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FORORD

I Miljøbyprogrammet er det utarbeidet mål og
retningslinjer for utvikling av gode lokalsam-
funn i Fredrikstad. Grunnleggende kjennetegn
ved et godt lokalsamfunn er bl.a. at;

• offentlig og privat service til dekning av
folkshverdagsbehov finnes i gang-/ 
sykkelavstand fra bolig.

• barneskolen utgjør et naturlig tyngdepunkt,
og har en funksjon som sosialt møtested
for hele lokalsamfunnet.

• alle aldersgrupper har et sosialt møtested i
lokalsamfunnet.

• tilstrekkelige leke- og rekreasjonsarealer
finnes internt, samtidig som adkomst til
større tur- og rekreasjonsområder er sikret
via gang-/sykkelveier.

• lokalsamfunnet har førøvrig et sammen-n
hengende gang- og sykkelveinett som
forbinder boliger, tjenester og nære fri--
områder.

• lokalsamfunnet har en balansert befol-
ningssammensetning og et stabilt sosialt
miljø.

• beboerne kjenner tilhørighet til og kan
delta i utviklingen av sitt lokalsamfunn.

• ressursbruken er minimerende. Areal- og
energiforbruk pr. innbygger bør være
synkende.

Fredrikstad er inndelt 23 lokalsamfunn og
ennå flere nærmiljøer.
I vår strategiske handlingsplan for miljøbypro-pro-
sjektet om lokalsamfunn er et av målene åå
gjennomføre stedsanalyser og lage tiltaksspla-
ner for samtlige 23 senterdefinerte lokalsaam-
funn i Fredrikstad i form av et dokument som
vi har valgt å kalle en "lokalsamfunnsrapport".
Vi har fulgt "areal- og transportplanens"
senterinndeling i vårt lokalsamfunnsarbeide.
Arbeidet med å utvikle "lokalsamfunns-rappor-
ter" er et nybrotsarbeid ikke bare i Fredrikstad,
men også på nasjonalt plan, og det som hittil
er utført har fått mye positiv oppmerksomhet.
Det fantes verken på sentralt eller kommunalt
hold noen strategier eller modeller for hvordan
"områdebasert planlegging med medvirkning"
skulle eller burde foregå. Vårt valg har da
også falt ned på en "åpen" prosess, der vi
drar nytte av våre erfaringer fra andre lokal-
samfunnsprosjekter - mens ønsker og utfor-
dringer varierer. Siktemålet er å utvikle lokal-kal
samfunnene i pakt med de mål og anbefaaling-
er som er utarbeidet.

Prosjektet skal være mangfoldig og ha et hel-
hetlig perspektiv, og det skal legges til rette for
en best mulig deltagelse fra lokalbefolkningen.
Lokalsamfunnet er arenaen for folks hver-
dagsliv og har derfor stor betydning for  triv-
sel, utfoldelse, kultur og identitet.
Lokalsamfunnet er det viktigste innsatsområ-
det for å få til en dreining mot større bære-
kraft. Miljøproblemene har etterhvert endret
karakter, og er i stadig større grad knyttet til
vår livsstil og levestandard. Måten vi innretter
hverdagslivet på har stor betydning for sam-
funnets totale ressursbruk. Lokal-samfunnet er
stedet hvor miljøpolitikken skal realiseres -
arenaen for den lokale handling.
Måten vi lever på i samvær med andre men-
nesker og våre muligheter for å være delta-
gende i samfunnsutviklingen er viktig for vårgende i samfunnsutviklingen, er viktig for vår
trivsel. Historisk tilknytning, kulturell forank-
ring, identitet, trygghet, stabilitet, utfordringer,
selvrealisering, helse og sosiale relasjoner er
viktige stikkord for kvaliteten på det livet viå
lever.

Folkelig deltagelse i plan- og beslutningspro-
sesser er en forutsetning for den lokale bære-
kraft. Folk må føle ansvar for sin egen situa-
sjon, sitt nærmiljø og sine naboer, og enga-
sjere seg i arbeidet for fellesskapets beste. Et
viktig tema i dreiningen mot større bærekraft
blir samhandling og samspill mellom den
offentlige og private innsats.

I et bærekraftig samfunn er transportbehov og
ressursbruk redusert til et minimum.
Dette innebærer at folk må få dekket flest
mulig av sine behov i lokalsamfunnet.
Bærekraftbegrepet inneholder en spesiell om-
tanke for kommende generasjoner. En langsik-
tig planlegging vil ha oppvekstmiljøet som
sentralt innsatsområde. Hva vi klarer å over-
bringe av livskvalitet og holdninger til våre
barn, vil være avgjørende for samfunnets
bærekraft. Et trygt og levende lokalsamfunn er
en ressurs for framtidige slekter.

Hele lokalsamfunnet har hatt anledning til å
delta på de arrangerte åpne møtene og gi inn-
spill til prosessen enkeltvis eller gjennom de
som representerer lokalsamfunnet i arbeids-
gruppa. I arbeidsgruppa er deltakerne for
lokalbefolkningen, skolen og lokale organisa-lokalbefolkningen, skolen og lokale organisa
sjoner, lag og foreninger gitt aktive roller som
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informanter, kunnskapsformidlere, premissle-
verandører, samarbeidspartnere og beslut-
ningstakere.
Prosjekteltakerne ble invitert til å medvirke i
en planlegging med en vid miljøtematikk, som
bl.a. inneholdt deres hjertesaker og/eller utfor-
dringer som var sentrale for dem.
Dette har da også fått størst oppmerksomhet i
de prosjektene som hittil er gjennomført.
Å starte med en tematikk som inkluderer opp-
levde behov eller problemer, mener vi har
vært strategisk klokt framfor å begynne med
føringer som skal endre deltakernes adferds-
mønster.
Å endre tilvendte handlinger i en mer bære-
kraftig retning tror vi derimot at dette doku-
mentet og andre holdningsskapende tiltak
som gjennomføres i miljøbyen vil medvirke til.e til.

Miljøbyprogrammets helhetlige perspektiv og
mangfoldige tematikk viser også at Trara-ppro-
sjektet har hatt et bredt utgangspunkt med fåå
begrensninger - bortsett fra at rammen var en
"bærekraftig utvikling".
I dette ligger at Trara-beboerne ble invitert til å
delta og engasjere seg innenfor et svært vidt
miljøbegrep som inneholdt det økologiske,
sosiale, biologiske, fysiske, bygningsmessige,
kulturhistoriske og trafikkmessige miljø.
Riktignok gis disse temaene svært ulik
behandling når det gjelder grundighet og kon-
kret tilnærming, men det er et godt skritt i ret-
ning i å anvende en helhetlig arbeidsmåte oge og
problemløsning som ser de ulike miljømål i
sammenheng.

Tematikken for stedsanalyser slik vi ser det i
de lokalsamfunnsrapportene som hittil er
gjennomført er mangfoldig og spenner over så
ulike tiltak som bevaring av kulturminner og
kulturlandskap, istandsetting av lekeplasser,
fornying av lokaldemokratiet, ivaretaking av
biologisk mangfold, trafikksikringstiltak, etable-
ring av arenaer for sosialt liv, byggeskikk, kol-
lektivtrafikk, stedstilhørighet og tjenestetilbud.

Prosjektet og tiltakslisten som framstår i
denne rapporten vil naturlig nok skape en del
forventninger i lokalsamfunnet Trara. Det drei-
er seg jo om konkrete forslag som for alle
føles nære både i tid og rom. Tid ved at detet
gjelder situasjonen "her og nå", og rom veed at

det er saker i eget nærområde som gis prio-
ritet.
Prosjektet har midler til å igangsette noen ikke
altfor kostnadskrevende tiltak, men i hovedsak
må denne rapportens tiltaksliste implemente-
res i kommunens ordinære planer og budsjet-
ter. I så måte er det svært viktig å ha
gjennomført denne helhetlige analysen, som
selv om dokumentet ikke er juridisk bindende,
vil ha høy status og stor gjennomslagskraft
når nye tiltak skal prioriteres i Fredrikstad
kommune.

Også i forhold til fylkesnivået vil utredning og
tiltaksliste bli brukt som "brekkstang" for å
finne forståelse for lokale utfordringer som
krever statlig eller fylkeskommunal bistand.

Lokalsamfunnsprosjektet skal først og fremst
gjøre Fredrikstad kommune mere demokra-
tisk.
Dette kan illustreres med at vi ønsker å gjøreå
grensene mellom det kommunale og sivile
samfunn så gjennomhullet at de flyter over i
hverandre. På den måten håper vi at de som
bor i lokalsamfunnet får et enda tettere eier-
forhold til kommunen.

