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Tiltakets formål er i samsvar med arealbruksformål i gjeldende kommuneplan. Da planområdet 
befinner seg innenfor tettstedsgrensen er tiltaket også i tråd med Fredrikstads utbyggingsprogram for 
boliger 2011 – 2023, som fastslår at 50% av den videre utbyggingen skal skje i sentrum og 40 % av 
fortettingen skal skje innenfor resten av tettstedet.  

Ved utarbeiding av planen er det særlig viktig å vektlegge disse problemstillingene:  

Trafikkforhold  

Trafikksikkerhet må vektlegges, og planen må legge opp til god og sikker adkomst, hensiktsmessig 
parkering og trafikksikker skolevei.  

Per i dag finnes det to adkomstveier til planområdet: Eiendom 210/292 har avkjøring fra Pettersand i 
det veien starter i svingen inn mot krysset Pettersand/Labråten. Eiendom 210/322 har avkjøring fra 
Pettersand mellom to rekkehus. Dersom den fremtidige bebyggelsen skal benytte seg av 
adkomstveien til eiendom 210/292, vil det være behov for en utvidelse av denne ettersom dagens 
adkomstvei er smal i bredden. 

Østfold Fylkeskommune er blitt opplyst om at trafikkforholdene i nærområdet oppfattes som 
uoversiktlig på enkelte strekninger, hvilket igjen kan skape farlige trafikksituasjoner. Dette gjelder for 
området der Pettersand møter Gluppenvegen ved Labråten gård, og for svingen der adkomstveien til 
eiendom 210/292 går ut i Pettersand, like før krysset mellom Pettersand og Labråten.  

En etablering av flere boenheter innenfor planområdet vil føre til økt trafikkbelastning på Pettersand. 
Vi mener at et økt volum i biltrafikken bør utløse høyere krav til trafikkforholdene, da især tilknyttet 
adkomst. Til tross for at det står i brevet fra plankonsulenten at forslagsstiller ikke har tenkt å gjøre 
tiltak i forbindelse med veien, vil vi oppfordre til å gå i dialog med Statens vegvesen for å finne en 
bedre løsning for dagens trafikksituasjon.  

I forbindelse med at kommunen legger nye vann- og avløpsledninger i Onsøyveien er det blitt bygget 
en midlertidig forlengelse av Pettersand over til Ambjørnrødveien. Dette fordi deler av Onsøyveien vil 
bli stengt for trafikk under arbeidet, og Onsøyveien er eneste veiforbindelse til området. Trafikken vil 
bli ledet via Veumveien og den midlertidige veien mellom Pettersand og Ambjørnrød.  

Fredrikstad har valgt å videreføre bruken av veistrekning mellom Pettersand og Ambjørnrødveien for 
alminnelig trafikk, med brukstillatelse gitt for to år, «for å vurdere om denne løsningen vil bedre 
trafikkavviklingen inn på eksisterende samleveier, av hensyn til miljø og trafikkbelastninger andre 
steder (særlig i Onsøyveien), samt av beredskapsmessige hensyn.»  

 

Hensyn til natur- og landskapsverdier  

Planområdet ligger på en kolle med helning mot øst, sør og vest: Det går en slak nedoverbakke mot 
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Pettersand i øst og en bratt skrent fra planområdets toppunkt og ned til Gluppenveien i vest. 
Helningen mot sør innebærer at den eksisterende bebyggelsen innenfor planområdet befinner seg på 
ulike nivåer. De to boligene med tilhørende anlegg er synlig fra Pettersand i øst, men vanskelig å få øye 
på fra Gluppenveien i vest, da et tett belte med trær hindrer innsyn.  

Det er viktig at ny bebyggelse tilpasses landskapet. Bebyggelsens fjernvirkning må vurderes, og uheldig 
eksponering må unngås. Vi viser til planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel vedrørende 
miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur:  

§ 3-6 Natur, landskap og grønnstruktur  Verdifulle natur, landskap og grønnstruktur skal bevares 

mest mulig sammenhengende.  

Retningslinjene til planbestemmelsene utdyper forventningene slik:  

§ 3-6 Estetikk  a) Det skal gjøres en helhetlig vurdering av alle byggetiltak. I vurderingen skal det 

inngå momenter som nær- og fjernvirkning, tilpasning kontra kontrastvirkning, volumoppbygging, 

materialbruk og farger. (...)  b) (...) I sårbare områder og/eller på tomter som er særlig eksponert kan 

det kreves utarbeidet egne tomte- og uteromsanalyser. Med sårbare områder menes for eksempel 
nærhet til bevaringsverdige kulturminner, områder med stort biologisk mangfold og områder hvor 

landskapshensyn er av stor viktighet.  c) Det skal legges avgjørende vekt på å bevare åsprofiler og 

landskapssilhuetter.  d) Byggverk skal planlegges ut fra byggetomtens topografi og beskaffenhet. 

