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1 Sammendrag 

 

I varselet om oppstart av reguleringsplan for planområdet 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 vegtilknytning mellom Ambjørnrødveien og Pettersand. Etter at 

anleggsarbeidet ble fullført har vegtilknytningen fungert som en kjøreveg for alle 

typer kjøretøy. 

I forbindelse med "Bypakke Nedre Glomma", som er delvis bompengefinansiert, 

skal det settes opp seks nye bomstasjoner i Fredrikstad. Disse skal finansiere fase 1 

av utbyggingen fra med våren 2018. Vegforbindelsen mellom Ambjørnrød og 

Pettersand vil gjøre det mulig å kjøre utenom bomringen. Vegforbindelsen vil 

derfor stenges med bom, og kun benyttes av busstransport og nødetetater i perioden 

det er bomstasjoner.  

 

Det er gjennomført trafikk- og støyberegninger basert på at forbindelsen er åpen for 

allmenn ferdsel, etter at bomringen nedlegges.  

 

Det foreligger ingen vesentlige negative konsekvenser for de øvrige utredninger av 

miljø- og samfunnsinteresser. Derimot vil planenen medføre et bedre 

kollektivtilbud og en bedre beredskapssituasjon. 
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2 Bakgrunn 

2.1 Hensikt og bakgrunn for planarbeidet 

I varselet om oppstart av reguleringsplan for planområdet ble det forutsatt at det 

skulle etableres en ny vegforbindelse for buss mellom Ambjørnrødveien og 

Pettersand. Det var opprinnelig ingen vegforbindelse i dette området kun en enkel 

gangsti. 

I forbindelse med en omlegging av VA systemet i området ble det etablert en 

midlertidig vegtilknytning mellom Ambjørnrødveien og Pettersand. Etter at 

anleggsarbeidet ble fullført har vegtilknytningen fungert som en kjøreveg for alle 

typer kjøretøy. 

I forbindelse med "Bypakke Nedre Glomma", som er delvis bompengefinansiert, 

skal det settes opp seks nye bomstasjoner i Fredrikstad. Disse skal finansiere fase 1 

av utbyggingen fra med våren 2018. Vegforbindelsen mellom Ambjørnrød og 

Pettersand vil gjøre det mulig å kjøre utenom bomringen. Vegforbindelsen vil 

derfor stenges med bom, og kun benyttes av busstransport og nødetetater i perioden 

det er bomstasjoner.  

2.2 Aktører og eiendomsforhold 

Tiltakshaver: Fredrikstad kommune v/ RTD prosjektadministrasjonen.  

Tiltakshavers konsulent og forslagsstiller: COWI AS 

Planforslaget berører følgende eiendommer direkte:  

Gnr./bnr.   Hjemmelshaver 

212/8   Henrik Hjørnerød 

213/3   Fredrikstad kommune 

212/415   Matrikkelenheten er ikke tinglyst 

Se plankart for eksisterende eiendomsgrenser. 



  
DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEGFORBINDELSE MELLOM AMBJØRNRØDVEIEN OG PETTERSAND  

 

9 

2.3 Tidligere vedtak  

I kommuneplanens arealdel, vedtatt 6. desember 2012, for Fredrikstad kommune er 

området avsatt til landbruks,- natur- og friluftsformål med hensynssone for 

høyspenningsanlegg.  

2.4 Forholdet til forskrift om 
konsekvensutredninger 

Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredninger. Planarbeidet 

omfattes av § 3 bokstav b, men utløser ikke krav om konsekvensutredning etter 

vedlegg III. Dette skyldes i hovedsak at tiltaket som detaljreguleringsplanen legger 

til rette for er av mindre karakter. Vurderingen er framkommer også i 

varslingsbrevet, og er avklart med Fredrikstad kommune gjennom oppstartsmøte 

for planarbeidet. 
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3 Planprosessen 

3.1 Varsel om oppstart 

Varsling av oppstart av planarbeidet ble gjennomført ved kunngjøring i Fredrikstad 

Blad 23. september 2015 og i form av brev til berørte naboer, gjenboere, offentlige 

myndigheter og interesseorganisasjoner, datert 18. september 2015.  

Se vedlegg 4 for kopi av kunngjøringsannonse, varslingsbrev med vedlegg og 

adresseliste.  

3.2 Medvirkningsprosess 

Det er gjennomført medvirkning i forbindelse med varsling av oppstart av 

planarbeid. Innkomne uttalelser til varsling av oppstart er referert og kommentert i 

kapittel 8. I forslagsstillers kommentarer fremgår det om og eventuelt hvordan de 

ulike innspillene er vurdert i planforslaget. Se vedlegg 5 for kopier av innkomne 

uttalelser.  
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4 Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnede planer 

4.1.1 Kommuneplanens arealdel (2011 – 2023) 

I kommuneplanens arealdel for Fredrikstad kommune angis følgende som mål: 

 

› Befolkningen og næringslivet har en fungerende infrastruktur og arealer som 

sikrer nødvendig grunnlag for videre vekst og utvikling. 

› Vi har fortettet bysentrum og gjennom dette tilført byen nye innbyggere og ny 

aktivitet som bidrar til et mangfoldig nærings- og kulturliv. 

› Naturressurser og det biologiske mangfoldet sikres. Det er økt tilgjengelighet 

og kvalitet i våre naturområder. 

› Vi har en god arealpolitikk som gir bedre vern av gjenværende dyrket mark og 

tar vare på våre kulturminner og kulturmiljøer. 

 

For å nå disse målene angir dokumentet følgende strategier; 

 

› Gjennom overordnet arealplanlegging tilrettelegger vi for et bærekraftig 

utbyggingsmønster, hvor arealforbruk og transportbehov reduseres i tråd med 

nasjonale føringer. 

› Lokalsamfunnsordningen videreføres. 

› Vi utnytter fordelene av regional samhandling og felles styrke. 

› Vi legger til rette for mer kunnskapsbasert næringsutvikling, særlig i 

tilknytning til høyskolemiljøet. 

› Vi bygger gode og effektive tilførselsveier til E6, nordover, sørover og langs 

Glomma. 

› Vi jobber aktivt for videreføring av to-spors jernbane, i samarbeid med de 

andre Østfold-byene. 

 

Kommuneplanens arealdel gir både bestemmelser og retningslinjer for 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.  
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Planområdet er i gjeldende kommuneplan i hovedsak vist som eksisterende 

landbruks,- natur- og friluftsområde med en tilhørende hensynssone for 

høyspenningsanlegg.  

