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Statens vegvesen fremmer på vegne av Østfold fylkeskommune forslag til detaljreguleringsplan for 

utbedring av krysset mellom fylkesveg 117 Storveien og fylkesveg 413 Gamle Ålevei i Fredrikstad kommune. 

Målet med tiltaket er å bedre trafikksikkerheten, tilre�elegge for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk, 

samt å gi området et estetisk lø�. Omgjøringen av krysset er nødvendig for å kunne forkjørsregulere fv. 117.

Detaljreguleringsplanen omfa�er også oppgradering av bussholdeplassen Gressvik Ålestranda til 

universell standard. Busstoppet for sydgående trafikk foreslås fly�et til øst for Nordkilen. Det etableres en 

fotgjengerløsning fra de�e busstoppet og vestover til Gamle Ålevei. Fly�ing av busstopp vil kreve at den 

åpne bekken må fly�es noe nordover. Kryssutbedringen vil kreve fly�ing av en høyspentmast. 

Planområdet ligger 1 km sør for Gressvik i Fredrikstad kommune. Avstand fra planområdet til Fredrikstad 

sentrum er ca. 6 km. Planområdet omfa�er til sammen ca. 9,8 daa. 

Store deler av planområdet består i dag av samferdselsanlegg i form av offentlig veggrunn, samt 

næringsbebyggelse.

Planområdet foreslås regulert til ulike underformål av samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, samt noe 

areal til midlertidig rigg- og anleggsområde.

Det er mo�a� 14 u�alelser ved varsel om oppstart av planarbeidet. Det er ikke mo�a� protester eller 

vesentlige innspill til planarbeidet. Det er også gjennomført utvidet medvirkning gjennom åpent 

informasjonsmøte.

Gjennomføring av planforslaget medfører e�er forslagsstillers vurdering få vesentlige konsekvenser for 

miljø og samfunn med unntak av midlertidig og permanent beslag av eksisterende næringseiendommer. I 

en helhetlig vurdering konkluderes det med at de negative konsekvensene som følge av gjennomføring av 

planforslaget er akseptable, vurdert mot de positive virkningene for trafikksikkerhet, fotgjengere, syklister og 

kollektivtrafikk som planforslaget representerer.

1 SAMMENDRAG
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2 BAKGRUNN

2.1 HENSIKT OG BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
Hensikten med planarbeidet er å utbedre krysset mellom fylkesveg 117 Storveien og fylkesveg 413 Gamle 

Ålevei i Fredrikstad kommune. Målet med tiltaket er å bedre trafikksikkerheten, tilre�elegge for fotgjengere, 

syklister og kollektivtrafikk, samt å gi området et estetisk lø�. Omgjøringen av krysset er nødvendig for å 

kunne forkjørsregulere fv. 117. Planen fremmes på bakgrunn av et forprosjekt for Storveien. I forprosjektet 

ble det se� på ulike miljø- og trafikksikkerhetstiltak. «Vurdering av trafikksikkerhets- og miljøtilak I Gressvik 

(Statens vegvesen, 22.03.2011).»

I den påfølgende byggeplanen ble det foreslå� 20 mindre tiltak. Noen av tiltakene går ut over gjeldende 

regulering. Disse foreslås nå detaljregulert for å kunne gjennomføre tiltakene. Noen av tiltakene foreslå� i 

forprosjektet ligger innenfor dagens arealformål og er bygget uten krav om ny reguleringsplan. 

Det ble gjennomført et oppstartsmøte mellom Statens vegvesen og Fredrikstad kommune 16. mai 2013 

der det ble enighet om å fremme tre separate planforslag for tiltakene langs Storveien, mellom Ørebekk og 

Ålekilene.  De tre planområdene er: 

1. Aspelundveien – Parkveien

2. N. Jul Andersens vei – Haugetangveien

3. Kryssutbedring Ålekilene

Denne reguleringsplanen omfa�er planområde 3; Kryssutbedring Ålekilene.

2.2 AKTØRER OG EIERFORHOLD

Tiltakshaver: Østfold fylkeskommune v/Statens vegvesen Region øst.

Planforslaget berører følgende eiendommer direkte:

Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr.

50 276 - 53 117 -

51 7 - 53 118 -

51 18 0, 162, 178 53 197 -

51 219 - 53 343 -

51 237 - 53 444 -

51 264 - 506 10 -

53 79 - 506 21 -

Reguleringsplanen er utarbeidet av Sweco, på oppdrag fra Statens vegvesen.
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3 PLANPROSESSEN

3.1 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEIDET
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 3. og 4. juli 2013 i lokalavisene Fredriksstad Blad og Demokraten, 

samt på Fredrikstad kommune og Statens vegvesen sine hjemmesider. Varsel om oppstart gjaldt alle 3 

planområdene langs Storveien. Det ble sendt varsel om oppstart pr. brev datert 28. juni 2013 til:

• Grunneiere

• Naboer

• Offentlige myndigheter

• Interesseorganisasjoner

Det ble varslet utvidet planområde til berørte pr. brev datert 5. oktober 2015. Det ble ikke mo�a� u�alelser 

til denne varslingen. Y�erligere en tilleggsvarsling om utvidet planområde, datert 16. september 2016, ble 

sendt til direkte berørte. Ingen u�alelser ble mo�a� e�er denne varslingen.

3.2 INNKOMNE INNSPILL
Det ble mo�a� 14 u�alelser til varsel om oppstart av planarbeidet. E�ersom planoppstart ble kunngjort i 

samme annonse som de to andre planområdene, gjaldt flere av innspillene Storveien generelt, og ikke de�e 

spesifikke planområdet. Et stort fokus i mange av innspillene var fremtidig forkjørsregulering av fylkesveg 

117 Storveien, samt behovet for en avlastningsveg gjennom Åledalen på grunn av stor trafikkbelastning 

gjennom bolig- og sentrumsområder. Sammendrag av u�alelsene og hvordan de er ivareta� er beskrevet i 

kapi�el 8.

3.3 MEDVIRKNINGSPROSESS
Det ble avholdt en åpen kontordag på Statens vegvesens anleggskontor i Fredrikstad den 25. september 

2013. Det var her anledning til å stille spørsmål og komme med innspill til planarbeidet direkte til 

representanter fra Statens vegvesen. 

Invitasjon til kontordagen ble sendt til berørte grunneiere og naboer som også ble varslet ved planoppstart. 

Kontordagen ble også annonsert i Fredriksstad Blad og Demokraten. Omlag 25-30 interesserte mø�e på 

kontordagen. Spørsmålene og innspillene dreide seg i hovedsak om grunnerverv, trafikksikkerhetstiltak og 

generelt om planene for Storveien.

2.3 FORHOLDET TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER
I henhold til pbl. § 4-1 og § 4-2 skal det for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn, utarbeides et planprogram med en tilhørende konsekvensutredning av planens virkninger for miljø 

og samfunn.

Tiltaket innebærer ingen utredningskrav e�er forskri�en om konsekvensutredninger. Tiltaket kommer ikke 

inn under § 2 i forskri�en som lister opp tiltak som alltid skal behandles, og omfa�es heller ikke av § 3 som 

angir at enkelte planer og tiltak skal vurderes e�er forskri�ens § 4 dersom de har vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn. 
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER

4.1 OVERORDNEDE PLANER, RAMMER OG RETNINGSLINJER

4.1.1 Fylkesplan for Østfold (Østfold mot 2050)
Planforslaget berører områder som i Fylkesplanen er vist som nåværende te�bebyggelse. Hovedmålene i 

fylkesplan for Østfold (Østfold mot 2050 ) er levekår og folkehelse, verdiskapning

og miljø. 

Planen gir en generell arealstrategi for Østfold, men også nærmere retningslinjer for energi- og

arealbruk, inkludert samfunnssikkerhet og beredskap, estetikk og kvalitet i byggeområder,

universell utforming, kriminalitetsforebygging, vern av landskaps-, natur- og kulturmiljøverdier,

senterstruktur og lokalsamfunn, samt effektiv arealutny�else, funksjonell lokalisering, forte�ing

og transformasjon, næringsområder, kjøpesenter og kollektiv. Planen omfa�er også

retningslinjer for vegforhold, inkludert parkering og gang- og sykkelveger.

4.1.2 Kommuneplanen for Fredrikstad kommune 2011-2023 (Arealdelen) 
Planforslaget berører kommuneplanen for Fredrikstad kommune. I kommuneplanen for Fredrikstad 

kommune er planområdet avsa� til Nåværende bebyggelse og anlegg og Fremtidig næringsanlegg. Deler 

av formålet er omfa�et av en sone med særlige hensyn til flomfare. Planforslaget aktualiserer blant annet 

følgende hovedmål i planen (s. 77): 

• Redusert vekst i biltrafikken

• Økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport

• Legge til re�e for et transportsystem som er effektivt og sikkert for alle grupper reisende og for transport  

 og distribusjon av gods og varer

KOMMUNEPLAN FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

Figur 1: Kommuneplan for Fredrikstad kommune. Planavgrensningen er grovt skissert. 

(Kilde: www.Fredrikstad.kommune.no)
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4.1.3 Sykkelhovedplan for Fredrikstad (2009)
Strekningen i planforslaget er en del av rute 7 Vikaneruta i sykkelhovedplanen for Fredrikstad. Planen angir 

ensidig gang- og sykkelveg i planområdet (lenke 7.4). 

Figur 2: Utsni� av sykkelplanens vedlegg Rutevise kart som viser hvordan rutene er planlagt utformet og hvilke tiltak som er 

nødvendig for å oppnå ønsket utforming til Sykkelhovedplan for Fredrikstad (Kilde: www.fredrikstad.kommune.no).

