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Saksnr.: 2014/12294
Dokumentnr.: 52
Løpenr.: 216725/2016
Klassering: L12
Saksbehandler: Adrian Stjern

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 19.01.2017 3/17
Bystyret 09.02.2017 2/17

Forslag til detaljregulering for Traraveien 16B og 18 
arealplanID 0106 1118 - Sentrum 
Forslagsstiller: Torgauten og Monefelt Eiendom AS

Utvalgsleders innstilling
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til Bystyret:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljreguleringsplan for Traraveien 16B og 18, arealplanID 0106 1118, plankart datert 
21.10.15, sist revidert 07.03.16 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 21.10.15, 
sist revidert 15.12.16.

Fredrikstad, 11.01.2017

Planutvalgets behandling 19.01.2017:
Camilla Sørensen Eidsvold (SV) ønsket å få vurdert sin habilitet. Hun er bekjent med en 
huseier i planområdet. Et enstemmig planutvalg erklærte henne habil.

E-post fra Statens vegvesen og rådmannens kommentarer, datert 16.01.2017, ble ettersendt 
planutvalgets medlemmer som vedlegg til saken. 
Vedlegget legges inn i saken før Bystyrets behandling.

Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets innstilling 19.01.2017 til Bystyret:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljreguleringsplan for Traraveien 16B og 18, arealplanID 0106 1118, plankart datert 
21.10.15, sist revidert 07.03.16 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 21.10.15, 
sist revidert 15.12.16.

Bystyrets behandling 09.02.2017:
Victor Kristiansen (Ap) ønsket å få vurdert sin habilitet.
Han sitter i styret i Fredrikstad Fjernvarme AS, som har sendt uttalelse til saken.
Et enstemmig Bystyre erklærte ham habil.

Jan Kåre Fjeld (Bym) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes for videre utredning.

Votering utsettelsesforslaget:
Utsettelsesforslaget fikk 7 stemmer (KrF 2, MDG 2, V 2, Bym 1) og ble ikke vedtatt.
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Votering:
Planutvalgets innstilling ble vedtatt med 46 stemmer (Ap 25, H 10, FrP 7, SP 2, SV 1,Pp 1) 
mot 7 stemmer (KrF 2, MDG 2, V 2, Bym 1)

Bystyrets vedtak 09.02.2017:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljreguleringsplan for Traraveien 16B og 18, arealplanID 0106 1118, plankart datert 
21.10.15, sist revidert 07.03.16 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 21.10.15, 
sist revidert 15.12.16.

Fredrikstad, 13.02.2017
Rett utskrift

Anita Simensen
møtesekretær

Utskrift til: Regulering og byggesak v/ Adrian Stjern
Kommunalsjef Bente Meinert

Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder
Ingen endring.

Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.

Rådmannens forslag til innstilling
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljreguleringsplan for Traraveien 16B og 18, arealplanID 0106 1118, plankart datert 
21.10.15, sist revidert 07.03.16 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 21.10.15, 
sist revidert 15.12.16.

Sammendrag
Plankonsulent Griff Arkitektur AS har på vegne av forslagsstiller Torgauten og Monefelt 
Eiendom AS utarbeidet et planforslag for eiendommene Traraveien 16B og 18, samt 
tilgrensende kommunal gang/-sykkelveg og kjøreveg. Hensikten med planarbeidet er å 
legge til rette for rivning av eksisterende bebyggelse, sammenføying av eiendommene og 
oppføring av et 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. I kommuneplanens arealdel for 2011-2023 
er planområdet avsatt til formål nåværende bebyggelse og anlegg. Planområdet grenser 
inntil kommunedelplan for Fredrikstad byområde. 
Planarbeidet utløser ikke krav om formell konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger.

Forslag til detaljreguleringsplanen utfordrer kommuneplanens arealdel noe ved å legge opp 
til en noe større utnyttelsesgrad og dermed mindre uteoppholdsarealer, men vurderes etter 
en samlet avveining å være i tråd med overordnede planer, rammer og føringer.
I etterkant av offentlig ettersyn er det gjort noen mindre endringer i planforslaget for å 
imøtekomme mottatte innspill.
Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes.
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Vedlegg
1 Oversiktskart
2 Plankart 21.10.15, sist revidert 07.03.16
3 Reguleringsbestemmelser datert 21.10.15, sist revidert 15.12.16
4 Planbeskrivelse datert 21.10.15, sist revidert 15.12.16
5 ROS-analyse Traraveien 18 datert 14.11.14

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter se sak 2014/12294.

Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Plankonsulent Griff Arkitektur AS har på vegne av forslagsstiller Torgauten og Monefelt 
Eiendom AS utarbeidet et planforslag for eiendommene Traraveien 16B og 18, samt 
tilgrensende kommunal gang/-sykkelveg og kjøreveg. Hensikten med planarbeidet er å 
legge til rette for rivning av eksisterende bebyggelse, sammenføying av eiendommene og 
oppføring av et 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. 

Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2014 -12-19 -
1726) §§ 2 f), 3 b) og c). Planarbeidet utløser ikke krav om formell konsekvensutredning 
etter forskriften, men planbeskrivelsen redegjør for virkninger av planforslaget og 
konsekvenser for omgivelsene.

Overordnet planstatus
Planområdet er i fylkesplan for Østfold mot 2050 avsatt til område for nåværende 
tettbebyggelse. I kommuneplanens arealdel for 2011-2023 er planområdet avsatt til formål 
nåværende bebyggelse og anlegg. Planområdet grenser inntil kommunedelplan for 
Fredrikstad byområde. I kommuneplanen og byområdeplanen er Traraveien avsatt som 
hovedsykkeltrasé. 

Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold
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. 

Omkringliggende bebyggelse er av ulik skala og karakter – fra velholdte sveitservillaer til 
større skoleanlegg. Eksisterende bebyggelse i planområdet vurderes ikke å ha noen spesiell 
verneverdi. Eneboligen i Traraveien 16B 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. I dag benyttes bebyggelsen som bolig og 
lagerlokaler. Det er opparbeidet en asfaltert avkjørsel til Traraveien 18 som krysser gang/-
sykkelvegen langs planområdet. Ved avkjørselen, på nivå med Traraveien ligger en garasje 
som delvis er oppført utenfor tomtegrense. 

Utearealene innenfor planområdet 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. Selve planområdet benyttes i dag ikke som 
leke-/oppholdsområde for barn og unge. Avkjørsel inn til planområdet krysser gang-
/sykkelveg langs Traraveien som er skolevei for mange barn. Trara skole (1-7) ligger 150m 
sørvest for planområdet. Bratliparken vest for planområdet er et populært turmål, bl.a. for 
skoler og barnehager i hele sentrumsområdet. 
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Fra planområdet er det også gang- og sykkelavstand til sentrum med sentrale møteplasser 
og servicetilbud. Planområdet ligger ca. 800m fra Fredrikstad bussterminal og ca. 500m fra 
framtidig Grønli stasjon med både lokale og regionale kollektivforbindelser. Nærmeste 
bussholdeplass ligger 300m unna planområdet.

Årsdøgntrafikk i Traraveien er 4300. Avkjørselen fra Traraveien til planområdet krysser 
gang- og sykkelveg (skoleveg) som går langs planområdet. Avkjørselens vinkel og 
siktforhold bør utbedres. 

Deler av planområdet for Traraveien 18 omfattes av gul støysone. Ved regulering for nye 
boliger i gul støysone skal reguleringsplanen sikre tiltak som gir tilfredsstillende støynivå.

Beskrivelse av planforslaget
Hovedgrepet
Planforslaget legger til rette for rivning 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.

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

- Boligbebyggelse (B1-2)
- Renovasjonsanlegg (BRE)
- Uteoppholdsareal (BUT)
- Kombinert formål (BAA1)
- Kombinert formål (BAA2)

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

PBL § 12-5 nr. 3: Grønnstruktur
- Grønnstruktur (G1-2)

Planområdet inneholder følgende hensynssoner i henhold til PBL §§ 12-6 og 11-8:
PBL § 11-8 a) Sikrings- støy- og faresoner

- Gul støysone (jf. T-1442/2012)
- Hensynssone landskap
- Hensynsone frisikt

Det er utarbeidet et skisseprosjekt i tråd med planforslaget (planbeskrivelsen kap. 4.4). 
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. Bygningsvolumene trappes ned i høyde mot 
Traraveien for volummessig tilpasning til landskapet og bebyggelsesmønsteret langs 
Traraveien. 

Skisseprosjektet 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. Utnyttelsesgrad og høydebestemmelser er ulike for delområdene B1 og 
B2. Høydebestemmelsene sikrer at bebyggelsen tilpasses tilgrensende bolig i Traraveien 16 
og Bratliparkens terrengsilhuett. 
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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.

