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Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 27.09.2017 104/17

Forslag til detaljregulering for Pettersand Panorama 
arealplanID 0106 1119 – Sentrum
Høring og offentlig ettersyn 
Forslagsstillere: Obos Nye Hjem AS og Solid AS

Utvalgsleders innstilling
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak:
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til 
detaljregulering for Pettersand Panorama, arealplanID 0106 1119 sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
§ 12-10.

Fredrikstad, 19.09.2017

Planutvalgets behandling 27.09.2017:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets vedtak 27.09.2017:
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til 
detaljregulering for Pettersand Panorama, arealplanID 0106 1119 sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
§ 12-10.

Fredrikstad, 02.10.2017
Rett utskrift:

----------------------------------------
Irene Lundstrøm
møtesekretær

Utskrift til saksbehandler Adrian Stjern
kommunalsjef Bente Meinert

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder
Ingen endring.

Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.
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Rådmannens forslag til innstilling
Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i rådmannens vurdering. Forslag til 
detaljregulering for Pettersand Panorama, arealplanID 0106 1119 sendes på høring og 
legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven 
§ 12-10.

Sammendrag
Stenseth Grimsrud arkitekter AS har på vegne av forslagstillere OBOS Nye Hjem AS og 
Solid AS utarbeidet et planforslag for et område på Labråten. Hensikten med planarbeidet er 
å rive deler av eksisterende bebyggelse og legge til rette for oppføring av blokkbebyggelse 
og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, samtidig som eksisterende 
frittliggende småhusbebyggelse vil inngå i planen.

Planområdet dekker ca. 13,5 daa og ligger på et høydedrag mellom Gluppeveien og veien 
Pettersand, ca. 3 km nordvest for Fredrikstad sentrum. Ut i fra beliggenheten vil det stilles 
detaljerte krav til materialbruk og landskapstilpasning.

Planforslaget er i samsvar med overordnede planer, med unntak fra avvik fra 
kommuneplanens parkeringsnorm. 

Planarbeidet utløser ikke krav om formell konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger.

Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om å legge planforslaget ut på høring og 
offentlig ettersyn. Det forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av 
innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn.

Vedlegg
1 Oversiktskart
2 Plankart datert 03.09.17
3 Reguleringsbestemmelser datert 18.01.17, sist revidert 03.09.17
4 Planbeskrivelse datert 24.01.17, sist revidert 03.09.17
5 Renovasjonsteknisk plan datert 24.01.17
6 Sammendrag av innspill datert 03.11.16
7 Situasjonsplan og snitt datert 18.05.17 og 03.09.17

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter se sak 2015/19920.

Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Planforslaget er utarbeidet av plankonsulent Stenseth Grimsrud Arkitekter AS på vegne av 
forslagsstillere OBOS Nye Hjem AS og Solid Prosjekt AS. Hensikten med planarbeidet er å 
rive deler av eksisterende bebyggelse og legge til rette for oppføring av blokkbebyggelse og 
konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, samtidig som eksisterende 
frittliggende småhusbebyggelse vil inngå i planen.

Det planlegges å oppføre leilighetsbygg med parkering i underetasje, et boligtilbud som 
mangler i området. Planen legger opp til en fleksibel boligvariasjon innenfor forholdsvis 
konkrete ytre rammer. Ut i fra beliggenheten vil det stilles detaljerte krav til materialbruk og 
landskapstilpasning.

Planarbeidet er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredning (FOR 2014-12-19 nr. 1726) til ikke å falle inn under planer som skal 
behandles etter forskriften.
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Overordnet planstatus
I Fylkesplanen for Østfold (2011-2050) er planområdet avsatt til «Nåværende 
tettbebyggelse». I Kommuneplanens arealdel (2011-2023) er planområdet avsatt til 
«Nåværende bebyggelse og anlegg». Planområdet berøres ikke av gjeldende 
reguleringsplaner.

Planforslaget følger bestemmelsene og retningslinjene i overordnede planer bortsett fra 
følgende punkter:

 Kommuneplanens krav til parkeringsdekning: Reguleringsplanen stiller krav til færre 
parkeringsplasser enn kommuneplanens arealdel. 

Avviket fra kommuneplanens krav til parkeringsdekning detaljeres videre i saksfremlegget 
under rådmannens vurdering.

Det vises til planbeskrivelsens kap. 5 for redegjøring og vurdering av overordnede planer og 
føringer.

Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold
Planområdet ligger om lag 3 km nordvest for Fredrikstad sentrum, og 400 m nordøst for 
Mosseveien. Planområdet dekker et areal på ca. 13,5 daa og ligger på et høydedrag mellom 
Gluppeveien og veien Pettersand. Planområdet består av bebygget areal og fjell med 
skogsvegetasjon.

Området er i dag bebygget med det tidligere ungdomshjemmet «Harald» fra 1959, oppført i 
funksjonalistisk stil og benyttet som privatbolig siden 2001 (Pettersand 8). Innenfor 
planområdet ligger det også en enebolig fra 1960 (Pettersand 24b). Planens avgrensning 
følger eiendomsgrensene til gnr./bnr. 210/292 og 210/322. Samt eksisterende vegareal i 
210/880 for adkomst i nord og et areal av vegen Pettersand i sør for å sikre adkomstvei til 
planområdet. 

