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1 Sammendrag 
 
Det er i dag ikke eget tilbud til fotgjengere eller syklister på siste delen av strekningen fra 
Trolldalen til Tangen på Kråkerøy. Hensikten med planarbeidet er å øke fremkommeligheten 
og trafikksikkerheten for myke trafikanter som ferdes her. Det legges til rette for ensidig 
fortau, i underkant av 1 kilometer, langs strekningen. Forslagsstiller er Fredrikstad kommune, 
Teknisk drift, og planen er utarbeidet av Sweco Norge AS. 
 
I samråd med Fredrikstad kommune er det vurdert at planen ikke utløser krav om 

konsekvensutredning. Dette grunnet tiltakets mindre omfang, samt at tiltakets egenskaper, 

lokalisering og påvirkning på omgivelsene vurderes å ikke ha vesentlig virkning på miljø og 

samfunn. 

 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Fredrikstad kommune 18.12.2017. Oppstart av 
planarbeidet ble annonsert 23.01.2018 i Fredrikstad Blad og på Fredrikstad kommunes 
nettside. Det kom inn 12 innspill til planarbeidet som er vurdert. 
 
Området er et etablert boligområde med eneboliger/fritidsboliger og tilhørende hager, utbygget 
i flere epoker. Bebyggelsen ligger i klynger i hver sin ende av veistrekningen. Bebyggelsen langs 
begge sider har direkte adkomst til veien. Området for øvrig består av store friområder, 
småbåthavner, båtopplag og parkering.  
 
Planen regulerer kjørevei med ensidig fortau langs Trolldalen-Tangen, samt tilpasninger til 
gjeldende reguleringsplaner i Trolldalen og på Tangen. Planområdets størrelse er redusert 
etter varsel om oppstart, og endelig planområde er ca. 19 daa. Planområdet berører 
trafikkareal og tilgrensende eiendommer på vestsiden av Trolldalen og Tangen.  
 
Kjøreveien er regulert som kommunal samlevei med en bredde på 6,25 m. Veien er stedvis 
sideforskjøvet for å få plass til fortauet på vestsiden, og tilpasset eksisterende terreng og 
bebyggelse. Fortauet er regulert ensidig på vestsiden av kjøreveien med en bredde på 2,75 m. 
Sidearealer til veien reguleres til annen veigrunn – grøntareal og består av grøft, snøopplag og 
skråningsutslag.  
Der det er mulig, er det planlagt breddeutvidelse av veien i svinger for å sikre bedre plass for 
møtende trafikk. 
Grøfteareal/snøopplag er regulert minimum 1,5 m bredt. Skråningsutslagene varierer noe, 
men gir jevnt over lite utslag mot tilliggende eiendommer. Dagens avkjørsler til bolig-
/fritidseiendommene blir opprettholdt, og reguleres med samme plassering som i dagens 
situasjon og med tilstrekkelig frisikt. Det er regulert bussholdeplass i begge retninger ved 
avkjørsel til Tyttebærtangen. Bussholdeplassene er regulert med universelt utformet plattform 
og det skal etableres lehus. 
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2 Bakgrunn for reguleringssaken 
 

2.1 Hensikten med planen 

Det er i dag ikke eget tilbud til fotgjengere eller syklister på siste delen av strekningen fra 
Trolldalen til Tangen på Kråkerøy, Fredrikstad kommune. Hensikten med planarbeidet er å øke 
fremkommeligheten og trafikksikkerheten for myke trafikanter som ferdes her. Det legges til 
rette for ensidig fortau, i underkant av 1 kilometer, samt kollektivholdeplasser og nødvendig 
sideareal til veianlegget.  
 

2.2 Forslagstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller er Fredrikstad kommune, Etat for kommunalteknikk. 
Plankonsulent er Sweco Norge AS v/ Jardar Nymoen, Silje Nesland Lunde og Marianne B. 
Glomvik. 
 

2.3 Tidligere vedtak i saken 

Strekningen er en forlengelse av reguleringsplan for gang- og sykkelvei/fortau – Trolldalen 
(planID 0106489), vedtatt 19.09.2002. I Trolldalen er strekningen prosjektert og 
byggeprosjektet er under utførelse. Planlagt ferdigstillelse er høsten 2019.  
 
Hele strekningen som inngår i dette planarbeidet er tidligere regulert i henholdsvis 
reguleringsplan for «Småbåthavn i Trolldalen» (planID 010679) vedtatt 18.07.1975 og 
«Tangenområdet» (planID 0106161) vedtatt 21.09.1982. Da disse planene er av eldre dato og 
ikke lenger er ekspropriasjonsgrunnlag, var det behov for å gjøre nye planvurderinger i 
området.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav Hafslund Nett konsesjon til ny, ca. 18 km lang, 
kraftledning (132kV, regionalnett) mellom Kråkerøy og Hvaler, i 2016. Bakgrunnen for 
konsesjonen er å sikre strømforsyningen til Hvaler, da dagens ledning er i dårlig stand, og 
strømforbruket på Hvaler krever økt nettkapasitet. Planområdet omfattes av traséen for 
kraftledningen. Det skal ilandføres en sjøkabel, høyspentledning, ved Tangen, og Fredrikstad 
kommune har vedtatt at ledningen skal legges i bakken/grøft i denne delen av traséen. I 
planarbeidet har det vært dialog med Rejlers som prosjekterer traséen. Høyspentkabelen er 
prosjektert forlagt i kjørevei i hele tiltakets lengde, unntatt helt øverst på strekningen hvor den 
blir liggende delvis i planlagt fortau.  
 

2.4 Utbyggingsavtaler 

Det er ikke behov for utbyggingsavtale for å gjennomføre utbyggingen planen legger opp til. 
 

2.5 Vurdering av konsekvensutredning 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 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. Under følger en vurdering av om regulering av 
fortau til Tangen utløser krav til konsekvensutredning etter Forskrift om 
konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854), som trådte i kraft fra 01.07.2017. 



Detaljreguleringsplan for fortau Trolldalen - Tangen PlanID: 3004 1173 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Side 6 av 39 

 

Reguleringsplanen vurderes på bakgrunn av følgende tiltak: 

 

• Etablering av nytt, ensidig fortau over en strekning på i underkant av 1 kilometer. 

• Regulering av område som benyttes til snuplass, utfartsparkering og adkomst til hytter. 

Reguleringsplanen skal vurdere dagens bruk og ev. tilrettelegge for ytterligere bruk. 

  

Detaljreguleringsplan for fortau Trolldalen-Tangen er vurdert etter kapittel 2 – Planer og tiltak 

som omfattes av forskriften. 

 

§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 

 

b) Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 

reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 

 

Reguleringsarbeidet er ikke konsekvensutredet i en tidligere plan og vurderes dermed etter 

vedlegg I. Reguleringsplanen faller ikke inn under noen av punktene i vedlegg I som utløser 

krav til konsekvensutredning.  

 

§ 7 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding 
 
Reguleringsplanen omfattes ikke av punkter i Vedlegg II som behandles etter energi-, 

vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven, eller andre lover som fastsetter rammer for tiltak 

i Vedlegg I og II og som skal vedtas av departementet. Det utløses derfor ikke krav om 

konsekvensutredning etter § 7. 

 

§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø 
eller samfunn.  
 

a) Reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal alltid konsekvensutredes hvis de kan få 

vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding. 

 

Reguleringsplanen er vurdert etter vedlegg II, men faller ikke inn under noen av punktene.  

 

Planen behøver derfor ikke å vurderes videre etter §§ 9 og 10 i kapittel 3. 

 

Konklusjon 

Med bakgrunn i vurderingen etter forskriften utløser reguleringsplanen for fortau Trolldalen – 

Tangen ikke krav om konsekvensutredning.  

 

Det er type tiltak og dens omfang som skal vurderes i spørsmålet om krav til 

konsekvensutredning gjør seg gjeldende. Det å etablere et fortau i underkant av 1 kilometer i 

dette området anses ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter forskriften.    
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I samråd med Fredrikstad kommune er det vurdert at planen ikke utløser krav om 

konsekvensutredning. Dette grunnet tiltakets mindre omfang, samt at tiltakets egenskaper, 

lokalisering og påvirkning på omgivelsene vurderes å ikke ha vesentlig virkning på miljø og 

samfunn. 

 

3 Planprosessen 

3.1 Oppstart 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Fredrikstad kommune 18.12.2017. 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert 23.01.2018 i Fredrikstad Blad og på Fredrikstad 
kommunes nettside. 
 
Det ble sendt varsel om oppstart i form av brev til følgende: 
 

• Fagmyndigheter 

• Grunneiere, festere 

• Naboer 

• Interesseorganisasjoner 
 

3.2 Medvirkningsprosess 

Det kom inn flere innspill til planarbeidet i forbindelse med varsel om oppstart.  Det er laget et 
kort sammendrag av innspillene, og kommentert hvordan de følges opp i planarbeidet. 
Sammendraget med forslagsstillers kommentar er vedlegg 1 til planbeskrivelsen. 
 

