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Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått detaljregulering for Åledalslinja 
 
Vi viser til deres oversendelse datert 01.06.17 med høring av forslag til detaljregulering for 
Åledalslinja. 
 
Fylkesmannen i Østfold fremmer innsigelse til foreslått detaljregulering for Åledalslinja. Det er 
viktig å se planforslaget og behovet for veien i en større helhet hvor man også vurderer 
framtidig arealbruk i kommunen, utvikling av kollektivtrafikk, effekter av bomring, 
parkeringspolitikk osv. Åledalslinja, med utvidelse av veikapasitet for privatbiler, vil kunne 
vanskeliggjøre nasjonale målsettinger om reduserte klimagassutslipp og at veksten i 
persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Planforslaget vil også 
vanskeliggjøre oppnåelse av jordvernmålet, og dessuten føre til oppsplitting av ytterligere 
jordbruksareal. 
 
Regjeringen ønsker en miljøvennlig byutvikling. Transportutfordringer knyttet til 
befolkningsvekst i byer kan ikke løses med mer biltrafikk. Det arbeides nå med 
byvekstavtaler hvor Nedre Glomma er aktuell kandidat. Byvekstavtalene skal bidra til å nå 
målet om null vekst i personbiltrafikken i byene. Det er allerede startet arbeid med 
byutredning i Nedre Glomma. Som et minimum bør disse forhandlingene gjennomføres først, 
før det tas stilling til om reguleringsplanen eventuelt bør godkjennes. 
 
Vi har også påpekt forhold ved konsekvensutredningen, og mener denne synes noe farget av 
målet om å bygge Åledalslinja. Dette går særlig på den skjønnsmessige vurderingen av 
utredete alternativer opp mot 0-alternativet.  
 
 
Formålet med planarbeidet er å etablere en ny veiforbindelse for å avlaste trafikken i 
Storveien gjennom Gressvik sentrum. Den nye traseen vil gå fra Mosseveien, rv. 110 i nord 
til krysset Gamle Ålevei/Storveien i syd. 
 
I forbindelse med varslet oppstart av arbeid med detaljregulering hadde vi innspill til saken i 
vårt brev datert 07.01.15. 
 
Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og 
skal se til at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen skal 
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre 
ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Fylkesmannens hovedfokus i 
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høringsprosessen er å ivareta nasjonale og vesentlige regionale interesser i planleggingen. 
Kommunen har ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og 
planprosess oppfylles i planarbeidet. 
 
Vurdering 
Det er viktig å se planforslaget i en større sammenheng, hvor også framtidig arealbruk, 
utvikling av kollektivtrafikk, innfartsparkeringer, effekter av bomring, parkeringspolitikk osv. 
vil påvirke trafikksituasjonen og behov for type infrastruktur. 
 
Nasjonale føringer 
Regjeringen ønsker en miljøvennlig byutvikling. Transportutfordringer knyttet til 
befolkningsvekst i byer kan ikke løses med mer biltrafikk. Det vil skape miljøproblemer, og 
det vil ikke være plass på veiene. Utbygging av veikapasitet er arealkrevende og fører 
erfaringsmessig til økt biltrafikk.  
 
Vi ser det som viktig at kommunenes arealplaner følger opp nasjonale føringer for arealbruk. 
Det er et nasjonalt mål å redusere klimagassutslippene. Areal- og transportplanlegging har 
stor innvirkning på utviklingen i utslipp av klimagasser i lang tid fremover.  
 
Regjeringen fastsatte 26.09.14 statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. De har blant annet som mål å fremme utvikling av kompakte byer og 
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. Planretningslinjene viser også til målet om at vekst i persontransport i 
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, jf. klimaforliket. Det 
fremgår videre at det er nødvendig å ta vare på god matjord. Det er også gitt retningslinjer for 
beslutningsgrunnlaget, hvor det fremgår at ved behov for økt transportkapasitet skal 
mulighetene for å løse transportbehovet med et effektivt kollektivtilbud og bedre 
tilrettelegging for sykkel og gange utredes. 
 
Også i de statlige planretningslinjene for klima og- og energiplanlegging i kommunene, 
fastsatt i 2009, fremgår det føringer for areal- og transporttiltak, og at det er nødvendig å ta i 
bruk en rekke virkemidler for å redusere utslipp fra transportsektoren. 
 
