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Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 19.01.2017 4/17
Bystyret 09.02.2017 3/17

Forslag til detaljregulering for Rv.110 Undergang Rakkestadsvingen 
arealplanID 0106 1139 
Sentrum Forslagsstiller: Statens vegvesen

Utvalgsleders innstilling
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til Bystyret:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljreguleringsplan for Rv.110 Undergang Rakkestadsvingen, arealplanID 0106 1139, 
plankart datert 06.12.16. med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 09.09.16, sist 
revidert 06.12.16.

Fredrikstad, 11.01.2017

Planutvalgets behandling 19.01.2017:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets innstilling 19.01.2017 til Bystyret:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljreguleringsplan for Rv.110 Undergang Rakkestadsvingen, arealplanID 0106 1139, 
plankart datert 06.12.16. med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 09.09.16, sist 
revidert 06.12.16.

Bystyrets behandling 09.02.2017:
Victor Kristiansen (Ap) ønsket å få vurdert sin habilitet.
Han sitter i styret i Fredrikstad Fjernvarme AS, som har sendt innsigelse/klage til saken.
Et enstemmig Bystyre erklærte ham habil.

Votering:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak 09.02.2017:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljreguleringsplan for Rv.110 Undergang Rakkestadsvingen, arealplanID 0106 1139, 
plankart datert 06.12.16. med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 09.09.16, sist 
revidert 06.12.16.

Fredrikstad, 13.02.2017
Rett utskrift

Anita Simensen
møtesekretær

Utskrift til: Regulering og byggesak v/ Adrian Stjern
Kommunalsjef Bente Meinert
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Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder
Ingen endring.

Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.

Rådmannens forslag til innstilling
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljreguleringsplan for Rv.110 Undergang Rakkestadsvingen, arealplanID 0106 1139, 
plankart datert 06.12.16. med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 09.09.16, sist 
revidert 06.12.16.

Sammendrag
Statens vegvesen har utarbeidet reguleringsplan for bygging av ny kulvert under rv. 110 for 
å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for gående og syklende i området. 
Prosjektet inngår i overordnede planer for å fremme økt bruk av gange og sykkel som 
fremkomstmiddel. Tiltaket vil være et godt bidrag til å fremme folkehelsen, trafikksikkerheten 
for myke trafikanter og mulig som et tiltak for å få redusert biltrafikken i området.

Planarbeidet er varslet og kunngjort igangsatt i januar 2016. Statens vegvesen har selv lagt 
planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 01.10.16 -14.11.16 i henhold til 
plan- og bygningsloven § 3-7.

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

Vedlegg
1 Oversiktskart
2 Plankart datert 06.12.16
3 Reguleringsbestemmelser datert 09.09.16 sist revidert 06.12.16
4 Planbeskrivelse datert september 2016
5 ROS-analyse datert 14.06.16, sist revidert 29.11.16
6 Geoteknisk rapport datert 08.07.16, sist revidert 29.11.16

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter se sak 2015/18676.

Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å trygge kryssing for myke trafikanter under 
Rakkestadsvingen. Rundkjøringen Rakkestadsvingen er en sterkt trafikkert rundkjøring hvor 
riksveiene 110 og 111 møtes. Trafikken gjennom rundkjøringen Rakkestadsvingen er en av 
hovedveiene mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Det er spesielt de myke trafikantene fra 
Habornveien som ikke har tilfredsstillende trygg mulighet for å komme seg videre til gang- 
og sykkelveien mot Fredrikstad og mot Sarpsborg. 

Overordnet planstatus
I plankartet til gjeldende fylkesplan (delkart for Nedre Glomma) ligger planområdet innenfor 
området definert som eksisterende tettbebyggelse.

I Kommuneplanenes arealdel (2011-2023) er berørte arealer avsatt til eksisterende veg, 
bebyggelse og anlegg og eksisterende friområde. Like vest for planområdet er det påført 
hensynssone kulturmiljø på arealer avsatt til bebyggelse og anlegg.
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Planområdet berører Kommunedelplan for Fredrikstad byområde (2011-2023) som omfatter 
sentrum og arealer vestover helt frem til riksveiene 110 og 111. De berørte arealene er 
avsatt til fremtidig område for bebyggelse og anlegg, samt nåværende veg.

