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Saksnr.: 2017/19298 
Dokumentnr.: 87 
Løpenr.: 97113/2020 
Klassering: L12 
Saksbehandler: Simen Norheim 

 
 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 27.08.2020 78/20 
Bystyret 10.09.2020 93/20 

 

Forslag til detaljregulering for Fortau Trolldalen-Tangen 
nasjonal arealplanID 3004 1173 – Kråkerøy 
Forslagsstiller: Fredrikstad kommune 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til bystyret: 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslaget til 

detaljregulering for Fortau Trolldalen-Tangen, nasjonal arealplanID 3004 1173, 
plankart datert 02.05.19, sist revidert 17.06.20 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 02.05.19, sist revidert 17.06.20. 

 
Fredrikstad, 17.08.2020 
 

Planutvalgets behandling 27.08.2020: 

På vegne av Ap, Sp, MDG og R fremmet Ole Haabeth (Ap) følgende tilleggspunkt: 
Det vises til Planbeskrivelsen §6.4.2. 
Fortauet kantstein holdes så lave som mulig. Man foretar ingen nedsenkning ved 
avkjørslene, men lager en overgang mellom fortauskant og kjørebane i kjørebanen. 
 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Ole Haabeth ble enstemmig vedtatt. 

Planutvalgets innstilling 27.08.2020: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslaget til 
detaljregulering for Fortau Trolldalen-Tangen, nasjonal arealplanID 3004 1173, 
plankart datert 02.05.19, sist revidert 17.06.20 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 02.05.19, sist revidert 17.06.20. 

2. Det vises til Planbeskrivelsen §6.4.2. 
Fortauet kantstein holdes så lave som mulig. Man foretar ingen nedsenkning ved 
avkjørslene, men lager en overgang mellom fortauskant og kjørebane i kjørebanen. 

 

Bystyrets behandling 10.09.2020: 

Votering: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Bystyrets vedtak 10.09.2020: 

1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslaget til 
detaljregulering for Fortau Trolldalen-Tangen, nasjonal arealplanID 3004 1173, 
plankart datert 02.05.19, sist revidert 17.06.20 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 02.05.19, sist revidert 17.06.20. 

2. Det vises til Planbeskrivelsen §6.4.2. 
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Fortauet kantstein holdes så lave som mulig. Man foretar ingen nedsenkning ved 
avkjørslene, men lager en overgang mellom fortauskant og kjørebane i kjørebanen. 

 
Fredrikstad, 21.09.2020 
Rett utskrift. 
 
Yvonne Meidell 
møtesekretær 
 
Utskrift til:  saksbehandler Simen Norheim, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. 
Kopi til:  dir.for Seksjon Bente Meinert, Seksjon for kultur, miljø og byutvikling. 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det framlagte forslaget til 

detaljregulering for Fortau Trolldalen-Tangen, nasjonal arealplanID 3004 1173, 
plankart datert 02.05.19, sist revidert 17.06.20 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser datert 02.05.19, sist revidert 17.06.20. 

 
Sammendrag 
Saken gjelder forslag til detaljregulering av Fortau Trolldalen-Tangen, som fremmes av 
Fredrikstad kommune v/Teknisk drift. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for 
fortau langs et ca. 1 km langt strekke hvor det i dag ikke er tilrettelagt for myke trafikanter. 
Dette vil knytte seg til eksisterende gang- og sykkelveinett i kommunen. 
 
Planforslaget lå ute på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 05.07.2019 - 09.09.2019. 
Det ble da mottatt 13 uttalelser. Det ble ikke fremmet innsigelse mot planforslaget.  
 
Etter samlet vurdering anbefaler kommunedirektøren at det framlagte planforslaget vedtas. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart datert 15.05.2020  
2 Trolldalen - Tangen plankart 1, datert 02.05.2019, revidert 17.06.2020  
3 Trolldalen - Tangen plankart 2, datert 02.05.2019, revidert 17.06.2020  
4 Trolldalen - Tangen plankart 3, datert 02.05.2019, revidert 17.06.2020  
5 Planbeskrivelse, datert 02.05.2019, sist revidert 18.06.2020  
6 ROS-analyse datert 06.02.2019  
7 Vurdering av forekomst av svensk bjørnebær, datert 10.10.19  
8 Planbestemmelser, datert 02.05.2019, revidert 29.07.2020  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2017/19298. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å øke framkommeligheten og trafikksikkerheten for myke 
trafikanter som ferdes på strekningen Trolldalen-Tangen. Det legges til rette for ensidig 
fortau, i underkant av 1 km, samt kollektivholdeplasser og nødvendig sideareal til 
veianlegget. 
 
