
 

SAMMENDRAG AV INNSPILL TIL 

PLANARBEIDET  
Med forslagstillers kommentarer  
Plan: Detaljregulering av Fagerlifjellet 
PlanID: 01061188 
Jnr.:  

Dato: 21.10.2019 
 

 

Det ble varslet oppstart av planarbeid den 23.08.2019, med innspillfrist 10.10.2019. Det er kommet 
innspill fra 9 instanser. 

Nedenfor er innspill gjengitt i forkortet utgave. Forslagsstillers kommentarer er merket med rødt.  
 

Fra Ref. Dato 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 2019/43484 
 

08.10.2019 

Fylkesmannens innspill er delt i to, hvor første del er fremhevede innspill, vurderinger og råd tilknyttet 
det varslede planarbeidet. Del to viser til generelle tema og føringer som er viktige for planarbeidet.  

Innspill  

Vi vil fremheve at føringene i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning (2018) tilsier at det bør benyttes naturbaserte løsninger for håndtering av overvann. Det 
forventes at episoder med kraftig nedbør øker vesentlig i både intensitet og hyppighet, og fører til mer 
overvann. I klimaprofilen for Østfold anbefales det et klimapåslag på minst 40 % på regnskyll med 
kortere varighet enn 3 timer. Håndtering av overvann og bevaring/etablering av 
naturelementer/utearealer bør ses i sammenheng slik at man kan etablere overvannsløsninger som 
også bidrar positivt til naturmangfold og et spennende utemiljø. Vi ser det også som viktig å sikre at alle 
leiligheter og tilhørende uteareal får tilfredsstillende støynivå. Flest mulig leiligheter bør planlegges slik 
at anbefalte grenseverdier i T-1442/2016 ivaretas. I den grad det planlegges for avvik vil vi signalisere 
at vi mener det ikke bør planlegges for leiligheter uten stille side.  

Forslagsstiller:  

Overvann: Det vil gjøres en overvannsprosjekering i forbindelse med regulering av området. Ved å 
samordne arkitekt, landskapsarkitekt og VA-prosjekterende, vil man kunne sørge for løsninger FM 
etterspør. Det vil legges opp til en del større arealer på takflater. Her vil man kunne legge inn fordrøyning 
i form av basseng og sedum, som et blågrønt element i kombinasjon med uteoppholdsarealer. Det vil 
være mulig å legge inn tilsvarende anlegg på bakkenivå for å samle opp regnvann fra planområdet.  

Planområdet ligger «nedstrøms» høyereliggende boligområder uten tilstrekkelig fordrøyning ved høy 
regnintensitet, noe som har ført til oversvømmede kjellere i Fagerliveien. Ved prosjektering av f. eks. 
parkeringskjeller må det prosjekteres en løsning som ikke er flomutsatt, og som ikke bidrar til å øke 
flomtoppen. 

Støy: Det er gjort støyberegninger i forbindelse med planarbeidet som viser at det er mulig å avbøte støy, 
for å skape støyfrie utomhusarealer. Det legges ikke opp til ensidige leiligheter, hverken mot vei eller mot 
fjellsiden.  

Generelle tema  

Forslagsstiller: De generelle temaene er ikke gjengitt eller kommentert.  
 

Fra Ref. Dato 

Østfold fylkeskommune 199260/2019 - 2019/9080 
 

07.10.2019 

Planområdet ligger som «nåværende bebyggelse og anlegg» i gjeldende kommuneplan, og utenfor det 
området som omfattes av Byområdeplanen. Området er i all hovedsak uregulert. En mindre del inngår 
i «Søndre del av Bratthammeren», og krysset Fagerliveien X Kringsjå inngår i «Reguleringsendring del av 
Bryggeriet».  
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Føringene i gjeldende kommuneplanens arealdel er en boligfordeling på 50-40-10 mellom bysentrum, 
tettstedsområde og lokalsamfunn. Forslag til ny kommuneplan foreslår å endre fordelingen til 60-30-
10. I forslag til revidert plan angir kommunen også en noe annen tilnærming til fortetting i 
eneboligområder.  

Fortettingsstrategien, som ligger til grunn for forslag til ny kommuneplan har angitt anbefalinger for 
fortetting på grunnlag av analyser for følgende:  

• Hvor bør det fortettes ut fra målet om nullvekst i biltrafikken (gangbarhetsanalyse).  

