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Sammendrag av innspill til varsel om oppstart med forslagsstillers 

kommentarer 
 

Reguleringsplanarbeidet for detaljregulering av fortau Trolldalen - Tangen ble varslet om 

oppstart 23.01.2018 med annonse i Fredrikstad Blad og brev til grunneiere, naboer, offentlige 

myndigheter og interesseorganisasjoner. Det har til sammen kommet inn 12 innspill til 

planarbeidet. Under følger et sammendrag av innspillene, og en kommentar til hvordan de blir 

fulgt opp i planarbeidet. 

 

Oversikt over alle innspillene 
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 
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Norges vassdrags og energidirektorat, datert 15.02.2018 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anbefaler å bruke deres karttjenester som viser 

informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg. Det vises til NVEs retningslinje 

2/2011 som beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse 

farene bør utredes og innarbeides i planen. NVEs sjekkliste for reguleringsplan er vedlagt, og 

kan brukes for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert og godt nok dokumentert. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

NVEs karttjenester er benyttet i planleggingen og i utarbeidelsen av ROS-analyse. Det er 

ikke fremkommet informasjon om skredfarlige områder i planarbeidet og det er vurdert at det 

ikke er grunnlag for å utrede temaet. Planbestemmelse sikrer at det skal foreligge en 

geoteknisk vurdering før tiltak igangsettes.  

I prosjektet er det utarbeidet et eget notat i forbindelse med den fremtidige håndteringen av 

overvann. Overvann og flom er også belyst i risiko og sårbarhetsanalysen. 

I planarbeidet har det vært dialog mellom de prosjekterende i forbindelse med 

konsesjonssaken om ny kraftledning mellom Kråkerøy og Hvaler. 

Ytterligere temaer og sjekklista som NVE tar opp har ligget til grunn for ROS-analysen, men 

er ikke nærmere utredet. 

 

Statens vegvesen, datert 16.02.2018 
Statens vegvesen (SVV) er positive til at kommunen vil øke sikkerheten for gående på denne 
strekningen. Dette er spesielt viktig ettersom strekningen er skoleveg for mange. Det er også 
positivt at det legges opp til færrest mulig krysninger av vegen. 
 
I boliggater med lav trafikk og fartsgrense 30 km/t kan fortau være ensidig. SVV ber om at 
det i planbeskrivelsen gis en begrunnelse for valget av eventuell ensidig løsning. Det 
anbefales å følge håndbok N100 Veg- og gateutforming, som angir minimumsbredde på 
fortau på 2,5 meter. På denne strekningen ser det ut til at det er mest bebyggelse på 
østsiden av vegen. Ved en ensidig løsning kan det være mest naturlig å legge fortauet på 
denne siden av vegen. Krysningspunkt bør legges på steder der det er god sikt. 

 

Det bør vurderes om det er mulig å sanere enkelte avkjørsler, spesielt der to avkjørsler ligger 
nær/inntil hverandre, og heller samle disse til én felles avkjørsel. Det er viktig at planen sikrer 
tilstrekkelig sikt mellom avkjørsel og fortau. Sikt bør sikres både på plankartet (hensynssone 
frisikt) og gjennom bestemmelse. I tillegg må opparbeidelse av frisiktsonene sikres gjennom 
rekkefølgebestemmelse. Myke trafikanter må gis et sikkert tilbud i anleggsfasen, og det må 
sikres tilfredsstillende siktforhold i krysningspunkter mellom anleggstrafikk og gående og 
syklende. Dette er spesielt viktig ettersom vegen er skoleveg for mange, og må gjerne 
innarbeides i reguleringsplanen. Universell utforming skal ligge til grunn for planarbeidet og 
sikres gjennom plankart og bestemmelser. 
 

Forslagsstillers kommentar: 

Som del av planarbeidet er det gjort alternativvurderinger, jf. planbeskrivelsen kap. 5.20. 

Tosidig løsning er vurdert, men vil gi uforholdsmessig store konsekvenser og kostnader. 

Private eiendommers hager og avkjørsler ville blitt sterkere berørt og ett bolighus ville måtte 

rives, terrengarronderingen ville medført mer støttemur og fjellskjæring, samt båthavna i 

Trolldalen ville mistet parkering. Det er vurdert at ensidig fortau i tilstrekkelig grad vil ivareta 
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fremkommelighet og trafikksikkerhet, for antatt trafikkmengde av myke trafikanter på 

strekningen.  