Forslagsstiller er Fredrikstad kommune, Teknisk drift. 
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Plankonsulent er Sweco Norge AS. 
 
Overordnet planstatus 
I planbeskrivelsen er følgende planer og føringer nevnt: 

• Fylkesplan for Østfold, Østfold mot 2050 
• Regional Kystsoneplan for Østfold 
• Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-2029 
• Kommuneplanens samfunnsdel, Fredrikstad mot 2030 
• Kommuneplanens arealdel 2011-2023 
• Kystsoneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 
• Kommunedelplan for naturmangfold i Fredrikstad, høringsutkast 
• Kommunedelplan for klima og energi 2013-2017 
• Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad 
• Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 
• Overvannsrammeplan 
• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
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. 
 
Planområdet omfatter trafikkareal og eiendommer som grenser til dette på begge sider av 
veien fra Trolldalen til Tangen. Avgrensningen ved varsel om oppstart inneholdt eiendommer 
på begge sider av veien, da det ikke var bestemt hvilken side fortauet skulle reguleres på. 
 
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. 
 
Både i nord- og sørenden av planområdet er det etablerte boligområder med 
eneboliger/fritidsboliger og tilhørende hager, utbygget i flere epoker. 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. 
 
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. 
 
Det er registrert en forekomst med den rødelistede arten svenske bjørnebær langs 
Tangenveien. Denne forekomsten ble subjekt for ny befaring 26.09.2019, for mer 
informasjon om dette henvises det til vedlegg 7. 
 
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. 
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Beskrivelse av planforslaget 
Hensikten med planen er å ivareta framkommelighet 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 fram til avkjørselen for eiendom 432/116. Som følge av 
revisjonen etter 1. gangs høring og offentlig ettersyn har fortauets utstrekning blitt redusert 
med 20 m i søndre ende. Dette er for å unngå beslaglegning av parkeringsplasser tilknyttet 
næringsbygget nederst på Tangen, og for å redusere antall avkjørsler som krysser fortauet. 
 
Det er regulert bussholdeplass i begge retninger ved avkjørsel til Tyttebærtangen. 
Bussholdeplassene er regulert med universelt utformet plattform i 20 meters lengde, jf. 
innspill fra Statens vegvesen. Plattformen er regulert med en bredde på 2,95 meter. 
 
Planforslaget viser følgende formål: 
Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 1: 

• Bebyggelse og anlegg (BA 1-6) 
• Fritids- og turistformål (BFT) 

  
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 2: 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (S1-2) 
• Veg (SV) 
• Kjøreveg (SKV 1-3) 
• Fortau (SF) 
• Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
• Holdeplass/plattform (SH 1-2) 
• Leskur/plattformtak (SP 1-2) 
• Parkering (SPA 1-3) 
  

Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift, jf. pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 5: 
• LNFR areal (L1-2) 

  
Hensynssoner, jf. pbl. § 12-6: 

• Frisikt (H140) 
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Bestemmelsesområde, jf. pbl. § 12-7 nr.9 og 10: 
• Midlertidig anlegg- og riggområde (#1-5) 
• Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak (#6) 

 
Konsekvenser av planforslaget 
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 fram 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 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. 
 
Framføring 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. Det er også påvist en truet art, svensk bjørnebær, som er påvist et sted i nærheten 
av dagens vei. Det er usikkert om denne blir berørt av tiltaket, men det er lagt inn en 
bestemmelse som sørger for at det gjøres en nærmere kartlegging av en fagkyndig før 
anleggsarbeidet kan iverksettes. Det er naturlig at dette arbeidet gjøres i vekstsesongen. 
 
For å få plass til et nytt fortau mellom 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. 

 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er foretatt en ROS-analyse over hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært 
sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser. Analysen viser at det er få 
aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning. 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. 
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Samråd og medvirkningsprosess 
Oppstart av reguleringsarbeidet ble kunngjort 19.01.2018 med varslingsbrev til naboer og 
offentlige høringsinstanser, samt Fredrikstad blad og kunngjøring på kommunens nettside. 
Høringsfrist for innspill var 06.03.18. Plankonsulenten mottok 12 innspill i forbindelse med 
varsel om oppstart. Varslingsuttalelsene er referert og kommentert som vedlegg til 
planbeskrivelsen. 
 