For utfyllende opplysninger om planområdet, planforslaget og konsekvenser av planforslaget 
vises det til forslagsstillers planbeskrivelse av 21.10.15, sist revidert 15.12.16.

Konsekvenser av planforslaget
Reguleringen anses å være i tråd med overordnede planer og formål, med unntak fra avvik 
fra bestemmelser i kommuneplanens arealdel når det gjelder uteoppholdsarealer og 
nærlekeplass. 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. Dette er i samsvar med ønsket om 
fortetting i sentrum og sentrumsnære områder. 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.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er utarbeidet en forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet. 
Analysen følger som vedlegg til planforslaget. Der spesielle bestemmelser er nødvendig, ut 
over gjeldende regelverk (plan- og bygningsloven o.a.), er dette tatt inn i 
reguleringsbestemmelsene.

ROS-analysen viste at planområdet er i et område med potensiell risiko for høye 
konsentrasjoner av Radon. Det tas ikke inn særskilt reguleringsbestemmelse om dette da 
TEK10 stiller krav til radonforebyggende tiltak i nybygg.

Planområdet berøres av gul støysone. Hensynsone har blitt lagt inn på plankart og 
bestemmelse tatt inn for å sikre at tilfredsstillende støynivå på utearealer og fasade ivaretas 
ved prosjektering. Luftkvaliteten innendørs sikres ved TEK10. 

Vann-/kraftforsyning, anlegg i området ble påvist og omlagt i samråd med anleggseier.

Samråd og medvirkningsprosess
Oppstart ble kunngjort på Fredrikstad kommunes nettsider og annonsert i Fredrikstad Blad 
15.10.2014. Samtidig ble varslingsbrev sendt ut til berørte myndigheter, grunneiere,
naboer og velforening. Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 
08.07.16 – 12.09.16. Det er mottatt 9 innspill.

Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer
Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
plankonsulentens og rådmannens kommentarer.

Fredrikstad fjernvarme AS, 06.07.16:
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.
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Plankonsulentens kommentar:
Forslagsstiller tar innspillet til orientering.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen tar innspillet til orientering.

Fredrikstad kommune v/Barnetalsperson, 19.08.16:
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.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen tar innspillet til orientering.

Kystverket, 19.08.16:
Planarbeidet vil ikke ha betydning for Kystverkets interesser, og de har ingen merknader.

Fylkesmannen i Østfold (FMØ), 07.09.16:
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.

Rådmannens kommentar:
Fylkesmannen påpeker krav om antall parkeringsplasser og innendørsparkering. 
Rådmannen vurderer at planforslagets krav til antall parkeringsplasser og tilhørende krav 
om 50% innendørs sykkelparkering anses som tilstrekkelig for å imøtekomme 
fylkesmannens kommentar i en reguleringsfase.
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar.

Jernbaneverket, 08.09.16:
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 å 
være fastsatt i løpet av inneværende år.
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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. 4.2 (Hovedgrep i planforslaget).
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.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar og mener rekkefølgebestemmelsen for 
igangsetting sikrer nødvendig koordinering mellom prosjektene i gjennomføringsfasen. En 
presisering til jernbaneverkets kommentar er at planprogrammet til kommunedelplanen ikke 
rekker å fastsettes i løpet av inneværende år (2016).

Østfold fylkeskommune (ØFK), 08.09.16:
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 Fremskridt 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.



Side 8 av 11

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. For arealet 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).

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar. Rådmannen bekrefter også mottatt 
høringsinnspill fra Barnetalsperson den 19.08.16. 
Fjellanlegget vurderes godt ivaretatt i reguleringsbestemmelsene og avvik fra 
uteoppholdsbestemmelsene som i forslaget ligger på 43 m2 er akseptabelt i forhold til 
beliggenheten.

Statens vegvesen, 09.09.16:
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 blant 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. Vegvesenet støtter i utgangspunktet planforslaget, og mener det er godt 
gjennomarbeidet og ivaretar vegvesenets innspill til planarbeidet. 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.
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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.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar. Renovasjonsløsningen har vært 
utfordrende i planarbeidet og reguleringsbestemmelsene med forslag til avbøtende tiltak 
vurderes som en tilstrekkelig løsning. En presisering til vegvesenets kommentar er at 
planprogrammet til kommunedelplanen ikke rekker å fastsettes i løpet av inneværende år 
(2016).

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.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen tar innspillet til orientering.