• Hvor er fortetting aktuelt ut fra eiendoms- og bebyggelsesstruktur (morfologi).  

• Hvor må fortetting særlig avveies mot bevaringshensyn (DIVE-analyse beskrive, tolke, 
verneverdier, handlingsrom, tålegrense)  

• Potensielle fortettingsområder ble kontrollert mot naturverdier, landskap, fareområder, flom 
og overvannsflom, luftkvalitet og støy og stilleområder.  

Forslagsstiller: Planområdet er sentralt lokalisert, og vil bidra til å bygge opp under ønsket om nullvekst 
i trafikken. Fortettingen ligger i en overgangssone mellom småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, og er 
formet nettopp for å megle mellom disse typologiene. Bebyggelsen som skal rives er ikke verneverdig, er 
delvis forfallen og gir ikke de beste bokvalitetene slik den er formet. Den planlagte bebyggelsen vil tilby 
flere boenheter, samtidig som det legges opp til både større og roligere uteoppholdsarealer. Forholdet 
til overvann, støy vil utredes gjennom planprosessen.  

Fortettingsstrategien sier at «Ettersom det ikke trengs mer areal til fortetting enn de gitte større 
transformasjonsområdene, kan eksisterende bebyggelse bevares også i de mer sentrumsnære 
områdene». Vi mener kommunen bør legge denne kunnskapen til grunn for arbeid med 
fortettingsprosjekter, og gjøre en vurdering av om dette konkrete fortettingsprosjektet er ønskelig og 
nødvendig for å nå målene.  

Følgende bestemmelse om estetikk (pkt. 6) i gjeldende kommuneplan muliggjør en slik vurdering, og gir 
kommunen hjemmelsgrunnlag for å redusere volum og utnyttelsesgraden i prosjektet dersom de mener 
at lokale hensyn og kvaliteter blir tilsidesatt: «Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at de får en god 
arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon. Tiltaket skal ha gode visuelle kvaliteter både i seg 
selv, i forhold til dets funksjon og til bygde og naturlige omgivelser og plassering.»  

I og med at det ikke er regionale verneverdiinteresser i de boligene som blir direkte eller indirekte 
berørt, ber vi kommunen gjøre en slik vurdering ut fra lokale hensyn.  
Forslagsstiller: Det vil gis en beskrivelse av eksisterende bebyggelse i planbeskrivelsen. 

Konsekvensutredning  

Planinitiativet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning, og det er konkludert med at 
planforslaget ikke fanges opp av KU-forskriften. Ut ifra planstatus og hva det varsels oppstart om støtter 
vi denne vurderingen, men vi minner om at det er kommunen som rett myndighet i KU-spørsmålet.  

Transformasjon og endret boligtypologi  

I planinitiativet beskrives et ønske om å rive eksisterende bebyggelse og erstatte dette med bolighus 
opp til 5 etasjer. Bebyggelsen skal være tilpasset gateløpet og tilstøtende småhusbebyggelse og 
blokkbebyggelse. Det er ikke beskrevet hvordan denne tilpasningen er tenkt utført. Bokvalitet må være 
et viktig tema. Leiligheter som kun henvender seg mot nord eller nordøst bør ikke tillates.  

Vår vurdering er at intensjonen med planarbeidet, endret boligtypologi og utnyttelse, er i tråd med 
fylkesplanens intensjoner når det gjelder sammensetning av variert boligbebyggelse og når det gjelder 
fortetting og arealeffektivitet. Dette ønsket må avveies mot ulike hensyn, slik at dette blir gjort med 
kvalitet og ikke går vesentlig på bekostning av andre hensyn. Se våre innspill for ulike tema nedenunder.  
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Forslagsstiller: Hvordan bebyggelsen vil kunne tilpasses det eksisterende framkommer av planinitiativet 
gjennom diagrammer og illustrasjoner. Prinsippene som framkommer i planinitiativet, vil legges til grunn 
for det videre planarbeidet.  

Parkering  

For å forsvare et fortettingsprosjekt må det også tas inn parkeringsbestemmelser med maxkrav til 
bilparkering og min-krav til sykkelparkering. Området ligger i sykkelavstand til sentrum og ny 
jernbanestasjon på Grønli. Vi ber kommunen drøfte strengere max-normer enn hva som ligger i 
gjeldende kommuneplan (max 1,2) og strengere minimumskrav for sykkel. Det må også legges til rette 
for lading i parkeringsanlegg for ladbare biler og sykler.  
Forslagsstiller: Det vil tas inn maxkrav for parkering. 