Planarbeidet og varslingsområdet ble utvidet helt nord i planområdet, og varslet på nytt i 
begrenset omfang i perioden 20.03.19 - 10.04.19 etter at det framkom et ønske om å sikre 
at det blir regulert et kontinuerlig fortau. Plankonsulenten mottok ingen nye innspill i utvidet 
høringsperiode. 
 
Planforslaget lå ute til høring 05.07.2019 - 09.09.2019. Det ble da mottatt 13 uttalelser, 
ingen innsigelser. Uttalelsene er gjengitt og kommentert av både konsulent og 
kommunedirektøren under. 
 
Som følge av uttalelsene har plandokumentene vært subjekt for endringer. 
 

Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer 

1. Østfold fylkeskommune 
Østfold fylkeskommune har ingen innvendinger til planforslaget. 
  
Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller har ingen kommentar. 
  
Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren slutter seg til plankonsulentens kommentar. 

  
2. Statens vegvesen 

1. Statens vegvesen anbefaler at det reguleres inn en breddeutvidelse i de minste 
horisontalkurvaturene da kjørefeltene er relativt smale og vegen skal trafikkeres 
jevnlig av buss. 

2. Det er ikke samsvar med vegbredde i plankart og i planbeskrivelsen. 
3. Utkjøringslengden på holdeplassen på østsiden er litt kort med 15 meter. Statens 

vegvesen anbefaler at utkjøringslengden økes til 20 meter. 
4. Statens vegvesen foreslår å endre bestemmelse § 5.5 bokstav b fra å si at det skal 

etableres lehus til at det kan etableres lehus. 
5. Statens vegvesen anbefaler å gjøre om bestemmelsen om støy i 

miljøoppfølgingsplanen. 
6. Avkjørsel til pumpehuset på eiendom gnr. 434 bnr. 4 bør reguleres med en pil. Det 

bør og parkeringsplassen SPA2. 
  

Forslagsstillers kommentar: 
1. Strekningen er gjennomgått og der hvor det er mulig, er det regulert inn en 

breddeutvidelse. 
2. Plankart og planbeskrivelse skal oppdateres slik at de stemmer overens. 
3. Utkjøringslengden på holdeplassen endres slik Statens vegvesen anbefalte. 
4. Det er et ønske å sikre etableringen av lehus i planen. Bestemmelsen beholdes, men 

den suppleres med en rekkefølgebestemmelse som sikrer etablering. 
5. Kommentar tas til følge. 
6. Tas til følge. 
  
Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren slutter seg til plankonsulentens kommentar. 
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Med unntak av punkt 5 har alle punktene i Statens vegvesens (SVV) uttalelse ført til 
endringer i plandokumentene. Kommunedirektøren anser endringene i plandokumentene 
som tilstrekkelig svar på SVVs uttalelse. 

  
3. Direktoratet for mineralforvaltning 

Planområdet omfatter ingen registrerte forekomster av mineralske ressurser, 
bergrettigheter eller masseuttak. DMF har ingen merknader til planforslaget. 
  
Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller har ingen kommentarer. 
  
Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren slutter seg til plankonsulentens kommentar. 

  
4. NVE 

NVE har ingen kommentarer til planforslaget. De informerer om at dersom det er behov 
for NVEs bistand i saken kan NVE Region Øst kontaktes for en konkret forespørsel. 
  
Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller har ingen kommentar. 
  
Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren slutter seg til plankonsulentens kommentar. 

  
5. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Har ingen konkrete innspill til planforslaget, men viser til at Fylkesmannen har et 
overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer. 
  
Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller har ingen kommentar. 
  
Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren slutter seg til plankonsulentens kommentar. 

  
6. Fylkesmann i Oslo og Viken 

1. Fylkesmannen påpeker at det er gjort funn av svensk bjørnebær i planområdet. Arten 
er rødlista og oppført som sterkt truet. Det er foreslått i reguleringsplanen at 
funnstedet for arten skal kartlegges før anleggsarbeidet kan igangsettes. Dette 
mener Fylkesmannen er for sent. Fylkesmannen anbefaler at kartleggingsarbeidet 
gjennomføres før reguleringsplanen blir vedtatt. 

2. Fylkesmannen mener at bestemmelsen om verdifulle trær er for utydelig. Det 
anbefales å styre føringen om bevaring av trær og at reetablering skjer der befaring 
ikke er mulig. 