Tiltaket inngår i Sykkelhovedplan for Fredrikstad (2009). I Hovedsykkelrute 13 Øra - Årum.

Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold
Rundkjøringen ligger i et gammelt jordbrukslandskap på en flate mellom to koller. Området 
preges i første rekke av veiene i området og trafikk. Bensinstasjon og industri grenser til 
planområdet i øst og syd. Boliger på kollen mot planområdet i nordøst og landbruk mot vest.
Tilgrensende arealer mot nordvest er i dag i bruk til landbruk og eies av Fredrikstad 
kommune. Tilgrensende arealer i syd er i dag opparbeidede grøntarealer rundt Mills fabrikk 
og gressarealer langs riksveien.

Arealene som omfattes av planområdet er i dag hovedsakelig i bruk til trafikkområder. 
Planområdet består av arealer langs rv. 110 vest for Rakkestadsvingen (rundkjøringen ved 
Statoil/Circle K). Planområdet omfatter i tillegg til vegarealer også deler av Mills industrier 
(Borgar industriområde) og Fredrikstad kommunes landbruksarealer, tidligere Gudeberg 
gård.

Beskrivelse av planforslaget
Hovedgrepet
Hovedgrepet er å forlenge gang- og sykkelveien langs Habornveien frem til riksvei 110 for 
så å gå under veien og treffe eksisterende gang- og sykkelvei som går nord for rv. 110. 
Arealbruken blir tilnærmet som i dag, men grepet medfører at noe av grøntanlegget langs 
veiene blir omgjort til en gang- og sykkelvei.

For eksisterende jordbruksarealer nordvest for rundkjøringen blir noe areal brukt til 
omlegging av gang- og sykkelveien for å tilpasse eksisterende gang- og sykkelvei til den nye 
situasjonen.

Langs veiene ligger det kommunalt VA-anlegg samt kabler fra diverse kabeleiere som må 
legges om som følge av tiltaket. Det finnes også fjernvarme fra Fredrikstad Fjernvarme 
innenfor planområdet som må flyttes.

Planforslaget viser følgende formål
PBL § 12-5 nr.1 Bebyggelse og anlegg

- Boligbebyggelse (B1-2)
PBL §12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Kjøreveg (KV1-2)
- Gang- og sykkelveg (GS1-4)
- Annen veggrunn teknisk (AVT1-6)
- Annen veggrunn grøntareal (AVG1-6)

PBL § 12-6 Hensynssoner: PBL § 11-8 a) Sikrings- støy og faresoner
- Hensynsone frisikt 

PBL § 12-7 Bestemmelsesområder
- Midlertidig anlegg- og riggområde (#1-2)

For utfyllende opplysninger om planområdet, planforslaget og konsekvenser av planforslaget 
vises det til forslagsstillers planbeskrivelse av september 2016.

Konsekvenser av planforslaget
Foreslåtte løsning vil gjøre dette krysset på hovedsykkelrute 13 sikrere og mer egnet enn i 
dag til å øke antall gående og syklende både i nærområdet og på strekningen Årum – Øra. 
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Planskilt kryssing av den høyt trafikkerte rv.110 bedrer trafikksikkerheten i forhold til 
situasjonen i dag for myke trafikanter. Løsningen reduserer behovet for stopp/start-
situasjoner ved kryssing av bilvei eller gjennom uoversiktlige kurver og hjørner.

Reguleringsforslaget anses å være i tråd med overordnede planer og formål, med unntak fra 
avvik til Kommuneplanens arealdel ved flytting av fjernvarmekabel ut på landbruksjordet i 
nord-vest. Dette strider mot arealplanen da jordet er lagt inn som fremtidig bolig og 
anleggsformål i kommunedelplanen for byområdet. Flytting av fjernvarmekabel legges langt 
nok ut på jordet til å skape en klaring for en fremtidig ekspress sykkelvei. Landbruksarealene 
eies av Fredrikstad kommune og er i bruk. 