Nr. Offentlige myndigheter Datert 
01. Norges vassdrags- og energidirektorat 15.02.2018 
02. Statens vegvesen 16.02.2018 
03. Fylkesmannen i Østfold 28.02.2018 
04. Kystverket 05.03.2018 
05. Østfold fylkeskommune 06.03.2018 
 Private, fagforeninger, interesseorganisasjoner ol.  
06. Kirsten Brandsæther 07.02.2018 
07. Jan og Helene Langaard van der Oord 08.02.2018 
08. Hafslund Nett AS 26.02.2018 
09. Kjersti Langli – Jørgensen 01.03.2018 
10. Morten Grinderud 05.03.2018 
11. Paul Erik Risberg 06.03.2018 
12. Oslofjordens Friluftsråd 08.03.2018 

 
Ut over dette er det ikke tilrettelagt for medvirkning av grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. 
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4 Planstatus og rammebetingelser  
 

4.1 Overordnede planer 

4.1.1 Fylkesplan for Østfold, Østfold mot 2050 (22.08.2018) 

Hovedtemaene i fylkesplanen Østfold mot 2050 er klima og miljø, verdiskaping og kompetanse, 
levekår og folkehelse. Tilrettelegging for gang-, sykkel- og kollektivtransport og fysisk aktivitet 
er målsettinger med høy prioritet i planen.  
 
Planområdet ligger som nåværende LNF-område i Fylkesplanen. Planen gjelder nytt fortau, noe 
som er i tråd med å tilrettelegge for fysisk aktivitet og bedre forholdene for syklende og 
gående. 
 

4.1.2 Regional Kystsoneplan for Østfold (desember 2014) 

Østfoldkysten skal forvaltes gjennom bruk og vern i et bærekraftig perspektiv. Kysten skal 
nyttes som områder for opplevelse og reiseliv, friluftsliv, båtliv, fritidsboliger, helårsboliger, 
næring og transport, samtidig som kystens spesielle landskaps-, natur-, og kulturverdier 
bevares. Rekreasjonsverdier, naturverdier og kulturminneverdier skal forvaltes som en ressurs 
av nasjonal betydning, til beste for befolkningen i dag og i fremtiden.  
 
Planområdet inngår i avgrensningen til Kystsoneplanen, og deler av planområdet ligger 
innenfor 100-metersbeltet. Kysten skal kunne brukes for friluftsliv, båtliv, fritidsboliger, 
helårsboliger med mer. Planen vil ikke ha negative konsekvenser for rekreasjonsverdier, 
naturverdier og kulturminneverdier. 
 

4.1.3 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2029 (20.06.2018)  

Regional plan – Østfold i bevegelse, vedtatt 20.06.2018, følger opp vedtak og temaer i 
fylkesplanen, og er Østfoldsamfunnets felles strategiske redskap for å lykkes med felles mål. 
Planen er et prioriterings- og beslutningsgrunnlag, og skal bidra til god samhandling mellom 
ulike aktører. Hovedmålet med planen er «økt fysisk aktivitet for alle». Planen har bl.a. et 
innsatsområde om at 80 % av barn og unge går eller sykler til skolen, og 10-20 % av 
befolkningen i byer og tettsteder sykler til jobb.  
 
Videre er det et innsatsområde at muligheter til friluftsliv og fysisk aktivitet skal øke byenes og 
tettstedenes bo- og besøksattraktivitet. Kysten skal bevares og utvikles som et område for 
friluftsliv både på land og sjø, og friluftslivet skal være en prioritert aktivitet. Mulighetene for å 
utøve friluftsliv skal være gode, slik at flest mulig kan benytte kysten. Deler av planområdet på 
Tangen inngår i et statlig sikret friluftsområde.  
 

4.1.4 Kommuneplanens samfunnsdel, Fredrikstad mot 2030 (2018)  

Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 26.04.2018, er tuftet på tre innsatsområder; å leve, å 
skape og å møte framtiden. Disse svarer på hvert sitt bærekraftelement (sosial, økonomisk og 
miljømessig bærekraft), og sier noe om hvordan framtiden i Fredrikstad skal bli. Planen angir 
bl.a. at det skal utvikles og sikres områder med god kvalitet for fysisk aktivitet og rekreasjon i 
nærmiljøene, at det skal sikres en utvikling der arkitektoniske kvaliteter blir ivaretatt, og bruke 
kulturminner, kulturmiljøer og Gamlebyens unike rolle som en ressurs i byutviklingen.  
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4.1.5 Kommuneplanens arealdel 2011-2023 (06.12.2012) 

Nordvestlig del av planområdet omfattes av kommuneplanens arealdel og er avsatt til 
formålene: LNFR-område (landbruks-, natur- og friluftslivsområde, samt reindrift) og 
bebyggelse og anlegg. LNFR-området omfattes av hensynssone 530 Friluftsliv. 
 

4.1.6 Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 (08.12.2011) 

Kommunedelplanen følger opp den regionale Kystsoneplanen. Kystsoneplanen skal bidra til 
forutsigbarhet, fleksibilitet og effektivitet i videre planlegging av bruk og vern i kystsonen. 
Store deler av planområdet omfattes av kystsoneplanen, hvor det er avsatt til nåværende 
LNFR, vei, parkeringsplasser, bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse og fritids- og turistformål. 
Sistnevnte formål har hensynssone 530 Friluftsliv. Deler av planområdet ligger innenfor 100-
metersbeltet. Tangen er angitt som en av ti regionale badeplasser. Disse representerer større 
og tilrettelagte badeplasser som betjener besøkende utover lokalbefolkningen og som har et 
visst servicetilbud. 
 

 
Figur 4-1: Kystsoneplan med friområde (grønt), bebyggelse og anlegg (mørk gul), boligbebyggelse (lys 
gul), vei og parkering (grått) samt hensynssone friluftsliv (kilde: Fredrikstad kommune) 
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4.1.7 Kommunedelplan for naturmangfold i Fredrikstad  (2018) 

Kommunedelplanen skal bidra til økt kompetanse om naturmangfoldet, og at arbeidet med å 
bevare naturmangfoldet skal bli bedre lokalt forankret. Det skal settes opp en plan for 
prioriterte skjøtsel- og forvaltningstiltak i planperioden, hvor eventuelle kunnskapshull 
fremgår. Kommunedelplan for naturmangfold er en strategiplan som i korte trekk skal 
oppsummere: 

• Hva vi har av viktig naturmangfold i kommunen. 
• Hvilke områder/arter vi synes er særlig viktig å ta vare på. 
• Hvordan vi skal ta vare på dette i en planperiode på 8 år. 

Planen er ikke juridisk bindende, men vil være et verktøy i saksbehandling for innhenting av 
kunnskap, være retningsgivende i andre juridisk bindende planer (f.eks. kommuneplanen) og 
en inngangsport for å lære mer om naturmangfoldet i Fredrikstad. 
 

4.1.8 Kommunedelplan for klima og energi (2013-2017) 

Hovedintensjonen med kommunedelplan for klima og energi er å definere mål knyttet til de 
områdene der Fredrikstad som kommune har et handlingsrom, samt foreslå klima- og 
energisparetiltak. De viktigste klima- og energiområdene er areal og transport, avfall, 
stasjonær energi i kommunale bygg, vann og avløp, landbruk, kjøring i kommunal tjeneste, 
utdanning og kunnskapsbygging.  
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4.2 Reguleringsplaner 

 
Figur 4-2: Gjeldende regulering med bolig (gult), bevertning/overnatting/service (blått), kjørevei og fortau 
(grått), friområde (grønt). Rød skravur viser varslet planområde for dette planarbeidet (kilde: Fredrikstad 
kommune). 

Planområdet er i hovedsak regulert og inngår i reguleringsplanene:  
- «Småbåthavn i Trolldalen» (planID 010679), vedtatt 18.07.1975. 
- «Tangenområdet» (planID 0106161), vedtatt 21.09.1982. 

På og langs strekningen er det regulert til kjørevei, fortau, boligformål, parkeringsplass, 
parkbelte og bevertning/overnatting. 
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 «Gang- og sykkelvei/fortau – Trolldalen» (planID 0106489), vedtatt 19.09.2002, grenser til 
planområdet i nord. Det er regulert gang- og sykkelvei/fortau på østsiden av veien for 
strekningen fra fv. 108 til Trolldalen. Ved opparbeidelse av gang- og sykkelvei/fortau skal en 
påse at arbeidene utføres mest mulig skånsomt for beboerne langs Trolldalen. Eventuelle 
skjæringer og fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende måte og 
eksisterende vegetasjon skal så langt dette er mulig bevares. 
 

4.3 Temaplaner/andre planer av betydning for planarbeidet 

4.3.1 Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (16.06.2017) 

Sarpsborg og Fredrikstad kommuner vil sammen med Østfold fylkeskommune og Statens 
vegvesen utvikle miljøvennlige byområder. Sykkelen skal igjen bli et vanlig og praktisk 
transportmiddel. Den bidrar til bedre folkehelse og effektive transportsystemer. Erfaringer fra 
nordiske byer viser at dette er mulig, men at det må satses for å lykkes, blant annet på 
infrastruktur. 
 
Strekningen omfattes ikke av sykkelhovedplanen, men Trolldalen-Tangen vil være en viktig 
lokal forbindelse mellom hovedsykkelveinettet langs fv. 108 Kråkerøyveien og populære 
rekreasjons- og kystområder.   
 