En viktig effekt av "lokalsamfunnsprosjektet"
skal være at en helhetlig organisering av
lokalsamfunnsarbeidet settes på dagsorden.
Målet er å skape flere møteplasser for folk
som har lyst og evne til å utvikle lokalsamfun-som har lyst og evne til å utvikle lokalsamfun-
net sitt, og at den frivillige sektoren skal få
bedre kontakt med den kommunale organisa-
sjonen og kommunal planlegging.

Med andre ord, det skal skapes en arena for
fellesløsninger, samtidig som det handler om
å styrke demokratiet og folks lyst til å delta.
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PRESENTASJON AV TRARA

Skolegrensene for  Trara barneskole utgjør
den fysiske begrensningen for Trara lokalsam-
funnsprosjekt, og er gjennom dette ganske
eksakt definert.

Trara er tradisjonelt som område knyttet til
skråningen sør og øst for Bratliparken. I tillegg
omfatter dette lokalsamfunnet områder som
Holmen, Kniple, Oredalen, Bjørndalen,
Karivold, Grønli hageby, Hassingen og nordre
del av Fredrikstad sentrum.

Trara lokalsamfunn hadde pr 1.1.2000 til sam-
men 5136 innbyggere. Av disse var 679 barn
fra 0-12år. 274 var ungdommer fra 13-18 år.
3192 var i alderen 19-66 år, og 991 personer
var over 67 år.

Trara skole dekker områdene som er beskkre-
vet ovenfor. Skolen ble etablert der den err i
dag i 1911, med utbygging i 1940, 1957, 11965
og senest i 1999. Den er en barneskole med
15 klasser og 360 elever. De seneste årene
har det vært en sterk økning av minoritets-
språklige elever, som i dag utgjør 60  elever. I
tillegg har skolen en audio – avdeling med 12
elever. Skolen har 60 årsverk. Skolen ligger
inn mot Bratliparken og utnytter denne flittig til
utendørsaktiviteter.

Traraområdet har på grunn av den nære til-
knytning til Fredrikstad sentrum hovedsakelig
utviklet seg som rene boligområder uten noenoe
sentrumsstruktur. Boligutbyggingen  skjøt fart i
siste halvdel av 1800 – tallet under opp-
blomstringen innenfor handel og industrinæ-
ringen.

Boligområdene består hovedsakelig av
frittliggende eneboliger, men også av konsen-
trert blokkbebyggelse som på St. Hansfjellet.

Arbeidsplassene innenfor området består
hovedsakelig av forretninger og serviceinstitu-
sjoner, men også noe lettere industri  og
håndverksbedrifter. Dette i tillegg til forretning-
ene som i denne delen ligger innenfor
Fredrikstad sentrum. På Holmen er det en del
innslag av mindre håndverksbedrifter.

Deler av Fredrikstadmarka  og forbindelsen
med Bratliparken er et fremtredende element
innenfor området. Dette danner innfallsporten
til marka med angrepspunkter som Åsebråt-
hen og Bjørndalen som de viktigste.

Traraområdet har med sin sentrumsnære
beliggenhet lenge framstått med ferdig utvik-
lede boområder, med få utbyggingsmuligheter.
Den eneste muligheten for å øke boligtallet erDen eneste muligheten for å øke boligtallet er
fortetting. Noen større utbyggingsmuligheter
finnes ikke. Det siste område som fortsatt er
under utvikling er Wilbergjordet.

Kommunens ansvarsområde for oppvekst og
omsorg har disse institusjonene innenfor
området:
Trara skole.
Stjernehallen.
Holmen eldresenter, Seierstensgata 2.
PPT – Sentrum, Hassingveien 40.
Barnevern – Sentrum Hassingveien 40.
Helsesøstertjenesten Sentrum,
Hassingveien 34.
Glemmen bo og servicesenterGlemmen bo og servicesenter,
avd. Smedbakken.

Kommunen har ingen barnehage innenfor
området. Den eneste barnehagen er privat,
Domkirkens menighetsbarnehage i
Sjømannsgata.

Holmen eldresenter ligger på Holmen og har
77 leiligheter samt dag-tilbud. Dette tilbudet er
for  de som ikke bor på senteret med blant
annet kantine.
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Forhistorisk tid
De første spor etter mennesker innenfor Trara-
området i form av løsfunn fra steinalderen
strekker seg sannsynligvis tilbake til ca 3000
år f.Kr. Havet sto da ca 25 m over dagens
nivå. Dvs at Bjørndalen framsto som en vik. I
området syd for Borredalsvannet, altså like
nord for vårt område er det gjort betydelige
funn fra steinalderen, bronsealderen og ikke
minst jernalderen. De rike funnene fra bronse-
alderen etter utgravningene på Ulafeltet er vel
kjent. Det er også mye som tyder på at Kniple
gård alt ble ryddet i oldtiden.

År 1500 – 1800.
På 1500-tallet, den tiden Fredrikstad ble
grunnlagt, besto området som i dag utgjør
Vestsiden av tre storgårder, Nygaard, Knipleple
og Trosvik. Nygaard var fram til 1704 adelig
setegård. Trara gård var opprinnelig en huus-
mannsplass under gården Nygaard.
Fra fergestedet og gjennom området gikk den
gamle Kongsveien. Denne fulgte omtrent
samme trace som Fergestedsveien,

Nygaardsgata, Glemmengata, Knipleveien og
Veumveien følger i dag. Herskapet på
Nygaard fikk gjennomslag for at ingen uten
deres samtykke skulle bruke andre fergeleier
eller veier på Nygaards grunn. Befolkningen i
området bestod i tillegg til herskapet på disse
gårdene av tjenestefolk og husmenn.
Festningsbyen ble på 1600- og 1700-tallet
hjemsøkt av en rekke storbranner, den største
i 1764 da all sivilbebyggelse ble utslettet.
Diskusjonen om flytting av byen til Forstaden
dukket da opp. Dette området egnet seg best
som kjøpstad mente man. Det ble da utarbei-
det et forslag til et nytt byanlegg på Nygaards
grunn og del av Trosviks grunn. Denne planen
ble aldri satt ut i livet.
Storbrannen med den påfølgende sendrektig-
het vedr gjennreisning av byen økte pressethet vedr. gjennreisning av byen, økte presset
på Forstaden. I 1769 bodde 556 mennesker
her, og det er grunn til å tro at mange av disse
bodde på Holmenområdet.

ter storbranForslag til nytt byanlegg på Nygaards grunn ett nnen i 1764
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Bebyggelsen langs Vesterelva og
rundt Evjas munning, som bar preg
av mye fattigdom, ble bebodd av
småhandlere og arbeidsfolk. Det var
festningsbyen som fortsatt var privi-
legert.
Området for øvrig bar preg av stor-
gårdene med sine husmannsplasser
mot slutten av 1700-tallet

1800-tallet.
I første halvdel av 1800-tallet holdt
folketallet seg stabilt innenfor områ-
det. Fra 1845 og fram til 1865 vok-
ser folketallet i forstaden fra 739 til
2211. På og ved Kniplefjellet vokste
det fram en tett bebyggelse. Det
samme gjorde det på St. Hansfjellet
og på Holmen. Disse strøkene som
var rene arbeiderstrøk sto ikke
øverst på lista når det gjaldt vedlike-
hold av veier og å holde en viss
sanitær standard. Her bodde sag-
bruksarbeidere og sjøfolk som kom
fra bygdene omkring, og det var
bjelkehuggere som kom fra
Drammen. Oppe på Traramoen og i
Solheimsveien etablerte borgerska-
pet seg. Dette området viste seg tid-
lig å være et populært område. 1859
la grunnherre Jacob Apenes på
Nygaard ut tomter langs
Kongeveien. Jacob Apenes var den
første ordfører i Glemmen.
Grunnen til denne oppgangen var
etableringen av alle sagbruk og tegl-
verk i distriktet. Det lå ingen slike
bedrifter innenfor vårt område, men
det vokste opp en del mindre hånd-
verk og industrivirksomhet i områ-
det. Mot slutten av århundret dukket
det opp to større bedrifter:
Fredrikstad Regnklæde &
Presænningsfabrikk O. H. Svendsen
på Fremskridt gr.l. i 1885. og
Hansen & Co AS i Glemmengata
(Hanco) gr.l. i 1893.
Fra 1877 var Traraveien 2 skole for
Trara skolekrets.
Seiersten skole ble oppført i 1875
I siste del av århundret ble
Hassingen utbygd. Bebyggelsen fra
den tiden preger fortsatt området.