4.1.4 Trafikksikkerhetsplan for Fredrikstad 2014-2017
Planområdet omfa�es ikke direkte av trafikksikkerhetsplanen, men planens visjon, mål og fokusområder vil 

være gjeldende. Visjonen for trafikksikkerhetsarbeidet i Fredrikstad kommune er at ”Fredrikstad skal være 
et samfunn uten drepte eller hardt skadde i trafikken”. Hovedmålet for trafikksikkerhetsarbeidet i Fredrikstad 

er at antall drepte eller hardt skadde i vegtrafikken skal halveres innen 2024, og at det på det kommunale 

vegne�et ikke skal være drepte eller hardt skadde. 

4.1.5 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er å oppnå en bedre 

samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, 

sektorer og forvaltningsnivåer. Videre skal sykkel som transportform tillegges vekt der det ligger til re�e 

for det. Hensynet til gående og bevegelseshemmede skal tillegges vekt i planleggingen. Retningslinjene 

er konkretisert i Areal- og transportplan Nedre Glomma som er vedta� som fylkesdelplan av fylkestinget i 

Østfold.

4.1.6 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Retningslinjene stiller krav til at oppvekstmiljø og arealer som skal beny�es av barn og unge skal være 

sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. Retningslinjene stiller også krav om at det skal 

være arealer i nærmiljøet hvor barn kan utfolde seg og skape seg si� eget lekemiljø, og at det skal skaffes 

fullverdig erstatning for områder som barn og ungdom bruker dersom slike områder blir bygget ned.
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4.2 GJELDENDE REGULERINGSPLANER

Innenfor planområdet og tilgrensende områder gjelder disse reguleringsplanene:

• 0106294 Ålekilene endring (22.06.1989)

• 0106282 Ålekilene nord I (16.02.1989) 

• 0106456 Ålekilene IV (23.03.2001)

• 0106265 Ålestranda endring (16.06.1988)

I tillegg er det varslet oppstart av plan 01061122 Åledalslinja (varslet 10.11.2014). Planavgrensningen  

som omtales i denne planbeskrivelsen er i nord koordinert mot planen for Åledalslinja. 

Figur 3: Tilgrensende eksisterende reguleringsplaner er vist med ulike farger som angir plannavnene (se 

tegnforklaring). Planavgrensning for denne planen er grovt skissert med svart, heltrukket linje. 

(Kilde: Fredrikstad kommunes kartklient).

Ålekilene endring

N

Ålekilene nord

Ålekilene IV

Ålestranda endring

PlanID 
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PlanID 
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PlanID 
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0106294
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

5.1 BELIGGENHET

Planområdet ligger langs fylkesveg 117, ved Ålekilene vest for Fredrikstad sentrum. Fv. 117 Storveien leder 

i nord ut til riksveg 110 som er hovedferdselsåre mellom Fredrikstad og E6 (retning Oslo). Fv. 413 Gamle 

Ålevei som møter fv. 117 Storveien i planområdet, går parallelt med Storveien nordover til rv. 110. 

Planområdet er ca. 11,9 daa og er tilnærmet fla�. På begge sider av Storveien er det grø�er og gressarealer. 

Området er et næringsområde med bedri�sbygninger og butikker.

Figur 4: Kartutsni� av Fredrikstad. Planområdets beliggenhet er markert med gult.
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Figur 5: Kartutsni� hvor planavgrensningen er grovt markert med gult
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5.2 TOPOGRAFI OG VEGETASJON
Planområdet er relativt fla� og består av Storveien og sidearealene til vegen. Området hører til nedre del av 

Åledalen. Ålebekken ligger åpen i en grø� langs Nordkilen og Storveien. Vegetasjonen i planområdet består 

av engvekster, siv og gress. Planområdet ligger nært havnivå (ca kote 2), og kan ved stormflo være utsa� for 

flom.

Figur 6: Ålebekken ligger åpen i en grø� langs Nordkilen og på nordsiden av Storveien
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5.3 TRAFIKKFORHOLD
Fv. 117 Storveien er en viktig gjennomkjøringsveg for trafikk mellom riksveg 110 til næringsområdene 

ved Ålekilene, og trafikk til bolig- og hy�eområder i og i nærheten av Slevik. Fartsgrensen er 50 km/t 

på strekningen. Årsdøgntrafikk (ÅDT) er ca. 12 700 (2015, målepunkt ca. 2 km nord for planområdet). 

Trafikkmengden avtar sørover langs Storveien, og sør for krysset er årsdøgntrafikken ca. 8 300 kjøretøy 

(2015) , mens den vest for krysset langs fv. 413 Gamle Ålevei er målt til ca 2700 kjøretøy (2015).  Det er 

etablert gang- og sykkelveg på syd- og østsiden av Storveien, på nordsiden er det i dag ikke etablert tilbud 

for fotgjengere og syklister. Det er busstilbud på strekningen.

Det er de siste ti årene (2006-2015) registrert 4 ulykker innenfor planområdet, hvorav totalt 7 personer ble 

le�ere skadd. I alle ulykkene var MC involvert. Tre av ulykkene skyldtes påkjøring bakfra ved innkjøring til 

Nordkilen. Den siste ulykken skyldtes utforkjøring i sving av enslig kjøretøy.

5.6 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
Fylkeskonservatoren har u�alt at det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig 

vern i planområdet.

5.7 NATURMANGFOLD
I følge Miljødirektoratets naturbase er det ingen naturtypeområder eller rødlistearter registrert i planområdet. 

Ingen områder er vernet e�er naturmangfoldloven i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det er 

registrert hagelupin og kanadagullris innenfor planområdet, begge artene er svartelistet.

Innenfor planområdet ligger deler av Ålebekken åpen i en utvidet grø� re� nord for krysset (se figur 6). 

Fylkesmannen har kommet med innspill om bekken i forbindelse med oppstart av planarbeidet (se kap 8). 

5.5 SOSIAL INFRASTRUKTUR
Det er ingen skoler, barnehager eller sykehjem i umiddelbar nærhet til planområdet. Storveien beny�es av 

mange på veg til og fra skole og barnehage. 

5.4 TEKNISK INFRASTRUKTUR
En høyspentkabel i lu�strekk ligger innenfor planområdet. Kabelen er tilkny�et en mast som står re� sørøst 

for krysset. 

Innenfor planområdet ligger ledninger for spillvann og overvann.

5.8 UNIVERSELL UTFORMING
Eksisterende bussholdeplasser, gang- og sykkelveg og fortau er ikke opparbeidet i henhold til prinsipper for 

universell utforming jf. Statens vegvesens håndbok V129 - Universell utforming av veger og gater. I dagens 

situasjon er det for eksempel ikke brukt taktil merking ved holdeplassene, og trafikkområdene er utflytende i 

overgangene mellom gangareal og kjøreareal. Det er små nivåforskjeller mellom fortau og kjørebane, og det 

er liten kontrast i materialbruk/farge.
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5.9 GRUNNFORHOLD
I forbindelse med utarbeidelse av en tidligere reguleringsplan for Ålekilene – Ørebekk, ble det i 

1995 gjort grunnundersøkelser på deler av planområdet. Disse er lagt til grunn for de�e prosjektet. 

Dreietrykksonderingene som da ble utført gikk ned til 20 meter dybde uten å treffe fjell. Undersøkelsene 

viser en meget plastisk, lite sensitiv leire med høyt vanninnhold under et ca 2 meter tykt og noe fastere 

topplag som delvis antas å bestå av tilførte fyllmasser. Like nord for planområdet ble det påvist kvikkleire på 

11 meter dybde. 

NGUs løsmassekart viser at planområdet ligger i et område med både tynne marine avsetninger og tykke 

marine avsetninger. Det er ikke utført geotekniske undersøkelser innenfor planområdet i forbindelse med 

de�e planarbeidet, men tidligere utførte undersøkelser i nærheten viser bløte masser med lite til middels 

sensitiv leire, og noen steder kvikkleire. 

Figur 7: Kartutsni�et viser løsmassesituasjonen i området. Planavgrensningen er grovt skissert. 

(Kartkilde: Statens vegvesens kartløsning/NGU)
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5.10 STØYFORHOLD
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) skal legges 

til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker e�er plan- og bygningsloven, herunder også 

denne plan både i forbindelse med anleggsfase og dri�sfase. De�e gjelder både ved planlegging av ny 

støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. 

Støybelastning beregnes og kartlegges ved en inndeling i to soner:

• Rød sone nærmest støykilden, område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av  

 ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

• Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir  

 tilfredsstillende støyforhold.

1  Med fri�felt menes at lydbølgene brer seg fra kilden uten å reflekteres. Fri�feltverdier er lydnivå når det kun tas hensyn til 

direktelydnivået, og ser bort fra refleksjon fra fasaden på den aktuelle bygning. Refleksjon fra andre flater (terrengformasjoner og 

nabobygg) skal imidlertid regnes med.

Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, fri�feltverdier 1 

Støykilde
STØYSONE

Gul sone Rød sone

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 

na�perioden kl. 23-07

Utendørs støynivå Utendørs støynivå i 

na�perioden kl. 23-07

Veg 55  ≤ Lden < 65 70 ≤ L5af < 85 Lden ≥ 65 L5af  ≥ 85

Støyvarselkart i henhold til T-1442, Fredrikstad kommune

Basert på trafikkprognoser for år 2025
Beregningshøyde 4 meter ± Region øst

Mars 2011

Beregnet støynivå Lden

55 - 64
Over 65

0 20 4010 Meters

Støyskjermer, rekkverk, murer
Støyvoller 

Figur 8: Støyvarselkart i henhold til T-1442. Planavgrensningen er grovt skissert. (Kilde: Statens vegvesen Region øst) 
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5.11 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det ved utarbeidelse av planer for utbygging gjennomføres 

risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet. Det overordnede formålet med denne risiko- 

og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, 

materielle verdier m.m. for planområdet. 

Formålet er: 

• Å identifisere risiko og sårbarhet ved det ferdig bygde planforslaget, og få et risikobilde over de uønskede 

 hendelsene.

• Å se�e fokus på risiko og sårbarhet på en systematisk måte. 

• At ROS-analysen identifiserer tiltak som kan redusere risikoen e�er omregulering og ombygging.