Grunnen består av fast fjell som stedvis er dekket med lyng og blandingsskog med furu og 
noe eik. Skogskarakteren er tydeligst sør og vest i planområdet, og i et drag fra øst til vest 
som går mellom de to eksisterende husene. I forbindelse med eksisterende hus på tomta er 
det planert og opparbeidet noe gressplen. Det går ingen stier gjennom planområdet da det 
virker privat. Det er bratt, gjengrodd og ulendt flere steder, og en må gjennom private 
oppkjørsler for å komme inn til skogsområdene. 

Omkringliggende arealer består av bebygget areal med lav utnyttelse i form av eneboliger 
og rekkehus.

Planområdet ligger nær Mosseveien som er hovedinnfartsåre til Fredrikstad vest fra E6. 
Avstanden til E6 er ca. 10,5 km. Planområdet ligger forholdsvis sentralt i sykkelavstand og 
med brukbare kommunikasjoner mot Fredrikstad sentrum. Barnehage, barne- og 
ungdomsskole ligger under 2 km unna. Planområdet ligger rundt 2 km unna turmuligheter i 
Fredrikstadmarka. 

Beskrivelse av planforslaget
Hovedgrepet i planforslaget
Hovedgrepet i planen er å rive deler av dagens bebyggelse og legge til rette for oppføring av 
3 boligblokker med parkeringskjellere (felt BB). Samtidig legges det inn noe konsentrert 
småhusbebyggelse (felt BK) i den ubebygde østre delen av Pettersand 24b, mens den 
vestre og mer eksponerte delen blir liggende urørt med eksisterende enebolig (felt BF). De 
kompakte volumene begrenser fotavtrykket og ivaretar rause felles uteoppholdsarealer med 
skogskarakter mellom blokkene og mot vest. Beboerparkeringen legges til 
parkeringskjelleren, noe som gir gode, solrike og støyfrie uteoppholdsarealer.
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Det er utarbeidet en situasjonsplan som har til hensikt å eksemplifisere en sannsynlig og 
ønskelig arealutnyttelse. Situasjonsplanen danner grunnlaget for utformingen av 
planforslaget, men er ikke ment å være bindende for den endelige utbyggingen. Som en del 
av byggesøknadsbehandlingen skal det foreligge detaljert utomhusplan som skal vise 
framtidige og omsøkte bygg og tiltak.

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BB)
Blokkene er skissert med parkeringskjellere med direkte adkomst under bebyggelsen, i 
tillegg til oppganger på nordsiden. Leilighetene har private balkonger mot syd – sydvest. 
Bygningsvolumene er vist med 3-5 etasjer, og variasjon i materialbruk sammen med 
nedtrapping i høyder bidrar til å bryte opp volumenes massivitet. 

Bebyggelsen er plassert på tvers av åsryggen, for å ivareta siktlinjer mot åsen fra 
omgivelsene, slik at åsryggens karakter er tydelig også etter at planområdet er bebygget. 
Reguleringsbestemmelsene krever at blokkene plasseres inn i landskapet slik at mest mulig 
av eksisterende terreng og vegetasjon kan bevares, og da særlig områdene som vender mot 
vest. Vegetasjon søkes tilbakeført, og felles leke- og uteoppholdsarealer opparbeides der 
eksisterende bygg rives.

Det er gjennom planprosessen brukt ressurser på å stedstilpasse et forholdsvis konkret 
byggeprosjekt. Dette gjenspeiles i reguleringsplanens detaljeringsgrad. Terrengtilpassing, 
utforming/sikring av uteområder og sammenhengene med de tilstøtende områdene er blant 
de viktigste hensynene denne detaljreguleringsplanen søker å ivareta.

Plankartet indikerer ingen plassering av bygningene annet enn gjennom byggegrensen mot 
vegetasjonen i vest, vegen og lekeområdene. Utbygningsformen og plasseringen vil allikevel 
formes av reguleringsbestemmelsene. Det framgår av hovedprinsippene i 
illustrasjonsplanen. Viktige prinsipper i illustrasjonsplanen er at interne kjørearealer og 
gjesteparking innen byggeområdet i størst mulig grad legges nord og øst for blokkene for 
ikke å legge beslag på verdifullt uteoppholdsareal. Utnyttelsesgraden fremgår av plankartet 
og er angitt som BYA = 40%. Gjesteparkering, mm. inngår delvis i disse tallene.

Planen regulerer ikke bygningsplassering og utforming i minste detalj, men styrer høyde, 
volumoppbygging, fargesammensetning, utnyttelsesgrad og byggeavstand samtidig som 
den sørger for at det opparbeides tilstrekkelig med f. eks. støyfrie leke- og 
uteoppholdsarealer (minimum 80 m2 lek- og uteoppholdsareal pr. boenhet) og parkering sett 
i forhold til antall boenheter. 

Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BK)
Innen delfelt BK er det lagt til rette for konsentrert småhusbebyggelse i form av 
rekkehus/kjedehus med carport/garasje og tilhørende anlegg. Det tillates tre boenheter. 
Illustrasjonsplanen viser rekkehus med muligheter for tre soverom i underetasje. 
Utnyttelsesgraden fremgår av plankartet og er angitt som BYA = 30%. Rekkehusene får 
adkomst fra oversiden via vei V4. Det stilles krav om minimum 80 m2 uteoppholdsareal pr. 
boenhet. Deler av BK er brattlendt, noe som vil kreve nøye tilpassing av framtidige boliger 
og som vil begrense mulighetene for å opparbeide hagearealer. Med takterrasse, en 
sydøstvendt balkong, nordvestvendt terrasse, hage og gårdsplass blir det et variert og 
tilstrekkelig stort uteoppholdsareal for hver boenhet. Situasjonsplanen viser en mulig 
utnyttelse av arealet. Veien V1 er regulert slik den i dag framstår og legger dermed til rette 
for en mulig kjøreadkomst til området samt eksisterende garasje på eiendommen gnr. 210, 
bnr. 847. Det presiseres i reguleringsbestemmelsene at V4 skal tjene som hovedadkomst til 
BK.

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF)
Innen delfelt BF er det i dag etablert én bolig, og reguleringsbestemmelsene er tilpasset 
denne eksisterende bygningen. Planen viser bygget som bygning som inngår i planen. 
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Vestre del av eiendommen gnr. 210, bnr. 322 er brattlendt, delvis bevokst med lav furu og 
ligger eksponert til. Planen regulerer deler av eiendommen som grønnstruktur med 
bestemmelser om at eksisterende vegetasjon skal bevares. Utnyttelsesgraden fremgår av 
plankartet og er angitt som BYA = 25%.

Planforslaget viser følgende formål:
PBL § 12-5 nr.1 Bebyggelse og anlegg

- Boligbebyggelse (B1-2)
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF)
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BK)
- Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BB)
- Energianlegg (E)
- Renovasjonsanlegg (R)
- Lekeplass (L)

PBL § 12-5 nr.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Fortau (F)
- Veg (V1-4)
- Parkeringsplasser (P1-2)
- Annen veggrunn – grøntareal (AVG1-5)
- Annen veggrunn – teknisk anlegg (AVT)

PBL § 12-5 nr.3 Grønnstruktur
- Vegetasjonsskjerm (GV1-2)

Planområdet utgjør totalt ca. 13,5 daa. Reguleringsbestemmelsene stiller spesifikke krav til 
hva som kan tillates i planområdet.

Det vises til planbeskrivelsens kap. 8 hvor det redegjøres for planforslaget og 
reguleringsformålene.

Konsekvenser av planforslaget
Uteoppholdsarealer og barns interesser
Kommuneplanens arealdel stiller et generelt funksjonskrav om at skal avsettes min. til 
sammen 80 m2 uteoppholdsareal pr. bolig som fellesareal eller på egen tomt ved 
utarbeidelse av detaljreguleringsplaner utenfor sentrum. Ved en full utbygging vil det være 
igjen et ubebygd areal på omlag 80 m2 pr bolig innen BB (ved 50 enheter) og rundt 200 m2 
pr boenhet innen BK. Kjørearealer, støyutsatte arealer eller bratt terreng mm inngår ikke 
definisjonen av minste uteoppholdsarealer (MUA) pr. boenhet. I arealdelens retningslinjer 
heter det at det for hver 25.- bolig skal avsettes områder på minst 100 m2 til nærlekeplasser 
og at disse skal ligge maks. 50 m fra boligene de er ment å betjene. For områder med 25 - 
200 boenheter skal det i tillegg avsettes areal til kvartalslekeplass på minst 1,5 da og 200 m 
avstand mellom området og boligene det er ment å betjene.

Området preges av bebyggelse med egne hager. I krysset Pettersand – Labråten, 50 meter 
fra planområdet, finnes en grendelekeplass. Østfold Fylkeskommune opplyser gjennom 
innspill til planarbeidet om at trafikksituasjonen i krysset oppleves som uoversiktlig og at 
lekeplassen derfor ligger utsatt til. Dermed kan det føles utrygt for småbarnsforeldre å la 
ungene gå dit alene. De fleste større opparbeidete leke- og rekreasjonsområdene ligger mer 
enn 500 meter fra planområdet og dermed utenfor rekkevidde for mindre barn. Det er derfor 
behov for at det opparbeides gode småbarnslekeplasser i forbindelse med realiseringen av 
planen.

