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§ 1 AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER 
 
Planområdet inneholder følgende formål ihht pbl § 12-5:     SOSI: 

- PBL § 12-5 nr. 1: Bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse (B1-2)        1110 
Renovasjonsanlegg (BRE)       1550 

 Uteoppholdsareal (BUT)       1600 
 Kombinert formål Bolig-Samferdselsanlegg (BAA1)    1900 
 Kombinert formål Bolig-Grønnstruktur (BAA2)     1900  
 

- PBL § 12-5 nr. 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kombinert formål Samferdselsanlegg (SKF)     2800 
Kombinert formål Samferdselsanlegg-Grønnstruktur (SAA)   2900 
     

- PBL § 12-5 nr. 3: Grønnstruktur 
Grønnstruktur (G1-3)        3001 

 
Planområdet inneholder følgende hensynssoner ihht pbl §§ 12-6 og 11-8: 

- PBL § 11-8 a) Sikrings-støy- og faresoner 
Gul støysone (jf. T-1442/2012)        H220 
Hensynssone Landskap       H550 
Frisiktsone         H140 

 
§ 2 FELLESBESTEMMELSER 
§ 2.1: Utforming og estetiske krav      (pbl 12-7 nr. 1) 
Det skal legges vekt på god arkitektonisk kvalitet i utforming, detaljering, farge- og 
materialbruk for bebyggelse og utomhusanlegg i seg selv og sett i sammenheng med 
omkringliggende bebyggelse. 
 
Terrengtilpasning, skånsomme terrenginngrep og gode overganger mellom terreng og 
bebyggelse/anlegg skal vektlegges.  
 
Estetisk redegjørelse skal vedlegges byggesøknad. Denne skal inneholde  
perspektivillustrasjoner og redegjørelse for farge- og materialbruk, høyder, soldiagrammer og 
forholdet til omkringliggende landskap og bebyggelse.  
 
§ 2.2: Vilkår for bruk av arealer, bygg og anlegg    (pbl 12-7 nr. 2) 
a) I planområdet kan det oppføres boligbebyggelse med tilhørende parkering og uteoppholdsareal. 
b) Utkragende bygningsdeler (balkonger, takutstikk, åpne rømningstrapper e.l.) tillates plassert inntil 

2 meter fra eiendomsgrense, innenfor byggegrense avsatt på plankartet, forutsatt at de utføres 
brannsikkert.  

c) Nødvendige støyskjermingstiltak tillates oppført i planområdet. Tiltakene skal gis en god estetisk 
utforming tilpasset bebyggelse og landskap.   

d) I planområdet tillates plassering av eventuelle installasjoner til strøm- og varmeforsyningsanlegg 
nødvendig for bebyggelse og anlegg i planområdet.    

e) Overvannsløsning skal etableres i planområdet, ved infiltrasjon eller fordrøyning. Overvannstiltak i 
tråd med overvannsrammeplan for Fredrikstad kommune skal fremgå av rammesøknad. 

 
§ 2.3: Grenseverdier for tillatt forurensning    (pbl 12-7 nr. 3) 
a) For hver boenhet skal minimum 50 % av rom for varig opphold, hvorav minst 1 soverom, ha 

støynivå ≤ Lden 55 dB utenfor vindu. 
b) Hver boenhet skal ha tilgang til minimum 43 m2 uteoppholdsareal med støynivå ≤ Lden 55 dB. 
c) Lekeareal skal ha støynivå ≤ Lden 55 dB.  
d) Tiltak mot spesielt støy- og støvgenererende arbeidsoperasjoner i byggefasen skal beskrives ved 

søknad om byggetillatelse. 
 
