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1 Sammendrag 
Reguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.  

Reguleringsplanarbeidet har foregått i løpet av 2017-2020. 

2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å transformere et eldre og litt forfallent boligområde med en tettere 

boligtypologi. Hovedplangrepet er å forme arkitektur langs gateløpet, som harmonerer med den 

omkringliggende bebyggelsen. Det er både småhusbebyggelse og blokkbebyggelse i området i dag, og 

det legges opp til at den nye bebyggelsen skal fungere som en overgangssone mellom de to typologiene. 

Planområdet ligger sentralt, med gangavstand til bykjernen og framtidige transportknutepunkt. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 

Planforslaget er utarbeidet av Stenseth Grimsrud Arkitekter AS som plankonsulent på vegne av 
forslagsstiller Fagerliveien utvikling AS. Fagerliveien utvikling eier alle boligene og de fleste av 
eiendommene innenfor planområdet. En del av eiendommene er festetomter. Det vil inngås et 
eiendomsteknisk samarbeid mellom Fagerliveien utvikling AS og eierne av festetomtene. En del av 
veiarealet som inngår i planen er offentlig vei, noe som vil videreføres i planen.  

2.3 Tidligere vedtak i saken 

Planspørsmålet er vurdert gjennom en «prosessledende beslutning», hvor planutvalget i møte 
17.10.2018, sak PS112/18 vedtok at: 

 
1. Planutvalget beslutter at fremlagt planinitiativ for fortetting av Fagerliveien med ca. 90 

boenheter avvises i sin nåværende form, jfr. pbl § 12.8.2. ledd. 
2. Eventuell fortetting av Fagerliveien må reduseres i omfang for å forbedre tilpasning til 

omgivelsene, og legge til rette for gode uteoppholdsarealer.  

3. Forslagsstiller kan kreve at planutvalgets beslutning forelegges Bystyret for endelig 
avgjørelse. 

 

Etter en reduksjon av antall boenheter og bearbeiding av prosjektet, gav administrasjon og 
utvalgsleder tilslutning til at det kunne varsles oppstart av planarbeid. 

2.4 Utbyggingsavtaler 

Det er varslet oppstart av arbeid med utbyggingsavtale i samband med varsling av oppstart av 
planarbeid etter PBL 17-4. Det vil være aktuelt å inngå en utbyggingsavtale for kommunal overtakelse 
av offentlige anlegg, som fortau, VA-anlegg og annen teknisk infrastruktur. 
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2.5 Krav om konsekvensutredning?  

Planinitiativet er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om konsekvensutredning (FOR-
2017-06-21-854).  

2.5.1 Forskriften § 6, «Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram 

eller melding». 

I henhold til forskriftens § 6, bokstav b skal reguleringsplaner for tiltak nevnt i «vedlegg I» alltid 

konsekvensutredes i medhold av et planprogram. 

Av tiltakene som framgår av vedlegg I, sorterer planinitiativet nærmest under punkt nr. 25, «Nye bolig- 

og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan». 

Arealformålet i gjeldende arealdel, KP Fredrikstad 2011-2023, godkjent 06.12.2012, er «nåværende 

område for bebyggelse og anlegg», og tiltaket underbygger intensjonene om at byen skal vokse ved 

fortetting av sentrum og sentrumsnære arealer. Det konkluderes det med at: 

Det ønskede tiltaket omfattes ikke av vedlegg I, og det utløses derfor ikke krav om KU med 

planprogram. 

2.5.2 Forskriften § 8, «planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn». 

I henhold til forskriftens § 8 a skal reguleringsplaner som inngår i vedlegg II, vurderes etter forskriftens 

§ 10. 

Tiltaket inngår ikke i vedlegg II. og det utløses derfor ikke krav om KU Konklusjon: 

Det konkluderes med at tiltaket ikke vil utløse krav om konsekvensutredning eller planprogram.  

3 Planprosessen 

Det varslede planområdet omfatter et eksisterende boligområde. Boligene er kjøpt opp av utbygger og 

vil leies ut fram til det er aktuelt å bygge. Det er derfor ingen huseiere som berøres av utbyggingen. 

Planinitiativet ble vurdert gjennom en «prosessledende beslutning», der det ble stilt visse vilkår (se pkt. 

2.3), som igjen er lagt til grunn for planutarbeidelsen.  

3.1 Medvirkningsprosess 

Mye av planprosessen har dreiet seg om planinitiativets forhold til det eksisterende bygningsmiljøet, 
både langs Fagerliveien og i blokkbebyggelsen som ligger over prosjektet.  

Parallelt med oppkjøp av boligene ble det ført en dialog med Bratthammeren borettslag vedrørende 
terrengtilpassing av ny bebyggelse og samarbeid om utearealer, samt Karivold borettslag, vedrørende 
omlegging av vei. Innspill fra borettslagene er lagt til grunn for utformingen av planinitiativet som 
innledet planarbeidet.  
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Barn og unge bør i utgangspunktet medvirke mest mulig i planprosesser for å unngå at eksisterende 
eller mulige lekeområder ikke forringes. Området som skal bebygges fungerer i dag som et boligområde 
med private lukkede hager og fortrenger dermed ikke eksisterende lekeområder. Ved en transformasjon 
av området, vil forholdene for barn og unge forbedres ved at det legges til rette for både gjennomgang 
gjennom området via en større lekeplass. Det etableres også nye snarveier. 

3.2 Varsel om oppstart 

Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet på Fredrikstad kommunes nettside, med annonse i 
Fredriksstad Blad 23.08.2019. Naboer og offentlige instanser ble varslet med eget varslingsbrev datert 
23.08.2019, med innspillfrist 10.10.2019. 

Etter forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) utløser ikke tiltaket krav om 
konsekvensutredning. Det ble derfor ikke sendt et oppstartsvarsel med planprogram. 

Det er mottatt innspill fra ni instanser i forbindelse med oppstartsvarslingen. Innspillene er gjengitt i 
forkortet utgave i vedlegg 1.  

4 Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik fra overordnet 

plan) 

4.1 Overordnede planer 

4.1.1 Østfold mot 2050, fylkesplan 

Fylkesplanen for Østfold ble vedtatt av fylkestinget 21. juni 2018. En av målsettingene i fylkesplanen er 

å legge til rette for fortetting av sentrumsnære arealer fremfor å ta i bruk nye og mindre sentrale 

områder. Planområdet ligger innenfor arealet som i fylkesplanen er markert som «nåværende 

tettbebyggelse», og bygger med sin sentrale plassering opp under en av hovedmålsettingene ved 

fylkesplanen.  

4.1.2 Kommuneplanens arealdel for Fredrikstad 2011-2023 

Kommuneplanens arealdel 

2011-2023, heretter kalt 

«arealdelen», viser plan-

området med formålet 

«nåværende bebyggelse og 

anlegg». 

Arealdelen er det formelle 

grunnlaget som plan-

utarbeidelsen vil måtte 

forholde seg til. 

Figur 1. Utsnitt av arealdelen 
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4.2 Avvik fra overordnede planer  

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

o Det legges opp til lavere parkeringsdekning for boliger enn gjeldende arealdel krever. Avviket 
begrunnes med at planområdet ligger i gangavstand til sentrum, og at en utvidelse av 
parkeringskapasiteten vil bidra til å undergrave målet om nullvekst i personbiltrafikken. 
Planområdet har også et godt kollektivtilbud. Om man skulle følge kravene i arealdelen, ville 
man tilrettelagt for økt bilbruk, noe som er i strid med f.eks. «Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging».  

o Retningslinjer i kommuneplanens arealdel gir anbefalinger om at det skal avsettes 80 kvm 
uteoppholdsareal pr. boenhet, og at det i tillegg skal opparbeides en kvartalslekeplass på minst 
1,5 daa.  

Denne planen følger retningslinjen og legger opp til at hver bolig i snitt vil få minst 80 kvm 
uteoppholdsareal. Planen krever videre at det for hver av boenhetene innenfor BBB2 skal 
opparbeides minst 40 kvm felles uteoppholdsareal på bakkeplan mellom blokkene, noe som vil 
tilsvare et areal på ca. 2,5 daa.  

En «klassisk» kvartalslekeplass på 1,5 daa opparbeides med sandkasse, to lekeapparater og et 
areal man kan spille fotball på. Ofte blir disse lekeplassene dårlig vedlikeholdt og lite brukt fordi 
de ikke framstår som noe naturlig treffpunkt for beboerne.  

I denne planen legges det opp til et felles leke- og uteoppholdsareal som ligger støy-, og bilfritt 
på bakkeplan, og som er betraktelig større enn kravet til kvartalslekeplass. 
Reguleringsbestemmelsene krever helt konkret at uteoppholdsarealet skal opparbeides med 
«… lekeapparater og aktivitetsinstallasjoner som f. eks. balansestokker, plantekasser og 
treningsapparater…», samtidig som lekeplassen BLK skal «…inneholde huskestativ, plattform 
med rutsjebane, gyngedyr og sandkasse samt bord og benker…». Videre krever bestemmelsene 
at området skal være tilgjengelig for allmennheten og at det skal opparbeides i henhold til 
prinsippene i illustrasjonsplanen som er vedlagt planen. Denne viser bla. et trappetårn opp til 
Bratthammeren og flere gjennomgangsmuligheter. 

Løsningen avviker fra arealdelen fordi arealet samlet sett er noe mindre enn retningslinjene 
anbefaler. På en annen side er kvaliteten desto større. Attraktiviteten til et uteoppholdsareal 
øker ikke nødvendigvis proporsjonalt med størrelsen, og arealbehovet øker ikke proporsjonalt 
med antallet boenheter. Lokaliseringen og kvaliteten på områdene har ofte større betydning 
enn størrelsen på arealet. I praksis vil den skisserte løsningen dekke de samme behovene som 
en kvartalslekeplass, samtidig som det legges opp til en stor variasjon av aktiviteter med vekt 
på at ulike aldersgrupper skal kunne oppholde seg sammen.  

Uteoppholdsarealet vil opparbeides i henhold til kravene i reguleringsbestemmelsene og 
prinsippene i utomhusplanen, og vil med dette ha en kvalitet som overgår en gjennomsnittlig 
kvartalslekeplass. «Kravet» om kvartalslekeplass er ellers knyttet til en retningslinje, ikke en 
bestemmelse. Det er derfor rom for å vise skjønn.  

o Området ligger delvis i gul støysone, men er ikke definert med unntakssone i kommuneplanens 
arealdel. De anbefalte støygrensene i T1442/2016 skal da i utgangspunktet følges. 

Prosjektet er formet for å størst mulig grad avbøte støy. Alle boliger som ligger støyutsatt til vil 
få en gjennomgående utførelse, og det vil opparbeides støyfrie utomhusarealer. 
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4.3 Gjeldende reguleringssituasjon 

1.  «Søndre del av Bratthammeren», planID.: 010658¸ 07.08.1972 

2.  «Reguleringsendring del av Bryggeriet», planID.: 01061025, 21.06.2012 

3. «KDP InterCity Fredrikstad-Sarpsborg», planID.: 0106908, under arbeid (skravert felt). 
 

 

Planområdet vil delvis overlappe og erstatte «Søndre del av Bratthammeren» (1), da denne planen er 
tegnet utenfor eiendomsgrensene og i konflikt med terrenget. Veien ned fra Karivold, og krysset mot 
Fagerliveien (2) vil videreføres i planen. KPD-Intercity-planen (3) vil trolig ikke berøre planområdet. I 
planforslaget til intercityplanen er grensen trukket vekk fra planområdet. 

4.4 Øvrige planarbeid i nærområdet. 

Det pågår arbeid med «Kommunedelplan for 

dobbeltspor Seut-Rolvsøy og rv. 110 Simo-St. 

Croix», rett sør for planområdet. Det er 

utarbeidet et planforslag for ett av flere 

alternativ, (Alternativ 6b + 1). Hensikten med 

planen er å legge til rette for ny 

hovedjernbanestasjon i Fredrikstad, og ny 

trase og dobbeltspor. Planforslaget er lagt ut 

til offentlig ettersyn. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 
Reguleringssituasjonen i 
området. Den varslede 
plangrensen vist med lilla 
stiplet linje.  

De skraverte feltene viser 
arealer der det er igangsatt 
planarbeider. 

Figur 3. Utsnitt av planutkast, Kommunedelplan for 
dobbeltspor Seut-Rolvsøy og rv. 110 Simo-St. Croix. 
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4.5 Temaplaner 

4.5.1 Kommunedelplan for klima, vedtatt 05.09.2019. 

Klimaplanens strategi for å bidra til å løse klimautfordringene er å legge til rette for utbyggingen av en 

mer kompakt by der arealutnyttelsen er høyest i sentrumsområdet og nært kollektivknutepunkt. 

Planområdet ligger tett opp mot det som er definert som byområdet. 50% av boligbyggingen i 

Fredrikstad skal skje innenfor dette området, og fortetting av planområdet er dermed i tråd med 

klimaplanen. Det er et mål å tilrettelegge for at en større andel av dagens reiser skal tas på sykkel, 

samtidig som bilbruken reduseres.  

Planområdets beliggenhet vil bidra til at et større antall mennesker vil kunne bo sentrumsnært i stedet 

for bilbasert. Området ligger nært kollektivknutepunkt i dag, og vil i framtiden ligge ytterligere sentralt 

med oppbyggingen av en ny jernbanestasjon på Grønli. Planen vil også tilrettelegge for ladepunkter for 

elbiler i felles parkeringsanlegg. 

Planen ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme.  

4.5.2 Plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (2017). 

Det er et mål om å tilrettelegge for at en større 

andel av dagens reiser skal tas på sykkel. 

Sykkeltrase «2,7» forbi planområdet inngår i 

sykkelhovedplanen som sykkelhovedtrasé, og vises 

som blandet trafikk. Strekningen ender i rute «2,6», 

der tosidig sykkelfelt er høyt prioritert.  