Det skal opparbeides en lekeplass innen planområdet. Denne vil ligge solrikt til, være 
oversiktlig, lett tilgjengelig og i stor grad skjermet fra trafikken. Lekeplassen grenser i vest 
mot vegetasjonsskjerm GV1 som delvis også vil kunne brukes som en del av et lekeområde. 
De østligste delene av lekearealene ligger flatest til og nærmest boligene. Her er det naturlig 
å anlegge småbarnslekeplass, som ligger i tilknytning til uteområdene rundt boligene.
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Det stilles krav om at plassering og utforming av disse felles lekearealene skal framgå av 
utomhusplanen som legges til grunn for byggesaksbehandlingen. 
Rekkefølgebestemmelsene sikrer opparbeidelse av lekeplassen før det gis brukstillatelse for 
de tilhørende boligene.

Boligsosial handlingsplan og sosial infrastruktur
I boligsosial handlingsplan (utbyggingsprogram for boliger) er det lagt inn 40 boenheter for 
dette planområdet, samtidig som det presiseres at endelig antall boenheter skal avklares i 
reguleringsplan. Planforslaget legger til rette for at det kan etableres opptil 53 boenheter. 
Planområdet ligger utenfor sentrumsområdet i handlingsplanen hvor skolekapasitet ikke skal 
være en hindring for utbygging. Det planlegges å oppføre leilighetsbygg med parkering i 
underetasjen. Et boligtilbud som mangler i området. Det er utarbeidet en illustrasjonsplan 
som viser mulighet for 48 leiligheter fordelt på tre blokker. Det er lagt opp til en variasjon av 
leilighetstyper med størrelser mellom 38 m2 og 100 m2, og en gjennomsnittsstørrelse på 
66m2 BRA.

Planforslaget tilfører Pettersand-området en ny boligtypologi i form av lettstelte leiligheter. I 
et område preget av eneboliger og rekkehus vil leilighetene kunne tilby større variasjon av 
boformer og bidra til større mangfold og bredere alderssammensetning av beboere i 
området. Eksempelvis kan eneboliger fristilles, da eldre enklere kan velge å flytte til en 
universelt utformet leilighet uten å måtte bytte nabolag. Dette behovet gjenspeiles i 
levekårskartleggingen for Fredrikstad kommune.

Innenfor en radius av ca. 2 km. finnes det ti barnehager, tre barneskoler og to 
ungdomsskoler. Nærmeste barneskole er Trosvik skole, ca. 1 km fra planområdet. 
Nærmeste ungdomsskole er Kvernhuset, som ligger cirka 1,2 km unna planområdet.

Tilgjengelige prognoser (barnehage- og skolebruksplan 2015 – 2025) viser at det er store 
kapasitetsproblemer ved Trosvik barneskole. Den framtidige utbyggingen på Pettersand 
panorama inngår ikke i disse prognosene. Det er vanskelig å anslå hvilket skoleplassbehov 
den planlagte bebyggelsen vil utløse. Sannsynligvis vil ikke barnefamilier være det første 
beboersegmentet som flytter inn i leilighetene.

Dersom det oppstår kapasitetsproblemer som følge av utbyggingen kan det være mulig å 
justere inntakssonene til skolene slik at elevtallet blir utlignet mellom sentrumsskolene. De 
ulike inntakssonene er naturlig avgrenset av veier og jorder og konsekvensen av en 
soneforskyving kan bli at det utløses krav om skoleskyss for første skoletrinn. På lengre sikt 
vil det oppstå et behov for å omstrukturere og øke skolekapasiteten i de sentrumsnære 
delene av Fredrikstad.

Den nye Kvernhuset ungdomsskole stod ferdig i januar 2003. Skolen har en kapasitet på ca. 
500 elever og har i dag full kapasitetsutnyttelse. Hvert år gjennomføres en fordeling av 
ungdomsskoleelevene mellom Kvernhuset ungdomsskole, Cicignon barne- og 
ungdomsskole og Haugeåsen ungdomsskole. Med den kraftige økningen som har vært og 
forventet elevtallsutvikling på ungdomsskoletrinnene i området er det behov for 
kapasitetsutvidelse på ungdomstrinnet i sentrum.

I Fredrikstad kommune anser man at man p.t. har full barnehagedekning.

Universell utforming
Planen åpner for etablering av blokkbebyggelse. Etter teknisk forskrift stilles det krav til 
universell utforming av felles utearealer i tilknytning til denne boligtypen. Terrenget oppe på 
åsryggen ligger naturlig til for å kunne forme boliger og gangarealer med god tilgjengelighet. 
På grunn av høydeforskjellen til de omkringliggende arealene vil det imidlertid være 
vanskelig å opparbeide hovedadkomsten og fortau med stigningsforhold som tilfredsstiller 
kravene til universell utforming uten å gjøre voldsomme terrenginngrep. Bakken ned fra 
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blokkene vil få en stigning på rundt 1:9. Kravet i Byggteknisk forskrift er en stigning på 1:20 
(5 %) til byggverk og utearealer med krav om universell utforming. Med unntak av 
adkomstvegen og gangadkomsten til renovasjonsanlegget vil alle boligfunksjoner kunne 
opparbeides med universell tilgjengelighet med heis, trinnfri adkomst osv. 
Renovasjonsanlegget i seg selv vil gis en universell utforming.