Store oppfyllinger og utsprengning/utgraving bør unngås. (...)  

Østfold Fylkeskommune understreker viktigheten av at ny bebyggelse ikke fordrer store endringer av 
terrenget. Da boligfeltet er godt synlig fra vest for de som kommer kjørende fra Ørebekk, blir det 
særdeles viktig å fokusere på fjernvirkningen av den nye bebyggelsen. Vi ønsker å påpeke at den nye 
bebyggelsens synlighet i landskapet ikke bare avgjøres av byggehøyder og volum, men også hvordan 
bygningen(e) plasseres på tomten. Man kan få to svært ulike uttrykk avhengig av om man bygger på 
flaten og beholder vegetasjonen mot vest, eller bygger i skråningen mot Gluppenveien og fjerner en 
betydelig andel av trærne. Østfold Fylkeskommune vil anbefale den førstnevnte løsningen.  

Grønnstruktur  

Det må legges til rette for en hensiktsmessig grønnstruktur i planområdet som knyttes opp mot 
overordnet grønnstruktur på stedet. Bevaring av eksisterende og eventuell innføring av ny vegetasjon 
må vurderes. Ved å stille krav om rekkefølgebestemmelse vil man kunne sikre etablering av utearealer 
og grønnstruktur før området tas i bruk.  

Blant kommuneplanens mål fremgår sikring av viktige friområder og annen grønnstruktur. I 
forbindelse med byggeprosjekter innenfor uregulerte eksisterende byggeområder, må det 
«dokumenteres at prosjektet/ fortettingen i tilstrekkelig grad tilgodeser strøkets kvaliteter for lek, 
rekreasjon, natur og landskapsbilde».  

Innenfor planområdet er en stor del av arealet, især mot nordvest, markert som skog i kommunens 
kart over arealbruk. «Skogen» fremstår som en grønn lunge, da de fleste eiendommer i nærområdet 
er utbygd og privatisert. Ettersom dette grønne arealet ligger på private eiendommer, er det lite trolig 
at området har blitt benyttet til lek og rekreasjon av lokalsamfunnet.  

Med tanke på fjernvirkningen av ny bebyggelse på planområdet, vil Østfold Fylkeskommune anbefale å 
ivareta grønnstrukturen mot vest/Gluppenvegen i så stor grad som mulig. Dette fordi vi anser det som 
viktig å unngå at bebyggelsen dominerer i landskapsbildet. Det er også viktig å påpeke at dersom store 
deler av trebeplantningen fjernes og større flater asfalteres, vil konsekvensene kunne være økt 
overvann. Kravet til vegetasjon bør sikres i planen gjennom rekkefølgebestemmelser. Vi oppfordrer 
også til å benytte reguleringsbestemmelsene til å presisere at ny vegetasjon bør være stedegen.  

Estetikk og byggeskikk  
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Nærområdet er preget av rekkehus, kjedete og frittliggende eneboliger. Der planområdet i øst grenser 
opp til et felt med rekkehus som henvender seg mot Pettersand, er byggehøyden holdt lav med kun 
én etasje.  

Da det planlegges å oppføre leilighetsbygg innenfor planområdet, er det grunn til å tro at den nye 
bebyggelsen vil innebære byggehøyder som overgår dagens byggehøyder i nærområdet. Østfold 
Fylkeskommune mener det er ønskelig å gi den nye bebyggelsen et småskala-preg, i form av tiltak som 
kan gjør bygningen(e) mindre massiv i uttrykket. Dette for at den nye bebyggelsen skal kunne gli godt 
inn i både de bygde og de naturlige omgivelsene, fremfor å dominere i landskapsbildet. Et eksempel 
på tiltak som kan gjøre bygningsvolumet mindre massivt kan være en oppdeling av fasaden, i stedet 
for en sammenhengende flate.  

Vi ønsker å påpeke at Fredrikstad har et høyt arealforbruk per innbygger. I den anledning minner vi om 
at fylkesplanen forutsetter at arealforbruket per innbygger i Nedre Glommaregionen reduseres. Derfor 
oppfordrer vi tiltakshaver til å fokusere på gode og arealeffektive løsninger, og således vise fremtidige 
beboere at det er mulig å bo på mindre areal uten at bokvaliteten forringes.  

Bygningsuttrykk og grad av utnytting må tilpasses eksisterende bebyggelse som skal inngå i planen og 
omkringliggende bebyggelse. Det må tas inn egne reguleringsbestemmelser om dette i planen. Det 
vises bl.a. til Estetikkveileder for Østfold som er utarbeidet i forbindelse med fylkesplanen. Denne 
finnes bl.a. på fylkeskommunens nettside: 
http://www.ostfoldfk.no/modules/module_123/proxy.asp?D=1&C=394&I=0&m=1395  

Vi viser også til planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel vedrørende miljøkvalitet, estetikk, 
natur, landskap og grønnstruktur:  

§ 3-6 Estetikk  Tiltak skal prosjekters og utføres slik at de får en god arkitektonisk utforming i samsvar 

med sin funksjon. Tiltaket skal ha gode visuelle kvaliteter både i seg selv, i forhold til dets funksjon og til 
bygde og naturlige omgivelser og plassering. (...)  