Videre er det vurdert hvilken side av veien fortauet bør ligge. Ut i fra momenter som 

terrengtilpasning, bebyggelse, skolevei og trafikksikkerhet er det konkludert med at fortauet 

legges på vestsiden, med stedvis forskjøvet kjørevei mot øst på steder med flest 

konfliktpunkter. Fortauet er regulert i tråd med kommunal veinorm, med 2,75 meters bredde 

(2,5 m ferdselsareal og 0,25 m grusskulder), og universell utforming er ivaretatt. Det er ikke 

regulert avkjørselssaneringer, da det ikke ligger til rette for dette langs strekningen. Frisikt er 

regulert med utgangspunkt i at det ikke skal etableres nye sikthemmende elementer innen 

\for frisiktsonen, jf. planbestemmelsene §8.1. Faseplan for anleggsfasen er ikke del av 

reguleringsplanen, og sikringstiltak for myke trafikanter vil bli nærmere vurdert i senere fase 

av prosjektet.  

 

Fylkesmannen i Østfold, datert 28.02.2018 
Fylkesmannen i Østfold (FMØ) minner om at størrelsen på arealbruksformålene bør fremgå i 
planbeskrivelsen, for registrering av arealendringer i KOSTRA. 
 
Det vises til at deler av planområde ligger innenfor 100m-beltet langs sjøen, hvor det skal tas 
særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det 
vises også til byggeforbud i strandsonen. FMØ er positiv til tilrettelegging for sikker 
framkommelighet for gående og syklende, slik at dette kan bli et mer reelt alternativ til 
bilbruk. Det er også positivt at det planlegges for høyspentkabel og vann- og avløpsanlegg 
samtidig. Landskapstilpasning og terrenginngrep må inngå i vektlegging og begrunnelse for 
sidevalg.  
 
Ytterst ved Tangen ligger et statlig sikret friluftsområde, registrert som svært viktig i 
Miljødirektoratets Naturbase. Varig omdisponering av statlig sikrede friluftsområder skal i 
prinsippet ikke skje, men i noen tilfeller kan det likevel være hensiktsmessig å akseptere 
omdisponeringer. Det må da innhentes samtykke fra Miljødirektoratet. Det bør ikke 
planlegges for løsninger som vil redusere friluftsområdets verdi eller som vil vanskeliggjøre 
tilgjengeligheten. Det forutsettes at det ikke planlegges løsninger som reduserer antall 
parkeringsplasser til friluftsområdet, blokkerer tilgangen til badeplassen eller til 
båtutsettingsplassen. Ved eventuell midlertidig omdisponering (riggområde eller lignende) av 
statlig sikrede friluftsområder ligger samtykkemyndigheten hos Fylkesmannen.  
 
Andre viktige temaer er barn og unges interesser, landskapshensyn og god byggeskikk. Alle 
områder (ute og inne) bør kunne brukes på lik linje av alle grupper, og det bør stilles tydelige 
krav til universell utforming. Planleggingen må skje i samsvar med naturmangfoldloven, og 
vurderingene som gjøres skal fremgå. Eksisterende kunnskap om området må framskaffes 
og det må vurderes om det er behov for ytterligere undersøkelser. Områder må vurderes 
med hensyn på sikkerhet, for eksempel flom, havnivåstigning, stormflo, grunnforhold, fare for 
ulykker eller annen fare. Vurdering av grunnforhold og områdestabilitet er viktig. Håndtering 
av overvann, flommer og havnivåstigning blir stadig mer aktuelt. 
 

Forslagsstillers kommentar: 

Størrelsen på arealbruksformålene fremgår av planbeskrivelsen kapittel 6.1. De deler av 

planområdet som ligger innenfor 100 m-beltet endrer ikke karakter i en slik grad at det gir 

negativ konsekvens for de verdier som skal hensyntas særskilt. Slik det fremgår av 

planbeskrivelsen kap. 6.2.1, 7.2 og kommentar til SVV over, er landskapstilpasning og 

terrenginngrep vektlagt i begrunnelsen for sidevalg. 
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Deler av planområdet inngår i et statlig sikret friluftsområdet, og i reguleringsplan for 

Tangenområdet (planID 0106161) vedtatt 21.09.1982. Ny plan legger ikke opp til en 

omdisponering av de statlig sikrede arealene. Med regulering av fortau tilrettelegges for 

bedre tilgjengelighet. Det er ikke gjort grep som reduserer friluftsområdets verdi eller 

vanskeliggjør tilgjengeligheten.  