 

 

 

 

4.5.3 Overvannsrammeplan, vedtatt 08.11.2007 

Det aktuelle området ligger langs Fagerliveien der det periodevis har oppstått urban flom som følge av 
rask avrenning fra vei og harde flater i nærområdet. 

All framtidig bebyggelse innenfor planområdet skal utformes og prosjekteres for å ikke bidra med økt 
avrenning, samtidig som bebyggelsen må beskyttes mot de eksisterende flomveiene. Anlegget 
dimensjoneres for å kunne håndtere framtidige økte nedbørsmengder. 

Figur 4. Utsnitt av plan for hovedsykkelveier i Sarpsborg og 
Fredrikstad. 
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4.6 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Følgende nasjonale retningslinjer er relevante for utarbeidelsen av planforslaget. 

4.6.1 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesse i planleggingen (1995):  

Relevant for planforslaget er ønsket om at det skal finnes trygge uteoppholdsarealer hvor barn kan 
utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Forutsatt at boligbebyggelsen gis en atriumform mellom 
Fagerliveien og fjellet mot øst, ligger forholdene godt til rette for å etablere skjermede felles lekearealer 
og arealer innenfor planområdet. I tillegg vil det offentlige rom i nærområdet by på varierte 
aktivitetsmuligheter. 

4.6.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014):  

Et hovedmål er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling med et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. 
Med denne svært sentrale beliggenheten vil det være enkelt å etablere boliger i tråd med målsettingene 
i de statlige retningslinjene i dette området, spesielt etter at det kommer en ny jernbanestasjon til 
Grønli. 

4.6.3 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 

Hovedmålet med planretningslinjen, i likhet med den kommunale planen «Kommunedelplan for klima», 
er å bidra til å redusere utslippet av klimagasser. Retningslinjene har til hensikt å redusere utslippet av 
klimagasser gjennom tiltak som bla. fremmer energieffektivisering i bygg, klimavennlige 
transportformer og reduserer andelen fossile energibærere.  

Det skal delvis etableres blokkbebyggelse i planområdet, noe som i seg selv er en areal- og energieffektiv 
boligform. Utbyggingen vil skje i henhold til gjeldende regelverk mht. energikrav, og ligger innenfor 
konsesjonsområde for fjernvarme. Beliggenheten vil bidra kraftig til å redusere bilbruken. 

4.6.4 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023, 

14.05.2019.  

Regjeringen skal hvert fjerde år definere sin forventning til kommunal og regional planlegging. 
Forventningene samstilles i et retningsgivende dokument som har til hensikt å bidra til gode og effektive 
planprosesser.  

Regjeringen legger vekt på at vi står overfor firestore utfordringer: 

1. Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
2. Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 

forsvarlig ressursforvaltning 
3. Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
4. Å skape et trygt samfunn for alle 
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 

5.1.1 Beliggenhet 

Planområdet ligger i et rolig 
boligområde i Fredrikstad 
sentrum, rett nordøst for dagens 
bykjerne. Lokaliseringen er svært 
sentral i forhold til alle byens 
fasiliteter, kommunikasjoner og 
mange arbeidsplasser. Nordøst for 
planområdet ligger Bingedammen 
og Mørkedalen, som fungerer som 
en av byens store grønne lunger. 

Planområdet ligger i en vestvendt 
helling, i et eksisterende 
boligområde.  

 

5.1.2 Avgrensning og størrelse på planområdet 

Planområdet utgjør ca. 11,4 daa, og 
er da noe redusert siden 
planarbeidet ble varslet. Endringen 
framgår i kartet til høyre. 

Planområdet overlapper og 
erstatter delvis reguleringsplanen 
«Søndre del av Bratthammeren», 
vedtatt 07.08.1972. Slik 
plangrensen er utformet vil det 
fremdeles ligge igjen noen 
uregulerte soner mellom de to 
planene. Vi har prioritert å følge en 
sikker eiendomsgrense fremfor en 
«feilmarkert» eldre 
reguleringsgrense.  
  

Figur 5. Lokalisering av planområdet. 
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5.1.3 Eiendomsstruktur 

Planområdet omfatter gnr/bnr 208/1, 360, 487, 793, 834, 868, 876, 1028, 1192, 1492, 1835, 208/1/763, 
767, 1079, 1115 og 1284. En del av eiendomsgrensene er usikre.  

Ved gjennomføring av planen vil grunneiendommene og festetomtene som inngår i byggeområdet 
samles i to tomter på hvert sitt matrikkelnivå. Sannsynligvis blir BBB1 festetomt og BBB2 en egen 
grunneiendom. BBB1 vil få tilgang til felles uteoppholdsareal, renovasjon osv. innenfor BBB2.  

De usikre grensene mot Fagerliveien vil endelig fastsettes ved opparbeidelse av kommunalt veiformål, 
i medhold av reguleringsplanen. Usikker grense mot naboeiendom i nord er avklart i løpet av 
planprosessen.  

Overføring av kommunal eiendom vil etter avtale skje når planen er endelig stadfestet.  

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

De delene av planområdet som skal bebygges er i dag bebygd med småhusbebyggelse med til sammen 
13 boenheter. Boligene er i varierende stand og av varierende utforming. De eksisterende bygningene 
vil måtte rives ved gjennomføring av planen.  

En mindre vei som går opp til Karivold borettslag krysser den vestre delen av planområdet. Veien skal 
etter avtale med kommunen og Karivold borettslag legges om slik at arealet kan bebygges. Veien er i 
dag skiltet som privat, og fungerer som adkomst til et par av boligene som skal rives, samt for 
renovasjonsbil fra Karivold borettslag. 

5.3 Stedets karakter 

5.3.1 Struktur og estetikk/ byform  

Planområdet ligger langs foten av 

Bratthammeren, en av langåsene i 

Fredrikstad. Disse åsene utgjør 

sammen et av byens mest 

karakteristiske landskapstrekk. 

Bratthammeren er en av de mest 

utbyggede åsene, med et stort 

borettslag fra 1970-tallet på toppen, 

bestående av 186 leiligheter fordelt på 

to lamellblokker på toppen av åsen, og 

fem terrasseblokker langs åsens 

vestside.  

 

 

Figur 6 Planområdet og omkringliggende 
bebyggelse - fra 1970-tallsblokker på 
Bratthammeren til småhusbebyggelse på 
Grønli, Skogløkken og Fagerliveien. 
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I tillegg er åsen videre utbygget med 

Bryggerifjellet borettslag langs 

Bratthammerens østside. Den 

planlagte utbyggingen skjer derfor 

som en utvidelse av den eksisterende 

blokkbebyggelsen. 

Sørvest for planområdet ligger 

Karivold, også delvis bebygget med 

blokkbebyggelse og rekkehus fra 

samme tidsperiode på vei opp langs 

åsen. På andre siden av Fagerliveien, 

langs planområdets nordvestside, 

ligger Grønli hageby og Skogløkken. 

Disse områdene er bebygget med 

ene- og tomannsboliger. Grønli 

hageby ligger lengst unna, og 

framstår som en helhetlig 

feltutbygging fra 1930-tallet. 

Bebyggelsen i Grønli hageby kan 

karakteriseres som trefunkis. 

Eneboligbebyggelsen nærmest 

planområdet har variert detaljering, 

men er i hovedsak trehus malt i lyse 

farger, og i relativt god stand. 

Bebyggelsen her er fra første halvdel 

av 1900-tallet opp mot 1960-tallet. 

Lenger nord langs Fagerliveien er 

bebyggelsen noe nyere og 

karakteristisk for utbygging på 1950- 

og 60-tallet, der furuskogen er 

bevart, husene bygget inn i terrenget 

og med mørkere fasader. 

Bebyggelsen innenfor planområdet 

ligger altså mellom disse 

småhusområdene, og i foten av 

Bratthammeren med sin 

blokkbebyggelse. 

 

 

Figur 8 Nabobebyggelse i Skogløkken. 

Figur 7 Bebyggelse innen planområdet i front, blokker på Bratthammeren i 
bakgrunnen. 

Figur 9 Karivold borettslag rett sør for planområdet. 
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5.3.2 Eksisterende bebyggelse 

Innenfor planområdet ligger det i dag 12 eneboliger og tomannsboliger med tilhørende garasjer og 

annekser. Denne bebyggelsen tenkes revet som følge av tiltaket. Under følger en kartlegging av de 

ulike småhusene som ligger her i dag. 

Eneboligene innen planområdet ser ut til å kunne være oppført mellom 1920 og 1970. Samtlige er 

utført i tre, men har ulik detaljering og utforming, alt fra enkel trettitallsfunkis, enkle sveitserhus og 

søttitallshus med brunbeisete fasader og valmete tak. Det er ingen SEFRAK-registrerte hus innenfor 

planområdet. 

 

Figur 10 Bebyggelse innen planområdet. Denne tenkes revet. 
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5.4 Landskap 

5.4.1 Topografi og landskap 

Planområdet ligger mot en vestvendt åsrygg. Innenfor byggeområdet stiger området fra vest mot øst 
og fra syd mot nord. Høydeforskjellen langs Fagerliveien er ca. 15 meter, mens høydeforskjellene 
mellom Fagerliveien og fjellfoten mot Kringsjå/Bratthammeren ligger mellom 5 – 10 meter, med et 
stigningsforhold på rundt 1:5. 

Topografien gir mulighet til å utforme et spennende boligområde med gode utsiktsforhold, samtidig 
som utsiktsforholdene til den eksisterende bebyggelsen bevares. De lavestliggende delene av Kringsjå 
ligger om lag 15-20 meter høyere enn planområdet, og vil derfor beholde sin vestvendte utsikt over den 
planlagte bebyggelsen.  

5.4.2 Solforhold 

Landskapet vender mot vest og er åpent mot syd. Topografien og orienteringen av området er et meget 
godt utgangspunkt mht. solforhold. Det vil være enkelt å opparbeide boliger med gode solforhold, og 
spesielt da ettermiddagssol. Se sol- og skyggediagrammer, kapittel 6.10. 

Figur 11. Figuren viser planområdets plassering i landskapet. Grønnfargen viser lavtliggende områder. Videre oppover vises 
høyden som gulsjatteringer som går over i rødt, og til sist grått. Som kartet viser, ligger Fagerlifjellet i en vestvendt helling, 
samtidig som det er gode utsiktsforhold mot sør. Beliggenheten gir gode solforhold, noe som igjen er et godt grunnlag for et 
attraktivt bomiljø. 
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5.4.3 Lokalklima 

Planområdet ligger i det lavere nivået i landskapet og vil være skjermet for den dominerende 
vindretningen fra syd- sydvest av eksisterende topografi, vegetasjon og bebyggelse. De høyeste 
etasjene i bebyggelsen vil ligge betraktelig lavere enn toppen av åsryggen i øst.  

5.4.4 Estetisk og kulturell verdi 

Området rommer en variasjon av bygninger fra 1930 – 70-tallet. Selv om enkeltbygninger er bevart slik 
at de framstår som karakterisk for sin epoke, er mye av bebyggelsen modifisert de senere årene. 
Bygningsmiljøet har ikke noe helhetlig preg og har heller ingen stor estetisk eller kulturell verdi.  

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Fylkeskonservator ble 
varslet ved oppstart av planarbeidet, og har konkludert med at det ikke er behov for arkeologiske 
registreringer. Nyere tids kulturminner ivaretas ved å tilpasse prosjektet til omgivelsene, se kapittel 6. 

5.6 Naturverdier 

Det er ikke registrert naturverdier innenfor planområdet eller influensområdet. En utbygging i området 
vil ikke fortrenge eller påvirke naturverdier innen planområdet eller i influensområdene. Området er 
befart, og kommunens kartløsning, samt miljødirektoratets kartløsning naturbase.no er sjekket. 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

I dag består planområdet av eneboliger med tilhørende private hager. Planområdet har ingen annen 
rekreativ funksjon for offentligheten i dag. På Bratthammeren og på andre siden av åsen ligger Kjæråsen 
og Bingedammen, som er kartlagt som et viktig friluftsområde (FK00008700), og er en grønn lunge i 
tettbebyggelsen. Dette området berøres ikke av utbyggingen. 

5.8 Landbruk 

Det aktuelle planområdet er ikke oppdyrket eller dyrkbart, og har dermed ingen landbruksmessig 

interesse.  
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5.9 Trafikkforhold 
Planområdet er lokalisert sentralt, både med tanke på gangtransport og biltransport. De fleste 

dagligdagse gjøremål vil kunne gjøres uten behov for personbil. Både barnehage, skole, 

kollektivknutepunkt, treningsstudio, handelsområde og flere tusen arbeidsplasser ligger i gangavstand 

til planområdet. Samtidig ligger planområdet tett opp mot marka. Ved en framtidig flytting av 

jernbanestasjonen vil planområdet ligge ytterligere mer sentralt, et steinkast fra «Grønli stasjon».  

5.9.1 Kjøreatkomst  

Planområdet ligger langs Fagerliveien om lag 500 m fra hovedveisystemet og er forbundet med FV109 

via Hassingveien. Både Hassingveien og Fagerliveien har ensidig fortau. Korteste kjørevei til sentrum 

skjer via Bryggeriveien med tosidig fortau. 

5.9.2 Veisystem 

Veien langs planområdet er opparbeidet med en kjørebredde på rundt 6 meter, og med et ensidig 

fortau. I den nordligste delen av planområdet er i dag fortauet separert fra veien med en rabatt. 

Fartsgrensen er 40 km/t, og det er lagt inn farsthumper flere steder langs strekningen forbi 

planområdet. 

Figur 12. Gangavstand til dagligdagse gjøremål. Pilene viser ikke «luftavstand», men reell gangtid og gangavstand.  
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Sørvest i planområdet er det lagt en vei «Kringsjå» opp til Kringsjå og Bryggerifjellet. Det er ikke 

opparbeidet gangvei langs denne, men gjeldene reguleringsplan viser en løsning med ensidig fortau.  

Parallelt med «kringsjå» er det opparbeidet en vei opp til Karivolden borettslag, som fungerer som 

transportvei for renovasjonsbil. Veien fungerer også i dag som adkomstvei for boligene innenfor 

planområdet som skal rives.  