Kart over Fredrikstad havn fra omkring 1814

Utsikt over Holmen med Seiersten skole i bakgrunn. Bildet er
ssansynligvis fra slutten av 1800-tallet 



HISTORISK UTVIKLING

1900-tallet.

Glansperioden til teglverkene og
sagbrukene fortsatte inn i det nye
hundreåret, men nedgangstider
skulle komme. Først ble teglver-
kene rammet, noe som endte
med at verkene sluttet seg sam-
men og dannet AS Fredrikstad
Forenede Teglverker og la ned
etterhvert ulønnsomme bruk.
Sagbruksindustrien forsatte fram
til den siste glansperioden rundt
1. verdenskrig. Fra da gikk det
bare nedover.
I 1916 ble AS Fredrikstad
Skofabrikk (Fresko) etablert av
Sigurd Galtung Sætvedt. Sammen
med Glommen skofabrikk som lå i
Sjømannsgata sysselsatte denne
på det meste 500 personer.
Denne industrien hadde sin
glansperiode fram til 2. verdens-
krig. I 50-årene ble konkurransen
fra utlandet for stor, og industrien
ble nedlagt. I dag er det service-
næringen og kommunen som
representerer de største arbeids-
plassene i området.
Trara skole flyttet inn i nye lokaler
i 1911. Skolen ble utvidet i 1940,
1959, 1965, da den fikk nytt
kroppsøvingsanlegg, og senest i
1997.
Foruten vanlig fortetting i de aller-
ede etablerte boligområdene som
er nevnt, oppsto begrepet feltut-
bygging. Det første feltet av en
viss størrelse innenfor området
vårt var Grønli haveby, utbygd i
30-årene.
Rekkehusene og lavblokkene i
Karivold kom i 50-årene. Det
samme er tilfelle med villabebyg-
gelsen i Ilaveien og langs
Rolvsøyveien. I 60- og 70-årene
ble Oredalsåsen og Bjørnefjellet
utbygd. På Bratthammeren ble
både blokkbebyggelsen og villa-
bebyggelsen i nord bygd ut på 70-
tallet, og til sist kom utbyggingen
av St. Hansfjellet på 80-tallet.

10

Fra Evjekaia rundt århundreskiftet

Traraveien 2 fungerte som Trara skole fram til 1911. Etter
dette Glemmen kommunes herredshus. I forgrunnen den
berømte traraeika.
Bildet under viser den nye Trara skole, oppført i 1911.
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Grøntstruktur - et moteord eller et
viktig lokalsamfunnselement ?

Tidlig på 1900-tallet ble det utviklet
teorier i England og Tyskland om
hvordan byene kunne vokse uten at
kontakten med naturen forsvant for
den eksisterende bebyggelsen etter
hvert som ny la seg utenpå i lag etter
lag. Derfra og til i dag har dette blitt
videreutviklet til at grøntstruktur har
fått en nokså fast plass i all arealplan-
legging.
Men hva betyr ordet egentlig ?

Med grøntstruktur menes et sammen-
hengende nettverk av alle "grønne"
områder i en region, en by eller et
lokalsamfunn. Dette omfatter alle
grønne og bevokste arealer med til-
hørende sjø-/vannområder inklusive
offentlige friområder, fellesområder og
private hager.
Dersom parker, lekeplasser, idrettsan-
legg, skolenes uteanlegg, nærmiljø-
anlegg, gravlunder og viktige
utmarksområder ikke henger sam-
men, har de hver for seg kun sin
egenverdi. Hvis de derimot sammen-
bindes med ulike typer grøntdrag, vil
de både hver for seg og samlet få en
vesentlig høyere nytteverdi.
Eksempelvis vil en lekeplass ha en
større nytteverdi dersom den kan nås
via et trygg gangvei- gjerne i grønne
omgivelser - enn om den ligger isolert
p.g.a. trafikkbarrierer e.l.

Enda tydeligere blir betydningen av
en grøntstruktur i forhold til de store
rekreasjonsområdene - for Traras del
Fredrikstadmarka. Marka får en langt
høyere bruksverdi som rekreasjons-
område dersom mange kan nå den i
kort avstand fra boligen. Det kan kun
skje dersom marka når dypt inn i
bebyggelsen gjennom grønne korrido-
rer eller kiler.
Gjennom en grøntstrukturplan forsø-
ker man å skape en fysisk sammen-
heng ved å ta vare på de kvaliteter
man har og supplerer først og fremst
der det mangler ledd i "kjeden".

Ved byvekst skjer det lett at innbyggerne får en stadig 
dårligere kontakt med omliggende natur og interne parker og
andre grøntanlegg (se tegning over).
Dette er i ulike byplaner forsøkt tatt hensyn til ved at grønt-
strukturen er en innebygget del av planlagt byvekst 
(se tegning under).
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Landskapets rekreasjonsverdi
Med rekreasjon mener vi vanligvis
å kople av fra det som er slitsomt
ved å kople om til noe annet som
er positivt. Gjennom rekreasjon
henter man nye krefter til arbei-
det, og rekreasjon knyttes derfor
til en positiv fritidsbeskjeftigelse.
Her begrenser vi oss til å omtale
bare rekreasjon knyttet opp til fri-
luftsliv - vel vitende om at det
også er mange andre former for
rekreasjon.
Erfaring gjennom siste hundre år
har vist at grøntstrukturen i byer
og tettstedet har stor betydning
for menneskenes helse, trivsel,
friluftsliv og lek.

Naturen skal fungere som fristed,
spesielt for de som bor i sterkt
trafikkerte områder med mye støy
og forurensning.

Videre har naturen:

- stor pedagogisk betydning,
særlig for barn

- kulturhistorisk verdi
- betydning for lokalklima og

luftkvalitet
- potensiale som et attraktivt

transportnett for fotgjengere
og syklister

De områdene som har størst
rekreasjonsverdi er de som har
stor opplevelsesverdi, stor kapa-
sitet, god tilgjengelighet og verdi
for ulike brukergrupper.

12

En grøntstrukturplan forsøker å binde sammen ulike elemen-
ter til til et sammenhengende nettverk.

Bratliparken er den delen av Fredrikstadmarka som når
lengst inn mot bysentrum. Her med utsikt over byen,
Kråkerøy, elva og mot Hvaler.

Eksempel på verdifullt turveimiljø i tettbebyggelsen.



13

GRØNTSTRUKTUR

For trarasamfunnet er de viktigste
områdene:

* Elvepromenaden

* Fredrikstadmarka med
Bjørndalsdammene som et
lokalt tyngdepunkt

* Bratliparken

* Uteanlegget på Trara skole
som et nærmiljøanlegg

* I tillegg kommer de ulike
lekeplassene

Hovedtrekkene i dagens grønt-
struktur  i Fredrikstad:

De to store hovedelementene i
grøntstrukturen i Fredrikstad er
Glomma og Fredrikstadmarka
som ligger på hver sin side av
tettbebyggelsen. Mellom disse
går det flere parallelle daldrag
som fra naturens side har ligget
vel til rette for å danne grønne for-
bindelser mellom de to hovedele-
mentene (se fig. neste side).

Daldragene er imidlertid også vel-
egnet til utbygging, og det er net-
topp det som har skjedd. Vi sitter
derfor i dag igjen med et nærmest
speilvendt situasjon der vi må
benytte de ubebygde høydedra-
gene som grønne korridorer.

Gjennom bykjernen og helt fram
til elvekanten er ikke det mulig, og
her er derfor kun mer urbane løs-
ninger aktuelle.

Elvekanten - her representert ved Evjekaia - og..........

....Fredrikstadmarka - her representert ved Bjørndals-dam-
mene - er de to overordnete elementene i grøntstrukturen for
byen og for trarasamfunnet,........

..mens Bratliparken og uteanlegget ved Trara skole er de vik-
tigste interne elementene for trarasamfunnet.
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Hovedtrekkene i dagens grønt-
struktur  i Trara lokalsamfunn
(se kart side 13):
Lokalsamfunnsområdet omfatter
kun en meget liten del av elve-
kanten ved Evjekaia, men beboer-
ne benytter hele Elvepromenaden
og Glommastien som sitt rekrea-
sjonsområde. Elvekanten er der-
for viktig også for Trarasamfunnet.
Mønsteret blir også tilnærmet det
samme som for byen i sin helhet,
slik dette er beskrevet ovenfor.