 
Illustrasjon viser kommuneplanens arealdel, på standard kartgrunnlag  

4.1.2 Kommunedelplan for klima og energi (2013 - 2017) 

I henhold til Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune er målet innenfor areal 

og transport en mer konsentrert by- og tettstedsutvikling. Et viktig grep er å se 

regionalt på de arealressursene som finnes, slik at kommunene oppnår en 

samordning, og ser ut over egne kommunegrenser når det planlegges. For å oppnå 

en mer konsentrert by- og tettstedsutvikling ligger følgende forutsetninger til 

grunn: 

› Minst 50 % av framtidig boligbygging skal skje innenfor byområdet. 

› 40 % innenfor tettstedet. (Jf. Fylkesplanen) 

› 10 % som vedlikeholdende boligbygging innenfor definerte lokalsentre. 

(Målene er i tråd med kommuneplanens arealdel 2011-2023) 

4.1.3 Sykkelhovedplan for Fredrikstad kommune (2009) 

Sykkelhovedplan for Fredrikstad kommune er utarbeidet av Statens vegvesen 

region øst og Fredrikstad kommune. Den legger føringer for utvikling av 

hovedsykkelveinettet i Fredrikstad. Ambjørnrødveien er i Sykkelhovedplan 

definert som en del av hovedsykkelveinettet i Fredrikstad, mens strekningen langs 

Pettersand ikke er klassifisert til dette.  

Planområdet 
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4.1.4 Trafikksikkerhetsplan (2014-2017) 

Trafikksikkerhetsplanen inngår i det kommunale planhierarkiet som en temaplan. 

Regjeringens nullvisjon – en langsiktig visjon om null drepte og livsvarig skadde i 

trafikken. Hovedhensikten er å øke og samordne kommunens innsats i 

trafikksikkerhetsarbeidet, for således å redusere antall ulykker og 

utrygghetsfølelsen, spesielt hos myke trafikanter.  

I perioden 2010-2013 var det 23 ulykker med drepte eller hardt skadde i 

Fredrikstad kommune. Ingen av disse ulykkene inntraff innenfor, eller i nærheten 

av planområdet. Det er ingen områder i nærheten av planområdet som er definert 

som ulykkespunkt eller ulykkesstrekning.  

4.1.5 Fylkesplan for Østfold  

Hovedmålene i fylkesplan for Østfold er levekår og folkehelse, verdiskaping og 

miljø. I gjennomføring av fylkesplanene for Østfold er kompetanseutvikling, 

fortetting, infrastruktur, byutvikling og vern, samt folk i fysisk aktivitet prioritert.  

Planen gir generell arealstrategi for Østfold, men også nærmere retningslinjer for 

energi- og arealbruk. Dette inkluderer samfunnssikkerhet og beredskap, estetikk og 

kvalitet i byggeområder, universell utforming, kriminalitetsforebygging, vern av 

landskaps-, natur- og kulturmiljøverdier, senterstruktur og lokalsamfunn, samt 

effektiv arealutnyttelse, funksjonell lokalisering, fortetting og transformasjon, 

næringsområder, kjøpesenter og kollektivtrafikk. Avslutningsvis omfatter også 

retningslinjene veiforhold, inkludert parkering og gang- og sykkelveier.  

I plankartet til gjeldende fylkesplan (delkart for Nedre Glomma) ligger 

planområdet innenfor et område avsatt til nåværende tettbebyggelse. Langsiktig 

grense for framtidig tettbebyggelse går vest for planområdet.  

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i sin helhet per i dag uregulert. 

4.3 Tilgrensende reguleringsplaner 

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.  
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Illustrasjon viser tilgrensede reguleringsplaner, på standard kartgrunnlag  

 

4.4 Statlige rammer og føringer  

4.4.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene for samordnet bolig-, og areal- og 

transportplanlegging er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og 

transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og 

forvaltningsnivåer. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 

tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, 

miljø og livskvalitet. Retningslinjene legger blant annet vekt på at infrastruktur og 

framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen. Sykkel og 

gange skal også styrkes som transportform. Effektiv og sikker trafikkavvikling og 

god framkommelighet for næringstransport, samt universell utforming og 

tilgjengelighet for alle skal vektlegges i planleggingen. 

4.4.2 Statlige planretningslinjer for klima- og 

energiplanlegging i kommunene 

Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig 

myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av 

klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Kommunene er både 

Planid 0106260 

Planid 010641 

Planområdet 
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politiske og kommersielle aktører, tjenesteytere, myndighetsutøvere, innkjøpere, 

eiendomsbesittere og har ansvar for planlegging og tilrettelegging for gode 

levesteder for befolkningen. Kommunene kan derfor bidra til å redusere Norges 

utslipp av klimagasser og til å gjennomføre energieffektivisering og omlegging til 

miljøvennlige energiformer.  

Formålet med disse statlige planretningslinjene er å 

› sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 

› sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 

› sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i 

arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 

4.4.3 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 

interesser i planleggingen 

Viktige nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø er å sikre et oppvekstmiljø 

som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Og som 

har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med 

eksisterende kunnskap om barn og unges behov, samt å ivareta det offentliges 

ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den 

enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell 

bakgrunn. 
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5 Eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger mellom Ambjørnrød og Labråten, nord for Fredrikstad sentrum.  

 
Illustrasjon viser lokalisering av planområdet, på standard kartgrunnlag  
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Planområdet ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområdet omkranset av 

boligbebyggelse. Det er direkte tilknyttet kommunale veier i nord og sør. Fra nord 

på planområdet er det ca. 600 m til krysset Ambjørnrødveien x fv. 409. Avstand i 

luftlinje mellom planområdet og bykjerne er ca. 3,5 km.  

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet var et jordbruksareal før det ble etablert en midlertidig 

vegforbindelse. Direkte tilstøtende områder domineres av jordbruksareal i øst og 

ves (og noe naturmark). I nord og sør til Ambjørnrødveien og Pettersand med 

tilhørende boligbebyggelse.  

 

Ortofoto over planområdet fra tiden før det ble etablert en midlertidig vegforbindelse. 

5.3 Stedets karakter, landskap og vegetasjon 

Planområdet ligger i en sammenhengende grøntstruktur mellom boligbebyggelsen 

på Pettersand/ Labåten og Ambjørnrøde. Boområdene er en blanding av eneboliger 

og rekkehusbebyggelse. Boligområdene er godt etablert, og preget av en frodig 

blanding av skogsvegetasjon og hagebeplanting.  

 

De markerte åsryggene i området har i hovedsak en nord-nordøstlig retning, og 

mellom disse åsryggene ligger vegsystemet til Labråten, Pettersand og 

internvegsystemet på Ambjørnrød. Ved planområdet er det en overgang mellom 

disse åsryggene som åpner for en veglinje (Ambjørnrødveien) på tvers av 

hovedretningen i landskapet. 