5.9.3 Trafikkmengde 

Trafikkmengden i Fagerliveien ble for 2019 beregnet til 2200 ÅDT.  

5.9.4 Ulykkessituasjon 

Det er registrert tre trafikkulykker med personskade langs hovedtrafikkårene mot FV109/sentrum fra 
2003 til i dag. Alle tre var MC-ulykker. I Fagerliveien, ved selve planområdet, ble det registrert en ulykke 
der en moped og en personbil hadde kryssende kjøreretninger. Mopeden kom fra sør (ned fra Kringsjå) 
og overholdt ikke vikeplikten for personbilen som kom fra øst (Fagerliveien). En person ble lettere 
skadet. 

Trafikksystemet i nærområdet er stort sett velordnet, og arealene for biltrafikk, sykkeltrafikk og gange 
er i stor grad separert langs Fagerliveien. Gangarealene er i dag lagt langs østsiden av Fagerliveien, 
vekselvis som fortau og gangvei adskilt fra veien med en rabatt. Det er ikke lagt inn fortau i veien opp 
mot Kringsjå og Karivold. 

I dagens situasjon krysses fortauet av 9 innkjørsler. Flere av disse har ikke mulighet for å snu bilen på 
egen grunn, og må dermed rygge ut i veien. På grunn av terrenget vil sykler kunne få en ganske høy 
hastighet i bakken. Ved en regulering av området vil antallet innkjørsler reduseres, samtidig som planen 
legger opp til at alle boliger skal ha snumulighet på egen grunn. Antallet konfliktpunkt vil dermed 
reduseres. Det legges også opp til at det anlegges et sammenhengende fortau langs Fagerliveien.  

5.9.5 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Trafikksikkerheten for myke trafikanter er velordnet langs østsiden av Fagerliveien. Det er opparbeidet 
ensidig fortau/gang-, og sykkelveg langs Fagerliveien. Fartsgrensen i veien er 40 km/t, og det er lagt inn 
fartshumper i kjørebanen. Det kan oppstå konflikt mellom gående/syklende og biler i innkjørslene langs 
Fagerliveien.  

Kringsjå, langs vestsiden av planområdet, med fartsgrense 30 km/t er ikke opparbeidet med fortau. 
Denne veien ender ganske bratt ut i Fagerliveien.  

Trafikksikkerheten for mye trafikanter må ansees som brukbar, selv om det er lagt opp til blandet trafikk 
mellom sykkel og bil.  

5.9.6 Kollektivtilbud 

Planområdet ligger nær gode kollektivforbindelser. Nærmeste busstopp ligger 100 meter unna, ved 
Fagerliveien 1. Her passerer bussene 185 og 8 (Øra-Fredrikstad-Rekustad) om lag en gang i halvtimen. 
500 meter unna, i Rolvsøyveien passerer ekspressbussene mellom Fredrikstad og Sarpsborg hvert 
tiende minutt, samt buss til Sykehuset Østfold Kalnes, m.fl. 

Når Fredrikstads nye togstasjon er etablert på Grønli, vil planområdet ligge om lag 400 meter fra denne. 
I dag ligger togstasjonen om lag 1 km unna. Planområdets omgivelser vil endre seg i forlengelsen av 
denne utbyggingen, og byens sentrumsområde vil vokse i retning togstasjonen. Planområdet vil dermed 
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være i gang- eller sykkelavstand til de aller fleste tilbud. Boligene i planområdet vil i liten grad bli 
bilbasert. 

5.9.7 Eksisterende parkeringsforhold 

De eksisterende eneboligene har i dag parkering på egen tomt. Det er ikke gateparkering i Fagerliveien. 

5.10 Barns interesser 

Planområdet består i dag av avstengte private hager som ikke er tilgjengelig for andre enn beboerne. 
Etter utbygging vil nabolaget få nye lekeområder og samtidig tilgjengeliggjøres i større grad enn det som 
er tilfellet i dag. En utbygging her vil ikke skje på bekostning av barns mulighet for utfoldelse. 

Planområdet ligger nært Fredrikstad sentrum med sine fritids- og kulturtilbud, og nær-turområder i 
Mørkedalen. Etter utbygging vil nabolaget tilgjengeliggjøres med nye lekeområder og snarveier. 

5.11 Sosial infrastruktur 

5.11.1 Skolekapasitet 

Planområdet ligger innenfor inntakssonene til Trara barneskole (800 meter unna planområdet) og 
Cicignon barne- og ungdomsskole (1,4km). Trara skole har en kapasitet på litt over 400 elever. 
Prognosene for skolen peker mot et elevtall litt under dette. Skolen vil dermed ha noe ledig kapasitet. 

Kommunen har ambisjoner om at boligbyggingen i Fredrikstad skal skje som fortetting av 
sentrumsområder og bynære deler av kommunen. Det planlegges å gjøre om Cicignon skole til ren 
barneskole, og bygge ny ungdomsskole på Cicignon for å ivareta befolkningsveksten i denne delen av 
Fredrikstad sentrum. 

5.11.2 Barnehagedekning 

Det ligger flere barnehager i gangavstand fra planområdet. Nærmest er Bryggeriet barnehage og Carbral 
Hundremeterskogen barnehage. Nærmeste kommunale barnehage er Speiderfjellet barnehage på 
Dammyrfjellet, om lag 500 meter fra planområdet. 

5.11.3 Levekår og folkehelse 

Levekår og folkehelse er sammensatte tema som bestemmes av mange parametere. I denne 
reguleringsplanen kan levekårene f. eks. settes inn i en fysisk, økonomisk og psykososial sammenheng. 
Fredrikstad kommune har gjennom sin levekårskartlegging for 2018 rangert levekårene i ulike soner, 
basert på 19 levekårsparametere: 

1 Barneandel 10  Personer i 
lavinntektshusholdninger 

2 Innvandring 11 Barn i lavinntektshusholdninger 

3 Lav utdanning 12 Registrert arbeidsledighet 

4 Høy utdanning 13 Registrert ungdomsledighet 
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5 Ikke oppnådd kompetanse 14 Mottakere av AAP 

6 Barn med enslige foreldre 15 Sosialhjelpsmottakere 

7 Antall aleneboere 16 Utflyttinger 

8 Unge uførepensjonister 17 Barneutflyttinger 

9 Medianinntekt etter skatt 18 Andel leide boliger 

  19 Boligtyper 

 

Planområdet ligger innenfor levekårssonen «Sentrum nord». Levekårundersøkelsen viser store 
kontraster i levekårene innen kommunen, og sentrum nord kommer godt ut av undersøkelsen. 
Rangeringskalaen går fra 1 – 40, der lave tall beskriver gode levevilkår. Rangeringen i kommunen som 
helhet varierer fra 7,75 til 37,33. I denne sammenhengen havner den aktuelle levekårssonen «Sentrum 
nord» på 7,75 poeng – eller 4. plass av 40. Levekårssonen kommer dermed svært godt ut på de fleste 
parametrene. Sonen har en relativt lav barneandel, lav innvandring, og svært mange har høy utdanning, 
og høy inntekt.  

Hovedvekten av boliger innen levekårssonen består av eneboliger (36,9– 50,7%) og blokkleiligheter 
(30,3-40,3%).  

5.12 Universell tilgjengelighet 

Deler av den planlagte bebyggelsesformen og formålene krever at tiltak innenfor planområdet 
opparbeides med universell tilgjengelighet. Planområdets naturgitte forhold krever at deler av terrenget 
vil måtte bearbeides for å sørge for gode løsninger ved opparbeidelsen av universelt utformede 
uteområder og kommunikasjoner mot tilstøtende arealer.  
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5.13 Teknisk infrastruktur 

5.13.1 Vann og avløp 

Området er tilknyttet eksisterende vann- 
og avløpsledninger. Avløpsnettet 
nedstrøms i området er ikke separert. Det 
er derfor viktig at overvann håndteres 
lokalt. Det vil være behov for å legge om 
deler av VA-anlegget som knytter 
bebyggelsen på Bratthammeren mot 
anlegget i Skoglokken. Det vil utarbeides 
en egen plan for overvannshåndtering.  

Kapasiteten i nettet må kunne levere en 
tilstrekkelig mengde slukkevann ved to 
tappepunkt (50 l/s). Planområdet er 
tilkoplet 160 mm vannledning med god 
kapasitet.  

5.13.2 Trafo 

Norgesnett AS drifter eksisterende ledningsnett i nærområdet. Det vil trolig være behov for en utvidelse 
av kapasiteten på strømforsyningen i området. Det vil bli lagt til rette for etablering av en innendørs 
transformator inne i planområdet. Denne legges lett tilgjengelig fra offentlig vei. 

5.13.3 Energiforsyning og alternativ 

energi, fjernvarme m.m. 

Planområdet ligger innenfor 
konsesjonsområde for fjernvarme. Det 
skal derfor legges til rette for tilkobling til 
fjernvarmenett. 
  

Figur 14. Kartet til høyre viser konsesjonsområde for 
fjernvarme, avgrenset med blå skravur. 
Planområdet er avgrenset med rød stiplet linje. 

Figur 13. Utsnitt av VA-anlegg for området. Her 
vises det VA-ledninger fra Kringsjå, som er koplet 
mot ledningsnett i Skoglokken. Dette eksisterende 
anlegget vil kommer i konflikt med en framtidig 
parkeringskjeller/bebyggelse, og må legges om. 
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5.14 Grunnforhold 

5.14.1 Geologi 

Etter løsmassekart fra NGU består grunnen av grunne 

hav- og strandavsetninger. Ved befaring i området 

vises fast fjell i dagen flere steder innenfor arealene 

som i oversiktskartet fra NGU (til høyre) er vist som 

tynne hav- og strandavsetninger.  

Området ligger under marin grense, og kan derfor 

potensielt inneholde avsetninger med 

sprøbruddsegenskaper. For å utelukke kvikkleire, og 

for å danne seg et bilde av byggegrunnen, er det gjort 

geotekniske undersøkelser i planområdet.  

Det ble gjort 5 totalsonderinger i områdene med 

løsmasser, som viste et løsmassedekke fra 0,4 m i 

nord til 4,0 m i sørvest. Sonderingene viste at 

grunnen består av mulige fyllmasser av sand og grus 

og tørrskorpeleire, over fast siltig leire. Det ble ikke 

registrert kvikkleire eller sprøbruddsmateriale i 

planområdet. Se vedlegg 2, Datarapport – 

Geotekniske grunnundersøkelser, Multiconsult 

05.11.2019, for detaljer. 

Berggrunnsgeologien i området består av uranholdige masser. Det skal derfor vises høy aktsomhet med 

hensyn til at radongass kan suges inn i boligene.  

5.14.2 Stabilitetsforhold 

Det er ikke registrert kvikkleire eller annet sprøbruddsmateriale i planområdet. Området ligger ikke i et 

utløps- eller løsneområde for utglidninger. Faren for skred er dermed avklart for hele planområdet, jf. 

sikkerhetskravene i TEK17 § 7-3 og NVEs retningslinjer 2/2011, NVEs veileder 2/2017 og NVEs veileder 

7/2014. Se vedlegg 2. 

5.14.3 Grunnforurensning  

Området har fungert som boligområde siden 1930-tallet. Potensialet for omfattende forurensning er 

derfor lite. Det er derfor ikke gjort miljøtekniske undersøkelser i området. 

Jordsmonnet i et slik boligområde må allikevel regnes som «byjord» og skal behandles deretter. Det er 

ikke registrert grunn forurensning i miljødirektoratets database. Det er imidlertid registrert en 

Brenseltank på eiendommen 208/1192. Områdene rundt slike tanker kan være forurenset i forbindelse 

med bruk rundt påfyllingsstusser og ledninger. Det kan også potensielt forekomme forurensning av 

grunnen under tankene som følge av lekkasje. Den aktuelle tanken skal tømmes, rengjøres og fjernes av 

godkjent foretak ved utbygging i området. 

Figur 15. Utsnitt av løsmassekart fra NGU. Rosa farge viser 
fast fjell, mens lyseblå farge viser tynne hav- og 
strandavsetninger. 



Fagerlifjellet  PlanID.: 3004 1188 

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS   25 

  
 
 

For den ene boligen på 208/1492 er det benyttet asbestholdige eternittplater som fasadekledning. 

Dette materialet kan også ha blitt brukt som fasadedekke eller takmateriale andre steder i planområdet. 

Eternitt må saneres av et godkjent foretak ved rivning av bebyggelsen. 

5.14.4 Ledninger 

Det er ingen kjente høyspentledninger gjennom planområdet, men det går luftstrekk langs Fagerliveien 

og Kringsjå. Deler av dette ledningsnettet kan med fordel legges som jordkabel. Et generalisert kart viser 

at en fiberkabel krysser området.  

5.15 Støyforhold 

Hovedkilden til støy er trafikkstøy fra Fagerliveien. 

Trafikkmengden i Fagerliveien for 2019 er 2200 ÅDT, og er beregnet til 2700 ÅDT for 2039, iberegnet 

trafikken utbyggingen vil tilføre. 

Figur 16. Støyberegninger som viser utendørs støy i 1,5 meters høyde etter at avbøtende tiltak er gjennomført. Her er det 
lagt inn en støyskjerm med 1,5 meters høyde. Fasadene mot Fagerliveien ligger i gul støysone. Her vil man ved innglassing 
av balkongene kunne opparbeide gode uteoppholdsarealer. 
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Det er beregnet støy for uteområdene i både 4 m og 1,5 m høyde. Det er beregningene for 4 m høyde 

som er lagt til grunn for reguleringen. Det vil være gunstig med avbøtende tiltak for å skape støyfrie 

uteoppholdsarealer. Dette vil kunne gjøres med skjermer i 1,5 meters høyde, og vil samtidig kunne 

fungere som en naturlig innramming av uteoppholdsarealer og gjerde mot innkjøring til 

parkeringskjeller, renovasjonsarealer mm.  