Det vil bli marginale endringer for de to leiehusene til Mills industrier på gnr. 303 bnr. 67 og 
68 og frem til tilfluktsrommet i kollen. Det er i hovedsak kun endring av gang- og sykkelveien 
rundt kollen som endres, og dette vil endre atkomsten til nevnte hus minimalt. Alle atkomster 
opprettholdes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Norconsult har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet. 
Samt en vurdering av skredfare i planområdet (Geoteknisk rapport), siden tiltaket vil 
introdusere høydeforskjeller mellom ny gang- og sykkelveg og eksisterende terreng. Disse 
følger som vedlegg i saksframlegget. Grunnundersøkelsene har avdekket løsmasser som 
faller inn under definisjonen av sprøbruddmateriale i NVEs retningslinjer 2/2011 «Flaum og 
skredfare i arealplanar», vedlegg 1 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Statens vegvesens 
håndbok V220 er lagt til grunn for vurderingene som skal gjøres. Der spesielle 
bestemmelser er nødvendig, ut over gjeldende regelverk (plan- og bygningsloven o.a.) er 
dette tatt inn i reguleringsbestemmelsene.

Samråd og medvirkningsprosess
Oppstart ble kunngjort på Fredrikstad kommunes nettsider og annonsert i Fredrikstad Blad 
den 07.01.2016. Varslingsbrev ble sendt ut til offentlige instanser, grunneiere og andre 
berørte. Varslingsuttalelsene er gjengitt og kommentert i planbeskrivelsen.

Det har også blitt holdt åpen kontordag 12.01.2016 i forbindelse med varsel om oppstart av 
planarbeidet. Der befolkningen kunne komme for å få informasjon og stille spørsmål til 
prosjektet.

Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 01.10.16 -14.11.16. Det er 
mottatt 7 innspill.

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

Fylkesmannen i Østfold, 10.11.16:
Fylkesmannen er positiv til at det arbeides for å øke fremkommeligheten for gående og 
syklende. Det registreres at tiltaket beslaglegger dyrket mark, da forbruket skyldes valg av 
slake skråninger opp mot eksisterende terreng. Da gang- og sykkelveien skal oppleves som 
oversiktlig og unngå risiko for møteulykker, samt at arealet er avsatt til byggeformål i 
kommuneplanen mener Fylkesmannen at løsningen kan aksepteres. Det anses som viktig at 
riggområdet ikke gir varige ulemper for landbruksinteressene.
Fylkesmannen mener det bør vurderes å utarbeide reguleringsbestemmelser som sikrer 
effektiv og trygg fremkommelighet for gående og syklende i anleggsperioden, beplanting av 
trær ved ferdigstilling av anlegget, sikring av lindetreet før anleggsarbeidene starter og 
føringer for bruk av dyrket mark som midlertidig riggområde uten at det i for stor grad går 
utover jordkvaliteten.
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Plankonsulentens kommentar:
SVV tar inn i reguleringsbestemmelsene at:
«Fremkommeligheten og sikkerheten for gående og syklende skal sikres i anleggsperioden» 
«Sikringssonen rundt treet som skal bevares, skal være fysisk avgrenset mot 
anleggsområdet før anleggsstart»
«Matjord skal håndteres på en slik måte at jordstruktur og kvalitet ikke forringes. Matjord 
som fjernes i forbindelse med anlegget skal brukes til erstatning for eller forbedring av 
matjord på nærliggende jorder eller andre steder i kommunen.»
Beplantningsplanen vil bli jobbet med videre i byggeplanfasen, så SVV ønsker ikke å legge 
til bestemmelse om vegetasjonsvalg i reguleringsbestemmelsene.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulents kommentar og bekrefter endringer i 
reguleringsbestemmelsene §§ 4 d), 4 e) og 8 b).

Østfold fylkeskommune, 10.11.16:
Fylkeskommunen mener at tiltaket mulig vil føre til for store stigninger og fall og at dette vil 
kunne føre til at flere vil bruke bil enn gange eller sykkel til og fra Fredrikstad. De ber derfor 
om at prosjektet endres slik at de som skal rett forbi nord for kulverten ikke må bevege seg 
så mye opp og ned.
Videre er fylkeskommunen opptatt av landbruksarealene som går tapt som følge av tiltaket. 
ØFK ber om at matjorden skrapes unna og at så mye som mulig av landbruksarealer 
reetableres, eventuelt at matjorden flyttes og benyttes på andre egnede arealer.
ØFK mener det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til lindetreet ved at rotsonen til treet vil ta 
skade av anleggsarbeidet. Prosjektet bør justere seg lenger vekk fra treet.
ØFK mener at nye trær som plantes kan etableres som en trerekke og ikke nede ved 
kulvertene. Dersom trærne plantes lavt i terrenget vil de forsterke høydeforskjellen mellom 
opprinnelig og nytt terreng. Det må planlegges slik at ny vegetasjon vil trives.
Det er ikke samsvar mellom illustrasjoner og forslag til reguleringsbestemmelser vedr. 
vegetasjon. Fylkeskommunen ber om at dette blir entydig.