Planområdet ligger helt i ytterkant av et smalt jordbruksareal som strekker seg ned 

til Veumbekken i nordøst, og det ligger i randen mellom dette jordbruksarealet og 

det mer sammenhengende skogsareal ned mot Gluppehavna i vest. 
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5.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Det finnes ingen kulturminner innenfor planområdet per dags dato. Nordvest for 

planområdet er det ett, og vest er det tre automatisk fredede kulturminner.  

 
Kartillustrasjonen viser nærliggende, automatisk fredede kulturminner (Kulturminnesøk.no 

20160316) 

5.5 Naturverdier 

Det foreligger ingen registrerte naturverdier innenfor eller ved planområdet.  

5.6 Rekreasjonsverdi- og bruk og barn og unges 
interesser 

Planområdet fungerer som en buffersone og en overgangssone mellom bebyggelse 

ved Pettersand og Ambjørnrød. Jordbruksareal er mot vest har begrenset 

rekreasjonsverdi, mens arealet østover er et naturområde som kan fungere til lek og 

rekreasjon.   

Ca. 150 meter vest for planområdet er det per i dag en undergang som fungerer 

som gangvei mellom Ambjørnrødfeltet og boligområdet på Pettersand. Innenfor 

planområdet har det også over tid opparbeidet seg en sti som binder de to 

boligområdene sammen. 
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Bilde viser opparbeidet sti innenfor planområdet (Googlemaps 20151123). Det er i dette 

området i dag etablert en midlertidig vegforbindelse. 

Utover dette er det ikke registrert spesielle interesser for barn og unge innenfor 

eller i nærhet av planområdet.  

5.7 Landbruk 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan i hovedsak vist som eksisterende 

landbruks,- natur- og friluftsområde. Plassering av veien vil være i randsonen av et 

jordbruksareal. Deler av planområdet mot øst er dyrka mark. 

5.8 Veiforhold og teknisk infrastruktur 

Planområdet er tilknyttet Ambjørnrødveien i nord og Pettersand i sør. Begge veiene 

er kommunale. Ambjørnrødveien leder til fv. 409 (Veumveien). 

Det overordnede vegsystemet rundt planområdet er vist i illustrasjonene under. Her 

framkommer også kollektivnettet som influerer planområdet 
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Figuren viser veiforhold fra planområdet og nordover (Finn.no/kart 20160317) 

Ambjørnrødveien har tilknytning til Veumveien i nordvest og Skogstrandveien i 

nordøst, og begge disse vegene har tilknytning nordover mot E6.  

Langs Ambjørnrødveien, nord for planområdet, ligger det to kollektivholdeplasser, 

hver av dem ca. 150 fra planområdet. Disse holdeplassene er kun stopp i veien og 

betjenes av rute 351, med en hyppig frekvens (ca. 1 avgang i timen på hverdager).  
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Viser veiforhold fra planområdet og sørover (Finn.no/kart 20160317) 

Pettersand går som en tilnærmet rett linje gjennom boligfeltet, via Gluppeveien 

som leder til fv. 108 og videre ut på fv. 110 (alt. 1). Eller via Gluppeveien, 

Knipleveien og Veumveien til fv.110 (alt. 2). 

Innenfor boligområdet på Pettersand er det opparbeidet flere kollektivholdeplasser. 

De nærmeste ligger sørvest i Gluppeveien, og sørøst i Riisløkka, begge ca. 500 m i 
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luftlinje fra planområdet. Begge betjenes av rute 350 og går ca. én gang i timen på 

hverdager, og én gang i timen mellom kl. 0900 og 1600 på lørdager.  

Hafslund Nett har en høyspenningsledning som krysser planområdet.  

5.9 Sosial infrastruktur og næring 

De nærmeste skolene er Ambjørnrød barneskole, Trosvik barneskole og 

Kvernhuset ungdomsskole. Inndelingen av skolekrets er likevel slik at dette 

punktet i liten grad blir benyttet som krysning mellom bolig og skole.  

Det er ikke næringsvirksomhet eller forretninger innenfor eller i nærheten av 

planområdet.  

5.10 Universell utforming 

Planområdet er et relativt flatt LNF-område. Eksisterende gang- /sykkelforbindelse 

under Ambjørnrødveien har ikke en universell utforming (pga. hellingsgrad). 

Opprinnelig stiforbindelse er ikke tilfredsstillende løsning for bevegelseshemmede, 

mens eksisterende midlertidige veg har akseptabel helningsforhold. 

5.11 Grunnforhold 

På bakgrunn av gravearbeider med Pettersand høsten 2015, ble strekningen over 

planområdet tilrettelagt med en midlertidig vei for beboerne i området. Denne er 

fortsatt åpen for all ferdsel, og det har ikke framkommet problemer med 

grunnforholdene. 
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6 Planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

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 

Tabell viser planlagt arealbruk 

6.2 Beskrivelse av planforslaget 

6.2.1 Tilknytning til infrastruktur 

Den planlagte vegen er identisk med eksisterende midlertidige veg. 

Planlagt kjøreveg innenfor planområdet vil bli tilknyttet Pettersand i sør 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.  

Overvannet fra den nye kjørevegen føres direkte ned på eksisterende terreng for så 

å bli fordrøyet i jordbruks- og naturområdene.  
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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. 

6.2.2 Utforming av vei 

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.  

 

6.2.3 Alternativvurderinger 

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.  

6.2.4 Anleggs-, rigg- og deponiområder 

Det er ikke avsatt egne arealer til anleggs-, rigg- og deponiområder. Areal avsatt til 

veg og annen veggrunn kan benyttes til dette formålet.  
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7 Virkninger av planforslaget 

7.1 Forholdet til overordnede planer, rammer og 
retningslinjer 

Nedenfor foretas en gjennomgang av forholdet til overordnede rammer og føringer, 

hvor kun spesielt relevante forhold er omtalt. 

7.1.1 Kommuneplanens arealdel (2011 – 2023) 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan i hovedsak vist som eksisterende 

landbruks,- natur- og friluftsområde med en tilhørende hensynssone for 

høyspenningsanlegg. 

Planområdet er ikke i tråd med kommuneplan, og går hovedsakelig over privat 

grunn. Eiet og drevet av grunneier. I nord går planområdet over en liten del av 

kommunal grunn. Det er samme tilfelle i søndre del, men denne matrikkelen er 

ikke tinglyst.  

Det foreligger en avtale mellom Fredrikstad kommune og grunneier om at 

grunneier får erstatningsareal av kommunen.  

