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Saksnr.: 2015/15971 
Dokumentnr.: 38 
Løpenr.: 141635/2018 
Klassering: Buss Ambjørnrød/Pettersand 
Saksbehandler: Torill Nilsen 

 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 17.01.2019 4/19 
Bystyret 07.02.2019 3/19 

 
Forslag til detaljregulering for veiforbindelse mellom Ambjørnrødveien og 
Pettersand, arealplanID 01061137, Sentrum                                           
Forslagstiller: Fredrikstad kommune v/Teknisk drift 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til Bystyret:  
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Veiforbindelse mellom Ambjørnrødveien og Pettersand, arealplanID 
01061137, plankart datert 08.02.2017, sist revidert 18.10.2018 med tilhørende 
bestemmelser datert 11.10.2016, sist revidert 13.08.2018. 
 
Fredrikstad, 08.01.2019 
 

Planutvalgets behandling 17.01.2019: 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Planutvalgets innstilling 17.01.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Veiforbindelse mellom Ambjørnrødveien og Pettersand, arealplanID 
01061137, plankart datert 08.02.2017, sist revidert 18.10.2018 med tilhørende 
bestemmelser datert 11.10.2016, sist revidert 13.08.2018. 
 

Bystyrets behandling 07.02.2019: 
Votering: 
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Bystyrets vedtak 07.02.2019: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Veiforbindelse mellom Ambjørnrødveien og Pettersand,  
arealplanID 01061137, plankart datert 08.02.2017, sist revidert 18.10.2018 med tilhørende 
bestemmelser datert 11.10.2016, sist revidert 13.08.2018. 
 
Fredrikstad, 11.02.2019 
Rett utskrift 
 
Anita Simensen 
møtesekretær 
 
Utskrift til: Regulering og byggesak v/ Torill Nilsen 
  Kommunaldirektør Bente Meinert 
  KMB v/ Randi Wilskow 
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Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Rådmannens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Rådmannens forslag til innstilling 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for Veiforbindelse mellom Ambjørnrødveien og Pettersand, arealplanID 
01061137, plankart datert 08.02.2017, sist revidert 18.10.2018 med tilhørende 
bestemmelser datert 11.10.2016, sist revidert 13.08.2018. 
 

Sammendrag 
Planforslaget er utarbeidet av COWI AS som plankonsulent og Fredrikstad kommune 
v/Teknisk drift som forslagstiller. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for veiforbindelse mellom Ambjørnrødveien 
og Pettersand. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til Landbruk, Natur og 
Frilufts formål med hensynssone for høyspenningsanlegg. 
 
I varselet om oppstart av planarbeidet ble det forutsatt at det skulle etableres en ny 
vegforbindelse for buss mellom Ambjørnrødveien og Pettersand. I forbindelse med en 
omlegging av VA systemet i området ble det etablert en midlertidig veitilknytning på 
strekningen. Etter at anleggsarbeidet ble fullført har veitilknytningen fungert som en kjørevei 
for alle typer kjøretøy. 
 
Den midlertidige veiløsningen så ut til å fungere godt. Det var derfor ønskelig fra kommunen 
som forslagstiller at ny detaljregulering skulle opprettholde denne veiforbindelsen med 
tilgjengelighet for alle typer kjøretøy mellom Ambjørnrød og Pettersand. Forslaget ble derfor 
lagt ut til offentlig ettersyn med dette formålet.   
 
I forbindelse med «Bypakke Nedre Glomma», som delvis er bompengefinansiert, skal det 
settes opp seks nye bomstasjoner i Fredrikstad. Vegforbindelsen mellom Ambjørnrød og 
Pettersand vil gjøre det mulig å kjøre utenom bomringen. I det reviderte forslaget er det tatt 
inn i bestemmelsene at vegforbindelsen vil bli stengt og at den kun er åpen for buss og 
nødetater i perioden det er bomstasjoner. 
 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 02.06.20017 til 07.08.2017. Det er foretatt 
mindre endringer i planforslaget for å imøtekomme mottatte innspill. Det foreligger ingen 
innsigelser mot planforslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. Etter en samlet 
vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte forslaget godkjennes. 
 