4.3.2 Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 (30.0.4.2015) 

Hovedhensikten med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke og samordne kommunens 
innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, for således å redusere antall ulykker og utrygghetsfølelsen, 
spesielt hos myke trafikanter. Årsakene til ulykker er ofte sammensatt av flere risikofaktorer. 
Det kan skyldes veiens utforming, drift- og vedlikehold, kjøretøyet og ikke minst trafikantens 
adferd, kunnskap og holdninger. Kommunen har ansvaret for de kommunale veiene når det 
gjelder planlegging, bygging og vedlikehold. 
 
Planen innebærer tiltak som sikrer økt trafikksikkerhet. Fortau langs strekningen er ikke 
konkret angitt, men kan anses som et tiltak i tråd med Trafikksikkerhetsplanen. 
 

4.3.3 Overvannsrammeplan (08.11.2007) 

Tradisjonelt har disponering av overvann i bebygde områder vært basert på å lede overvannet 
raskest mulig bort i lukkede ledningssystemer til nærmeste bekk, elv eller sjø. Økende 
urbanisering har medført økt overflateavrenning, noe som kan medføre at avløpssystemene 
blir tilført mer vann enn det har vært dimensjonert for. Urbaniseringen har også medført 
økende vannføring og vannforurensning. Det skal legges vekt på å håndtere overvann så nær 
kilden som mulig (lokal overvannshåndtering), og at nedbøren følger de naturlige vannveiene 
som eksisterte før utbygging. Overvann søkes integrert i landskapsbildet i nye og eksisterende 
utbyggingsområder, for i større grad å ivareta nasjonale retningslinjer om biologisk mangfold 
og ønsket om vann som trivselselement. 
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4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Følgende statlige planretningslinjer gjør seg gjeldende i planområdet:  
 

4.4.1 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
(25.03.2011) 

Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet 
langs sjøen. Det skal i 100-metersbeltet tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser. Kysten i Østfold, herunder Fredrikstad, inngår i 
kategorien med særlig stort press på arealene langs kysten. Det er en politisk målsetting å øke 
muligheter for friluftsliv i dagsutfarts- og ferieområder. Mulighetene for allment friluftsliv, 
basert på båtferdsel, ferdsel til fots og på sykkel, og strandopphold bør trygges og forbedres. 
Det skal legges stor vekt på å opprettholde og forbedre tilgjengeligheten til strandsonen fra 
landsiden og sjøsiden, samt mulighetene for å ferdes langs sjøen.  
 
Planen gjelder hovedsakelig etablering av nytt fortau langs veistrekning ut til badeplass, noe 
som vil være i tråd med ønsket om å forbedre og trygge tilgangen til strandsonen og til allment 
friluftsliv basert på ferdsel til fots og på sykkel. 
 

4.4.2 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
(20.09.1995) 

Hensikten med retningslinjen er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i plan- og 
byggesaksbehandling, og gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges 
interesser. Dette gjøres bl.a. ved at barn involveres i planleggingen, og ved føringer for omfang 
og kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som sikres i planer der barn og 
unge er berørt. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.  
 
Planen regulerer nytt fortau, slik at det kan opparbeides en trafikksikker sammenheng mellom 
områder barn og unge bruker (boligområde, hytteområde, friluftsområde med badeplass). 
Tiltaket vil bedre sikkerheten langs veien og er positivt for barn og unge. 
 

4.4.3 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
(26.09.2014) 

Hensikten med retningslinjen er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging 
og bidra til mer effektive planprosesser, og et godt og produktivt samspill mellom kommuner, 
stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. En samordnet planlegging skal 
tilrettelegge for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at 
transportbehovet kan begrenses. Noen sentrale temaer er kollektivbetjening, gode forhold for 
sykkel, og hensynet til gående og bevegelseshemmede.  
 
Planen legger til rette for trygg og miljøvennlig transport, og bedrer forholdene for gående og 
syklende.  

4.4.4 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)  

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 
miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forbedres på og 
tilpasses klimaendringene (klimatilpasning) 
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5 Beskrivelse og analyse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet strekker seg fra Trolldalen til Tangen, sør på Kråkerøy. Planområdet består i 
hovedsak av veiareal mellom skogkledte bergknauser. I hver ende av strekningen er det bolig- 
og hyttebebyggelse. I sørlig ende av strekningen er et område for badeplass, bevertning, 
parkering og båtslipp.  
 

 
Figur 5-1: Viser strekningen fra Trolldalen til Tangen på Kråkerøy (kilde: Google maps – Kartdata ©2019 Google, 
Norge). 

5.2 Planområdets avgrensning 

Planområdet omfatter trafikkareal og eiendommer som grenser til dette på begge sider av 
veien fra Trolldalen til Tangen (ca. 1 kilometer). Avgrensningen ved varsel om oppstart 
inneholdt eiendommer på begge sider av veien, da det ikke var bestemt hvilken side fortauet 
skulle reguleres på. Planområdets størrelse ved varsel om oppstart var ca. 47 daa. Endelig 
planavgrensning er endret og tilpasset prosjektet.  
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Figur 5-2: Viser planavgrensningen ved varsel om oppstart med sort stiplet linje. (Kilde: Sweco Norge AS) 

 

5.3 Dagens arealbruk i planområdet og tilstøtende areal 

Området er et etablert boligområde med eneboliger/fritidsboliger og tilhørende hager, utbygget 
i flere epoker. Bebyggelsen ligger i klynger i hver sin ende av veistrekningen. Bebyggelsen langs 
begge sider har direkte adkomst til veien. Området for øvrig består av store friområder, 
småbåthavner, båtopplag, parkering, badeplass og bevertning.  
 
I nordvest ved Trolldalen er det et område for småbåthavn med bryggeanlegg for inntil 112 
båter i sjøen. Store deler av området består av skogkledte bergknauser på begge sider av 
veistrekningen.  
 



Detaljreguleringsplan for fortau Trolldalen - Tangen PlanID: 3004 1173 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Side 16 av 39 

 
Figur 5-3: Bebyggelse i nordre del, ved Trolldalen, veistrekningen er markert med rød linje. (Kilde: 
Kartinnsyn, Fredrikstad kommune) 

 
Ved krysset mot Tyttebærtangen er det opparbeidet en grusplass for båtopplag og parkering 
på vestsiden av veien. Ved Vraktangen i sørøst er det også bryggeanlegg for småbåter. Ytterst 
på Tangen er det et bygg som har vært i bruk som bevertning, i tilknytning til badeplassen. I 
tillegg til parkering for bevertning og badeplass er det et område for båtslipp i sørøst. 

Småbåthavn 

Friområde 

Friområde 
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Figur 5-4: Bebyggelse i søndre del, ved Tangen, veistrekningen er markert med rød linje. (Kilde: 
Kartinnsyn, Fredrikstad kommune) 
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5.4 Eiendomsforhold 

Oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, (gnr/bnr): 
 
Veien - kommunen (434/120) 
Skog langs veien på begge sider - kommunen (432/38) 
Småbåthavn Trolldalen - kommunen (432/49) 
Parkering/båtopplag - kommunen (432/38) 
Friområde badestrand Tangen - kommunen (432/31) 
Bevertning Tangen - privat (432/57) 
Bolig- og hytteeiendommer - private 
 

5.5 Stedets karakter 

Planområdet er i stor grad preget av en smal kjørevei, boliger/fritidsboliger, skog og 
fjellknauser. Området fremstår som et marint område, da det nord i planområdet ligger en 
båthavn, omtrent på midten av veistrekningen ligger et grusareal for båtopplag og helt i enden 
av veien ligger havna med et større areal for parkering og mulighet for utkjøring av båter i 
vannet. Området er også et populært badeområde for befolkningen i kommunen og tilreisende 
sommerturister.  
 

5.6 Landskap 

Planområdet består hovedsakelig av opparbeidet veiareal. Landskapet forøvrig består av skog, 
berg og felt med private hus/hytter med tilhørende hager, på begge sider av veien. Veien er 
stedvis smal og virker inneklemt mellom hus med hager og fjell. Etablering av et nytt fortau vil 
ikke være mulig uten inngrep i private hager, men det er noe bredde å gå på, vekselvis på 
begge sider. 
 

     
 
Langs to av eiendommene på vestsiden; Tangen 1B (gnr/bnr. 432/101) og Tangen 3 (gnr/bnr. 
432/39), er det natursteingjerder.  
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I nordlig ende av planområdet er det opparbeidet parkering i forbindelse med et 
småbåtanlegg. Ved avkjørsel til Tyttebærtangen er det et areal for parkering og båtopplag. I 
sørlig ende av Tangen er en offentlig badeplass med strand og svaberg med tilhørende 
parkering. Ytterst på Tangen åpner kystlandskapet seg opp mot Hvaler. I sjøen er det en farled 
med båttrafikk gjennom Kjøkøysundet. Fv. 108 til Hvaler passerer på Kjøkøy, sørøst for Tangen. 
 

         

   
 

5.7 Kulturminner og kulturmiljø 

Det finnes ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljø innenfor planområdet. Området er 
sjekket ut på kommunale kart, Askeladden og kulturminnesøk. Det finnes noen registrerte 
kulturminner (bosetning, aktivitetsområde og gravrøys) et stykke utenfor planområdet. Det 
nærmeste er automatisk fredete heller på vestsiden av Trolldalen (kulturminneID 40871-1). 
 

