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Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 29.09.2016 66/16
Bystyret 20.10.2016 103/16

Forslag til detaljregulering for Rv. 111. Holdeplasser Torpebergveien-Vesten 
ArealplanID 0106 1140 - Borge
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 
reguleringsplan for Holdeplasser Torpebergvegen-Vesten rv. 111, arealplanID 01061140, 5 
plankart datert 16.03.16 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert mai 2016.

Fredrikstad, 21.09.2016

Planutvalgets behandling 29.09.2016:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets innstilling 29.09.2016 til Bystyret:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Holdeplasser Torpebergvegen-Vesten rv. 111, arealplanID 01061140, 
5 plankart datert 16.03.16 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert mai 2016.

Bystyrets behandling 20.10.2016:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak 20.10.2016:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Holdeplasser Torpebergvegen-Vesten rv. 111, arealplanID 01061140, 
5 plankart datert 16.03.16 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert mai 2016.

Fredrikstad, 24.10.2016
Rett utskrift

Anita Simensen
møtesekretær

Utskrift til: Regulering og byggesak v/ Petter Stordahl
Kommunalsjef Bente Meinert

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder
Ingen endring.

Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.
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Rådmannens forslag til innstilling
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
reguleringsplan for Holdeplasser Torpebergvegen-Vesten rv. 111, arealplanID 01061140, 5 
plankart datert 16.03.16 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert mai 2016.

Sammendrag
Statens vegvesen fremmer forslag til detaljregulering for 4 tosidige bussholdeplasser langs 
rv. 111 fra Torpebergveien til Vesten (gjelder holdeplasser ved Torpebergveien, Moum, 
Påskefjellet og Vesten). Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppgradering av 
eksisterende holdeplasser slik at de oppfyller gjeldende krav til utforming.

Planarbeidet er varslet og kunngjort igangsatt i desember 2015. Statens vegvesen har selv 
lagt planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 20.05.16-01.07.16 i henhold 
til plan- og bygningsloven § 3-7.

Rådmannen anbefaler at det fremlagte planforslaget godkjennes.

Vedlegg
1. Oversiktskart 
2. Plankart Torpebergveien datert 16.03.2016
3. Plankart Moum nordgående datert 16.03.2016
4. Plankart Moum sørgående datert 16.03.2016
5. Plankart Påskefjellet datert 16.03.2016
6. Plankart Vesten datert 16.03.2016
7. Reguleringsbestemmelser datert mai 2016
8. Planbeskrivelse datert mai 2016
9. ROS-analyse

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter se sak 15/19630.

Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppgradering av fire tosidige eksisterende 
bussholdeplasser langs rv. 111 fra Torpebergveien til Vesten, slik at de oppfyller gjeldende 
krav til utforming. 

Statens vegvesen har ikke lykkes med å komme til minnelige avtaler med berørte 
grunneiere. Noe av formålet med reguleringsplanen er å skaffe tilstrekkelig grunnlag for å 
erverve grunn. 

Planen består av fem plankart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse, og er 
utarbeidet av Statens vegvesen.

Overordnede føringer
Arealene er i kommuneplanens arealdel avsatt til nåværende Bebyggelse og anlegg, LNRF 
og framtidig næringsvirksomhet.

Deler av arealene er regulert til veiformål og deler er uregulert. 

Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold
Holdeplassene ligger langs rv. 111 i et område som er relativt flatt.

Arealene består hovedsakelig av eksisterende veiareal og tilliggende 
bolig/landbrukseiendommer. 
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Beskrivelse av planforslaget
Detaljreguleringen omfatter totalt ca. 10,5 daa. Noe av arealet er midlertidig anleggs- og 
riggområde som skal tilbakeføres til opprinnelig formål etter at anleggsperioden er avsluttet. 

Reguleringsbestemmelsene stiller blant annet krav til terrengbehandling og universell 
utforming.

Konsekvenser av planforslaget
En eventuell gjennomføring av planen vil gi bedre holdeplasser blant annet i forhold til 
universell utforming og manøvrering. For å få til det må det avstås mindre arealer fra 
tilgrensende eiendommer.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er avdekket 3 forhold som faller i gul sone:

 Støy: Lokale støyskjermingstiltak utføres i forbindelse med bygging der støyen ligger 
over kravet.

 Forurenset grunn: Masser som graves opp i veggrøfter og ikke skal tilbakelegges 
(overskuddsmasser), bør analyseres for forurensning etter forurensningsforskriften 
før de flyttes og benyttes andre steder.