5.11.1 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
Denne reguleringsplanen vil legge til re�e for endringer som er av begrenset omfang. Analysen viser at det 

er et lite sårbart område og risikoen som tiltaket innebærer er lav.  

Metodikken for ROS-analysen er en vurdering av sannsynlighet og konsekvens for ulike hendelser og 

situasjoner. Fargekoden i tabellen under beskriver hvorvidt tiltak må iverkse�es (risiko), avhengig av 

hendelsens/situasjonens sannsynlighet og konsekvens. I tabellene på de neste sidene er sjekkliste for ulike 

hendelser/situasjoner angi� og gi� en sannsynlighets-, konsekvens-, og risikoverdi. 

FORKLARING TIL RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Tabell 2: Risikomatrise. Forklaring til fargene under. 

(Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB 2010; Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen.)

Fargekodene over angir en vurderingsskala for risiko og tolkes slik:

Risiko ved 
hendelser/situasjoner

i planforslaget
UFARLIG 

(1)

EN VISS FARE 

(2)

KRISTISK

(3)

FARLIG

(4)

KATASTROFALT

(5)

MEGET SANNSYNLIG

(4)

SANNSYNLIG

(3)

MINDRE SANNSYNLIG

(2)

LITE SANNSYNLIG

(1)S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

KONSEKVENS

Tiltak 

nødvendig

Tiltak bør 

vurderes

Tiltak ikke 

nødvendig
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Nr. Hendelse/
situasjon

Konsekvens 
for planen

Konsekvens
av planen

Barriærer S K R Kommentarer/tiltak

Natur- og miljøforhold

Ras/skred/flom/grunn

1 Masseras/-skred Nei Nei 1 1 Planområdet er slakt. 

2 Snøskred/isras Nei Nei Ikke relevant

3 Flom Nei Nei Grø� er på 

siden av 

vegen

2 1 Er avmerket som 

flomutsa� på 

NVEs/ kommunens 

flomsonekart for 

200års flom. Et tiltak 

som er vurdert er å 

heve 

terrenget.

4 Overvann/vanninntreng-

ing

Ja Ja 1 1 Se pkt 3. Overvann 

bør generelt 

håndteres og 

fordrøyes innenfor 

planområdet lokalt.

5 Havnivåstigning Nei Nei 2 1 Planområdet ligger på 

ca. kote 2

6 Grunnforhold, kvikkleire Ja Ja 1 1 Grunnforholdene 

antas stabile nok til 

å tåle tiltakene som 

foreslås.

SJEKKLISTE FOR HENDELSER/SITUASJONER

Sjekklisten beskriver ulike hendelser/situasjoner, og sannsynligheten, konsekvensen og risikoen av disse 

hendelsene/situasjonene.

S= sannsynlighet (tallverdi 1-4, se tabell 2)

K= konsekvens (tallverdi 1-5, se tabell 2)

R = risiko (fargekoder som angi� på forrige side)

For hendelser/situasjoner som ikke er relevante, angis ikke sannsynlighet, konsekvens eller risiko.

5.11.2 Konklusjon risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er som følge av ROS-analysen ikke funnet forhold som må tas hensyn til i det videre 

reguleringsplanarbeidet (se tabell med på de neste sidene).
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Nr. Hendelse/
situasjon

Konsekvens 
for planen

Konsekvens
av planen

Barriærer S K R Kommentarer/tiltak

7 Radongass Nei Nei TEK §13-5 Det er i NGUs 

kartløsning avmerket 

som et område som 

er utsa� for radon. 

Det er ikke relevant for 

tiltakene som foreslås.

8 Skogbrann, gressbrann Nei Nei 1 1 Planområdet ligger 

i et næringsområde 

uten større skog- eller 

gressområder.

Vær, vindeksponering

9 Er området vindutsa�? Nei Nei Planområdet 

framstår ikke spesielt 

vindutsa�.

10 Er området nedbørutsa�? Nei Nei Planområdet er 

ikke spesielt utsa� 

for nedbør, men 

klimaendringer 

med økt risiko for 

styrtregn må sees i 

sammenheng med 

flomfare og overvann, 

se pkt. 3. og 4.

Natur- og kulturområder

11 Sårbar flora Nei Nei 1 1 Ingen 

naturtypeområder 

eller rødlistearter 

registrert 

(Miljødirektoratets 

«naturbase»)

12 Sårbar fauna/fisk Nei Nei 1 1 Ingen 

naturtypeområder 

eller rødlistearter i 

planområdet

13 Verneområder Nei Nei Krav i 

anleggs-

fasen

Ingen områder 

vernet e�er 

naturmangfoldloven 

i eller i umiddelbar 

nærhet til 

planområdet.

14 Sårbart vassdrag Nei Nei Ikke aktuelt

15 Fremmede, skadelige 

arter

Ja Ja 1 1 På begge sider av 

Storveien er det 

engvekster, siv og 

gress. Det er  registrert 

fremmede arter i 

form av hagelupin 

og  kanadagullris 

i og i nærheten av 

planområdet.
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Nr. Hendelse/
situasjon

Konsekvens 
for planen

Konsekvens
av planen

Barriærer S K R Kommentarer/tiltak

16 Kulturminner Nei Nei 1 1 Det er ikke påvist 

automatisk fredede 

eller nyere tids 

kulturminner i 

planområdet.

17 Frilu�slivsområder Nei Nei Ikke aktuelt

Menneskeskapte forhold - virksomhetsbasert sårbarhet

Risiko for eksisterende infrastruktur

18 Vannledninger Nei Nei 1 1

19 Drikkevannskilde Nei Nei Ingen kjente 

drikkevannskilder 

berøres av 

utbyggingen.

20 Spillvannsledninger Nei Ja 1 1 Det vil i 

detaljprosjekteringen 

planlegges tilknytning 

til eksisterende ne�.

21 Overvannsledninger Nei Ja 1 1 Det er overvanns-

ledninger i plan-

området i dag. Over-

vannshåndtering 

vil planlegges i 

detaljprosjekteringen. 

Se også pkt 4.

22 Framkommelighet veg/

fortau/gang- og sykkel-

veg

Ja Ja 1 1 Planforslaget 

innebærer en 

forbedret løsning 

for fotgjengere 

og syklister langs 

Storveien.

23 Telekommunikasjon Nei Nei Offentlig

e�ersyn

Det er ikke kommet 

innspill om kabler i 

bakken i planområdet.

24 Annen infrastruktur Nei Nei Offentlig 

e�ersyn

 Ingen kjente

Beredskap

25 Utrykningstid for utrykn-

ingskjøretøy

Nei Nei Offentlig 

e�ersyn

Kort utrykningsveg 

til planområdet fra 

brannstasjonen i 

Fredrikstad (ca 6 km)

26 Slukkevannkapasitet/

vanntrykk

Nei Nei Ikke relevant

27 Manglende avløps-

kapasitet

Nei Nei
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Nr. Hendelse/
situasjon

Konsekvens 
for planen

Konsekvens
av planen

Barriærer S K R Kommentarer/tiltak

28 Manglende alternativ 

vegforbindelse

Ja Nei 1 1 Det er adkomst til 

planområdet fra 

flere sideveger 

og Storveien fra 

nord og syd. Det 

er ikke kommet 

inn merknader fra 

utrykningsetatene i 

varsel om oppstart, 

og vegforbindelsen 

anses tilfredsstillende.

29 Annet kny�et til bered-

skap

Nei Nei Ingen kjente

Risiko for strategiske bygg og områder

30 Veg, bru, knutepunkt Nei Nei 1 1 Det er mye trafikk på 

Storveien ÅDT 14.340. 

Det finnes alternative 

ruter ved stengning/

blokkering.

31 Havn, kaianlegg Nei Nei Ikke relevant

32 Sykehus, sykehjem, kirke Nei Nei Lite relevant

33 Brannstasjon, politi-

stasjon mm

Nei Nei Lite relevant. Se ellers 

pkt. 25.

34 Skole/barnehage Nei Nei Ingen innenfor 

planområdet, men 

Storveien er skoleveg 

for mange. Må 

hensyntas under 

bygging. 

35 Forsyning kra�,  vann Nei Nei Ikke kjent at kra�- eller 

vannforsyning kan bli 

berørt.

36 Forsvarsområde Nei Nei Ingen kjente områder 

berøres. 

37 Tilfluktsrom Nei Nei 1 1 Kapasitet i 

tilfluktsrom bør 

vurderes i kommunal 

risikoanalyse.

Forurensningskilder

38 Landbruk Nei Nei Ikke landbruksarealer i 

umiddelbar nærhet 

39 Aku� forurensning Ja Ja Krav i 

anleggs-

fase

1 1 Aku� forurensning 

fra anleggsmaskiner 

med mer kan skje i 

anleggsfasen. 

40 Støv og støy; industri Nei Nei Lite relevant
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Nr. Hendelse/
situasjon

Konsekvens 
for planen

Konsekvens
av planen

Barriærer S K R Kommentarer/tiltak

41 Støv og støy; trafikk Ja Nei 1 1 Tiltakene er av en slik 

karakter at det ikke 

medfører endringer av 

støysituasjonen. 

42 Støy; andre kilder Nei Nei Ingen kjente

43 Forurensning i sjø Nei Nei Ikke relevant

44 Forurenset grunn Nei Nei Ingen registreringer 

av forurenset grunn i 

planområdet

45 Avfallsdeponi Nei Nei Ikke relevant

Andre farlige/spesielle områder/forhold

46 Risikofylt industri/lager 

(kjemikalie/eksplosiv, 

olje/gass, radioaktiv)

Nei Nei Ingen kjente i 

umiddelbar nærhet

47 Stråling fra høyspentlinje 

(ems)

Nei Nei En høyspentlinje 

parallelt med 

Storveien. Plan-

området er vegareal, 

ingen boliger i 

nærheten.