Leke- og uteoppholdsarealer  

I kort avstand fra planområdet finnes en nærlekeplass, i svingen hvor veiene Pettersand og Labråten 
møtes. Østfold Fylkeskommune har blitt opplyst om at trafikksituasjonen i krysset oppleves som 
uoversiktlig og at lekeplassen derfor ligger utsatt til. Dermed kan det føles utrygt for småbarnsforeldre 
å la ungene gå dit alene.  

Flertallet av beboerne i nærområdet har private hager og har dermed tilgang på uteoppholds- og 
lekearealer på egen tomt. Ved oppføring av et leilighetsbygg, da spesielt hvis den nye bebyggelsen 
utføres som en boligblokk, vil trolig kun et fåtall ha tilgang på privat uteoppholdsareal på bakkeplan. 
Dermed er det viktig at det etableres gode felles uteoppholdsarealer og lekeplass innenfor 
planområdet. Vi oppfordrer til å legge til rette for lek og aktivitet som kan utføres året rundt, eventuelt 
ulike aktiviteter for ulike årstider, samt fokusere på tilgjengelighet for alle uavhengig funksjonsevne.  

Vi viser til rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging – Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og 
unges interesser i planleggingen.  

Vi minner om at kommunen etter plan- og bygningslovens §3-3 skal ha en særskilt ordning for å 
ivareta barn og unges interesser i planleggingen. De/den kommunen gir dette ansvaret skal gis 
anledning til å medvirke i planprosessen, og deres bidrag må dokumenteres i plandokumentene. 
Barnas talsperson skal være barnas representant i det faste utvalget for plansaker.  

Det bør innarbeides rekkefølgebestemmelse i planen som sikrer ferdigstillelse av lekearealer samtidig 
med tiltaket.  

Ved omdisponering av arealer som er avsatt til fellesareal eller friområder, eller arealer som barn 
bruker som lekearealer eller som er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning, jfr. RPR. I den 
forbindelse må det avklares og dokumenteres hvorvidt det aktuelle området benyttes til lek i dag.  
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Vi viser for øvrig til kommunens minimumskrav til leke- og oppholdsarealer, og 
Miljøverndepartementets temaveileder Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven (T-
1513) som finnes på departementets nettside www.planlegging.no.  

Vi forutsetter at planen tar utgangspunkt i planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel, § 3-5 c. 
Leke-, ute- og oppholdsarealer, med tilhørende retningslinjer. Vi vil i denne sammenheng fremheve 
kriteriet om at lokale leke- og oppholdsmuligheter for barn og unge skal vurderes før boliger og veier 
plasseres, samt at boliger og felles uteareal skal ferdigstilles samtidig.  

Universell utforming  

Prinsippene for universell utforming må legges til grunn i utforming av bygninger og uteområder. Vi 
viser til Miljøverndepartementets temaveileder Universell utforming og planlegging etter plan og 
bygningsloven (plandelen) som finnes på departementets nettside www.planlegging.no, og 
Kommunalteknisk forenings hefte Universell utforming og reguleringsbestemmelser.  

Videre viser vi til fylkesplanens Retningslinjer for energi- og arealbruk, der det heter (pkt. 3.4.3) at 
bestemmelser med krav om universell utforming skal innarbeides i alle reguleringsplaner.  

Vi vil også referere til Husbankens Livsløpsstandard (HB 7.B.1.9) som skal sikre at boligen kan brukes i 
alle perioder av livet, også ved nedsatt bevegelighet og bruk av rullestol.  

Ved å utforme boligene i tråd med prinsippet om universell utforming og livsløpsstandard vil man i 
større grad kunne sikre variasjon i beboergruppen, både med tanke på funksjonsnedsettelser og 
livsfase, samt unngå hyppige utskiftninger av beboere.  

Andre viktige tema i det videre planarbeidet vil være:  

Formål og grad av utnytting  

Reguleringsformål og grad av utnytting må være i samsvar med gjeldende kommuneplans arealdel. 
Det vises også til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  

Risiko- og sårbarhet  

Vi viser til plan- og bygningslovens § 4-3 som forutsetter at det ved utarbeidelse av planer for 
utbygging skal gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet.  