Videre er universell utforming ivaretatt og omtalt i planen, naturverdier er kartlagt og vurdert i 

henhold til naturmangfoldloven. Risiko- og sårbarhetsanalysen har behandlet temaer knyttet 

til risiko og avbøtende tiltak er ivaretatt i planbestemmelser. 

 

Kystverket, datert 05.03.2018 
Kystverket Sørøst har ingen vesentlige merknader til varslet planarbeid. 

Forslagsstillers kommentar: 

Forslagsstiller har ingen kommentar. 

 

Østfold fylkeskommune, datert 06.03.2018 
Østfold fylkeskommune (ØFK) mener at det er positivt at det i større grad legges til rette for 
trafikksikre løsninger, spesielt på strekninger som brukes som skolevei og der barn og unge 
ferdes. Gjennom sommeren er det ekstra mye trafikk gjennom området, også med bilførere 
som ikke er lokalkjent. Det må sikres tilstrekkelig bredde, da syklende og gående må dele 
fortauet.  
 
Deler av strekningen ligger i strandsonen og omfattes av byggeforbud, og det skal tas 
særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Det 
må redegjøres spesielt for tiltak som påvirker disse forholdene. Nedgravde 
høyspenningsanlegg kan gi redusert fare for helseskade ved stråling samt estetiske fordeler, 
siden det ikke vil være behov for master som kan virke skjemmende, spesielt så nær vannet. 
Planforslaget vil medføre stedvis mye terrengbearbeiding. ØFK ber om at det tas spesielt 
hensyn til landskapet. For brukerne av traséen vil det være positivt at anleggene 
opparbeides samtidig.  
 
Det er redegjort for at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning eller planprogram. 
Dette vil trolig avhenge av om sjøkabelen inkluderes i planforslaget. Forskrift om 
konsekvensutredning sier blant annet i §7, Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal 
konsekvensutredes, men ikke ha melding:  
a) tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller 
vassdragsreguleringsloven. 
 
ØFK ber om at riggområde planlegges innenfor varslet planområde, og slik at skade i størst 
mulig grad unngås. Videre bes det om at følgende tekst blir tatt inn i reguleringsplanens 
fellesbestemmelser: Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete 
kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med 
trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren 
varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8.  
 

ØFK ber om å få tilsendt planen ved offentlig ettersyn. 
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Forslagsstillers kommentar: 

De deler av planområdet som ligger innenfor 100 m-beltet endrer ikke karakter i en slik grad 

at det gir negativ konsekvens for de verdier som skal hensyntas særskilt. Tiltaket vil gi bedre 

fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter, og dermed forsterke områdets 

verdi som friluftsområde og strandsone. Et fortau vil utvide veianlegget, som dermed bli mer 

dominerende i landskapet, enn det dagens kjørevei er. Som del av planarbeidet er det gjort 

vurderinger og tilpasninger til terrenget for å redusere inntrykket.  

Høyspetanlegget er det allerede gitt konsesjon for og er holdt utenom 

reguleringsplanarbeidet. 

Riggområde er ikke regulert, da Fredrikstad kommune allerede disponerer arealer som kan 

egne seg for riggområde i nærheten. Dette avklares i senere fase av prosjektet. Ønsket tekst 

om kulturminner er tatt inn i planbestemmelsene. 

  

Kirsten Brandsæter, datert 07.02.2018 
Kirsten Brandsæter, Tangen 1B, er bekymret for i hvor stor grad nytt fortau vil få konsekvenser 

for hennes hus og hage. 

Forslagsstillers kommentar: 

Som del av planarbeidet er det vurdert hvilken side av dagens kjørevei som fortauet skal ligge. 

