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1 Innledning
I forbindelse med anleggsarbeid i en adkomstvei til deler av boligområdet 
Pettersand i Fredrikstad høsten 2015, ble det etablert en midlertidig vei som gav 
ny adkomst til/fra boligområdet.

Etter at anleggsarbeidet var ferdig ble det bestemt at bruken av veistrekningen 
for alminnelig trafikk skulle videreføres. Det ble gitt en tillatelse for to år.

Det er i denne trafikkanalysen vurdert konsekvensene av åpningen av den nye 
veitraseen. Anslått ÅDT i området før og etter åpning av den nye veitraseen er 
input til støyvurderinger for området.

Lokaliseringen av den nye veien, mellom Pettersand og Ambjørnrødveien, er vist 
i Figur 1. 
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Figur 1: Ny veitrasé mellom Pettersand og Ambjørnrødveien, åpent for trafikk 
høsten 2016

Høsten 2015 var Onsøyveien (sør for Pettersand), stengt for gjennomkjøring, 
slik at all trafikk til/fra boligområdet rundt Pettersand måtte benytte den nye 
veitraseen mot Ambjørnrødveien. I dagens situasjon er Onsøyveien åpen for 
trafikk. I vurderingene er det sett på trafikk i dagens situasjon (etter etablering 
av ny veitrasé og åpen Onsøyvei) og trafikk uten etablering av den nye 
veitraseen.
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2 ÅDT etter åpning av ny veitrasé (dagens situasjon)

2.1 Manuell krysstelling
Det er gjennomført manuell trafikktelling over to timer i morgenrush og 
ettermiddagsrush i krysset mellom Ambjørnrødveien og den nye veitraseen.

Tellingen er gjennomført tirsdag 13. september 2016, uke 37. Telt trafikk over 
to timer i morgenrush (kl. 7-9) og to timer i ettermiddagsrush (kl. 15-16) er vist 
i henholdsvis Figur 2 og Figur 3.

Figur 2: Telt trafikk, sum to timer morgenrush, tirsdag 13. september 2016

Figur 3: Telt trafikk, sum to timer ettermiddagsrush, tirsdag 13. september 2016

2.2 Radartelling
Det er mottatt trafikktelling fra fredag 15. april kl. 13 til onsdag 20. april kl. 7 i 
Ambjørnrødveien.

Døgntrafikk de fire hele dagene som er telt er vist nedenfor:

› Lørdag 16. april: 1493 kjt
› Søndag 17. april: 1180 kjt
› Mandag 18. april: 2027 kjt
› Tirsdag 19. april: 2083 kjt

Basert på tellingene er det anslått at gjennomsnittlig ukedøgntrafikk er på ca. 
1900 kjt. Dvs. at døgntrafikken tirsdag er på ca. 110 % av ukedøgntrafikken 
(UDT).
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Timetrafikk over døgnet fordelt på retning tirsdag 19. april 2016 er vist i Figur 4.

Figur 4: Timetrafikk over døgnet fordelt på retning og sum begge retninger, tirsdag 
19. april 2016.

Figuren ovenfor viser at det er tydelige rushtidstopper mot Veumveien (lyseblå 
strek, retn. øst) i morgenrush og i motsatt retning i ettermiddagsrush (mørkeblå 
strek).

I løpet av de to største timene i morgenrush (kl. 7-9) er det telt 142 kjt i retning 
vest og 229 kjt i retning øst. I løpet av to timer i ettermiddagsrush er det telt 
260 kjt i retning vest og 176 kjt i retning øst.

Den telte trafikken er på nivå med telt trafikk i Ambjørnrødveien vest for den 
nye veitraseen i den manuelle trafikkregistreringen.

Mandagen utgjør de fire største timene 37 % av døgntrafikken den telte 
mandagen, tirsdag utgjør de 39 % av døgntrafikken den telte tirsdagen. 

2.3 ÅDT dagens situasjon
For å regne om til ÅDT er det tatt utgangspunkt radartellingene, hvor det anslått 
at døgntrafikken tirsdag utgjør 110 % av ukedøgntrafikken og telt trafikk over 
fire timer i rush utgjør 37 % av døgntrafikken.

For å anslå ÅDT er det lagt til grunn at ukedøgntrafikken i uke 37 utgjør 106 % 
av årsdøgntrafikken, iht. variasjonskurver for boliggater i Statens vegvesens 
Håndbok V714, Veileder i trafikkdata.