Plankonsulentens kommentar:
Parallell gang-/sykkelvegløsning er ikke mulig å få til innenfor de økonomiske rammene i 
prosjektet, men er en løsning som vil kunne være mulig å bygge senere om det blir bevilget 
penger til dette. Løsningen som er foreslått er vurdert å være tilstrekkelig attraktiv, gir færre 
konfliktpunkter og lavere kostnader til drift/vedlikehold og bygging. Merknadene til 
vegetasjon og hensyn til rotsonen til lindetreet tas til følge.
SVV’s arborist har vurdert lindetreet og angitt tilstrekkelig sikring og behandling av rotsonen i 
eget dokument.
SVV tar inn i reguleringsbestemmelsene at:
«Sikringssonen rundt treet som skal bevares, skal være fysisk avgrenset mot 
anleggsområdet før anleggsstart»
«Matjord skal håndteres på en slik måte at jordstruktur og kvalitet ikke forringes. Matjord 
som fjernes i forbindelse med anlegget skal brukes til erstatning for eller forbedring av 
matjord på nærliggende jorder eller andre steder i kommunen.»

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulents kommentar og endringene i reguleringsbestemmelsene 
er bekreftet i forrige kommentar.

Norges vassdrags- og energidirektorat, 18.11.16:
NVE savner sterkt en vurdering av områdestabiliteten, slik NVE ga innspill om ved oppstart 
av planarbeidene. Slik NVE nevnte i e-post av 11.02.16.
«Før det planlegges byggetiltak i områder med marine avsetninger må det dokumenteres at 
grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire i området, må 
geoteknisk ekspertise vurderer hele kvikkleiresonen, utløpsområde for skred, stabiliteten i 
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området og nødvendige sikringstiltak i henhold til NVEs retninger 2/2011 – Flaum- og 
skredfare i arealplanar. osv.»
Det må beskrives bedre i planen at områdestabiliteten er ivaretatt iht. NVEs veileder 7/2014.

Plankonsulentens kommentar:
Ingen naturlige skråninger i området oppfyller de topografiske kriteriene for hva som krever 
beregninger etter NVE`s rapport "Sikkerhet mot kvikkleireskred – Veileder 7/2014”. Det er 
utført beregninger for fremtidige skjæringer som oppstår ved bygging av kulvert. Disse 
oppfyller kravene til hva som gjelder for sikkerhet mot skred. Beregninger og en mer utførlig 
beskrivelse av området med hensyn på områdestabilitet finnes i "Geoteknisk rapport – 
Undergang, Rakkestadsvingen, Fredrikstad, rapport nr. R04” datert 2016-07-08, revidert 
2016-11-29.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar. Det bekreftes at plankonsulents 
kommentar er i samsvar med konklusjon i Geoteknisk rapport.

Jernbaneverket, 28.10.16:
Jernbaneverket har ingen merknader til planforslaget.

Fredrikstad Fjernvarme AS, 31.10.16:
FFAS har i det aktuelle området en hovedledning for overføring av fjernvarme til områdene 
Lundheim-Sorgenfri-Sellebakk-Dikeveien-Stabburveien. Planarbeidet har avdekket at det 
må foretas en omfattende omlegging av fjernvarmenettet. Dette er mulig å få gjennomført, 
men svært lite ønskelig da omleggingen vil medføre brudd i leveranse og påføre nettet 
uønskede nye «svake punkt» i forbindelse med blokkering av nettet og innsetting av nye 
ventiler. Arbeidene er anslått til å koste 5,4 MNOK eks. mva. som Statens vegvesen må 
betale. FFAS har utarbeidet avtale som forutsettes at signeres av Statens vegvesen. 
Gjennomføringen må skje i tidsrommet 1/5 til 1/9.