Arkeologi - Automatisk fredete kulturminner  

Det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i planområdet. Vi ber 
om at følgende tekst blir tatt inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser:  

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av 
helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., skal arbeidet 
øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, 
(Kulturminneloven) § 8.  

Nyere tids kulturminner  

Planbeskrivelsen må visualisere hvordan prosjektet vil framstå og tilpasser seg omgivelsene. Dette kan 
gjøres ved at bygningene framstilles som volumer med abstrakte fasader. Alle illustrasjoner må vise 
planforslagets maksutbygging.  
Forslagsstiller: Dette er allerede gjort i mulighetsstudiet, og vil følges opp i det videre arbeidet. 

Klima og energi  

For å redusere klimautslipp bør det vurderes å bevare eller transformere eksisterende bebyggelse for 
ny bruk i stedet for å rive. I reguleringsplaner som omfatter riving og før rivningstillatelse gis, bør det 
fremlegges et miljø/klimaregnskap som viser utslipp av klimagasser ved nybygg vs. bevaring av 
eksisterende, livsløpsanalyse (LCA- Life Cycle Assessement).  

Livsløpsanalyse viser det samlede klimafottrykket og innebærer klimagassutslipp i forbindelse med 
utvinning og fremstilling av bygningsmaterialer, transport av materialene, selve byggeprosessen, 
vedlikehold og drift av bygget og all energiforbruket i byggets levetid. Og etter hvert riving og 
avfallshåndtering av materialene  

Ved regulering av så stort utbyggingsprosjekt anbefaler vi at det utarbeides mobilitetsplan. Dette for å 
analysere muligheter for minst mulig bilavhengighet. Mobilitetsplanen bør vise løsninger for gange, 
sykkel, kollektivtrafikk og bil.  

Overvann må tas hånd om innenfor byggeområdet, gjennom infiltrasjon, fordrøyning i grunnen og åpne 
vannveier. Planmaterialet må beskrive hvordan dette er håndtert, og nødvendig bestemmelser / 
planformål må sikre en slik håndtering.  
Forslagsstiller: Det vil gjøres mobilitetsanalyser.. 

Barn og unge  

De fysiske omgivelsene setter rammer for og gir muligheter for barn og unges oppvekst.  

Det skal tas særlig hensyn til barn og unge i arealplanlegging og byggesaksbehandling. Vi viser spesielt 
til Fylkesdelplan barn og unge. I kap. 6 om Fysisk planlegging er det gitt regionale retningslinjer for å 
prioritere barn og unges interesser i planleggingen. Dette innebærer at kommunene må foreta en 
grundig behandling av planer og saker som berører barn og unges interesser, og at regionalt nivå følger 
dette opp. De rikspolitiske retningslinjene for barn og unges oppvekstsvilkår og retningslinjene i 
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Fylkesplanen må alltid følges. ØFK prioriterer hensynet til barn og unge i veiledning og oppfølging av 
kommunale planer.  

Planforslaget må forholde seg til kommuneplanens krav til leke- og uteoppholdsarealer når det gjeler 
størrelse, kvalitet og lokalisering. Det må tas inn rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse av 
nødvendig lekeareal  

Forslagsstiller: Det legges opp til leke- og uteoppholdsarealer ihht. krav i kommuneplanens arealdel.  

Trafikksikkerhet  

Trafikksikkerhet må vektlegges. Trafikksikre krysningspunkt og eventuelle snarveien må vektlegges, og 
det bør tilrettelegges for gående og syklende.  

Forslagsstiller: Tas til etterretning. Det legges inn både snarveier opp til Kringsjå, og en forbedret 
gangforbindelse opp til Karivold borettslag, bryggerifjellet og Kringsjå. 

 
Fra Ref. Dato 

Hafslund nett 91893 
 

26.08.2019 

Hafslund Nett AS («HN») viser til utsendt varsel om oppstart av planarbeid og utbyggingsavtale, 
detaljregulering av Fagerlifjellet i Fredrikstad kommune. Høringsfristen er 10. oktober 2019 og 
uttalelsen er dermed innen fristen.  

HN har etter energiloven kun anleggskonsesjon i Fredrikstad kommune. Dette innebærer at 
nettselskapet etablerer og drifter det regionale strømnettet i kommunen.   