Figur 5 viser anslått ÅDT for svingebevegelser i krysset mellom Ambjørnrødveien 
og ny veitrasé mot Pettersand.
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Figur 5: ÅDT for svingebevegelser i krysset mellom Ambjørnrødveien og ny veitrasé 
mot Pettersand

Anslått trafikkmengde i Ambjørnrødveien stemmer forholdsvis godt med tall fra 
NVDB, som viser ÅDT 1750 i Ambjørnrødveien forbi den nye veitraseen.

Trafikk i boliggatene sør for den nye veitraseen er grovt anslått med bakgrunn i 
antall boliger i Gydas vei, Labråten og Pettersand. Det er lagt til grunn at det 
generes i gjennomsnitt ÅDT 5 pr bolig, og rundet opp til nærmeste 50. For 
boligene med adkomst lengst nord i Pettersand er det lagt til grunn at ca. 3/4 av 
trafikken benytter den nordlige adkomsten, denne andelen reduseres lengre sør.

Tellingene i rush tyder på at den nye veitraseen i større grad benyttes av 
boligene sør for traseen enn nord for traseen.

Anslått ÅDT på veinettet rundt den nye veitraseen er vist i Figur 6.

Figur 6: Anslått ÅDT dagens situasjon (etter åpning av ny veitrasé)
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3 Vurdering av trafikkmengde uten den nye veitraseen
For å anslå trafikkmengde uten ny vegtrasé er det tatt utgangspunkt i 
krysstellingen som er gjennomført.

Det er lagt til grunn at trafikk som svinger mellom ny veitrasé og 
Ambjørnrødveien vest ikke ville kjørt forbi på Ambørnrødveien uten denne 
veitraseen.

I tillegg er det lagt til grunn at ca. 1/3 av trafikken mellom ny veitrasé og 
Ambjørnrødveien øst ikke ville kjørt forbi på Ambjørnrødveien, men istedenfor 
benyttet Ambjørnrødveien nordover mot fv. 409 Skogstrandveien. Den 
resterende trafikken benytter Ambjørnrødveien forbi veitraseen.

Sør for den nye veitraseen er trafikk anslått på bakgrunn av antall boliger i 
området.

Anslått ÅDT på veinettet uten åpningen av den nye veitraseen er vist i Figur 7.

Figur 7: Anslått ÅDT uten åpning av dagens trasé

Som supplement til korttidstellingene er det er i tillegg mottatt telt døgntrafikk 
for Ambjørnrødveien ved Elgveien fra 2011, dvs. før den nye veitraseen ble 
åpnet. Tellingene ble gjennomført onsdag 23. november og torsdag 24. 
november. Basert på trafikkmengdene er det anslått at det er telt vest for 
Elgveien, dvs. på Ambjørnrødveien mellom Elgveien og den nye veitraseen.

Onsdag og torsdag er det telt henholdsvis 1452 kjt/døgn og 1609 kjt/døgn.
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Ved å legge til grunn at døgntrafikken utgjør 110 % av ukedøgntrafikken (UDT) 
blir ukedøgntrafikken på 1460. Tellingen er gjennomført i uke 47. Videre er det 
lagt til grunn at UDT i uke 37 utgjør 104 % av ÅDT, iht. variasjonskurver for 
boliggater i Statens vegvesens Håndbok V714, Veileder i trafikkdata. 
Beregningene gir da en årsdøgntrafikk på ÅDT 1406, dvs. omtrent lik anslått 
ÅDT i Figur 7.

Det er imidlertid usikkerhet knyttet til om det har vært trafikkvekst i 
Ambjørnrødveien etter 2011. Lagt til grunn 1 % årlig vekst blir trafikkmengden 
på ÅDT 1478.

4 Konsekvenser av ny vegtrasé
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.

Tiltaket har en liten negativ konsekvens for trafikksikkerheten nord i Pettersand. 
Samtidig har tiltaket en liten positiv konsekvens lengst sør i Pettersand, hvor 
trafikken reduseres som følge av at en del av trafikken i nord benytter den 
nordlige traseen. I sør er imidlertid den relative endringen i trafikkmengde 
mindre enn i nord pga. høyere trafikk i utgangspunktet.

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.