Selve markaområdet går lengst
inn mot sentrum ved Bratliparken
som i seg selv også er en fin park
med variert natur, flott utsikt og
forbedrete lekemuligheter etter at
den nå rustes opp. Adkomsten fra
byen til Bratliparken er derimot
ikke god - verken forbindelsen
mellom sentrum og Trara eller
selve "porten" fra gatemiljøet til
marka ved inngangen til
Bratliparken ved det gamle her-
redshuset.

Forbindelseslinjene mellom elva
og marka består dels av utløpere
av marka på de nevnte høydedra-
gene og dels av smalere korrido-
rer i lavdragene hvor veier og
bebyggelse presser hardere på.
De to viktigste er høydedragene
på begge sider av Bjørndalen og
Bjørndalsdammene.

Foto fra elvepromenaden.

Bebyggelsesmønsteret i Fredrikstads kan ligne på en hånd
der basisen er sentrum og fingrene er de bebygde daldra-
gene. Grøntstrukturen dannes av det som ligger utenfor
hånda og mellomrommet mellom fingrene.
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Det er også to dominerende dal-
drag - næmere bestemt
Bjørndalen og Oredalen. Disse er
imidlertid totalt nedbygd.
Spesielt for Oredalen har dette
ført til en meget lang adkomst-
sone til marka langs en rettlinjet
og trafikkert boliggate som er nes-
ten 2 km lang - regnet fra
Knipleveien.Dette aktualiserer to
utfordringer: Forbedre tilgjenge-
ligheten til høydedragene og der-
med marka og gjøre Oredalsveien
mer miljøvennlig og trafikksikker.

Parker.
Utenom elva og marka utgjør
Bratliparken og Glemmen kirke-
gård de to store parkanleggene i
Trara lokalsamfunn. De ligger på
hver sin side av riksveien og blir
begge brukt som parker.
Bratliparken ligger imidlertid midt i
lokalsamfunnet, tett inntil skolene
og i direkte kontakt med marka og
har derfor helt spesielle kvaliteter
p.g.a. sin strategiske plassering
(se forrige side). Selv om
Bjørndals-dammene ligger i
marka, ligger de samtidig så nært
opp til bebyggelsen at de også
kan regnes som en park i nærmil-
jøet.

Like utenfor planområdet i vest
ligger Knipleparken og parken i
Christianslund allé som sikkert
benyttes av de som bor lengst
vest i lokalsamfunnet. I likhet
med Bratliparken rustes også
Knipleparken opp nå.
For beboere øst for Rolvsøyveien
finnes det ingen lignende parker.
De nærmeste grøntområdene er
gravlunden på Leie i nord og dal-
draget ved Bingedammen i øst.

Fra midtre del av Ordelsveien. Lang, rettlinjet og med mange
avkjørsler. Varierende standard og lite "inviterende" som tur-
veiakse.

Bratliparken har både fine kvaliteter og en sentral beliggenhet
(begge bilder).
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Lekeplasser.
Et generelt trekk for hele lokalsamfunnet er
fraværet av de nære småbarnslekeplas-
sene, og at det mange steder er for langt til
balløkkene. Årsaken kan være at utbyg-
gingen har skjedd i en tid da mødrene var
hjemme og fulgte barna til de større leke-
plassene/parkene som Bratliparken og
Knipleparken. I dag fungerer samfunnet
annerledes, og det er behov for flere min-
dre lekeplasser nært opp til boligene.
Dette behovet synes i liten grad å være
dekket for dem som ikke bor nær de få og
store parkene.

Idrettsanlegg.
Det finnes ingen idrettsanlegg innenfor
lokalsamfunnet, men flere store like utenfor
som beboerne benytter. Som eksempel
kan nevnes Stadion, Merkurbanen, Trosvik
IF like utenfor områdegrensen i vest og
sentralidrettsanlegget på Lisleby tilsvarende
i øst. Mangelen av interne idrettsanlegg
øker betydningen av å få opprettet en eller
flere ball-løkker.

Konflikter.
Konflikter kan være nyttige å påpeke i en
prosess der man er opptatt av å finne for-
bedringer. Vi har allerede nevnt nedbyg-
gingen av daldragene uten at grønne korri-
dorer er sikret her. En annen viktig konflikt
oppstår når viktige trafikkårer fungerer som
fysiske og psykiske barrierer. Både jernba-
nen, riksvei 109, riksvei 110, Knipleveien,
Borggata og Traraveien er slike eksempler,
og de fire førstnevnte skjærer endog på
tvers av linjene i grøntstrukturen.
De representerer derfor kanskje den største
enkeltkonflikten innenfor lokalsamfunnet -
som barrierer og støy- og støvkilder, noen
også som en trafikksikkerhetsrisiko. Små
lokalmiljøer som før opplevdes som én
enhet, er nå fysisk og opplevelsesmessig
delt i to, og barns bevegelsesmuligheter er
sterkt redusert. Mens bebyggelsen har til-
passet seg jernbanelinjen fra gammelt av -
og innfartsåren har flere planfrie kryssinger
plassert langs viktige ferdselslinjer - skjærer
Knipleveien rett gjennom det pulserende
lokalmiljøet - og det med stadig økende tra-
fikkmengder.

Bjørndalsdammene er gjort så tilgjengelige, ligger så
nært og har så store kvaliteter - at de må regnes med
blant parkene selv om området ligger i marka og ikke
er opparbeidet som en "laget park".

Fire store trafikkårer går på tvers av grøntstruktur og
lokalveier og er på den måten opphavet til stedets
"iboende konflikt"
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Muligheter.
Konkrete forslag til tiltak omtales i rapportens
del 2. Her i stedsanalysen skal vi kort bare
peke på hvilket potensiale til forbedringer som
analysen avdekker.

Elva.
Bruken av elvekanten etter etableringen av
Glommastien og Elvepromenaden har vist
hvilket rekreasjonspotensiale vannkantene
har. Her ligger det potensiale til forbedringer
ved ferdigstilling av uferdige delstrekninger
(som f.eks. Stortorvet og Gressvikkaia), ytterli-
gere kvalitetsheving og ved forlengelse mot
vest.

Forbindelseslinjer.

Følgende linjer i grøntstrukturen har for dårlig
kvalitet:

* Glemmengata fra "Glade hjørne" til
Bratliparken

* Oredalsveien
* Bjørndalsveien
* Nordre del av Fagerliveien
* Fremskridt
* Hassingveien
* Gangveiforbindelsen over bensinstasjons

området på Grønli
* Veumveien og Holmegata ned til elva og
* Brochsgate og Farmannsgate fra Grønli til 

elva (Stortorvet).

Forbedringer omfatter enten opparbeidelse av
fortau og/eller en opprusting til en tydeligere
grønstrukturstandard - herunder generelt økt
bruk av alléplantinger.

Følgende linjer i grøntstrukturen mangler:

* Forbindelsen mellom Bratliparken og
gangbroa på Leie

* Tverrakse mellom Fagerliveien og
Traraveien (Bratliparken) via eksisterende
gangbro over Rolvsøyveien

Knutepunkt.
Det mest markerte grøntdraget fra marka mot
byen nede i dalgangene er Veumdalen/
Veumbekken.
Dette ligger like vest for planområdet for Trara,
men munner ut i Holmegata ved Stadion. Fra
idrettsplassen til Trosvik IF i nord til Glemmen
gravlund i sør er dette grøntdraget bearbeidet
på en meget fin måte. Samtidig kommer
Veumveien ned fra nord med fortau og allébe-
planting, og disse to linjene møtes altså ved
Stadion. Her opphører imidlertid også alle
kvalitetene. Bekken er lagt i rør, trafikken
deler området og hele plassen roper etter en
tydeligere avklaring. Der hvor to viktige linjer
møtes i et felles knutepunkt skal dette avspei-
les i en avklaret plassdannelse med en for-
høyet kvalitet - ikke det motsatte som er situa-
sjonen i dag.

Fra parkdraget langs Veumbekken v/ChristianslundFra parkdraget lang ekken v/Christianslund
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Et annet viktig knutepunkt eller
fokuspunkt er Grønlikrysset -
punktet der tilreisende som kom-
mer med bil møter byen. Her
trengs en kraftig opprusting.
Dette punktet er samtidig knute-
punktet mellom aksene for inn-
fartsåren og for linjen fra innfarts-
åren til elva.

Det tredje viktige knutepunktet er
Trarakrysset hvor tre viktige lokal-
veier møtes. Her ligger skolen,
det gamle herredshuset, Røde
Mølle og Bratliparken med sin
innfallsport til marka.