Vi påpekte i vårt innspill i 2015 at vurderingene måtte ta med de nasjonale målene om 
reduserte klimautslipp og at veksten i persontransporten skal tas med gange, sykkel og 
kollektivtransport. Planforslaget bør ha en bredere tilnærming til trafikksituasjonen i Nedre 
Glomma og hvordan den foreslåtte veien vil påvirke fremtidig trafikkvekst og muligheten for å 
nå de fastsatte mål om nullvekst og reduksjon i klimagassutslipp. 
 
Det arbeides nå med byvekstavtaler hvor Nedre Glomma er aktuell kandidat. 
Byvekstavtalene skal bidra til å nå målet om null vekst i personbiltrafikken i byene. Det er 
allerede startet arbeid med byutredning i Nedre Glomma, som en forberedelse til 
forhandlinger om byvekstavtale. Det er tatt sikte på at slike forhandlinger skal starte i 2018. 
Som et minimum bør det avventes til disse forhandlingene er gjennomført før det tas stilling 
til om reguleringsplanen eventuelt bør godkjennes. 
 
Planforslaget med utredning 
Det er i utredningen vist trafikkmengde på veiene med og uten ny Åledalslinje. Vi tolker 
utredningene for 2018 slik at det for begge alternativer er tatt hensyn til framtidig etablering 
av bomring. Så langt vi kan se vil etablering av bomring redusere trafikken på Storveien med 
25 %. Etablering av Åledalslinja er i utredningen omtalt å halvere trafikkmengden på 
Storveien.  
 



Det er i utredningen vurdert ulik tidshorisont og ulikt utbyggingsomfang i området. For alle 
alternativer vises det at utbygging av Åledalslinja vil gi forholdsvis stor trafikkøkning på rv. 
110 mellom Mascot og Ørebekk, mens den vil ha marginal betydning for trafikken til 
sentrum, vestover mot Råde og sør for Ålekilen. Dette virker noe ulogisk. Forholdet bør 
forklares eller undersøkes nærmere. 
 
Det er i kommuneplanens samfunnsdel vist til at «Videre vekst og utvikling av 
Fredrikstadsamfunnet krever forbedrede infrastrukturløsninger…» «… Våre reisevaner viser 
svært høy bilbruk, også på korte reiser...» Av kommunedelplan for klima og energi framgår 
det at veitrafikken står for 1/3 av CO2-utslippene i kommunen. Det fremgår også der at det er 
viktig å legge til rette for bruk av kollektiv, sykkel og gange. 
 
Vi vil påpeke at forbedrede infrastrukturløsninger, som er omtalt i kommuneplanens 
samfunnsdel, ikke nødvendigvis bør bety økt veikapasitet for privatbiler, men kan også være 
tiltak for å øke framkommeligheten for kollektivtrafikk, syklende og gående. Ytterligere 
utbygging av veikapasitet for privatbiler vil kunne videreføre eller forsterke vanen om høy 
andel bilbruk, selv på korte reiser. 
 
Vi savner en tydeligere utredning av hvordan en framtidig Åledalslinje vil påvirke 
konkurranseforholdet mellom bil på den ene side, og sykkel, gange og kollektivtrafikk på den 
andre side. Ved å tilrettelegge for økt veikapasitet for privatbiler kan det gjøre at bilene 
kommer raskere fram samtidig som man da reduserer de andre alternativenes 
konkurranseevne. Da vil det være vanskeligere å få folk til å velge miljøvennlige alternativer. 
 
Det hevdes ved utredning av 0-alternativet, det å ikke etablere Åledalslinja, vil medføre at 
enda flere beboere langs Storveien vil få støy og luftkvalitet som overskrider retningslinjene. 
Dette gjelder særlig på lengre sikt og ved høy utbygging i området. Dette bør være et signal til 
kommunens videre arealplanlegging. Dersom man satser videre på boligbygging i områdene 
som ligger langt fra sentrum vil innfartsveiene mot sentrum bli overbelastet, med tilhørende 
støy- og luftkvalitetsproblemer for de som bor langs disse veiene.  
 
Vi vil også presisere at de arealer som ligger innenfor den langsiktige grensen i fylkesplanen 
ikke kan tolkes som «klarerte byggeområder». Det var en klar forutsetning for departementets 
godkjenning av fylkesplanen i 2011 at bestemmelsene om fortetting og transformasjon 
skulle håndheves strengt. Videre skulle alternative arealer, fortettings- og 
transformasjonsmuligheter dokumenteres før nye arealer på dyrka mark kunne tas i bruk.  
 