Grunnforhold  

I følge NGUs karttjeneste består grunnforholdene innenfor planområdet av bart fjell, stedvis tynt 
dekke. Grensende opp mot planområdet i øst, hvor rekkehusene på hver side av Pettersand står 
oppført, består grunnen av tynn marin avsetning. De stedlige grunnforholdene må undersøkes og 
hensyntas i planleggingen.  

Friluftsinteresser  

Friluftsinteressene i området må kartlegges og ivaretas i planen.  

Støy  

Langs Seutelva vest for planområdet går jernbanelinjen, hvilket kan utgjøre en potensiell støykilde. 
Etter at Pettersand ble forlenget mot nord og knyttet til Ambjørnrødveien, ble veien åpnet for 
gjennomgangstrafikk. Dersom forbindelsen mellom Pettersand og Ambjørnrødveien opprettholdes 
over lengre tid, vil dette bety en større trafikkbelastning på veien øst for planområdet. Dette vil igjen 
kunne føre til at planområdet utsettes for trafikkstøy. Østfold Fylkeskommune mener derfor at 
utformingen av ny bebyggelse bør ta høyde for dette mulige fremtidsscenarioet.  

Støy bør være et tema tidlig i planleggingsfasen slik at nødvendige tiltak kan inkorporeres både i 
utformingen av bygg og uteplass. Lydabsorberende byggematerialer og vegetasjon som skjerm kan 
representere muligheter i arbeidet mot støy.  
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Vi viser til Miljødirektoratets veileder T-1442-2012 Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging. De til enhver tid gjeldende vedtekter, forskrifter eller retningslinjer vedrørende støy 
og forurensning skal følges, og dette må sikres gjennom bestemmelser til planen.  

I støyømfintlige områder skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at støybestemmelsene 
kan overholdes, jf. § 3-6 a. Miljøkvalitet i planbestemmelsen til kommuneplanens arealdel  

Luftkvalitet  

Vi viser til Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520).  

Da planområdet ligger innenfor en sone med høyt utslipp av svevestøv, kan det være nødvendig å 
foreta målinger av luftkvaliteten på området.  

Nye grenseverdier for svevestøv trådte i kraft den 1. januar 2016, og står oppført i 
forurensningsforskriftens kapittel 7. Endringen ble gjennomført på bakgrunn av anbefaling fra 
Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet om å stramme inn 
grenseverdiene for partikler i utendørs luft for PM10 og PM2,5. De skjerpede grenseverdiene for 
svevestøv innebærer at grensen for lovlig forurensning senkes.  

Håndtering av overvann og radonfare  

I kommuneplanens arealdel stilles det krav om å gjennomføre radonsikringstiltak i henhold til kravene i 
TEK, og det skal i planarbeid redegjøres for hvordan overvann håndteres, jf. § 3-6 c. og f. Miljøkvalitet i 
planbestemmelsen til kommuneplanens arealdel.  

I retningslinjene til planbestemmelsene står det følgende om overvann:  

§ 3-6 Miljøkvalitet:  c) I bebygde områder skal overvann i størst mulig grad tas hånd om ved kilden slik 

at vannbalansen opprettholdes tilnærmet lik naturtilstanden. Andelen av tette flater søkes 
minimalisert.  

Kollektivtrafikk  

Det må legges opp til at området kan betjenes med kollektivtrafikk, og det bør avklares om det er 
aktuelt å anlegge busslomme innenfor planområdet. Østfold kollektivtrafikk og/ eller aktuelt 
busselskap bør kontaktes for å avklare eventuelle spørsmål i den sammenheng.  

Bussholdeplasser bør være utformet i tråd med universell utforming slik at tilgjengelighet for alle 
brukergrupper sikres. Vi viser til temaheftet Universell utforming av bussholdeplasser, utgitt av Statens 
vegvesen, samt til håndbok 232 Tilrettelegging for kollektivtransport på veg.  

En andel av belønningsmidlene som Nedre Glommaregionen har fått tildelt av staten for satsning på 
kollektivtrafikk, gange og sykkel, er blitt avsatt til å etablere en busstrasé mellom Ambjørnrød og 
Gluppe. Etter forlengelsen av Pettersand har det derfor blitt aktuelt å vurdere å anlegge en busstrasé 
gjennom Pettersand. Bussforbindelsen skal etter planen være i gang i løpet av 2017.  

Ladestruktur for EL-bil og sykkelparkering  

Arbeidet med reduksjon av CO2 fra transportsektoren er todelt: økt andel kollektiv og sykkel, samt økt 

overgang til fornybare drivstoff.  

Østfold Fylkeskommune oppfordrer derfor til å planlegge nye boligområder og tilkomst i henhold til 
kollektivtilbud og sykkeltraseer. Vi oppfordrer også til å inkludere plan for ladeinfrastruktur for 
kjøretøy, samt stille et minstekrav til utbygger om andel p-plasser med ladetilbud.  