Det er konkludert med at vestsiden gir minst inngrep og best landskapstilpasning. 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.  De deler av eiendommen som ligger nærmest 

veien vil bli berørt av nytt fortau og sideareal. Kjøreveien er sideforskjøvet mot øst for å 

redusere inngrepet. Om det kan gjøres tiltak for å begrense inngrepet ytterligere, samt ivareta 

eksisterende steingjerde, vil bli vurdert nærmere i senere fase av prosjektet. Ved 

gjennomføring av prosjektet vil kommunen, som prosjekteier, ha dialog og gjennomføre 

forhandlinger om avtaler med berørte grunneiere. I dette arbeidet vil det avklares hvordan 

erstatningen utmåles og andre praktiske forhold tilknyttet gjennomføring av prosjektet. 

 

Jan van der Oord og Helene Langaard van der Oord, datert 08.02.2018 
Jan og Helene van der Oord, Tangen 43, antar at nytt fortau vil gå over deres grunn, og ønsker 

samarbeid om plassering av fortauet slik at deres mening og interesser blir tatt i betraktning. 

Forslagsstillers kommentar: 

Som del av planarbeidet er det vurdert hvilken side av dagens kjørevei som fortauet skal ligge. 

Det er konkludert med at vestsiden gir minst inngrep og best landskapstilpasning. 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. Nytt fortau og annen veigrunn vil berøre 

eiendommen og dagens hageareal. I dette området er det smalt, og eiendommene på begge 

sider av veien vil bli berørt. Om det kan gjøres tiltak for å begrense inngrepet, vil bli vurdert 

nærmere i senere fase av prosjektet. Ved gjennomføring av prosjektet vil kommunen, som 

prosjekteier, ha dialog og gjennomføre forhandlinger om avtaler med berørte grunneiere. I 

dette arbeidet vil det avklares hvordan erstatningen utmåles og andre praktiske forhold 

tilknyttet gjennomføring av prosjektet. 
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Hafslund Nett AS, datert 26.02.2018 
Hafslund Nett AS (HN) har ikke elanlegg i det området som omfattes av planen. Dersom 

utbygger blir gjort kjent med at noen av HN sine anlegg likevel blir berørt, skal det tas kontakt 

med HN. 

Forslagsstillers kommentar: 

Hafslund Nett AS er gitt konsesjon til å bygge en ny kraftledning mellom Kråkerøy og Hvaler 

transformatorstasjoner. I planarbeidet har det vært dialog med Rejlers som prosjekterer 

trasèen for Hafslund Nett AS. 

 

Kjersti Langli - Jørgensen, datert 01.03.2018 
Kjersti Langli - Jørgensen opplyser at de ved Tangen 3 har et ca. 50 år gammelt 
natursteingjerde som er innenfor den stiplede linjen på vedlagt kartskisse. Gjerdet er satt opp 
med håndkraft (taljer og vektstenger) av hennes far Egil Jørgensen. Ved anleggelse av vann- 
og kloakkledning i ca. 1982 ble steingjerdet delvis rasert og måtte bygges opp igjen. Dette 
ble et omfattende arbeid. Om gjerdet raseres nå pga. grøftegraving går det tapt og det vil 
være kostbart å restaurere det. Natursteinsgjerdet bidrar til forskjønnelse av området og bør 
bevares. Det gjelder også et noe grovere steingjerde ved Tangen 1B. På motsatt side av 
veien er det lite bebyggelse nær veien, og god plass til fortau og veiutvidelse uten at boliger 
eller gjerder går tapt. Hun anmoder derfor om at anleggsarbeidet om mulig konsentreres 
langs veikanten og grøfta ved Tangen 2 og ved veien opp mot Vraktangen, og at denne 
siden velges selv om vannledning og kummer er lagt på siden til bebyggelsen 1,3,5 osv. Hun 
har vedlagt 3 bilder som er tatt fra veien med tilhørende grøfter. 
 

Forslagsstillers kommentar: 

Som del av planarbeidet er det vurdert hvilken side av dagens kjørevei som fortauet skal ligge. 

Det er konkludert med at vestsiden gir minst inngrep og best landskapstilpasning. 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. De deler av eiendommen som ligger nærmest 

veien vil bli berørt av nytt fortau og sideareal. Kjøreveien er sideforskjøvet mot øst for å 

redusere inngrepet i dette området. Om det kan gjøres tiltak for å begrense inngrepet 

ytterligere, samt ivareta eksisterende steingjerde, vil bli vurdert nærmere i senere fase av 

prosjektet. Ved gjennomføring av prosjektet vil kommunen, som prosjekteier, ha dialog og 

gjennomføre forhandlinger om avtaler med berørte grunneiere. I dette arbeidet vil det avklares 

hvordan erstatningen utmåles og andre praktiske forhold tilknyttet gjennomføring av prosjektet. 