Det vises til planbeskrivelsens kap. 9 hvor det redegjøres grundig for flere tema innenfor 
virkninger av planforslaget.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) over hendelser som er vurdert å være 
sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser. Analysen 
viser at det er få aktuelle hendelser som medfører risiko av betydning. Det er 1 hendelse av 
alvorlig grad/sannsynlighet hvor tiltak vurderes ut fra kostnad i fht. nytte. Nedenfor følger 
kommentarer og forslag til avbøtende tiltak for uønskede hendelser. 

 Hendelse 6 Radongass: Aktsomhetskartet (NGU/Statens strålevern, 2006) viser at 
det er en generelt forhøyet urankonsentrasjoner i Fredrikstad, noe som gir et økt 
potensial for at grunnen kan avgi radongass. Fordi grunnen innen planområdet 
inneholder fjell i dagen, er det sannsynlig at radongass kan trenge inn i bygningen.
Avbøtende tiltak: Det etableres forebyggende tiltak mot radon som kan iverksettes 
dersom høye verdier av radongass påvises ved målinger. Problemet er oftest knyttet 
til etasjer mot grunn, og ansees ikke som stort i en boligblokk.

ROS-analysen viser videre at det er 8 hendelser av mindre alvorlig grad/sannsynlighet hvor 
lite kostnadskrevende tiltak kan gjennomføres. Nedenfor følger kommentarer og forslag til 
avbøtende tiltak for uønskede hendelser.

 Hendelse 7 Vindutsatt: I Fredrikstadsammenheng er planområdet forholdsvis 
vindutsatt. Vindlasten ansees ikke å utgjøre noen sto risiko, men bør beregnes 
dersom det velges spesielt utsatte takkonstruksjoner. Ved utforming av 
uteoppholdsarealer og eventuelle støyskjermer bør forholdet til vind tas i betraktning 
slik at støyskjermene bidrar til et bedre mikroklima framfor å skape turbulens.

 Hendelse 29 og 38 Støv og støy; Trafikk: Området er støyutsatt fra Mosseveien. 
Støykonsulent har vurdert forholdene og konkludert med at det ikke er 
hensiktsmessig å beregne støy, da uteområder vil ligge støyfritt. En moderat 
trafikkøkning som følge av tiltaket vil medføre økt støybelastning. Deler av 
planområdet ligger potensielt i gul sone mht. trafikkstøy. Dette er deler av 
planområdet som ikke tenkes bebygget eller vil fungere som uteoppholdsareal.

 Hendelse 43 Vær/føre begrenser tilgjengelighet til området: Adkomstvegen fra 
Pettersand vil bli en blindveg med noe stigning. Det er vist én kjøreadkomst til 
planområdet fra Pettersand. Denne ene adkomsten skal kunne betjene om lag 65 
husstander. På grunn av terrenget og bebyggelsesstrukturen er det vanskelig å 
legge til rette for en provisorisk omkjøring ved reparasjon av veg eller om det opptrer 
en akutt hindring i vegen.

 Hendelse 44 Ulykke i av-/påkjørsler og hendelse 45 ulykke med gående/syklende: 
En moderat trafikkøkning som følge av tiltaket vil medføre høyere risiko for 
trafikkulykker.

 Hendelse 46 Ulykke ved anleggsgjennomføring: Mulighet for sprengningsuhell.
 Hendelse 50 Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.): Det er 

bratt og kupert langs vestsiden av planområdet, men kan ikke defineres som et 
«stup». For å hindre fallulykker kan man vurdere å sette opp et gjerde langs 
lekeplassen. Lekeområde(L) er avgrenset av V1. Både V1 og de vestligste delene av 
lekeplassene er noe kupert. Det vil være ideelt som lekeområde, men de aller minste 
vil kunne falle i det kuperte terrenget dersom de ikke er under oppsyn eller gjøres 
tiltak. Det er ikke ønskelig, og trolig heller ikke nødvendig, å sette opp gjerde. Ved 
opparbeidelse av lekeplass bør tilbud for de aller minste barna legges i de østre 
delene av leksplassområdet.
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For utfyllende opplysninger om planområdet, planforslaget og konsekvenser av planforslaget 
vises det til forslagsstillers planbeskrivelse av 24.01.17, sist revidert 03.09.17.

Samråd og medvirkningsprosess
Oppstart av planarbeidet ble varslet med annonse i Fredriksstad Blad den 03.12.15. Naboer 
og offentlige instanser ble varslet med brev den datert 02.12.15 med frist for innspill den 
10.01.16.

I forbindelse med lokalsamfunnsprosjektet til Fredrikstad kommune ble det i 2003 
gjennomført en stedsanalyse for Trosvik med et eget medvirkningsopplegg for barn. Det ble 
derfor ikke tatt i bruk et eget medvirkningsopplegg for barn i dette planarbeidet. Som en del 
av analysen ble det gjort barnetråkkregistreringer der temaer som lekeområder, snarveier, 
utrygge veier og områder ble kartlagt. Barns aktivitet ble ikke registrert innen planområdet. 
Det har blitt gjort befaring av området og kommunens barnetalsperson er blitt gitt anledning 
til å uttale seg til planinitiativet. Lovens krav om medvirkning av barn og unge vurderes som 
ivaretatt. 