I kommuneplanens arealdel påpekes det at «potensialet for økt miljøvennlig transport i Fredrikstad er 
stort. Store deler av befolkningen bor innenfor en radius på 5 km fra sentrum, en avstand som regnes 
som akseptable sykkelavstand.» I dette tilfellet ligger planområdet ca. 3 km nord for sentrum, hvilket 
går innunder kommunens definisjon av akseptabel sykkelavstand.  
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For å oppnå en økt bruk av sykkel som fremkomstmiddel er det vel så viktig å legge til rette for 
sykkelparkering i nærhet av bolig og kollektivknutepunkt. I den anledning viser vi til Vegdirektoratets 
rapport om sykkelparkering (nr. 2007/08).  

Vi viser også til planbestemmelsen i kommuneplanens arealdel vedrørende parkering:  

§ 3-5 e. Parkering  l. Det skal avsettes plass til 1-4 sykler per boenhet i flerbolighus.  

Parkeringskrav  

Areal som er avsatt til parkering på en eiendom skal medregnes i grad av utnytting, jfr. TEK10 § 5-7. 
Krav til parkeringsdekning i området bør ses i sammenheng med kollektivbetjeningen og 
tilgjengeligheten til fots og med sykkel.  

Vi forutsetter at planen tar utgangspunkt i planbestemmelsene i kommuneplanens arealdel, § 3-5 e. 
Parkering, med tilhørende retningslinjer.  

Østfold Fylkeskommune oppfordrer imidlertid forslagstiller å nedfelle i reguleringsbestemmelsene et 
maksimalt antall parkeringsplasser per boenhet, ut ifra boligens størrelse, i stedet for kun å forholde 
seg til minimumskravene som står oppført i kommuneplanen.  

Klima og energibruk  

Det bør tas sikte på en standard for energibruk utover minimumskrav for bygg. Det kan være krav eller 
insentiver til fornybare oppvarmingskilder, offentlige merkeordninger eller standarder utover TEK 10. 
Som grunnlag for å sette krav til bygg utover dagens TEK 10 kan man benytte Svanemerkets krav til 
bygg eller SINTEFs passivhuskrav (grunnlag for Enovas krav), eller dokumentasjon av tilsvarende 
oppfyllelse av kriteriene.  

Enova har egen støtteordning for passivhus og kommunen kan eventuelt sette innvilget Enova-støtte 
som krav for endrede krav eller lavere gebyr. På denne måten vil kommunen unngå økt 
saksbehandling.  

Det er viktig at eventuelle insentiver ikke kun knyttes opp mot energibruk per m2, men også 
inkluderer miljøkrav til byggematerialer, gjennomføring av selve byggeprosessen og inneklima. Både 
Svanemerkets krav og Enovas krav dekker disse dimensjonene.  

Vedrørende oppvarmingskilder viser vi til planbestemmelsen i kommuneplanens arealdel:  

§ 3-3 Fjernvarme  For byggverk som oppføres innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme skal 

byggverket knyttes til fjernvarmeanlegget. Tilknytningsplikten gjelder for nybygg, tilbygg og 

hovedombygninger for byggetiltak over 500 m2 BRA.  

Kulturminner  

Saken har vært forelagt Fylkeskonservatoren som uttaler at det ikke er kjent automatisk fredete 
kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet. Vi ber 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.  

Planfremstilling  

Reguleringskart og bestemmelser må utarbeides i samsvar med Miljøverndepartementets 
veiledningsmateriell.  
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Forslagsstillers kommentar:  

Trafikkforhold 

Tas til etterretning. Adkomstvei til planområdet vil bygges om for å imøtekomme høyere 
trafikkbelastning. States vegvesen har levert innspill til planarbeidet, som tas med i arbeidet videre. 

Hensyn til natur- og landskapsverdier 

Tas til etterretning. Forslagsstiller er enig i betraktningene rundt dette. Bebyggelsen er plassert på flaten, 
og vegetasjonen i vest søkes bevart for å redusere bygningenes synlighet i terrenget. 

Grønnstruktur 

Tas til etterretning. Etablering av utearealer og grønnstruktur før området tas i bruk vil sikres gjennom 
rekkefølgebestemmelser. 

”Skogen” i kommunens kart over arealbruk tenkes bevart i så stor grad det er mulig, især mot vest og 
nordvest. Ved at arealet omdisponeres til flerbolighus, vil grønnstrukturen her framstå som mindre privat 
og i så måte  tilgjengeliggjøres i større grad for lokalbefolkningen.  

Estetikk og byggeskikk 

Tas til etterretning. Forslagsstiller er enig i betraktningene. Lavblokkene vil få oppdelte fasader med ulik 
materialitet, og det arbeides med å få bebyggelsen til å gli godt inn i omgivelsene gjennom farge- og 
materialbruk, terrengbearbeiding og bevaring av eksisterende vegetasjon.  