5.8 Naturmiljø  

Som del av planarbeidet er det gjennomført en befaring (27.06.2018) for å kartlegge 
naturmangfold. Reguleringsområdet består av skog, berg, strand og marint område med 
elementer av tang og sand, strandeng, diverse vegetasjon langs veikant, ruderatmark og 
hageanlegg med busker, trær, steinmur og blomstrende anlegg. Marint område er ikke 
undersøkt.  
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Det er ikke registrert prioriterte naturtyper i området, men det finnes elementer med 
økologisk verdi eller betydning. Noe av mangfoldet er beskrevet under, for mer informasjon 
henvises til vedlegg 2. 
 
Alm og ask, som er rødlistet som «sårbar» (VU1), vokser langs veien i varierende helsetilstand. 
Alm kun som busk. To større eksemplarer av ask ble observert, men ingen av dimensjoner 
innenfor kartleggingskravet for «Store gamle trær». Det ble ikke observert ordentlige hule trær 
av disse artene. Noe død ved i form av læger, stendere og grove stubber finnes spredt i 
planområdet, og har tydelige små hullmerker som tyder på insektsaktivitet, og til dels 
vedmold. Store grove eik finnes like utenfor planområdet, men ikke innenfor. 
 

 
Almeoppslag rundt død ved. Ved Tangen (Foto: Sweco 
Norge AS, J. H. Erath 2018). 

 
Skrantende ask ved Trolldalen (Foto: Sweco Norge AS, 
J. H. Erath 2018). 

Av fremmede arter med høy økologisk risiko finnes bl.a. parkslirekne (svært høy risiko (SE)), 
rødhyll (SE), høstberberis (SE), rynkerose (SE), kanadagullris (SE), lupiner (SE), fagerfredløs (SE), 
vinterkarse (SE), hvitsteinkløver (SE).  
 
Ærfugl (nær truet (NT)) og svensk bjørnebær (sterkt truet (EN)) er registrert innenfor 
planområdet i naturbase (juni 2018). Registreringen av ærfugl er fra snuplassen lengst sør i 
planområdet. Svensk bjørnebær (Robus gothicus) (sterkt truet (EN)) er registrert under 
bergvegg langs østsiden av Trolldalen, nord i planområdet. I gjennomføringsfasen av planen 
må en unngå inngrep som forringer/ødelegger registrert forekomsten av svensk bjørnebær. 
 
 

 
 
 
1 Forkortelser for kategorier i henhold til norsk rødliste og fremmedartsliste (artsdatabanken.no 2018) 
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Figur 5-5: Utsnitt fra Naturbase der registreringer fremgår med symboler. (Kilde: Miljødirektoratet). 
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5.8.1 Svenske bjørnebær (Robus gothicus)  

Det er gjennomført en befaring med kartlegging av Svensk bjørnebær, se vedlegg 5. 
Denne kartleggingen viste en litt annen plassering av de Svenske bjørnebæra enn tidligere 
registrert. Arten vokser i kantsoner og litt inn i skog, uten spesielle preferanser. De to 
forekomstene av bjørnebær som ble funnet på befaringen var begge sydvendte og i skrånende 
bergvegg som kan magasinere varme. Lokalitetene kan beskrives som solrike og lune. En 
lokalitet for eventuell flytting bør ha tilsvarende kvaliteter.   

 
Figur 5-6: avgrenset forekomst av bjørnebær langs Trolldalen/Tangen. Avgrensningen ble foretatt på befaring 
26.09.2019 (kilde: Sweco Norge AS) 

 

5.9 Friluftsliv og rekreasjon 

I området rundt Trolldalen og Tangen er det gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon. 
Områdene er del av et stort, sammenhengende nærturterreng på søndre Kråkerøy med kyststi. 
Områdene består hovedsakelig av skog, og med svaberg og badeplasser nærmest kystlinja. 
Områdene er kartlagt og angitt med verdi viktig.   
 
Sørenden av Tangen er del av et statlig sikret friluftsområde siden 1955, som er angitt som 
svært viktig i Miljødirektoratets Naturbase. Området er eid av Fredrikstad kommune og driftes 
av kommunen/Skjærgårdstjenesten.   
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5.10 Landbruk 

Det er ingen dyrka mark innenfor planområdet, På deler av strekningen er arealet langs veien 
avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål (LNF). På gnr/bnr 432/6 og 432/38 er skogen ifølge 
NIBIOs gårdskart klassifisert som produktiv skog.   
    

5.11 Naturressurser 

Det er ikke registrert viktige naturressurser på NIBIOs gårdskart for dette området. 
Planområdet består av områder med bebyggelse i hver ende. Mellom de to boligområdene går 
veien gjennom landskap med fjell og noe skog. På vestsiden av veien er det registrert barskog 
med høy bonitet, mens det på østsiden er middels bonitet. I tillegg er det i nordvest også noe 
lav bonitet, og i sørøst er det uproduktiv skog. Parkeringsplass/båtopplag på vestsiden er 
jorddekt fastmark, her finnes det ikke trær. Det er en driftsvei med avkjørsel fra Tangen til 
432/38. 
 

   
 

5.12 Vei- og trafikkforhold 

Det er en ca. 2 km lang kommunal samlevei med varierende standard fra avkjøringen ved fv. 
108 Kråkerøyveien og ut til Tangen. Den aktuelle delstrekningen i dette planarbeidet er ca. 1 
km. Det er pr. i dag ingen etablerte tiltak for gående og syklende på strekningen. Regulert 
veibredde i gjeldende plan er 10 meter, mens opparbeidet vei er ca. 6 meter bred. 
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En trafikktelling (2015) gjennomført av Fredrikstad kommune viser årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 
700 kjøretøy, i Trolldalen nord for planområdet. Tellingen regnes som representativ for 
strekningen i prosjektområdet, men med avtagende trafikkmengde mot Tangen. I 
sommermånedene øker trafikken fra både biler og myke trafikanter, grunnet mange 
fritidsboliger i området. Det er fartsgrense 50 km/t gjennom hele prosjektområdet. 
Trafikktellingen viser at gjennomsnittlig hastighet er 43 km/t. Det er ikke etablert 
fartsreduserende tiltak på strekningen.  
 
Området har god dekning med bussholdeplasser, men det går ingen ordinære busser på 
strekningen, bare skolebusser til Lunde barneskole og Kråkerøy ungdomsskole. Barna går langs 
veien til og fra holdeplassene. På strekningen er det 50 km/t uten fartsreduserende tiltak, 
fortau eller gangfelt/trygg kryssing. Behovet for en trafikksikker løsning for myke trafikanter er 
således helt klart til stede. Bussene snur på snuplassen ytterst ved parkeringsplassen på 
Tangen. 
 

      
 
Det er registrert én trafikkulykke, utforkjøring, med personskade (lettere skadet) helt i nordlige 
ende av planområdet. Veien kan oppleves som utrygg for myke trafikantene. Veien er smal, 
det er avkjørsler og dårlig sikt flere steder. Sommerstid er det mye trafikk langs veien, og om 
vinteren fører snøopplag til smalere veibredde.  
 
Det er et pågående reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei langs fv. 108 Kråkerøyveien fra 
Trolldalen – Kjøkøy, i retning Hvaler. I motsatt retning, mot Kråkerøy nord, er det etablert 
gang- og sykkelvei. Den nylig prosjekterte gang- og sykkelveien/fortauet fra fv. 108 til 
Trolldalen, vil bli gjennomført samlet med den aktuelle strekningen i dette planarbeidet. Når 
disse prosjektene er gjennomført vil det være sammenhengende gang- og sykkelveinett til 
skolene, Fredrikstad sentrum og andre målpunkter i nærområdet. 
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5.13 Barn og unges interesser 

Målpunkter for barn og unge i nærområdet er skolen og barnehagene. Ved innkjøringen til 
barneskolen og barnehagene ligger det en Joker butikk. Andre målpunkter kan være 
fotballbanen ved skolen, samt badestranden ved Tangen. 
 
Det har ikke fremkommet ytterligere opplysninger om barns ferdsel eller oppholdsområder i 
planarbeidet, via gjennomført Barnetråkk eller i lokalsamfunnsarbeidet på Kråkerøy. 
 

5.14 Sosial infrastruktur 

Barn som bor i eller i nærheten av planområdet sokner til Lunde barneskole og Kråkerøy 
ungdomsskole. Lunde barneskole, ligger drøyt 2 km nord for Trolldalen. Her ligger også Lunde 
barnehage og Blomsterøya barnehage. Ingen sosial infrastruktur inngår i planområdet.  
 

5.15 Universell tilgjengelighet 

Det er bratte skrenter på begge sider av veien. Det finnes ikke gang-/sykkelvei eller fortau 
innenfor planområdet i dag. Eksisterende busstopp og øvrig veianlegg er ikke opparbeidet i 
henhold til prinsipper for universell utforming. Universell tilgjengelighet må legges til grunn for 
planarbeidet med nytt fortau. 
 

5.16 Teknisk infrastruktur 

5.16.1 Vann- og avløp 

VA-nettet i planområdet består av vannledninger (VL) med dimensjon ø150-225, 
spillvannsledninger (SP) med dimensjon ø160-200, overvannsledninger (OV) med dimensjon 
ø200-250, samt pumpeledninger for spillvann med dimensjon ø110. Hele VA-nettet langs 
strekningen er separert.  
 
