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Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 27.06.2019 65/19 

 

Forslag til detaljregulering for Trolldalen Tangen  
arealplanID 0106 1173 - Kråkerøy  
Høring og offentlig ettersyn  
Forslagsstiller: Fredrikstad kommune 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 
Forslag til detaljregulering for Trolldalen Tangen, arealplanID 0106 1173 sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
§12-10. 
 
Fredrikstad, 17.06.2019 
 

Planutvalgets behandling 27.06.2019: 

Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets vedtak 27.06.2019: 

Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 
Forslag til detaljregulering for Trolldalen Tangen, arealplanID 0106 1173 sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
§12-10. 
 
 
Fredrikstad, 01.07.2019 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Edvard Duvsete 

kommunaldirektør Bente Meinert 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. 



Side 2 av 6 
 

Forslag til detaljregulering for Trolldalen Tangen, arealplanID 0106 1173 sendes på høring 
og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
§12-10. 
 
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, Etat for kommunalteknikk, og planen er utarbeidet av Sweco Norge AS. 
 
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 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 bredde på 2,75 m. 
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.  
 
Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om å legge planforslaget ut til høring og 
offentlig ettersyn. Det forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av 
innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart ark 1 datert 2.5.2019  
3 Plankart ark 2 datert 2.5.2019  
4 Plankart ark 3 datert 2.5.2019  
5 Reguleringsbestemmelser datert 02.05.19  
6 Planbeskrivelse datert 02.05.19  
7 ROS-analyse  
8 Notat_naturmiljø  
9 Notat_overvann  
10 Sammendrag av innspill til varsel om oppstart  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter se sak 2017/19298. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å øke fremkommeligheten og trafikksikkerheten for myke 
trafikanter som ferdes på strekningen Trolldalen - Tangen. Det legges til rette for ensidig 
fortau, i underkant av 1 kilometer, samt kollektivholdeplasser og nødvendig sideareal til 
veianlegget. 
 
Forslagsstiller er Fredrikstad kommune, Etat for kommunalteknikk.  
Plankonsulent er Sweco Norge AS v/ Jardar Nymoen, Silje Nesland Lunde og Marianne B. 
Glomvik. 
 
Overordnet planstatus 
I planbeskrivelsen er følgende planer og føringer nevnt: 

 Fylkesplan for Østfold, Østfold mot 2050 
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 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. 
 
Området er et etablert boligområde 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. 
 
Som del av planarbeidet er det gjennomført en befaring (27.06.2018) for å kartlegge 
naturmangfold. 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 8. 
 
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. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
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 
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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 frem til næringsbygget. Begrunnelsen for et sideskift her er 
for å unngå konflikt med manøvrering i forbindelse med parkeringsplasser.  
 
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. 
 
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 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 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. 
 
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. 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 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. 
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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. 
 
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.  
 
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 
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Vurdering 
Planforslaget er godt nok beskrevet i de vedlagte dokumenter. De vurderinger som er gjort i 
forhold til eksisterende planer vurderes å være gode nok. 
 
Planforslaget 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. 
 
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. 
 
Valg av side for fortau 
Rådmannen er enig i plankonsulentens valg av side, og synes det er godt beskrevet i 
plandokumentene. 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. En 
tosidig løsning vil medføre mye større kostnader og et større inngrep i eiendomen, 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. 
 
Konklusjon 
Rådmannen har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om at 
planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 