Handleområdene - viktige sosiale
møteplasser.
De uformelle sosiale møteplas-
sene er svært viktige for tilfreds-
stillelse av behovet for sosial kon-
takt. Ett av de få stedene hvor
mennesker treffes uformelt og
ofte i lokalmiljøet er "på butikken"
hvis dette finnes lokalt. Derfor er
det viktig hvordan miljøet er utfor-
met på disse stedene. Er ram-
men rundt utformet slik at det fris-
ter til å slå av på tempoet eller det
motsatte ?  Når ensomhet er
rangert som folkesykdom nr. 1,
blir utfordringen desto større å
ruste opp miljøet rundt handleom-
rådene slik at de endres fra å
være et nødvendig onde til et
positiv lokalt møtested i hyggelig
omgivelser. Her ligger det store
muligheter for forbedringer i trara-
samfunnet som de fleste andre
steder.

Grønlikrysset utgjør hovedadkomsten ("porten") til byen for
dem som kommer med bil - enten fra innfartsåren eller fra
Rolvsøyveien.
Stedet er imidlertid preget av å være totalt uferdig. Slik bør
det ikke være over lang tid.
I stedet for å bære preg av å være et annenrangs restareal,
bør det rustes opp bygningsmessig og anleggsmessig til en
innbydende adkomst som ønsker velkommen til byen.



KULTURMINNER

I §2 i "Lov om kulturminner" er
begrepet definert på følgende
måte:

"Med kulturminner menes alle spor
av menneskelig virksomhet i vårt
fysiske miljø, herunder lokaliteter
det knytter seg historiske hen-
delser, tro eller tradisjon til. Med
kulturmiljø menes områder hvor
kulturminner inngår som en del av
en større helhet eller sammen-
heng".

I lokal sammenheng representerer
kulturminner og kulturmiljøer både
kunnskapsverdier og bruksverdier.
Bevissthet og kunnskap om slike
forhold er grunnlaget for en lokal
identitet. Slik kunnskap er viktig i
arbeidet med å skape trivsel og til-
hørighet for de som bor i området.
Dette sikrer også en viss kontinu-
itet og stabilitet i omgivelsene.
Sett i perspektiv av ønsket om en
mer bærekraftig utvikling er det
også viktig å ta vare på de ressur-
sene som ligger i  den eksiste-
rende bygningsmassen.

De viktigste kulturminner kan grup-
peres innenfor disse kategoriene:
- Fornminner
- Gårdsbebyggelse og husmanns-

plasser
- Enkeltbygninger og enhetlige   

bygningsmiljøer
- Industriminner og næringsvir-

somhet
- Veier og transportårer.

Gårdsbebyggelse og husmanns-
plasser
Av gårdsbebyggelse og husmanns-
plasser som er nevnt under kapit-
telet "Historisk utvikling" er det ing-
enting igjen innenfor området. Det
kan være enkeltstående bygninger
som står igjen. Urbaniseringen har
"spist opp" det som var igjen av de
gamle gårdene og husmannsplas-
sene.
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Ferdselsårer
Det kanskje viktigste kulturminnet
som peker seg ut er "Gamle
Kongevei". Den fulgte samme
trasé som Nygaardsgata,
Glemmengata, Knipleveien og
Veumveien gjør i dag.
En annen viktig ferdselsåre er
Gamle Kirkevei som i store trekk
følger Traraveien og Kirkeveien.
Andre veier som er viktige kultur-
minner er Myragata og
Farmannsgate / Brogata som
danner forbindelsen til vestsiden
av St.Hans-fjellet (Holmen).

Samlingssteder
Barbertoppen var tidligere et
populært samlingsted, spesielt på
påskemorgen. Her har man det
fineste utsikten i området.
Her finner man også en av Johan
Caspar von Cicignons mange inn-
skrifter.

Røde Mølle har fungert som kino
fra 1927 til 1984. Fungerer i dag
som revy/teaterlokale og blir i til-
legg leid ut til grupper og for-
eninger.

Bratliparken er i dag et populært
rekreasjonsområde for lokalsam-
funnet. Her lå husmannsplassen
Bratlia under gården Nygård.

Bjørndalsdammene er alle tre
kunstige anlagte dammer som ble
gravd ut i tidsrommet fra 1872 til
1888. De ble anlagt for å sikre
byens vannforsyning. Dammene
har i dag ikke noen tilknytning til
vannverket. I de to øverste dam-
mene er det satt ut ørret til glede
for sportsfiskere. Området funge-
rer i dag som et meget populært
rekreasjonsområde med blant
annet en mye brukt badeplass i
3. dam.

Cicignons inskripsjon på Barbertoppen

Fra Bratliparken

Fra øvre Bjørndalsdam
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BEBYGGELSESSTRUKTURER

Blant dagens bebyggelse kan det
spores eksempler tilbake fra
1700-tallet, men det var fra rundt
1850 boligbyggingen satte fart.
Det hang sammen med handels-
og skipsfartsvirksomheten langs
Vesterelva.
Arbeiderboligene på Holmen,
Frydenberg og rundt St.Hans-fjel-
let og Kniplefjellet er eksempler
på dette. Tett bebyggelsesstruktur
bestående av små, lave hus belig-
gende innefor en regulert kvartal-
struktur.
Nederst i Myragata finnes flere
typiske eksempler på hus av
denne typen. Disse husene er for
det meste bygd om med "moder-
ne" vinduer etc., men hovedfor-
men og proporsjonene er stort
sett bevart.

I Bjørndalen, på Trara og opp mot
Åsebråten vokste det frem en
bebyggelsesstruktur som besto av
større villaer på forholdsvis store
tomter. Innenfor alle disse områ-
dene kan man finne eksempler fra
de forskjellige stilartene, klassisis-
men, sveitserstilen og jugend.

Utbyggingen i området har videre
fram til i dag foregått på to måter:
fortetting innenfor etablerte bolig-
områder, samt utbygging av nye
felter. Grønli hageby er et godt
eksempel på feltutbygging fra 30-
årene.

Senere har denne feltutbyggingen
foregått i stor grad oppe på flere
av områdets karakteristiske fjell-
knauser.
Eksempler som kan nevnes er
Oredalsåsen og Bjørnefjellet og
senest St.Hans-fjellet. Mangel på
tomter og ønsket om sentrums-
nære boliger er blitt en stor ut-
fordring.

Fra Myragata ved foten av St. Hansfjellet

Fra Trara.

St.Hans-fjellet sett fra innfartsåren.
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STILARTER

Et utvalg av enkeltbygg fra Trara
som illustrerer bygningshistorien i
det forrige århundre. Disse byg-
ningene representerer kultur-
minner og kulturmiljøer i lokal-
sammfunnet Trara.

De eldste husene vi finner i områ-
det tilhører på en eller annen
måte klassismen som er et felles
begrep for flere stilarter og hadde
sin storhetstid fra 1770 til slutten
av 1800-tallet. Typisk er at takene
ofte er halv-valmet og hovedfasa-
den har ofte et gavl-motiv.

Litt før 1900 var sveitserstilen den
dominerende byggeskikken. Den
kjennetegnes på store takutspring
og rik detaljering. Vinduene er
høyreiste og ofte korsformete.

Den norske avarten av sveitsersti-
len, den såkalte dragestilen finnes
det også eksempel på. Man hen-
tet motiver fra middelalderen.
Forbilder var kanskje stavkirkene.

Traraveien 35 – et eksempel på klassisismen.

Representant for Sveitserstilen i Traraveien.

Dragestil i Karivold.
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Grønlifjellet, som ble bebygd fra
mot 1920 består av enkle hus i
sveitserstil med lett innslag av
jugend.
På Trara ligger de flere eksempler
på jugendhus. Stilarten kjenneteg-
nes i korte trekk på mansardtak
med valm, krysspostvinduer med
smårutede rammer øverst og med
buede motiver som ofte er hentet
fra planteriket.

Etter unionsoppløsningen i 1905
ble det behov for å skape en
nasjonal arkitektur. Den hentet
sine forbilder både fra innlandets
tømmerarkitektur, samt kystens
panelarkitektur. Eksempler finnes
i Bjørndalen og på Trara.
Kjennetegnet er bratte tak og
smårutete vinduer. Stilarten kalles
ofte Det nye Norge.