 

Morten Grinderud, datert 05.03.2018 
Morten Grinderud, Trolldalen 46, ser dette som en forringelse av eiendommen og at det vil 

være naturlig å få en kompensasjon for inngrepet. Det er tidligere planlagt byggetomt på del 

av eiendom hvor eventuelt fortau vil bli lagt. Det vises til søknad om byggesak av 22.05.2015. 

Prosjektet ble ikke gjennomført, men satt på vent med tanke på annen utforming av huset. Det 

er fortsatt plan å bygge en «kårbolig» hvor de som dagens eiere skal flytte inn og deres datter 

overta dagens hus. Dersom fortauet blir lagt 3m inn på eiendommen, er de redd det blir svært 

vanskelig å plassere et hus på denne delen av eiendommen. Det vil i tilfelle medføre tap av en 

byggetomt. 
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Forslagsstillers kommentar: 

Som del av planarbeidet er det vurdert hvilken side av dagens kjørevei som fortauet skal ligge. 

Det er konkludert med at vestsiden gir minst inngrep og best landskapstilpasning. 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. De deler av eiendommen som ligger nærmest 

veien, et belte med bredde fra ca. 0 – 2,5 m, vil bli berørt av sideforskyving av kjøreveien og 

sideareal. Ved gjennomføring av prosjektet vil kommunen, som prosjekteier, ha dialog og 

gjennomføre forhandlinger om avtaler med berørte grunneiere. I dette arbeidet vil det avklares 

hvordan erstatningen utmåles og andre praktiske forhold tilknyttet gjennomføring av prosjektet.  

 

Paul Erik Risberg, datert 06.03.2018 og 13.03.2018 
Paul Erik Risberg, Trolldalen 41 (gnr/bnr 432/8), er opptatt av å få beholde sin parkeringsplass, 

og at kommunen eventuelt vil erstatte de deler av hans parkeringsplass som måtte gå tapt. 

Han vil være fleksibel da de ønsker fortau og gangfelt, men antar at garasjen (på gnr/bnr 

432/53) vil måtte rives og erstattes. Det er plass til nytt uthus/garasje på eiendommen, men 

dette er innenfor 100-metersbeltet med strenge regler. Han lurer på hvordan dette kan ordnes, 

og vil gjerne ha et møte vedrørende dette. 

Forslagsstillers kommentar: 

Som del av planarbeidet er det vurdert hvilken side av dagens kjørevei som fortauet skal ligge. 

Det er konkludert med at vestsiden gir minst inngrep og best landskapstilpasning. 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.  De deler av eiendommen som ligger nærmest 

veien vil bli berørt av fortau og sideareal. Dagens parkeringsplass vil bli redusert som følge av 

fortauet, men er stor nok for èn biloppstillingsplass. Garasjen på 432/53 forutsettes revet, da 

den kommer i direkte konflikt med fortauet. Ved gjennomføring av prosjektet vil kommunen, 

som prosjekteier, ha dialog og gjennomføre forhandlinger om avtaler med berørte grunneiere. 

I dette arbeidet vil det avklares hvordan erstatningen utmåles og andre praktiske forhold 

tilknyttet gjennomføring av prosjektet. 

 

Oslofjordens Friluftsråd, datert 08.03.2018 
Oslofjordens friluftsråd (OF) er positiv til planen som vil bidra til å bedre sikkerheten for myke 

trafikanter som bl.a. gående. Både fastboende og de mange ferierende i området vil nyte 

godt av dette. OF kan ikke se at planen berører viktig naturtype eller rødlistede arter. En bør i 

forbindelse med nye skjæringer / veiskuldre vurdere naturlig revegetering.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Planen kan potensielt berøre en rødlisted art i planområdet men denne registreringen er ikke 

nøyaktig plassert. Det er derfor satt et krav om nærmere undersøkelser for anleggsarbeidene 

kan igangsettes jf. Planbestemmelsene §9.2. Det er ikke tatt stilling til hvordan skjæringer/ 

veiskuldre skal revegeteres enda.  