§ 2.4: Leke- og uteoppholdsarealer     (pbl 12-7 nr. 4) 
a) Felles uteoppholdsareal skal være minimum 40 m2 per boenhet.  
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Dette etableres på ubebygde arealer innenfor planområdet, inkl. på lokk over parkeringskjeller, og 
opparbeides med soner for felles aktivitet/opphold.  

b) Minimum 68 m2 av felles uteoppholdsareal i planområdet skal opparbeides som lekeareal, 
tilpasset barn 1-6 år. Arealet kan fordeles på maks. 2 lekeplasser.  
Arealet skal opparbeides slik at det innbyr til lek og aktivitet og utstyres med lekeapparater. 
Lekearealene skal plasseres med vekt på trygghet, god støyskjerming og gode lysforhold.  

c) Hver boenhet skal i tillegg ha tilgang til privat uteoppholdsareal på bakkeplan, veranda/balkong 
eller takterrasse. Min. 5 m2 per boenhet over 50 m2 BRA, og min. 3 m2 per boenhet under 50 m2 

BRA. 
 
 
§ 2.5: Parkering       (pbl §§ 12-7 nr. 2 og 7) 
 
Bilparkeringskrav: 1 biloppstillingsplass per boenhet over 40 m2 BRA. 

0 biloppstillingsplass per boenhet under 40 m2 BRA.  
0,1 felles gjesteparkeringsplass per boenhet.    
Ved beregning av p-plasser skal kun innvendig BRA i leilighetene medregnes. 
Fellesareal og åpent overdekket areal medregnes ikke.  
 
Minimum 50 % av alle p-plasser skal ha fremlagt infrastruktur som muliggjør 
etablering av ladepunkt for elbil.  
 
Minimum 5 % av alle parkeringsplassene skal være dimensjonert ihht. HC-
krav.  
 

Sykkelparkeringskrav:  1 sykkelparkeringsplass per 30m2 BRA innvendig leilighetsareal.  
Fellesareal og åpent overdekket areal medregnes ikke.  
Minimum 50% av plassene skal etableres i p-anlegg i B1-2.  
Alle sykkelplassene skal ha stativ som muliggjør fastlåsing.    

 
§ 2.6: Trafikksikkerhet i byggeperioden  
Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det utarbeides en plan som sikrer at trafikksikkerheten 
langs Traraveien, spesielt for myke trafikanter på gang-/sykkelvegen, opprettholdes gjennom 
byggeperioden.  
 
§ 2.7: Naturmangfold       (pbl 12-7 nr. 6) 
a) Innenfor planområdet skal eksisterende vegetasjon og trær bevares i størst mulig grad. 

Vegetasjon som eventuelt må fjernes skal erstattes med ny, stedegen beplantning.  
b) Kommunale grøntområder/sideterreng skal ikke berøres eller benyttes som lagrings-/riggplass i 

byggeperioden. Ved evt. ekstraordinære behov skal dette først avtales med Fredrikstad kommune, 
Virksomhet Park eller annen berørt etat.  

c) Området rundt poppeltre like nord for planområdet (jf. planbeskrivelsen kap. 3.3 og  4.6) skal 
beskyttes spesielt og avstenges med byggegjerde i hele bygge- og anleggsperioden. 

 
§ 2.8: Kulturminner       (pbl 12-7 nr. 6) 
a) Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form 

av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal 
arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. lov om kulturminner av 9. Juni 
1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8. 

b) Innganger til fjellanlegg vest for planområdet (delvis innenfor formål BUT) skal ikke endres. 
Tilgjengelighet til inngangene skal opprettholdes. Tiltak for å ivareta sikkerhet tillates. Tiltak ved 
inngangene skal forelegges fylkeskonservator til uttalelse.  

 
§ 2.9: Utomhusplan:  
Det skal utarbeides samlet utomhusplan og nødvendige terrengsnitt for planområdet. Her skal 
følgende framgå: Plassering av bebyggelse og anlegg, terrengopparbeiding inkl. fyllinger, skjæringer 
og støttemurer, utvendig trapp/rampe, belysning, bil- og sykkelparkering, materialbruk, beplantning, 
leke- og uteoppholdsareal, støyskjermingstiltak og evt. tekniske installasjoner til strøm- 
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/varmeforsyningsanlegg samt overvannshåndtering og renovasjonsløsning. 

 
§ 3 - FORMÅL B1-2       (pbl § 12-7 nr. 1 og 2 og 5) 
§ 3.1:  
a) B1-2 er formål for boligbebyggelse og tilhørende parkerings- og utomhusanlegg.  
b) Innenfor B1-2 kan én felles parkeringsetasje plasseres delvis inn i terreng.  

