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1. BAKGRUNN 

1.1. Planområdet og hensikten med planarbeidet 
Planområdet ligger sørøst for Bratliparken, ved krysset Traraveien - Fremskridt og grenser inntil 
sentrumsområdet i kommunedelplan for Fredrikstad byområde. Planområdet er på ca. 5 mål og 
omfatter eiendommene Traraveien 16 B og 18 (gnr./bnr. 208/1790, 242, 243 og 1110) samt 
tilgrensende kommunal gang/-sykkelveg og kjøreveg.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for riving av eksisterende bebyggelse, sammenføying av 
eiendommene og oppføring av et flerbolig-/leilighetsprosjekt. Det legges opp til en økt 
utnyttelsesgrad/fortetting og et nåtidig form- og fasadeuttrykk. Samtidig er tilpasning til omgivelsene og 
videreføring av kvaliteter i landskap og nabobebyggelse vektlagt.   

1.2. Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller er Torgauten og Monefeldt Eiendom AS. Plankonsulent er Griff Arkitektur AS.  

1.3. Vurdering av konsekvensutredning 
Planen er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2014-12-19-1726) §§ 2 f), 3 b) og 
c):  
§ 2 f): Reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg I skal alltid konsekvensutredes.  
Det legges ikke opp til tiltak nevnt i forskriftens vedlegg I og det er altså ikke krav om 
konsekvensutredning etter § 2 f).  
 
§ 3 b): Detaljreguleringer på inntil 15 dekar som innebærer endringer av kommuneplan eller 
områderegulering skal vurderes etter forskriftens vedlegg III.  
Boligbebyggelse vil være i tråd med formålet i kommuneplan. Bestemmelser og retningslinjer i 
kommuneplan legges til grunn for planarbeidet. Reguleringsplanen vil ikke medføre endringer av 
kommuneplan.  
 
§ 3 c): Reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal vurderes etter forskriftens vedlegg III.  
Tiltak i vedlegg II er ikke relevante for planarbeidet.  
 
Planarbeidet utløser dermed ikke krav om formell konsekvensutredning etter forskriften, men 
planbeskrivelsen redegjør for virkninger av planforslaget og konsekvenser for omgivelsene.  

2. OVERORDNET PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

2.1. Statlige/rikspolitiske planbestemmelser og retningslinjer 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009). Retningslinjen gir i 
hovedsak rammer for utarbeidelse av kommunale planer. Kommunale planer/-delplaner gir 
retningslinjer for klima- og energihensyn som bør tas i reguleringsplanarbeid. Fredrikstad bystyre vedtok 
06.06.2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Planen fokuserer på de områder 
der kommunen har handlingsrom til å gjennomføre tiltak knyttet til klima og energi: Areal og transport, 
Avfall, Stasjonær energi, Landbruk, Kunnskapsbygging og holdningsskapende arbeid, Partnerskap og 
Kommunen som arbeidsgiver.  

 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). Retningslinjene 
skal sikre Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal synliggjøre og styrke barn 
og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Arealer og 
anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 
helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 
Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnede arealer til barnehager. Ved omdisponering 
av arealer som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging (2014). Hensikten med 
retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanlegging og bidra til mer effektive 
planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og 
utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal 
fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og 
næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør 
fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- 
og miljøvennlige transportformer. Veksten i transportbehovet skal tas med kollektiv, sykkel og gange. 
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Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet, 
med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene. 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)  
Miljøverndepartementet har vedtatt retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen.  Formålet 
med planretningslinjen er å forebygge helseeffekter av støyforurensning gjennom god arealplanlegging. 
Retningslinjen gjelder arealbruk i områder med støynivå over gitte grenseverdier. Retningslinjen 
kommer til anvendelse ved etablering av bebyggelse med støyfølsom bebyggelse, derunder boliger. 
Støyforhold skal kartlegges og tiltak som sikrer tilfredsstillende støynivå skal beskrives i 
reguleringsplan. Gul og rød støysone beskriver områder med støynivå over anbefalt nivå for boliger og 
uteoppholdsarealer og der skjermingstiltak eller plangrep bør tas for å sikre tilfredsstillende støynivå. I 
rød støysone anbefales det i retningslinjen å være restriktiv med å tillate ny støyfølsom bebyggelse.  
I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med høy 
arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Forutsatt at kommunen har 
angitt grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å tillate oppføring av ny 
bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. I slike avviksområder bør kommunen minimum stille konkrete 
krav til ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Kravene bør nedfelles i planbestemmelsene slik at 
de blir juridisk bindende. 
 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520) 
Miljøverndepartementet har vedtatt planretningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i 
arealplanleggingen. Formålet med planretningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensning 
gjennom god arealplanlegging. Retningslinjene skal gi føringer for kommunens arbeid med 
reguleringsbestemmelser og vilkår i rammetillatelser etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen gjelder 
arealbruk i områder med luftforurensning over gitte grenseverdier. Retningslinjen kommer til anvendelse 
ved etablering av bebyggelse med forurensningsfølsom bebyggelse, derunder boliger. Kommunene 
skal utarbeide kart som synliggjør områder utsatt for luftforurensning i form av gule soner 
(vurderingssoner) og røde soner (områder der ny forurensningsfølsom bebyggelse bør unngås). 
 
I T-1520 punkt 4.1 understrekes det at retningslinjen ikke skal hindre fortetting og bærekraftig areal- og 
transportplanlegging i områder som allerede er avsatt til byggeområder i overordnede planer. Fortetting 
i sentrale byområder vil på kort sikt kunne medføre at bebyggelse etableres i forurensningsutsatte 
områder, mens det på lengre sikt vil bidra til redusert transportbehov og dermed mindre 
luftforurensning.  
Retningslinjens punkt 5.1 fastslår at alle reguleringsplaner I områder med antatt luftforurensning over de 
anbefalte grensene skal omtale status og konsekvenser knyttet til luftforurensning. Retningslinjen 
fastslår videre at det generelt ikke vil være behov for ytterligere beregninger i områder hvor det er 
utarbeidet luftsonekart, med mindre det skal etableres virksomhet med vesentlige virkninger for 
luftforurensningssituasjonen. 
Retningslinjens punkt 5.2 omtaler etablering av ny luftfølsom bebyggelse. For å unngå at flere 
eksponeres for luftforurensning, bør bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning 
lokaliseres der det er egnete lokalklimatiske forhold, med god luftkvalitet og utskifting av luft. Ny 
utbygging bør utformes slik at det ikke etableres nye stagnasjonsområder med opphopning av 
forurenset luft, for eksempel ved at luftgjennomstrømmingen i dalbunner forhindres. Samtidig er det 
viktig med fortetting for på sikt å redusere bilavhengigheten og dermed luftforurensningen. Spesielt i 
byområder vil det derfor være viktig å ha en avklart holdning til hvor slik bebyggelse lokaliseres for både 
å legge til rette for en samordnet areal- og transportplanlegging samtidig som det bør unngås å bygge 
denne type bebyggelse i de mest utsatte områdene. I større byområder vil den gule sonen kunne dekke 
store deler av byggesonen. For å unngå byspredning vil det være både ønskelig og aktuelt å bygge 
også bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning i den gule sonen. Luftkvalitet bør 
likevel være et hensyn som vurderes i slike saker. Det bør legges vekt på at bebyggelse med 
bruksformål som er følsomt for luftforurensning, og spesielt uteoppholdsarealene, får så god luftkvalitet 
som mulig innen sonen. Retningslinjen skal ikke brukes som et argument for å bygge spredt, men for å 
bygge tett med kvalitet. 

2.2. Fylkesplan 
Planområdet er i fylkesplan for Østfold mot 2050 avsatt til område for nåværende tettbebyggelse. 
Fylkesplanen gir bestemmelser og retningslinjer bl.a. knyttet til senterstruktur, bebyggelse og transport. 
Som hovedregel skal utbygging skje som fortetting eller transformasjon framfor utbygging av nye 
områder. Ved lokalisering av boliger, arbeidsplasser og service skal det legges avgjørende vekt på et 
godt kollektivtilbud. Nye byggeområder skal ha god tilgang til gang- og sykkelveinettet. Ny utbygging 
skal legges til arealer som er egnet til formålet, ut fra hensyn til topografi, lokalklima, visuelle forhold og 
kommunikasjoner.  
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Illustrasjon: Planområdet markert med blå sirkel på fylkesplankartet.  

2.3. Kommuneplan 
I kommuneplanens arealdel for 2011-2023 er planområdet avsatt til formål nåværende bebyggelse og 
anlegg. Kommuneplanen har bestemmelser bl.a. om rekkefølgekrav for å sikre etablering av 
infrastruktur, krav om byggegrenser, utbyggingsvolum, høyder og funksjon. Det stilles krav om 
universell utforming samt at parkerings- og leke-/uteoppholdsarealer skal sikres gjennom 
reguleringsplan. Miljøkvalitet, estetikk,  natur- og kulturverdier skal også ivaretas og redegjøres for i 
reguleringsplan.  
Planområdet grenser inntil areal avsatt til sentrumsområde i kommunedelplan for Fredrikstad 
byområde. I kommuneplanen og byområdeplanen er Traraveien avsatt som hovedsykkeltrasé. 
 

 
Illustrasjon: Planområdet markert med blått på kommuneplankartet.   
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Illustrasjon: Planområdet markert med blått på byområdeplankartet.  

2.4. Kommunedelplan 
Den 11.05.2016 ble det varslet oppstart av kommuneldelplan for intercitystrekningen Fredrikstad-
Sarpsborg, rv. 110 Simo - St. Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru. Det varslede planområdet overlapper en 
liten del av planområde for Traraveien 16 B og 18. I følge Jernbaneverket og Statens vegvesen kan det 
bli aktuelt å utvide planområdet slik at Traraveien 16B og 18 overlappes i større grad. Planprogram for 
kommunedelplan med KU forventes godkjent i løpet av 2016, og planarbeidet for infrastrukturprosjektet 
forventes ferdigstilt i 2018. Gjennomføring av boligprosjektet og infrastrukturprosjektet bør koordineres.  
 