7.1.2 Sykkelhovedplan for Fredrikstad kommune 

Ambjørnrødveien er i Sykkelhovedplan definert som en del av 

hovedsykkelveinettet i Fredrikstad kommune. Strekningen langs Pettersand har 

ikke klassifisert som hovedsykkelvei, men vil være en viktig forbindelse mellom 

Ambjørnrød og deler av sentrum.  

Vest for planområdet er det en undergang for gående og syklende som binder 

boligområdene på Ambjørnrød og Pettersand sammen. I kapittel 7.9 er det 

utarbeidet en egen beskrivelse i av trafikksikkerheten i tilknytning til tiltaket 
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7.1.3 Fylkesplan for Østfold  

I plankartet til gjeldende fylkesplan (delkart for Nedre Glomma) ligger 

planområdet innenfor et område avsatt til nåværende tettbebyggelse. Langsiktig 

grense for framtidig tettbebyggelse går vest for planområdet.  

7.1.4 Statlige rammer og føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Gjennomføring av detaljreguleringsplan er i henhold til retningslinjene om en 

bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging. Etter 

forslagsstillers vurdering vil planforslaget bidra til samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, effektiv trafikkavvikling, fremme livskvalitet og tilgjengelighet. 

Tilrettelegging for buss er i tråd med statlige planretningslinjer for samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging. 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 

Gjennomføring av detaljreguleringsplan vil ikke være i strid med statlige 

planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene, ettersom planen 

kan bidrar til mindre klimagassutslipp, ved å styrke fremkommeligheten og 

reiselengden for buss og bil mellom boligområdet og sentrum i området.  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Gjennomføring av detaljreguleringsplan vil ikke være i strid med rikspolitiske 

retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Det er allerede 

etablert gang- og sykkelvei med undergang som binder Pettersand og 

Ambjørnrødveien sammen. Viser til kapittel 7.7, som beskriver barn og unges 

interesser.  

7.2 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner 

Innenfor planområdet foreligger det ingen reguleringsplaner per i dag. Planområdet 

grenser til reguleringsplaner i nord og sør. Disse videreføres i sin helhet.  

7.3 Landskap, stedets karakter og estetikk 

Gjennomføring av detaljregleringsplan vil ikke medføre vesentlige konsekvenser 

for landskapet eller stedets karakter og estetikk. Terrenget er relativt flatt og vil 

ikke medføre vesentlige terrenginngrep.  

7.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Gjennomføring av detaljreguleringsplanen forventes ikke å medføre konsekvenser 

for bevaringsverdige kulturminner eller kulturmiljø, da det innenfor planområdet 

ikke er registrert automatisk fredede kulturminner eller nyere tids kulturminner. 

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 
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Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 

(Kulturminneloven) § 8. 

Saken har vært forelagt Fylkeskonservatoren som uttaler at det ikke er kjent 

automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet. 

Tekst vedrørende dette er tatt med i planens bestemmelser. 

7.5 Forholdet til naturmangfoldloven 

§ 1 i lov om naturmangfold sier følgende om formålet med loven: 

 Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 

 geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk 

 og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 

 helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  

Loven gir bestemmelser om bærekraftig bruk, artsforvaltning, fremmede 

organismer, områdevern, utvalgte naturtyper og tilgang til genetisk materiale.  

Det er innenfor eller i nærhet av planområdet ikke registrert noen spesielle forhold 

som berører naturmangfoldloven. Planen vil derfor ikke medføre kjente 

konsekvenser for naturmangfold.  

7.6 Rekreasjonsinteresser 

Gjennomføring av detaljreguleringsplan vil ikke medføre konsekvenser for 

rekreasjonsinteresser innenfor planområdet. 

7.7 Barn og unges interesser 

Etablering av ny vei vil medføre en lettere forbindelse mellom Pettersand/Labråten 

og Ambjørnrød. Dette kan medføre at eksisterende undergang i noe mindre grad vil 

blir benyttet, og økt kryssing i plan over Ambjørnrødveien av barn og unge kan 

reduserer trafikksikkerheten i området. Men siden det også tidligere har vært en 

gangforbindelse, vil endringene være begrenset.  

Effektiv bussforbindelse vil likevel være særlig viktig for barn og unge.  

7.8 Vei- og trafikkforhold 

Det er utarbeidet en egen trafikkvurdering som vedlegg til planen (jf. vedlegg 1), 

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. 
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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." 

 

 

 

7.9 Trafikksikkerhet 

Situasjonen før etableringen av den den midlertidige kjøreveien mellom 

Ambjørnrødveien og Pettersand var at det var etablert en stiforbindelse i samme 

område. Gjennom etablering av en permanent kjøreforbindelse vil tilgjengeligheten 

 

Illustrasjon fra 

trafikkutredningen som viser 

situasjonen før(over) og 

etter (under) etablering av 

vegforbindelse mellom 

Ambjørnrødveien og 

Pettersand 
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i dette området bli noe bedre også for myke trafikanter, men størst blir endringen 

for biltrafikken som får endret kjøremønster.  

Trafikksikkerhet for gang - /sykkel 

Det vil antagelig ikke medføre store endringer av bruksmønsteret for gang- 

sykkelbruken i dette området, siden endringene består av at en sti erstattes av en 

bred asfaltert vei. Bevegelseshemmede og andre som ikke ønsker å gå på en sti 

(ved store nedbørsmengder ol) vil i større grad benytte undergangen i vest. Denne 

har derimot ingen god vertikalkurvatur for bevegelseshemmede.  

 

Planforslaget viser kun en kjøreveg uten fortau. Dette er begrunnet med at siden det 

ikke er fortau i Pettersand vil en kort strekning med fortau ikke medføre bedre 

trafikksikkerhet. I planen er det likevel tatt med et bredt arealer til formålet; "annen 

veggrunn" som åpner for etablering av fortau. Det forutsettes ikke oppmerking av 

gangovergang over Ambjørnrødveien, fordi en slik overgang ikke benyttes i 

tilstrekkelig grad og da medfører en slik markering til redusert trafikksikkerhet.  

Stiforbindelsen gir en trafikksikker situasjon så lenge en transporterte seg på stien, 

mens tilkoblingen til Ambjørnrødveien vil være mer forutsigbar når det etableres et 

permanent kryss for kjøretøy som bilistene vil være mer oppmerksom på.  

Trafikksikkerheten kan bedres ytterligere hvis grøntrabatten mellom gang- 

sykkelvegen og kjørevegen i tilknytning til Ambjørnrødveien asfalteres. Sistnevnte 

sitasjon vil kanalisere overgangen til et mer markert punkt, og unngå en skråstilt 

løsning som kan skape en uoversiktlig krysningssituasjon slik som dagens 

situasjon. 