Leke- og uteoppholdsarealer 

Området er befart, og lokalsamfunnsrapporter studert, og benyttes tilsynelatende ikke til lek i dag. Det 
er vår oppfatning at prosjektet vil tilgjengeliggjøre og etablere nye områder for lek og frilek i nabolaget. 
Etablering av utearealer og grønnstruktur før området tas i bruk vil sikres gjennom 
rekkefølgebestemmelser. 

Universell utforming 

Tas til etterretning 

Formål og grad av utnytting 

Tas til etterretning 

Risiko- og sårbarhet 

Tas til etterretning 

Grunnforhold 

Tas til etterretning 

Friluftsinteresser 

Tas til etterretning 

Støy 

Tas til etterretning. Det vil gjøres støyberegninger som en del av planarbeidet. 

Luftkvalitet 

Planområdet ligger innenfor et område med relativt lav døgnmiddelkonsentrasjon av svevestøv, jmf 
luftsonekart for Fredrikstad. Kartene er dog grovmaskede. Planområdet ligger også oppå en åsrygg, og 
vil derfor ha større grad av luftutskiftning enn om det eksempelvis lå nede i dalbunnen.  

Håndtering av overvann og radonfare 

Tas til etterretning 
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Kollektivtrafikk 

Østfold kollektivtransport er kontaktet for informasjon vedrørende eventuell framtidig busstrasé 
gjennom Pettersand. Det er lite trolig at det er plass nok til busslomme langs adkomstveien til Pettersand 
8. Det må da i tilfelle dreie seg om en kantparkering. 

Ladestruktur for EL-bil og sykkelparkering 

Tas til etterretning 

Parkeringskrav 

Tas til etterretning 

Klima og energibruk 

Tas til etterretning. Planområdet er utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. 

Kulturminner 

Tas til etterretning. Nevnte tekst tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser. 

Planfremstilling 

Tas til etterretning. 

 

Fra Ref. Dato 

Fylkesmannen i Østfold  2015/8128 421.4 AAR 

 

07.01.2016 

Saksbehandler:  

Fylkesmannen har et generelt innspill og et mer konkret innspill som omhandler det aktuelle 
planområdet. Det er det konkrete innspillet som er gjengitt nedenfor.  

Fylkesmannens Innspill: 

Fylkesmannen er generelt positiv til fortetting med kvalitet i byene, og også positiv til en 
fortetting i dette området. Det er imidlertid viktig at dette gjøres med kvalitet jf. «Estetikk i plan- 
og byggesaker». Dette gjelder bruk av materialer, utforming og volum av bygningskroppene og 
landskapsvirkningen av bygningsmassen. Når planen sendes på høring bør det følge med en 
illustrasjon/fotomontasje som viser hvordan forslaget kan se ut i det omkringliggende landskapet 
i tillegg til nærvirkningen av tiltaket. 

Redegjørelse for og vurdering av alternativer bør være en relevant problemstilling i 
planarbeidet. Vi minner også om at de rikspolitiske retningslinjene for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen også krever at kommunen skal organisere planprosessen slik at 
synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge 
selv gis anledning til å delta. 

Saksbehandler:  

Planområdet er eksponert og den planlagte bebyggelsen skiller seg fra omkringliggende 
bebyggelse. Det er derfor blitt arbeidet mye med utforming av et konkret byggekonsept som er lagt 
til grunn for utformingen av plan og bestemmelser. I hovedtrekk bygger dette konseptet på at 
bebyggelsen skal «gro opp» som en del av åsryggen det står på. En slik bygningsutforming sikres 
ved at planen krever at bygningsformene skal avtrappes i østlig og vestlig retning, og at det skal 
være en viss avstand mellom byggesonene. Dette grepet demper fjernvirkningen samtidig som 
virkningene for naboene begrenses.  
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Forholdet til barn og unge er beskrevet i planen. Det er ikke gjort aktiv medvirkning av barn i denne 
omgang, men det ble gjort et «barnetråkk» i forbindelse med nærmiljøprosjektet for en del år siden. 

 

Fra Ref. Dato 

Statens vegvesen 15/245462-2 
 

04.01.2016 

Formål/utnyttelse 

Området er i kommuneplanens  arealdel avsatt til eksisterende boligbebyggelse, og preges 
av villabebyggelse og rekkehus. Vi mener forholdene  ligger til rette for en relativt høy 
utnyttelsesgrad  innenfor  planområdet, og støtter derfor tankene om å tilrettelegge  for 
leilighetsbygg. Avstanden til sentrum er ca. 3 km, noe som er innenfor  akseptabel 
sykkelavstand for de fleste. Det er kort gangavstand til bussholdeplass, der det går buss 
til/fra sentrum en gang i timen på dagtid. Vi antar at planene om en bussveg mellom 

Ambjørnrødveien og Pettersand kan bidra til økt frekvens gjennom området. 