  
Illustrasjon: Planområde for Traraveien 16 B og 18 (svart, stiplet plangrense) og planområde for kommunedelplan for 
jernbane og veg (blå plangrense, varslet 11.05.2016) overlapper hverandre i Traraveien.  

2.5. Reguleringsplaner 
Planområdet er ikke regulert tidligere, men grenser inntil regulert vegformål i reguleringsplan for 
Traraveien 19 og Fremskridt 2 (plan-ID: 01061044) og reguleringsplan for Glemmen V.G.S. (plan-ID: 
0106437).  
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Illustrasjon: Planområdet markert med lys blå linje i forhold til tilgrensende reguleringsplaner 

 
Illustrasjoner: Plankart for tilgrensende reguleringsplaner – t.v: Traraveien 19 og Fremskridt 2, t.h.: Glemmen VGS.  

2.6. Boligpolitisk plan – utbyggingsprogram for boliger 
I boligpolitisk plan / utbyggingsprogram for boliger vedtatt 2015 er det lagt inn 20 boenheter for det 
aktuelle planområdet, men det presiseres at endelig antall boliger skal avklares gjennom 
reguleringsplan.   

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

3.1. Eiendomsforhold, nåværende og tidligere arealbruk 
Planområdet omfatter eiendommene Traraveien 16 B og 18, samt tilgrensende kommunalt vegareal.  
Eksisterende bebyggelse i Traraveien 16 B er en enebolig. Eiendommen har gangadkomst fra 
Traraveien. Det er ikke kjøreadkomst til eiendommen.   
 
Traraveien 18 er bebygd med en enebolig og et næringsbygg hvor det tidligere ble drevet 
tekstilvirksomhet. Det har vært drevet treningssenter på eiendommen de siste årene. I dag benyttes 
bebyggelsen som bolig og lagerlokaler. Det er opparbeidet en asfaltert avkjørsel til Traraveien 18 som 
krysser gang- og sykkelveien langs planområdet. Ved avkjørselen, på nivå med Traraveien ligger en 
garasje som delvis er oppført utenfor tomtegrense.  
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Illustrasjon: Eiendomsforhold. Røde linjer er eiendomsgrenser.  
 

 
Illustrasjon: Bebyggelse i Traraveien 16, 16 B og 18. Fremskridt 2 til høyre.  

3.2. Landskap og lokalklima, estetisk og kulturell verdi 
Planområdet ligger sørøst for Bratliparken på et høyere terrengnivå enn Traraveien og omkringliggende 
bebyggelse. Nordvest for planområdet stiger terrenget ytterligere mot Bratliparken. Fjellskrenten langs 
Traraveien er et karakteristisk landskapstrekk som markerer begynnelsen på høydedraget. 
Eksisterende bebyggelse i planområdet vurderes ikke å ha noen spesiell verneverdi. Omkringliggende 
bebyggelse er av ulik skala og karakter – fra velholdte sveitservillaer til større skoleanlegg. Det er gode 
solforhold i planområdet. Framherskende vindretning er fra sør-vest. Det er ikke registrert kulturminner i 
planområdet i askeladden.no, men i fjellsiden like vest for planområdet ligger to innganger til et 
fjellanlegg fra 2. Verdenskrig. Riksantikvaren har nå opprioritert denne typen anlegg som kulturminner, 
og inngangene må  hensyntas ved utvikling av området. 
   

Dato 09.10.2014

 

Målestokk 1:1 000
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Illustrasjon: Planområdet, omkringliggende bebyggelse og landskap. 

3.3. Naturforhold 
Det er ikke registrert verneverdige naturområder eller -objekter innenfor planområdet i Miljødirektoratets 
naturbase eller i Artsdatabanken. Utearealene består av opparbeidet gårdsplass og hage med mye fjell 
i dagen.  
 
Kommunens parkavdeling stiller krav om at reguleringsplanen må sikre at kommunale 
grøntområder/sideterreng ikke berøres eller benyttes som rigg-/lagringsplass. Avdelingen stiller også 
krav om at et poppeltre like nord for planområdet skal beskyttes i forbindelse med bygge- og 
anleggsarbeider. Poppeltreets plassering framgår av illustrasjonen under. 
 
 

 
Illustrasjon: Poppeltre på kommunal grunn like nord for planområdet som skal beskyttes ved bygge- og 
anleggsarbeider. Eiendomsgrense er vist med rød linje. 

3.4. Grunnforhold, radon 
Grunnforhold 
I følge NGUs løsmassekart består grunnen av bart fjell og tynn hav-/strandavsetning. Det er fjell i dagen 

Trara  
skole"

Rolvsøyveien"

Planområde"
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i hele planområdet, inkl. i området ved avkjørsel fra Traraveien som ligger på et høybrekk i landskapet. 
Området er allerede bebygd og vurderes å ha stabile grunnforhold.  
 
Radon 
Fredrikstad ligger i et område som kan gi høye konsentrasjoner av radon i inneluft.  

3.5. Barn og unge 
Selve planområdet benyttes i dag ikke som leke-/oppholdsområde for barn og unge. Avkjørselen til 
planområdet krysser gang- og sykkelveien langs Traraveien som er skolevei for mange barn. Trara 
skole (1-7) ligger 150 m sørvest for planområdet. Bratliparken vest for planområdet er et populært 
turmål, bl.a. for skoler og barnehager i hele sentrumsområdet.  

3.6. Universell utforming 
Østlig og vestlig del av planområdet har skrånende, stedvis bratt terreng som gjør det utfordrende å 
etablere adkomst med universell utforming. Midtre del av planområdet har flatere terreng hvor det ligger 
godt til rette for å lage universelt utformede bolig- og utearealer.  

3.7. Folkehelse og rekreasjon 
Kommunens levekårsrapport for 2012 viser at planområdet ligger innenfor en sone som kommer godt ut 
sammenlignet med øvrige deler av kommunen.  
 
Planområdet ligger inntil Bratliparken, og derfra er det  sammenhengende turveg og grønnstruktur mot 
Fredrikstadmarka. Det er også gang- og sykkelavstand til sentrum med sosiale møteplasser og 
servicetilbud.  

3.8. Teknisk infrastruktur, overvann, varme- og energiforsyning, renovasjon  
Vei, vann og avløp 
Traraveien med gang- og sykkelvei er kommunal. Kommunalt vann- og avløpsanlegg i Traraveien 
oppgraderes høsten 2015 i forbindelse med utbygging av Traraveien 19. Det planlegges for ny tilkobling 
til Traraveien 16 B og 18.   
 
Overvann 
I henhold til overvannsrammeplanen til Fredrikstad kommune er det overvannsutfordringer i området og 
tiltak kreves. Kommuneplanen krever at overvannshåndtering sikres ved utarbeiding av reguleringsplan 
for nye utbyggingsprosjekter.  
 
Energiforsyning 
Fredrikstad EnergiNett AS har anlegg i planområdet og har avgitt varslingsuttalelse med krav og 
retningslinjer for strømforsyning til ny bebyggelse.  
 
Fjernvarme 
Planområdet ligger like utenfor Fredrikstad Fjernvarme AS sitt konsesjonsområde. Fjernvarmeanlegg er 
etablert i Traraveien i forbindelse med utbygging av Traraveien 19.  
 
Renovasjon 
Husholdningsavfall fra planområdet hentes i dag langs Traraveien.  

3.9. Trafikkforhold og trafikksikkerhet 
ÅDT i Traraveien er 4300. Avkjørselen fra Traraveien til planområdet har hatt relativt høy trafikk da det 
har vært produksjonslokaler med 20 arbeidsplasser og senere har vært treningssenter på tomta som 
også genererte en del trafikk. Avkjørselen krysser gang- og sykkelveien (skolevei) som går langs 
planområdet. Avkjørselens vinkel og siktforhold bør utbedres.    

3.10. Kollektivtilbud og sykkelforbindelser 
Det er gode gang- og sykkelforbindelser mellom planområdet og sentrum med service-, handels- og 
kollektivtilbud. Planområdet ligger ca. 800 meter fra Fredrikstad bussterminal og ca. 500 meter fra 
framtidig Grønli stasjon med både lokale og regionale kollektivforbindelser. Avstand til dagens 
jernbanestasjon er ca. 1,5 km. Nærmeste bussholdeplass ved Rolvsøyveien ligger 300 meter fra 
planområdet. Her går bl.a. buss mellom Fredrikstad og Sarpsborg (Glommaringen) hvert 8. minutt. 
Lokalbussrute Fredrikstad – Trara – Lisleby passerer planområdet en gang i timen. Fergeleie for 
Byfergen (Gressvik – Gamlebyen) ligger ca. 1 km fra planområdet.  
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Illustrasjon: Kollektivtilbud ved planområdet 

3.11. Støy og luftkvalitet 
Støy 
I forbindelse med regulering av Traraveien 19 og Fremskridt 2 er det utført støyberegninger som viser  
at deler av planområdet for Traraveien 18 omfattes av gul støysone. Statens vegvesens støykartlegging 
med trafikkstøyprognose for 2025 viser at størsteparten av planområdet vil omfattes av gul støysone. 
Arealene avsatt til byggeområde i planområdet berøres ikke av rød støysone.  
 
Ved regulering for nye boliger (støyfølsom bebyggelse) i gul støysone skal reguleringsplanen sikre tiltak 
som gir tilfredsstillende støynivå. 

 
Illustrasjon: Venstre bilde viser støykartlegging gjennomført i forbindelse med regulering av Traraveien 19. Gul 
støysone strekker seg inn i planområde for Traraveien 18.  
Høyre bilde viser Statens vegvesens støykartlegging med prognose for 2025. Gul støysone berører store deler av 
planområdet for Traraveien 18.  

