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Saksnr.: 2013/14674 
Dokumentnr.: 50 
Løpenr.: 153751/2017 
Klassering: Storveien fv 117 - planområde C 
Saksbehandler: Torill Nilsen 

 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 27.09.2017 102/17 
Bystyret 19.10.2017 113/17 

 

Forslag til detaljregulering for Fv. 117 Storveien - Kryssutbedring Ålekilene 
PlanID 0106 1094  - Onsøy                                                                    
Forslagsstiller: Østfold fylkeskommune v/ Statens vegvesen, Region Øst   
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til Bystyret: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Fv. 117 Storveien – kryssutbedring Ålekilene, arealplanID 01061094, 
plankart datert 28.02.2014, sist revidert 07.09.2017, med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert mai 2017. 
 
Fredrikstad, 19.09.2017 
 

Planutvalgets behandling 27.09.2017: 

Votering 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets innstilling 27.09.2017: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Fv. 117 Storveien – kryssutbedring Ålekilene, arealplanID 01061094, 
plankart datert 28.02.2014, sist revidert 07.09.2017, med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert mai 2017 
 

Bystyrets behandling 19.10.2017: 

Votering: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak 19.10.2017: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Fv. 117 Storveien – kryssutbedring Ålekilene, arealplanID 01061094, 
plankart datert 28.02.2014, sist revidert 07.09.2017, med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert mai 2017. 
 
Fredrikstad, 22.10.2017 
Rett utskrift 
 
Anita Simensen 
møtesekretær 
 
Utskrift til: Regulering og byggesak v/ Torill Nilsen 
  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 
detaljregulering for Fv. 117 Storveien – kryssutbedring Ålekilene, arealplanID 01061094, 
plankart datert 28.02.2014, sist revidert 07.09.2017, med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert mai 2017. 
  
Sammendrag 
Statens vegvesen fremmer på vegne av Østfold fylkeskommune forslag til 
detaljreguleringsplan for utbedring av krysset mellom fylkesveg 117 Storveien og fylkesveg 
413 Gamle Ålevei. Målet med tiltaket er å bedre trafikksikkerheten, tilrettelegge for 
fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk. Omgjøringen av krysset er nødvendig for å kunne 
forkjørsregulere fv. 117. 
 
Reguleringsplanen er etter ønske fra Fredrikstad kommune tilpasset to ulike vegløsninger i 
krysset mellom fv.117 og fv. 413; en løsning med T-kryss hvor fv. 117 Storveien er 
hovedveg, og en løsning med mulighet for bygging av rundkjøring i tilknytning til en mulig 
realisering av planen for Åledalslinja 
 
Planforslaget viser hvilke arealer som er avsatt til det fremtidige veganlegget og hvordan 
arealene inntil vegen er tenkt benyttet. 
 
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. 
 
Planarbeidet er varslet og kunngjort igangsatt 04.07.2013 og varslet på nytt 16.09.2016 på 
grunn av behov for ytterligere areal i reguleringsplanen. Statens vegvesen har selv lagt 
planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 18.03.2017 til 08.05.2017 i 
henhold til plan- og bygningsloven § 3-7. 
 
Det er ikke mottatt protester eller vesentlige innspill til planarbeidet. Det er også gjennomført 
utvidet medvirkning gjennom åpent informasjonsmøte. 
 
Rådmannen anbefaler at det fremlagte planforslaget godkjennes. 
 
Vedlegg 

1. Oversiktskart 
2. Plankart, datert 28.02.2014, sist revidert 07.09.2017 
3. Planbestemmelser, datert mai 2017 
4. Planbeskrivelse, datert mars 2017 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter, se sak 2013/14674 
 
Saksopplysninger  
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 
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trafikksikkerheten, tilrettelegge for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk, samt å gi området 
et estetisk løft. Omgjøringen av krysset er nødvendig for å kunne forkjørsregulere fv. 117.  
 
Planforslaget er en del av tre planforslag for tiltak langs Storveien mellom Ørebekk og 
Ålekilene. De to andre planområdene er Aspelund-Parkveien og N. Jul Andersens vei – 
Haugetangveien. 
 
Forslagsstiller er Østfold fylkeskommune v/Statens vegvesen Region Øst. 
Reguleringsplanen er utarbeidet av Sweco, på oppdrag fra Statens vegvesen. 
 
Overordnede planer, rammer og retningslinjer 
Kommuneplanen for Fredrikstad kommune 2011-2023 (Arealdelen)                         
Planforslaget berører kommuneplanen for Fredrikstad kommune. I kommuneplanen for 
Fredrikstad kommune er planområdet avsatt til Nåværende bebyggelse og anlegg og 
Fremtidig næringsanlegg. Deler av formålet er omfattet av en sone med særlige hensyn til 
flomfare. Planforslaget aktualiserer blant annet følgende hovedmål i planen: 
 
• Redusert vekst i biltrafikken  
• Økt bruk av sykkel, gange og kollektivtransport  
• Legge til rette for et transportsystem som er effektivt og sikkert for alle grupper reisende og  
for transport og distribusjon av gods og varer. 
 