 

 
Figur 5-6: Utsnitt av VA-nettet i planområdet (kilde: Sweco Norge AS). 
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Nedenfor forklares detaljert hvordan ledningene ligger i dag, og for å forklare dette best mulig 
er det benyttet henvisning til profilnummer, jf. figur 5-5. 
 
Fra profil 0 til profil 141, ligger en overvannsledning på østsiden veibanen, og fra profil 774 til 
profil 870 følger OV vestsiden av veibanen sørover. Ledningen krysser veibanen i profil 23 og 
profil 774.   
 
Fra profil 0 til 116, ligger vannledningen hovedsakelig østsiden av veibanen. I profil 116 krysser 
VL veien, hvor den videre følger vestsiden av veikanten til profil 952. I profil 36, 76 og 774, 
krysser stikkledninger veien.  
 
Fra profil 0 til 952 følger spillvannsledningen tilsvarende trasé som beskrevet for 
vannledningen, og fortsetter videre til profil 1025. SP krysser veibanen ved ett tilfelle, i profil 
774. I tillegg til SP ligger en pumpeledning for spillvann langs deler av strekningen, fra profil 
290 til profil 774. I profil 774 krysser pumpeledningen veibanen i samme trasé som OV, VL og 
SP.  
 
Flere kummer som er plassert delvis i og langs veibanen, må tas hensyn til ved gjennomføring 
av tiltak i planområdet. I profil 0 og 12 er det plassert kummer øst for veibanen. 5-7 meter fra 
profil 116 i sørgående og nordgående retning, er det lokalisert en kumgruppe på henholdsvis 
vestsiden og østsiden av veien. Videre er det plassert kummer langs veikanten i vest i profil 
169, 226, 290, 383, 423, 485, 529, 576, 599, 644, 699, 725, 747, 744, 881, 870 og 925.  
 

5.16.2 Overvann 

Det er minimalt med overvannsanlegg i området. Det er observert 3 grøftesluk, stikkrenner i 
forbindelse med private avkjørsler, og fem utslippsledninger til sjø. Ellers skjer avrenning i 
hovedsak fra åpne grøfter eller naturlig til skogsområder. Det er registrert to problemområder 
for overvann, Tangen 1a og Tangen 10, der private hager blir oversvømt. Flere eiendommer 
kan ha problemer med overvann.    
 
Som del av planarbeidet er det gjennomført simuleringer av fremtidig situasjon og gitt forslag 
til løsninger. Dette fremkommer i kapittel 6.5.1 og vedlegg 3. Det er ikke konkludert med 
løsning i denne fasen, men planen gir tilstrekkelig fleksibilitet slik at dette kan løses innenfor 
planens rammer på senere tidspunkt i prosjektet. 

5.16.3 Elektro 

Eksisterende belysningsanlegg er stort sett eldre armaturer montert på utligger i trestolper på 
begge sider av kjørevei med tilhørende luftstrekk. Fra øverst i Trolldalen og nesten ned til 
Tangen er det belysning med lyspunktavstand på alt fra 40-70 meter, noe som tilsvarer mer 
eller mindre annenhver stolpe på strekningen.  På det nederste strekket på Tangen er det 
ingen veibelysning.  
 
Eksisterende kabel- og linjeanlegg består for det meste av luftstrekk, med enkelte innslag av 
kabel forlagt i grøft. Helt øverst på strekningen i Trolldalen er det noe kabel som ligger i grøft 
langs tiltaket, samt enkelte krysninger av vei. Like før den store grusplassen hvor det lagres 
båter ved Tyttebærtangen og til rett sør for adkomstveien, ligger det telekabel i grøft langs 
tiltaket. Det er høyspentlinjer som krysser tiltaket ved tre punkter, fra gnr/bnr 432/49 til 
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434/4, fra 432/38 til 432/53 til 432/75 og fra 432/20 til 432/38 til 432/6.  . Fri høyde til 
høyspentlinje må ivaretas. 
 
Berørte etater på strekninger er Norgesnett, Telenor og Hafslund Nett (Regionalnett). Det tas 
forbehold om at det er andre etater som ikke er blitt dokumentert. 
 

5.17 Flom 

Del av planområdet ved Trolldalen småbåthavn og sørlig ende av Tangen ligger innenfor 
kystplanens faresone for 200-års flom, H320. Disse områdene ligger under kote +2,5 m. Ved 
stormflo kan vannstanden bli enda høyere. Det tillates ikke etablering av ny bebyggelse i 
sonen, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny bebyggelse i tråd med kravene i TEK. Det er 
ikke gitt føringer for samferdselsanlegg. 
 

5.18 Grunnforhold 

Det er stedvis berg i dagen gjennom hele planområdet. I følge NGUs løsmassekart består 
området av bart fjell med tynt dekke over berggrunnen og marin strandavsetning. Det er ikke 
registrert grunnvannsborehull (www.ngu.no) innenfor planområdet. Det er heller ikke 
registrert forurensning i grunnen ifølge Miljødirektoratets kartdatabase (www.miljostatus.no), 
og heller ingen forhold som tilsier at det er fare for dette.  
 

5.19 Støyforhold 

Det er lite trafikk i området, og fortau og øvrige tiltak som planlegges i dette prosjektet vil ikke 
medføre vesentlig økning av støy i området. Det er derfor ikke grunnlag for å utrede temaet. I 
bygge- og anleggsperioden kan det oppstå støy, og hensyn til støyforhold vil bli innarbeidet i 
planbestemmelser. 
 

5.20 Luftkvalitet 
Det er lite trafikk i området, og ingen kjente forurensningskilder. Fortau og øvrige tiltak i dette 
planarbeidet vil ikke medføre vesentlig økning i luftforurensning i området, og det er derfor 
ikke grunnlag for å utrede temaet. I bygge- og anleggsperioden kan det oppstå støy, og hensyn 
til støyforhold vil bli innarbeidet i planbestemmelser. 
 

5.21 Risiko- og sårbarhet  

Det er utarbeidet en ROS-analyse som har vurdert hvilke risiko- og sårbarheter tiltaket 
medfører for omgivelsene, og ev. avbøtende tiltak som anbefales. ROS-analysen har tatt 
utgangspunktet i dagens situasjon og tiltaket slik det er presentert i planbeskrivelsen. 
Konklusjonen fra analysen fremkommer i kap. 6.12. Analysen i sin helhet ligger ved som 
vedlegg 4 til planbeskrivelsen.   
 

5.22 Næring 

Ytterst på Tangen ligger det bebyggelse som er regulert til bevertning, overnatting og service. 
Bygget står i dag tomt. 
 

http://www.ngu.no/
http://www.miljøstatus.no/
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5.23 Alternativvurderinger 

I utgangspunktet anbefaler Statens vegvesen tosidig fortau langs veien, jf. innspillet til varsel om 
oppstart. Fredrikstad kommunes intensjon har imidlertid vært å etablere fortau på én side. 
Tosidig løsning har ikke blitt nærmere detaljert i prosjektet, men det er vurdert at det vil 
medføre at parkeringsplassen ved båthavna i Trolldalen blir borte, i øverste del av strekningen 
på Trolldalen vil ytterligere private hager bli berørt, et bolighus må rives, og det vil bli en flere 
meter høy og lang fjellskjæring på vestsiden av veien.  Lenger sør vil ytterligere private hager bli 
berørt, samt at avkjørsler må bygges om på grunn av stigningsforhold. En tosidig løsning vil 
medføre en mye større kostnad og et større inngrep i eiendomsretten, enn ensidig fortau. 
Ensidig fortau vil være en stor forbedring sammenliknet med dagens situasjon, og i forhold til 
antatt trafikkmengde gående og syklende vil ensidig fortau ivareta fremkommelighet og 
trafikksikkerhet tilstrekkelig. 
 
Som del av planarbeidet er det vurdert hvilken side av veien fortauet skal ligge, vest eller øst for 
dagens kjørevei. Ut i fra momenter som terrengtilpasning, bebyggelse, skolevei, trafikksikkerhet, 
dagens situasjon med veinett og trafikkmengde m.m., er det anbefalt at fortauet planlegges på 
vestsiden av veien frem til parkeringsplassen på Tangen. På de mest utfordrende delene, der det 
er smalest og flest konfliktpunkter, vil veien stedvis bli forskjøvet mot øst for å gi plass til fortauet 
på vestsiden. Det er vurdert at dette vil gi minst inngrep og best landskapstilpasning.  
 
Det er ikke et opplagt valg å legge fortauet på vestsiden av veien, selv om gjeldende 
reguleringsplan for Tangenområdet (planID 0106161), vedtatt 21.09.1982, har planlagt 
fortauet på denne siden. Det planlagte fortauet i Trolldalen ligger på østsiden, og det må 
tilrettelegges for en kryssing i forbindelse med holdeplassen. Det er flere boliger og hytter 
tilknyttet vestsiden (inkl. Tyttebærtangen), samtidig er det også flest avkjørsler som krysser 
fortauet på denne siden. En plassering av fortauet på østsiden vil gi flere tilfeldige kryssinger av 
myke trafikanter i områdene med boliger. I tillegg vil plasseringen kreve større terrenginngrep 
langs strekningen, spesielt i området mellom bebyggelsen i Trolldalen og Tangen. Grunnerverv 
synes å være nokså likt fordelt på begge sider, og konflikt med eksisterende teknisk 
infrastruktur vil være tilfelle på begge sider av veien.  
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6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

Hensikten med planen er å ivareta fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter 
som ferdes langs strekningen. Dette gjøres ved å regulere kjørevei med ensidig fortau langs 
Trolldalen-Tangen, samt tilpasninger til gjeldende reguleringsplaner i Trolldalen og ytterst på  
Tangen.  
 