48 Oljekatastrofeområde Nei Nei Ikke relevant

49 Dambrudd Nei Nei Lite relevant

50 Spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomføring

Nei Nei Se pkt. 54-57. Ellers 

ingen kjente.

Trafikksikkerhet og transport

51 Ulykke med farlig gods Nei Nei 1 1 Ingen vesentlig 

transport av farlig 

gods i planområdet.

52 Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området

Nei Nei Lite relevant

53 Ulykke ved inn-/utkjøring Nei Nei Ikke relevant

54 Ulykke med fotgjengere/

syklister

Nei Nei 1 1 Trafikksikkerhets- 

tiltak. Se pkt. 22. 

55 Utforkjøring Nei Nei 1 1 Storveien har slak 

helning og lav 

hastighet.

56 Anleggstrafikk 1 1 Anlegget krever ikke 

mye anleggstrafikk

57 Andre ulykkespunkter Nei Nei
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

6.1 OM PLANFORSLAGET
Planforslaget omfa�er nødvendige arealer for å utbedre krysset mellom fv. 117 Storveien og fv. 413 Gamle 

Ålevei. I tillegg til kryssutbedringen vil de to bussholdeplassene innenfor planområdet gis en universell 

standard med tilstrekkelig geometri. Dagens plassering av det sydgående busstoppet vil komme for nært 

det nye krysset, og foreslås derfor fly�et til øst for Nordkilen. Som en konsekvens av at busslommen fly�es, 

må også Ålebekken fly�es noe lenger mot nord, i bakkant av ny plassering for busslomme. Planforslaget 

legger også opp til å fly�e dagens høyspentmast, som vil komme i konflikt med det nye krysset. 

Bakgrunnen for tiltaket er å bedre trafikksikkerheten, tilre�elegge for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk, 

samt å gi Storveien et estetisk lø�. Omgjøringen av krysset er nødvendig for å kunne forkjørsregulere fv. 117.

6.2 VEGUTFORMING
E�er ønske fra Fredrikstad kommune er reguleringsplanen tilpasset to ulike vegløsninger i krysset mellom 

fv. 117 Storveien og fv. 413 Gamle Ålevei. Statens vegvesen ønsker å tilre�elegge for et T-kryss med 

forkjørsregulert og gjennomgående fv. 117 Storveien for prioritering av trafikken på Storveien. I tillegg 

er ønsket fra kommunen at det på sikt kan bygges en rundkjøring i krysset, i tilknytning til planen for 

Åledalslinja (PlanID 01061122). Under er det illustrert og forklart nærmere hvordan de to ulike løsningene vil 

kunne se ut.

Fv. 117 Storveien som T-kryss:

Planforslaget innebærer en justering av Storveien innenfor planområdet. Fv. 117 gis en slakere kurvatur, 

som markerer fv. 117 som hovedveg. Det betyr at kryssområdet forskyves noe mot øst. Fv. 413 Gamle 

Ålevei vil i større grad fremstå som sekundærveg. Dagens fartsgrense på strekningen, 50 km/t, er tenkt 

oppre�holdt. Vegbredden vil være minimum 6,5 meter, og med tilstrekkelig kurvatur. Gang- og sykkelveg vil 

være atskilt fra kjørebanen der det er mulig. Det er et gjennomgående prinsipp at raba�ene skal avslu�es 

med smågatestein ved avkjørsler og kryss. De�e er en mer robust løsning og vil bidra til å gi et estetisk lø�. 

Kryssområdene strammes opp.

Omlagt bekk

Omriss voll
�������	
���	�����

Figur 9: Forslag til ny kryssutforming ved fv. 117 Storveien bygget om til T-kryss.
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6.3 MATERIALVALG OG VEGETASJONSBRUK
Betongkantstein langs vegarealene foreslås by�et ut med grani�kantstein, slik det er gjort der Storveien 

nylig er oppgradert. De�e vil gi et estetisk lø� for Storveien, i tillegg til at grani� er mer robust enn betong. 

Sideterrenget til Storveien vil tilsås med gress/engplanter, og det legges opp til planting av trær.

6.4 TEKNISK INFRASTRUKTUR
Planen legger opp til fly�ing av dagens vegbelysning der vegen legges om. Ved kryssingspunkter for 

fotgjengere vil det bli sa� opp ny intensivbelysning. Dagens høyspentmast vil komme i konflikt med 

ny veglinje. Masta fly�es derfor noe lenger sør, og høyspentledning legges i jord østover til nærmeste 

eksisterende mast.

Rundkjøring i krysset mellom fv. 117 Storveien og fv. 413 Gamle Ålevei:

Etablering av rundkjøring i ovennevnte kryss vil først bli aktuelt ved realisering av reguleringsplan for 

Åledalslinja (PlanID 01061122). Oppgradering av bussholdeplasser vil ivaretas, samt at det bedre vil 

tilre�elegges for syklende og gående, med tosidig gang- og sykkelveg innenfor planområdet.

OmlaOmla
Omriss voll

�������	
���	�����

Figur 10: Forslag til ny kryssutforming ved etablering av rundkjøring i krysset mellom fv. 117 Storveien og fv. 413 

Gamle Ålevei.
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6.5 BUSSHOLDEPLASSER
Bussholdeplassen Gressvik Ålestranda sydgående fly�es til øst for Nordkilen. Holdeplassene har i dag 

en lengde på ca. 50 meter. Disse skal oppgraderes i samsvar med krav til universell utforming, og vil få en 

lengde på 70 meter, som er tilstrekkelig lengde for at bussen får stoppet helt inntil pla�formen. Det skal 

oppføres lehus på begge holdeplasser. Lehuset skal tilfredsstille krav til universell utforming, med blant 

annet benk med armlene. Alle tiltakene vil gjennomføres med dagens standardkrav, det vil si at det legges 

ledelinjer fra lehuset frem og til påstigningspunkt (se figur 11). 

Figur 11: Prinsippskisse for planlagt løsning ved busslommer (fra Statens vegvesens håndbok V123).

Figur 12: Prinsippskisse for ledelinje (Håndbok V129, Universell utforming av veger og gater, Statens vegvesen 2011)
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Figur 13: Denne bussholdeplassen har taktile heller og kontrast i fargebruk. Lehus og sykkelskur er av 

samme type som legges til grunn for Storveien (Foto: Statens vegvesen)

Figur 14: Illustrasjonen viser eksempel på lehus iht. tidligere rammeavtale med leverandør (Statens vegvesen, 2014)
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6.6 GANG- OG SYKKELLØSNINGER
Planforslaget legger opp til etablering av ny gang- og sykkelløsning på nordsiden av Storveien fra Nedre 

Ålevei i øst og gjennom hele kryssområdet. Gang- og sykkelveg øst og sør for Storveien forskyves parallelt 

med fylkesvegen. Løsningen i selve krysset vil avhenge av om det blir bygget T-kryss eller rundkjøring på 

stedet. For illustrasjon som viser løsninger for gang- og sykkelveg i de to alternativene, vises det til figur 9 og 

10. Minimum bredde på gang- og sykkelveg er 2,5 meter.

Gangfelt og tilre�elagte krysningspunkter hjemles ikke i reguleringsplaner. Plasseringen av disse er derfor 

bare grovt antydet i tilknytning til busslommene og ved andre naturlige krysningssteder.

6.7 AREALBRUK OG REGULERINGSFORMÅL
Reguleringsplanen omfa�er et areal på ca 11 915 m², hvor ca. 1 860 m² utgjør midlertidig beslag for anlegg- 

og riggområde, og ca. 10 050 m², utgjør permanent beslag.

Reguleringsplanen foreslås med følgende reguleringsformål e�er PBL § 12-5:

Benevning Arealformål m2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

o_SKV Kjøreveg 5 111,2

o_SGS Gang- og sykkelveg 1 126,7

o_SF Fortau 121,8

o_SH Kollektivholdeplass 154,8

o_SVG Annen veggrunn - grøntareal 3 539,4

Bestemmelsesområder

MAR Midlertidige anlegg- og riggområde 1 861, 9

TOTALT REGULERT AREAL 11 915,8
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7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

7.1  FORHOLDET TIL OVERORDNEDE PLANER, RAMMER OG RETNINGSLINJER

7.1.1 Fylkesplan for Østfold (Østfold mot 2050)
Planforslaget berører områder som i Fylkesplanen er vist som nåværende te�bebyggelse. Gjennom å 

gjøre trafikksikkerhetstiltak og forbedre forholdene for fotgjengere og syklister underbygger planforslaget 

retningslinjene for energi og arealbruk gi� av fylkesplanen.

7.1.2 Kommuneplanen for Fredrikstad kommune 2011-2023 (Arealdelen)
Planforslaget legger til re�e for økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport. I tillegg underbygger det 

et transportsystem som er effektivt og sikkert for alle grupper reisende,  og for transport og distribusjon av 

gods og varer.

Gjennom ROS- analysen er uønskede hendelser kartlagt og beskrevet og eventuelle nødvendige tiltak 

vurdert.

7.1.3 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Planforslaget legger til re�e for miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljøer, og er dermed 

i tråd med strategier og tiltak nevnt i Areal- og transportplan Nedre Glomma for utbygging (s.5).

7.1.4 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen
Planen ivaretar barns interesser ved å legge til re�e for sikker ferdsel for myke trafikanter gjennom et 

oppgradert gang- og sykkeltilbud.

7.2 FORHOLDET TIL GJELDENDE REGULERINGSPLANER
Reguleringsplanen berører innholdet i gjeldende reguleringsplaner i svært liten grad, men gir rom for 

endring av kurvatur i krysset, utvidelse av busslommer og bedring av forholdene for fotgjengere og syklister 

i planområdet. Det vil være en forskyvning av noen av formålene (f.eks. vegformål) i denne planen se� opp 

mot de tilgrensende reguleringsplanene. De�e beror blant annet på at gjeldende planer er av eldre dato 

og ikke har samme inndeling i underformål. I tillegg forholder denne reguleringsplanen seg i større grad til 

eiendomsgrenser og eksisterende situasjon, noe som gjør at overgangen mellom planene nødvendigvis 

ikke kan samsvare. På eiendommen 50/276 omreguleres arealet øst for gjerdet fra industri til annen 

veggrunn - grøntanlegg, da de�e området i dag skjø�es av Statens vegvesen/Østfold fylkeskommune, og 

det vil være naturlig at de�e inngår som samferdselsanlegg. 