Plankonsulenten mottok 6 innspill i forbindelse med varsel om oppstart. Varslingsuttalelsene 
er referert og kommentert i vedlegg til saksfremstillingen, se sammendrag av innspill datert 
03.11.16.

Økonomiske konsekvenser
I utgangspunktet skal ikke noen av arealene innenfor planområdet overtas av kommunen. 
Drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur som f. eks. renovasjon, vannbehandling og 
renseanlegg samt behov for sosial infrastruktur vil utgjøre en kostnad for kommunen. Ved 
opparbeidelse av feltet skal det betales tilknytningsavgift til vann- og avløpsnettet. Øvrige 
utgifter som følge av en folketallsøkning deles på kommunens innbyggere.

Konsekvenser levekår/folkehelse
Levekår og folkehelse er sammensatte tema som bestemmes av mange parametere. I 
denne reguleringsplanen kan levekårene f. eks. settes inn i en fysisk, økonomisk og 
psykososial sammenheng. Fredrikstad kommune har gjennom sin levekårskartlegging for 
2016 rangert levekårene i ulike soner, basert på 18 levekårsparametere. Den aktuelle 
levekårssonen «Labråten» havner samlet sett etter en rangering av på 11. plass av de totalt 
40 sonene. Labråten legger seg i mellomsjiktet eller bedre på de aller fleste parametrene, og 
kommer dermed godt ut av undersøkelsen.

Hovedvekten av boliger innen levekårssonen består av frittliggende eneboliger og 
konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus). Det er ikke registrert blokker i området.
Beboerne i området har lav dødelighet, med noe høyere dødelighet for menn enn kvinner. 
Den registrerte lave dødeligheten har trolig sammenheng med de generelle 
sosioøkonomiske forholdene, men statistikken kan også påvirkes ved at eldre mennesker 
flytter ut av området de siste leveårene (og da er ikke de siste 5 leveårene medregnet).

En kan anta at deler av beboerne i villabebyggelsen med tiden ønsker en mer lettstelt bolig 
for å bli boende i området. Tilbudet av slike boliger er imidlertid begrenset, noe som 
medfører at eldre flytter heller andre steder. Ved at det etableres et nytt boligtilbud vil 
mobiliteten i befolkningen øke, og åpne for at et større antall mennesker vil bedre sine 
levekår.

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering
Beskrivelse av planforslaget
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Forutsetningene som ligger i planområdet i kombinasjon med valget av boligtypologi 
presenterer utfordringer for det aktuelle planforslaget. Planforslaget bryter med det 
tradisjonelle utbyggingsmønsteret og boligtypologien i Labråten området. Samtidig ligger 
planområdet eksponert til på en høyde som medfører noen utfordringer i forhold til nær- og 
fjernvirkninger.

Administrasjonen har tidlig påpekt viktige premisser for det videre planarbeidet som følge av 
disse utfordringene. I tillegg har det vært viktig å beskrive eksisterende forhold og 
konsekvensene av foreslått utbygging grundig i plandokumentene. Nedenfor følger en 
vurdering av hvordan viktige premisser for arbeidet med planen har blitt fulgt opp.

Landskapets karakter og valg av boligtypologi
Planområdet ligger på en åsrygg, typisk for landskapsdragene i Fredrikstad nord og vest. 
Landskapet er formet av isens bevegelse mot SSV og karakteriseres av smale langdaler 
som følger strukturen i berggrunnene i NNØ-SSV retning. Dalene er adskilt av skogkledde 
åser. Denne rytmen i landskapet har vært avgjørende for plassering av bebyggelse og 
ferdselsårer. På åsryggene i området ble det bygget punktbebyggelse med rause 
naturtomter, mens det i langdalene mellom åsene ble bygget tett-lav bebyggelse i dalens 
lengderetning. Eneboligene på åsene ligger som punktbebyggelse der hagene i stor grad er 
naturtomter. Høyden på toppen er også viktig for å tydeliggjøre karakteren i landskapet, 
blant annet har åsryggen tradisjonelt blitt brukt til for å orientere seg i Fredrikstad. 
Bebyggelsen ble ført opp til ulike tider, hovedsakelig fra 1920 til 1980-tallet. 

Planforslaget bryter med den historiske utviklingen av området ved å legge opp til blokk- og 
konsentrert småhusbebyggelse der det har vært tradisjon for punktbebyggelse med 
naturtomter som hage. Planområdet ligger relativt sentrumsnært og forslagstiller har hatt en 
målsetning om høy utnyttelse. I begrunnelsen for valget av blokk som boligtypologi ligger det 
et premiss om at en høy utnyttelse i form av blokker må balanseres med tilsvarende 
generøse utearealer. Dette muliggjør et kompromiss som kan bevare større 
sammenhengende utearealer av naturtomt enn ved for eksempel fortetting i form av 
rekkehus. 