De nasjonale føringene for arealbruk tilsier at man skal legge til rette for en arealbruk som 
bidrar til mer bruk av sykkel, gange og kollektivtrafikk, og at potensialet for fortetting og 
transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. Dette gjelder i særdeleshet 
eventuelle utbyggingsområder på dyrka mark. Dersom man lykkes med dette vil 
trafikkveksten det vises til i 2040 ikke nødvendigvis bli riktig. Vi mener etablering av en slik 
vei vil gjøre det vanskeligere å nå målet om reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren, 
nullvekst i biltrafikken og jordvernmålet. 
 
Vi vil, som nevnt i vårt innspill i 2015, påpeke at vi har forståelse for at det er ønskelig å gjøre 
noe med trafikksituasjonen på Storveien, men mener det heller bør satses på tiltak på denne 
og satsing på fremkommelighet for sykkel, gange og kollektivtransport. 
 
Jordvern 
Innenfor varslet planområde er det ca. 230 dekar dyrka mark. Selve reguleringsplanen er 
redusert i areal og planen vil beslaglegge opp mot ca. 50 dekar dyrka mark. I tillegg til den 
direkte nedbyggingen vil arronderingen på gjenværende dyrka mark forringes ved at veien 



splitter opp jordbruksarealer. Vi mener videre at reguleringsplanen vil legge til rette for økt 
utbyggingspress langs veien, som gjør at ytterligere dyrka mark kan bli nedbygd som følge av 
reguleringsplanen. 
 
Det er i utredningen vist til jordvernmål fra St.meld. nr. 26 (2006-2007). Regjeringen har 
imidlertid laget en nasjonal jordvernstrategi, som ble behandlet av Stortinget 08.12.15. Her 
gis det tydelige signaler om at jordvernet må praktiseres strengt, og at alle forvaltningsnivåer 
har ansvar for å bevare dyrka mark. Jordvernmålet og det faktum at allerede fastlagt 
jernbaneutbygging og annen infrastruktur vil beslaglegge dyrka mark innebærer at 
resterende omdisponering må reduseres til et minimum. 
 
Støy 
Om trafikken på Storveien blir halvert vil støynivået bli redusert, men effekten må samtidig 
ikke overdrives. Generelt sett er det slik at dersom trafikken halveres vil støynivået reduseres 
med 3 dB og dersom trafikken fordobles vil den øke med 3 dB. Selv med en halvering av 
trafikken vil det fortsatt være støyutfordringer langs Storveien, og mange boliger vil fortsatt 
ligge i rød og gul støysone. Det er grunn til å tro at andelen tungtransport ville endres 
forholdsvis mye, noe som ville gi en positiv tilleggseffekt. 
 
I støyutredningen vises det til at en økning på 3 dB oppleves som en liten økning av 
støynivået, og vi legger til grunn at det samme gjelder en reduksjon på 3 dB. Det ser likevel ut 
til å være vektet tungt i konsekvensutredningen at støynivået på Storveien reduseres med 
rundt 3 dB. 
 
Trafikkanalysene og støysonekartene tar blant annet utgangspunkt i beregnet 
trafikksituasjon i 2040. Innen den tid kan det ha skjedd endringer i bygningsstrukturen langs 
Storveien, og at utbyggingen har hensyntatt støyforholdene langs veien. Støyplagen langs 
Storveien kan således også reduseres ved riktig utbygging/transformasjon. 
 
I støyutredningen datert 03.02.16 ser det ut til å være beregnet støy for framtidig Åledalslinje 
med 3 meter høy støyskjerm som mulig støyskjermingstiltak. I konsekvensutredningen er det 
imidlertid omtalt 4 meter høye støyskjermer på strekningen, og støysonekartene er noe ulike 
de som er i støyutredningen. Fire meter høye støyskjermer må sies å være ganske ekstreme 
støyskjermingstiltak. Dette vil i så fall prege landskapet både for omgivelsene og for kjørende 
på veien. 
 