 
Luftkvalitet 
Årsrapport for luftkvalitet i ytre Østfold (2011) konkluderer med at luftkvaliteten i de ytre byene i Østfold 
er god i over 80% av tiden. Fredrikstad kommunes luftsonekart (2012) viser områder som kan være 
utsatt for svevestøv og NO2 over anbefalt grense. Kartet er relativt grovmasket og antyder at 
planområdet ligger innenfor gul sone – et område som er noe utsatt for luftforurensning og der plangrep 
bør tas for å sikre så god luftkvalitet som mulig, spesielt på uteområdene.   

Dato 02.05.2014Målestokk 1:10 000

PLANOMRÅDET!

Framtidig  
GRØNLI STASJON!

BUSSTERMINAL!

BYFERGEN!

JERNBANESTASJON!

RV 109 / GLOMMARINGEN!
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET - ENDRINGER OG KONSEKVENSER 

4.1. Formål, hensynssoner og areal 
Planområdet inneholder følgende formål ihht pbl § 12-5  AREAL:   SOSI: 

- PBL § 12-5 nr. 1: Bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse (B1-2)      1989 m2   1110 
Renovasjonsanlegg (BRE)        23 m2   1550 
Uteoppholdsareal (BUT)       326 m2   1600 
Kombinert formål (BAA1)       105 m2   1900 
Kombinert formål (BAA2)       148 m2   1900 

- PBL § 12-5 nr. 2: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kombinert formål (SKF)     1332 m2   2800 
Kombinert formål (SAA)       314 m2   2900 

      
- PBL § 12-5 nr. 3: Grønnstruktur 

Grønnstruktur (G1-2)       708 m2   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 
Hensynssone frisikt        H140 

 
SAMLET AREAL FOR PLANOMRÅDET      4945 m2 

4.2. Hovedgrep i planforslaget 
Planforslaget legger til rette for riving av eksisterende bebyggelse og sammenføyning av eiendommene. 
Ny leilighetsbebyggelse etableres over et felles p-anlegg som plasseres delvis inn i terreng. 
Uteoppholdsareal etableres rundt og mellom bygningene og på private terrasser og balkonger. Dagens 
plassering av avkjørsel beholdes, men utforming, sikt- og stigningsforhold på adkomstveien utbedres. 
 
Igangsetting av boligprosjektet skal koordineres med gjennomføring av eventuelle infrastrukturtiltak ved 
planområdet knyttet til kommunedelplan for InterCity, rv.110 og fv. 118.  

4.3. Ny arealbruk 
SKF: Kombinert formål Kjøreveg/Gang- og sykkelveg/Annen veggrunn- teknisk anlegg og grøntanlegg:  
Formålet er benyttet på kommunal eiendom med eksisterende veganlegg i Traraveien, og avgrenses 
inn mot tilstøtende reguleringsplaner.  
Formålet er generelt, bekrefter dagens bruk og sikrer fleksibilitet for eventuelle framtidige endringer av 
for eksempel vegbredde, utvidelse av gang/sykkelveg eller lignende.  
Formålet inkluderer også avkjørsel til planområdet. Plassering av avkjørsel er vist på plankartet med 
linjetype ’planlagt bebyggelse’. Plasseringen er vurdert i samråd med prosjektadministrasjonen 
Fredrikstad kommune. Valgt plassering kommer nær kryss og fotgjengerfelt, men innebærer likevel en 
forbedring av siktforhold i forhold til dagens avkjørsel. Valgt løsning er også funnet mest hensiktsmessig 
med hensyn til stigningsforhold og bevaring av landskapet (den karakteristiske fjellskrenten langs 
Traraveien.)  
 
SAA: Kombinert formål Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur-Grønnstruktur: 
Formålet er avsatt på privat eiendom mellom Traraveien og ny bebyggelse. Innenfor formålet kan 
adkomstveg til bebyggelsen etableres. Avkjørselen er vist med linjetype ”planlagt bebyggelse” på 
plankartet, men justert utforming tillates innenfor formål SAA dersom dette viser seg nødvendig i 
forbindelse med detaljprosjektering. Reguleringsbestemmelsene fastsetter at terrenginngrep skal 
utføres skånsomt, og forstøtningsmurer/skjæringer skal gis en god estetisk utforming og materialbruk 
tilpasset omgivelsene. Innenfor SAA skal eksisterende landskap/fjellskrent og vegetasjon beholdes i 
størst mulig grad, og vegetasjon som fjernes skal erstattes med ny beplantning.  
 
G1-3: Grønnstruktur, delvis omfattet av hensynssone H550 - bevaring av landskap:  
Formål grønnstruktur er benyttet på areal rundt bebyggelsen der landskap og vegetasjon skal bevares 
eller reetableres med stedegen vegetasjon/materialbruk.  
 
G1 omfattes av hensynssone for bevaring av landskap. Hensynssonen er avsatt for å sikre bevaring av 
den karakteristiske fjellskrenten langs Traraveien. 
 
Innenfor formål G2-3 tillates utkragende (ikke understøttede) bygningsdeler som balkonger eller 
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takutstikk inntil 2 meter fra eiendomsgrense, forutsatt at de får en brannsikker utførelse. Byggegrensen 
avsatt innenfor G2-3 gjelder slike konstruksjoner.  
 
 
BAA1: Kombinert formål Bolig og Samferdselsanlegg/teknisk infrastruktur: 
Første boligetasje innenfor B1 kan krage ut over dette arealet. Sammen med tilbaketrukket toppetasje 
vil dette gi bebyggelsen et lettere preg og det framskutte volumet tilpasses byggelinja lenger sør i 
Traraveien. Innenfor formålet kan det etableres kjøre-og gangadkomst til bebyggelsen. 
 
BAA2: Kombinert formål Bolig og Grønnstruktur: 
Andre boligetasje innenfor B2 kan krage ut over dette arealet. I kombinasjon med tilbaketrukket 
toppetasje vil dette gi bebyggelsen et lettere preg og det framskutte volumet tilpasses byggelinja lenger 
sør i Traraveien. Det kan etableres intern gangforbindelse på arealet, men terreng/vegetasjon i BAA2 
skal ivaretas eller reetableres slik at god overgang mot G1 og H550 sikres.  
 
B1-2: Boligbebyggelse med tilhørende parkerings- og uteoppholdsareal 
Det er avsatt 2 delområder for boligbebyggelse i planområdet (B1-2). Det er tatt inn bestemmelse om at 
det kan oppføres inntil 3 leilighetsbygg med til sammen inntil 25 boenheter over en felles 
parkeringsetasje.  
 
Det stilles krav om at bebyggelsen skal plasseres slik at sikt mellom Bratliparken og Traraveien 
opprettholdes mellom bygningene.  
 
Fasade mot Traraveien på øverste boligetasje skal trekkes tilbake fra formålsgrensen for å dempe 
bebyggelsens høydevirkning. Dette, og mulighet for en framskutt etasje nedenfor (jf. BAA1-2), er grep 
som er tatt for å sikre en god tilpasning til landskapet og nabobebyggelsen.   
 
Parkeringsanlegg etableres delvis inn i terreng. Mellom bygningene, på lokk over parkeringskjeller, skal 
det etableres gangadkomst- og uteoppholdsarealer. 
 
Det legges opp til en noe lavere bilparkeringsdekning enn kommuneplanen anbefaler. Det stilles krav 
om 1 parkeringsplass per leilighet over 40 m2 BRA og 0 plasser per leilighet under 40 m2 BRA. (BRA 
for fellesarealer og åpent overdekket areal skal ikke medregnes).  Det skal i tillegg etableres 0,1 
gjesteparkeringsplass per boenhet. Dette vurderes som tilstrekkelig i et så sentrumsnært område med 
god kollektivdekning, og imøtekommer overordnet målsetning om at trafikkveksten skal tas med 
kollektiv, sykkel og gange. Planforslaget stiller krav om 5 % HC-plasser og at 50% av plassene skal ha 
framlagt infrastruktur som muliggjør etablering av ladepunkt for elbil.   
 
Det legges opp til en sykkelparkeringsdekning på minimum 1 plass per 30 m2 BRA innvendig 
leilighetsareal. (BRA for fellesarealer og åpent overdekket areal skal ikke medregnes). Dette vil 
vanligvis tilsvare 1 sykkelplass per beboer. Minimum halvparten av plassene skal plasseres i p-kjeller, 
og alle plassene skal ha stativ med mulighet for fastlåsing. God sykkelparkeringsdekning vil kunne bidra 
til at flere velger sykkel framfor bil på kortere turer.  
 
BUT: Uteoppholdsareal:  
Formålet er avsatt vest for bebyggelsen.  
BUT kan opparbeides med en kombinasjon av felles og private soner for uteoppholdsareal.  
Innenfor BUT tillates etablering av privat terrasse/veranda/balkong inntil 2 meter fra eiendomsgrense. 
Stedegen vegetasjon og materialbruk skal benyttes.  
Uteoppholdsareal innenfor BUT kommer i tillegg til ubebygd areal på B1-2 samt privat uteoppholdsareal 
på terrasse/ balkong/takterrasse.  

