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Saksnr.: 2015/15971 
Dokumentnr.: 12 
Løpenr.: 29224/2017 
Klassering: Buss Ambjørnrød/Pettersand 
Saksbehandler: Torill Nilsen 

 
 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Planutvalget 24.05.2017 51/17 

 

Forslag til detaljregulering for vegforbindelse mellom  
Ambjørnrødveien og Pettersand  
arealplanID 0106 1137 – Sentrum 
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 Vegforbindelse mellom Ambjørnrødveien og Pettersand arealplanID 
01061137 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene 
i plan- og bygningslovens § 12-10. 
 
Fredrikstad, 15.05.2017 
 

Planutvalgets behandling 24.05.2017: 

Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets vedtak 24.05.2017: 

Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til 
detaljregulering for Vegforbindelse mellom Ambjørnrødveien og Pettersand arealplanID 
01061137 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene 
i plan- og bygningslovens § 12-10. 
 
 
Fredrikstad, 29.05.2017 
Rett utskrift: 
 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Torill Nilsen 

kommunalsjef Bente Meinert 
 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
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Rådmannens forslag til innstilling 
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til 
detaljregulering for Vegforbindelse mellom Ambjørnrødveien og Pettersand arealplanID 
01061137 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene 
i plan- og bygningslovens § 12-10. 
 
Sammendrag 
Planforslaget er utarbeidet av COWI AS som plankonsulent og Fredrikstad kommune/TD, 
Prosjektadministrasjonen som forslagsstiller. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for veiforbindelse mellom Ambjørnrødveien 
og Pettersand. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til Landbruk-Natur- 
Friluftsformål med hensynssone for høyspenningsanlegg. 
 
I varselet om oppstart av planarbeidet ble det forutsatt at det skulle etableres en ny 
vegforbindelse for buss mellom Ambjørnrødveien og Pettersand. I forbindelse med en 
omlegging av VA systemet i området ble det etablert en midlertidig veitilknytning mellom 
Ambjørnrødveien og Pettersand. Etter at anleggsarbeidet ble fullført har veitilknytningen 
fungert som en kjørevei for alle typer kjøretøy. 
 
Den midlertidige veiløsningen ser ut til å fungere godt. Det er derfor ønskelig fra kommunen 
som forslagstiller at ny detaljregulering skal opprettholde denne veiforbindelsen med 
tilgjengelighet for alle typer kjøretøy mellom Ambjørnrødveien og Pettersand. 
Med utgangspunktet i ovennevnte gjøres det oppmerksom at det er en uoverensstemmelse 
mellom planforslaget og varsel om oppstart. For å avklare konsekvensene av tiltaket knyttet 
til de endrede forutsetningene, er det utarbeidet egne utredninger for trafikk og støy. 
 
Planarbeidet er varslet på ordinær måte med annonser i lokalavisene og brev til berørte 
parter samt offentlige etater med interesse i planarbeidet. Varslingsdato var 23.09.2015 med 
frist for uttalelse 19.10.2015. Siden det ikke er endring av formålet i planen ble det besluttet 
fra forslagsstiller og planadministrasjonen at det ikke var nødvendig med nytt varsel. 
 
Rådmannen har ingen flere bemerkninger 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 offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg 

1. Oversiktskart 
2. Plankart datert 08.02.2017 
3. Reguleringsbestemmelser datert 11.10.2016, sist revidert 03.02.2017 
4. Planbeskrivelse datert februar 2017 
5. ROS analyse – sjekkliste, datert februar 2017 
6. Trafikkvurderinger, datert 27.10.2016 
7. Støyutredning datert 08.11.2016 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter, se sak 2015/15971. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Det ble varslet oppstart av planarbeidet i den hensikt å etablere en bussforbindelse mellom 
Ambjørnrødveien og Pettersand. I forbindelse med en omlegging av VA systemet i området 
ble det etablert en midlertidig veitilknytning på den samme strekningen. Det er ønskelig at 
denne veiforbindelsen skal opprettholdes fordi den ser ut til å fungere godt. I tillegg vil en 
veiløsning mellom Ambjørnrødveien og Pettersand skape en bedre beredskapssituasjon. 
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Overordnet planstatus 
Planforslaget medfører ingen konflikt med nasjonale eller regionale føringer. Planforslaget er 
utformet i tråd med hensynet til barn og unge, universell utforming, samordnet areal- og 
transportplanlegging og fylkesplanens mål og bestemmelser. 
 
Det er noe avvik i forhold til kommuneplanens arealdel: Området er avsatt til LNF formål. 
 
Planområdet grenser til to reguleringsplaner. "Ambjørnrødveien (Planid 0106260)", vedtatt 
01.10.1987 grenser til planområdet i nord og "Labråten/Pettersand (Planid 010641)", vedtatt 
27.11.1968 i sør.  
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet ligger mellom Ambjørnrød og Labråten, nord for Fredrikstad sentrum. 
Planområdet var et jordbruksareal før det ble etablert en midlertidig vegforbindelse. Direkte 
tilstøtende områder domineres av jordbruksareal i øst og vest (og noe naturmark). I nord 
grenser planområdet til Ambjørnrødveien og i syd til Pettersand med tilhørende 
boligbebyggelse.  
 
Planområdet fungerer som en buffersone og en overgangssone mellom bebyggelse ved 
Pettersand og Ambjørnrød. Ca. 150 m vest for planområdet er det per i dag en undergang 
som fungerer som en gangvei mellom Ambjørnrødfeltet og boligområdet 
Pettersand/Labråten. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Arealformålene i reguleringsplanen vil være kjøreveg og annen veggrunn – grøntareal.  
 