Ved valget av blokktypologi vil det være mulig å bevare deler av naturtomten som i 
lokalsamfunnsanalysen for Labråten er kartlagt som unikt, da det er få grønne lunger i dette 
området som preges av forstadsfortetting. Det er uheldig at grønne lunger bygges igjen, 
men i dette tilfellet er tomten allerede delvis bebygget med det tidligere ungdomshjemmet 
Pettersand 8 og enebolig i Pettersand 24b. Det vises også til at det i lokalsamfunnsanalysen 
til Labråten ikke er registrert barnetråkk i området, dette er trolig fordi den eksisterende 
tomten har virket privat. Etter utbygging vil området med lekeplasser og grøntdrag fremdeles 
være et privat område, men endringen fra villabebyggelse til blokkbebyggelse vil bidra til at 
arealet framstår som mer tilgjengelig enn i dag.

Fjern- og nærvirkning
På grunn av planområdets beliggenhet og valgt typologi har fjern- og nærvirkning vært viktig 
for planarbeidet. De to eksisterende boligene med tilhørende anlegg er synlige fra 
Pettersand i øst, men vanskelig å få øye på fra Gluppenveien i vest, da et tett belte med trær 
hindrer innsyn. I planen har en valgt å ivareta eksisterende vegetasjonsskjermer som et grep 
for å ivareta lanskapssilhuetten til åsryggen. 

Konseptet går ut på å plassere bebyggelsen på tvers av åsryggen, dette for å ivareta 
siktlinjer mot åsen fra omgivelsene, slik at åsryggens karakter er tydelig også etter at 
planområdet er bebygget. Helningen mot sør innebærer at den eksisterende bebyggelsen 
innenfor planområdet befinner seg på ulike nivåer. Blokkene er plassert der landskapet 
danner naturlige hyller, og slik at mest mulig av eksisterende terreng og vegetasjon kan 
bevares. Byggeområdene er trukket tilbake fra de bratteste partiene mot vest gjennom 
byggegrenser. Samtidig er det gitt bestemmelser for å forme den framtidige bebyggelsen slik 
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at den innpasses landskapet for å begrense terrenginngrep og dempe fjernvirkningen av 
bebyggelsen. Vegetasjon søkes tilbakeført, og felles leke- og uteoppholdsarealer 
opparbeides der eksisterende bygg rives. Det legges opp til en god avstand mellom 
blokkene for å ivareta siktlinjer i øst-vest-retning. Dette sammen med grepet om å plassere 
bygningskroppene med kortsiden langs åsryggen minimerer fjernvirkningen av 
boligprosjektet. Den planlagte bebyggelsen vil ikke bli særlig framtredende sett fra 
Gluppeveien i vest, men den samlede virkningen av blokkmassene vil påvirke 
fjernvirkningen og gjøre prosjektet godt synlig oppe på åsen. Det vurderes slik at selv om 
utbygger har tatt hensyn til fjernvirkning og bevaring av naturtomten så har de også valgt en 
ganske høy utnyttelse.

Et viktig tema i planarbeidet er nærvirkningen for naboene i øst. Kontrastene er også store 
mellom boligtypologi i forslag til detaljregulering og naboer i Pettersand. Et grep i planen for 
å minimere skjemmende påvirkning for naboene øst er å trekke øvre etasjer tilbake fra 
dalene. Nedtrappingen er styrt gjennom reguleringsbestemmelsene ved at det legges en 
arealbegrensning for de to øverste etasjene. Maksimal byggehøyde er angitt på plankartet 
og er inndelt i tre soner. Det legges opp til at blokkene i vest kan føres opp til maksimum 
50,5 moh., mens blokkene lengst øst, og nærmest den eksisterende bebyggelsen i 
Pettersand, kan føres opp til 46,5 m o. h. I praksis innebærer disse rammene at det kan 
føres opp blokker i fem etasjer, hvorav deler av den underste etasjen vil måtte innpasses i 
fjellet i de bratteste områdene.

Vegetasjonsskjermen mot naboene i øst er i tillegg tynn og lite beplantet. Vegetasjonssonen 
bør inneholde skjermende vegetasjon, men ikke høye trær som danner skygger mot 
rekkehusbebyggelsen. Mellom vegetasjonsskjermen og vegen er det lagt inn et belte med 
annen veggrunn. Her kan det i samråd mellom utbygger og beboere i området settes opp en 
skjerm mellom bebyggelsen og vegen for å avbøte støy og evt. innsyn. Adkomstveien er 
ikke detaljprosjektert med skjæringer og fyllinger, men det er vist et eksempel på hvordan 
dette kan gjøres i illustrasjon i planbeskrivelsen og i snitt i situasjonsplanen. Det vil være 
viktig å få innspill på forholdet mellom planforslag og nabobebyggelsen under høring og 
offentlig ettersyn. 

Forholdet til kommuneplanens krav til parkeringsdekning
Reguleringsplanen stiller krav til færre parkeringsplasser enn kommuneplanens arealdel. 
Kommuneplanens arealdel § 5, bokstav e) og f) krever at det for boliger over 80 m2 BRA 
opparbeides min. 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet og at det for boliger større enn 40 m2 

og inntil 80 m2 BRA anlegges min. 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Til sammenligning 
er kravet i Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 0,5 p-plasser lavere for 
samme boligstørrelser innen «byområdet».