7.3 FORHOLDET TIL KAP. II I NATURMANGFOLDLOVEN
§ 8. Kunnskapsgrunnlaget
Vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet innenfor og i umiddelbar nærhet av planområdet er basert 

på foreliggende grunnlagsdokumentasjon i Miljødirektoratet sin ”Naturbase”. Det er ikke gjennomført nye 

feltregistreringer som ledd i planarbeidet. Det er ikke påvist verdifullt naturmangfold innenfor planområdet 

eller i tilgrensende områder. Det er påvist svartelistede arter i form av hagelupin og kanadagullris. E�er 

Statens vegvesen sin vurdering er det innhentet tilstrekkelig med kunnskap om sakens karakter og risiko for 

skade på naturmangfoldet

§ 9. Føre-var-prinsippet
E�er forslagsstillers vurdering, foreligger det tilstrekkelig kunnskap om virkninger av tiltaket på 

naturmiljøet. Det foreligger e�er forslagsstillers vurdering ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet.

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
Det eksisterer ikke kjent informasjon som tilsier at gjennomføring av planforslaget vil medføre vesentlige 

biologiske, fysiologiske eller kjemiske konsekvenser for økosystemet.
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7.4 NATURMANGFOLD
Tiltakene som foreslås vil ikke gjøre inngrep i uberørt natur. Tiltakene vil heller ikke introdusere fremmede, 

skadelige arter i området.

Ålebekken er planlagt fly�et for å få plass til busslomme og gangadkomst til denne. Bekkeløpet 

oppre�holdes med samme kapasitet som i dag. Utvidelse har vært vurdert, men gevinsten er noe usikker på 

grunn av stormflo. Y�erligere deler av bekken legges ikke i rør.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Det eksisterer ikke kjent informasjon som tilsier at gjennomføring av planforslaget vil medføre vesentlige 

skader på naturmangfoldet.

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og dri�smetoder
Det eksisterer ikke kjent informasjon som tilsier at gjennomføring av planforslaget vil medføre vesentlig 

skade på naturmangfoldet, men det vil legges vekt på håndtering av masser slik at risiko for spredning av 

svartelistede arter minimeres. Det er gjennomført ROS-analyse og det skal utarbeides  Ytre Miljø-plan for 

byggeplanfasen, som følger opp aktuelle natur- og miljøtiltak, blant annet svartelista arter. 

7.7  BEBYGGELSE OG LANDSKAP
Omlegging av vegen gir små endringer av terrengsituasjonen i området siden terrenget er tilnærmet fla�.

For å få etablert ny holdeplass øst for Nordkilen må eksisterende grø�/bekk forskyves mot nord. 

Dimensjonen på grø�a oppre�holdes som i dag. Ny� fortau etableres på nordsiden av Storveien og frem 

til Gamle Ålevei. Dagens busslomme for sydgående busser saneres, og arealet ersta�es med beplantning 

inntil parkeringsarealet til dagligvareforretningen.

Dagens plassering av høyspentmast vil komme i konflikt med ny plassering av krysset mellom Storveien og 

Gamle Ålevei. Masten er foreslå� fly�et øst for det nye krysset.

For forslag til opparbeidelse av grøntområdene ved henholdsvis T-kryss og rundkjøring, vises det til figur 9 

og 10.

7.6 FRILUFTSLIV
Tiltaket anses ikke å føre til negative virkninger for frilu�slivet i området.

7.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ
Gjennomføring av planforslaget vil ikke medføre vesentlige konsekvenser for kulturminner/kulturmiljøer, 

da det ikke registrert automatisk fredete kulturminner, nyere tids kulturminner eller spesielt verdifulle 

kulturmiljø innenfor eller i nærhet av planområdet. Dersom det under arbeidet treffes på automatisk fredede 

kulturminner, vil arbeidet øyeblikkelig bli stanset og fylkeskonservatoren varsles.

7.8 BARNS INTERESSER
Utbedringene langs Storveien vil gjøre det mer trafikksikkert  å ferdes for barn og unge fotgjengere og 

syklister.

7.9 UNIVERSELL UTFORMING
Bussholdeplassene i planområdet og stigning på gang- og sykkelvegen vil innfri kravene til universell 

utforming.
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7.11 GRUNNFORHOLD
Tidligere utførte grunnundersøkelser i nærheten av planområdet viser bløte masser med lite til middels 

sensitiv leire og noen steder kvikkleire. Terrenget innenfor planområdet er relativt fla�, og prosjektet 

innebærer ingen store fyllinger eller skjæringer som vil kunne utløse kvikkleireskred. Hvis nødvendig, kan 

y�erligere stabilitetssjekk gjennomføres i byggeplanfasen. Leiren er udrenert og med skjærstyrke mindre 

enn 25 Kpa. Det anbefales at overbygningen dimensjoneres for bæreevnegruppe 6, det vil si meget 

telefarlige masser (Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging). 

7.12 EIENDOMSFORHOLD
Endring av kryssområdet, fly�ing av bekk og endring av bussholdeplasser vil gi behov for erverv av grunn 

nær dagens veglinje. Deler av eiendommene som må erverves som følge av planforslaget, er i gjeldende 

reguleringsplan avsa� til næringsformål, og er i hovesak gresskledte områder i dag. Planforslaget vil 

ikke gi behov for erverv av parkeringsarealer. På eiendommen 50/276 foreslås arealet øst for gjerdet 

ervervet, da de�e området i dag skjø�es av Statens vegvesen, og det vil være naturlig at de�e inngår som 

samferdselsanlegg. 

7.10 STØY
Tiltaket omfa�er ombygging av eksisterende veg og vil derfor ikke gi ny støyende virksomhet, og det er 

innenfor planområdet ingen bygg med støyfølsomme bruksformål. Prosjektet er definert som miljø- og 

sikkerhetstiltak. Støyretningslinjen stiller da ikke krav om at det skal utføres støyreduserende tiltak.  I 

støyretningslinjen T-1442/2012 står blant annet: «Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene 
ved eksisterende virksomhet bør som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av 
støyforholdene. Det anbefales likevel at støytiltak utredes og kostnadsvurderes i større saker, og der boliger 
og institusjoner ligger i rød sone.». 

Hensynet til støy i anleggsperioden skal ivaretas i henhold til T-1442/2012.

7.13 VEG- OG TRAFIKKFORHOLD
Etablering av nye gang- og sykkelløsninger, samt slakere kurvatur i krysset, vil bedre veg- og 

trafikkforholdene i planområdet. Kollektivtilbudet blir bedre i og med at bussholdeplassene vil få en 

universell utforming. Kollektivtilbudet vil da være tilgjengelig for alle. Oppgraderte holdeplasser med lehus 

og benker vil bidra til å gjøre det mer a�raktivt å velge kollektivtransport.

7.13.1 Forkjørsregulering
Med bakgrunn i rapporten Vurdering av forkjørsregulering av veger i Østfold fra 2010, ønsker Statens 

vegvesen å forkjørsregulere fv. 117 Storveien mellom rundkjøringen ved Ørebekk og Ålekilene. I dag 

er det høyreregelen som gjelder her, som innebærer at man i kryss har vikeplikt for kjøretøy fra høyre. 

Vegdirektoratet har vedta� en nasjonal strategi om at hoved- og samleveger (både riksveger, fylkesveger og 

kommunale veger) skal være forkjørsregulerte. Bakgrunnen for de�e er fortrinnsvis å gi økt trafikksikkerhet, 

samt markere hovedvegens status klarere, bedre trafikkavviklingen og forenkle vikepliktsforholdene. Fv. 117 

har en klart overordnet vegfunksjon, større trafikkmengde og høyere vegstandard enn tilstøtende vegne�, 

og de�e er faktorer som taler for at vegen bør forkjørsreguleres. 

Undersøkelser viser at forkjørsregulering av veger gjennomgående har ført til en reduksjon i antall ulykker og 

antall skadde personer. Særlig antall fotgjengerulykker har en konsekvent nedgang e�er forkjørsregulering. 

Fartsmålinger foreta� før og e�er forkjørsregulering viser totalt se� små eller ingen endringer i hastigheten. 

Forkjørsregulering vil altså normalt gi en trafikksikkerhetsgevinst og bedre flyt og fremkommelighet. En 

bedre trafikkavvikling kan muligens også gi miljømessige fordeler som mindre støy, lavere energiforbruk og 

mindre lu�forurensning. For beboere med adkomst fra sidevegene til Storveien, kan forkjørsregulering føre 

til at det i perioder vil ta lenger tid å komme ut på denne vegen.  

Statens vegvesen v/ regionvegkontorene fremmer forslag og fa�er vedtak om å forkjørsregulere en veg, og 

hjemles ikke i reguleringsplaner. Forkjørsreguleringen ble vedta� i juni 2015.
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7.13.3 Frisikt ved kryss
Frisikt er et viktig trafikksikkerhetstiltak i kryss og avkjørsler. For å ivareta frisikt er det lagt inn frisiktlinjer i 

kryssene i plankartet. Bakgrunnen er å sikre tilfredsstillende frisikt for kjørende. Alle siktlinjene ligger innenfor 

arealer avsa� til offentlig vegformål. Det reguleres derfor ikke for egne frisiktsoner (hensynssoner).