4.4. Forhold til landskap og omkringliggende bebyggelse 
Det er utarbeidet et skisseprosjekt i tråd med planforslaget. Skisseprosjektet er et eksempel på 
bebyggelse som planforslaget åpner for, men detaljert utforming vil avklares i forbindelse med søknad 
om byggetillatelse. Skisseprosjektet har 3 bygningsvolumer i lamellstruktur plassert med kortsiden mot 
veien. Dette sikrer gode lysforhold i bebyggelsen og på utearealene mellom boligene, og sikt mellom 
Bratliparken og Traraveien ivaretas. Skisseprosjektet (vist under) har ca 15 m avstand mellom 
blokkene. For å sikre en viss fleksibilitet i detaljprosjekteringsfasen (det kan bli behov for noe justering 
sideveis for tilpasning av bæresystem, planløsning eller p-kjeller), er det tatt inn krav om minimum 12 m 
avstand mellom blokkene. Fasadelengde mot parken begrenses til 15 m per blokk. Bygningsvolumene 
trappes ned i høyde mot Traraveien for volummessig tilpasning til landskapet og bebyggelsesmønsteret 
langs Traraveien. Utnyttelsesgrad og høydebestemmelser er ulike for delområdene B1 og B2. 
Høydebestemmelsene sikrer at bebyggelsen tilpasses tilgrensende bolig i Traraveien 16 og 
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Bratliparkens terrengsilhuett. Skisseprosjektet viser en tilnærmet maksimal utnyttelse med hensyn til 
bygningshøyde og boenheter (25 stk) som alle har påkrevd parkering og uteareal. Høyde på p-kjelleren 
påvirker BYA. Lavere plassering av p-kjelleren vil gi noe mer BYA til blokkene. Samtidig begrenser krav 
til uteoppholdsareal og krav til sikt mellom blokkene utnyttelsen over p-lokket.  

 
Illustrasjon.: Skisseprosjekt med maks. tillatt høyde i forhold til nabobygg og landskap. Minsteavstand mellom 
blokkene skal være minimum 12 meter (her vist med 15 meter). Bolig og uthus i Traraveien 16 til venstre.   
 

 
Illustrasjon: Oppriss av skisseprosjektets bebyggelse innenfor delfelt B1, med P-anlegg + 3 boligetasjer. Her framgår 
tillatt maks gesimshøyde i forhold til høyde på Bratliparken. 1.boligetasje krager ut over delfelt BAA1. Øverste 
boligetasje mot Traraveien er trukket tilbake.  
 

 
Illustrasjon: Oppriss av skisseprosjektets bebyggelse innenfor delfelt B2, med P-anlegg + 4 boligetasjer. Her framgår 
tillatt maks gesimshøyde i forhold til høyde på Bratliparken. 2.boligetasje krager ut over delfelt BAA2. Øverste 
boligetasje mot Traraveien er trukket tilbake.  
 
Det er tatt inn hensynssone og bestemmelse som sikrer bevaring av fjellskrenten langs Traraveien 
innenfor formål G1. Dette landskapselementet markerer begynnelsen på Bratliparken. Det er tatt inn 
fellesbestemmelse om skånsomme terrenginngrep og at overgang mellom terreng og bebyggelse og 
anlegg skal gis en god utforming og materialbruk.  

 



  

 15 av 27 

Detaljregulering – Traraveien 16 B og 18                                                                  Planbeskrivelse 

Ved planområdet er det i dag relativt spredt boligbebyggelse, og omkringliggende områder er i stor grad 
folketomme på kveldstid (Trara skole, Glemmen VGS og Bratliparken). Planforslaget bidrar til høyere 
boligtetthet. Dette vil gi økt aktivitet i området og kan bidra til økt sikkerhet med tanke på uformell, sosial 
kontroll med omgivelsene.  
 

 
Illustrasjon: Skisseprosjekt med solforhold 21. Juni kl. 12 og kl. 18. 
 

 
Illustrasjon: Skisseprosjekt med solforhold 21. Mars (jevndøgn) kl. 12 og kl. 16.  
 

 
Illustrasjon: Skisseprosjekt med solforhold 21. Mars (jevndøgn) kl. 18  
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Illustrasjon: Skisseprosjekt med solforhold 21. Desember kl. 12 og kl. 18. 

4.5. Kulturminner 
I tråd med fylkeskonservatorens innspill er det tatt inn reguleringsbestemmelse om at byggearbeidene 
skal stanses og fylkeskonservatoren kontaktes dersom det påtreffes automatisk fredete kulturminner i 
byggeprosessen. Dette i henhold til kulturminneloven § 8.  

4.6. Naturforhold 
Ny bebyggelse etableres på allerede opparbeidet areal (privat bolig-/næringseiendom, opparbeidet 
gårdsplass og hage). Det er tatt inn bestemmelse om at eksisterende vegetasjon i størst mulig grad skal 
bevares, og at vegetasjon som evt. må fjernes erstattes med ny stedegen beplantning.  
Det er også tatt inn bestemmelse (§ 2.7) om hensyn som skal tas i byggeperioden til kommunale 
parkarealer, sideterreng og poppeltre, i tråd med innspill fra kommunens parkavdeling.  
Planforslaget vurderes dermed ikke å gi vesentlige konsekvenser for naturmangfoldet.  

4.7. Radon 
Teknisk forskrift (TEK10) har bestemmelser om radonsikring av nybygg. TEK10 ivaretas gjennom 
prosjekteringen og det er derfor ikke tatt inn spesielle bestemmelser om radonsikring i 
reguleringsplanen.  

4.8. Uteoppholdsareal, lekeareal, barn og unges interesser 
Uteoppholdsareal:  
Kommuneplanens bestemmelser sier at uteoppholdsareal bør være 80 m2 per boenhet. Prosjektet 
ligger svært sentrumsnært, og grenser inntil sentrumsområdet i byområdeplanen. Krav til 
uteoppholdsareal i sentrumsområdet er 25 m2 per boenhet.  
 
Ved beregning av felles uteoppholdsareal i planområdet er ubebygd areal innenfor B1-2 og BUT 
medregnet. For det viste skisseprosjektet og 25 boenheter utgjør dette minimum 40 m2 per boenhet 
Felles uteoppholdsareal er derfor fastsatt til minimum 40 m2 per boenhet i reguleringsbestemmelsene.   
 
I tillegg kommer privat uteoppholdsareal på balkong og takterrasse. Avhengig av leilighetsstørrelse og 
henvendelse vil dette variere, men det er fastsatt i bestemmelsene at samtlige boenheter skal ha tilgang 
til privat uteoppholdsareal på terrasse/veranda/balkong/takterrasse. Arealkrav til privat 
uteoppholdsareal er ulikt for boenheter over og under 50 m2 BRA; henholdsvis minimum 5 m2 og 
minimum 3 m2.  
 
Minste uteoppholdsareal (MUA) per boenhet sikret gjennom planforslaget er dermed 43 m2.  

 
Nærlekeplass:  
Kommuneplanens bestemmelser sier at en tilstrekkelig andel av uteoppholdsarealet skal være egnet for 
lek. I retningslinjene anbefales at for maks hver 25. boenhet skal det avsettes 100 m2 til nærlekeplass. 
Dette tilsvarer 4 m2 per boenhet.  
Det tas høyde for at 2/3 av boenhetene (17 stk) i planområdet vil være egnet for barnefamilier. Det 
stilles dermed krav om at minimum 68 m2 av felles uteoppholdsareal skal avsettes til nærlekeplass 
tilpasset barn 1-6 år. Arealet kan fordeles på maks. to lekeplasser. Det er lagt vekt på at planforslaget 
skal sikre nødvendig fleksibilitet i prosjekteringsfasen, så plassering eller eget formål er ikke avsatt på 
plankartet. Reguleringsbestemmelsene sikrer imidlertid trygg, støyskjermet plassering med gode 
lysforhold. Lekearealer i planområdet skal framgå av samlet utomhusplan i byggesaken og ferdigstilles 
før bebyggelsen tas i bruk. Lekearealene i planområdet er tenkt tilpasset de yngste barna som har 
behov for tilsyn og liten ”aksjonsradius”.  
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Kvartalslekeplass, lokale lekemuligheter:  
Kommuneplanens retningslinjer anbefaler at det i områder med over 25 boenheter avsettes 
kvartalslekeplass på min. 1500 m2. Dette vil det ikke være mulig å oppfylle innenfor planområdet, men 
prosjektet ligger inntil Bratliparken og nær skoleanlegg, skatepark og lekeplasser i nærområdet. 
Barn/unge har dermed gode leke- og uteoppholdsmuligheter i nærområdet, bl.a. parker, grøntareal og 
skoleanlegg.  

4.9. Universell utforming (UU) 
Planforslaget fastsetter at adkomstvei fra Traraveien og opp til boligene skal utbedres. Det vil medføre  
at stigningen blir mindre bratt enn dagens adkomstvei. Det er ikke satt krav til stigningsforhold på 
kjøreadkomst i TEK10, men 1:10 er maks tillatt stigning for gangadkomst til byggverk og 
uteoppholdsareal i områder der 1:20 ikke er mulig å oppnå pga. bratt terreng. Det er beregnet at det vil 
være mulig å oppnå stigning 1:10 for adkomstveien i planforslaget.  
 
Veiens stigningsforhold, hensynet til bevaring av terrenget og høyde overkant gulv i parkeringskjeller er 
forhold som er veid opp mot hverandre i denne sammenheng.  Overkant gulv parkeringskjeller påvirker 
graden av nødvendige terrenginngrep og bebyggelsens høyde over terreng. Det er tatt utgangspunkt i 
lavest mulig plassering av p-kjeller samtidig som det er lagt vekt på best mulig landskapsbevaring. 
 
Personer som har vanskelig for å bevege seg på adkomstvei med stigningsforhold brattere enn 1:20 
(5% stigning) vil dermed være avhengig av assistanse eller motorisert kjøretøy for å få adkomst til 
planområdet fra Traraveien. Fra nivået der parkeringsanlegget ligger vil planområdet imidlertid være 
tilgjengelig for alle pga. heis mellom p-kjellernivå og øvre etasjer inkl. uteoppholdsareal.   

 
Uteoppholdsarealer rundt boligene skal være universelt utformet, jf. TEK10 § 8-2 b) og c) som fastsetter 
at uteoppholdsarealer for større boligområde og for boligbygning med krav om heis skal være universelt 
utformet. TEK10 § 8 gir også funksjons- og kvalitetskrav til universelt utformede uteoppholdsarealer. 
TEK10-krav ivaretas i prosjekteringen og det er derfor ikke tatt inn reguleringsbestemmelse om UU i 
planforslaget. 