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). 
  
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 pågående planarbeid for plan 01061122 Åledalslinja. Planforslaget for 
Åledalslinja lå ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 06.07.2017 til 
07.08.2017.Planavgrensningen i disse to planene er samkjørte. 
 
Beskrivelse av planområdet 
Planområdet er ca. 11,9 daa og er relativt flatt og består av Storveien og sidearealene til 
vegen. Området hører til nedre del av Åledalen.  Ålebekken ligger åpen i en grøft langs 
Nordkilen og Storveien. Planområdet ligger nært havnivå (ca kote 2), og kan ved stormflo 
være utsatt for flom. 
 
Fylkeskonservatoren har uttalt at det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner som har 
behov for særlig vern i planområdet. 
 
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 dette 
prosjektet. 
  
Beskrivelse av planforslaget  
Planforslaget omfatter 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 flyttet til øst for 
Nordkilen. Som en konsekvens av at busslommen flyttes, må også Ålebekken flyttes noe 
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lenger mot nord, i bakkant av ny plassering for busslomme. Planforslaget legger også opp til 
å flytte dagens høyspentmast, som vil komme i konflikt med det nye krysset. 
 
Etter 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 
tilrettelegge 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).  
 
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. 
 
Gangfelt og tilrettelagte krysningspunkter hjemles ikke i reguleringsplaner. Plasseringen av 
disse er derfor bare grovt antydet i tilknytning til busslommene og ved andre naturlige 
krysningssteder. 
 
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 sett opp mot de tilgrensende reguleringsplanene. Dette 
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. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
En gjennomføring av planen vil gjøre fv.117 til forkjørsvei. Hensikten med dette er 
fortrinnsvis å gi økt trafikksikkerhet. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Denne reguleringsplanen vil legge til rette for endringer som er av begrenset omfang. 
Analysen viser at det er et lite sårbart område og risikoen som tiltaket innebærer er lav. 
Ros analysen er integrert i planbeskrivelsen. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Planarbeidet er varslet og kunngjort igangsatt 04.07.2013 og varslet på nytt 16.09.2016 på 
grunn av behov for ytterligere areal i reguleringsplanen. Statens vegvesen har selv lagt 
planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 18.03.2017 til 08.05.2017. 
Det er mottatt 5 innspill til planforslaget. 
 
Innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn med kommentarer. 
Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
forslagstillers og rådmannens kommentarer. 
 
1. Fylkesmannen i Østfold, datert 02.05.2017 
Savner i planforslaget noen konkrete føringer og bestemmelser om hvordan arbeidet med 
flytting av deler av bekken skal utføres. Det bør legges inn i bestemmelsene at bekken 
fortsatt skal være åpen. Det bør plantes trær langs bekken som et avbøtende tiltak for å 
gjøre inngrep i vassdraget. I planbeskrivelsen påpekes det at en er usikker på effekten av 
en eventuell utvidelse av bekken som flomsikringstiltak på grunn av stormflo. Bør vurdere 
om det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å utføre en mindre utvidelse av kapasiteten, som 
et klimatilpasningstiltak. 
 
 



Side 5 av 6 
 

Forslagstillers kommentar: 
Det legges inn en bestemmelse om at bekken flyttes først, og at bekken skal være åpen. 
Det er tegnet inn trær langs bekken på plankartet. I forbindelse med byggeplanen tas det 
opp om det bør plantes flere trær enn inntegnet. Viser til tidligere svar på innspill i 
forbindelse med varsel om oppstart i planbeskrivelsen s. 32, punkt 1; Kryssutbedringen er 
antatt å ikke forverre flomproblemene, og utbedringstiltakene har blitt vurdert til å være av 
stort omfang for denne planen. Gevinsten av en utvidelse er også usikker pga stormflo. 
Området ligger såpass lavt i forhold til havnivået at det uansett vil ligge under vann enkelte 
ganger. 
 

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen vil presisere at det ikke er tegnet inn trær langs bekken på plankartet, men i en 
illustrasjon i planbeskrivelsen. Rådmannen er ellers enig i forslagstillers vurderinger. 
 