Over denne tillates inntil 3 frittliggende boligblokker i lamellstruktur med kortsiden mot Bratliparken 
og Traraveien.  
Avstand mellom blokkene skal være minimum 12 meter.  
Maks. fasadelengde per blokk mot Bratliparken er 15 meter.  

c) Ubebygde deler av B1-2 inkludert takflate over parkeringsetasje skal opparbeides som adkomst-, 
leke- og uteoppholdsareal. 

d) Byggegrense sammenfaller med formålsgrense, med unntak for angitte bygningsdeler som tillates 
utenfor formålsgrensen, jf. §§ 4, 6.1, 6.2 og 9.2.    

e) Det kan etableres inntil 25 boenheter i planområdet.  
 
§ 3.2:  
a) I område B1 er tillatt bebygd areal 65% BYA.  
b) Bebyggelse på B1 kan oppføres med maksimal gesimshøyde kote + 38,5 (1 adkomst-

/parkeringsetasje + 3 boligetasjer)  
c) Heissjakt, trapperom og tekniske anlegg skal gis en estetisk god utforming, og tillates etablert med 

nødvendig høyde over maks. gesims på inntil 20% av byggets grunnflate. 
d) Bebyggelsens første boligetasje tillates utkraget over formål BAA.  
e) Fasade mot Traraveien i bebyggelsens 3. boligetasje skal være tilbaketrukket fra formålsgrense 

for B1.  
f) Alle takflater bortsett fra tak over 3.etasje kan benyttes som takterrasse for tilliggende leilighet. 

Nødvendig rekkverk tillates.  
 
§ 3.3:  
a) I område B2 er tillatt bebygd areal 75 % BYA.   
b) Bebyggelsen kan oppføres med maksimal gesimshøyde kote + 41,5 (1 adkomst-/parkeringsetasje 

+ 4 boligetasjer)  
c) Heissjakt, trapperom og tekniske anlegg skal gis en estetisk god utforming, og tillates etablert med 

nødvendig høyde over maks. gesims på inntil 20% av byggets grunnflate.  
d) Bebyggelsens andre boligetasje tillates utkraget over formål BAA.  
e) Fasade mot Traraveien i bebyggelsens 4. boligetasje skal være tilbaketrukket fra formålsgrense 

for B2.  
f) Alle takflater bortsett fra tak over 4.etasje kan benyttes som takterrasse for tilliggende leilighet. 

Nødvendig rekkverk tillates.  
 
§ 4 - FORMÅL BUT:         (pbl § 12-7 nr. 1 og 2) 
BUT er formål for uteoppholdsareal.  
Felles leke- og uteoppholdsareal tillates etablert innenfor BUT.  
Privat terrasse/veranda/balkong tillates etablert inntil 2 meter fra nabogrense innenfor BUT.   
Arealene skal opparbeides med stedegne materialer og vegetasjon og med gode overganger mot 
tilstøtende arealer. 
 
§ 5 – Formål BRE:        (pbl § 12-7 nr. 1 og 2) 
a) Innenfor BRE skal det etableres felles bod for oppsamling av husholdningsavfall. 

Renovasjonsløsning skal være i tråd med renovasjonsteknisk plan i planbeskrivelsen punkt 4.11.  
b) BRE sin plassering og form tillates justert dersom det blir nødvendig i forbindelse med 

detaljprosjektering. Eventuell justering skal være avklart med grunneier, og ivareta krav i 
renovasjonsteknisk plan. 

c) Bodens utforming, farge- og materialbruk skal tilpasses og underordnes omgivelsene.  
 
§ 6 - FORMÅL BAA1-2:        (pbl § 12-7 nr. 1 og 2) 
§ 6.1: BAA1 
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a) BAA1 er kombinert formål for boligbebyggelse og samferdselsanlegg/teknisk infrastruktur.  
b) Innenfor BAA1 tillates 1. boligetasje på B1 utkraget over terreng.  
c) Innenfor BAA1 tillates etablering av adkomstvei til boliger og p-kjeller i B1-2.  
 