4.10. Folkehelse og rekreasjon 
Planforslaget legger opp til boligfortetting i gang-/sykkelavstand til sentrum med servicetilbud og sosiale 
møteplasser. Det er sammenhengende turvei mellom planområdet og Fredrikstadmarka. Fortetting i 
slike områder vil kunne være positivt i et folkehelseperspektiv.    

4.11. Teknisk infrastruktur, overvann, energiforsyning, renovasjon 
Vei, vann og avløp 
Det skal avklares med Fredrikstad kommune om utbyggingsavtale vedrørende ny avkjørsel skal inngås. 
Bebyggelsen planlegges tilknyttet offentlig vann og avløp.  
Overvann 
Det er tatt inn reguleringsbestemmelse om at overvannsløsning (fordrøyning/infiltrasjon) skal etableres i 
planområdet og at behandling av overvann skal redegjøres for i søknad om byggetillatelse.  
 
Energiforsyning 
Det er tatt inn bestemmelse om at plassering av eventuelle installasjoner til strømforsyning kan 
plasseres i planområdet. Eventuelt behov og plassering avklares med Fredrikstad EnergiNett.  
 

 
Fjernvarme 
Fjernvarme vurderes opp mot alternative varme-/fornybarkilder i byggefasen. Det er tatt inn 
bestemmelse om at plassering av installasjoner for eventuell alternativ varmeforsyning kan plasseres i 
planområdet. Alternativ kan for eksempel være solfangere, bergvarme eller annet nærvarmeanlegg.    
 
Renovasjon 
Felles renovasjons-bod skal plasseres innenfor formål BRE på plankartet.  
Krav til renovasjonsløsning framgår av renovasjonsteknisk plan under, som er utarbeidet i samråd med 
kommunens renovasjonsavdeling, veiavdeling og eiendomsavdeling.  
 
Løsningen er utarbeidet på bakgrunn av krav om at renovasjonsbil ikke skal måtte kjøre opp til 
bebyggelsen, eller benytte gang-/sykkelvei eller vegbane som oppstillingsplass ved henting. 
Renovasjons-bod plasseres delvis på kommunal tomt. Avtale om dette inngås med kommunens 
eiendomsavdeling. 
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Plassering og form på BRE vist på plankartet tillates justert i forbindelse med detaljprosjektering. 
Detaljprosjektering av for eksempel adkomstvei innenfor SAA vil kunne påvirke plassering av boden, og 
det er derfor tatt inn mulighet for mindre justeringer av BRE. Slik justering begrenses bl.a. av frisiktsone 
og av funksjonskrav i renovasjonsteknisk plan. Grunneier må også samtykke til justeringen.  

 
Illustrasjon: Renovasjonsløsning. Bod med nødvendig areal og antall avfallsbeholdere. Sti for fremkjøring av dunker 
og oppstillingsplass for renovasjonsbil i grøntbelte langs vei planlegges opparbeidet med armert gress. Det skal 
etableres trapp som snarvei mellom boligene og renovasjonsboden.   
 
RENOVASJONSTEKNISK PLAN:  
Innenfor formål BRE skal det etableres bod for oppbevaring av renovasjonsbeholdere.  
 
Krav til kapasitet:  
Restavfall: 4 stk. beholdere à 660 liter på hjul.  
Papiravfall: 4 stk. beholdere à 660 liter på hjul. 
Plastavfall: 2 stk. sekkestativ + hyller for oppbevaring av fulle sekker. 
Farlig avfall: 4 stk. Miljøsparer’n-beholdere.  
 
Boden skal være tilgjengelig for kommunens renovasjonsavdeling.  
Dør skal utstyres med kodelås med veggmontert tastatur.   
Dør skal være terskelfri med lysåpning på 1,2 meter og høyde 2,0 meter.  
Boden må ha fast og plant dekke og en takhøyde på 2,2 meter.  
Alle beholdere må kunne trilles ut uten å flytte på andre beholdere.  
Boden skal ligge på gateplan. 
Transportveien skal være plan og fast, uten hindringer og opparbeides med armert gress.   
 
Det skal etableres oppstillingsplass for renovasjonsbil i grøntbeltet mellom vei og gang-/sykkelvei.  
Oppstillingsplassen skal ha armert gress-dekke og senket kantstein mot vei i nødvendig lengde.  
Underlaget skal ha en bæreevne som tåler renovasjonsbil på 15-20 tonn (dvs. 8 tonn akseltrykk) og 
drenering mht. overvann skal foretas om det er behov. 
 
Det skal etableres trapp innenfor formål SAA, som snarvei mellom boligene og renovasjonsboden. 
Trappen vil lette tilgangen til renovasjonsboden for beboerne, og motvirke at beboere på vei ut med bil 
stanser i frisiktsone eller g/s-veg for å gå med søpla.   

4.12. Trafikkforhold og trafikksikkerhet 
Utbedring av dagens adkomstvei vil gi bedre siktforhold mellom avkjørselen, gang-/sykkelvegen og 
Traraveien. Frisiktsoner i tråd med Statens vegvesens håndbok N100, og tilhørende bestemmelse er 
tatt inn i planforslaget. Dette vil bedre trafikksikkerheten langs Traraveien.   
Plassering av renovasjonsanlegg (BRE) hensyntar frisikt.   
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Det er også tatt inn bestemmelse om at det før igangsetting av byggearbeidene skal utarbeides en plan 
for hvordan trafikksikkerheten langs Traraveien, spesielt for myke trafikanter, skal opprettholdes under 
byggeperioden. 
 

4.13. Støy og luftkvalitet 
Støy 
Plangrep for å redusere støybelastningen kan for eksempel være krav om støyskjerm, plassering av 
bebyggelse på minst mulig støyutsatt areal, eller plassering av bebyggelse slik at man oppnår en ”stille 
side” og skjermede uteoppholdsarealer. Slike plangrep må vurderes opp mot krav om tilpasning til 
omkringliggende bebyggelse og landskap og krav om høy utnyttelsesgrad i sentrale områder.  
 
I planforslaget er det lagt vekt på landskapstilpasning, ivaretakelse av sikt mellom Bratliparken og byen 
samt mulighet for plassering av lamellbebyggelse med kortsidene mot veien. Dette vil bidra til god 
volummessig tilpasning til nabobebyggelse. Slik plassering vil også gi gode sol- og lysforhold i og 
utenfor bebyggelsen.  
 
På grunn av høydeforskjellen mellom vei og byggeområde vil støyskjermingstiltak langs vei gi liten 
effekt. Høydeforskjellen og at støyen kommer fra én side gjør det hensiktsmessig å benytte lokale 
skjermingstiltak som integreres i bebyggelse og uterom.  
 
Det er lagt inn hensynssone H220 (gul støysone) over hele planområdet på plankartet. Bestemmelsene 
fastsetter at for hver boenhet skal min 50 % av rom for varig opphold, hvorav minst ett soverom, ha 
støynivå ≤ Lden 55 db utenfor vindu. Leke- og uteoppholdsarealer (MUA) skal ha støynivå ≤ Lden 55 db. 
Dette ivaretar anbefalinger i retningslinje T-1442-2012.  
 
Planforslaget legger opp til at lokale tiltak ved leke- og uteoppholdsarealer (for eksempel rekkverk, 
skjerming ved hjelp av bebyggelse, støydempende himling på balkong etc.) og fasadetiltak må vurderes 
og innpasses i arkitektoniske løsninger ved detaljprosjektering. Skjermingstiltak som sikrer 
tilfredsstillende støyforhold skal dokumenteres i forbindelse med søknad om byggetillatelse. 
 
Luftkvalitet 
Området er avsatt til byggeområde i kommuneplan, og i henhold til statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal fortetting i sentrumsområder og rundt 
kollektivknutepunkter i byer prioriteres. Slik fortetting vil på sikt bidra til bedre lokal luftkvalitet, ved at 
publikumsdekning for kollektivtilbud bedres og transportbehov og bilbruk reduseres. I tilfeller med 
målkonflikt mellom de sentrale retningslinjene skal hensynet til den statlige planretningslinjen for 
bolig/areal/transport gå foran anbefalingene i retningslinje om luftkvalitet i arealplanlegging (jf. T-1520, 
pkt. 4.1).  
 
Luftkvalitet er likevel vurdert i planarbeidet. Planområdet ligger høyt og fritt i forhold til trafikkert veg, og 
inntil Bratliparken med store, ubebygde grøntarealer. Planforslaget sikrer at bebyggelsen plasseres 
tilbaketrukket fra veg og at den kan orienteres i forhold til framherskende vindretning slik at 
luftstagnasjon unngås på utearealene. Teknisk forskrift har bestemmelser om plassering av 
friskluftinntak og ventilasjonsløsninger. Disse forutsetningene er vurdert som tilstrekkelige for å sikre 
tilfredsstillende luftkvalitet i planområdet, og det er derfor ikke tatt inn spesielle 
reguleringsbestemmelser om luftkvalitet.  

4.14. Planforslagets forhold til boligpolitisk plan 
I boligpolitisk plan (utbyggingsprogram for boliger) er det lagt inn 20 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 inntil 25 boenheter. Skisseprosjekt er utarbeidet i tråd med 
planforslaget og viser at det med dette antallet boenheter vil være mulig å ivareta god bokvalitet, gode 
og trygge uteoppholdsarealer, gode lysforhold, tilstrekkelig parkeringsdekning og tilpasning til landskap 
og bebyggelse i omgivelsene - samtidig som målsetning om høy utnyttelsesgrad imøtekommes.  

5. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

5.1. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er utarbeidet en forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet som omfatter 
naturbasert og menneskeskapt risiko/sårbarhet. Analysen følger som vedlegg til planforslaget. Det er 
vist til tiltak som må integreres i planen for å unngå uønskede hendelser der det er identifisert behov 
innen de forskjellige risikokategoriene. Hensyn som skal tas ved gjennomføring av planen er nærmere 
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beskrevet i planbeskrivelsen. Der spesielle bestemmelser er nødvendig (ut over gjeldende regelverk 
(plan- og bygningsloven o.a.) er dette tatt inn i reguleringsbestemmelsene.  

6. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

6.1. Planprosess 
Oppstartsmøte med planmyndighet Fredrikstad kommune ble avholdt 05.08.2014.  
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet ble kunngjort i Fredriksstad Blad og på kommunens 
hjemmeside 15.10.2014. Samtidig ble varslingsbrev sendt ut til berørte myndigheter, grunneiere og 
naboer. Frist for innspill til planarbeidet var 14.11.2014.   

6.2. Mottatte innspill ved varsel om oppstart av planarbeidet 
Det er mottatt 6 innspill til varsel om oppstart av planarbeidet. Samtlige varslingsinnspill følger som 
vedlegg til planforslaget. Under følger en oppsummering av innspillene med plankonsulentens 
kommentarer.  
 
 
Fredrikstad Fjernvarme AS, 16.10.2014:  
Fjernvarmeselskapet redegjør for at planområdet ligger utenfor deres konsesjonsområde, men 
anbefaler at prosjektet tilknyttes fjernvarme. Fjernvarmeanlegg skal etableres og VA-anlegg skal 
utbedres i Traraveien i forbindelse med utbygging i Traraveien 19. Arbeidene i Traraveien 16 B og 18 
bør koordineres med dette. Fjernvarme vil løse kravet til 60 % fornybar energi i prosjektet ihht. TEK10.  
 
Plankonsulentens kommentar: 
Fjernvarme vurderes opp mot andre aktuelle løsninger for fornybar energi, og fjernvarmeselskapet er 
kontaktet for avklaring av framdrift i deres prosjekt ifbm. utbyggingen av Traraveien 19. Det er 
konkludert med at det ikke tas stilling til eventuell tilknytning før tiltak i planområdet skal gjennomføres.  
 
Fredrikstad EnergiNett AS (FEN), udatert, mottatt 05.11.2014: 
FEN har anlegg i planområdet. Dersom høyspenningskabel over planområdet ønskes omlagt til annen 
trasé kan dette gjøres på bestilling og etter nærmere avtale. Lavspentkabler og -luftnett i området kan 
også omlegges. Nye elektriske forsyningsanlegg skal bygges etter FENs spesifikasjoner. Kostnader til 
omlegging eller kapasitetsøkning dekkes av utbygger, ihht FENs retningslinjer for anleggsbidrag.  
 
Plankonsulentens kommentar:  
Infrastruktur i planområdet kartlegges og FEN kontaktes for avklaring av omlegging og kapasitet. Det er 
tatt inn reguleringsbestemmelse om at eventuelt strømforsyningsanlegg kan plasseres innenfor 
planområdet. Plassering avklares med FEN. 
 
Østfold fylkeskommune, datert 14.10.2014, mottatt 10.11.2014: 
Formålet med planen er i samsvar med arealbruksformål i gjeldende kommuneplan. Bestemmelser og 
retningslinjer i kommuneplanen er styrende for det videre arbeidet, og eventuelle avvik fra disse bør tas 
opp på et tidlig stadium. Planarbeidet må forholde seg til fylkesplan. ØFK er enig i at planen ikke utløser 
konsekvensutredningsplikt.  
Det bør legges særlig vekt på følgende:  

• Lekeområder avsettes med eget formål (SOSI 1610), i tråd med kommunens areal og 
funksjonskrav.  

• Universell utforming ihht. kommunens funksjonskrav, for bygninger og uteområder. 
• Parkering under bakken og minimumskrav til ladepunkter for elbil 
• Grønnstruktur i planområdet må være hensiktsmessig og knyttes opp mot grønnstruktur i 

omgivelsene. Bevaring av eksisterende evt. innføring av ny vegetasjon samt gangforbindelse 
Fremskridt-Bratliparken bør vurderes. 

• Trafikkforhold, trafikksikkerhet, god og sikker adkomst, hensiktsmessig parkering og sikker 
skolevei. Utvidelse av planområdet bør vurderes dersom dette kan sikre bedre trafikkløsninger.  

Andre viktige tema:  
• Formål og grad av utnytting – i tråd med kommuneplan og statlig planretningslinje for 

samordnet bolig, areal- og transportplanlegging. Høy utnyttelse bør vektlegges gitt at leke- og 
uteoppholdskrav kan innfris. 

• Risiko og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres. 
• Støyretningslinje T-1442 skal følges og sikres gjennom planbestemmelser. 
• Kollektivtrafikk og evt ny busslomme vurderes og avklares 
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• Barn og unges interesser skal sikres i planarbeidet, jf rikspolitisk retningslinje for å sikre barn 
og unges interesser i planleggingen, barns bruk av området, barns medvirkning og leke- og 
uteoppholdsarealer skal sikres i planarbeidet. 

• Estetikk og byggeskikk 
• Hensyn til natur og landskapsverdier. Fjernvirkning må vurderes og uheldig eksponering 

unngås. 
• Universell utforming av bygninger og uteområder bør sikres gjennom planbestemmelsene. 
• Grunnforhold må undersøkes og hensyntas i planleggingen. 
• Flomfare må vurderes 
• Miljø og klima: krav eller insentiver som oppfordrer til miljøvennlige løsninger bør vurderes. 
• Kulturminner: bestemmelse ihht. kulturminneloven § 8 tas inn.  

Kulturminner: 
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner, men bestemmelse ihht. kulturminneloven § 8 bes tatt 
inn i planen.  
Planframstilling: 
Planen må utarbeides i samsvar med nasjonal standard. Det vises til MDs veiledningsmateriell, siste 
SOSI-standard, EUREF89 og krav om planbeskrivelse. 
 
Plankonsulentens kommentar:  
Kommuneplan og fylkesplan er lagt til grunn for planarbeidet. Fylkeskommunens innspill er vurdert i 
planarbeidet. Det er ikke avsatt eget formål for lekearealer, men reguleringsbestemmelsene sikrer et 
minimumsareal, samt at arealene plasseres med vekt på trygghet, gode lysforhold og støyskjerming.  
Det er ikke avsatt areal for offentlig gangforbindelse mellom Fremskridt og Bratliparken gjennom 
planområdet. Det vil imidlertid være mulig å bevege seg gjennom planområdet til parken via avkjørsel 
og felles uteoppholdsareal, men for andre enn beboerne vil det nok være mer naturlig å benytte den 
offentlige adkomsten til parken som ligger ca. 50 meter sørvest for planområdet.  
For øvrig vises det til de ulike kapitlene i planbeskrivelsen som omhandler de ulike opplistede temaene.   
 
Statens vegvesen, 10.11.2014: 
Statens vegvesen er ikke myndighet for kommunal veg, men uttaler seg som fagorgan med 
sektoransvar for oppfølging av statlig politikk vedr. trafikksikkerhet, kollektiv, gange, sykkel, luft, støy og 
universell utforming i områder hvor andre enn staten har myndighet.  
Vegvesenet har følgende innspill til planarbeidet: 

• Retningslinjer for behandling av støy og luftkvalitet (T-1442 og T-1520) forutsettes lagt til grunn 
for vurderinger i planarbeidet.  

• Gang- og sykkelveien langs Traraveien er et godt tilbud som ikke må bli dårligere i og etter 
byggeperioden. Dette bør fastsettes ved bestemmelse i plan.    

• Sykkelparkeringskrav i planen bør være minimumskrav, og stilles slik at det blir etterprøvbart. 
Kvalitetskrav til sykkelparkeringen bør stilles i planbestemmelsene, overdekte plasser med 
stativ som gir mulighet for fastlåsing anbefales. Sikker og lettvint sykkelparkering kan bidra til 
at flere velger sykkel til daglige gjøremål – dette er ekstra viktig i sentrum.  

• Ber om at det i planen begrunnes hvordan fastsettelsen av antall p-plasser kan bidra til å nå de 
lokalpolitiske målene om økt bruk av sykkel/gange/kollektivtransport, og at det vurderes et mer 
restriktivt kriterium enn kommuneplanens p-dekningskrav i planen.  

• Universell utforming skal sikres gjennom plankart og bestemmelser. Alle anlegg for gående og 
syklende skal ha universell utforming.  

• Frisiktsoner ihht. håndbok N100 ved avkjørsel bør reguleres som hensynssoner i plankartet for 
både gang-/sykkelvei og kjøreveg.  

• Kollektivtransportbetjening av planområdet og gangforbindelser/avstand til holdeplasser bør 
framgå i planbeskrivelsen. 

• Det oppfordres til høy utnyttelse av arealene pga. planområdets sentrumsnære beliggenhet.  
 
Plankonsulentens kommentar:  
Statens vegvesens innspill er lagt til grunn ved utarbeidelsen av planforslaget. Det henvises til de ulike 
kapitlene i planbeskrivelsen som omhandler de nevnte temaene.     
 
Fylkesmannen i Østfold, 10.11.2014: 
Fylkesmannens primære oppgave i denne sammenheng er å se til at den nasjonale miljø- og 
arealpolitikken gjøres kjent og blir ivaretatt i den lokale planleggingen.  

• Størrelsen på arealbruksformålene bør fremgå i planbeskrivelsen slik at kommunen kan 
registrere arealendring i KOSTRA.  

• Den sentrumsnære beliggenheten gjør planområdet egnet for høy utnyttelse, men hensynet til 
grønne områder og omkringliggende bebyggelse må ivaretas.  

• Gode utearealer og universell utforming bør tilstrebes.  
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• Planen må utarbeides med klar henvisning til overordnede kommunale og regionale planer 
samt nasjonale styringssignaler.  