 
Figur 6-1: Viser utklipp av plankartet (kilde: Sweco Norge AS). 

Planområdets størrelse er redusert underveis i planarbeidet. Endelig planområde er ca. 19 daa, 
og berører trafikkareal og tilgrensende eiendommer på vestsiden av Trolldalen og Tangen.  



Detaljreguleringsplan for fortau Trolldalen - Tangen PlanID: 3004 1173 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
Side 30 av 39 

 

6.2 Reguleringsformål 

Tabellene under gir en oversikt over reguleringsformålene, hensynssonene og 
bestemmelsesområdene som planen omfatter, samt arealstørrelse til de ulike feltene. 
Feltnavnene under sammenfaller med feltnavnene i plankartets tegnforklaring. 
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6.3 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Planforslaget foreslår etablering av et nytt offentlig fortau. Etableringen av nytt fortau 
medfører at kjøreveien enkelte steder må forskyves, det etableres nye bussholdeplasser med 
universelt utformet plattform og avsatt areal til leskur. Som en del av tiltaket følger det også 
med areal til annen veggrunn og frisiktsoner. Nedenfor følger en mer detaljert beskrivelse av 
tiltaket og hva det reguleres til.  
 

6.4 Trafikkløsning 

Kapittelet gir en beskrivelse av de planlagte løsningene for kjørevei, fortau, sidearealer, 
kollektivløsning og avkjørsler langs strekningen.  
 

6.4.1 Kjørevei og fortau 

Normalprofilet for kjørevei og fortau er tilsvarende det som er planlagt i Trolldalen, og er 
koblet sammen i grensesnittet mellom disse prosjektene. 
 
Kjøreveien er regulert som kommunal samlevei med 6,25 m bredde (2 x 2,75 m kjørefelt, 0,25 
m skulder mot fortauet og 0,5 m skulder på motsatt side), jf. kommunal veinorm. Langs 
Trolldalen 39-48 er veien sideforskjøvet for å få plass til fortauet på vestsiden, og tilpasset 
eksisterende terreng og bebyggelse. Videre sørover til Tangen 1B er veien planlagt tilsvarende 
eksisterende situasjon. Mellom Tangen 1B-5 er veien sideforskjøvet for å gi plass til fortauet på 
vestsiden uten å berøre eksisterende steinmurer unødig.  
Det er gjennomført en breddeutvidelse i de svingene hvor dette har vært mulig. 
Breddeutvidelsen er gjort i henhold til Fredrikstad kommunes veinorm. 
 
Fortauet er regulert ensidig på vestsiden av kjøreveien med 2,75 m bredde (2,5 m ferdselssone 
og 0,25 m grusskulder), jf. kommunal veinorm. Fortauet har samme stigning som kjøreveien. 
Stedvis kan det bli aktuelt å redusere fortausbredden noe, men dette vil bli nærmere vurdert i 
senere fase av prosjektet.  
 
I nordlig ende, der fortauet skifter side, bør det etableres et tilrettelagt krysningspunkt. Dette 
er ikke særskilt regulert, men må vurderes i senere fase av prosjektet. På Tangen skifter 
fortauet side, og følger østsiden frem til næringsbygget. Begrunnelsen for et sideskift her er for 
å unngå konflikt med manøvrering i forbindelse med parkeringsplasser.   
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Sidearealer til veien reguleres til annen veigrunn – grøntareal og består av grøft, snøopplag og 
skråningsutslag. Grøfteareal/snøopplag er regulert minimum 1,5 m bredt. Skråningsutslagene 
varierer noe, men gir jevnt over lite utslag mot tilliggende eiendommer. Langs følgende 
eiendommer vil det bli behov for nye støttemurer: gnr/bnr 432/17 (Trolldalen 39), 432/82 
(Tangen 1A), 432/26 (Tangen 5).   
 

6.4.2 Avkjørsler 

Som del av planarbeidet er det vurdert om avkjørsler kan saneres, for å redusere konflikt med 
kryssende fortau. Det ligger imidlertid ikke til rette for å sanere avkjørsler langs strekningen, da 
de ligger spredt langs hele strekningen. Avkjørslene til bolig-/fritidseiendommene reguleres 
med samme plassering som i dagens situasjon, og er vist med avkjørselspil i plankartet. Flere 
av avkjørslene vil imidlertid få noe endra stigningsforhold, på grunn av fortauet. Det er vurdert 
at stigningsforholdene vil bli akseptable, og at dette løses i detalj i senere fase av prosjektet. 
Eiendommene på vestsiden vil få avkjørsel over fortauet, og kantstein vil bli nedsenket ved 
hver avkjørsel. Avkjørsler på østsiden har adkomst over annen veigrunn. Detaljer og 
tilpasninger rundt dette avklares i senere fase.  
 

6.4.3 Frisikt 

I avkjøring til Tyttebærtangen og Vraktangen reguleres det frisikt 20 x 45 / 6 x 45), iht. 
kommunal veinorm/N100 vedrørende uregulert kryss. I øvrige private avkjørsler er frisikten 4 x 
45. I avkjørsler som krysser fortauet skal det også være frisikt 3 x 20 m til myke trafikanter på 
fortauet. Dette ivaretas i den regulerte frisikten på 4 x 45 m.  
Unntak fra dette er i avkjørsel til bnr/bnr 432/32 og 432/7, hvor det er lagt inn den frisikten 
som det er  mulig å oppnå i de aktuelle avkjørslene, henholdsvis 3x20m og 4x26m.. 
I frisiktsonene, H_140_1-6, er det gitt føringer om at sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer 
eller liknende ikke skal ha høyde mer enn 0,5 meter over tilstøtende veiers planum. Videre er 
det gitt bestemmelse om at frisiktsonene skal etableres samtidig med nytt veianlegg. 
 

6.4.4 Kollektivtransport 

Det er regulert bussholdeplass i begge retninger ved avkjørsel til Tyttebærtangen. 
Bussholdeplassene er regulert med universelt utformet plattform i 15 meters lengde, jf. 
kommunal veinorm. Plattformen er regulert med en bredde på 2,95 meter. Fredrikstad 
kommune har ingen egne mål for bussholdeplasser og det er dermed tatt hatt høyde for 
dimensjon på plattform fra den nye håndboka til Statens vegvesen, N100. Der går det frem at 
plattformer skal være 2,70 meter brede, i tillegg er det lagt på en skulder på 0,25, slik at den 
totale bredden blir 2,95 meter. Det tilrettelegges for lehus i forbindelse med holdeplassene, 
ved at det er regulert et areal på 3 x 5 meter. 
 

6.4.5 Parkering 

Lengst syd i planområdet ligger det store parkeringsarealer tilknyttet Tangen Kro AS, badeplass 
og brygger. Arealene til parkering vil bli opprettholdt i ny plan. Dette er ivaretatt bl.a. ved at 
nytt fortau bytter side rett nord for parkeringsarealet. Det bør tilrettelegges for noe større 
andel HC-parkeringer i fremtidig utforming enn dagens parkeringsutnyttelse viser.  
 
Nord i planområdet er det foreslått regulert en parkeringsplass for gnr/bnr 432/8 i felt SPA2, 
da dagens parkeringsplass blir berørt av nytt fortau og blir for liten. Grunnet fjell på stedet må 
det sprenges for å få plass til den nye parkeringsplassen.  
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6.4.6 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Med nytt ensidig fortau vil tilgjengeligheten for gående og syklende langs strekningen økes. I 
tillegg reguleres det bussholdeplasser som også øker tilgjengeligheten, samt sikkerheten for de 
som skal ta buss til/fra området. Bussholdeplassen på vestsiden er tilknyttet fortauet som går 
langs hele strekningen, og for bussholdeplassen på østsiden vil det være et lite strekke med 
fortau fra plattformen sørover. Deretter må man krysse veien dersom man skal bevege seg 
lengre sørover/nordover på fortau.  
 
Det er viktig at tilgjengeligheten for gående og syklende ivaretas under anleggsperioden. Det 
er satt krav i bestemmelsene at det skal utarbeides en detaljert plan for omlegging av trafikk i 
byggefasen, med vurdering av trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende.  
 

6.4.7 Felles atkomstveier, eiendomsforhold 

Det er ikke foreslått noen felles adkomstveier, eller sanering av adkomstveier i planforslaget. 
Adkomstveiene som foreslås regulert har enten eierforhold offentlig eller privat.  
 

6.5 Teknisk infrastruktur 

6.5.1 Vann og avløp, overvann 

Som del av planarbeidet er det gjennomført simuleringer av fremtidig situasjon og gitt forslag 
til løsninger. Dette er nærmere beskrevet i vedlegg 3. I fremtidig situasjon vil veiprofilet bli noe 
endret, og overvannshåndteringen bør bli tilpasset dette. Det skal etableres fortau på 
strekningen, noe som vil føre til at avrenningsmønsteret blir forandret. Det er da viktig å 
avsette tilstrekkelig areal til åpne grøfter bak fortauet. I senere fase av prosjektet anbefales å 
måle inn høyder på utløpsledningen, for deretter å lage en sluk- og drensplan tilkoblet 
utløpsledningene, for å sikre trygg bortledning av overflatevann ved hjelp av sluk og åpne 
grøfter. Det er ikke konkludert med løsning i denne fasen, men planen gir tilstrekkelig 
fleksibilitet slik at dette kan løses innenfor planens rammer på senere tidspunkt i prosjektet. 
 