7.13.2 Fotgjengerkryssinger
Fotgjengere og syklister bør krysse bilveg der det er tilre�elagt for de�e, men bilvegen kan også krysses 

uavhengig av om det er tilre�elagt eller ikke. Kryssing av bilveg bør gjøres hvor det er god sikt og kryssende 

bør vente til det er klart. For å legge til re�e for kryssing, må kriteriene for kryssingspunkt være oppfylt ut fra 

en trafikksikkerhetsvurdering. Type krysningspunkt kan være:

GANGFELT

Gangfelt er et fremkommelighetstiltak for fotgjengere, som skal brukes der det er et betydelig 

kryssingsbehov, men hvor trafikkmengden er så stor at kryssing blir vanskelig. For at trafikksikkerheten skal 

ivaretas har Vegdirektoratet fastsa� krav til når gangfelt kan anlegges. Det er trafikkmengde, fartsnivå og 

antall kryssende fotgjengere som er de viktigste kriterier for om gangfelt bør anlegges. Ved gangfelt legges 

det til re�e for kryssing, for eksempel med belysning, skilting, oppmerking og taktil merking.

TILRETTELAGT KRYSNINGSPUNKT

Dersom kravene til gangfelt ikke er oppfylt, men det allikevel forventes en del kryssende kan det være aktuelt 

å etablere et tilre�elagt kryssingspunkt. Ved et tilre�elagt kryssingspunkt gjøres det tiltak slik at kryssing 

blir sikrere og hvor det legges til re�e for at kryssing kan skje så enkelt som mulig. Det legges til re�e for 

kryssing, for eksempel med siktutbedring, belysning, trafikkøyer med mer, men uten oppmerking og skilting 

som ved gangfelt. På slike kryssingssteder er det de kryssende som har vikeplikt for biltrafikken. 

Krysningspunkter for fotgjengere og syklister hjemles ikke i reguleringsplaner. Plasseringen av disse og type 

krysningspunkt vil bli vurdert i byggeplanfasen. Krysningspunkter bør legges i tilknytning til busslommer og 

ved andre naturlige krysningssteder. 
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8 INNKOMNE INNSPILL

Planoppstart ble kunngjort i samme annonse som de to andre planområdene langs Storveien. Flere av de 

mo�a�e innspillene henvendte seg derfor ikke direkte til e� planområde, men gjaldt Storveien generelt. 

Et stort fokus i mange av innspillene var fremtidig forkjørsregulering av fylkesveg 117 Storveien, samt 

behovet for en avlastningsveg gjennom Åledalen på grunn av stor trafikkbelastning gjennom bolig- og 

sentrumsområder. Flere påpeker at denne avlastningsvegen bør prioriteres før oppgradering av Storveien, 

og har derfor stilt seg kritiske til reguleringsplanprosessen.

Det er kommet inn 4 u�alelser fra offentlige myndigheter, 3 u�alelser fra næringsliv og 7 u�alelser fra private 

og velforeninger. Under følger et sammendrag av innspillene med Statens vegvesens kommentarer.

Det ble varlset utvidet planområde 5. oktober 2015 og 16. september 2016, på grunn av behov for y�erligere 

areal i reguleringsplanen. Berørte grunneiere og festere ble da varslet pr. brev. Det ble ikke mo�a� u�alelser 

til de�e varselet.

Innspill fra: Datert:

Offentlige myndigheter

Østfold fylkeskommune 27.08.2013

Fylkesmannen i Østfold 04.09.2013

Fredrikstad kommune 18.09.2013

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 12.09.2013

Næringsliv

Fortum Distribution 02.07.2013

Tordenskioldsgt. 9 AS 08.07.2013

Jackon AS 09.09.2013

Privatpersoner og velforeninger

Odd Ragnar Melby 15.08.2013

Thorleif Karlsen 29.08.2013

Onsøy Arbeiderpartilag v/Lisbeth W. Antonsen 01.09.2013

Eivind Cato Ruud 02.09.2013

Erna og Svenn Erik Jørgensen 04.09.2013

Tore Størseth 05.09.2013

Gressvik lokalsamfunnsutvalg v/Thomas Andersen 09.09.2013

Mo�a�e innspill ved varsel om oppstart
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8.1 SAMMENDRAG AV INNSPILL FRA OFFENTLIGE MYNDIGHETER

8.1.1 Innspill fra Østfold fylkeskommune, 27.08.2013
Er positive til etablering av trafikksikkerhetstiltak. Ber særskilt om at forhold kny�et til natur, landskap, støy 

og myke trafikanter blir vurdert og ivareta� i planarbeidet.

1. ØFK har mo�a� innspill fra beboere langs Storveien, der de viser til at den beste løsningen er å bygge  

 Åledalslinjen for at hensikten i detaljreguleringsplanen, miljøgate, skal kunne oppnås. ØFK ber om at  

 Statens vegvesen i den videre behandlingen av planen redegjør for de�e.

 Statens vegvesens kommentar: Reguleringsplanen tilre�elegger for to alternative løsninger, både T-kryss  

 og rundkjøring. De�e iht. ønske fra Fredrikstad kommune.

2. Minner om at det må se�es av tilstrekkelig vegbredde, slik at utrykningskjøretøy ikke blir hindret i å 

 passere den øvrige trafikken på en sikker og god måte.

 Statens vegvesens kommentar: På bakgrunn av trafikkmengde og fartsgrense, samt av hensyn til tungtra- 

 fikk og busser langs fv. 117 gjennom Storveien, er det for løsning med T-kryss lagt opp til en standard med  

 2-feltsveg med 6,5 meter mellom kantsteinene som er i henhold til standardkrav for gater med fartsgrense  

 40 km/t og inntil 15 000 kjøretøy/døgn (Sa2). De�e tilsvarer ca. den bredden som eksisterende veg har  

 der hvor det er kantstein på begge sider. 

3. Trafikkforhold: Trafikksikkerhet må vektlegges, og planen må legge opp til god og sikker adkomst, 

 hensiktsmessig parkering og trafikksikker skoleveg. Bør vurdere å utvide planområdet dersom de�e er  

 hensiktsmessig for å oppnå gode og sikre trafikkløsninger. Vurdering av forkjørsveg vil være en viktig del  

 av disse vurderingene. 

 Statens vegvesens kommentar: Planen vil bedre trafikksikkerheten ved at gående og syklister får et bedre  

 tilbud. Kryss utbedres og utflytende arealer gjøres mer oversiktlige. Noen av tiltakene som    

 detaljreguleres, gjøres med bakgrunn i ønske om å forkjørsregulere vegen.

4. Kollektivtrafikk: Det må legges opp til at området kan betjenes med kollektivtrafikk.

 Statens vegvesens kommentar: Busslommene utbedres til universell standard og med geometri i henhold  

 til dagens standardkrav. Østfold kollektivtrafikk og Ne�buss Østfold ble varslet ved oppstart av planarbei 

 det.

5. Grønnstruktur: Det må legges til re�e for en hensiktsmessig grønnstruktur i planområdet som kny�es opp  

 mot overordnet grønnstruktur på stedet. Bevaring av eksisterende og eventuell innføring av ny vegetasjon  

 må vurderes.

 Statens vegvesens kommentar: De�e hensyntas og innarbeides i byggeplanleggingen.

6. Estetikk: Estetikk er et viktig tema i planarbeidet. Det vises til «Estetikkveileder for Østfold», som er 

 utarbeidet i forbindelse med fylkesplanen.

 Statens vegvesens kommentar: De�e er hensynta� ved helhetlige løsninger og tilførsel av vegetasjon,  

 samt bruk av naturstein. Det søkes å gi Storveien et estetisk lø�.
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7.  Hensyn til natur- og landskapsverdier: Vegen må tilpasses landskapet, fjernvirkning må vurderes,  

  og uheldig eksponering unngås. Eksisterende verdifull vegetasjon bør bevares. Vegetasjon skal  

  beny�es til å integrere veganlegget i landskapet, dempe uheldig fjernvirkning av vegen og skjerme  

  lokalmiljøet.

 Statens vegvesens kommentar: Tiltaket innebærer kryssutbedringer, anlegging av fortau og gang- og  

 sykkelveger samt oppgradering av busslommer. De foreslå�e tiltakene gjøres langs dagens    

 veglinje. Vegetasjon søkes bevart der de�e ikke kommer i konflikt med trafikksikkerhet eller sentrale tiltak  

 i planen. Vegetasjon som ønskes besky�et i byggeplanfase merkes av i detaljtegninger (O-tegninger).  

 Planene innebærer tilførsel av ny vegetasjon. 

8.  Randsoner, bekkedrag: Skal i størst mulig grad oppre�holdes. Dersom bekkedrag skal fly�es må det  

 ved utforming av ny� løp tas hensyn til bekken som flomavlaster og biotop.

 Statens vegvesens kommentar: Ålebekken er foreslå� fly�et som følge av ny plassering for buss- 

 lomme. Bekkedraget får samme dimensjon som i dag, og beholdes åpen som i dag.

9. Universell utforming: Ber om at bestemmelser som sikrer universell utforming av serviceanlegg, 

 kollektivpunkter og gangarealer innarbeides i bestemmelsene til planen.

 Statens vegvesens kommentar: Prinsippene for universell utforming legges til grunn for utforming av  

 anlegget, og er ta� inn i planbestemmelsene.

10.  Grunnforhold: Stedlige grunnforhold må undersøkes og hensyntas i planleggingen.

 Statens vegvesens kommentar: Geotekniker har vurdert grunnforholdene. Tiltakene i planen er vurdert til  

 å ikke utgjøre fare for kvikkleireskred. 

11.  Flomfare: Risiko for flom må vurderes, og planen må utformes slik at skade så langt det er mulig  

 unngås.

 Statens vegvesens kommentar: Området ligger nært havnivå og er utsa� for flom ved stormflo. Tiltak  

 er vurdert i planprosessen, men omfa�ende tiltak må til for å få bukt med flomproblematikken. Plan- 

 forslaget er vurdert til å ikke forverre flomproblemene.

12.  Bør vurdere om det kan legges opp til ladeinfrastruktur for kjøretøy langs Storveien.

 Statens vegvesens kommentar: Ingen naturlige ladepunkter innenfor planområdet, det legges ikke til re�e  

 for offentlig bilparkering langs Storveien.