 Landbruk: I anleggsfasen må kjøring på dyrkamarka begrenses mest mulig for å 
unngå pakking av matjord. Topplaget av matjord som skal fjernes for å gi plass til 
busslomme bør lagres slik at den beholder kvaliteten og kan benyttes på andre 
steder av grunneiers eiendom. Dette bør avtales med grunneier.

Samråd og medvirkningsprosess
Planarbeidet ble varslet og kunngjort igangsatt i desember 2015.

Statens vegvesen har selv lagt reguleringsforslaget ut til offentlig ettersyn og høring i 
perioden 20.05.16 til 01.07.16. Det er mottatt 3 innspill. 

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

1. Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, brev datert 13.06.16
Ber om at minst mulig dyrka mark benyttes som midlertidig anleggs- og riggområde. 
Anbefaler at det etableres en reguleringsbestemmelse om bygg- og anleggsstøy.
Vise til gjeldende retningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging i 
planbeskrivelsen.

Forslagsstillers kommentar:
Anleggsbeltet er allerede på et minimum for å kunne få utført justeringene i forbindelse med 
tiltakene. I reguleringsbestemmelsene vises det til at Statens vegvesen praktiserer bruk av 
retningslinjen T-1442/2012. I T-1442/2012 er det retningslinjer for støy fra bygg- og 
anleggsvirksomhet. Anser derfor at det ikke er behov for en egen bestemmelse om 
anleggsstøy. Retningslinjen er lagt inn i planbeskrivelsen.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar.

2. Fredrikstad kommune, Prosjektadministrasjonen, brev datert 24.06.16
Reservevannsledningen mellom Sarpsborg og Fredrikstad ligger under planlagt holdeplass 
ved Påskefjellet og Vesten. Detaljer og løsninger må avklares med vann- og 
avløpsavdelingen hos Teknisk drift. Det må ved utbygging tas kontakt med teknisk drift om 
tiltaket berører kommunens tekniske infrastruktur.
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Forslagsstillers kommentar:
I forbindelse med byggeplanfasen/gjennomføring tar byggeleder kontakt med teknisk drift.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar.

3. Geir André Moum, Roald Amundsens vei 222, epost datert 21.05.16
Eier ikke gnr/bnr 621/1/42. Hvem står som eier?
Ny rute, X200 har kommet etter planoppstart. Snur rett før Moum holdeplass retning 
sørgående. Kan ikke ta bussen om man står på denne holdeplassen. Holdeplassen bør 
flyttes 30-40 m sørover for å betjene rute 200 og x200.

Forslagsstillers kommentar:
Eiendommen må tinglyses, noe som antagelig ikke ble gjort ved opprettelse av 
undergangen. Ikke tinglyst eier er Statens vegvesen.
Om det er ønskelig å ta X200 bussen kan man gå til Moum holdeplass retning Sarpsborg, 
da bussen stopper på holdeplassen før den snur i krysset Sarpsborgveien/Roald 
Amundsens vei og kjører tilbake mot Fredrikstad. Det er ikke ønskelig å flytte eksisterende 
holdeplass Moum retning Fredrikstad. Det kan i løpet av et års tid bli endringer på ruten 
ifølge ØKT.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i forslagsstillers kommentar.

Økonomiske konsekvenser
Planlagte tiltak bekostes av Østfold fylkeskommune/Statens vegvesen.

Konsekvenser levekår/folkehelse
Planforslaget antas å gi positive virkninger for levekår og folkehelse.

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering
Planadministrasjonen i kommunen har tidlig bedt Statens vegvesen vurdere behovet for 
reguleringsplan for å utbedre eksisterende holdeplasser. I følge Statens vegvesen er det 
nødvendig å regulere for eventuelt å kunne foreta ekspropriasjon dersom de ikke lykkes 
med å komme til minnelige avtaler med berørte grunneiere. 

Det er vanskelig å innpasse planen helt i forhold til gjeldende regulering uten å omfatte 
vesentlig mer areal.

Det er ikke avdekket naturbasert sårbarhet eller risiko som medfører at busslommene ikke 
kan bygges som planlagt. Det er heller ikke avdekket risiko som krever at forebyggende eller 
avbøtende tiltak må gjøres utover det som er krav i lov, forskrifter eller retningslinjer for 
planarbeid og bygge- og anleggsvirksomhet.

Planen tar nødvendig hensyn til tilgrensende eiendommer. Fordelene ved å utbedre 
holdeplassene vurderes som større enn ulempene.

Rådmannen anser at forholdet til naturmangfoldloven er tilstrekkelig vurdert i 
planbeskrivelsen.

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