§ 6.2: BAA2 
a) BAA2 er kombinert formål for boligbebyggelse og grønnstruktur.  
b) Innenfor BAA2 tillates 2. boligetasje på B2 utkraget over terreng.  
c) Innenfor BAA2 tillates etablering av gangadkomst til boliger innenfor B1-2. Øvrige arealer skal 

opparbeides med stedegen vegetasjon og materialbruk. Det skal sikres gode overganger mot 
delområde G1 og hensynssone H550.  

 
§ 7 FORMÅL SKF , FRISIKTSONE H140     (pbl § 12-7 nr.1 og 2) 
§ 7.1: SKF er kombinert formål for kjørevei, gang-/sykkelvei, annen veggrunn teknisk anlegg og annen 
veggrunn grøntanlegg.   
 
§ 7.2: Innenfor SKF tillates det etablert én avkjørsel til boligbebyggelsen i planområdet. Avkjørselens 
plassering og utforming er vist på plankartet med linjetype ”planlagt bebyggelse”. 
 
§ 7.3: Innenfor frisiktsone H140 tillates ikke etablering av sikthindre høyere enn 50 cm over vegens 
nivå. Enkeltstående stolper, oppstammede trær og lignende kan tillates.  
 
§ 8 – FORMÅL SAA        (pbl § 12-7 nr. 2) 
§ 8.1: SAA er kombinert formål for samferdselsanlegg/teknisk infrastruktur og grønnstruktur.  
 
§ 8.2: Innenfor SAA tillates det etablert adkomstveg til boligbebyggelsen i planområdet. Planlagt 
adkomstvei er vist med linjetype ”planlagt bebyggelse” på plankartet, men utformingen tillates justert 
innenfor formålsgrensen om det blir nødvendig i forbindelse med detaljprosjektering. 
 
§ 8.3: Overgangen mellom privat adkomstveg og offentlig gang-/sykkelvei skal utformes på en måte 
som signaliserer at gang-/sykkelveien har prioritet, for eksempel med markeringer i dekket, skilt eller 
lignende. 
 
§ 8.4: Innenfor SAA skal det etableres trapp som snarvei mellom boligbebyggelsen og 
renovasjonsbod. 
 
§ 9 - FORMÅL G1-3        (pbl § 12-7 nr. 1 og 2) 
§ 9.1: G1 er formål for grønnstruktur hvor terreng og vegetasjon skal bevares.  
Formålet omfattes av hensynssone landskap H550 som innebærer at den karakteristiske fjellskrenten 
langs Traraveien skal bevares som landskapselement.  
 
§ 9.2: G2-3 er formål for grønnstruktur hvor terreng og vegetasjon skal bevares eller reetableres med 
stedegen vegetasjon og materialbruk. Utkragende bygningsdeler som balkonger eller takutstikk tillates 
innenfor byggegrense avsatt 2 meter fra nabogrense på plankartet, forutsatt at de får en brannsikker 
utførelse.  
 
§ 10 – REKKEFØLGEBESTEMMELSER     (pbl 12-7 nr. 10) 
§ 10.1: Rammetillatelse 
Søknad om rammetillatelse skal vedlegges:  

Estetisk redegjørelse, jf. § 2.1 
Dokumentasjon på støyskjermingstiltak, jf. § 2.3 a), b) og c) 
Utomhusplan, jf. § 2.9 

 
§ 10.2: Igangsettingstillatelse 
a) Igangsetting av tiltak etter planen skal om nødvendig koordineres med gjennomføring av 

infrastrukturtiltak for nytt InterCity dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg, rv. 110 Simo-St.Croix og fv. 
118 ny Sarpsbru.  

b) Søknad om igangsettingstillatelse skal vedlegges:  
Dokumentasjon på støy- og støvtiltak, jf. § 2.3 d)  
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Trafikksikkerhetsplan for byggeperioden, jf. § 2.6 
 
§ 10.3: Brukstillatelse     
De ubebygde delene av planområdet skal være ferdig opparbeidet ihht. godkjent utomhusplan før 
bebyggelsen innenfor planområdet tas i bruk. Ved søknad om brukstillatelse i vinterhalvåret kan 
kommunen kan gi utsatt frist for årstidsavhengige arbeider til senest påfølgende vår.  