I støyutredningen står det videre at «Det er et mål om at hver bolig skal være utenfor gul sone 
og ha fasadenivåer Lden mindre enn 55 dB. Dette vil være vanskelig på grunn av avstand fra 
boliger til Åledalslinja. Selv om uteområder er utenfor gul sone, er det fasader som vil ha 
høyere fasadenivå enn Lden > 55 dB. 
 
Som avbøtende tiltak foreslås det derfor at man gir krav om at alle boliger har tilgang til stille 
side og tilgang til egnet utesareal, jmf. avvikshåndtering i T-1442…» Støysonekartene i 
konsekvensutredningen med angitt 4 meter støyskjerm viser også bebyggelse i gul og rød 
støysone. 
 
I reguleringsbestemmelsene er det imidlertid ingen bestemmelser om avvikshåndtering. Det 
fremgår av reguleringsbestemmelse 2.2 at støynivået ikke skal overstige de anbefalte 
grenseverdiene. Dette vil ifølge støyutredningen være vanskelig å få til og det må avklares 
nærmere hva som er planforslagets intensjon. 
 
Det ser ikke ut til å være utredet hvordan Åledalslinja vil kunne endre trafikkmønster på 
tverrveiene mellom Storveien og Åledalslinja. Det er grunn til å anta at tverrforbindelser som 



Haugeveien, Parkveien/Granliveien vil få økt trafikk. Hvordan dette vil påvirke støyforholdene, 
og hvilke avbøtende tiltak som ev. kreves der burde også vært utredet. 
 
Metodebruk og verdisetting i konsekvensutredningen 
Valg av tema, antall tema og hvilken skala eller verdsetting man setter på de ulike deltema 
kan i seg selv påvirke framstillingen av ulike alternativer i en konsekvensutredning. Det er 
viktig at de som utreder og de som er beslutningstagere er bevisst på dette. Det må ikke 
underkommuniseres at mange av vurderingene og verdisettingene er basert på skjønn. 
Det ser også ut til at utredningen, innenfor noen deltema, er noe preget av planforslagets mål 
om utbygging av Åledalslinja. 
 
I oppsummeringen i konsekvensutredningen er det laget en matrise hvor de utvalgte deltema 
er summert opp med sine gitte pluss- og minuspoeng i utredningen. Man bør være svært 
varsom med å legge sammen verdier som ikke utgjør noen felles enhet. Dette kan føre til at 
man legger fram et beslutningsgrunnlag som ser ut til å være mer bastant enn det er 
grunnlag for. Vi mener matrise-summeringen i konsekvensutredningen 3.4 har liten eller 
ingen verdi, mens den kan fremstå som svært beslutningsrelevant. 
 
Vurdering av innsigelse og hensyn til lokaldemokratiet 
Regjeringen har signalisert sterkere vektlegging av det lokale selvstyret. Det er også 
fremhevet at viktige interesser skal komme frem så tidlig som mulig med tidlig medvirkning. 
Vi mener å ha medvirket tidlig i prosessen med vårt innspill i 2015. Vi viste blant annet til 
målet om å legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer og at veksten i 
persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og det videre er viktig å ta 
vare på dyrka mark. Vi påpekte at vi ikke kunne se at denne veien vil bidra til å nå disse 
målene. Vi påpekte videre at all erfaring tilsier at det er umulig å bygge seg ut av kø- og 
trafikkproblemer og at økt utbygging av veikapasitet normalt resulterer i økt biltrafikk.  
 
Det fremgår av Klima- og miljødepartementets rundskriv T-2/16 - klargjøring av 
miljøforvaltningens innsigelsespraksis at innsigelse skal vurderes ved avvik fra statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Forhold som kan gi 
grunnlag for innsigelse er blant annet at infrastruktur og fremkommelighet for 
kollektivtrafikken ikke er prioritert i planleggingen eller at det ikke er utredet om behovet for 
økt transportkapasitet kan dekkes gjennom et effektivt kollektivtilbud og bedre tilrettelegging 
for sykkel og gange. 
 
Det fremgår at innsigelse også skal vurderes dersom målet om at transportvekst i 
byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange ikke er lagt til grunn, jf. 
Stortingets klimaforlik fra 2012. 
 
Vi mener hensynet til de nasjonale målene og behovet for å se på felles løsninger i regionen 
er av en slik karakter at innsigelse fremmes. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Håvard Hornnæs e.f. Carl Henrik Jensen 
fung. miljøverndirektør seniorrådgiver 
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