Like før 1930 dukket funksjonalis-
men som stilart opp, en stilart som
tok skikkelig oppgjør med fortiden.
Det er få eksempler på den ren-
dyrkede funksjonalismen innenfor
området, men den mer moderate
folkelige varianten er godt repre-
sentert i Grønli hageby. Dette
området er også preget av gode
utearealer. Typisk for disse husene
er liggende panel (weatherboard)
og valmet tak. Vinduene med
store glassflater er ofte plassert i
hjørnene.

Jugendhus i Traraveien

Representant for 20-årenes trearkitektur.

Trefunkis i Grønli hageby
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På 50-tallet ble Oredalen bygd ut i
hele sin lengde. Bebyggelse var
preget av rasjonelt byggeri som
var nødvendig på grunn av res-
sursknappheten etter krigen.
Epoken representerte likevel ofte
velproporsjonerte og stilrene byg-
ninger. Et ideal i tiden var et godt
boligmiljø med mye dagslys, ren
luft og naturlige omgivelser. Det
ble også på denne tiden reist en
del blokker og rekkehus i distrik-
tet. Eksempler her finner vi i
Karivold og på vestsiden av St.
Hansfjellet. Langs Ilaveien og på
vestsiden av Rolvsøyveien finner
man også en god del bebyggelse
fra denne epoken.

På 60 - 70-tallet dominerte «kata-
loghuset», og stadig flere skaffet
seg bil.
Bebyggelsen på Bjørnefjellet og
Oredalsåsen er typisk for denne
perioden.
Høyt tempo og rasjonelle bygge-
metoder gjorde at omgivelsene og
naturen ofte ble hardt behandlet. I
denne tiden dukket det også opp
spesielle arkitekt-tegnete hus som
representerte en kontrast til kata-
loghuset. De ble formet etter bru-
kernes behov og ønsker, samt
etter terreng og omgivelser.

Rekkehus fra 50-tallet på St. Hansfjellet.

Fra Oredalsåsen, bygget i 70-årene.

Hus i Bjørndalen. Arkitekt Aksel Fronth.

27
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STILARTER

På 90-tallet var 80-årenes idealer
fortsatt levende. Kanskje i ennå
sterkere grad enn tidligere, for vi
blir rikere og rikere, men heldigvis
ser man tendenser til en økende
bevissthet om dette temaet. Man
ser  i dag en del gode eksempler
på både restaureringer og
nybygg. Samtidig stiller den nye
plan- og bygningsloven større
krav til utforming.
80-tallet bar preg av et byggeri
som skulle vise vår rikdom. Vi
reiste mye til syden. Ideene ble
hentet her og i stilhistorien.
Resultatet ble ofte en stilblanding
som var detaljorientert, men ikke
trofast mot proporsjoner, volum og
dimensjoner. Disse husene preger
enkelte boligfelt. Ofte ser man
herregårdskopier på minimale
tomter. I Trara-området finnes
enkelte eksempler som fortet-
tings-objekter i villastrøk. Denne
«byggeskikken» var også dess-
verre et ideal i forbindelse med
restaurering og
ombygging av eldre hus. Det er
mange fine hus som er ødelagt
på denne måten. Spesielt har
mange sveitserhus lidd under
dette. Fredrikstad kommune ved
Plan- og miljøavdelingen har utar-
beidet en utmerket byggeskikkvei-
leder som kan være til stor hjelp
for folk med byggeplaner.

Typisk «kataloghus».
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All hovedtrafikk gjennom og til og fra
byen går gjennom området via riks-
veiene 109 og 110. Disse danner et vei-
kryss ved Grønli og skaper store
trafikkproblemer spesielt i rushtiden. På
grunn av dette blirtTraraområdet  sterkt
utsatt for gjennomgangstrafikk i gater
som egentlig skulle fungert som rene
boliggater. Dette gjelder boligveier som
Traraveien, Knipleveien og i stor grad
Borggata. Disse veiene fungerer i dag
som avlastning/snarveier for riksveiene
og blir til farlige hovedveier. Traraveien
og Knipleveien må samtlige av Trara sko-
les elever forholde seg til daglig.

Det har i flere anledninger tidligere vært
lansert en tverrforbindelse øst/vest gjennom
Fredrikstadmarka via en tunnel. I kommu-
nens arealplan er det vist en ny trasè over
Glomma ved Råbekken. En videreføring av
denne vestover gjennom marka hadde avlas-
tet sentrumstrafikken vesentlig. Dette er også
vist i høringsutkastet til kommunens arealplan.

Denne problematikken må angripes gjennom
overordnede planer, kommuneplanen, kom-
munedelsplaner osv., men viktigheten av
lokalsamfunnets påvirkning er meget stor.

I kommunedelplan for Fredrikstad sentrum er
det vist en trasé fra Damstredet gjennom
St. Hansfjellet som vil avlaste noe av trafikken
fra sentrum og vestover via Trara.

I området finnes det flere funksjoner som
medvirker til økt trafikk:

Næringsvirksomhet:
- Nedre del av Ilaveien. Området er preget av

mye trafikk og til tider kaotisk parkering.
- Hassingen senter: Kjøpesenter.
- Ilaveien/Traraveien: Monsen maskin/

Slettevold.

Skoler:
Glemmen videregående skole: Medfører økt
trafikk i området. Mange elever kjører bil.
Trara skole: På grunn av tung trafikk rundt
skolen, blir mange elever brakt og hentet med
bil av foreldre.

Stjernehallen:
Skaper trafikk- og parkeringsproblemer i bolig-
området ved hjemmekamper.

Fredrikstadmarka:
Traraområdet har flere innfallsporter til marka:
Oredalen, Bjørndalen og Åsebråten.

Biltrafikken skaper et gjennomgående problem
som har en spennvidde fra de helt overordne-
de planer og helt ned folks holdning til bruk av
egen bil. Ut fra disse forutsetningene blir den
viktigste utfordringen å skape et så  trygt og
støyfritt miljø som mulig.

nipleveien sKn sett mot sydøst (mot Trarakrysset og Trara
kole).sk
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De mest trafikkfarlige enkeltpunktene
regnet fra vest er:

Knipleveiens kryss med:
- Oredalsveien,
- Kniplefjellet,
- Sembs gate og fotgjengerovergangen

fra Valyriegata

Traraveiens kryss med:
- Freskoveien og
- et utvidet område i krysset med

Åsebråtveien (fra Bratliveien til
Ishallveien)

- Krysset Borggata/ Holmegata,
- krysset Veumveien/ Oredalsveien ved

Sonjas Mathus hvor trafikksituasjon til
tider er svært uoversiktlig,

- krysset Glemmengata/ Balders gate,
- krysset Fremskridt/ Ilaveien og
- krysset Fagerliveien/ Gamle kirkevei

Trafikksikkerhetsplanen
Trafikksikkerhetsplanen for 2001-2004
er en plan for hva som bør gjøres for at
byen skal bli tryggere å bevege seg i.
Dette går i stor grad ut på forslag til
små og store tiltak for å gjøre skole-
veiene tryggere. Av i alt 326 tiltak i
Fredrikstad som kommunen har vurdert
som ønskelig er drøyt en tredjedel tatt
med i trafikksikkerhetsplanen for hva
som bør gjøres i perioden 2001-2004.

For Trara lokalsamfunn er det foreslått
følgende tiltak:
Fysiske tiltak:
- Fortau langs Traraveien mellom

Fremskridt og Freskoveien (utført)
- Fortau langs Traraveien mellom

Åsebråtveien og Ilaveien
- Fortau i Knipleveien mellom

Sembsgate og Veumveien
(utført i 2001)

- Opphøyd gangfelt i krysset
Knipleveien/Oredalsveien (planlagt
utført i 2001, men ikke utført)

- Fortau langs Oredalsveien fra
Myrastien til Sandbækveien

- Utbedring krysset Traraveien/
Åsebråtveien

- Utbedring av krysset
Ilalveien/Fremskridt

Holdningsskapende tiltak:
I hele planperioden er det satt av midler til
opplæring/undervisningsopplegg i skole og barnehage
("På nye veier" og "Sammen i trafikken") samt kampan-
jer ("Gå til skolen", "Aksjon skolestart" og
"Trafikksikkerhetsuka").

Det går fram av Trafikksikkerhetsplanen at kunnskap fra
blant annet lokalsamfunnsprosjekter er av stor betyd-
ning.
Skolen spiller også en meget viktig rolle i denne
sammenhengen med holdningsskapende tiltak som
undervisningsopplegg, kampanjer osv.