  
Forslagsstillers kommentar: 
1. Kommentar tas til følge. Det er nå gjennomført et kartleggingsarbeid, som er 

beskrevet i planbeskrivelsen. Det er videre knyttet bestemmelser til område hvor 
arten er funnet, som krever flytting av arten til egnet plass. Fredrikstad kommune har 
flere eiendommer i det aktuelle nærområdet, slik at arten kan flyttes til en av dem, 
avhengig av egnethet. 

2. Bestemmelsen er skrevet om. 
  

Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren slutter seg til plankonsulentens kommentar. 
Bestemmelse § 3.2 forutsetter nå bevaring av vegetasjon, med reetablering der bevaring 
ikke er mulig. Dette er en endring fra likestillingen mellom bevaring og reetablering som 
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ble presentert i høringsutkastet. Det er gjort et arbeid med å kartlegge forekomsten av 
svenske bjørnebær. Et videre arbeid skal gjennomføres/er gjennomført for å identifisere 
en egnet omplassering for bjørnebærene. Rekkefølgekrav sikrer at dette skal 
gjennomføres av fagkyndig før anleggsarbeidet starter. 

  
7. Bane NOR 

Planområdet berører ikke jernbanens interesser og Bane NOR har derfor ingen 
kommentarer. 
  
Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller har ingen kommentar. 
  
Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren slutter seg til plankonsulentens kommentar. 

  
8. Kystverket 

Planarbeidet har ikke betydning for Kystverket sine interesser, og Kystverket har derfor 
ingen kommentar. 
  
Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller har ingen kommentar. 
  
Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren slutter seg til plankonsulentens kommentar. 

  
9. Paul Erik Risberg – Grunneier Trolldalen 41 

Eiendommen Trolldalen 41 mister 1 parkeringsplass og garasjen som tilhører 
eiendommen gnr. 432 bnr. 53 må rives som en følge av planforslaget. Videre kommer 
Risberg med et forslag til løsning til hvordan dette kan kompenseres. 
  
Forslagsstillers kommentar: 
Dette er ikke punkter som kan løses i reguleringsplanfasen, det håndteres i senere fase. 
  
Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren slutter seg til plankonsulentens kommentar. 

  
10. Morten Grinderud – Grunneier Trolldalen 46 

Grinderud mener at sidevalg av fortauet ikke er riktig, og foreslår en annen løsning. 
  
Forslagsstillers kommentar: 
Som en del av planarbeidet er det gjennomført en helhetlig vurdering av hvilken side av 
fortauet skal ligge. Ut ifra momenter som terrengtilpasning, bebyggelse, skolevei, 
trafikksikkerhet, dagens situasjon med veinett og trafikkmengde mm, er det anbefalt at 
fortauet plasseres på vestsiden fram til parkeringsplassen på Tangen. 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. 
  
Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren slutter seg til plankonsulentens kommentar. 
  

11. Øivind Brynhildsen og Beate Andersen – Trolldalen 48 
Brynhildsen og Andersen kommer med forslag til annen plassering av fortauet. 
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Forslagsstillers kommentar: 
Som en del av planarbeidet er det gjennomført en helhetlig vurdering av hvilken side av 
fortauet skal ligge. Ut ifra momenter som terrengtilpasning, bebyggelse, skolevei, 
trafikksikkerhet, dagens situasjon med veinett og trafikkmengde mm, er det anbefalt at 
fortauet plasseres på vestsiden fram til parkeringsplassen på Tangen. 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. 
  
Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren slutter seg til plankonsulentens kommentar. 

  
12. Jan og Helene van der Oord – Trolldalen 43 

Van der Oord er bekymret for at etableringen av fortauet vil medføre mer støy og aktivitet 
inntil huset, samtidig som muligheten for å bruke hagen foran huset blir begrenset. 

 
De ønsker ikke at arealet som de bruker som uteområde mellom huset og det planlagte 
fortauet blir ødelagt av sprenging av fjell. 
  
Forslagsstillers kommentar: 
Som en del av planarbeidet er det gjennomført en helhetlig vurdering av fortauets 
plassering. I denne vurderingen er det og gjort et arbeid med å minimere inngrepene i 
private hager. Ut ifra momenter som terrengtilpasning, bebyggelse, skolevei, 
trafikksikkerhet, dagens situasjon med veinett og trafikkmengde mm, er det anbefalt at 
fortauet plasseres på vestsiden fram til parkeringsplassen på Tangen. 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. 
  
Kommunedirektørens kommentar: 
Kommunedirektøren slutter seg til plankonsulentens kommentar. 