Trafikale forhold 

Det framgår ikke av varselet hvor mange boenheter som tenkes bygd innenfor  planområdet. 
Det bør uansett gjøres en vurdering  av hvor mye trafikk  nye boliger  på området kan forventes 
å skape, og hvilke konsekvenser dette vil ha. De trafikale  vurderingene  må legges til grunn 
både for lokalisering og utforming av avkjørsler, for utforming av internt vegnett innenfor  
planområdet, og for vurdering  av eventuelle behov for avbøtende tiltak for omkringliggende 
områder. 

Avkjørsler og frisikt 

Varslet planområde omfatter  to eksisterende avkjørsler fra Pettersand. Begge er smale og har 
utfordrende  stigningsforhold, særlig den søndre avkjørselen. Vi anbefaler at avkjørsler utformes  
i henhold til Statens vegvesens håndbok  Nl 00 Veg- og gateutforming kapittel 

E.l .4,  og det bør legges vekt på å ivareta kravene til både bredde, horisontal- og 

vertikalkurvatur. Det er også viktig  at avkjørsler lokaliseres og utformes  slik at siktkravet i 
håndboka oppfylles. Frisiktsoner bør reguleres som hensynssone på plankartet og krav til fri 
sikt i sonen fastlegges gjennom bestemmelse til planen. Opparbeidelse av frisiktsone  bør sikres 
gjennom rekkefølgekrav. 

Bilparkering 

Både nasjonalt, regionalt  og lokalt er det nedfelt mål for transportutviklingen som innebærer 
at vekst i transportetterspørsel skal tas med andre transportformer enn personbil. Tilgang til 
bil har stor betydning  for i hvilken grad bilen velges som transportmiddel, og tilgang til 
parkeringsplass  for bil har betydning  fo r hvor mange biler man har. For å bidra til målene 

om transportutviklingen bør derfor bilparkeringstilbudet ved boligene begrenses. Vi 
anbefaler derfor at det i bestemmelsene settes maksimalkrav  eller absolutte krav til antall 
parkeringsplasser  for bil. 

Sykkelparkering 

Trygg sykkelparkeringsmulighet både ved hjemmet og ved målpunkter  er viktig  for at sykkel 
blir valgt som transportmiddel på daglige reiser. Det bør derfor settes krav til antall 
sykkelparkeringsplasser gjennom bestemmelse' til planen. Områdets beliggenhet i 
sykkelavstand fra sentrum tilsier at kravene gitt i kommuneplanen  bør betraktes som et 
minimumskrav ved fastsettelse av antall plasser. Det bør også sikres høy kvalitet på 
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parkeringsplassene  (under tak, med låsemulighet, osv.) gjennom bestemmelse , og gjerne også 
stilles krav til lokalisering  av sykkelparkeringen. 

Tilrettelegging for gående og syklende 

Målene om å overføre transport  fra privatbil  til gåing, sykling og kollektivtransport tilsier at 
det må legges stor vekt på tilrettelegging for gående og syklende i planarbeidet. Løsningene 
for gående og syklende bør utformes  på en måte som gjør det enklere å velge å gå eller 

sykle enn å bruke bilen, eksempelvis ved å gjøre sykkelparkeringen lettere tilgjengelig enn 

bilparkeringen, opparbeidelse /ivaretakelse av snarveier o.l. For å oppnå mest mulig helhetlige 
og attraktive  løsninger for gående og syklende bør det tidlig  i planarbeidet vurderes hva som vil 
være logiske traseer for myke trafikanter, og disse traseene bør ivaretas gjennom den videre 
planleggingen. 

Forslagsstillers kommentar:  

Formål/utnyttelse 

Plankonsulent er enig i Statens vegvesen sin analyse. 

Trafikale forhold 

Tas til etterretning. 

Avkjørsler og frisikt 

Tas til etterretning. 

Bilparkering 

Tas til etterretning. 

Sykkelparkering 

Tas til etterretning. 

Tilrettelegging for gående og syklende 

Tas til etterretning. 

 

Fra Ref. Dato 

Jernbaneverket 201508915-2 
 

06.01.2016 

 

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid. Planområdet berører ikke jernbanens interesser og vi har 
ingen merknader til varselet.  

Forslagsstillers kommentar:  

- 

Fra Ref. Dato 

Beboere i Pettersand 12-24, v/ Andreas 
Westberg og Josef Schreiner 

 
 

11.01.2016 

 

Trafikkstøy 

Vi håper det er mulig å skape en innkjøring til feltet som går til parkeringshus og at det ikke blir mange 

bilveier inne på selve feltet.  Vi ønsker at det blir en hovedinnkjøring sånn at ikke boligene nedenfor 

blir boende i en stor rundkjøring.  
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Lysforhold 

De nye blokkenes høyde må ta hensyn til at bebyggelsen nedenfor skal beholde så mye som mulig av 
dagens solforhold. Høyden kan ikke være sånn at det blir kontinuerlig skygge for husstandene som er 
nærmeste nabo.  