HN har ikke elanlegg i det området som omfattes av planen.  

Dersom utbygger blir gjort kjent med at noen av HN sine anlegg likevel blir berørt, skal det tas kontakt 
med HN. Kostnader knyttet til strømforsyning  

Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av 
nye stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

Annet  

HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal 
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.  

For øvrig gjøres det oppmerksom på at alle som skal grave er pålagt å gjennomføre kabelpåvisning. 
Dette gjelder både store og små gravearbeider på privat og offentlig grunn. Kabelpåvisning er gratis, og 
forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146.  

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.  

Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen 
avdeling i Hafslund Nett.  

Forslagsstiller: Tas til etterretning. Norgesnett AS er varslet, men har ikke kommet med innspill til 

planarbeidet. 

 
Fra Ref. Dato 

NVE 201909214-2 
 

30.08.2019 

Forslagsstiller: NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand 
til konkrete problemstillinger, og har i denne saken bare kommet med generelle innspill.  
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For å utelukke problemer med skred og utglidninger er det gjort geotekniske undersøkelser. Disse 
beskrives i planforslaget, og bekrefter at det er ikke er kvikkleire i området, og at fast fjell finnes på om 
lag 0,4-2 meters dyp der det ikke er fast fjell i dagen. 

Området er utsatt for overvann, noe planen vil ta hensyn til. 

 
Fra Ref. Dato 

Direktoratet for mineralforvaltning 19/03078-2 
 

 

28.08.2019 

DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av mineralske ressurser, 
bergrettigheter eller masseuttak. DMF har derfor ingen merknader til varslet om oppstart. 

Forslagsstiller: Tar innspillet til etterretning. 

 
Fra Ref. Dato 

Statens vegvesen 19/231914--2 
 

25.09.2019 

Innspill 

Vi har følgende merknader til planarbeidet: 

Forhold til overlappende planarbeid 

Planavgrensningen overlapper varslet avgrensning for områdereguleringsplan med plannavn KDP 
InterCity Fredrikstad-Sarpsborg, der Bane NOR er forslagstiller. Det må avklares at det ikke er noen 
konflikt mellom de to planarbeidene. 

Forslagsstiller: Se kommentar til BaneNor nedenfor. 

Arealutnyttelse 

l henhold til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal det i by- 
og tettstedsområder og rundt kollektivknutepunkter legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, 
fortetting og transformasjon. Samtidig bør hensynet til gode uteområder, lysforhold og miljøkvalitet 
tillegges vekt. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme et kompakt tettsted, redusere 
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 

Forslagsstiller: Tar innspillet til etterretning. Det legges opp til en stedtstilpasset høy arealutnyttelse i 
området. 
 

Trafikksikkerhet 

Det er viktig at valgte løsninger ivaretar trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper. 
Samtidig bør det utvikles gode interne trafikksystem for å hindre farlige situasjoner. Det fremgår av 
oversendte dokumenter at det som en del av planarbeidet skal ryddes opp i eksisterende vegsituasjon. 
Vi anbefaler at alle offentlige trafikkarealer dimensjoneres etter Statens vegvesens håndbøker. 
Løsninger bør planlegges slik at store kjøretøy ikke trenger å rygge, og areal tiltenkt lekeplasser bør ikke 
plasseres i tilknytning til manøvreringsarealer for renovasjonskjøretøy eller parkeringsarealer som 
baserer seg på ryggende kjøretøy. 

Forslagsstiller: Tar innspillet til etterretning. Det vil legges nye snarveier og gangarealer inn i området. 
Den åpne strukturen åpner nye muligheter for myke trafikanter, og bidrar til å bedre situasjonen i 
området. 

Kryss og avkjørsler 

Vi anbefaler at kryss og avkjørsler utformes (geometri og sikt) iht. Statens vegvesens håndbok N100 Veg- 
og gateutforming, kapittel O.l, samt håndbok V121 Geometrisk utforming av veg og gatekryss. 
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Siktkrav i kryss og avkjørsler defineres som sikttrekanter. Disse tegnes inn og målsettes i kryss og 
avkjørsler. Den delen av sikttrekanten som eventuelt kommer utenfor regulertvegareal, reguleres som 
hensynssone. Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer (som for eksempel vegetasjon eller snø) 
ikke være høyere enn 0,5 m over primærvegens kjørebanenivå. Enkeltelement som trær, stolper eller 
liknende med en diameter mindre enn O, 15 m kan stå innen sikttrekanten. Disse kravene tas inn i en 
reguleringsbestemmelse. 