5.16 Luftforurensing 

Norsk institutt for luftforskning (NILU) har tilgjengeliggjort et overordnet beregningsverktøy for 

luftkvalitet, der luftsonekart for nedre glommaregionen er tilgjengelig. Planområdet, som ligger i 

utkanten av bykjernen har, sammenlignet med 

resten av sentrum, etter forholdene god 

luftkvalitet. Området ligger i gul sone både mht. 

høyeste døgnkonsentrasjon av svevestøv (PM10) 

og gjennomsnittskonsentrasjon av NO2 i 

vinterhalvåret.  

Spredningsresultatene for NO₂ og PM10 viser at 

luftkvaliteten er tilfredsstillende i området. Det er 

ingen punktutslipp i nærheten, og Fagerliveien 

bidrar i liten grad til utslipp.  

  

Figur 17. Utsnitt av luftsonekart for Fredrikstad. Kartet viser 
beregnede årsmiddelverdier av NO2 (Kilde NILU). Kartet som 
viser konsentrasjonene av NO2 korrelerer i stor grad med 
tilsvarende kart for partikler (PM10). 
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5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende tiltak. Analysen er basert på 
en sjekkliste fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke 
planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv. 
konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i sjekklisten, men ikke er til stede i 
planområdet eller planen er kvittert ut i kolonnen” Aktuelt?” 
 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig til stede 

• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse 

• Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 

• Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en 

teoretisk sjanse  

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

• Ubetydelig (1): Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 

• Mindre alvorlig (2): Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom 

reservesystem ikke fins 

• Alvorlig (3): Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut av drift 

over lengre tid 

• Svært alvorlig (4): Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; langvarige 

miljøskader; system settes varig ut av drift 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 

              Konse- 

              kvens: 

Sannsyn- 

lighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre 

alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært 

sannsynlig 

    

3. Sannsynlig     

2. Mindre 

sannsynlig 

    

1. Lite sannsynlig     

• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

• Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht. nytte 

• Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 

• Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 
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5.17.1 Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes 

Hendelse/situasjon  Aktuelt

? 

Sann-

synlig 

Kons. Risk. Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medføre risiko for: 

1. Masseras/skred  Nei    Fast fjell eller kontakt med 

fjell 

2. Snø/sørpeskred  Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom  Nei     

5. Tidevannsflom  Nei     

6. Radongass Ja 1 4  Avbøtende tiltak reduserer 

risiko 

7. Vindutsatt  Nei     

8. Nedbørutsatt  Nei     

Natur- og kulturområder: 

9. Sårbar flora  Nei     

10. Sårbar fauna/fisk  Nei     

11. Verneområder  Nei     

12. Vassdragsområder  Nei     

13. Fornminner fredet)  Nei     

14. Kulturminne/-miljø  Nei     

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene få konsekvenser for: 

15. Vei, bru, knutepunkt Nei     

16. Havn, kaianlegg Nei     

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     

19. Kraftforsyning Nei     

20. Vannforsyning Nei     

21. Forsvarsområde Nei     

22. Tilfluktsrom Nei     

23. Områder for idrett/lek Nei     

24. Park; rekreasjonsområder Nei     

25. Vannområder for friluftsliv Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Nei     

27. Permanent forurensning Nei     

28. Støv og støy; industri Nei     

29. Støv og støy; trafikk Ja 2 3  Trafikkstøy fra Fagerliveien. 

Avbøtes med støyskjerm og 

innglassing med lydglass. 

30. Støy; andre kilder Nei     

31. Forurenset grunn Ja 1 1  Det er vanlig byjord i 

området, samt en 
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nedgravd oljetank, med 

mulighet for oljesøl. 

Området saneres av 

godkjent foretak, 

32. Forurensning i sjø Nei     

33. Høyspentlinje (stråling) Nei     

34. Risikofylt industri Nei     

35. Avfallsbehandling Nei     

36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akuttforurensning Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Ja 2 1  Økt trafikk medfører støy 

39. Støy og støv fra andre kilder Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     

41. Risikofylt industri Nei     

42. Ulykke med farlig gods Nei     

43. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området 

Nei     

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja  2 3  Økt trafikk medfører økt 

risiko. 

45. Ulykke med gående/syklende Ja  2 3  Økt trafikk medfører økt 

risiko.  

46. Ulykke ved 

anleggsgjennomføring 

Ja 1 3  Sprengning representerer 

økt risiko 

47. Andre ulykkespunkt Nei     

48. Sabotasje og terrorhandlinger Nei     

- er tiltakene i seg selv et 

sabotasje/terrormål 

Nei     

- er det potensielle 

sabotasje/terrormål i nærhet 

Nei     

49. Regulerte vannmagasiner, 

med spesiell fare for usikker is, 

endringer i vannstand med mer. 

Nei     

50. Naturlige terrengformasjoner 

som utgjør spesiell fare (stup etc.) 

Nei     

51. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc. 

Nei     

52. Spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomføring 

Nei     

ROS-analysen viser at det er 2 aktuelle hendelser (merket gule og røde) som medfører en vurdering av 
om en skal sette inn tiltak. Se kapittel 6.18.  
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5.17.2 Rasfare 

Det er gjort geotekniske undersøkelser og er ikke registrert kvikkleire eller annen dårlig byggegrunn i 
området. Det er derfor ingen rasfare forbundet med løsmassene i området. Planområdet er lokalisert 
mot en vestvendt fjellskråning. Dette arealet vil bearbeides og sikres i forbindelse med anleggsarbeidet, 
og vil ikke være rasfarlig for framtiden. 

5.17.3 Flomfare 

Planområdet er ikke flomutsatt i dag. Ved etablering av parkeringsgarasje, er det viktig at det tas hensyn 
til at området kan bli utsatt for urban flom ved kraftig nedbør.  

5.17.4 Vind 

Området ligger i en leside opp mot en høyde og er ikke spesielt vindutsatt.  

5.17.5 Støy 

Området er utsatt for trafikkstøy. Se eget kapittel om omhandler støy. 

5.17.6 Luftforurensing og forurensing i grunnen 

Det er forholdsvis gunstige forhold i området mht. luftforurensing. Det er ikke kjent grunnforurensning 
i området, men det er registeret en oljetank ved en av boligene.  

5.17.7 Beredskap og ulykkesrisiko 

Det er ingen kjente forhold innenfor planområdet eller i nærområdet som utgjør en stor risiko.  
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6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

Det planlegges boliger i form av «byhus» og blokkbebyggelse 
med tilhørende anlegg innenfor planområdet.  

Planen utarbeides som en detaljregulering som har til 
hovedhensikt å styre de ytre rammene rundt et framtidig 
byggeprosjekt. Hovedgrepet i planen er å rive dagens 
eneboligbebyggelse innenfor planområdet og legge til rette 
for mer konsentrert boligbebyggelse.  

For å tilpasse seg områdets skala og karakter deles 
bygningskroppene opp i mindre volumer, og ulike 
typologier. Disse er tilpasset de ulike kontekstene innenfor 
og omkring planområdet. Nord i området legges det opp til 
en konsentrert bebyggelse som vil harmonere med 
småhusbebyggelsen på andre siden av Fagerliveien, og i 
nord. Sør i planområdet legges det opp til en 
blokkbebyggelse, som trappes ned for å virke som en megler 
mellom blokkbebyggelsen i øst, og småhusbebyggelsen i 
vest. 

 
Planen viser ikke detaljerte avtrykk av de planlagte bygningskroppene, men angir rammene for 

utbyggingen ved at: 

- Utnyttelsesgraden for felt BBB1 er satt til 60% BYA. Det settes en maks % 80 = BYA for felt BBB2. 

Denne utnyttelsen omfatter også parkeringskjelleren.  

- Plankartet styrer høyde og omtrentlig plasseringen av mulig bebyggelse ved at det er satt inn 

byggesoner med bestemmelser om maksimal byggehøyde «Bh k+», mønehøyde «Mh k+» og 

gesimshøyde «Gh k+». Byggesonene er avgrenset med «bestemmelsesgrense». Utenfor 

byggesonene tillates det at det settes opp bygg inntil 3 m.  

- Lengst nord i planområdet tillates det bebyggelse som er tilpasset bygningstypologien lenger nord 

i Fagerliveien. Langs Fagerliveien avtrappes tillatt byggehøyde i takt med det omkringliggende 

landskapet og bebyggelsen.  

- Uteoppholdsarealer er ikke plassert i detalj gjennom plankartet, men planen stiller krav om at det 
skal opparbeides minimum 80 m2 uteoppholdsareal pr. Boenhet. En mulig løsning er skissert i 
landskapsplan som er utarbeidet i forbindelse med planforslaget, se vedlegg 5.  
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Figur 18. Skisse til landskapsplan som viser en mulig opparbeidelse av området.  

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Det er utarbeidet et forprosjekt for en mulig utbygging innenfor planområdet. Denne er lagt til grunn 

for utformingen av planen og for illustrasjonene som følger denne planbeskrivelsen. Illustrasjonsplanen 

viser den ønskede utnyttelsen innenfor rammene av planen, og eksemplifiserer at det er mulighet å 

realisere bebyggelsen samtidig som krav til parkering, uteopphold, lek oppstillingsplass for brannbil osv. 

tilfredsstilles.  

Illustrasjonsplanen er ikke juridisk bindende, men er gjennom reguleringsbestemmelsene gjort 

bindende for hovedtrekkene i arealbruken. Illustrasjonsplanen utdyper derfor innholdet i selve 

plankartet.  
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6.2.1 Reguleringsformål 

Arealkategori SOSI Areal m2 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg SOSI-kode Arealstørrelse 

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (BBB1-2) 1113 8129 

Renovasjonsanlegg (BRE1-2) 1550 78 

Lekeplass (BLK) 1610 652 

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

Kjørevei (SKV1-3) 2011 1044 

Fortau (SF) 2012 435 

Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 2018 128 

Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-2) 2019 568 

Totalt alle kategorier m2  11034 

Tabell 1. Viser oversikt over arealformålene i planen 

6.2.1.1 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB1-2).  

Reguleringsbestemmelsene og plankartet styrer de ytre rammene for høyde og plassering av 

bebyggelsen innenfor BBB1 og BBB2. Plankartet viser ikke et detaljert fotavtrykk av de framtidige 

bygningene, men viser rammene for byggehøyde og bygningsplassering innenfor et regulert 

bestemmelsesområde der maksimal byggehøyde er påført plankartet. Byggehøydene er inndelt i møne- 

og gesimshøyde. 

Blokkbebyggelsen er delt inn i to ulike felt fordi boligene vil få forskjellige egenskaper, samtidig som det 

er gitt forskjellige bestemmelser for delfeltene.  

BBB1 

Innenfor delfelt BBB1 tillates det oppført blokkbebyggelse som er formet med et småhuspreg. Fordi 

enkelte av de planlagte bygningene vil være i tre etasjer, og i tillegg vil få en målbar loftsetasje, regnes 

boligene som blokkbebyggelse. Bebyggelsen vil utformes slik at den vil harmonere med den 

eksisterende bebyggelsen langs gateløpet.  

Illustrasjonsplanen viser bygninger (”townhouses”) i 3 etasjer og loft, hvorav en av etasjene er en 

underetasje med egne inngangspartier og private garasjer mot Fagerliveien. Boligene har private hager 

mot sydøst. 
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Felt BBB1 vil få adkomst via tre avkjørsler, vist med 

avkjørselspil i plankartet. Den nordligste 

avkjøringen vil være felles for deler av BBB1 og 

tilstøtende eksisterende bebyggelse i nord. Den 

sydligste avkjøringen er felles med BBB2, som her 

vil få en beredskapsadkomst/adkomst for 

renovasjonsbil. Innkjøringsforholdene vil formes 

slik at bilene vil snu på egen eiendom, og ikke 

rygge ut mot gangveien/Fagerliveien. Tidlig i 

planfasen ble det skissert en løsning med en intern 

vei innenfor BBB1, med felles avkjørsel med BBB2 

for å redusere antall avkjørsler til et minimum. På 

grunn av de naturlige høydeforskjellene i BBB1 

viste det seg vanskelig å opparbeide et slik anlegg 

på en egnet måte. Selv om det legges inn en 

innkjøring midt i feltet vil situasjonen bli bedre enn 

i dag, da det er opparbeidet seks avkjøringer langs 

den samme strekningen. Flere av disse har ikke 

snumulighet på egen eiendom. Totalt sett er 

antallet avkjørsler fra Fagerliveien til planområdet 

redusert fra 9 til 4. Det stilles krav om at det 

opparbeides tilfredsstillende frisikt ved hver av 

avkjøringspilene. 

BBB2 

Innenfor BBB2 tillates etablering av boligblokker med tilhørende anlegg som uteoppholdsarealer, 

småbarnslekeplasser, sykkelparkering og gangarealer. Tilhørende anlegg som renovasjon, sentral 

lekeplass og fortau framgår delvis av egne planformål. Reguleringsbestemmelsene og plankartet styrer 

de ytre rammene for høyde og plassering av bygningene. Plankartet viser ikke et eksakt fotavtrykk av de 

framtidige blokkene, men planen legger allikevel stramme føringer for både bygningsplassering og 

volumoppbygging gjennom regulert byggehøyde i kart samt bestemmelser om volumoppbyggingen.  

Plankartet avgrenser i hovedtrekk 6 soner der det tillates bebyggelse. Hver av sonene er ytterligere 

inndelt med ulike byggehøyder. Det tillates også bebyggelse mellom sonene i form av parkeringskjeller, 

sykkelskur mm. Hensikten med byggesonene er å skape både sikt og gode uterom mellom bygningene, 

samtidig som bebyggelsen tilpasses terrenget og gateløpet. Blokkbebyggelsen er plassert langs 

byggeområdenes randsoner, slik at det dannes rause felles uteoppholdsarealer mellom blokkene, og for 

å tydeliggjøre de omkringliggende gateløpene.  