Vedlegg 

1. Oversiktskart 
2. Plankart datert 08.02.2017, sist revidert 18.10.2018 
3. Reguleringsbestemmelser datert 11.10.2016, sist revidert 13.08.2018 
4. Planbeskrivelse datert februar 2017, sist revidert 11.09.2018 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Øvrige saksdokumenter, se sak 2015/15971 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Det ble varslet oppstart av planarbeidet i den hensikt å etablere en bussforbindelse mellom 
Ambjørnrødveien og Pettersand. I forbindelse med en omlegging av VA systemet i området 
ble det etablert en midlertidig veitilknytning på den samme strekningen. Det er ønskelig fra 
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forslagstiller at denne veiforbindelsen skal opprettholdes fordi den ser ut til å fungere godt. I 
tillegg vil en veiløsning mellom Ambjørnrødveien og Pettersand skape en bedre 
beredskapssituasjon. 
 
Overordnet status 
Planforslaget medfører ingen konflikt med nasjonale eller regionale føringer. Planforslaget er 
utformet i tråd med hensynet til barn og unge, universell utforming, samordnet areal- og 
transportplanlegging og fylkesplanens mål og bestemmelser. 
 
Det er noe avvik i forhold til kommuneplanens arealdel: Området er avsatt til LNF formål. 
 
Planområdet grenser til to reguleringsplaner. "Ambjørnrødveien (Planid 0106260)", vedtatt 
01.10.1987 grenser til planområdet i nord og "Labråten/Pettersand (Planid 010641)", vedtatt 
27.11.1968 i sør. 
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
Planområdet ligger mellom Ambjørnrød og Pettersand, nord for Fredrikstad sentrum. 
Planområdet var et jordbruksareal før det ble etablert en midlertidig vegforbindelse. Direkte 
tilstøtende områder domineres av jordbruksareal i øst og vest (og noe naturmark). I nord 
grenser planområdet til Ambjørnrødveien og i syd til Pettersand med tilhørende 
boligbebyggelse.  
 
Planområdet fungerer som en buffersone og en overgangssone mellom bebyggelse ved 
Pettersand og Ambjørnrød. Ca. 150 m vest for planområdet er det per i dag en undergang 
som fungerer som en gangvei mellom Ambjørnrødfeltet og boligområdet 
Pettersand/Labråten. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Arealformålene i reguleringsplanen vil være kjøreveg og annen veggrunn – grøntareal. 
   
Benevning  Formål  Areal (m²)  
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
SKV  Kjøreveg  483 m²  
SVG  Annen veggrunn - 

grøntareal  
637 m²  

Hensynssone - Faresone  
H370_1  Høyspenningsanlegg 

(inkl. 
høyspentkabel)  

310 m²  

TOTALT AREAL  1120 m²  
 
Den planlagte veien er identisk med eksisterende midlertidige vei. 
Planlagt kjøreveg innenfor planområdet vil bli tilknyttet Pettersand i syd og Ambjørnrødveien 
i nord. Både Pettersand og Ambjørnrødveien er kommunale veier. Pettersand går gjennom 
et etablert boligfelt, her er det blandet trafikk med både biler og myke trafikanter. 
Ambjørnrødveien går som en samlevei rundt et eksisterende boligfelt, med gang- og 
sykkelvei på den ene siden.  
 
Lengden på veien er ca. 60 m. Veien blir regulert med en bredde på 7 m kjørebane 
(o_SKV1), med 4 m avsatt til annen veggrunn (o_SVG1 og o_SVG2) på hver side. 
 
Hafslund Nett har en høyspenningsledning som krysser planområdet. Det vil være en 
hensynssone i plankartet med byggeforbudsbelte på 20 meter som tilsvarer 10 meter på 
hver side av denne. 
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Overvannet fra den nye kjørevegen føres direkte ned på eksisterende terreng for så å bli 
fordrøyet i jordbruks- og naturområdene. 
  
Det foreligger ingen alternativvurderinger siden planen nå forutsetter å benytte eksisterende 
midlertidige veg. Denne løsningen er blitt vurdert opp mot å tilbakeføre vegen til situasjonen 
da området var et LNF- område med bare en enkel stiløsning. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
Det er små konsekvenser av planforslaget. Både når det gjelder landskapsvirkning, 
naturmangfold, jordbruk ol. Ny bussforbindelse gjennom planområdet skaper kortere 
avstand mellom bolig og bussholdeplass for beboere på Labråten og Pettersand, og vil gi en 
bedre bussforbindelse for alle beboere i området. Det blir også i forhold til beredskap. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Siden tiltaket er av et lite omfang er det utført en forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse. Det 
framkommer at det kun er trafikksituasjonen og støyforholdene som i noe omfang blir endret. 
Det foreligger derfor egne rapporter på disse forholdene. Konklusjonen er at de negative 
konsekvensene er begrenset i forhold til trafikk- og støyforhold. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Oppstart av planarbeidet ble varslet på ordinær måte med kunngjøring på kommunens 
nettside, annonse i lokalaviser og brev til berørte parter og offentlige myndigheter. 
Varslingsuttalelsene er gjengitt og kommentert i planbeskrivelsen. 
 
Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring i planutvalgets møte den 24.05.2017, 
sak 51/17 og var utlagt i perioden 02.06.2017 til 07.08.2017. Det kom inn 10 uttalelser til 
planforslaget som er referert nedenfor. 
 
For øvrig vises det til planbeskrivelsen og de øvrige dokumentene som omtaler mer av 
forutsetningene og innholdet i planforslaget. 
 
Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer 
Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
forslagstillers og rådmannens kommentarer. 
 
Barnetalsperson, datert 02.06.2017 
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 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. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen er enig i forslagstillers vurdering.  
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Fredrikstad hytteforening, datert 13.06.2017 
Fredrikstad hytteforening har ingen kommentarer til planen. 
 
Seksjon for utdanning og oppvekst, datert 15.06.2017. 
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. 
 
Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, datert 20.06.17 
Rådene har ingen bemerkninger til det fremlagte forslag til detaljregulering utover å påpeke 
viktigheten av at universell utforming ivaretas i planarbeidet. 
 
Forslagstillers kommenter 
Gjennomføring av detaljreguleringsplan vil ikke medføre konsekvenser for universell 
utforming. Området er relativt flatt og det finnes allerede en undergang for myke trafikanter. 
 
Mangfold og integreringsrådet, datert 20.06.2017 
Mangfold og integreringsrådet har ingen bemerkninger til det fremlagte forslag til 
detaljregulering. 
 
BaneNOR, datert 03.07.2017 
BaneNOR har ingen merknader. 
 
Fylkesmannen i Østfold, datert 07.07.2017 
På bakgrunn av trafikkutredningen som viser en økning i års døgntrafikk (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. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen er enig i forslagstillers kommentar. 
 
Brann- og redningskorps, datert 24.07.2017 
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. 
 
Statens vegvesen (SVV), datert 27.07.2017 
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 
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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. 
 
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. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen er enig i forslagstillers kommentarer, men vil presisere at pkt. om at kjøreveien 
skal være forbeholdt buss og nødetater er sikret i § 2 og ikke under 
rekkefølgebestemmelsene.  
 
Østfold fylkeskommune, datert 31.07.2017 
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 av kollektivtiltakene i Bypakke Nedre Glomma. 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 
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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. 
 
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 en 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 et eget pkt. i reguleringsbestemmelsene. 
 
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 en 
rekkefølgebestemmelse i planen. 
 
Den gamle stien ligger under ny vei, men det er avsatt ca. 4 meter til annen veigrunn på 
hver side av veien, som gir mulighet for å etablere ny sti. 
 
Rådmannens kommentar 
Rådmannen er enig med fylkeskommunen om at det bør sikres en mulighet for  
gangsti/fortau i formålet Annen veigrunn – grøntareal. Det er derfor tatt inn en bestemmelse 
om at «dette arealet skal også kunne benyttes til fortau dersom det kan bidra til bedre 
trafikksikkerhet» (reguleringsbestemmelsen § 2.1b). 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke relevant. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Gjennomføring av detaljreguleringsplanen vil ikke ha store konsekvenser i området, men vil 
gi en lettere tilgjengelighet mellom Ambjørnrød/Pettersand. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant. 
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Vurdering 
Planforslaget er godt nok beskrevet i de vedlagte dokumentene. Tiltaket er gjennomført og 
ser ut til å fungere bra. Når bomringen kommer vil veien bli stengt, slik at bare buss og 
nødetater kommer igjennom. Etter at bommen fjernes vil veien bli åpen for allmenn ferdsel, 
noe som er fastsatt i bestemmelsene. 
 
Planforslaget har vært gjenstand for omfattende vurdering og blitt endret etter offentlig 
ettersyn og høring. Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er 
nødvendig med et nytt offentlig ettersyn. 
 
Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige, regionale eller kommunale 
myndigheter. Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det 
fremlagte forslaget godkjennes. 