2. Østfold fylkeskommune, datert 02.05.2017 
Reguleringsplanen legger til rette for to alternative løsninger, T-kryss og rundkjøring. Dette i 
henhold til ønske fra Fredrikstad kommune, slik at kommunen senere kan regulere 
inn en ny vei langs Åledalslinja som kan knyttes til Storveien/Gamle Åledalsvei uten at 
vegvesenets plan må omreguleres. ØFK er positive til trafikk- og miljøtiltak langs v. 
117 og ombygging av kryss, men Åledalslinjen ligger ikke iporteføljen til Bypakke Nedre 
Glomma og er derfor ikke lagt inn i NTP som en vei ØFK prioriterer å bygge. ØFK mener at 
det viktigste er å tilrettelegge for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk. Planen kan 
egengodkjennes, men ber om at kommunen innarbeider ØFK’s merknader i den avsluttende 
behandlingen av forslaget. 
 
Rådmannens kommentarer: 
Saksbehandlingen av detaljregulering for Åledalslinjen pågår. Planforslaget lå ute til offentlig 
ettersyn og høring 02.06. 2017 til 07.08.2017.  
 
3. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) datert 30.03.2017 
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser av 
regional, nasjonal eller internasjonal verdi, bergrettigheter eller masseuttak i drift. Har 
dermed ingen merknader til planen. 
 
4. NAF.avd. Fredrikstad og omegn, datert 18.04.2017 
Mener kryssutbedringen mangler helhetstanker vedr. Storveiens fremtid, som på sikt bør 
være en lokalveg og ikke en gjennomkjøringsveg. Mener videre at den foreslåtte 
kryssutbedringen med T-kryss i en kurve er lite tilfredsstillende, spesielt i kombinasjon med 
krysningspunkt for gang- og sykkelveg i kurven. Mener dette ikke tjener trafikksikkerheten, 
og vil bidra til økt hastighet gjennom krysset. 
 
Mener det er samfunnsøkonomisk uheldig å bruke penger på kryssutbedringen, da en ny 
gjennomfartsveg gjennom Åledalen vil tvinge seg frem. Påpeker at en 3-armet rundkjøring 
hadde vært det beste, da den etter deres mening bedre vil ivareta sikkerheten for gående og 
syklende. Åledalslinjen kan da i fremtiden kobles på som den 4. armen. 
 
Forslagstillers kommentar: 
En avlastningsveg gjennom Åledalen har vært et tema i flere år, og Fredrikstad kommune 
har igangsatt 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 tilrettelegge for et T-kryss, hvor fv. 117 Storveien er forkjørsregulert og 
gjennomgående, for prioritering av trafikken på Storveien. Etter ønske fra Fredrikstad 
kommune er reguleringsplanen utformet slik at krysset kan bygges som enten T-kryss eller 
rundkjøring. Hvilken løsning som bygges vil avhenge av fremdriften for Åledalslinja. 
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Å gjøre tiltak i krysset vil være nødvendig på kort sikt selv om det i fremtiden kommer en 
avlastningsveg gjennom Åledalen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Rådmannen er enig i forslagstillers kommentarer. 
 
5  Øivind Larsen, datert 05.05.2017 
Ingen innvendinger til de forelagte planene for kryssutbedring, men vil foretrekke T-kryss 
fremfor rundkjøring. Gjør oppmerksom på at grunnforholdene i den forelagte 
reguleringsplanen ikke er oppdatert for eiendommen, da det har blitt fylt opp med masser 
(v/Fredrikstad kommune) i forbindelse med utbedring av vann- og kloakknett. 
Eiendommen dreneres via et gammelt sementrør forlenget med et moderne plastrør under 
bussholdeplassen på nordsiden av dagens vegløsning. Nytt kryss må ivareta god drenering 
av eiendommen til Åledalsbekken. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Gnr/bnr 53/444 berøres svært lite i forbindelse med anleggelse av T-krysset. Eiendommen 
berøres mer i forbindelse med rundkjøring, som er regulert inn etter ønske fra Fredrikstad 
kommune. Forhold som innspillet belyser må derfor tas av Fredrikstad kommune om 
bygging av rundkjøring blir en realitet. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen er enig i forslagstillers kommentar. Dette må løses når Åledalslinjen blir 
realisert. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Tiltaket bekostes av Østfold fylkeskommune/Statens vegvesen. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Planforslaget anses å gi positive virkninger for levekår og folkehelse. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Detaljreguleringen legger opp til en T-kryss løsning, men åpner også opp for at det kan bli 
rundkjøring når Åledalslinjen skal bygges ut. Planforslaget er godt beskrevet i de vedlagte 
dokumenter.  
 
Gjennomføring av planforslaget medfører etter rådmannens 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. 
 
Tiltakene som foreslås vil ikke gjøre inngrep i uberørt natur. Tiltakene vil heller ikke 
introdusere fremmede, skadelige arter i området. 
 
Planen tar nødvendig hensyn til tilgrensede eiendommer. Fordelene med å utbedre krysset 
vurderes som større enn ulempene. 
 
Det foreligger ingen innsigelser mot planforslaget fra statlige eller fylkeskommunale 
myndigheter. Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det 
fremlagte planforslaget godkjennes. 
 