Figur 19. Utsnitt av landskapsplan som viser bebyggelsen 
innenfor felt BBB1. 
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Det skal opparbeides småbarnslekeplasser innenfor feltene avsatt til boligformål. Disse vil være plassert 

på uteområdene mellom blokkene, over parkeringskjeller lengst sydvest og på terreng mellom de 

nordligste blokkene. Lekeplassene vil få en solrik plassering skjermet fra biltrafikk. Fordi planområdet 

heller mye, vil bebyggelsen ligge på ulike nivåer rundt to ulike gårdsrom. Boligene vil dermed få tilgang 

til utearealene på to ulike plan. Nivåene vil forbindes med trapper og ramper.  

Utomhusplan 
Reguleringsbestemmelsene krever at det utarbeides en utomhusplan som gjør rede for hvordan 

utformingen av uteoppholdsarealer og framtidige utbygging skal skje. Her skal det bla. inn:  

• Terrengforhold med eksisterende koter, prosjekterte koter og nødvendige punkthøyder og 
snitt. 

• Kjøre-, sykle- og gangarealer, framkommelighet og oppstillingsmulighet for utrykningskjøretøy, 
renovasjonsbil, snøopplag og tilgjengelighet for Karivold borettslag. 

• Nødvendig parkering for bevegelseshemmede. Parkering for sykkel.  

• Tekniske forhold som vann- og avløpstrasé, avrenning, plassering og markering av 
brannkummer og håndtering av overflatevann. 

• Opparbeidelse av uteoppholdsarealer og lekeplasser med evt. skjerming og adkomster. 

• Plassering av oppsamlingsutstyr for avfall i.h.t. renovasjonsteknisk plan for Fagerlifjellet. 

• Plassering av avkjørsel og snumulighet for personbil. Avkjøringspilene som framkommer av 
plankartet kan justeres ± 10 m.  

Figur 20. Utsnitt av landskapsskisse som viser en mulig framtidig situasjon. Landskapsplanen er utarbeidet av 
landskapsarkitekt i samarbeid mellom vei-, og VA-ingeniør, arkitekt og brannkonsulent, og ivaretar hensynet til 
brannberedskap og overvannshåndtering samtidig som det skapes varierte og attraktive uteoppholdsarealer. I tillegg til 
uteoppholdsarealene på bakken, vil det opparbeides takterrasser.  
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Det skal også legges ved et soldiagram som viser sol- / skyggeforhold for felles- og private utearealer. 

I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en landskapsplan som tar de fleste av disse elementene 

opp i seg (se vedlegg 5). Det er også utarbeidet solstudier som er gjengitt i denne planbeskrivelsen. Disse 

vil være dekkende dersom bybebyggelsens karakter ikke endres vesentlig.  

6.2.1.2 Annen veggrunn – Grønn (SVG) 

Annen veggrunn – grønnstruktur omfatter grønn sone mellom Fagerliveien og fortau/byggeområde. 
Denne skal opparbeides med parkmessig beplantning, og kan brukes for snøopplag, fordrøyning av 
nedbør og framføring av teknisk infrastruktur. 

6.2.1.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 

Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT omfatter areal som er tatt inn i planen i forbindelse med en 
forstøtningsmur mot «Kringsjå». Dette er en del av veianlegget, og skal ikke endres. 

6.2.1.4 Hensynssone frisiktsone (H140_1-2) 

Det er regulert en frisiktsone med tilhørerne bestemmelser i forbindelse med krysset opp mot Kringsjå. 
Det er i tillegg gitt bestemmelser om frisikt for avkjøringene som er vist med avkjøringspil. 

6.2.1.5 Hensynssone støysone (H220) 

Deler av planområdet er utsatt for trafikkstøy. Hensynssone H220 viser utstrekningen av «gul sone» i 4 

meters høyde, slik den framkommer i støyberegninger. Se vedlagt støyberegning og eget kapittel for 

detaljer.  

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelsen i forprosjektet består av ett prosjekt med delvis samme infrastruktur, men er inndelt i to 

soner der det skilles mellom småhus og blokkbebyggelse.  

Den konsentrerte bebyggelsen i felt BBB1 ligger langs Fagerliveien i nord, og framstår som 8 rekkehus 

med egne adkomster, private hager og egne parkeringsplasser og garasjer. Bebyggelsen er vist i 3 

Figur 21 Felt BBB1 nord i planområdet. 
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etasjer, med varierte takformer og materialitet, eksempelvis tegl og trekledninger. Bebyggelsen er 

trukket ca. 14 meter fra veiens midtlinje. 

I felt BBB2, sørøst for småhusbebyggelsen, tenkes planområdet bebygget med blokkbebyggelse 

organisert rundt et indre gårdsrom i to nivåer, som følger terrengfallet. Blokkene er lavest langs 

Fagerliveien (3-4 etasjer), og høyest innerst langs åsryggen (fire til seks etasjer). Her skygger ikke 

bebyggelsen, og åsryggen med eksisterende blokkbebyggelse ruver høyere enn de nye 

leilighetsbyggene. Leilighetsbyggene har alle adkomster fra det felles gårdsrommet, og leilighetene er 

organisert rundt oppganger med to og tre leiligheter per plan. Det vil i tillegg legges inn en gangadkomst 

fra Fagerliveien som leder til renovasjonsanlegget.  

For å bryte opp leilighetsbyggenes uttrykk, er de gitt varierte høyder og takformer, og varierte fasader 

med ulik materialitet og detaljering. 

Terrengfallet over tomten benyttes til å legge felles parkeringskjeller og bodareal under terreng. 

Parkeringskjelleren er avgrenset med byggegrense som er trukket om lag 9 meter inn fra Fagerliveien 

og Kringsjå. Mot øst bygges parkeringskjelleren omtrent fram til tomtegrensen. Langs 

parkeringskjellerens syd- og vestside forblendes veggen med trapper, ramper, terrengbearbeiding og 

vegetasjon slik at parkeringskjelleren forblir skjult.  

 

 

Figur 22 Leilighetsbebyggelsen sett fra sørvest, i krysset mellom Fagerliveien og Kringsjå. 
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6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Maksimal byggehøyde er angitt på plankartet som enten maksimal byggehøyde «Bh k+» eller 

mønehøyde «Mh k+» og gesimshøyde «Gh k+». Innenfor sonene der det angis maksimum møne-, og 

gesimshøyde planlegges det for bygninger med saltak, mens det i områdene med maksimal byggehøyde 

vil bli bygninger med flate tak der det er mulig å legge inn en takterrasse. Utenfor sonene tillates en 

byggehøyde på 3 meter for underordnede bygg, som f.eks. sykkelparkering. Se figur neste side. 

Bebyggelsen i felt BBB1 er i illustrasjonsprosjektet vist med 3 etasjer, hvorav en av dem er underetasje 

med garasje og inngangsparti. Noen av husene har fått ekstra takhøyde eller hemsløsning, og 

variasjonene i takformer sørger for tilpasning mot nabobebyggelsen. Ved denne utnyttelsen unngår 

man store byggehøyder mot eneboligene på andre siden av Fagerliveien og boligområdene videre 

oppover i Fagerliveien.  

Figur 23 Oppriss sett mot sørøst viser prosjektet, med Bratthammeren og omkringliggende bebyggelse i bakkant. 

Figur 24. Snitt av den sydligste delen av byggeområdet viser prinsippet planen legger opp til. Leilighetene ligger med 
vestfasadene langs gateløpet og over taket til parkeringskjelleren som vil fungere som uteoppholdsareal. Mot fjellsiden i øst 
vil det legges boder, der takflaten vil fungere som uteoppholdsareal. Her er det gode solforhold mellom 15.00 og 17.30. Se 
flere snitt i vedlegg 6.  
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Fasadene tilhørende leilighetsbyggene som henvender seg mot Fagerliveien er tilpasset forskjellene i Figur 25. Kart som viser regulert høydeinndeling og byggegrenser. De oransje feltene indikerer de ulike byggesonene som er 
avgrenset med «bestemmelsesgrense». Jo mørkere farge, jo høyere.  

Byggehøyden innenfor hver av sonene er inndelt på to måter. Noen av feltene viser maks byggehøyde «Bh k+ xx m», mens 
de andre viser maks gesims-, og mønehøyde vist som hhv. «Gh k+ xx m», og «Mh k+ xx m». I områdene med både møne- og 
gesimshøyde er det planlagt saltaksformer, mens det for sonene der det bare er angitt maksimal byggehøyde, er planlagt 
takterrasser.  

Utenfor de avmerkede sonene tillates parkeringskjeller og mindre tiltak som boder osv. Her vil det bygges opp 
utendørsarealer i platå som vil ligge rundt 26 og 29 m o.h.  
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eksisterende bebyggelses høyde mot gateløpet. Prosjektets høyeste bygninger legges langs åssiden i 

øst, der åsen og bebyggelsen på denne ruver over denne. 

Regulert byggehøyde i plankartet bestemmer konkret hvordan bygningsvolumene inndeles og formes i 

forhold til landskapet. Byggehøydene er bestemt slik at det er rom for rekkverk på eventuelle 

takterrasser. Det legges også opp til at tekniske installasjoner innlemmes i bygningskroppene, noe som 

er viktig i dette området som vil være svært eksponert fra Bratthammeren.  

Den regulerte høydeinndelingen styrer sammen med bestemmelsene hvordan bebyggelsen skal 

tilpasses omkringliggende bebyggelse. Maksimal byggehøyde er angitt på plankartet. Mellom sonene 

tillates parkeringskjeller. Over gjennomsnittlig planert terreng og parkeringskjeller tillates mindre bygg 

med en høyde inntil tre meter.  

6.3.2 Grad av utnytting  

Tillatt utnyttelsesgrad er angitt som % BYA. % BYA er i utgangspunktet et presist mål for å beregne 

bebyggelsens fotavtrykk, men er ikke alene et egnet verktøy for å styre bebyggelsen i denne saken. 

Bruken av BYA vil derfor virke sammen med begrensningene bestemmelsesområdene med regulert 

byggehøyde gir. Den regulerte byggehøyden styrer både volumoppbyggingen, fotavtrykk og 

plasseringen på tomta, og det er i tillegg gitt bestemmelser om at boligene skal bygges innenfor 

bestemmelsesområdene med regulert høyde. 

Tillatt % BYA for BBB1 er satt til 60%. Tilsvarende for BBB2 er 80%. I dette tallet inngår hele 

parkeringskjelleren. 

6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling 

Terrenget, tillatt utnyttelsesgrad, bestemmelser om avtrapping av bebyggelsen, arealenes arrondering 

og krav til uteoppholdsareal pr. boenhet er bestemmende for utbyggingspotensialet innenfor 

planområdet. Det er utarbeidet et illustrasjonsprosjekt som består av ca. 70 boenheter, fordelt på fire 

blokker innenfor BBB2 og åtte mindre bygg innenfor BBB1. Boligene i blokkene vil dele en felles 

parkeringskjeller, mens boligene i BBB1 har egne parkeringsplasser i garasje med plass til to biler. 

Boligene deler felles leke- og uteoppholdsarealer. Småhusene har i tillegg private hager på terreng. 

Skisseprosjektet viser at man tilfredsstiller krav til parkering for biler, sykler og uteoppholdsareal. 

Felt BBB1, «townhouses» 

Innenfor felt BBB1 er det lagt opp til åtte bygninger med størrelser på rundt 150-180 m2 BRA. Boligene 

vil egne seg for barnefamilier og voksne/godt voksne uten barn som ønsker seg en praktisk, men romslig 

bolig med god komfort. Boenhetene vil være av god størrelse, ha god kontakt med utearealer og dermed 

kanskje særlig attraktiv for småbarnsfamilier eller andre som ønsker seg en praktisk bolig med 

småhuspreg.  

Flere av husene vil ha mulighet for hems/loftsetasje, svært god takhøyde, fire fasader, og dermed ekstra 

gode lysforhold. Husene vil ha private takhager og vil i tillegg også ha tilgang til lekeplassene og 

uteoppholdsarealene som ligger innenfor BBB2. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2007/t-1459-grad-av-utnytting.html?id=468227
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Felt BBB2, blokkbebyggelse 

Skisseprosjektet åpner for variasjon av leilighetstyper og størrelser innenfor hver blokk. De ulike 

etasjeplanene vil utformes slik at det foreligger fleksibilitet til å dele eller slå sammen inntilliggende 

leiligheter. På den måten er prosjektet utformet på en robust og fleksibel måte som kan møte behovene 

i det lokale boligmarkedet uten å låses på antall boenheter.  

I blokkbebyggelsen er det lagt opp til en stor variasjon mellom ca. 50-200  m2. I prosjektet som beskriver 

planforslaget er det lagt opp til rundt 62 leiligheter. Boenhetene i blokkene vil være ulike i størrelse, 

henvendelse og utforming. Sammen med boligene i den mer konsentrerte bebyggelsen innenfor BBB1, 

vil det nye kvartalet sannsynligvis tiltrekke seg ulike familiekonstellasjoner, både enslige, par og familier 

med barn.  

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

Illustrasjonsplanen som følger planforslaget, (vedlegg 5) viser prinsippene i den ønskede arealbruken 

for området, og er nært knyttet sammen med de regulerte funksjonene i planen. Planen er ikke gjort 

juridisk bindende i minste detalj, men reguleringsbestemmelsene krever at uteoppholdsarealene skal 

følge prinsippene og ambisjonsnivået i illustrasjonsplanen. 

Felles uteoppholdsareal deles mellom uteopphold over parkeringskjeller i sør, og uteopphold på terreng 

midt i prosjektet. De ulike uteoppholdssonene har om lag 3 meters høydeforskjell, og forbindes med 

utetrapper og universelt utformede ramper.  

Utbyggingen vil tilpasse seg landskapet og 

rammene gitt i reguleringsplanen. 

Illustrasjonsplanen viser mulighet for å 

etablere fem blokker av varierende størrelser, 

samt åtte konsentrerte småhus langs 

Fagerliveien. De fleste leilighetene vil få gode 

løsninger med vindusflater på flere sider.  

Terrengfallet over tomta er utnyttet slik at 

boligene skal få gode utsikt- og lysforhold. 