Statens vegvesen har kommet med innspill om at antall parkeringsplasser bør begrenses, 
og at parkeringskravet som framkommer i kommuneplanens arealdel bør ansees som et 
maksimumskrav, og ikke som et minimumskrav. Som følge av dette er 
reguleringsbestemmelsenes krav til antall parkeringsplasser lagt noe under kravet i 
kommuneplanens arealdel for formålet til blokkbebyggelsen (felt BB). I 
reguleringsbestemmelsene er det tatt inn krav om at det innenfor formålet BB for boliger 
over 80 kvm BRA skal avsettes min. 1,5 biloppstillingsplass pr. boenhet. For boliger mindre 
enn 80 kvm BRA skal det avsettes min. 1 biloppstillingsplass pr. boenhet. Parkeringsarealet 
vil ligge i parkeringskjeller i tillegg til bakkeparkering i nærheten av hovedvegen der bla. 
gjesteparkering løses.

Sett i sammenheng med at avstanden til sentrum er ca. 3 km, noe som er innenfor 
akseptabel sykkelavstand for de fleste, vurderes avviket fra parkeringsnormen ikke å ha 
store negative konsekvenser. Planforslaget krever 1 sykkelparkeringsplass pr 50 m2 BRA. 
Sykkelparkeringen vil løses ved inngangspartiene til boligene. Syklene skal stå under tak og 
skal kunne låses fast.
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For at planområdet skal ha god tilknytning til nærområdet har det vært drøftet anleggelse av 
en gang/sykkelsti fra energianlegget til adkomstveien i nord. Det er stilt spørsmål fra 
administrasjonen om denne bør sikres i plankartet og dette vil drøftes videre med 
forslagstiller etter høring og offentlig ettersyn.

Konsekvenser av planforslaget
En utbygging vil forårsake endringer i fjernvirkningen av åsryggen. Landskapssilhuetten er 
derimot søkt ivaretatt, og tilpasninger til eksisterende terreng er gjort ved at blokkenes 
volumoppbygging er avtagende i høyden og vekk fra dalsidene. Reguleringsbestemmelsene 
bidrar til å dempe blokkenes massive utrykk. Det er også lagt inn bestemmelser om at 
bebyggelsen skal fargesettes med avdempede fargetoner som er tilpasset omgivelsene.

Administrasjonen har utfordret plankonsulent og forslagstillere med krav til grundige 
beskrivelser og illustrasjoner av planforslaget. Dette for sikre et konkret grunnlag som kan 
muliggjøre gode innspill til plandokumentene når det sendes ut på høring og offentlig 
ettersyn. Hvor detaljert en plan bør være er en vurdering som må gjøres fra plan til plan. 
Med dette som bakgrunn har planmyndigheten ønsket en viss grad av nøyaktighet i 
utformingen av blant annet volumene i bygningskroppen og illustrasjoner/snitt av 
adkomstveien for naboene i øst.

Rådmannen vurderer at planbeskrivelsen er detaljert og konsekvensene av planen er godt 
nok beskrevet til å legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Naturmangfoldsloven:
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Ifølge § 8 skal offentlige beslutninger, dersom de berører 
naturmangfoldet, bygge på rimelig og forholdsmessig vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand samt effekten av 
påvirkninger. Naturmangfoldet omfatter biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og 
geologisk mangfold, jf § 3 bokstav i. 

Det framkommer i dette tilfellet at det i tiltaksområdet ikke er registrert prioriterte, truede eller 
nær truede arter eller naturtyper på Norsk rødlister for arter og for naturtyper. Fredrikstad 
kommunes lokalkunnskap og øvrige opplysninger i saken tilsier videre at det ikke er 
naturkvaliteter i området, som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. Kravet i § 8 
om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, anses dermed oppfylt. I 
og med at naturmangfoldet i liten grad berøres av tiltaket og det videre ikke kan påvises 
effekter av tiltak på verdifull natur, må det legges til grunn at det ikke er nødvendig å foreta 
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12."

Konklusjon
Planforslaget viser et kompromiss for hvordan en utbygging med høy utnyttelse i et 
sentrumsnært område kan gjøres samtidig som det tas hensyn til viktige natur- og 
landskapselementer. 

Utbyggingen er i all hovedsak i tråd med overordnet plan, med unntak fra avvik fra 
kommuneplanens krav til parkeringsdekning.

Med unntak av naboer som er opptatt av trafikk- og solforhold avdekket innspill til 
planprosessen ingen store interessemotsetninger.

Eksisterende forhold og konsekvensene av planen vurderes godt nok beskrevet for å kunne 
gi et bredt nok grunnlag for naboer og andre berørte å gi innspill til ved høring og offentlig 
ettersyn.
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Rådmannen har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Rådmannen anbefaler planutvalget å gjøre vedtak om at 
planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.