  
13. Advokat Eilert Eilertsen på vegne av Familien Nisan/Kristiansen – Gnr. 432 bnr. 57 og 

gnr. 432 bnr. 116 
Eilertsen informerer om at reguleringsplanen medfører et beslag av parkeringsplassene 
som Tangen kro har hatt rett på å bruke siden virksomheten ble startet tidlig på 1960-
tallet. Dette er uheldig for de som ønsker å etablere seg i bygget, da driften er helt 
avhengig av parkeringsplasser for sine gjester. På eiendom gnr. 432 bnr. 116 ligger det 
en hytte som har adkomst fra Tangenveien. Eilertsen informerer om at hytta skal ha 
tinglyste parkeringsplasser på eiendommen 432/57. 
  
Forslagsstillers kommentar: 
Fortauet justeres slik at det stopper ved avkjørselen til hyttetomten. På denne måte 
berører ikke planen parkeringsplasser til Tangen kro, hyttetomten eller avkjørselen. 
  
Kommunedirektørens kommentar: 
Advokat Eilertsen informerer at Nisan/Kristiansen ikke ble varslet ved oppstart og ba 
derfor om at deres innspill i høringsperioden ble behandlet som om det hadde kommet 
inn i en tidligere fase. Vi kan bekrefte at de sto på varslingslisten, men ikke at de faktisk 
ble varslet. 
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Uttalelsen fra Nisan og Kristiansen med hensyn til plangrepet gikk på utstrekningen av 
fortauet, samt mindre kommentarer angående feilaktig informasjon i planbeskrivelsen. 

 
Uttalelsen har ført til nødvendige endringer i planbeskrivelsen, samt endring av 
plangrepet i tråd med det som foreslås i høringsuttalelsen. Kommunedirektøren vurderer 
at uttalelsen er besvart tilstrekkelig.   

 
Økonomiske konsekvenser 
Tiltaket initieres og bygges av kommunen. 
 
Planforslaget kan utløse innløsningsplikt for nytt offentlig fortau, samt offentlig kjørevei. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
I avveining av virkninger vises det til at bedre tilgjengelighet for myke trafikanter medfører 
flere positive konsekvenser: 

 Tryggere skolevei 

 Økt fysisk aktivitet 

 Redusert privatbilisme 

 Positivt for klima 

 Økt tilgang til friluftsliv- og rekreasjonsområder 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Kommunedirektøren anser planforslaget å være i tråd med overordnede planer og føringer 
om trafikksikkerhet, tilrettelegging for gående og syklende, og nasjonalt mål om redusert 
personbiltrafikk. 
  
Det ble gjennom ROS-analysen identifisert fire uønskede hendelser, tre av disse hvor 
avbøtende tiltak bør vurderes. Kun to av disse kan sikres gjennom avbøtende tiltak. Den 
siste hendelsen (skogbrann) er vanskelig å hensynta gjennom en reguleringsplan av denne 
typen. Ettersom plangrepet heller ikke påvirker sannsynligheten eller konsekvensen av den 
aktuelle hendelsen vurderes det som tilstrekkelig at forholdet er belyst. Kommunedirektøren 
anser at det totale risikobildet er ivaretatt. 
  
Kommunedirektøren anser dokumentasjon og vurdering av kulturminner og kulturmiljø som 
tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. 
  
Naturmangfoldloven § 7 fastsetter at lovens prinsipper i §§ 8-12 skal legges til grunn ved alle 
beslutninger som berører naturmangfold. Det vises til planbeskrivelsens kapittel 7.4.2 der 
planen er vurdert etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. De aktuelle forholdene rundt 
naturmangfold, samt viktig vegetasjon, vurderes som godt dokumentert og ivaretatt i 
planforslaget. 
  
Det er for øvrig ikke kjent viktige samfunnsmessige forhold som blir vesentlig berørt av 
planlagte tiltak.  
  
Planforslaget har vært gjennom en mindre revidering etter høring og offentlig ettersyn. 
Deretter har disse endringene vært tema for en grundig vurdering av saksbehandler, samt 
kommunens etater. Endringene vurderes ikke så omfattende at det er nødvendig med en ny 
runde høring og offentlig ettersyn. 
  
Det foreligger ingen innsigelser mot planforslaget fra statlige eller regionale myndigheter. 
Etter samlet vurdering anbefaler kommunedirektøren at det framlagte planforslaget 
godkjennes. 



Side 11 av 11 
 

 