Trara velforening, 12.09.16:
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.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar. Bestemmelse § 3.1 b) sier også at det 
det kan være tillattes inntil 3 frittliggende boligblokker i lamellstruktur med kortsiden mot 
Bratliparken og Traraveien. Hvor intensjonen er å sikre at sikten mellom Bratliparken og 
Traraveien ivaretas. Det presiseres også at maks tillatt fasadelengde per blokk mot 
Bratliparken er 15 meter. Bestemmelse § 2.4 om Leke- og uteoppholdsarealer vurderes 
sammen med § 3.1 b) å ivareta velforeningens interesser samtidig som det ikke låser for 
valget av løsninger i en senere byggesøknad.

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant.

Konsekvenser levekår/folkehelse
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.

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant

Vurdering
Planforslaget legger til rette for utbygging med høy utnyttelse i et sentrumsnært område. 
Reguleringen anses å være i tråd med overordnede planer og formål, med unntak fra avvik 
fra bestemmelse i kommuneplanens arealdel når det gjelder krav til uteoppholdsarealer og 
nærlekeplass. Det er i kommuneplanens bestemmelser satt et kriterie om at for maks hver 
25. boenhet skal det avsettes 100 m2 til nærlekeplass. 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. Det er i kommuneplanens bestemmelser om uteoppholdsareal satt et krav om 
80m2 per boenhet utenfor sentrum. Innenfor sentrum er kommunens krav om 
uteoppholdsareal 25m2 per boenhet. Planområdet grenser inntil sentrum, har skoler i 
gangavstand og ligger inntil en stor park. Forslagsstiller har ut ifra dette satt i bestemmelser 
at uteoppholdsareal skal være minimum 43m2 per boenhet. Dette representerer et avvik fra 
kommuneplanens bestemmelser. Det vurderes imidlertid ikke å ha store negative 
konsekvenser i dette tilfellet grunnet planområdets beliggenhet. I fortettingsprosjekter må 
fordeler og ulemper ved en økt utnyttelse avveies og vurderes. Planforslaget sikrer gode 
skjermede lekeplasser for de yngste barna og gode lysforhold for alle boliger. Samtidig 
ivaretar planforslaget viktige landskapselementer. Det vurderes derfor slik at planforslaget 
legger til rette for fortetting med kvalitet, og at ulempene med avvik fra kommuneplanens 
bestemmelser om uteoppholdsareal er mindre enn fordelene.

Gjennom planarbeidet har adkomstveg og plassering av renovasjonsløsning vært drøftet. 
Plankonsulent har hatt god kontakt med kommunens prosjektadministrasjon ved valg av 
løsning. Utfordringer i forhold til avkjørsel og renovasjonsløsning vurderes løst på en god 
måte i foreslått reguleringsplan. Utforming, sikt- og stigningsforhold på adkomstveien 
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utbedres og valgt renovasjonsløsning vurderes å ivareta god trafikksikkerhet i og med at 
renovasjonsbil ikke krysser gang- og sykkelvegen. Det er i tillegg foreslått bestemmelser om 
trafikksikkerhet i byggeperioden, spesielt for myke trafikanter på gang- og sykkelvegen. 
Planbeskrivelse inneholder renovasjonsteknisk plan som redegjør for løsningen.

I høringsfasen ble det fremmet spørsmål til om planarbeidet burde avvente til det forelå en 
nærmere avklaring om det skulle bli aktuelt å utvide varslingsområdet for planarbeidet til 
kommunedelplan for InterCity, rv.110 og fv. 118. Plankonsulent har 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. Rådmannen 
vurderer at dette er en god løsning gjennom at detaljplanen vil være klar til gjennomføring så 
snart nødvendig avklaring rundt infrastrukturprosjektet foreligger. 

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.
Planen er vurdert etter kriteriene som framgår av §§ 8-12 i Naturmangfoldloven. Det 
framkommer i dette tilfellet at det er ikke registrert forekomst av verneverdige naturområder 
eller objekter innenfor området ifølge naturbasen/artsdatabanken. Med tanke på områdets 
karakter og beliggenhet er i et etablert boligområde anses kunnskapsgrunnlaget godt nok.  
Det foreligger ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, begrunnet i 
stedets karakter og beliggenhet. Tiltaket representerer ingen skade på naturmangfoldet. 

Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter 
høring og offentlig ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en 
rekke punkter. Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er 
nødvendig med nytt offentlig ettersyn.

Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes.