• Saken har vært forelagt Fylkeskonservatoren som u�aler at det ikke er kjent automatisk fredete kultur-

minner som har behov for særlig vern i planområdet. Ber om at følgende tekst blir ta� inn i regulerings-

planens fellesbestemmelser:

«Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av hel-
leristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig 
stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) §8.»

Statens vegvesens kommentar: Teksten er ta� inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser.

• Reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med MDs veiledningsmateriell. 

Statens vegvesens kommentar: Ivareta�
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8.1.2 Innspill fra Fylkesmannen i Østfold, 04.09.2013
Ser det som positivt at det arbeides for økt trafikksikkerhet og fremkommelighet for fotgjengere, syklister og 

kollektivtrafikken. De�e vil kunne bidra til at disse trafikantgruppene blir et mer reelt alternativ enn bilkjøring.

Minner om at kommunen skal registrere arealendinger i KOSTRA. Størrelsen på arealbruksformålene bør 

derfor fremgå i planbeskrivelsen

Statens vegvesens kommentar: Størrelsen på arealbruksformålene inngår i planbeskrivelsen.

1. Innenfor varslet planområde finnes deler av en bekk som ligger åpen re� nord for krysset. Dersom 

bekken berøres av planlagte tiltak, bør det nye løpet sikres minst samme kvalitet som eksisterende. Det 

bør vurderes behov for å oppdimensjonere løpet for å redusere risikoen for flomproblemer. Beplantning 

langs bekken kan vurderes. Ser det som viktig av hensyn til naturmiljøet at ikke y�erligere deler av 

bekken lukkes i rør.

Statens vegvesens kommentar: Bekken er planlagt fly�et for å få plass til busslomme og gangadkomst til 

denne. Det har i planprosessen bli� vurdert løsninger for å begrense flomproblematikken i området. Mulige 

tiltak som har bli� vurdert er å heve terrenget, anlegge flomvoller og utvide den åpne bekken til et større 

fordrøyningsbasseng. Kryssutbedringen er anta� å ikke forverre flomproblemene, og utbedringstiltakene 

har bli� vurdert til å være av stort omfang for denne planen. Gevinsten av en utvidelse er også usikker pga. 

stormflo. Bekkeløpet oppre�holdes derfor med samme kapasitet som i dag, og y�erligere deler av bekken 

legges ikke i rør. Utover at bekkedrag fly�es og opparbeides på ny� med samme kapasitet som i dag, er det 

for denne planen ikke foreslå� flomavbøtende tiltak.

8.1.3 Innspill fra Fredrikstad kommune, 18.09.2013
1. Med bakgrunn i de store trafikkmengdene og Storveiens funksjon som både lokalveg og gjennom  

 fartsåre, mener kommunen at det vil være uheldig med en «kla�vis» planlegging langs Storveien, slik  

 Statens vegvesen legger opp til med tre reguleringsplaner på forskjellige steder langs strekningen.

 Varsler at de vil vurdere å be bystyret i kommunen fremme innsigelse mot en slik reguleringsplanlegging.

Statens vegvesens kommentar: Det ble avholdt et møte mellom Fredrikstad kommune og Statens   

vegvesen den 11.10.2013 hvor punktene ble gjennomgå�. På bakgrunn av Storveiens rolle som lokalgate 

og gjennomkjøringsveg, gjennomføres ulike trafikksikkerhets- og miljøtiltak langs Storveien. I disse 

tiltakene inngår blant annet å anlegge fortau, utbedre/fly�e kryss, utbedre bussholdeplasser til å være 

universelt utformet, se�e nye kummer for å ta unna overvann og gi gata et generelt estetisk lø�. Statens 

vegvesen ønsker å forkjørsregulere Storveien, og noen av tiltakene må gjennomføres før de�e kan gjøres. 

På strekningen fra Ørebekk til Ålekilene er det totalt 20 tiltaksområder, hvorav 6 må reguleres over 3 planer 

som følge av behov for endring av arealformål fra eksisterende reguleringsplaner, og på grunn av behov 

for erverv av grunn. Statens vegvesen planlegger for en helhetlig løsning langs Storveien, men det er ikke 

behov for å regulere hele strekningen fra Ørebekk til Ålekilene, da store deler av tiltakene kan gjøres innenfor 

eksisterende reguleringsformål.

2. Ønsker at det satses på tiltak som fremmer bruk av sykkel ved å bedre forholdene for denne 

trafikantgruppen i reguleringsplanen.

Statens vegvesens kommentar: En sammenhengende løsning for syklister er ønskelig, men bebyggelsen 

nært på Storveien gir premisser for vegens bredde. Det er i dag ikke disponibelt areal til gang- og sykkelveg 

/ adskilt sykkelløsning langs hele strekningen. Strekningen er i «Plan for hovedne� for sykkeltrafikk i 

Fredrikstad kommune» angi� som tilfredsstillende og det er lagt opp til blandet trafikk der det i dag kun er 

anlagt fortau.
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8.1.4 Innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 12.09.2013
• Om det avdekkes kvikkleire i området, må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, utløps-

område for skred, stabiliteten i området og nødvendige sikringstiltak i henhold til NVEs retningslinjer 

«Flaum- og skredfare i arealplanar (NVE 2/2011). I planen må det fremgå hvilke vurderinger som er gjort. 

Selv om en kommer frem til at det ikke foreligger rasfare, skal de�e fremgå av planen. Ber om at NVEs 

retningslinjer «Flaum- og skredfare i arealplanar 2/2011» blir lagt til grunn i det videre planarbeidet. Ber 

om at planen tydelig viser hvordan skredfare er vurdert, selv om en kommer frem til at det ikke foreligger 

noen fare. Før det planlegges byggetiltak i områder med marine avsetninger må det dokumenteres at 

grunnen er stabil/lar seg stabilisere.  

 Statens vegvesens kommentar: Eldre geotekniske rapporter i nærheten av planområdet viser at det  

 finnes kvikkleire. Det er ikke foreta� geoteknisk undersøkelse innen planområdet i forbindelse med  

 de�e planarbeidet, men geotekniker har vurdert grunnforhold opp mot tiltakene i planen. Terrenget  

 er relativt fla� og planen innebærer ingen store fyllinger eller skjæringer som utgjør fare for 

 kvikkleireskred. Stabilitetssjekk kan ved behov gjennomføres i byggeplanfasen.

8.2 SAMMENDRAG AV INNSPILL FRA NÆRINGSLIV

8.2.1 Innspill fra Fortum Distribution, 02.07.2013
Har ingen bemerkninger til den foreslå�e planen, under forutsetning av at det ved regulering tas hensyn til 

Fortum Distributions retningslinjer for tilknytning av anlegg. Har vedlagt kart over ne�et deres i området. Her 

inngår ne�stasjoner, høyspentne�, lavspentne�. Gatelys er ikke inntegnet. Fly�ing av gatelysne� må dekkes 

av utbygger. El-forsyning i de aktuelle områdene må påregnes utbygd, med lavspent og mulig ny ne�stasjon 

(trafo). Nødvendig plass til ne�stasjon må derfor avse�es.

Statens vegvesens kommentar: Planforslaget gir behov for fly�ing av lysmaster og utvidelse av kabelstrekk, 

ev. nedgraving. Det antas å ikke være behov for ne�stasjon, og areal til de�e er derfor ikke avsa� i plankartet. 

Fortum (nå Hafslund Ne�) og Statens vegvesen gjør nærmere avtaler i byggeplanfasen. 

8.2.2 Innspill fra Tordenskioldsgt. 9 AS v/ Johan Flaaten, 08.07.2013
Leier ut eiendommen til Lafinto AS som bygger om biler, og har årlig 2000 biler innom verkstedet. Bilene står 

parkert på tomten både før og e�er ombygging. Leietaker Lafinto AS påpeker at det vil være umulig å dri�e 

en logistikk med så mange biler hvis deler av tomten erverves og antall parkeringsplasser blir redusert.

Statens vegvesens kommentar: Planforslaget vil ikke berøre parkeringsplassene.

8.2.3 Innspill fra Jackon AS v/Øystein Akselsen, 09.09.2013
Ønsker at følgende punkter vektlegges i planarbeidet:

• Etablere forkjørsveg, da de�e vil bedre gjennomstrømningen av trafikk på strekningen Simo-Ørebekk. 

Statens vegvesens kommentar: Med bakgrunn i rapporten «Vurdering av forkjørsregulering av veger 
i Østfold» fra 2010, ønsker Statens vegvesen å forkjørsregulere fv. 117 Storveien. Det er vurdert at en 

forkjørsregulering her vil avklare vikepliktsforholdene og gi en trafikksikkerhetsgevinst. Planene om å 

forkjørsregulere Storveien er ikke direkte en del av de�e reguleringsplanarbeidet, men noen av tiltakene i 

reguleringsplanen må bygges før vegen eventuelt kan forkjørsreguleres.

Statens vegvesen v/ regionvegkontorene fremmer forslag og fa�er vedtak om å forkjørsregulere en veg, og 

hjemles ikke i reguleringsplaner.
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• Full stopp-skilt fra alle utkjøringer, da de�e anses som miljøvennlig og vil hindre start/stopp av vogntog.

Statens vegvesens kommentar:  Avklares ikke i reguleringsplanfasen. 

• Enkelte påkjøringspunkter er trafikkfarlige og bør stenges. De�e vil bedre trafikksikkerheten for de 

husstander som har adkomst direkte ut i Storveien.

Statens vegvesens kommentar: Ny adkomst til boliger e�erstrebes der det er areal til de�e. 

• Fartshumper bør fjernes og ev. ersta�es med radarovervåkning. Fartshumpene påpekes for «krappe» 

slik at vogntog nærmest må stoppe helt for å komme over, noe som anses som energikrevende og lite 

miljøvennlig.