6.5.2 Elektro 

De fleste stolpene kommer i konflikt med tiltaket. Enkelte stolper blir stående i ny veigrøft eller 
kjørevei/fortau. Boligene langs tiltaket får strøm og tele levert via stikkledninger i luft fra disse 
nevnte stolpene. Ved omlegging eller nedlegging av luftstrekk, må disse stikkledningene 
ivaretas. Disse forholdene, samt nytt belysningsanlegg, vil bli detaljprosjektert i senere fase av 
prosjektet.  
 

6.6 Planlagte offentlige anlegg 

Hele tiltaket som planlegges er et offentlig anlegg. 
 

6.7 Miljøoppfølging 

Det er stilt krav i bestemmelsene at det skal utarbeides en miljøoppfølgingsplan før 
anleggsstart. Denne skal beskrive konkret miljøoppfølging i bygge- og anleggsfasen. Se 
bestemmelse 4.5 for mer utfyllende beskrivelse om hva det kreves at miljøoppfølgingsplanen 
skal inneholde.  
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6.8 Universell utforming  

Prinsippet om universell utforming er lagt til grunn for planarbeidet. Kravene til tilfredsstillende 
geometri er søkt ivaretatt, jf. Håndbok N100 og V129 fra Statens vegvesen. Men stigningen på 
fortauet vil nødvendigvis følge Trolldalen og Tangen. På det meste av strekningen er stigningen 
5 % eller lavere. Den bratteste stigningen vil være en strekning på ca. 100 meter fra båthavna i 
Trolldalen til Trolldalen 43, på 7-7,5 %.  

Bussholdeplassene er utformet med tilfredsstillende geometri, og med en høyde som vil gi 
trinnfri av- og påstigning til buss. Det skal etableres lehus. 

6.9 Landbruksfaglig vurdering 

Bygging av nytt fortau vil medføre at noe skog må hogges for å få plass til tiltaket.  
 

6.10 Kulturminner 

Planen medfører ingen tiltak for kulturminner. Det er ikke er registrerte kulturminner innenfor 
planområdet og dermed ingen som vil bli berørt av tiltaket.   
 

6.11 Midlertidig anleggsområde 

Det reguleres et belte på ca. 5 meter langs deler av tiltaket til anlegg- og riggområde i 
byggeperioden. Beltets bredde varierer og er justert for bebyggelse, hager og fjell. Det er gitt 
bestemmelser som gir føringer for bruk og tilbakeføring av disse områdene. Nødvendige inngrep 
og anleggsarbeid kan tillates, men områdene skal benyttes på mest mulig skånsom måte i 
forhold til natur, vegetasjon og omgivelser for øvrig.  Det er også gitt føringer om at områdene 
skal istandsettes slik de var før inngrepet eller i den stand som følger av avtale med grunneier. 
 
Midlertidig trafikkomlegging i anleggsperioden blir vurdert på et senere stadium i prosessen og 
er sikret i planbestemmelsene.  
 

6.12 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Etablering av fortau mellom Trolldalen og Tangen medfører ikke store endringer fra dagens 
situasjon. Tiltaket er i ROS-analysen generelt vurdert til å være positivt med tanke på risiko og 
sårbarheten til planområdet. Rapporten har avdekket fire uønskede hendelser, 
overvannsproblematikk, springflo, skogbrann og ulykke mellom bil og gående/ syklende. 
 
De potensielle hendelsene som er forbundet med risiko kan minimeres gjennom 
risikoreduserende tiltak. Det anbefales å utbedre overvannsanlegget og sikre hensynssoner for 
frisikt i plankartet. For skogbrann kan det eventuelt gås gjennom brannrutinene ved slike 
hendelser. Springflo vil kunne påvirke planområdet men det vurderes at dette medfører liten 
risiko da laveste punkt på veien er ca. 1,5 meter over havet.  
 
I sum viser risiko- og sårbarhetsanalysen at planområdet er egnet for foreslått utbygging. Ingen 
av de forhold som er avdekket i analysen er av slik karakter at de medfører så stor risiko at de 
skulle tilsi at tiltaket ikke bør gjennomføres. 
 

6.13 Rekkefølgebestemmelser 

Det er foreslått en rekkefølgebestemmelse tilknyttet etableringen av lehus på 
bussholdeplassene.   
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7 Virkninger av planforslaget 
 

7.1 Stedets karakter 

Det nye tiltaket vil medføre at noe mer areal som i dag består av skog, fjellknauser og hager 
går med til samferdselsareal. Samferdselsarealet vil ta en større del av landskapet, men 
samtidig bidra til et oppgradert inntrykk av veilegemet, grøfter og bussholdeplasser.  
 

7.1.1  Overordnede planer 

Planen imøtekommer flere intensjoner og målsettinger i overordnede planer om reduksjon i 
klimagassutslipp, sammenheng i gang- og sykkelveinettet, trafikksikkerhet og folkehelse. 
Forslaget er en direkte oppfølging av kommunens hovedmål om økt bruk av sykkel, gange og 
kollektivtransport ved at det tilrettelegges for dette der folk ferdes. Planen bidrar i tillegg til 
tryggere skoleveier og trafikksikker ferdsel i nærmiljøet, mulighet for mer friluftsliv, aktivitet og 
bedre folkehelse, og bedre tilgjengelighet til strandsonen.   
 

7.1.2 Reguleringsplaner 

Følgende gjeldende reguleringsplaner blir helt eller delvis erstattet av ny reguleringsplan: 
- «Småbåthavn i Trolldalen» (planID 010679), vedtatt 18.07.1975. 
- «Tangenområdet» (planID 0106161), vedtatt 21.09.1982. 
- «Gang- og sykkelvei/fortau – Trolldalen» (planID 0106489), vedtatt 19.09.2002. 

 

7.2 Landskap 

Opparbeidelse av tiltaket vil ikke få virkninger på det overordnede landskapsbildet i området. 
Planen omfatter et begrenset areal langs eksisterende veistrekning, og vil stedvis berøre 
eksisterende hager og medføre noe bergskjæring. Inngrepene er forsøkt holdt til et minimum, 
ved at kjøreveien stedvis sideforskyves for å redusere virkning på eksisterende bebyggelse. 
Eksisterende steingjerder opprettholdes.  For anleggsarbeidet er det gitt bestemmelser om at 
terrenginngrep skal utføres skånsomt og gis en naturlig overgang mot eksisterende terreng, at 
eksisterende trær og vegetasjon skal ivaretas eller reetableres og at alle berørte arealer settes 
i stand etter avtale med grunneier eller tilbakeføres til opprinnelig stand. 
 

7.3 Kulturminner og kulturmiljø 

Planen medfører ingen virkninger for kulturminner eller kulturmiljø. 
 

7.4 Naturmiljø 

Det er registrert funn i naturbasen av ærfugl (nær truet, NT) og svensk bjørnebær (sterkt truet, 
EN) innenfor planområdet. Ærfugl er registrert på snuplassen på Tangen, og dette området 
berøres ikke av tiltaket.  
 
Registreringen av svensk bjørnebær er under en bergvegg langs østsiden av Trolldalen, nord i 
planområdet. På dette strekket skal det bygges fortau. Det er gjennomført en kartlegging som 
fastsetter at tiltaket berører forekomsten. Det er gjort en vurdering av om det er mulig å 
unngå det arealet hvor arten er, men det vil være vanskelig å flytte vei eller fortau på en måte 
som ikke krever svært store inngrep i knausen sydøst for veilegemet.   
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I plankartet er det lagt bestemmelsesområde ved plasseringen av forekomsten. Arten skal 
flyttes til egnet sted av fagkyndige før anleggsarbeidet starter. Det er og knyttet en 
rekkfølgebestemmelse til flyttingen.  

7.4.1 Beskrivelse 

En forekomst av svensk bjørnebær vil bli berørt av tiltaket. 
 

7.4.2 Vurdering mht Naturmangfoldloven §§ 8-12 (LOV 2009-06-19 nr 100) 

 
§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 
naturmangfoldet.  
 
Vår vurdering: 
I forbindelse med forberedende fase av planarbeidet ble det gjennomført befaring av 
naturforvalter i området, og utført søk i nasjonale databaser som Naturbase og Artskart. 
Planområdet omfatter i stor grad eksisterende veianlegg og villahager. Det er sideterrenget 
langs veien som blir berørt av planen. Relevant naturforekomst som vil bli berørt av tiltaket er 
registrert funn av svensk bjørnebær (Rubus gothicus) innenfor planområdet. Svensk bjørnebær 
vurderes som sterkt truet (EN) iht. Norsk rødliste for arter. Arten har et begrenset individtall i 
Norge, trolig rundt 200. I Norge er det bare kjente forekomster i Østfold og Vestfold. Den er 
sjelden, men på grunn av uklar artsinndeling for bjørnebær kan det være mørketall. 
Populasjonsutviklingen er ukjent. Svensk bjørnebær er ellers vanlig i Danmark, Sør-Sverige og 
Mellom-Europa (Kilde: Artsdatabanken).  
 