Benevning  Formål Areal (m²) 

 Samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur 

 

SKV Kjøreveg 483 m² 

SVG Annen veggrunn - grøntareal 637 m² 

 Hensynssone - Faresone  

H370_1 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabel) 310 m² 

 TOTALT AREAL 1120 m² 

 
Den planlagte veien er identisk med eksisterende midlertidige vei. 
 
Planlagt kjøreveg innenfor planområdet vil bli tilknyttet Pettersand i syd og Ambjørnrødveien 
i nord. Både Pettersand og Ambjørnrødveien er kommunale veier. Pettersand går gjennom 
et etablert boligfelt, her er det blandet trafikk på veien med både biler og myke trafikanter. 
Ambjørnrødveien går som en samlevei rundt et eksisterende boligfelt, her er det gang- og 
sykkelvei.  
 
Lengden på veien er ca. 60 m. Veien blir regulert med en bredde på 7 m kjørebane 
(o_SKV1), med 4 m avsatt til annen veggrunn (o_SVG1 og o_SVG2) på hver side. 
 
Hafslund Nett har en høyspenningsledning som krysser planområdet. Det vil være en 
hensynssone i plankartet med byggeforbudsbelte på 20 meter som tilsvarer 10 meter på 
hver side i tilknytning til denne. 
 
Overvannet fra den nye kjørevegen føres direkte ned på eksisterende terreng for så å bli 
fordrøyet i jordbruks- og naturområdene.  
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Det foreligger ingen alternativvurderinger siden planen nå forutsetter å benytte eksisterende 
midlertidige veg. Denne løsningen er blitt vurdert opp mot å tilbakeføre vegen til situasjonen 
da området var et LNF- område med bare en enkel stiløsning. 
  
Konsekvenser av planforslaget 
Det er ifølge plankonsulent små konsekvenser av planforslaget. Både når det gjelder 
landskapsvirkning, naturmangfold, jordbruk ol. 
 
Det er utarbeidet en egen trafikkvurdering som vedlegg til planen, og i denne framkommer 
det følgene vurdering av konsekvensene: 
"Det er anslått at den nye vegtraseen får en trafikkmengde på ÅDT 900. Rett sør for krysset 
med Gydas vei er det anslått at trafikkveksten er på ca. ÅDT 250, dvs. en vekst på over 50 
%. Videre sørover er økningen lavere, og lengst sør er det en reduksjons sammenlignet med 
tidligere. Basert på tellinger er det anslått at det er lite gjennomkjøring i Pettersand av trafikk 
som ikke bor i nærheten som følge av den nye traseen. Det er først og fremst boligtrafikk sør 
for traseen som benytter denne mot Ambjørnrødveien. Totalt sett i området er det anslått at 
kjørte kilometer blir noe lavere enn i dagens situasjon, da flere får en kortere vei ut på 
hovedvegnettet." 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Siden tiltaket er av et lite omfang er det utført en forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse i 
form utfylling av en vedlagt sjekkliste for tiltaket (jf. vedlegg2). Det framkommer at det kun er 
trafikksituasjonen og støyforholdene som i noe omfang blir endret. Det er derfor det 
foreligger egne rapporter på disse forhold. Konklusjonene i trafikk- og støyutredningene er at 
de negative konsekvensene av tiltaket er begrenset. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Varsling om oppstart av planarbeid ble gjennomført 18. september 2015 ved brev til 
offentlige myndigheter, grunneiere, naboer og andre berørte, samt kunngjort i Fredrikstad 
Blad 23. september 2015. Se vedlegg 4 for kopi av kunngjøringsannonse, varslingsbrev med 
vedlegg og adresseliste. Etter uttalelsesfrist satt til 19. oktober 2015, kom det inn 8 
merknader. Varslingsuttalelsene er referert og kommentert i planbeskrivelsen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Planforslaget får ingen spesielle konsekvenser for levekår/folkehelsen. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
 
Vurdering 
Rådmannen vurderer at det ligger godt til rette for en veiforbindelse mellom 
Ambjørnrødveien og Pettersand. Veien ligger der og fungerer etter forslagsstillers 
opplysning godt i dag. Avviket i forhold til kommuneplanens arealdel vurderes å ikke ha 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. I tillegg vil en veiløsning mellom 
Ambjørnrødveien og Pettersand skape en bedre beredskapssituasjon. 
 
For Østfold kollektivtrafikk vil bussforbindelsen skape større fleksibilitet i ruteoppsettet. 
 
Planforslaget viser kun en kjørevei uten fortau. Dette er begrunnet med at siden det ikke er 
fortau i Pettersand vil en kort strekning med fortau ikke medføre bedre trafikksikkerhet. Det 
er en undergang med en sikker kryssing under Ambjørnrødveien fra Gydasvei ca. 150 m fra 
veiforbindelsen 
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Naturmangfold 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Ifølge § 8 skal offentlige beslutninger, dersom de berører 
naturmangfoldet, bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av 
påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og 
geologisk mangfold, jf. § 3 bokstav i. 
 
Det framkommer i dette tilfellet at det i tiltaksområdet ikke er registrert prioriterte, truede eller 
nær truede arter eller naturtyper på Norsk rødlister for arter og for naturtyper. Fredrikstad 
kommunes lokalkunnskap og øvrige opplysninger i saken tilsier videre at det ikke er 
naturkvaliteter i området, som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. Kravet i § 8 
om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, anses dermed oppfylt. I 
og med at naturmangfoldet i liten grad berøres av tiltaket og det videre ikke kan påvises 
effekter av tiltak på verdifull natur, må det legges til grunn at det ikke er nødvendig å foreta 
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12." 
 
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 offentlig ettersyn. 
 