Tiltaket har en liten negativ konsekvens for trafikksikkerheten nord i Pettersand på 

grunn av økt trafikk. 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, men her er 

det flere uoversiktlige kryssområder (særlig Onsøyveien). 

Trafikksikkerhet for biltrafikk 

Endringene av kjøremønsteret framkommer av kapittel 7.8. Her framkommer det at 

tiltaket ikke i særlig grad medfører fremmedkjøring og at det blir redusert trafikk 

nederst i Pettersand og langs deler av Onsøyveien der sikten er dårlig. 

7.10 Bussforbindelse 

Ny bussforbindelse gjennom planområdet skaper kortere avstand mellom bolig og 

bussholdeplass for beboere på Labråten og Pettersand.  

For Østfold kollektivtrafikk vil bussforbindelsen skape større fleksibilitet i 

ruteoppsettet. Dette kan igjen gi grunnlag for bedre bussforbindelser for alle 

beboere i området.  
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7.11 Sosial infrastruktur 

Gjennomføring av detaljreguleringsplan vil ikke medføre konsekvenser for sosial 

infrastruktur innenfor planområdet, men den vil medføre en litt lettere 

tilgjengelighet mellom Ambjørnrød og Pettersand.  

7.12 Universell utforming 

Høydenivået mellom Pettersand og Ambjørnsrødveien er ca. 2 m. Dette gir en 

helning på 1:20, som er innenfor ønsket helningsgrad for bevegelseshemmede (iht.  

universell utforming). Dette gjør at det etableres en bedre atkomstmulighet enn for 

den opprinnelige situasjonen, men en slik tilgjengelighet må da foregå via 

kjørebanene i vegsystemet. Skal denne tilgjengeligheten prioriteres må det gjøres 

noen tilpasninger på eksisterende vegsystem for at rullestolbrukere kan komme lett 

over til gang- sykkelvegsystemet langs Ambjørnrødveien (jf. kap. 7.9 om 

trafikksikkerhet). 

7.13 Beredskapssituasjon 

En kjøreatkomst for utrykningskjøretøy kun via Onsøyveien, uten forbindelse 

mellom Ambjørnrød og Pettersand, gir en beredskapsmessig utfordring. 

Onsøyveien betjener atkomsten ut av denne delen av byen med mange boenheter.  

Det er mer enn 600 husstander som blir uten veiforbindelse dersom Onsøyveien på 

en eller annen måte blir stengt ved krysset Onsøyveien/ Liaveien. 

7.14 Risiko, sårbarhet og miljø 

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 konsekvnsene av 

tiltaket er begrenset. 

7.15 Støy 

I vedlagt støyutredning framkommer følgende (jf. vedlegg 3):  

Det er beregnet støy på fasader og uteoppholdsarealer for boliger som ligger i 

nærhet til ny veitrasé mellom Ambjørnrød og Pettersand. Resultatene 

sammenlignes opp mot situasjonen før åpning av ny veitrasé, trafikktall fra 2016.  

Boligene i Pettersand vil få økt støynivå på mer enn 3 dB som følge av åpning av 

ny veitrasé. Det er for øvrig kun én bolig som får støynivå marginalt over anbefalt 

grenseverdi på fasade og uteoppholdsplass. Støyavbøtende tiltak for veranda må 

vurderes. 
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Boliger langs Ambjørnrødveien vil ha mest støyutsatte fasade i gul støysone både 

før og etter åpning av ny veitrasé. Støyøkningen er for øvrig mindre enn 3 dB for 

disse boligene (ca. 1 dB), og det anses ikke som utløsende for støytiltak.  

Det forutsettes mindre enn 10 busspasseringer på natt (kl. 23-07) i 

Ambjørnrødveien og Pettersand. Krav til maksimalt støynivå vil derfor ikke være 

gjeldende.  

Innendørs støynivå i alle boligene vil sannsynligvis være ivaretatt, forutsatt vinduer 

av normal kvalitet og at de er normalt vedlikeholdt. 

Støyvurderingene og betraktninger av maksimalt støynivå bør revideres dersom 

antall bussavganger/-passeringer endres vesentlig fra det som er forutsatt i denne 

rapporten, spesielt i nattperioden. 

 

Illustrasjon som viser støy sitasjonen før vegforbindelse mellom Pettersand og 

Ambjørnrødveien ble etablert 
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Illustrasjoner som viser støy sitasjonen etter vegforbindelse mellom Pettersand og 

Ambjørnrødveien er etablert 

7.16 Grunnforhold (geoteknikk) 

Det er utarbeidet midlertidig kjørevei på strekningen i forbindelse med endringer 

på VA-systemet. Det er gjennomført geotekniske vurderinger i forbindelse med 

dette. 

7.17 Jordressurser/landbruk 

Gjennomføring av detaljreguleringsplan vil medføre noe reduksjon av arealer. 

Reduksjonen tilsvarer ca. 520 m² jordbruksareal og ca. 600 m² skog/sideterreng til 

vei. Matjord er ivaretatt ved oppgraving og flytting til annet areal. 



  
DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEGFORBINDELSE MELLOM AMBJØRNRØDVEIEN OG PETTERSAND  

 

33 

7.18 Teknisk infrastruktur 

Gjennomføring av detaljreguleringsplan vil ikke medføre konsekvenser for teknisk 

infrastruktur innenfor planområdet. Høyspentledning vil etter krav fra Hafslund 

Nett bli markert med hensynssone i plankartet.  

Planen forutsetter drenering direkte på terrenget rundt veien. Dette er den løsningen 

som foreligger under den midlertidige situasjonen, og dette fungerer 

tilfredsstillende. 

7.19 Økonomiske- og næringslivskonsekvenser  

Gjennomføring av detaljreguleringsplan vil ikke medføre økonomiske- eller 

nærlingslivskonsekvenser. 

7.20 Interessemotsetninger 

I hovedsak vil en bussforbindelse skape liten interessekonflikt mellom boområdene 

i området. Beboerne øverst i Pettersand vil få noe mer trafikk, mens de nedre 

delene av Pettesand vil få noe mindre trafikk. Alle i Pettersand kan få kortere 

avstand til bussholdeplass.  

7.21 Eiendomsforhold 

Tiltaket gjennomføres på privat grunn.  



  
34 DETALJREGULERINGSPLAN FOR BUSSFORBINDELSE MELLOM AMBJØRNRØDVEIEN OG PETTERSAND 

 

 

8 Varsel om oppstart - innkomne 

uttalelser 

8.1 Generelt 

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.   

8.2 Sammendrag og kommentarer 

Følgende aktører har uttalt seg til varling av oppstart av planarbeid.  