Bebyggelsen er plassert langs 

byggeområdenes utkanter slik at det dannes 

gode uterom og siktlinjer mellom 

bebyggelsen. Dette er gunstig både med 

tanke på leilighetene, fjernvirkningen og for 

konsekvensene for omkringliggende 

bebyggelse. 

Det vil opparbeides leke- og 

uteoppholdsmuligheter og offentlig 

tilgjengelige gangforbindelser mellom 

Figur 26. Diagram som viser prinsippet for fordelingen av 
uteoppholdsareal. 
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blokkene innenfor BBB2. Disse er felles for alle beboere innenfor planområdet, og vil i tillegg være lett 

tilgjengelig for allmennheten.  

Uteoppholdsarealene mellom blokkene vil være oversiktlige, støyfrie, tilnærmet bilfrie og ha gode 

lysforhold, noe som skaper trygge rammer for lek og uteopphold for mindre barn. Uteoppholdsarealet 

mellom blokkene vil også opparbeides med naturlige møteplasser for de voksne.  

Det skal tilrettelegges for lek og aktivitet som kan utføres året rundt, eventuelt ulike aktiviteter for ulike 

årstider, samtidig som uteområdene tilpasses slik at de blir tilgjengelige for alle, uavhengig av 

funksjonsevne. Uteoppholdsarealene er lagt slik at bebyggelsen skjermer mot Fagerliveien, og dermed 

vil ligge tilnærmet støyfritt (støynivå under den anbefalte grensen på 55 dB LDEN). De romslige 

avstandene mellom blokkene sørger også for at mikroklimaet ikke forverres.  

Området mellom blokkene skal i prinsippet være bilfritt, men det må legges til rette for 

beredskapskjøring og nyttetransport. Det legges opp til oppstillingsplasser for stigebil av brannbil som 

dekker brannvesenets tilgang med høydemateriell for deler av bebyggelsen. Dette er arealer som i det 

daglige vil ha funksjon som «torg» med sittebenker osv., der man kan oppholde seg eller leke med f. eks. 

trehjulssykkel, radiostyrt bil osv. I tillegg vil det legges inn en sone der det 

Beredskapsinnkjøringen, slik den er vist i 

illustrasjonsplanen, kan også benyttes for 

nyttetransport som varelevering, 

taxiavstigning, hjemmehjelp osv. Veien inn i 

felt BBB1 gir en snumulighet. 

I tillegg til kvaliteter innenfor selve 

planområdet er nærmiljøet fullt av 

kvaliteter, slik som turområdet som går fra 

Bratthammeren over til Bingedammen i 

Mørkedalen. Det planlegges en ny 

forbindelse som gjør at planområdet 

forbindes direkte opp på Bratthammeren 

via en ny stiforbindelse opp på åskammen, 

sentralt i planområdet. Denne vil være åpen 

både for beboere innenfor planområdet og 

offentligheten ellers. Fredrikstad sentrum 

ligger dessuten i gang- og sykkelavstand og 

byr på det urbane småbylivet. 

6.5 Parkering 

6.5.1 Antall parkeringsplasser – maksimum og minimumstall 

Reguleringsbestemmelsene krever at hver boenhet innenfor felt BBB2 skal disponere minimum 0,5 til 
maksimum 1,2 plasser pr. boenhet, med lademulighet. Av disse skal minst 0,1 pr. boenhet være tilpasset 

Figur 27. Diagram over viser prinsippene i uteoppholdsarealene, 
diagram under viser gang- og kjøreforbindelser. 
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bevegelseshemmede. I tillegg tillates etablert maksimalt 0,15 gjesteparkeringer pr. boenhet. Hver 
boenhet innenfor «BBB1» skal disponere maksimum 2 plasser pr. boenhet. Her vil det i tillegg være 
mulig å gjesteparkere utenfor garasjeport. 

Planområdet ligger i et svært sykkelvennlig område, og det er viktig at sykkelparkeringen ligger lett 
tilgjengelig. Planens stiller derfor krav om at det for hver boenhet skal anlegges minimum 2 
sykkelplasser. Sykkelparkering skal være lett tilgjengelig og gi mulighet for å låse fast syklene. 75% av 
plassene skal være overbygget. 

6.5.2 Begrunnelse for eventuelle avvik fra normen for parkeringsdekning 

Kommuneplan for Fredrikstad kommune 2011-2023 krever at det for boliger over 80 m2 BRA 

opparbeides min. 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet og at det for boliger større enn 40 m2 og inntil 

80 m2 BRA anlegges min. 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Parkeringskravet i denne planen er 

lavere og avviker dermed fra arealdelens krav. Med den sentrale beliggenheten ansees gjeldende 

kommunes parkeringskrav for å være for høye, og i utakt med sentrale føringer dersom en av 

målsettingene skal være å redusere biltrafikken gjennom å innføre restriksjoner på bilbruken. Kravet er 

derfor redusert i planforslaget. 

Parkeringskravene vil justeres i rullert kommuneplan, med forslag til 0,5 - 1,2 p-plasser pr. 
leilighet/rekkehus. Det er usikkert når denne vil vedtas. P-kravet for BBB2 følger med dette forslag til ny 
arealdel, mens det for felt BBB1 legges opp til maksimum 2 p-plasser. BBB1 vil kunne romme større 
husholdninger med behov for to P-plasser. Kravet til P-plasser for bevegelseshemmede følger normen i 
forslag til ny arealdel. 

6.5.3 Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 

Parkeringsplasser for leilighetene, gjesteparkeringsplasser og parkeringsplasser for 
bevegelseshemmede vil dekkes i parkeringskjeller, der det legges opp til ca. 70 p-plasser. Småhusene 
har sine egne garasjer med mulig gjesteparkering på terreng foran garasje. 

Reguleringsbestemmelsene krever at det skal opparbeides minst 0,1 p-plasser for forflytningshemmede 
pr boenhet. Disse plassene tillates lagt på bakkeplan og i P-kjeller. For bevegelseshemmede er det trolig 
mest praktisk å parkere i p-kjeller, der det ikke er snø og is. Det er derfor ikke vist parkering på bakken i 
landskapsplanen. 

6.6 Tilknytning til infrastruktur  

6.6.1 Overvannshåndtering og tilkobling til vann- og avløpsnett 

I dagens situasjon slippes deler av overvannet direkte ut i terrenget, mens andre deler føres ufordrøyet 

ut i avløpet. Denne ordningen fører til overbelastning av avløpssystemet, og store flomtopper i gateløpet 

ved kraftige regnskyll. 

Reguleringsplanen krever at overvann skal infiltreres på egen eiendom eller fordrøyes før det eventuelt 

føres bort på en måte som ikke medfører flomfare eller ulempe for andre. Det er ønskelig å legge til 

rette for klimatilpassing med en høy blågrønn faktor gjennom å legge inn vegetasjon og f.eks. åpen 

fordrøyning og bortleding av vann i feltet. Løsningen skal sikres gjennom rammesøknad. 
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Reguleringsbestemmelsene legger opp til at dimensjoneringen av overvannshåndteringen skal beregnes 

med en klimafaktor på 1,5, sammenlignet med dagens dimensjonerende nedbørsintensitet. 

Overvannshåndteringen vil kunne skje som fordrøyning innenfor felt BBB2, som ligger nedstrøms i 

området. Det legges opp til naturlig fordrøyning i form av jordsmonn, regnbed og beplantning som 

absorberer nedbøren og forsinker avrenningen. For å håndtere større nedbørsmengder vil det i tillegg 

legges inn fordrøyningsanlegg i deler av området. Disse løsningene vil forbedre avrenningssituasjonen i 

området. I forbindelse med utbyggingen vil det foretas sprengningsarbeider mot fjellet i øst. Her vil 

avrenning fra fjellet naturlig infiltreres lokalt. 

6.6.2 Energiforsyning 

Planområdet ligger innenfor 

konsesjonsområde for fjernvarme, og i 

nærheten av offentlige vann- og 

avløpsledninger og annen teknisk 

infrastruktur. Mye av elektrisitet-, og 

telefonnettet i området er i dag lagt som 

luftstrekk langs Fagerliveien og Kringsjå. 

Deler av dette vil kunne legges som 

jordkabel i forbindelse med utbygging i 

området. Utbyggingen vil trolig utløse 

behov for økt kapasitet i 

strømforsyningen. Det er ønskelig å legge 

en framtidig transformator inn i ett av 

byggene, sentralt i planområdet.  

Det er lagt inn krav om at ny bebyggelse skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. Erfaringsmessig kan andre 

løsninger være mer rasjonelle enn fjernvarme. Det er derfor tatt inn en bestemmelse om at det vil kunne 

gjøres unntak fra tilknytningsplikten dersom det kan dokumenteres at alternative energiløsninger vil 

være miljømessig bedre enn fjernvarmetilknytningen.  

Ut over dette er det ikke behov for å regulere inn egne formål eller sette egne bestemmelser som 

omhandler teknisk infrastruktur. 

6.7 Trafikkløsning 

6.7.1 Kjøreatkomst og parkering 

Hovedadkomst for kjørende vil skje fra Fagerliveien via fire avkjørsler, vist med avkjørselspil.  

Adkomst til boligene innenfor BBB1 vil løses gjennom tre innkjøringer, hvorav den den nordligste er 
felles med tilstøtende bebyggelse i nord. Det stilles krav til at utearealene skal opparbeides slik at 
personbiler gis mulighet til å snu på egen eiendom. Ved at biler kan unngå å rygge ut i Fagerliveien og 
fortauet, blir trafikksikkerheten betraktelig bedret.  

Hovedinnkjørselen til felt BBB2, der de fleste boligene vil ligge, skjer direkte til parkeringskjeller. 
Parkeringskjelleren er lokalisert under lekeplassen. Dette arealet vil forbindes med boligene og 

Figur 28. Det varslede planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet 
for fjernvarme 
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uteområdene via en heis, og vil være universelt utformet. Helt nord i felt BBB2 er det vist en sekundær 
innkjøring. Denne fungerer som avkjørsel for sydlige delen av BBB1, og vil samtidig fungere som adkomst 
til renovasjonsløsningen, som beredskapsadkomst og som innkjørsel for nyttetransport. Om en taxi, et 
pizzabud eller en som har kjørt seg bort har behov for å stoppe, kan det skje her. Veien inn til BBB1 vil 
fungere som vendesone.  

Det er i tillegg lagt inn en beredskapsadkomst helt syd i området. Denne er ikke beregnet for normal 
trafikk.  

6.7.2 Tilknytning til overordnet vegnett 

Tilknytningen til overordnet vegnett skjer gjennom utvidet bruke av eksisterende veisystem via 
Fagerliveien. 

6.7.3 Utforming av veier 

Hovedveien, «SKV1» utformes med 6 m asfaltert kjørebredde og 2,5 m fortau. Dette tilsvarer om lag 
dagens standard, men avviker litt fra normal bredde for en samlevei (Sa2). Fartsgrensen er 40 km/t. 

Veien opp til Bryggerifjellet «SKV2» følger dimensjoneringen i reguleringsplanen «Reguleringsendring 
del av Bryggeriet», med en regulert kjørebredde på 5 m, totalt regulert bredde 7,5 m med sidearealer. 

Veien ned fra Karivold borettslag «SKV3» skal være enveiskjørt, og er regulert med en kjørebredde på 
4,5 m, som er vegvesenets minste veiklasse med et kjørefelt på 4 meter. Veien er privat, men skal være 
åpen som gang- og sykkelforbindelse for allmennheten. Veien skal primært fungere som vei for 
renovasjonskjøretøy som betjener Karivolden borettslag, og er utformet slik at den fungerer som 
beredskapsvei for brannbil for boligmassen innenfor planområdet. På grunn av stigningsforholdet 
(12,5%) er veien koplet rett på SKV1 (Fagerliveien), og ikke SKV2. 

6.7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Sykkelplanen «Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad», legger opp til at sykkeltransport skal skje 
som blandet trafikk i dette området. Det er derfor ikke behov for en egen sykkelvei. 

Planen krever at sykkelparkering skal dimensjoneres med plass til to sykler pr. boenhet. Sykkelplassene 
skal være lett tilgjengelige og minst 75% av dem skal være overbygd. Med lett tilgjengelig sykkel og 3 
minutter sykkeltur til f.eks. Stortorvet vil det for mange være gunstigere å sykle enn å kjøre bil.  

Det er etablert fortau langs Fagerliveien i dag. Den planlagte bebyggelsen vil knyttes opp mot fortauet 
via interne gangsystemer. Med unntak av sti opp mot Bratthammeren, og enkelte trapper, vil 
gangsystemene utformes etter prinsippene om universell tilgjengelighet. I motsetning til i dagens 
situasjon vil planområdet være åpent for allmennheten. Det legges til rette for en sti opp mot 
Bratthammeren (med trappetårn), samt ny vei opp til Karivold borettslag. Dette vil forenkle 
kommunikasjonene for beboere i planområdet og nærområdet. 
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6.7.5 Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter i dag en rekke grunneiendommer og festetomter som eies av to ulike 
eierkonstellasjoner. Enkelte av eiendomsgrensene er usikre. I forbindelse med gjennomføring av planen 
vil eiendomsmassen samles i en festetomt og en grunneiendom. De usikre grensene vil også fastsettes. 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Planen legger i utgangspunktet ikke opp til at det etableres nye offentlige anlegg som skal overtas av 
kommunen, men det vil bli aktuelt å oppgradere og delvis legge om eksisterende offentlige anlegg som 
veiarealer, fortau og vann og avløpssystemer. 

Figur 29. Kartutsnitt som viser prinsippene i gangsystemene. Gangsoner er her vist mer rosa linje. En ny adkomst opp til 
Bratthammeren opparbeides via et trappetårn. Denne vil fungere som en snarvei opp til rekreasjonsområdene ved 
Bingedammen. Sykkeltransport vil skje som blandet trafikk i kjøreveiene.  
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6.9 Universell utforming  

For bebyggelsen innenfor BBB2 vil det automatisk utløses krav til universell utforming av uteområdene 
knyttet til boligfunksjonene. Det stilles derfor ikke krav om dette i reguleringsbestemmelsene.  