Figuren viser
ÅDT, gjen-
nomsnittlig
trafikk per
døgn, på de
enkelte strek-
ningene.
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GJELDENDE REGULERINGSPLANER

I tillegg til kommunedelsplan for Fredrikstad
sentrum finnes det innenfor området 12 regule-
ringsplaner i perioden 1969-2001 som gjelder i
følge kommuneplanen. Som overordnet ele-
ment kan reguleringsplanene i stor grad påvir-
ke utviklingen i området. Det er derfor meget
viktig å se nærmere på disse i forbindelse med
stedsanalysen. Det er også viktig å se nær-
mere på om planene har medført positive
resultater.

45. Et omr. Nord for Morenevn. til idrettsformål.
(Stjernehallen)
15.08.69

120. Holmenområdet. 21.05.79
127. Sponheimsfeltet. 10.01.80
148. St. Hansfjellet. 04.12.81
261. Del av øvre Oredalen. 05.05.88
272. Smedbakken, Ilaveien 96. 10.11.88
324. Furuholtveien. 14.03.91
399. Lillebæk. 26.09.96
402. Trara skole 28.11.96
445. Åsebråten – Smedbakken. 18.05.00
449. Gang- og sykkelveitraseer til ny ungdomsskole

- Kvernhusveien. 22.06.00
476. Presteveien, øst 22.10.01

148

399

PLANEN
SENTRUMS

476

324

120
402

445

272

45

449

127

261



33

GJELDENDE REGULERINGSPLANER

Et område nord for Morenevn. til
idrettsformål. (Stjernehallen) (45)-
1969.
Reguleringen ble foretatt med hen-
sikt å bygge Stjernehallen.
Prosjektet ble gjennomført etter pla-
nen.

Holmenområdet (120) – 1979
Planen ble utført som en byfornyel-
sesplan og hadde som utgangs-
punkt å sikre bygningsmiljø i områ-
det og å utvikle området til en bydel
med hovedsakelig boligbebyggelse,
men også servicefunksjoner og
håndverksmessige virksomheter.
Kort sagt et levende bymiljø.
Planen viser at nordre del av
Holmengata er stengt for gjennom-
kjøring. Holmengata fungerer i dag
som en gjennomfartsåre gjennom
området.
Den østre delen av  planen (områ-
det øst for Holmengata) faller inn
under Trara lokalsamfunn.

Sponheimsfeltet (127) – 1980
Boligområde. Regulert til 16 stk
eneboliger. Utført etter planen bort-
sett fra de 2 sydligste tomtene som
ikke er bygd ut.

St.Hansfjellet (148) – 1981
Planen omfatter nordre del av
blokkbebyggelsen på St.Hansfjellet
(over tunnelen). Toppen er regulert
til blokkbebyggelse mens skråning-
en rundt er regulert til rekkehusbe-
byggelse.
Bebyggelsen er utført stort sett
etter planen.
Den gamle industribebyggelsen ned
mot Glemmengata (Hancobygget)
er regulert til industri-område, noe
som ikke er etterfulgt, da bygning-
ene i den senere tid har huset kon-
torvirksomhet.
Denne reguleringsplanen er et
eksempel på at en av byens fjellkol-
ler er blitt bebygget med en alt for
dominerende bebyggelse og med
en for høy utnyttelse.

Holmenområdet

St. Hansfjellet
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Smedbakken / Ilaveien (272) –
1988
En mindre plan som lå til rette for
konsentrert boligbebyggelse i lav-
blokker. Ikke utført etter planen.
Bebygget med omsorgsboliger.

Furuholtveien (324) – 1991
Trafikkregulering nedre
Bjørndalen og atkomst til
Bjørnefjellet.
Ikke utført etter planen. Planen er
en trafikkreguleringsplan som
fører trafikken fra Bjørnefjellet ut i
Knipleveien via Uraniaveien.
Planen forutsetter ekspropriasjon
av private eiendommer. Hensikten
med planen er å etablere en mer
trafikksikker utkjørsel fra
Bjørnefjellet og ut i knipleveien
enn det som er tilfellet i dag.

Lillebæk (399) – 1996
Planen omfatter et 120 daa stort
område, beliggende ved
Rolvsøyveien syd for Kirkeveien.
Området langs Rolvsøyveien er
regulert til kontor/ forretnings-virk-
somhet. Bebyggelsen her skal
tjene som en støyskjerm for
bakenforliggende områder som er
regulert til bolig-formål. Et område
i nord (Vanebo) er regulert til bar-
nehage. Lillebæk gård er regulert
til bevaringsverdig bebyggelse.
Atkomst til området skjer fra
Rolvsøyveien til Kirkeveien.
Planen viser en veitrasé via en
tunnel under Falchåsen østover.
Det som er bygget hittil er utført
etter planen. Området er under
utbygging.

Furuholtveien

Lillebæk
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Trara skole (402) – 1996
Planens hensikt var å tilrettelegge
en utvidelse av Trara skole og å
knytte skolens uteareal opp mot
Bratliparken. Dette innebar eks-
propriasjon av boligeiendommen
mellom skolen og parken. Er bort-
sett fra to boligeiendommer utført
etter planen. Adkomsten til skole-
området er preget av den sterke
trafikken i Traraveien og
Knipleveien og det er knappe are-
aler til parkering/adkomstareal.
Forholdene vil bedre seg når det
siste bolighuset som inngår i pla-
nen viker plass for bedre
adkomstforhold mot Traraveien i
syd.

Åsebråten - Smedbakken (449)
– 2000
Planen omfatter et område på vel
100 daa øst for Rolvsøyveien i
området
Smedbakken/Åsebråten/Ila-veien.
Kjøreatkomst til området er fra
Ilaveien ved at det er planlagt en
forbindelse mellom Ilaveien i nord
og Åsebråten. De nordre deler er
regulert til friluftsområde og en
del av Fredrikstadmarka. Ca 30
daa er regulert til offentlig formål,
- institusjonsboliger, barnepsykia-
trisk klinikk, og sykehjem. Ca 13
daa er allmennyttig formål. Langs
Rolvsøyveien er det en kombina-
sjon av friområde og parkering.
Planen berører nåværende
marka-grenser.
Planen vil i høy grad influere på
boligområdene i Trara/Åsebråten-
området. Åsebråtveien stenges for
gjennomkjøring.

Trara skole

ÅÅsebråten - Smedbakken
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Gang- og sykkelveitraseer til ny
ungdomsskole –
Kvernhusveien (449) – 2000
Planen omfatter gang- og sykkel-
adkomster til den nye ungdoms-
skolen med blant annet tilknytning
til Sandbækveien.

Presteveien, øst (476) 2001
Området ligger øst for Presteveien
med atkomst fra denne.
Området er regulert til konsentrert
boligbebyggelse. På et område er
det regulert til kombinert formål,
bolig og kontor.

Kommuneplanprosessen
Rulleringen av kommuneplanen er
svært interessant for lokalsam-
funnsprosjektene. Ikke minst fordi
arbeidsgruppene og senere even-
tuelt lokalsamfunns-utvalg vil
være viktige høringsinstanser.
Arbeidsgruppen er blitt orientert
om prosessen, innspillmuligheter
og påvirkningsmuligheter.
Arbeidsgruppen ble orientert om
de innspill som  kom til kommu-
nen og administrasjonens vurde-
ringer av innspillene.
Hensikten er at prosjektgruppen
skulle være forberedt til hørings-
forslaget ble lagt ut slik at kom-
mentarer, evt protester med
videre kan lokalsamfunnsrappor-
ten antas å være et ganske viktig
dokument i den videre kommune-
planprosessen.

Gang- og sykkelveier til kvernhuset skole

Presteveien, øst
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Formål
Høsten 2001 gjennomførte elever ved Trara
skole registrering av hvilke skoleveier de
benytter og om de blir kjørt eller går til skolen.
Elever har også avmerket på kart hvor de
leker i fritiden og  hvor de føler seg utrygge.
De som føler utrygghet har angitt om dette
skyldes trafikk eller andre forhold.
Formålet med undersøkelsen er å synliggjøre
barns interesser. Barn tilbringer nesten all sin
tid i nærmiljøet og tilgang på gode lekeområ-
der, trygt nærmiljø og sikre skoleveier er av
stor betydning for barns oppvekstsituasjon.
Selv om voksne besitter mye kompetanse om
barn og barns behov, bør planlegging for barn
skje i samarbeid med barn. Barn har kunn-
skap og synspunkter om nærmiljøet som
voksne ikke alltid har kjennskap til. I 1989
vedtok Regjeringen rikspolitiske retningslinjer
for barn og unge for nettopp å styrke barns
interesser og vurdere konsekvenser planleg-
ging kan ha for barn.
Stedsanalysen skal danne utgangspunkt for
videre planlegging og redusere usikkerhet ved
beslutninger. Elever ved Trara skole har  gitt et
viktig bidrag til stedsanalysearbeidet gjennom
skoleundersøkelsen. 272 elever har deltatt og
lærere har oppsummert deler av registrering-
ene. Den videre bearbeidingen er foretatt av
Plan- og miljøseksjonen i kommunen.