Aktør        Dato 

1 Statens vegvesen     02.10.2015 

2 Kultur, miljø og byutvikling  

 Fredrikstad kommune    05.10.2015 

3 Pettersand Velforening     07.10.2015 

4 Fylkesmann i Østfold    12.10.2015 

5 Katrine Rødås, nabo    14.10.2015 

6 Østfold Fylkeskommune    14.10.2015 

7 Hafslund Nett      15.10.2015  

8 Kirsten Nipe      19.10.2015 

I det påfølgende gis det først en oppsummering av uttalelsen på de punktene som 

har direkte relevans for plankart-, beskrivelse og bestemmelser, før forslagsstiller 

også gir sine kommentarer til om, og eventuelt hvordan uttalelsen er fulgt opp i 

planarbeidet.  

1 Statens vegvesen 
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Sammendrag – SVV påpeker at behovet for bussvei, og type løsning for å hindre 

andre kjøretøy i å benytte vegen må avklares gjennom planarbeidet. SVV antar her 

at det vil være behov for bussbom, bussluse eller lignende.  

Arealbehov må ivaretas i plankartet, og etablering sikres gjennom 

rekkefølgebestemmelser.  

Forholdene for myke trafikanter må løses, og trafikksikkerheten må ivaretas 

gjennom planarbeidet.  

Forslagsstillers kommentar – Planforslaget inneholder ikke lenger en eksklusiv 

bussforbindelse og disse bestemmelser som reguleringer foreligger derfor ikke. 

Trafikksikkerheten vil knyttes til planutformingen. Dette gjelder blant annet sikt og 

arealbehov, og er ivaretatt i planutformingen.  

2 Kultur, miljø og byutvikling Fredrikstad kommune 

Sammendrag – Det vises til at støy må være et tema. Planen må vise 

trafikkmengde, konsekvensene trafikkmengden medfører i form av støy, tiltak som 

er nødvendige for å sikre myke trafikanter som ferdes mellom boligfeltene.  

Tilstøtende jordbruksarealer må ikke forringes i anleggsfasen. Verken i, eller 

utenfor vekstsesong.  

Forslagsstillers kommentar –  

Støy og trafikk er vurdert i egne vedlagte utredninger og der framkommer 

konsekvensene av tiltaket.  

Sikkerheten er vurdert spesielt i vurderinger av konsekvenser (jf. kap. 7.9) og i 

tillegg ivaretatt gjennom eksisterende undergang vest for planområdet. Siktforhold 

knyttet til det planlagte krysset ut på Ambjørnrødveien, er tatt høyde for gjennom 

planarbeidet.  

Beregning av landbruksareal er gjort gjennom i kapitelet 7.13 om vurdering av 

konsekvensutredning for jordressurser.   

3 Pettersand Velforening 

Sammendrag – Velforeningen mener veien kan fungere som evakueringsvei, da 

må den være utstyrt med elektronisk styrt bom. De ønsker ikke at veien skal 

benyttes til bussforbindelse 

Forslagsstillers kommentar – Plangrunnlaget er endret til å omfatte veg for alle 

trafikantgrupper og merknadene er derfor ikke tatt til følge.  

4 Fylkesmann i Østfold 

Sammendrag – Det fremgår av statlige planretningslinjer for samordnet bolig,- 

areal- og transportplanlegging at utbyggingsmønster og transportsystemet bør 

fremme utvikling av kompakte byer, redusere transportbehovet og legge til rette for 
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klima- og miljøvennlige transportformer. Fylkesmann påpeker i den forbindelse at 

planbeskrivelsen må inneholde en beskrivelse av hvordan bussforbindelsen vil 

kunne bedre tilbudet i området.  

De ber om at det må sikres juridisk i planen at veien kun blir benyttet som 

bussforbindelse, og ikke bilkjøring. Forholdene for myke trafikanter må 

opprettholdes og forbedres.  

Tapet av dyrka mark må dokumenteres i planbeskrivelsen. Gjennom 

rekkefølgebestemmelsene bør det stilles vilkår om at matjorda i tiltaksområdet bør 

fraktes til annen dyrket mark hvor det er behov for jordforbedring.  

Forslagsstillers kommentar – Planforutsetningen er endre og tilbakemeldingene, 

og forutsetning om ingen biltilgjengelighet er derfor ikke tatt inn i bestemmelsene.  

Planen åpner for justeringer av bussrutene i området og foreligger som en mulighet 

for endringer av rutemønsteret. Det er for øvrig kollektivselskapene som fastsetter 

rutestrukturen.  

Trafikksikkerhetsituasjonen er vurdert til å være som tidligere situasjon. Planen 

åpner for en bedre universell utforming mellom boligområdene.  

Tapet av dyrka mark er dokumenteres i planbeskrivelsen jf. kap. 7.13.  

5 Katrine Rødås, nabo 

Sammendrag – Rødås ønsket svar på enkelte spørsmål vedrørende 

bussforbindelsen: 

1. Er bussforbindelse mellom Ambjørnrød og Pettersand allerede vedtatt? 

2. Skal veien være åpen for allmenn ferdsel eller blir det kun for evt busstrafikk? 

Vil det bli satt opp en bom? 

3. Blir det gjort noe med trafikksikkerheten i området om veien forblir åpen for 

allmenn ferdsel? 

4. Hva skjer med resten av åkeren? Skal det bygges eller brukes til noe annet enn 

jordbruk? 

 

Hadde satt pris på litt utfyllende informasjon da den "midlertidige" veien ligger 

kun få meter fra min eiendom. 

 

Forslagsstillers kommentar – Spørsmålene er besvart på mail: 

1. Det er vedtatt ønske om bussforbindelse av busselskapet. Vi legger kun til rette 

for tiltaket i offentlige planer, også er det opp til busselskapet å realisere planene. 

2. Veien skal være åpen for alle typer kjøretøy. 

3. Tiltaket medfører ingen vesentlige endringer av trafikksikkerheten siden det 

også tidligere var en stiforbindelse i området (jf.kap. 7.9). Nytt kryss er utformet 

med tilstrekkelig sikt.  

4. Det foreligger per dags dato ingen planer for resterende del av jordet. Det er slik 

plane er utformet et svært lite jordbruksareal igjen. 
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6 Østfold Fylkeskommune 

Sammendrag – Fylkeskommunen vektlegger trafikkforhold og leke- og 

uteoppholdsarealer som særlige viktige temaer i planen.  

Vedrørende fredede kulturminner har fylkeskommunen en tekst de ønsker skal 

være med i planbestemmelsen.  

Forslagsstillers kommentar – Det er foretatt egne utredning av trafikk, 

støyforhold og trafikksikkerhet, slik at påvirkning på oppvekstmiljøet 

framkommer. 