Planområdets topografi innebærer at det må gjøre grep for å kunne oppnå universell tilgjengelighet. 
Det er utarbeidet en landskapsplan der det er lagt inn både trapper og rampeløsninger. Det er lagt vekt 
på å bygge opp likeverdige løsninger. De skisserte rampene vil derfor ikke oppleves som en omvei eller 
bakvei for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Der det er lagt til rette med utendørs trapper ned 
mot f.eks. Fagerliveien, er blokkene utformet slik at det er mulig å ta heis fra gatenivå og opp på 
gårdsrommet mellom bygningene. En slik heis vil også betjene parkeringskjelleren. Det legges opp til en 
gangadkomst opp til Bratthammeren i form av et trappetårn. Denne vil på grunn av det naturlige 
terrenget ikke kunne utformes universelt.  

6.10 Uteoppholdsareal 

6.10.1 Privat og felles uteoppholdsareal 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at det skal opparbeides minst 80 m² felles eller privat 
uteareal for boligene, og at minimum 10 m2 av dette skal være privat areal. For BBB2 kreves det at minst 
40 m² av arealet skal opparbeides som felles leke- og uteoppholdsareal på bakkeplan. Lekeplassen (BLK) 
kan inngå som en del av felles uteoppholdsarealer. Opparbeidelsen sikres av rekkefølgebestemmelsene. 

Det er gode solforhold i området. Takterrasser og private balkonger vil være en viktig del av 
bokvaliteten, og inngår som uteoppholdsareal. Også vestvendte støyutsatte balkonger vil være en 
kvalitet i dette området, da det er meget gode solforhold om kvelden i sommerhalvåret, når det er lite 
trafikk. Det legges opp til en innglassing av balkongene med minimum 8 mm tykt, herdet, laminert glass 
med åpningsbare felt. Det legges opp til at balkonger og takterrasser som ikke er støyutsatt inngår som 
uteoppholdsareal. Der støyen kan avbøtes inngår balkongene som uteoppholdsareal. Alle boligene med 
balkong mot Fagerliveien vil også ha balkong mot stille side. 

Figur 30. Utsnitt av landskapsplan som viser en mulig opparbeidelse av leke- og uteoppholdsarealene. Her er det lagt inn en 
variasjon av oppholdsmuligheter. sentralt mellom blokkene er det er forholdsvis stort flatt nivå der det er muligheter for å 
utøve "arealkrevende» lek som ballspill eller sykkelopplæring. Lenger nord i området terrasseres området etter terrenget. Her 
kan det opparbeides lekearealer for de minste barna sammen med sittebenker. Det er også vist mulighet for dyrkningskasser 
de solrike terrasserte skråningene. Terrasseringen og beplantningen vil inngå som en del av overvannshåndteringen. 
Høydeforskjellene skaper variasjon og trivsel, men er samtidig bygd opp etter prinsippene om universell tilgjengelighet. Dette 
vil bli solrike og innholdsrike oppholdssoner for mennesker i alle aldre. 
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6.10.2 Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal 

Reguleringsbestemmelsene stiller, i tråd med arealdelens § 3-5, bokstav c) anbefaling, krav til at boliger 
innenfor planområdet skal disponere minst 80 kvm tilfredsstillende felles eller privat uteareal for 
opphold pr. boenhet. Landskapsplanen som er utarbeidet sammen med detaljreguleringen viser 
hvordan man kan opparbeide tilstrekkelig med felles leke- og uteoppholdsarealer.  

Med rundt 70 boenheter vil hver boenhet kunne få tilgang til 80 kvm uteopphold, hvorav halvparten på 
bakken. Ut fra landskapsplanen og illustrasjonsprosjektet er det beregnet ca. 2900 m2 uteopphold på 
bakkeplan, 1400 m2 på balkonger og 1600 m2 på takterrasser, noe som tilsvarer ca. 84 m2 uteopphold 
pr. boenhet.  



Fagerlifjellet  PlanID.: 3004 1188 

SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS   49 

  
 
 

 

Figur 31. Figuren viser 2930 kvm felles uteoppholdsareal på bakkeplan.  

Figur 32. Figuren viser solforholdet i de sentrale delene av uteoppholdsarealet, 21 mars. Her er det sol store deler av dagen. 
Spesielt bra er det om ettermiddagen, da det er sol fram til etter 18.00. 
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6.10.3 Lekeplasser 

Arealdelens bestemmelser stiller krav om at en tilstrekkelig del av uteoppholdsarealet skal være egnet 
for lek, men angir ikke noe absolutt tall. I planen er det regulert inn et lekeareal som dekker ca. 650 kvm. 
Planen forutsetter også at det legges lekeareal til andre deler av byggeområdet, som vist i figuren 
nedenfor.  

Retningslinjene til arealdelen anbefaler at det skal avsettes en småbarnslekeplass på minst 100 kvm. I 
nærhet til boligene. For områder med 25 - 200 boenheter bør det i tillegg avsettes areal til 
kvartalslekeplass på minst 1,5 da, der delområdene ikke bør være mindre enn 500 kvm.  

Arealdelens retningslinjer er utformet for mer spredt felt-bebyggelse utenfor bykjernen, og er ikke 
nødvendigvis beregnet for mer kompakte prosjekt som Fagerlifjellet.  

Planen legger opp til et krav på 80 kvm uteopphold, i tråd med kommuneplanens arealdel. Det er behov 
for både private uteoppholdsarealer der beboerne har mulighet for å trekke seg tilbake, samt felles 
uteoppholdsarealer der beboere i alle aldre kan møtes. 

Lekeplassen vil opparbeides med lekeapparater spredd rundt i området, slik at man kan «leke» seg 
gjennom området. Uteområdene er planlagt med åpne og lukkede arealer, som gir mulighet for et 
spekter av lek. I de mindre lukkede arealene skal man kunne oppdage, tirre nysgjerrigheten og skape 
sin egen fantasiverden, eller bare rett og slett kunne trekke seg litt tilbake. I tillegg er det planlagt store 
gressområder som gir rom for å sparke ball, leke, løpe sisten o. l. Det er også lagt opp til at beboerne 
skal ha mulighet til å dyrke i kjøkkenhage, en aktivitet flere generasjoner med fordel kan gjøre i 
fellesskap. I tillegg flere typer apparater er plassert rundt i område, som terrengsklie, vipper, sandkasse, 
balansestokker, treningsapparater og karuseller.  

Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel på hvordan lek og uteopphold kan løses. Illustrasjonen er ikke 
juridisk bindende for arealbruken.  

Figur 33. Figur som viser mulig plassering av lekearealer, markert med gult. De gule arealene dekker til sammen 650 kvm, og 
gir varierte lekemuligheter. Se også vedlegg 5. 
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Lekeplassen er sentralt plassert mellom blokkene. Alle boligene innenfor BBB2 vil dermed ligge mindre 
enn 50 meter fra en småbarnslekeplass, slik arealdelen gir retningslinjer om. Lekeplassen skal også tilby 
kvaliteter for større barn. Lekeplassen ligger solrikt og beskyttet og er lokalisert til området mellom 
bebyggelsen, noe som vil være en naturlig møteplass for både barn og voksne. Området kan møbleres 
med tilbud for barn i flere aldre i tillegg til møblering for voksne slik at lekeplassen kan fungere som en 
forlengelse av det private uteoppholdsarealet for boligene. 

6.10.4 Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon 

Det er noe vegetasjon i området i dag i form av hagearealer og enkelte trær mot Bratthammeren. Disse 
arealene vil omdannes til byggeområde, og vegetasjonen vil måtte fjernes i byggeperioden og erstattes 
med parkmessig beplantning.  

6.10.5 Turveier og friområder som er åpne for allmennheten 

Planen legger ikke opp til at det opparbeides offentlig eide friområder. Planområdet vil imidlertid 
framstå som åpent, og det legges til rette for at beboere i området vil kunne krysse arealet i mye større 
grad enn i dag. Som illustrasjonsplanen (vedlegg 5) viser, vil det blant annet legges til rette for en 
gjennomgangsmulighet fra Bratthammeren ned til Fagerliveien.  

6.10.6 Atkomst og tilgjengelighet 

For den planlagte boligtypen innenfor BBB1 kreves det ikke universell utformingen. På grunn av 
terrenget vil uteområdene til boligene terrasseres. Det vil opparbeides en gangforbindelse med trapper. 
Her kan beboere alternativt benytte fortauet som vil ligge parallelt med Fagerliveien.  

Lekeplassen og uteoppholdsarealene innenfor BBB2 vil være tilgjengelig for beboere innenfor 
planområdet, via heis, rampe og trapper som leder ut på plassen. Renovasjonsanlegget vil være 
universelt tilgjengelig fra boenhetene innenfor BBB2.  

6.10.7 Sesongbruk 

Det vil ikke være noen sesongvariasjoner i bruken av leke- og uteoppholdsarealene, annet enn det som 
styres av naturlige årstidsvariasjoner.  

6.11 Landbruksfaglige vurderinger 

Ikke relevant for planen. 

6.12 Kollektivtilbud 

Det er ikke lagt opp til tiltak i tilknytning til kollektivtilbudet innenfor planområdet, da det ligger med 

kort avstand til eksisterende busslommer. 

6.13 Kulturminner 

Fylkeskonservator uttaler at det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig 

vern i planområdet. Føre var ber konservatoren allikevel om at det tas inn en generell henvisning til 

kulturminnelovens § 8, om at anleggsarbeider øyeblikkelig skal stanses og at fylkeskonservatoren skal 

varsles dersom det under anleggsarbeid treffes på automatisk fredete kulturminner. 
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6.14 Sosial infrastruktur  

Det tilrettelegges ikke for sosial infrastruktur innenfor planområdet, da dette dekkes av fasiliteter i 
nærmiljøet.  

6.15 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Området vil tilknyttes vann og avløp gjennom utvidelse av eksisterende anlegg. Løsninger for slukkevann 

må vurderes særskilt ved detaljprosjekteringen. Noe av det eksisterende VA-anlegget som ligger i veien 

opp mot Karivold borettslag må legges om.  

Energiforsyning er ikke vist med et eget formål i planen. Planområdet ligger i konsesjonsområde for 
fjernvarme, og vil tilrettelegges for vannbåren varme. Det legges opp til at ny transformator for området 
legges inn i bebyggelsen. 

6.16 Overvannshåndtering 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at takvann og overflatevann skal fordrøyes og/eller infiltreres 

på en måte som opprettholder eller forsinker avrenningsraten fra planområdet. For å ivareta framtidige 

behov i et villere og våtere klima dimensjoneres overvannshåndteringen etter en klimafaktor på 1,5. 

Plan for håndtering av overvann skal godkjennes av kommunen. For å sikre gjennomføringen av anlegget 

kreves det at det ved rammetillatelse skal legges ved en overordnet utomhusplan som viser 

sammenhengene mellom overvannshåndtering, arealbruk og etableringen av grønnstruktur.  

VA-anlegget i nærområdet er ikke separert i dag. Overvannet må derfor i størst mulig grad fordrøyes og 

infiltreres på egen grunn. Overvannsløsningene i området vil opparbeides slik at de vil fange opp 

flomveier for å hindre skader eller oversvømmelser i bygninger og andre konstruksjoner. 

Det legges opp til at takvann fra boligene ledes direkte til terreng. Takkvannet og avrenning fra andre 

harde flater vil videre ledes mot åpne grøfter/regnbed for infiltrering i grunn eller fordrøyning. 

Landskapsplanen legger opp til at det etableres blågrønne strukturer som kan bidra til å fordrøye og 

suge opp regnvann. Gjennom terrassering og beplantning i deler av planområdet, blir attraktive 

uteoppholdsarealer samtidig en del av overvannshåndteringen.  

Overvannsanlegget er etter planen delt opp i to gårdsrom. Det anlegges et infiltrasjons-

/fordrøyningsmagasin for hvert av gårdsrommene. Vann som ikke lar seg infiltrere i grunnen fanges opp 

av drensledninger og ledes til et fordrøynings-, /infiltreringsmagasin sørvest i området, med strupet 

utløp til kommunalt nett.  

Det nedre gårdsrommet ligger over p-kjeller. I deler av gårdsrommet opparbeides 3 lavpunkt med sluk. 

Overvannet føres til sluk via slukrenner og åpne grøfter. Fra sluk føres overvannet langs tak i p-kjeller til 

fordrøyningsmagasinets innløpskum/sandfangsluk.  

Fredrikstad kommune planlegger en utbedring av avløpssystemet i nærområdet. Planområdet vil med 

dette på sikt tilknyttes et vann- og avløpsanlegg der overvann og spillvann separeres. Etter planen vil 

anlegget etableres parallelt med utbyggingen. 
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6.17 Plan for avfallshenting 

Det er regulert inn to arealer for renovasjon i tilknytning til innkjøringene mot Fagerliveien. Utformingen 
av disse anleggene skal detaljeres i utomhusplanen. Renovasjonsanleggene vil gis universell utforming, 
ligger lett tilgjengelig for beboerne i området, og vil tilfredsstille renovatørens behov. 

Det er utarbeidet en renovasjonsteknisk plan som angir dimensjoneringen av anlegget og hvilke 
prinsipper som skal legges til grunn for opparbeidelsen, se vedlegg 4.  

Avfallsbilen vil i liten grad komme i konflikt med syklende og gående. 

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Hendelse 6. Radongass 

Det er en generell fare for at radongass kan trenge inn i bygninger, enten fra grunnen i området, eller 
fra tilkjørte masser. Radonforekomstene kan opptre punktvis og være vanskelig å påvise før det bygges, 
spesielt fordi det vil gjøres omfattende terrengarbeider i forbindelse med denne utbyggingen. Det 
anbefales at det legges til rette for utlufting av grunn under boliger og at radonnivået i boliger mot grunn 
måles etter endt bygging. 

Tiltak: Det vil legges radonsperre, og det kan være aktuelt å drenere luften under bygningene slik at 
grunnen ved behov vil kunne luftes.  