• Det skal utarbeides en planbeskrivelse. 
• Forholdet til krav om konsekvensutredning må tydeliggjøres. 
• Bærekraftig utvikling, langsiktighet og åpenhet, universell utforming, barn og unges 

oppvekstvilkår, estetisk utforming er viktige tema ihht plan- og bygningslovens 
formålsparagraf.  

Tema som anses viktige i det aktuelle planområdet er: 
• Barn og unge, medvirkning og levekår, 
• Estetisk utforming, 
• Universell utforming, 
• Grønnstruktur, 
• Naturmangfold, 
• Samfunnssikkerhet, 
• Støy, 
• Luftkvalitet,  
• Forurensning, 
• Klima og energi. 

Fylkesmannen viser til relevante overordnede retningslinjer, veiledere og lovverk som omhandler disse 
temaene og som skal vurderes i planarbeidet.  
 
Plankonsulentens kommentar:  
Statlige, regionale og kommunale bestemmelser og retningslinjer er lagt til grunn for planarbeidet. Det 
vises til de ulike kapitlene i planbeskrivelsen som omhandler de ulike temaene nevnt i 
varslingsuttalelsen.  
 
Trara Velforening, udatert, mottatt 14.11.2014:  
Trara Velforening er kritisk til en økt fortetting i randsonen til Bratliparken og er redd for at den nye 
bebyggelsen vil forringe viktige kvaliteter i denne historiske parken. Parken er i dag hevet over 
bebyggelsen og skjermet for støy, og ønskes ikke bygget inn av nye leilighetsbygg.  Velforeningen 
anser at eiendommene er uegnet for denne typen fortetting som her foreslås, men dersom planene 
videreføres må det legges vekt på at: 

• Høyden mot Traraveien og Bratliparken må ikke bli for dominerende.  
• Økt trafikk til og fra eiendommene må ikke medføre fare for myke trafikanter – særlig 

skolebarn. Dagens adkomst som nesten ender i et gangfelt er uegnet som adkomst for 
leilighetsbygg.  

• Skjemmende terrenginngrep må unngås – Fjellskrent langs Traraveien er et markant og 
karakteristisk landskapstrekk som markerer begynnelsen på Bratliparken.  

 
Plankonsulentens kommentar: 
Innspillene fra Trara Velforening er søkt ivaretatt i planforslaget. Planområdet er avsatt som 
byggeområde i kommuneplanen, og det er en overordnet målsetning om god utnyttelse og fortetting slike 
sentrumsnære områder. Fortetting skal imidlertid skje med kvalitet – bl.a. med hensyn til bygde og 
naturgitte omgivelser og trafikksikkerhet.  
- Bebyggelsens forhold til omgivelsene, trafikksikkerhet og landskaps/terrengbevaring er nærmere 
beskrevet i planbeskrivelsens kap 4.  
-Avkjørselen og siktforhold utbedres. Plassering er vurdert, jf. planbeskrivelsen kap. 4.3 (formål SKF).  
-Planforslaget sikrer bevaring av fjellskrenten mot Traraveien innenfor delområde G1. For øvrig skal det 
legges vekt på skånsomme terrenginngrep, stedegen vegetasjon/materialbruk samt gode overganger 
mot omgivelsene.  

6.3. Innspill mottatt ved høring og offentlig ettersyn 
Fredrikstad kommune vedtok 30.06.2016 at planforslaget skulle sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i perioden 08.07 - 12.09.2016.  
 
Kommunen mottok høringsinnspill fra 9 parter. Kopi av høringsinnspillene ble sendt plankonsulent 
12.09.2016. Under følger en oppsummering av innspillene med plankonsulentens kommentarer.  
 
Fredrikstad fjernvarme AS, 06.07.2016: 
Fjernvarmeselskapet bekrefter at fjernvarme er bygget ut i Traraveien og at det er kapasitet til å forsyne 
boligprosjektet, dersom det skulle være aktuelt for utbygger. Det opplyses om fordeler ved slik 
tilknytning.  
 
Plankonsulentens kommentar:  
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Forslagsstiller tar innspillet til orientering.  
 

 
 
Fredrikstad kommune v/Barnetalsperson, 19.08.2016: 
Barnetalsperson har ingen bemerkninger til planforslaget.  
Fortetting er ønsket i sentrum, og det er nærhet til Bratliparken og Trara skole.  Foreslått 
uteoppholdsareal er derfor akseptabelt.  
 
Plankonsulentens kommentar:  
Forslagsstiller tar innspillet til orientering.  

 
Kystverket, 19.08.2016: 
Planarbeidet vil ikke ha betydning for Kystverkets interesser, og de har ingen merknader.  

 
Fylkesmannen i Østfold (FMØ), 07.09.2016: 
Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet og skal påse at 
barn/unges interesser ivaretas i planleggingen. FMØ skal arbeide for at sentrale politiske målsetninger 
og vedtak innen fagområdene ivaretas i kommunale planer.  
Redusert krav til uteoppholdsareal aksepteres og det forventes at reguleringsbestemmelser om høy 
kvalitet og støyskjerming blir fulgt opp i byggesaken.  
For å dempe vekst i biltrafikken bør lavere bilparkeringsdekning enn 1 plass per boenhet vurderes. For å 
fremme bruk av sykkel bør sykkelparkeringskravet være høyere enn 1 plass per boenhet. Det bør kreves 
innendørs og tyverisikker sykkelparkering.   
 
Plankonsulentens kommentar:  
Innspill om uteareal tas til orientering og følges opp i byggesaken.  
Det foreslås lavere bilparkeringsdekning enn kommuneplanens minstekrav. Ytterligere reduksjon av 
bilparkeringskravet er vurdert i planarbeidet, men da det fortsatt er en viss etterspørsel etter p-plasser 
ønskes bestemmelsen videreført uendret.  
Sykkelparkeringskravet er 1 plass per 30 m2 BRA innvendig leilighetsareal. Kravet gjør at antallet 
sykkelplasser tilpasses leilighetsstørrelse, og vil i vanlige fall tilsvare min. 1 sykkelplass per beboer. Det 
foreslås å videreføre kravet om at min. 50 % av plassene skal etableres i innendørs p-anlegg, samt at 
alle plassene skal ha stativ som muliggjør fastlåsing. Sannsynligvis vil de fleste plassene etableres 
innendørs i p-kjeller. Dette avklares ved detaljprosjektering/i byggesaken.   
 
Jernbaneverket, 08.09.2016: 
Deler av planområdet er i konflikt med det varslede planområdet for kommunedelplan for dobbeltspor 
Fredrikstad – Sarpsborg, rv. 110 Simo-St. Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru. Planprogrammet for 
kommunedelplan med KU har vært på høring, og det pågår arbeid med å justere planprogrammet på 
grunnlag av innkomne uttalelser. Planprogrammet forventes godkjent i løpet av inneværende år.  
 
Det varslede planområdet skal bl.a. sikre nødvendig areal for vegomlegginger og andre tiltak som er 
nødvendige for gjennomføringen av infrastrukturtiltaket. I det pågående arbeidet med konseptuelle 
løsninger ser infrastrukturmyndighetene at det varslede planområdet kan være for lite, blant annet i 
området nordvest for Glemmen VGS. Utvidelse av planområdet vil derfor varsles innen kort tid. 
Planområdet forventes da å overlappe planområde for Traraveien 16 B og 18.  
  
Jernbaneverket støtter planene om fortetting i dette sentrale området, men ber likevel om at videre 
behandling av planforslaget avventer avklaring av arealbehovet den framtidige infrastrukturen vil ha i 
dette området.  
 
Plankonsulentens kommentar:  
Detaljplanarbeidet for boligprosjektet har pågått over lengre tid, og det er lagt ned betydelige ressurser i 
arbeidet med både plan og skisseprosjekt. Forslagsstiller har imidlertid forståelse for at en eventuell 
nødvendig koordinering av gjennomføringen må ivaretas dersom det blir aktuelt at infrastrukturprosjektet 
skal etableres nær planområdet, eller at det blir behov for midlertidig anleggsområde/omkjøringsvei ved 
planområdet.  
 
Det foreslås derfor en ny rekkefølgebestemmelse (§ 10.2 a) som sikrer at igangsetting av tiltak etter 
planen om nødvendig skal koordineres med gjennomføringen av infrastrukturprosjektet.  
 
Forholdet til infrastrukturplanene presiseres også med ny tekst i planbeskrivelsen kap 2.4 
(Kommunedelplan) og kap. 4.1 (Hovedgrep i planforslaget).   
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Forslagsstiller ønsker at detaljplanforslaget behandles ferdig med denne nye rekkefølgebestemmelsen. 
Dette vil være en mer tids- og ressursbesparende løsning enn at detaljplanbehandlingen legges i bero, 
for så å tas opp igjen - i verste fall etter flere år - etter at infrastrukturplanleggingen er ferdigstilt.  
Detaljplanen vil dermed være klar til gjennomføring så snart nødvendig avklaring rundt 
infrastrukturprosjektet foreligger.  Ny rekkefølgebestemmelse sikrer nødvendig, gjensidig koordinering 
mellom prosjektene.  

 
Østfold fylkeskommune (ØFK), 08.09.2016: 
ØFK er positive til fortetting i byene og til høy utnyttelse i dette sentrumsnære området. Dette er i 
samsvar med overordnet politikk. Hensyn til natur og landskap vurderes ivaretatt. 
 
Planområdet kan bli påvirket av utbygging av fv109/rv110. På grunn av usikkerheten anmodes 
kommunen om å avvente sluttbehandling, evt. nedlegge bygge- og deleforbud inntil saken er avklart.  
 
ØFK savner redegjørelse i plandokumentene om involvering av kommunens barnerepresentant i 
planprosessen. Avviket fra kommunens bestemmelser om uteoppholdsareal vurderes imidlertid 
tilfredsstillende redegjort for i planforslaget.  
 