Statens vegvesens kommentar: Behandles ikke i reguleringsplanfasen.

• Unngå rundkjøringer. Hvis de må etableres for å sikre bedre fremkommelighet og flyt, må diameter være 

tilstrekkelig slik at fremkommelighet for vogntog og semitrailere ikke hindres.

Statens vegvesens kommentar: Planen legger til re�e for to alternativer for kryssutforming, hvor det ene 

innebærer etablering av rundkjøring. De�e vil imidlertid være aktuelt i sammenheng med etableringen av en 

fremtidig Åledalslinje (planID 01061122) , som planlegges av Fredrikstad kommune.

• Beholde eksisterende busslommer, og etablere nye der det mangler.

Statens vegvesens kommentar: Alle bussholdeplasser utformes som busslommer i henhold til håndbøker. 

Langs fv. 117 Storveien er kun e� stopp foreslå� som kantsteinstopp (Gressvikveien). Denne inngår ikke i 

de�e planforslaget.

• God merking av fotgjengeroverganger.

Statens vegvesens kommentar: Gangfelt skiltes og merkes opp visuelt og taktilt. Alle fotgjengeroverganger 

er planlagt med intensivbelysning.

8.3 SAMMENDRAG AV INNSPILL FRA PRIVATPERSONER OG VELFORENINGER

8.3.1 Innspill fra Odd Ragnar Melby, 15.08.2013
Stiller spørsmål ved at det legges ressurser i kryssutbedring ved Ålekilene, hvis det om kort tid må gjøres om 

som følge av en utbygging av Åledalslinja.

Statens vegvesens kommentar: En omkjøringsveg gjennom Åledalen har vært et tema i flere år, og 

Fredrikstad kommune har nylig igangsa� planarbeid for denne. Utformingen av krysset mellom fv. 117 

Storveien og fv. 413 Gamle Ålevei vil være relevant også i planene for Åledalslinja, men det er usikkert 

når omkjøringsvegen eventuelt skal bygges. Slik situasjonen er i dag, uten Åledalslinja, ønsker Statens 

vegvesen å tilre�elegge for et T-kryss, hvor fv. 117 Storveien er forkjørsregulert og gjennomgående, 

for prioritering av trafikken på Storveien. E�er ønske fra Fredrikstad kommune utformes denne 

reguleringsplanen slik at krysset kan bygges som enten T-kryss eller rundkjøring. Hvilken løsning som 

bygges vil avhenge av fremdri�en for Åledalslinja. 
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8.3.2 Innspill fra Thorleif Karlsen, Storveien 92, 29.08.2013
Ønsker at noe av midlene som er avsa� til arbeidene i Storveien heller burde vært avsa� til ferdigstillelse av 

Åledalslinja, og la Storveien være som den er. Mener trafikken gjennom Gressvik vil reduseres i stort omfang 

med en Åledalslinje.

Statens vegvesens kommentar: Trafikksikkerhets- og miljøtiltakene som er planlagt gjennomført langs fv. 117 

Storveien innebærer å utvikle eksisterende veg på stedets og de myke trafikantenes premisser, og vil bidra 

til å gjøre Storveien mer trafikksikker. Å gjøre tiltak langs Storveien vil være nødvendig selv om det i fremtiden 

kommer en avlastningsveg. 

8.3.3 Innspill fra Onsøy Arbeiderpartilag v/ Lisbeth W. Antonsen
• Mener at løsningen på trafikkproblemene ikke ligger i omgjøring av kjøremønster og anlegging av fortau 

langs Storveien, men i en ferdigstillelse av Åledalslinja.

Statens vegvesens kommentar: Se svar til 8.3.1 og 8.3.2.

• Stiller spørsmål ved fremtidig forkjørsregulering av fylkvesveg 117 Storveien.

Statens vegvesens kommentar: Forkjørsregulering av Storveien hjemles ikke i reguleringsplanen, men noen 

kryssutbedringer krever reguleringsplan før vegen kan forkjørsreguleres (se kap. 7.13.1).

8.3.4 Innspill fra Eivind Cato Ruud, Kapperstien 34, 02.09.2013
• Mener den beste løsningen vil være å bygge Åledalslinja fremfor å iverkse�e detaljreguleringsarbeid 

langs fv. 117 Storveien.

Statens vegvesens kommentar: Se svar til 8.3.1 og 8.3.2.

• Mener Storveien bør reguleres til miljøgate.

Statens vegvesens kommentar: Planforslaget legger opp til en trafikksikkerhets- og miljømessig 

oppgradering av fv. 117 Storveien.

• Ikke behov for at Storveien gjøres om til forkjørsveg, på grunn av negative effekter som økt trafikk, økt 

hastighet, støyproblematikk og mindre trafikksikre forhold for myke trafikanter.

Statens vegvesens kommentar: Forkjørsregulering av Storveien hjemles ikke i reguleringsplanen, men noen 

kryssutbedringer krever reguleringsplan før vegen kan forkjørsreguleres (se kap. 7.13.1).

• Mener det er negativt at Statens vegvesen må erverve grunn av beboere for å kunne gjennomføre 

tiltakene i Storveien.

Statens vegvesens kommentar: For å anlegge fortau på vestsiden langs deler av Storveien er det behov 

for erverv av grunn. Hovedinntrykket er at grunneierne her er positive og ser de trafikksikkerhetsmessige 

fordelene fortauet vil kunne ha, da det vil bidra til færre kryssinger av Storveien for blant annet skolebarn.

• Gjennom mange år med økt trafikk til industriområder med belastende tungtrafikk og tilførsel til hy�er og 

eiendommer utenfor Gressvik sentrum via Storveien, bør myndighetene tenke langsiktig og ha en plan 

som ivaretar trafikksikkerhet og reduserer miljøbelastningen økt trafikk medfører. Myke trafikanter som 

barn skal ha en trygg og sikker skoleveg og eldre skal ferdes trygt.

Statens vegvesens kommentar: Planforslaget legger opp til en trafikksikkerhets- og miljømessig 

oppgradering av fv. 117 Storveien.
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8.3.5 Innspill fra Erna og Svenn Jørgensen, Storveien 139 A, 04.09.2013
• Ønsker en begrunnelse for hvilke trafikk-/ og miljømessige fordeler det vil ha å gjøre Storveien om til 

forkjørsveg. Påpeker at det i dag er problemer med å komme seg ut og inn av Storveien, og mener at 

de�e vil bli verre om vegen forkjørsreguleres.

Statens vegvesens kommentar: Forkjørsregulering av Storveien hjemles ikke i reguleringsplanen, men noen 

kryssutbedringer krever reguleringsplan før vegen kan forkjørsreguleres (se kap. 7.13.1).

• På grunn av økt trafikkmengde, og y�erligere boligfeltplanlegging som vil belaste Storveien, påpekes 

det at det vil være bortkastet å bruke midlene på å oppgradere Storveien i stedet for å realisere 

Åledalslinjen.

Statens vegvesens kommentar: Se svar til 8.3.1 og 8.3.2.

8.3.6 Innspill fra Tore Størseth, Kapperstien 36
• Mener den beste løsningen vil være å bygge Åledalslinja fremfor å iverkse�e detaljreguleringsarbeid 

langs fv. 117 Storveien.

Statens vegvesens kommentar: Se svar til 8.3.1 og 8.3.2

• Mener Storveien bør reguleres til miljøgate.

Statens vegvesens kommentar: Planforslaget legger opp til en trafikksikkerhets- og miljømessig 

oppgradering av fv. 117 Storveien.

• Mener det ikke er behov for at Storveien gjøres om til forkjørsveg, på grunn av negative effekter som økt 

trafikk, økt hastighet, støyproblematikk og mindre trafikksikre forhold for myke trafikanter.

Statens vegvesens kommentar: Forkjørsregulering av Storveien hjemles ikke i reguleringsplanen, men noen 

kryssutbedringer krever reguleringsplan før vegen kan forkjørsreguleres (se kap. 7.13.1)

• Mener det er negativt at Statens vegvesen må erverve grunn av beboere for å kunne gjennomføre 

tiltakene i Storveien.

Statens vegvesens kommentar: For å anlegge fortau på vestsiden langs deler av Storveien er det behov 

for erverv av grunn. Hovedinntrykket er at grunneierne her er positive og ser de trafikksikkerhetsmessige 

fordelene fortauet vil kunne ha, da det vil bidra til færre kryssinger av Storveien for blant annet skolebarn.

• Gjennom mange år med økt trafikk til industriområder med belastende tungtrafikk og tilførsel til hy�er og 

eiendommer utenfor Gressvik sentrum via Storveien, bør myndighetene tenke langsiktig og ha en plan 

som ivaretar trafikksikkerhet og reduserer miljøbelastningen økt trafikk medfører. Myke trafikanter som 

barn skal ha en trygg og sikker skoleveg og eldre skal ferdes trygt.

Statens vegvesens kommentar: Planforslaget legger opp til en trafikksikkerhets- og miljømessig 

oppgradering av fv. 117 Storveien.
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8.3.7 Innspill fra Gressvik lokalsamfunnsutvalg v/ Thomas Andersen, 09.09.2013
• Stiller spørsmål ved vegbredden med tanke på fremkommelighet særlig for store lastebiler.

Statens vegvesens kommentar: På bakgrunn av trafikkmengde og fartsgrense, samt av hensyn til tungtrafikk 

og busser langs fv. 117 gjennom Storveien, er det for T-krysset lagt opp til en standard med 2-feltsveg med 

6,5 meter mellom kantsteinene som er i henhold til standardkrav for gater med fartsgrense 40 km/t og inntil 

15 000 kjøretøy/døgn. De�e tilsvarer ca. den bredden som eksisterende veg har der hvor det er kantstein på 

begge sider.

• Mener at rundkjøring er riktig løsning for krysset fv. 117 x fv. 413, med hensyn på trafikkmengde og 

sikkerhet til myke trafikanter.

Statens vegvesens kommentar: Se svar til 8.3.1.
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