid grunneierne imellom for å utvikle hele arealet som 
Kiæråsen og Bingedammen består i. 

 På dette grunnlag håper Bingedammen AS at planforslaget harmoniseres med eksisterende 
reguleringsplan fra 1991, hvor man som målsetting heller burde kunne justere trasévalget for 
at gang- og sykkelveiprosjektet langs Lislebyveien ikke utelukker den helt avgjørende og 
nødvendige adkomsten som den regulerte tunellen representerer.  

 

 
Forslagstillers vurdering  
Reguleringsplanen vil ikke oppheve deler av eksisterende reguleringsplan, foruten de arealene 
som blir erstattet i ny plan. Ved en senere utbygging av Kjæråsen må det uansett lages en ny 
reguleringsplan. Ved at deler av gjeldende reguleringsplan beholdes vil dette bidra i å «binde 
opp» arealbruken, selv om den ikke nødvendigvis er gjennomførbar.  
 

Reguleringsplanen forringes/hindrer derfor ikke fremtidig utbygging av områdene rundt 
Bindedammen/Kiæråsen, sammenlignet med hva kommuneplanen åpner for. Innspillet fra 

Bindedammen AS vurderes derfor å være hensyntatt.  
 
 

8.2 Innkomne merknader ved varsel om utvidelse av plangrensen:  

ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE, datert 20.10.16 

Det utvidede arealet er et friområde i kommuneplanen. Ved omdisponering av arealer som er 

avsatt til fellesareal eller friområder, eller arealer som barn bruker som lekearealer eller som er 
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egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning, jf. Rikspolitiske retningslinjer for barn og 

planlegging. 

 

Det må redegjøres for hvilken funksjon det aktuelle friområdet har i dag. Det er spesielt viktig å 

avklare og dokumentere hvorvidt det aktuelle området benyttes til lek i dag. Vi minner om at 

kommunen etter plan- og bygningsloven § 3-3 skal ha en særskilt ordning for å ivareta barn og 

unges interesser i planleggingen. De/den kommunen gir dette ansvaret skal gis anledning til å 

medvirke i planprosessen, og deres bidrag må dokumenteres i plandokumentene.  

 

Vi har ikke for vår del innvendinger til den foreslåtte utvidelsen av planområdet, men vi 

forutsetter at omdisponeringen av friområdet redegjøres og begrunnes i planbeskrivelsen.  

 

Det er ikke kjente automatisk fredede kulturminner som har behov for særing vern i 

utvidelsesområdet.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Dagens bruk av det aktuelle friområdet som inngår i planen og planlagt bruk av dette er 

redegjort for i hhv. kap. 4.1 og 5.1. 

Utvidelsen av planområdet medfører ingen praktisk konsekvens ved gjennomføring av planlagt 

tiltak. Det skal ikke gjøres byggetiltak som krever mer enn det nødvendige arealet for etablering 

av gang- og sykkelveien. Arealet er tatt med fordi ny plan skal innordne seg best mulig til både 

gjeldende plansituasjon og den faktiske arealbruken i området (store deler av gjeldende 

reguleringsplaner er ikke gjennomført).  

Barnetalspersonen har uttalt seg ved varsel om igangsetting, og vil på nytt få anledning til å 

uttalelse seg ved offentlig ettersyn.  

 

 

STATENS VEGVESEN, datert 18.10.16 

Utvidelsen vil medføre en endring av den gamle planen som vil gjøre den vanskelig 

gjennomførbar. SVV tolker derfor den foreslåtte utvidelsen som at kommunen ikke lenger har 

planer om å legge om Lisleby allé. I så fall bør planen fra 1991 oppheves. Deler av den regulerte 

omleggingen kan imidlertid bli aktuell å gjennomføre som en del av prosjektet Ny bor over 

Glomma i Fredrikstad. SVV antar at det er grunnen til den foreslåtte fremgangsmåten, og har 

ingen merknader til dette. SVV anbefaler kommunen å vurdere å oppheve den gamle planen 

dersom vegomleggingen ikke er tenkt gjennomført, verken som et eget prosjekt eller som en del 

av broprosjektet.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Det ønskes ikke lagt til rette for å oppheve gjeldende plan i denne reguleringsprosessen. Dette 

fordi det er ønsker om videre utvikling inne i massetaket. Ved å oppheve eksisterende 

reguleringsplaner forringes muligheten for senere omregulering i de aktuelle arealene.   

 