Tomteareal   

Noen av tomtegrensene er veldig nærme boligene, men det har alltid eksistert et tomt areal mellom 
bebyggelsen. Vi ser det som viktig at avstanden mellom ny og gammel bebyggelse blir på en slik måte 
at vi fortsatt vil fremstå som to atskilte bebyggelser.  

Forslagsstillers kommentar:  

Innspillene er i den grad det er mulig lagt til grunn for planutformingen ved at trafikk sluses inn i 
parkeringskjeller, mest mulig av vegetasjonssonen mot Pettersand reguleres til vegetasjonssone der det 
er mulig å skjøtte vegetasjonen og at selve bebyggelsen er avtrappet mot naboene.  

Sammenlignet med dagens situasjon (trær) vil ikke lysforholdene forverres i særlig grad. 

 

Fra Ref. Dato 

Frank Oterholt (nabo i Pettersand 6)  
 

05.01.2016 

 

Tomtegrense og gjerde 

Det finnes jernpåler som markerer tomtegrensen mellom Pettersand 6 og Pettersand 8. En av disse er 
forsvunnet. Det ønskes at forslagsstiller setter opp et gjerde mellom Pettersand 6 og 8. 

Spørsmål om reguleringsplan 

Oterholt har vært i kontakt med kommunen om å skille ut deler av sin tomt i Pettersand 6 for å bygge 
1-2 boenheter på denne. Da området er uregulert, forstod han at dette ville bli litt mer omstendelig, 
enn dersom det forelå en reguleringsplan, og lurer på om dette har endret seg, eller om forslagsstiller 
må ha reguleringsplan for å bygge.  

Kloakk, vann og overvannsledning, samt jordvarme 

Oterholt opplyser om at det har blitt lagt ny kloakk, vann og overvannsledning for husene Pettersand 
2, 4 og 6, en 163 m lang strekning fra Pettersand 6 og helt ned til Gluppeveien. Det skjedde i des. 2014 
(v/Brødr. Ødegård). Pettersand 9 og 11 er tilknyttet denne kloakken (som krysser skrått over 
Pettersandveien fra ca. innkjøringen til Pettersand 9 og over veien ned mot Pettersand 6), men de (nr. 

9 og 11) har egen vannledning, som kommer ovenfra Labråten.    

De la også inn jordvarme i 2012 og gravde 123 m ned i grunnen. Er det fare for at dette dype hullet vil 

kunne skades når dere starter sprenging og byggearbeid på tomta til Pettersand 8/24B?    

Spørsmål om byggeprosjektet  

Oterholt lurer på om det finnes noe prospekt over byggeprosjektet, og om det kan tilsendes Oterholt 
når det er ferdig. Han ønsker å melde seg som interessent i en av leilighetene i prosjektet, og lurer på 
om det tenkes som borettslag med fellesgjeld, hvor mange enheter som skal bygges og når prosjektet 
skal bygges. 

Underjordisk parkeringsanlegg 

Oterholt bemerker at området ikke er dimensjonert for dagens biltetthet. Det blir ofte stående biler 
langs ferdselsveien, som i seg selv er ganske smal. Parkering må derfor integreres i prosjektet, gjerne i 
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form av underjordisk parkeringsanlegg. 

Forslagsstillers kommentar:  

 

Tomtegrense og gjerde 

Gjerde mellom Pettersand 6 og 8 vil etableres av forslagsstiller. 

Spørsmål om reguleringsplan 

Planområdet er uregulert, og det må foreligge en reguleringsplan før det kan bebygges på Pettersand 
8. Derav dette pågående planarbeidet, med planID 0106 1136. 

Kloakk, vann og overvannsledning, samt jordvarme 

Tas til etterretning. Det er liten fare for at sprenging og byggearbeid på planområde vil innvirke på 
jordvarmen til Pettersand 6. Dersom dette likevel skulle skje, vil det bekostes av forslagsstiller. 

Spørsmål om byggeprosjektet  

Det foreligger p.t. ikke noe prospekt på byggeprosjektet, da det enda er på reguleringsstadiet. Som 
nabo vil Oterholt varsles når byggesaken skal i gang. Forslagsstiller noterer forøvrig at Oterholt er 
interessert i prosjektet, og orienterer forøvrig om at han kan følge planprosessen gjennom Fredrikstad 
kommunes hjemmesider, eller ved å kontakte forslagsstiller. 

Underjordisk parkeringsanlegg 

Innspillet tas til etterretning. Det planlegges p-kjeller for den nye bebyggelsen (med evt noe 
gjesteparkering på terreng?) 

 