Leke- og uteoppholdsarealer er beskrevet i planbeskrivelsen kap. 7.6 

Rekreasjonsinteresser og 7.7 barn og unges interesser.  

Tekst vedrørende fredede kulturminner er tatt inn i planbestemmelsene.  

7 Hafslund Nett 

Sammendrag – Det er en høyspentledning som krysser planområdet. Denne må tas 

hensyn til. Det kan ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av 

reguleringsplan for andre tema.  

Byggeforbudsbeltet langs den aktuelle høyspentledningen er totalt 20 m, 10 m målt 

horisontalt til hver side fra senter av ledningen. Spenningsnivået for 

ledningsanlegget må ikke påføres i planen eller plankartet. 

Forslagsstillers kommentar – Uttalelsen er tatt til følge.  

8 Kirsten Nipe 

Sammendrag – Hun har solgt boligen sin, og opplyser om de nye eierne. 

Forslagsstillers kommentar – Varsel om oppstart av planarbeid er sendt til de nye 

eiere.  
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9 Høring og offentlig ettersyn – innkomne 

uttalelser 

9.1 Generelt  

Høring og offentlig ettersyn av planarbeid ble gjennomført i perioden 02.06.2017 – 

07.08.2017. Til sammen kom det inn 10 uttalelser.  

9.2 Sammendrag og kommentarer   

Følgende aktører har sendt inn uttalelser: 

Aktør           Dato 

1 Barnetalsmann, Fredrikstad kommune    02.06.2017 

2 Fredrikstad hytteforening      13.06.2017 

3 Seksjon for utdanning og oppvekst,  

 Fredrikstad kommune       15.06.2017 

4 Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt 

 funksjonsevne , Fredrikstad kommune    20.06.2017 

5 Mangfold- og integreringsrådet, Fredrikstad  

 kommune         20.06.2017 

6 Bane Nor         03.07.2017 

7 Fylkesmannen i Østfold       07.07.2017 

8 Brann- og redningskorps, Fredrikstad kommune  24.07.2017 

9 Statens vegvesen        27.07.2018 

10 Østfold fylkeskommune      31.07.2017 

1 Barnetalsmann, Fredrikstad kommune  

Sammendrag - De er positive til at kollektivtilbudet forbedres, men det forutsettes 

at det kun er trafikk til boligene som belastes strekningen på bakgrunn av at den 

skal være åpen for normal biltrafikk.  

Det påpekes at ved å etablere vei vil nok eksisterende undergang for myke 

trafikanter i noe grad bli mindre benyttet. Økt kryssing mellom Ambjørnrødveien 
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og Pettersand av barn og unge kan redusere trafikksikkerheten i området. Men 

siden det også tidligere har vært en gangforbindelse, vil endringene være begrenset. 

Det er derfor viktig at denne strekningen er oversiktlig og trygg for barn i området, 

selv om det finnes en undergang. 

Forslagstillers kommentar - Planforslaget endres slik at veiforbindelsen kun vil 

være åpen for buss og nødetater i perioden det er bomring rundt innkjøring til 

Fredrikstad sentrum. 

Sikkerhetstiltak for myke trafikanter, inkludert barn og unge er allerede tilfredsstilt 

i dette tilfellet i og med at det er en undergang rett vest for planområdet. Utover 

dette vil også veistrekningen være oversiktlig da det er jorder på begge sider av 

veien. 

2 Fredrikstad hytteforening 

Sammendrag - Fredrikstad hytteforening har ingen kommentarer til planen. 

Forslagstillers kommentar - Forslagstiller har ingen kommentar utover dette. 

3 Seksjon for utdanning og oppvekst, Fredrikstad kommune 

Sammendrag - Seksjon for utdanning og oppvekst gjennom skoleetaten stiller seg 

meget positiv til forslaget om å åpne for normal biltrafikk. Dette vil føre til mer 

fleksibilitet i forhold til å utnytte skolekapasiteten ved våre skoler i området 

Ambjørnrød/Pettersand. 

Forslagstillers kommentar - Planforslaget endres slik at veiforbindelsen kun vil 

være åpen for buss og nødetater i perioden det er bomring rundt innkjøring til 

Fredrikstad sentrum. 

4 Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonevne, Fredrikstad 

kommune 

Sammendrag - Rådene har ingen bemerkninger til det fremlagte forslag til 

detaljregulering utover å påpeke viktigheten av at universell utforming ivaretas i 

planarbeidet.  

Forslagstillers kommentar - Gjennomføring av detaljreguleringsplan vil ikke 

medføre konsekvenser for universell utforming. Området er relativt flatt og det 

finnes allerede en undergang for mye trafikanter. 

5 Mangfold og integreringsrådet, Fredrikstad kommune 

Sammendrag - Mangfold- og integreringsrådet har ingen bemerkninger til det 

fremlagte forslag til detaljregulering. 

Forslagstillers kommentar - Forslagstiller har ingen kommentar utover dette. 

6 Bane Nor 
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Sammendrag – Bane Nor har ingen merknader. 

Forslagstillers kommentar - Forslagstiller har ingen kommentar utover dette. 

7 Fylkesmannen i Østfold 

Sammendrag - På bakgrunn av trafikkutredningen som viser en årlig økning i 

årsdøgntrafikk (ÅDT) øverst i Pettersand, fra 50 til 900 ÅDT, foreslås det at 

Pettersand 97 bør få støyskjermingstiltak. Dette fordi trafikkøkningen vil medføre 

overskridelse av anbefalte grenseverdier for støy på uteplass. Fylkesmann mener 

derfor at det bør fremgå som rekkefølgebestemmelse at det skal tilbys 

støyskjerming til Pettersand 97 slik det er angitt i støyrapport og planbeskrivelse.  

Forslagstillers kommentar - I støyrapporten, som baserer seg på åpen vei for all 

ferdsel uten bom, står det at "støyavbøtende tiltak må vurderes" for Pettersand 97. 

Dette tas med som rekkefølgebestemmelse i planen. 

8 Brann- og redningskorps, Fredrikstad kommune 

Sammendrag - Brannvesenet ser positivt på at det etableres ny veiforbindelse 

mellom Ambjørnrødveien og Pettersand. Ny vei betyr alternativ tilgjengelighet for 

nødetatene. 

Forslagstillers kommentar - Planforslaget endres slik at veiforbindelsen kun vil 

være åpen for buss og nødetater i perioden det er bomring rundt innkjøring til 

Fredrikstad sentrum. 