Hendelse 29. Støv og støy; trafikk  

Deler av byggeområdet er beregnet til å ligge i «gul sone» som følge av trafikkstøy fra Fagerliveien. 

Området er ikke spesielt utsatt for luftforurensning. 

Figur 34. Utsnitt av renovasjonsteknisk plan som viser plassering og utforming av renovasjonsanleggene. 
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Tiltak: Leke- og uteoppholdsområder vil skjermes bak bebyggelse, og ligger i stille side. Støyutsatte 

balkonger vil innglasses. Det vil gjøres støyberegninger i forbindelse med detaljprosjektering av boliger. 

Det legges til en stor grad opp til gjennomomgående leiligheter. Alle boenheter vil dermed få en stille 

side. 

Hendelse 44. Ulykke i av-/påkjørsler 

Hendelse 45. Ulykke med gående/syklende 

En trafikkøkning inn og ut av planområdet som følge av tiltaket vil medføre høyere risiko for 

trafikkulykker. 

Tiltak: Antallet avkjøringer langs Fagerliveien reduseres. Selv om området vil romme flere boliger, vil 

situasjonen bli mer oversiktlig for alle trafikantgrupper.  

6.19 Rekkefølgebestemmelser 

Rekkefølgebestemmelsene sikrer opparbeidelse av uteoppholdsarealer og lekeplass før det gis 

brukstillatelse for boligene innenfor planområdet. Utformingen av disse arealene skal framgå av en 

utomhusplan. Av praktiske hensyn er det satt inn en bestemmelse om at beplantning, tilsåing o. l. 

innenfor uteoppholdsarealer og lekeplass, som er årstidsavhengig, skal være gjennomført senest første 

vekstsesong etter at boligene er tatt i bruk. 

Videre er det satt inn bestemmelse som krever at hovedatkomst, renovasjonsanlegg og teknisk 
infrastruktur skal være etablert før det gis brukstillatelse for nye boliger innenfor planområdet.  

For å sikre at etablering av grønnstruktur, plassering av bygninger, terrengarbeider og overvannsløsning 
mm er løsbart, kreves det at det ved søknad om rammetillatelse skal legges ved en overordnet 
utomhusplan som viser sammenhengene mellom overvannsløsningen og utformingen av 
uteopmrådene. 

7 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

7.1 Overordnede planer 

7.1.1 Avvik fra kommuneplanens arealdel  

o Reguleringsplanen stiller krav til færre parkeringsplasser enn kommuneplanens arealdel. Dette 
vil bidra til at området blir mindre bilbasert, noe som bygger opp under sentrale myndigheters 
målsettinger. Parkeringskravet må også sees i sammenheng med planområdets sentrale 
beliggenhet. 

7.2 Landskap 

Fjernvirkningen vil i liten grad endres av tiltaket, da det er tilpasset gateløpet og omkringliggende 
bebyggelse. Sett fra nærområdet vil inntrykket endres ved at bebyggelsen vil framstå som tettere og 
mer homogen. De nye bygningsvolumene er utformet slik at de ikke skal forstyrre solforholdene til 
boligblokkene som ligger på Bratthammeren og Karivolden borettslag. Det er satt inn konkrete 
høyderestriksjoner som i all hovedsak holder bebyggelsen lavere enn bebyggelsen oppe på 
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Bratthammeren. Byggehøydene nærmest Bratthammeren varierer mellom 40 og 47,5 m o. h. Til 
sammenligning ligger 1. etg. på Kringsjå rundt 46 m o.h. 

7.3 Stedets karakter 

Karakteren på stedet endres ved transformasjonen fra spredt småhusbebyggelse til en tettere 
bygningstypologi. Den nye typologien vil allikevel utformes slik at skalaen forholder seg til bebyggelsen 
i de tilstøtende områdene.  

7.4 Byform og estetikk 

Reguleringsbestemmelsene krever gjennom et forholdsvis detaljert kart og bestemmelser at 
arkitekturen skal gis en volumoppbygging, utforming og materialvalg som passer inn i gateløpet og 
landskapsovergangen mellom Fagerliveien og Bratthammeren. 

7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Det er ikke registrert kulturminner eller viktige bygningsmiljøer innenfor planområdet. 
Reguleringsbestemmelsene stiller derfor ikke spesifikke krav knyttet til bygningsvern eller annet vern. 

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

I avsnittene nedenfor er planen vurdert etter kriteriene som framgår av §§ 8-12 i naturmangfoldloven. 
 
§ 8. Kunnskapsgrunnlaget 

Planområdet er undersøkt gjennom befaringer og det er foretatt utsjekk mot DN sin naturbase. Det er 
ikke registrert forekomster av truede eller svartelistede dyr eller planter, viktige naturtyper eller 
kulturlandskap i selve planområdet eller dets influensområde. Hele planområdet er allerede bebygd.  

Det er ikke registrert grunnforurensing i planområdet, men det finnes en nedgravd drivstofftank ved en 
av boligene, noe som representerer potensiell lokal forurensing av grunnen. 

Vi anser kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig for å utelukke skade på viktige, biologiske interesser.  

§ 9. Føre-var-prinsippet 

Virkninger av planlagte tiltak innenfor planområdet vurderes i hovedsak å være kjent. 

§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning 

I henhold til naturmangfoldloven §10, skal en samlet belastning, som f. eks. stykkevis nedbygging av 
landskap, økosystemer, naturtyper og arter unngås. Denne utbyggingen skjer som en transformasjon og 
fortetting av eksisterende bebyggelse i et sentrumsnært område. Alternativet til fortetting ville kunne 
ha vært å ta i bruk ubebygde naturområder i et mindre sentralt område.  

§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: 

Ut over å fjerne den nedgravde oljetanken på forskriftsmessig måte er det ikke vurdert som aktuelt å 
gjennomføre avbøtende tiltak. 

§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Bortsett fra eventuelle tiltak for å hindre forurensing ved håndtering av massene i området, er det ikke 
behov for spesielle teknikker eller driftsmetoder i forbindelse med utbygging og framtidig bruk av 
området.  
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7.6.1 Naturverdier 

Ikke relevant 

7.6.2 Biologisk mangfold 

Ikke relevant 

7.6.3 Verdifull vegetasjon 

Ikke relevant 

7.6.4 Viltinteresser 

Ikke relevant 

7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Planen sørger for at boligområdet, som i dag framstår som private villahager, åpnes for allmennheten. 
Det vil legges til rette med gangsti og trappetårn opp mot Bratthammeren. 

7.8 Trafikkforhold 

7.8.1 Veiforhold 

Kjøreveisystemet endres i liten grad. En reduksjon av antall innkjøringer til området, og en bedre 
utforming av utkjøringene for å unngå at beboerne rygger ut i veien/gangveien, bidrar til en sikrere 
trafikkavvikling. 

7.8.2 Trafikkøkning/reduksjon 

Et større antall boenheter vil bidra med økt turproduksjon. 

Utbyggingen legger opp til små husholdninger, sannsynligvis med en stor andel eldre mennesker. 
Samtidig ligger området sentrumsnært, og i tilknytning til et godt kollektivtilbud. Om man regner en 
turproduksjon på 2,5 turer pr. dag, vil boligøkningen bidra med en turproduksjon på om lag 150 ÅDT, 
eller en bil hvert 5. minutt på dagtid.  

7.8.3 Kollektivtilbud 

Kollektivtilbudet endres ikke, men vil kunne utvide/opprettholde reisetilbudet ved at området tilføres 
flere beboere.  

7.9 Barns interesser 

Med unntak av lek i private villahager vil ikke en utbygging i området berøre arealer som er i bruk, eller 
er egnet for lek og rekreasjon. En effekt av utbyggingen er at uterommet mellom blokkene vil bli 
parkmessig opparbeidet og frigjort for personbiltrafikk, slik at det blir egnet for lek- og uteopphold.  

7.10 Sosial infrastruktur 

Økt innflytting vil på sikt lede til behov for større skolekapasitet i området og sentrum for øvrig. Det 
antas at de fleste av første beboerne i området ikke har barn i skolepliktig alder, så det forventes ikke 
at skolekapasiteten blir presset med det første, som en direkte følge av utbyggingen.  
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7.11 Universell tilgjengelighet 

Tiltak innenfor sørvestre del av planområdet, BBB2, vil utformes i tråd med kravene til universell 
utforming gjennom terrassering, ramper og heiser. I den nordligste delen av planområdet (BBB1) vil det 
ikke føres opp tradisjonell blokkbebyggelse med leiligheter, men store eneboliger. Her vil ikke krav om 
universell tilgjengelighet til utendørs fellesfunksjoner slå inn. Området vil allikevel opparbeides slik at 
det i størst mulig grad blir lett tilgjengelig for flest mulig.  

7.12 Energibehov – energiforbruk 

Tiltaket vil utformes som nybygg med strenge krav til energibruk. Bygget vil kunne tilknyttes 
fjernvarmeanlegg. Den sentrale lokaliseringen gjør at energibehovet knyttet til transport vil være mindre 
enn om tiltaket lå mindre sentralt.  

7.13 ROS 

7.13.1 Rasfare 

Området består av fast fjell. Det er ikke gradienter som utgjør en fare mht. skred eller steinsprang. 

7.13.2 Flomfare 

Området er i utgangspunktet ikke flomutsatt i dag. I en framtidig situasjon er det viktig at planområdet 
utformes på en måte som kan håndtere urbane flommer i forbindelse med kraftig nedbør. Planen krever 
derfor at overvannshåndteringen dimensjoneres etter en klimafaktor på 1,5.  

7.13.3 Vind 

En utbygging i området vil i liten grad endre vindforholdene. Det er lite vegetasjon i området, og det 
legges opp til forholdsvis lav bebyggelse med store uterom.  

7.13.4 Støy 

Planen krever at det skal avsettes minimum 40 kvm uteoppholdsarealer på bakkeplan pr. boenhet. 
Støyberegninger viser at det vil være mulig å anlegge tilstrekkelig med felles støyfrie leke- og 
uteoppholdsarealer i arealene bak bebyggelsen innenfor BBB1 og mellom bebyggelsen innenfor BBB2. 

Mot Fagerliveien er trafikkstøyen i fasadene for år 2039 beregnet opp til 63 dB LDEN. Siden dette er over 
tiltaksgrensen på 55 dB LDEN, er det gitt en avviksbestemmelse som tillater etablering av boliger i gul 
støysone, under forutsetninger av at alle boenheter gis en stille side, og at støyutsatte balkonger glasses 
inn. Til tross for støybelastningen vil det kunne opparbeides sørvestvendte balkonger med gode 
kvaliteter. Her vil støyen kunne avbøtes med f.eks. innglassing av balkonger kombinert med 
lydabsorbenter i balkongtaket. Det vil være nødvendig med en detaljprosjektering av avbøtende tiltak 
mot støy for å imøtekomme kravene som stilles i reguleringsbestemmelsene. Ut fra tilgjengelige kart 
ser forholdene ut til å være relativt gode mht. trafikkstøy. Det er også lite trafikk om ettermiddag og 
kveld, når sola kommer fra vest.  

7.13.5 Beredskap og ulykkesrisiko 

Det er ingen kjente tema som tilsier at det er nødvendig å etablere særskilt beredskap for området, så 
lenge overvannshåndteringen opparbeides etter planen. Utearealer og veistruktur dimensjoneres slik 
at brannbil og andre utrykningskjøretøy skal kunne betjene planområdet. Der høydemateriellet til 
brannvesenet ikke kommer til, vil det opparbeides rømningsveier ihht. brannforskriften.  
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7.14 Jordressurser/landbruk 

Ikke relevant 

7.15 8.16 Teknisk infrastruktur 

Tiltaket innebærer utvidet bruk av eksisterende teknisk infrastruktur.  

7.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Flere beboere med behov for skoleplass elle hjemmehjelp vil påføre kommunen kostnader. På en annen 
side vil tiltaket bidra med både arbeidsplasser og attraktive boliger for potensielt gode 
skattebidragsytere.   

7.17 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planen vil bidra til å etablere flere sentrumsnære boliger, noe som vil bidra til å øke attraktiviteten i 
Fredrikstad sentrum. En økning i antallet beboere vil forsterke mulighetene for næringsutvikling og 
ytterligere arbeidsplassvekst, noe det er mangel på i Fredrikstad.  

7.18 Interessemotsetninger 

I denne saken er det en interessemotsetning mellom ønsket om bevaring av eksisterende bomiljø og 
ønsket om fortetting. Nærmeste nabo i nord ønsker ikke omfattende utbygging i nærområdet. Beboerne 
på Bratthammeren ønsker ikke at framtidig bebyggelse skal forstyrre utsikten. Ut over dette avdekker 
ikke innspillene som er mottatt i forbindelse med varsling av oppstart av planarbeid noen store 
interessemotsetninger.  

7.19 Avveining av virkninger 

Sentrale myndigheter ønsker å fortette i sentrumsnære områder. Transformasjon av Fagerliveien må 
ansees som et ledd i å nå dette overordnede målet selv om karakteren i gatebildet endres noe. En 
transformasjon vil alltid endre bybildet. I dette tilfellet vil man kunne oppnå boliger med gode 
bokvaliteter, samtidig som nærmiljøet får en gevinst i form av bedret infrastruktur og en opprydding av 
gatebildet. De hvite blokkene oppe på Bratthammeren er i dag ganske framtredende, og i kontrast til 
den eksisterende småhusbebyggelsen. Utbygging etter planen vil bidra til å dempe dette bildet.  

8 Innkomne innspill 
Sammendrag av merknadene er gjengitt vedlegg til planbeskrivelsen. 

9 Vedleggsoversikt 
Følgende dokumenter legges ved reguleringsplanen: 

1. Sammendrag av innspill til planarbeidet 
2. Geotekniske grunnundersøkelser, datert 05.11.2019  
3. Støyvurdering, datert 02.12.2019 
4. Renovasjonsteknisk plan, datert 11.11.2019  
5. Landskapsplan, datert 15.01.2020 
6. Snitt av bebyggelsen. 