Utrygge områder
108 elever har oppgitt at de er utrygge, mens
136 elever ikke føler seg utrygge. Trafikk er
den dominerende årsaken til opplevelesen av
utrygghet. En rekke veikryss oppleves farlig,
blant annet kryssene Traraveien-
Glemmengata og Traraveien-Åsebråtveien.
Veistrekninger som er avmerket som utrygge
er Oredalsveien fra Myrastien til
Sandbækveien og Traraveien fra Åsebråtveien
til Ilavein. Begge disse strekningene mangler
fortau. Knipleveien og Fagerliveien er også
avmerket, selv om disse har fortau. Her er det
den store trafikkmengden som gir utrygghet.

Knipleveien er vanskelig å krysse på grunn av
all trafikkenn. Bilister er ikke alltid flinke til å
stoppe for barn som skal krysse gaten.
Ved 2. dam er det skummelt på grunn av
manglende belysning. Det er det også i
Bratliparken, men den viktigste grunnen til
utrygghet er her knyttet til narkomane. Disse
forholdene er kanskje årsaken til at såpass få
elever går gjennom Bratliparken til skolen,
selv om det er en snarvei for mange.
Barn og voksne har ulike oppfatninger om tra-
fikkfarlige forhold. FAU (Foreldrerådets
arbeidsutvalg) har i lang tid etterlyst tiltak for å
bedre sikkerheten ved parkeringsplassen sør
for skolen, men dette området er ikke regis-
trert som utrygt av elevene. Her konkurrerer
kjørende, parkerende og gående  om de
samme arealene, og ryggende biler og stor
trafikk gir uoversiktlige og farlige forhold.
Lignende forhold finnes også i nordre del av
Øivind Sørensens gate, som brukes som par-
keringsplass. Voksne etterlyser tiltak her,
mens barn ikke opplever det som utrygt. Disse
eksemplene kan tyde på at barn undervurde-
rer faren der bilenes hastighet er lav, selv om
trafikkbildet er uoversiktlig og deres adferd
kan være uforutsigbar og uforsiktig.
Disse forholdene viser at voksne og barn kan
ha ulike, men supplerende opplysninger når
det gjelder trafikkforhold. Skal det skapes en
god oppvekstsituasjon med fysisk trygge
omgivelser for barn, er det viktig å innhente
informasjon fra begge parter.
Flere av de områdene som elevene har
avmerket som utrygge er prioritert i kommu-
nens handlinsplan for trafikksikkerhet 2001-
2004. Det gjelder blant annet kryssene Åseb-
råtveien-Traraveien og Ilaveien-Fremskridt.
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Lekeområder
Skoleområdet er et viktig lekeområde for barn
i fritiden, og 67 elever har oppgitt at de leker
her. Stjernehallen og Merkurbanen blir også
brukt av mange elever. Mye lek skjer også i
boliggater, blant annet kan nevnes
Ø. Sørensensgate, Skovbøleveien, og
Fossumveien. Øvre del av Oredalsveien er
også avmerket av mange, selv om dette
området også oppleves som utrygt. Kanskje
brukes gata mye til lek fordi det ikke finnes
alternativer? Tidligere fantes en lekeplass i
Sandbækveien. Den er nå fjernet, men
det ligger en lekeplass i Nørbecksvei, 200
meter unna. Mye lek foregår også i parker.
Både Bratliparken og Knipleparken er yndete
lekområder, selv om de på registreringstids-
punktet ikke hadde lekeplasser. Ballek er nok
en viktig aktivitet i parkene, men undersø-
kelsen tyder også på at områdene har natur-
kvaliteter barn verdsetter. Naturområder i nær-
heten av bebyggelsen blir også benyttet til lek
og områdene øst for Oredalsåsen og ved
dammene kan nevnes.

Skoleveier
Ca. 27% av elevene blir kjørt til skolen. På de
to laveste klassetrinnene blir ca. 47% kjørt,
mens andel kjørende synker til 16% i syvende
klasse. Noe overraskende viser undersøkelsen
at kun fire av totalt 72 kjørende bruker levere-
hentesløyfa nord for skolen. Undersøkelser
som er gjennomført ved andre skoler i kom-
munen viser omtrent samme andel barn som
blir kjørt. Årsaken til at så mange elever blir
kjørt er ikke kartlagt. Det er naturlig å tro at
utrygghet hos barn eller foreldre spiller en
rolle og elever har gitt utrykk for at kryssing av
trafikkerte veier er skummelt. Men forskning
omkring denne problematikken viser at kjøring
av barn ikke bare skyldes farlig skolevei. Den
henger også  sammen med at foreldre likevel
skal samme vei eller at det oppleves som
mest hensiktsmessig for familien på travle
morgener.

Det er en målsetning å få flere elever til å gå
til skolen. Statens råd for ernæring og fysisk
aktivitet har satt fokus på dette. Aktiv skolevei
er viktig for barns fysiske utvikling, det er et
sted for hyggelig samvær og sosial læring og
det har betydning for evnen til konsentrasjon
på skolen. På Trara kan det være aktuelt med
flere virkemidler for å få elever til å gå til sko-
len. Det kan være gjennomføring av trafikksik-
kerhetstiltak,  trafikkopplæring av barn og men
også å bevisstgjøre foreldre på hvilken gunstig
betydning aktiv skolevei har for barn. For å
øke tryggheten hos barn og foreldre, kan for
eksempel flere foreldre slå seg sammen og
følge barna en dag hver.



39

SKOLEUNDERSØKELSEN



40

SKOLEUNDERSØKELSEN



41

SKOLEUNDERSØKELSEN



42

SKOLEUNDERSØKELSEN



43

SLUTTORD

Ved fremleggelsen av denne lokalsamfunnsrapporten går prosjektet på Trara over i tiltaksfasen.
Prioritering og gjennomføring av miljøforbedringstiltak skal bygge på denne rapportens innhold.

Prosjektet er tilført midler som setter arbeidsgruppen i stand til å gjennomføre noen små og mellomsto-
re prosjekter. I tillegg blir det en utfordring å arbeide for at foreslåtte miljøforbedringstiltak innarbeides i
kommunale handlingsplaner og budsjetter slik at de i neste omgang blir realisert.

Lokalsamfunnsprosjektet slik det ble organisert gjennom miljøbyprosjektets "nærmiljøpakke" har et fore-
løpig tidsperspektiv ut inneværende år 2003. Da skal samtlige 23 lokalsamfunn ha utarbeidet sine lokal-
samfunnsrapporter med stedsanalyser og tiltaksplaner.

Parallelt med "nærmiljøpakka" er en ny organisering under utprøving i 10 lokalsamfunn.
Dette er en utvalgsmodell der medlemmene er valgt av sitt eget lokalsamfunn. Utvalget skal være bin-
deledd mellom lokalsamfunn og politisk og administrativt nivå i kommunen.

Den nye organiseringen er fra kommunens side et ambisiøst forsøk på å få til flere ting på en gang:

• Reformere tenkemåte og kultur i kommunen
• Utvikle tverrsektoriell struktur og arbeidsmåte
• Utvikle områdebasert planlegging og drift
• Stimulere det enkelte lokalsamfunn og utvide kontakten med kommunen gjennom

tildeling av midler til miljøtiltak

Målet er å komme fram til en modell der samvirkeløsninger mellom kommunen og lokale ressurser blir
en naturlig del av den kommunale planlegging og drift.

Hva skjer så med lokalsamfunnsarbeidet fra 2004?
Kommunestyret vil i løpet av høsten ta stilling til om den nye modellen skal videreføres for de 23 lokal-
samfunnene. Som grunnlag for beslutningen vil bl.a. en studie/evaluering utført av en frittstående forsk-
ningsinstitusjon bli lagt til grunn.

Suksesskriterium nummer en for utprøvingen av en ny lokalsamfunnsorganisering vil være å ha
gjennomført en så vellykket demokratiserings- og samfunnsutviklingsprosess at forsøket etter 2 år blir
videreført på permanent basis.
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