Det bør også tegnes inn frisiktsoner i kryss mellom anlegg for gående og syklende. For mer informasjon 
om siktkrav i forbindelse med gang- og sykkelanlegg viser vi til V122 

Forslagsstiller: Tar innspillet til etterretning. 

Sykkelhåndboka. 

Tilrettelegging for gående og syklende 

Planområdet ligger sentralt i Fredrikstad byområde og vi ser positivt på en fortetting som kan bidra til 
at flere velger å sykle og gå fremfor å kjøre bil. Med henvisning til nasjonale og lokalpolitiske mål om at 
flere skal velge kollektiv, sykkel og gange som transportmiddel, mener vi at det må prioriteres å 
tilrettelegge for fotgjengere og syklister. Dette gjøres blant annet i form av gode adkomstløsninger og 
interne, gjennomgående snarveger. Det er også nødvendig at det tilrettelegges for mest mulig direkte 
adkomster for gående og syklende for hele planområdet. 

Forslagsstiller: Tar innspillet til etterretning (se over.) 

Kollektivbetjening 

Planbeskrivelsen bør redegjøre for hvordan kollektivtransport betjener området. Det må redegjøres for 
gangavstander fra området til nærmeste kollektivholdeplasser og hvordan det skal tilrettelegges med 
gangsystemer ut av planområdet og til holdeplassene. 

Forslagsstiller: Tar innspillet til etterretning. 

Parkeringsdekning for bil 

Det fremgår av oversendt varsel at det legges opp til parkering i parkeringskjeller. Dette mener vi er 
positivt, da det bidrar til bedre arealutnyttelse og til å redusere intern trafikk. Når bilparkering samles 
internt på ett sted i planområdet vil også trafikksikkerhet i større grad ivaretas internt og det vil kunne 
stimulere til økt bruk av gange, sykkel og kollektivtransport. Det bør tas inn en planbestemmelse som 
stiller et maksimumskrav til antall biloppstillings-plasser. Det bør også tilrettelegges for lading av elbil. 

Forslagsstiller: Tar innspillet til etterretning. 

Sykkelparkering 

Planområdet ligger sentralt i Fredrikstad med sykkelavstand til mange funksjoner. Det bør settes et 
minimumskrav til antall sykkelparkeringsplasser i planen. Kravet bør formuleres på en slik måte at det 
er etterprøvbart. Bestemmelsene bør også stille krav til kvaliteten på sykkelparkeringen. Plassene bør 
etableres under tak med låsemuligheter i nærhet til inngangspartiene. Ettersom stadig flere velger 
elsykkel som transportmiddel bør bestemmelsene sikre ladepunkt for elsykler i tilknytning til 
sykkelparkering. 

Forslagsstiller: Tar innspillet til etterretning. 

Støy og luft 

Vi forutsetter at Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 
(T-1442/2016) og for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T 1 520) legges til grunn for 
planarbeidet. Nødvendige tiltak for å oppnå tilfredsstillende støynivåer og luftkvalitet må sikres gjennom 
bestemmelser til planen. 

Universell utforming 
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Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. l § l-l heter det at prinsippet 
om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak. Dette 
betyr at likeverdige muligheter til samfunnsdeltakelse skal fremmes gjennom plan- og bygningslovens 
system og bestemmelser. Universell utforming er en samfunnskvalitet med særlig betydning for 
personer med funksjonsnedsettelse, jf. regjeringens handlingsplan for universell utforming 201 5-2019. 
Planarbeidet må derfor redegjøre for og vise hvordan universell utforming ivaretas, for eksempel skal 
transportsystemet være universelt utformet. 

Forslagsstiller: Tar innspillet til etterretning. 

 
Fra Ref. Dato 

Mattilsynet 2019/187852 
 

 

04.10.2019 

Mattilsynets planfaglige råd 

• Vår uttalelse er gitt for å sikre at ansvarlige i tidlig planfase utvikler området og tar inn gode 
løsninger for drikkevann, med god kapasitet og med mulighet for at nye abonnenter skal koble 
seg til. 