Registreringen i Artskart stammer fra 2016, og er lagt inn av Kåre Magnus Lye som er professor 
emeritus i botanikk ved NMBU. Lye har publisert flere artikler om Rubusslekten. Registreringen 
anses derfor som svært sikker. Registreringen i Artskart er markert å ligge på syd/østsiden av 
Trolldalen.  Det er gjennomført en befaring høst 2019, som verifiserer forekomsten. Befaringen 
avgrenset lokaliteten med bjørnebær, og denne ligger på nord/vestsiden av veglegemet, der 
fortau er planlagt. Etter forekomsten ble det utarbeidet et notat om forekomsten. 
Kunnskapsgrunnlaget i denne saken anses å være godt.  
 
§ 9. (føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.  
 
Vår vurdering: 
Det vurderes at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmangfold og virkning på 
naturmangfold i saken, og denne kunnskapen blir benyttet i vurderingene av §§ 10-12.  
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§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for.  
 
Vår vurdering: 
Det er sannsynlig at forekomsten av svensk bjørnebær vil forsvinne eller bli sterkt forringet ved 
bygging av fortau langs Trolldalen. Det er ikke kjent i hvilken grad andre forekomster av svensk 
bjørnebær i Østfold og Vestfold er truet av utbyggingstiltak eller lignende, men det er 
registrert så få forekomster av arten i Norge at tap av en enkelt forekomst kan være vesentlig 
for artens overlevelse i Norge. Utbyggingen anses således å bidra til en vesentlig økning av den 
samlede belastningen på bestanden av svensk bjørnebær i Norge.  
 
§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 
Vår vurdering: 
Bjørnebærforekomsten vokser i et område der veien ligger i en smal dal. Det er derfor ikke 
mulig å ivareta forekomsten og samtidig bygge fortau langs Trolldalen. Skaden på forekomsten 
og den mulige skaden på populasjonen av svensk bjørnebær i Norge vil være vesentlig. For å 
begrense skaden på populasjonen av arten skal plantemateriale fra forekomsten flyttes til 
egnet lokalitet. Fredrikstad kommune vil bekoste dette.  
 
§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  
 
Vår vurdering: 
Ettersom det er så få kjente forekomster av svensk bjørnebær i Norge, og det ikke er mulig å 
bygge fortau langs Trolldalen uten å ødelegge leveområdet for forekomsten skal 
plantemateriale fra forekomsten flyttes til egnet sted som et avbøtende tiltak.  
 
For å få til en vellykket flytting er det en forutsetning av det er en botaniker med kjennskap til 
rubusartene til stede slik at det flyttes plantemateriale fra riktig rubusart.  
 
Planten skal flyttes til en lokalitet med tilsvarende kvaliteter, det vil si en kantsone i et lunt, 
solrikt område. Dersom det er mulig ut fra årstid skal det også tas stiklinger fra planten for 
oppformering.  
 
 

7.5 Friluftsliv og rekreasjon 

Planen innebærer opparbeidelse av nytt fortau som vil bedre tilgangen for gående og syklende 
til friluftsområder og strandsonen, bl.a. det statlig sikrede området ved Tangen. Når dette 
knyttes sammen med eksisterende gang- og sykkelvei langs fv. 108 Kråkerøyveien vil det 
medføre en trafikksikker forbindelse for gående og syklende til store områder for friluftsliv og 
rekreasjon. 
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7.6 Jordressurser/landbruk  

Terrenget er bratt flere steder langs strekningen, og dermed er det ikke så mye trær som 
vokser så altfor nærme veien og dermed må hogges grunnet tiltaket. Det er ikke snakk om 
store mengder skog, og det vurderes at planen medfører begrenset virkninger for landbruket.  
Eksisterende driftsvei til 432/38 opprettholdes. 
 

7.7 Vei- og trafikkforhold 

En gjennomføring av planen med etablering av fortau og oppgraderte holdeplasser, vil gi økt 
trafikksikkerhet og gi forbedret fremkommelighet for myke trafikanter. Dette vil kunne gi økt 
ferdsel til fots, på sykkel og kollektiv. Kjøreveien vil bli opprettholdt som kommunal samlevei, 
og det forventes ikke økt trafikk som følge av prosjektet.  
 

7.8 Sosial infrastruktur 

Planen medfører ingen virkninger for sosial infrastruktur, da det ikke legges opp til ny 
boligbebyggelse som kan påvirke kapasitet på skoler og barnehage. 
 

7.9 Barns interesser 

Økt trafikksikkerhet, fremkommelighet og forbedret sammenheng i veinettet er av stor 
betydning for barns ferdsel i trafikken, spesielt på skoleveien. Å legge til rette for at barn kan 
gå/sykle til skole og fritidsaktiviteter har også et folkehelseperspektiv, som er av betydning.  
 

7.10 Universell tilgjengelighet 

Tiltaket vil forbedre dagens situasjon, ved at det etableres fortau og bussholdeplasser med 
universell utformet plattform. Stigningen på fortauet vil følge veien. Totalt sett vil det bli bedre 
tilgjengelighet på strekningen enn dagens situasjon.  
 

7.11 Næring 

Tiltaket har ingen virkning for næringsvirksomhet på Tangen. Det regulerte fortauet vil bli 
avsluttet på oversiden av næringsbygget som vil gi en tryggere ferdsel for potensielle kunder. 
Antallet parkeringsplasser vil bli uendret. 
 

7.12 Teknisk infrastruktur 

En gjennomføring av planen vil kunne forbedre forholdene tilknyttet vann, avløp og overvann. 
Detaljløsninger tilknyttet slike forhold må imidlertid ivaretas i videre arbeid med prosjektet.  
 

7.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Tiltaket initieres og bygges av kommunen. 
 
Planforslaget kan utløse innløsningsplikt for nytt offentlig fortau, samt offentlig kjørevei.  
 

7.14 Avveining av virkninger 

Fremføring av nytt ensidig fortau vil medføre noe terrenginngrep på offentlig og privat grunn. 
Det er noe trangt flere steder på området, og det kreves ekstra areal for å få plass til fortauet. 
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Det er også påvist en truet art, svensk bjørnebær, som er påvist et sted i nærheten av dagens 
vei. Det er gjennomført kartlegging av en fagkyndig og gjort funn av Svensk bjørnebær i det 
området fortauet er planlagt.  
 
Fortauet og bussholdeplasser vil derimot medføre bedre tilgjengelighet for myke trafikanter og 
medføre flere positive konsekvenser. Veilegemet vil bli oppgradert, da det i dag er noe ujevnt 
og ødelagte partier grunnet tele. Overvannshåndtering i området vil også bli betraktelig 
forbedret, og håndtert i grøfter. Det kan ellers nevnes at tiltaket vil medføre både tryggere 
skole- og ferdselsvei, økt tilgang til friluftsliv- og rekreasjonsområder og bedre universell 
tilgjengelighet gjennom området.  
 
Det er samlet sett en overvekt av positive konsekvenser ved at nytt fortau etableres på 
strekningen.  
 

7.15 Grunnerverv, virkning for bebyggelsen og eiendomsforhold 

For å få plass til et nytt fortau langs Trolldalen og Tangen, er det nødvendig med en utvidelse av 
veiareal på bekostning av private eiendommer. Vestsiden blir sterkest berørt, fordi arealbeslaget 
er størst på denne siden som følge av fortauet. Bebyggelse blir ikke direkte berørt, med unntak 
av en garasje/bod på gnr/bnr. 432/53. Hager, gårdsplasser og avkjørsler vil bli direkte berørt. På 
østsiden avsettes sideareal til veien, samt holdeplass med fortau.  
 
Reguleringsplanen gir hjemmel til arealbeslag, både midlertidig og permanent, på flere av 
eiendommene i planområdet. Arealer til permanent erverv vil avhenge av det faktiske 
arealbeslaget etter at tiltaket og oppmåling av nye eiendomsgrenser er gjennomført.   
 
Ved gjennomføring av prosjektet vil Fredrikstad kommune, som prosjekteier, gjennomføre 
grunnerverv. Dette kan ordnes på ulike måter: 
 

- Avtale om avståelse av grunn (kjøpekontrakt). 
- Avtale om at erstatning skal fastsettes ved skjønn. 
- Ekspropriasjon der areal og rettigheter blir ervervet gjennom et ekspropriasjonsvedtak 

og erstatningen blir fastsatt ved skjønn. 
 

Uansett fremgangsmåte vil prosjekteier ha dialog og gjennomføre forhandlinger om avtaler 
med hver enkelt berørt grunneier. Det er i de tilfeller det ikke lykkes å forhandle frem en avtale 
at det kan bli aktuelt med en ekspropriasjon.  
 

8 Vedlegg 
Vedlegg 1: Sammendrag og kommenterer til innspill ved varsel om oppstart, datert 08.03.2019 
Vedlegg 2: Naturmangfold-notat, datert 26.11.2018 
Vedlegg 3: Overvann-notat, datert 14.11.2018 
Vedlegg 4: ROS-analyse, datert 06.02.2019 
Vedlegg 5: Vurdering av registrert forekomst av svensk bjørnebær, datert 10.10.2019 
 

 

 