Plankonsulentens kommentar:
Statens vegvesen registrerer innspill til avtale, og avventer endelig avtale til byggeplanfasen.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen tar innspillet til orientering. Rådmannen bekrefter å ha sett utkast til avtale og 
forutsetter at denne ligger til grunn ved gjennomføring.

Syklistenes landsforening, avd. Fredrikstad, 13.11.16:
SLF mener tiltaket er et bra prosjekt for å styrke gående og syklende trafikanter. De mener 
likevel at den løsningen som er valgt ikke er optimal med hensyn til sikt og linjeføringer. 
Undergangen er prosjektert nær 90° på gang- og sykkelveien. SLF ville foretrukket at det 
velges en løsning der oversikten inn og ut av undergangen hadde vært bedre.

Mulige løsninger kunne vært:
- kulverten anlegges nærmere rundkjøringen og følger denne. 
- kulverten vinkles/strekkes ut slik at svingen sør for kulverten rettes ut.

Plankonsulentens kommentar:
Flere varianter av undergangen er vurdert, og det er ut fra et helhetsperspektiv valgt foreslått 
løsning. Førende parametere for gs-undergangens plassering og avstand til rundkjøringa 
(utover høydekrav) har vært at det skal planlegges for alle, universell utforming, med 
maksimalt 5 % stigning på alle gs-ramper samt bevaring av eksisterende lindetre med 
rotsone.
For øvrig er partiet på begge sider av undergangen slaket ut med 1% lengdefall. Videre er 
det krav til offentlige veganlegg som forvaltes av Statens vegvesen at disse skal 
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prosjekteres etter krav i Statens vegvesen håndbok N100. Dette er gjort, også med hensyn 
til sikttrekanter og stoppsikt.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulents kommentar.

Tor Jørgensen, 14.11.16:
Tor Jørgensen mener undergangen godt ivaretar universell utforming, men er i mindre grad 
utformet utfra trafikantenes behov og sannsynlighet for at undergangen blir brukt. Dette 
begrunner Jørgensen utfra mangelfulle trafikktellinger og beregninger for potensielt 
fremtidige brukere. Jørgensen har kommet med en egen vurdering av potensielle syklister 
vurdert utfra arealer for arbeidsplassområder og boområder i sykkelavstand 4-5 km fra 
tiltaksområdet. Videre har Jørgensen utført en korttidstelling som styrker det fremkomne 
resultat, som viser at trafikkstrømmen vest-syd blir tilnærmet null. Når manglende 
trafikkanalyse gir feil konklusjon og hovedgrep for valgt løsning, må man etterlyse dette.
Videre stiller Jørgensen spørsmålstegn til med behovet for universell utformings strengeste 
krav til rampenes stigning i dette området, som ligger såpass langt fra sentrum. Spesielt 
problematisk blir dette når hensynet til UU gir store omveier i forhold til dagens situasjon for 
de viktigste trafikkstrømmene. Jørgensen har tegnet et forslag som han mener ligger klart 
innenfor kravene i vegnormalen N100 som ikke gir noen omvei. Jørgensen mener hans 
løsning for ny undergang er klart bedre enn det foreslåtte da dette er en mer attraktiv 
løsning.

Plankonsulentens kommentar:
I tidlig fase av reguleringsarbeidet er det sett på ulike alternativer som grunnlag før valg av 
prinsippløsning for blant annet geometri/ linjeføring, geoteknikk, konstruksjonsprinsipp, vann 
og avløp, terrengforming og kostnader. Alternativ linjeføring med 7 % stigning på gs-rampe 
på sørsiden, plassert nærmere kjøreveien uten å bevare eksisterende lindetre og med 
undergangen liggende nærmere rundkjøringa ble da vurdert og forkastet. Primært fordi 
Statens vegvesen ønsker maksimalt 5 % stigning på alle gs-ramper i tillegg til å bevare 
eksisterende lindetre med rotsone. Utover det har grunnforholdene på stedet hatt stor 
påvirkning på den endelige utformingen av gs-veien.
For å tilfredsstille gjeldende krav til frihøyde i undergangen samt gi plass til nødvendig 
konstruksjonstykkelse og asfaltlag, er det behov for å legge undergangen rundt 1 meter 
lavere og dermed lengre vest enn skisseforslaget til Tor Jørgensen.
I tidlig fase var linjeføring på gjennomgående gs-veg fra vest mot nord noenlunde lik 
skisseforslaget til Tor Jørgensen. Utfra blant annet grunnforhold, geoteknikk/stabilitet og 
kostnader er det valgt å legge gs-vegen noe lengre ut fra rv. 110, med avtrappet skråning 
mellom kjøreveien og gs-veien, framfor økt omfang av støttemurer.
Tiltak på eksisterende gs-vei øst for dagens gs-undergang under rv.111 inngår ikke i dette 
prosjektet. 