• Området har i dag tilknytning til offentlig vann og avløp. Uavhengig om drikkevannsledningene 
i planområdet er privat (stikkledning) eller kommunal (hovedledning) er det viktig at den totale 
sikkerheten med hensyn til drikkevann blir ivaretatt ved gravearbeider og arbeid på 
ledningsnett. Trykkløse tilstander i ledningsnettet kan medføre innlekking av forurenset vann 
fra omgivelsene. Det er viktig å etablere rutiner for dette og ha tett dialog med ansvarlig etat 
for drikkevannsforsyningen i kommunen. 

• Det bør utarbeides en VA-plan før utbyggingen starter. For å sikre tilstrekkelig mengder med 
drikkevann, forutsetter vi at kapasiteten i kommunens hovednett er tilstrekkelig og om 
nødvendig, økes slik at utbyggingene ikke påvirker leveringssikkerheten i området og 
kommunen forøvrig. Mattilsynet understreker at kommunen basert på en risiko og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) bør se på det totale vannbehov i kommunen i beregningen av 
kapasitet og hvilke tiltak som eventuelt må iverksettes for å sikre tilstrekkelige mengder med 
drikkevann også fremover i tid. 

Forslagsstiller: Tar innspillet til etterretning. Forholdet til vannforsyning, overvannshåndtering og avløp 
vil utredes og prosjekteres i samråd med Fredrikstad kommunen gjennom en utbyggingsavtale.  
 

 
Fra Ref. Dato 

Bane NOR 201912424-2 
 

18.09.2019 

Halvparten av varslet planavgrensning ligger innenfor planområde for kommunedelplan for nytt 
dobbeltspor Seut-Grønli-Rolvsøy, og riksvei 110 Simo-St. Croix. Justert planprogram for 
kommunedelplanarbeidet ble fastsatt av Fredrikstad bystyret i juni 2018. Bane NOR tar sikte på at 
planmaterialet legges ut på høring i årsskifte 2019/2020, med planvedtak i siste halvdel av 2020.  

Bane NOR har anbefalt det nordligste alternativet (6b) for ny jernbanetrasé gjennom Fredrikstad 
sentrum. I kommunedelplanforslaget for denne jernbaneløsningen ligger det varslete planområdet for 
Fagerlifjellet utenfor foreslått båndleggingssone for jernbanetiltaket. I området ved Fagerlifjellet er 
jernbanen planlagt i tunnel. Det er antatt at det finnes fjell i området, men mer detaljerte 
grunnundersøkelser vil bli utført i neste planfase, reguleringsplanfasen. Det er først da vi vil vite hvor 
jernbanesporet vil ligge og hvor anleggsveier etc. vil være. Vår foreløpig vurdering er at det varslete 
planområdet ligger i nærheten av fremtidig jernbanetrasé og kan være utsatt for støy/miljøbelastninger 
i byggefasen. Vi gjør derfor oppmerksom på at støy/miljøulemper må vurderes i planarbeid for 
Fagerlifjellet.  
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Det er usikkerheter og risiko for endringer av planforslaget frem til den er vedtatt. Med utgangspunktet 
i ovennevnte anbefaler vi å avvente med detaljreguleringsplanarbeidet for Fagerlifjellet inntil framtidig 
jernbanetrasé blir fastsatt gjennom planvedtak for kommunedelplan for nytt dobbeltspor i Fredrikstad 
kommune. Bane NOR vil vurdere å ha innvendinger til planen ved offentlig ettersyn hvis vi mener planen 
er i strid med jernbanens planer.  

Forslagsstiller: Det er gjort grunnundersøkelser i forbindelse med regulering av Fagerlifjellet. Det er 
påvist fast fjell i hele planområdet under et tynt og spredt løsmassedekke. Videre vestover, der 
jernbanetunnelen vil kunne ligge, er det også fast fjell i dagen i store deler av området.  

Bane NOR har utarbeidet et planforslag som viser det ønskede alternativet. Dette kommer ikke i konflikt 
med Fagerlifjellet. Allikevel viser Bane NOR til usikkerhet mht. grunnforhold, anleggsveier og miljøulempe 
forbundet med bygging av jernbanen. De samme ulempene vil ramme eksisterende bebyggelse og alle 
andre som bor i nærområdet.  

Den varslede planavgrensningen til kommunedelplanen omfatter store deler av Fredrikstad sentrum. Vi 
mener en forholdsvis teoretisk og generell usikkerhet ikke bør ramme det pågående planarbeidet 
spesielt. Erfaring viser at prosessene rundt store samferdselsprosjekter trekker ut i tid. En så generell 
usikkerhet som her presenteres bør ikke skape uforutsigbarhet for byutviklingsprosjekter.  