9 Statens vegvesen 

Sammendrag - SVV gir tilbakemelding om at de mener planarbeidene burde vært 

varslet på nytt selv om det kun var forutsetningene, og ikke formålet som ble 

endret i planen. Dette begrunner de med at konsekvensene ved at veien skal være 

åpen for all trafikk blir vesentlig forskjellig særlig for de som bor øverst i 

Pettersand. Dette er dog bøtt på ved å gjøre egne utredninger av støy og trafikk.  

Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma ble vedtatt av 

Stortinget ved behandlingen av Prop 50 S (2014-2015) i 2015. Bypakke Nedre 

Glomma er delvis bompengefinansiert, og seks nye bomstasjoner i Fredrikstad skal 

være med å finansiere fase 1 fra og med våren 2018. En av disse bomstasjonene 

skal plasseres i fylkesveg 409 Veumveien ved Brønnerød/Kvernhuset. Den 

regulerte vegforbindelsen mellom Ambjørnrødveien og Pettersand gjør det mulig å 

kjøre utenom denne bomstasjonen, og dermed unngå å betale bompenger. 

SVV legger vekt på at en bussveg, stengt for annen trafikk, ikke vil være 

problematisk i forhold til den vedtatte bompengeordningen i Fredrikstad. En 

bussveg vil i tillegg være i tråd med forutsetningene for belønningsordningen for 

bedre kollektivtrafikk og mindre bilbruk i byene.  

SVV har mottatt brev fra Fredrikstad kommune hvor de bekrefter at det skal 

anlegges bom med bussprioritering slik at det ikke blir trafikklekkasje i bomringen.  
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SVV forutsetter at det etableres en bussbom i kjørevegen mellom Ambjørnrødveien 

og Pettersand senest ved oppføring av de seks nye bomstasjonene i Fredrikstad 

våren 2018. Disse forutsetningene bør tas inn i planen. Det er jo en avgjørende 

premiss for de som blir direkte berørt av en slik regulering som vil vare i hele 

bompengeperioden på 15 år. Det må gå klart fram av reguleringsplanen at 

vegforbindelsen mellom Ambjørnrødveien og Pettersand ikke skal gi mulighet for 

å kjøre utenom bomstasjonen i fylkesveg 409 Veumveien uten å betale bompenger. 

Forslagstillers kommentar - På bakgrunn av vedtaket om bomring, endres 

planforslaget til at veiforbindelsen kun gjelder for buss og nødetater i perioden det 

er aktiv bomring i kommunen. Begrensningen tas med som en del av 

planbeskrivelsen, og som rekkefølgebestemmelse i bestemmelsene til planen. 

10 Østfold fylkeskommune 

Sammendrag - ØFK mener det er svært uheldig at forutsetninger og formål for 

planarbeidet er endret fra varsel om oppstart. De mener de burde fått anledning til å 

vurdere konsekvensene, ved å gi tilgang til alle typer kjøretøy, tidligere i prosessen.  

Seks nye bomstasjoner skal bidra til å finansiere fase 1 av Bypakke Nedre Glomma 

fra og med våren 2018. En av disse bomstasjonene skal plasseres i fylkesveg 409 

Veumveien ved Brønnerød/Kvernhuset. Den regulerte vegforbindelsen mellom 

Ambjørnrødveien og Pettersand vil gjøre det mulig å kjøre utenom denne 

bomstasjonen. Dette er i strid med innholdet i Bypakke Nedre Glomma, og ville 

slått svært negativt ut både for Bypakkas måloppnåelse, og for den lokale 

trafikksituasjonen. 

Vegforbindelsen er et at kollektivtiltakene i Bypakke Nedre Glomma, og en ren 

forutsetning at det skulle være en kollektivforbindelse. Det har blitt bevilget penger 

under denne forutsetningen.  

I forslag til rutetilbud for Nedre Glomma, som skal til behandling i fylkestinget 

høsten 2017, står også dette tiltaket omtalt. Her som en forutsetning for å slå 

sammen to ruter for en mer effektiv kollektivforbindelse for dette området i 

Fredrikstad. Dette er også under forutsetning om at dette er en ren bussforbindelse. 

Forholdet til vedtak i Bypakke Nedre Glomma og pågående omlegginger i 

kollektivtilbudet er ikke utredet i planarbeidet. ØFK mener dette er en stor mangel, 

som har vanskeliggjort saksbehandlingen hos høringspartene. 

Østfold fylkeskommune forutsetter at Fredrikstad kommune følger opp de 

vedtakene de har gjort om Bypakke Nedre Glomma, og forpliktelsene de har 

gjennom Samarbeidsavtalen for areal og transport i Nedre Glomma, og at konkrete 

vedtak og nødvendige tiltak blir gjort for å sikre at dette blir en forbindelse 

forbeholdt buss. 

ØFK påpeker at trafikk- og støyutredningen kun er utredet under de forholdene 

som eksisterer i dag. Det bør fremgå som rekkefølgebestemmelse eller lignende at 

det skal tilbys støyskjermingstiltak for Pettersand 97, slik det er angitt i støyrapport 

og planbeskrivelse.  
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ØFK viser til at en bussforbindelse vil være en fordel for barn og unge. Etablering 

av ny vei kan medføre at undergangen for myke trafikanter litt vest for 

planområdet i noe mindre grad vil bli benyttet. Veien vil heller bli benyttet til 

kryssinger, og dette er med på å redusere trafikksikkerheten i området. Siden det 

også har vært en gangforbindelse på sti her, vil allikevel endringene være 

begrenset.  

ØFK anbefaler at fortau etableres innenfor areal avsatt til Annen veggrunn – 

grøntareal (O_SVG) eller at eksisterende sti opprettholdes som et alternativ til å 

sykle og gå på kjøreveien. Denne må i så fall kobles på krysset på måte som gjør 

overgangen mer trafikksikker enn i dag. 

Forslagstillers kommentar - På bakgrunn av vedtaket om bomring, endres 

planforslaget til at veiforbindelsen kun gjelder for buss og nødetater i perioden det 

er aktiv bomring i kommunen. Begrensningen tas med som en del av 

planbeskrivelsen, og som rekkefølgebestemmelse til planen. 

I støyrapporten, som baserer seg på åpen vei for all ferdsel uten bom, står det at 

"støyavbøtende tiltak må vurderes" for Pettersand 97. Dette tas med som 

rekkefølgebestemmelse i planen.  

Den gamle stien ligger under ny vei. Men det er avsatt ca. 3 meter til annen 

veggrunn på hver side av veien, som gir mulighet for å etablere ny sti. 
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10 Vedlegg 

1. Trafikkvurdering 

2. Risiko og sårbarhetsvurdering (skjema) 

3. Støyvurdering 

4. Kopi av kunngjøringsannonse, varslingsbrev med vedlegg og adresseliste. 

5. Kopier av innkomne uttalelser. 

 

 