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulents kommentar.

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant.

Konsekvenser levekår/folkehelse
Tiltaket vil kunne fremme økt bruk av gange og sykkel som fremkomstmiddel på en trygg og 
sikker måte. Stigningene på maksimalt 5 % minimerer energibruken i motbakke og 
avstanden til bilvegen reduserer eksponering mot støy, støv og eksos. Når en tilrettelegger 
for gange og sykkeltrafikk fremfor bil vil dette også kunne avlaste bilveiene og hjelpe til å 
bedre byluften.
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Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering
Reguleringsforslaget anses å være i tråd med overordnede planer og formål, med unntak fra 
avvik til Kommuneplanens arealdel ved flytting av fjernvarmekabel ut på landbruksjordet i 
nord-vest. Dette strider mot arealplanen da jordet er lagt inn som fremtidig bolig og 
anleggsformål i kommunedelplan for byområdet. Landbruksarealene eies av Fredrikstad 
kommune og er i bruk. Konsekvensene for landbruket er at landbruksjorda skrapes vekk og 
flyttes samt at arealet reguleres til sideareal for vei. Flyttingen av fjernvarmeanlegget er et 
tiltak som må til for å gjennomføre planen da kablene ikke kan ligge under veibane. Flytting 
av fjernvarmekabel legges langt nok ut på jordet til å skape en klaring for en fremtidig 
ekspress sykkelvei. Reguleringsforslaget er begrenset i sitt omfang gjennom å være et 
trafikksikkerhetstiltak. Derfor har parallell gang-/sykkelvegløsning ikke vært mulig å få til 
innenfor de økonomiske rammene i prosjektet, men er en løsningen som det vil kunne være 
mulig å bygge på et senere tidspunkt.

Flere varianter av undergangen er vurdert, og det er ut fra et helhetsperspektiv valgt foreslått 
løsning. Rådmannen har forståelse for at det noen ganger kan være utfordrende å planlegge 
for alle samtidig som en skal forholde seg til krav, eksisterende forhold og kostnadsrammer. 
Innenfor regelverket til vegvesenet har førende parametere vært undergangens plassering i 
forhold til høydekrav og avstand til rundkjøring. Samt universell utforming med maksimalt 5 
% stigning på begge sider av undergangen. Den beste løsningen er etter denne 
helhetsvurderingen derfor å plassere undergangen noe lengre vest for rundkjøringen enn 
tidligere antatt. Konsekvensen av denne løsningen blir en noe lengre vei å gå for syklende 
og gående. Samt resulterer denne også i en noe redusert sikt inn/ut av det søndre 
inngangen til undergangen. Rådmannen har derimot forståelse for at planforslaget må 
prosjekteres i forhold til krav og regelverk i Statens vegvesen håndbok N100 for offentlige 
veier. Også med hensyn til sikttrekanter og stoppsikt. En frisiktsone er lagt inn i plankart ved 
søndre inngang til undergangen.

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Ifølge § 8 skal offentlige beslutninger, dersom de berører 
naturmangfoldet, bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av 
påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og 
geologisk mangfold, jf. § 3 bokstav i.
Planen er vurdert etter kriteriene som framgår av §§ 8-12 i naturmangfoldloven. Det 
framkommer i dette tilfellet at det er ikke registrert forekomst av verneverdige naturområder 
eller objekter innenfor området ifølge naturbasen/artsdatabanken. Med tanke på områdets 
karakter og beliggenhet i et etablert trafikkareal anses kunnskapsgrunnlaget godt nok. Det 
foreligger ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, begrunnet i 
stedets karakter og beliggenhet. Tiltaket representerer ingen skade på naturmangfoldet. 

Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter 
høring og offentlig ettersyn. 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.