ØFK tar til orientering at det ikke har vært aktuelt å regulere inn offentlig gangforbindelse i forlengelse av 
Fredskridt mot Bratliparken.  
 
Forholdet til Traraveien 16 anses som ivaretatt. I bakkant av planområdet ligger et fjellanlegg fra 2. 
Verdenskrig, som i dag er gjengrodd og lite synlige. Riksantikvaren har nå opprioritert denne typen 
anlegg som kulturminner. Det bør i plandokumentene sies noe om at de to inngangene til anlegget ikke 
skal ødelegges. Sikring av sikkerhetsmessige årsaker bør imidlertid kunne tillates.  
 
Planen kan for fylkeskommunens del egengodkjennes, men kommunen bes hensynta merknadene. Det 
oppfordres til dialog med Statens vegvesen om hvordan og når man kan komme videre med planen.   

 
Plankonsulentens kommentar:  
Når det gjelder hensynet til utbygging av fv. 109/rv. 110 henvises det til kommentar til jernbaneverkets 
innspill.  
Vi varslet barnerepresentant om oppstart av planarbeidet i tråd med varslingsliste fra Fredrikstad 
kommune, men det ble ikke mottatt innspill. Vi har ikke mottatt merknader fra barnerepresentanten i 
forbindelse med planmyndighetens internhøring før 1.gangsbehandling. Høringsuttalelse er imidlertid 
mottatt fra barnerepresentanten, som bekrefter at hensynet til barn og unge anses ivaretatt.    
 
Fjellanlegget er hensyntatt i planarbeidet. Bl.a. er boligformål trukket lenger unna inngangene enn 
eksisterende bebyggelse, og ny bebyggelse vil ikke komme nærmere enn dagens bebyggelse.  
Forarealet til inngangene inngår i formål for uteoppholdsareal. Fylkeskommunens innspill tas til følge ved 
at det tas inn ny reguleringsbestemmelse om at inngangene skal opprettholdes og være tilgjengelige, at 
sikringstiltak tillates og at tiltak forelegges fylkeskonservator til uttalelse. (§ 2.8 b).   
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Inngangenes plassering markert med røde sirkler. Eksisterende innganger til fjellanlegget er plassert 
inntrukket i fjellsiden vest for Traraveien 16 B og 18.   

 

 
Eksisterende bebyggelse til venstre. Fjellskjæringen med innganger til fjellanlegget til høyre. I 
reguleringsplanen er  formål for boligbebyggelse trukket lenger unna fjellsiden enn eksisterende 
bebyggelse.   
 
Statens vegvesen, 09.09.2016: 
Som Fredrikstad kommune er kjent med, er det varslet oppstart av arbeid med kommunedelplan med KU 
for dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg, rv. 110 Simo-St. Croix og fv. 118 Ny Sarpsbru. Deler av 
planområdet for Traraveien 16 B og 18 er i konflikt med det varslede planområdet for 
kommunedelplanen. Planprogrammet for kommunedelplan med KU har vært på høring, og det pågår 
arbeid med å justere planprogrammet på grunnlag av innkomne uttalelser. Planprogrammet forventes 
fastsatt i løpet av 2016, mens selve kommunedelplanen er forventet vedtatt i løpet av 2018. 
Utstrekningen av varslet planområde for kommunedelplanen er balt annet satt for å ivareta nødvendig 
arealbehov for vegomlegginger og andre tiltak som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet. 
Arbeidet med konkrete løsninger er igangsatt parallelt med planprogrammet, og man ser allerede nå at 
varslet planområde er for lite i området nordvest for Glemmen VGS. Planområdet for kommunedelplanen 
forventes å overlappe planområdet for Traraveien 16 B og 18. okt. Vegvesenet støtter i utgangspunktet 
planforslaget, og mener det er godt gjennomarbeidet og ivaretar vegvesenets innspill til planarbeidet. 
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Vegvesenet ber likevel om at videre prosess for vedtak av planforslaget avventer at det er avklart hvilket 
arealbehov den framtidige infrastrukturen for veg og jernbane eventuelt vil ha i dette området.  
 
Vegvesenet har merknader til foreslåtte løsning for renovasjon. Renovasjonsbil vil måtte stanse i 
frisiktsona for avkjørselen i forbindelse med tømming. Beboere vil kunne sperre gang- sykkelveg dersom 
de tar med søpla når de likevel skal ut og kjøre. Konflikt mellom myke og harde trafikanter kan oppstå i 
disse situasjonene. Vegvesenet ser at det kan være vanskelig å finne mer trafikksikre løsninger for 
renovasjon, men anbefaler at det gjøres en ny vurdering, inkl. vurdering av evt. avbøtende tiltak.  

 
Plankonsulentens kommentar:  
Det henvises til kommentar til Jernbaneverkets innspill vedr. kommunedelplan for veg og jernbane.  
 
Når det gjelder renovasjon har det vært utfordrende å finne en optimal løsning for planområdet. 
Foreslåtte løsning er funnet i samråd med både vei- og renovasjonsavd. i Fredrikstad kommune.  
 
Kjøring med renovasjonsbil opp til bebyggelsen, eller at den stanser/manøvrerer på gang-/sykkelveg er 
utelukket. Da gjenstår kun kantstopp som foreslått.   
 
Renovasjonsbilen vil stanse i krysset i svært begrensede tidsrom. Viste stoppested er vurdert som det 
trafikksikkerhetsmessig best mulige. Løsningen med kantstopp er svært vanlig (forventet av 
medtrafikanter) og bør kunne aksepteres.  
 
Oppsamlingsareal for lagring av avfallsdunker oppe i/ved bebyggelsen har vært vurdert. Oppsamling vil 
skje i store (tunge) fellesdunker som vil måtte fraktes ned til formål BRE på hentedagen. 
Renovasjonsavdelingen godtar ikke at renovasjonsarbeidere må hente fulle dunker oppe ved 
bebyggelsen. Beboerne må ordne med framsetting. For at løsningen skal fungere i et borettslag/sameie 
vil det kreves vaktmesterordning og transport opp/ned med bil/egnet kjøretøy. Dette vil medføre uønsket 
kjøring på g/s-veg. 
 
Det foreslås at reguleringsbestemmelse om renovasjon (§ 5) videreføres uendret. Bestemmelsen 
henviser til renovasjonsteknisk plan i planbeskrivelsen kap. 4.11.   
 
Forslag til avbøtende tiltak:  
Det er tatt inn nye bestemmelser tilknyttet formål SAA:  
§ 8.3 sikrer at overgangen mellom privat avkjørsel og gang-/sykkelvei skal utformes på en måte som 
signaliserer at gang/sykkelveien har prioritet.  
§ 8.4 sikrer etablering av trapp som snarvei mellom bebyggelsen og renovasjonsboden.  
Det tas inn en presisering i renovasjonsteknisk plan (planbeskrivelsen kap. 4.11) om at trappen skal 
etableres.  

 
Fredrikstad kommune v/Brann- og redningskorps: 
Brannvesenet minner om at TEK10 og spesielt § 11-17 – tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats – 
legges til grunn for videre planlegging. Det henvises til viktige momenter i den sammenheng, som bl.a. 
tilgjengelighet for stigemateriell, avklaring av vannkapasitet til automatisk slokkeanlegg (min. 50 l/s), 
dekke over garasjekjeller må være dimensjonert for evt. belastning av brannvesenets tunge kjøretøy, 
utomhusplaner må hensynta dette. Dersom det legges opp til LPG (propan) anbefales nedgravd tank. 
Brannvesenet ønsker å uttale seg til byggesaken. Utdrag fra kommunens retningslinje for rednings- og 
slokkemannskap, bl.a. med dimensjoneringskrav for adkomst for brannvesenets kjøretøy, er vedlagt 
uttalelsen.   
 
Plankonsulentens kommentar:  
Brannkonsept ihht. TEK10 er utarbeidet i forbindelse med skisseprosjektet som ligger til grunn for 
planarbeidet. Brannkonseptet er drøftet med brannvesenet underveis i planprosessen. Skisseprosjektet 
er bl.a. planlagt med to trapperom i hvert bygg, og automatisk slokkeanlegg. TEK10 skal ivaretas i den 
videre detaljprosjektering.  
 
Trara velforening, 12.09.2016: 
Trara velforening representerer ca 300 boenheter. Velforeningen er bekymret for høyden på leilighetene 
sett fra Bratliparken. Bratliparken er en av få grønne lunger i Fredrikstad sentrum, og en inngangsport til 
marka. Den benyttes av mange og er en fredfull bypark med panoramautsikt over Fredrikstad. 
Velforeningen er bekymret for at denne friluftsfølelsen skal bli ødelagt gjennom utviklingen av Traraveien 
16B og 18. Toppleilighetene vil bli synlig fra parken, og ødelegge panoramautsikten og muligheten til 
friluftsliv i nærområdet. Med større byfortetting må de få grøntområdene vi har i sentrum beskyttes.  
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Plankonsulentens kommentar 
Hensyn til parkens terrenghøyde og utsikt har vært en viktig premiss for planarbeidet. Samtidig stilles det 
krav til god tomteutnyttelse ved fortetting i sentrale områder. Begge hensyn er søkt ivaretatt i 
planforslaget. Muligheten til bruk av parken påvirkes ikke av den planlagte utbyggingen. Som 
velforeningen påpeker vil toppleilighetene bli synlig fra en del av parken og vil her påvirke utsikten noe. 
Samtidig sikrer bestemmelsene at bebyggelsen skal deles opp slik at det blir sikt mellom byggene – 
mellom Bratliparken og Traraveien. For å imøtekomme innspillet er det tatt inn et tillegg til bestemmelse 
§ 3.1 b) som sikrer en minsteavstand på 12 m mellom blokkene og makslengde på fasade mot parken 
på 15 m per blokk.   
 