Etter avklaringsmøte med Bane Nor har vi fått en dypere forståelse av intensjonen med innspillet. 
Jernbaneutbygging er svært komplekst, og det er en teoretisk mulighet for at prosjektet vil kunne 
berøres. Bane Nor har imidlertid ingen intensjoner om at området skal berøres, noe avgrensningen av 
Kommunedelplan for dobbeltspor Seut-Rolvsøy og rv. 110 Simo-St. Croix viser. 

 
Fra Dato 

Tone og Stein Solstad, Fagerliveien 27 07.10.2019 

Dette område er i dag bestående av 13 eneboliger med hager. Disse ligger til Fagerliveien hvor også alle 
naboeiendommer og området for øvrig består av eneboliger med hager.  Å gjøre disse 13 eneboligene 
om til 70 boliger er svært langt over det som normalt tillates av utbygging/fortetting i Fredrikstad 
Kommune. Hvordan dette skal bli har vi kun sett via omtale i Fredrikstad Blad. Der ser vi at det planlegges 
en total forandring av det eksisterende område, til et område med mange massive boligblokker.  Det 
gjøres ikke noe for å forsøke å tilpasse dette til det boligområde disse 13 eneboligene i dag utgjør en 
del av.   

Forslagsstiller: Vi er nå i startfasen av prosjektet, og vet ikke hvordan prosjektet blir før det er utredet. Vi 
ber i første omgang om innspill til saken. Det er imidlertid gjort et mulighetsstudie for å vurdere en mulig 
omfang av utbyggingen og mulig tilpassing til omkringliggende bebyggelse. Her er det lagt inn en 
variasjon av bygninger. Bygningsstørrelsene avtrappes her nord i området, opp mot Fagerliveien 27.  

Fagerliveien er i dag belastet med stor trafikk, og har derfor fartsdumper og nedsatt hastighet til 40 
km/t for å ivareta sikkerheten. Fagerliveien er også skolevei, og mange barn og voksne sykler på veien 
og på gangstien. De nye boligene vil ha utkjøring til Fagerliveien, og i en bakke hvor de syklende får stor 
fart. Dette utgjør et faremoment allerede i dag med 13 boliger, og med 70 boliger vil dette 
faremomentet mangedobles. Det er dialog med Trygg Trafikk om forholdene slik de er i dag, og det 
arbeides med å få til ekstra tiltak for å gjøre forholdene tryggere. Parkering for besøkende vil eskalere 
med 70 boliger, og det vil føre til mange parkerte biler i gaten. Dette vil øke faremomentet for de myke 
trafikantene ytterligere. 

Forslagsstiller: Vi vil legge til rette for utbedring av fortau og gangarealer. Antallet avkjørsler til 
Fagerliveien vil reduseres slik at forholdene for syklister i fart vil bedres. Det legges opp til 
parkeringskjeller, og ikke gateparkering. Det er ikke naturlig eller lov å parkere i Fagerliveien. 
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Det kommunale avløpsnettet er i dag ikke dimensjonert til at det klarer å ta unna ved kraftig nedbør, 
noe nabolaget nylig har erfart med tilbakeslag og store vannskader i boligene. Så mange ekstra boliger 
koblet på dette avløpsnettet vil eskalere disse problemene. 

Forslagsstiller: Problemet er at villabebyggelsen lenger opp i Fagerliveien, med hellelagte gårdsplasser 
og takvann rett i avløpsnettet, ikke er opparbeidet på en fremtidsrettet måte mht. klimatilpassing. 
Innenfor Fagerlifjellet vil overvann vil måtte løses på egen eiendom ved fordrøyning av nedbør. Prosjektet 
vil derfor ikke bidra til økt avrenning.  

Vi mener alle disse forhold må vektlegges, og må føre til at prosjektet blir kraftig nedskalert. 70 boliger 
er altfor mange, og det er ingen tilpasning til eksisterende boligområdet eller trafikkforhold. Fredrikstad 
Kommune har lagt på en betydelig lavere grad av fortetting i tilsvarende prosjekter, og vi kan ikke se 
noen grunn til særbehandling av dette prosjektet. 

Forslagsstiller: Området ligger svært sentralt, og en fortetting her vil totalt sett bidra til at 
trafikkmengden reduseres.  

 

 

JR, 21.10.2019 


