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11/20 Fagerlifjellet - detaljregulering 

Ifølge planbeskrivelsen er hensikten med planarbeidet 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. 
 
Forhold gjeldende overordnede planer 
I innspillet legges det til grunn at reguleringsplan for Fagerlifjellet 
legges ut på høring før Kommuneplanens arealdel 2020 – 2032 
vedtas. 
 
Fra planinitiativ 11.03.2019: 
«Hovedintensjonen med planinitiativet er å erstatte eksisterende 
frittliggende småhusbebyggelse i Fagerliveien med bolighus i 2-5 
etasjer. Bebyggelsen er tilpasset gateløpet og tilstøtende 
småhusbebyggelse og blokkbebyggelse». 
 
Dette er det andre planinitiativet for dette området. Høringsgruppa 
behandlet det forrige planinitiativet 19.06.18. Dette planinitiativet ble 
avvist av planutvalget 17.10.18 og det ble i vedtaket pekt på at: 
«Eventuell fortetting av Fagerliveien må reduseres i omfang for å 
forbedre tilpasning til omgivelsene, og legge til rette for gode 
uteoppholdsarealer. I det nye planinitiativet er antallet boenheter 
redusert og høydene er nedjustert. Det legges opp til å erstatte 
eksisterende frittliggende småhusbebyggelse med 2-5. etasjes 
bygninger.» 
 



Fra planbeskrivelsen: 
«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 
fem 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. 
 
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». 
 

• Hvis det er målbare etasjer, teller det som etasje. Av plankart og 
illustrasjoner synes det som om det faktisk handler om 
bebyggelse opp til seks etasjer, ikke fem. Altså ikke i tråd med 
planinitiativet. 
 
Formuleringen i planbeskrivelsen rettes opp, slik at det 
framkommer at bebyggelsen mot åssiden framstår som 6 målbare 
plan. Intensjonen her har hele tiden vært å ivareta utsikten for 
bebyggelsen bak, noe planforslaget lever opp til. 
 

• Bestemmelse om fjernvarme bør ha samme ordlyd som i vedtatt 
arealplan. Presisering gitt i forslag til ny arealplan bør imidlertid 
også tas med: «5.5 Fjernvarme (pbl § 12-7, nr. 8) a) Innenfor 
konsesjonsområde for fjernvarme skal ny bebyggelse tilknyttes 
fjernvarmeanlegget og opparbeides med mulighet for vannbåren 
oppvarming. b) Det kan gjøres unntak fra tilknytningsplikten 
dersom det kan dokumenteres at alternative energiløsninger vil gi 
tilsvarende eller lavere energibruk være miljømessig bedre enn 
tilknytningen. I vurderingen av hva som er miljømessig bedre skal 
Norsk Standard for klimagassberegning for bygninger, NS 3720, 
eller etterfølgende revisjoner, benyttes».   

 
Formuleringen i reguleringsbestemmelsene oppdateres i tråd med 
den røde teksten over. 

 
Uteområder/friluftsområder 
• Krav til sandlekeplasser -  hvordan er kravet ivaretatt? 
 

I reguleringsbestemmelsene stilles det i § 5.2 f) krav om at 
utomhusplanen skal vise plassering av lekeplasser. I § 6.1.c) 
stilles det krav om at: «Uteoppholdsarealene skal opparbeides 
med utgangspunkt i prinsippene i illustrasjonsplan vedlagt 
planbeskrivelsen, datert 18.12.2019.». Her er det vist varierte 
lekemuligheter, inkludert «sandlekeplasser» som ligger mindre 
enn 50 meter fra bolig. 
 

 

• Det er viktig å sikre kvalitet på lekearealer. Kommunen anbefaler 
at følgende funksjonskrav oppfylles: muligheter for å klatre, 
henge, krype, løpe, sykle, balansere, leke og spille med ball. 



Planen viser følgende lekeelementer: sandkasse, balansestokker, 
karusell, terrengslie, treningspark. 
Planbeskrivelsen beskriver dette i tillegg til muligheten for ballspill 
samt utendørsaktiviteter som plantekasser/kjøkkenhage.  

 
Forurensning: 
Tiltakshaver må gjøre en miljøteknisk vurdering av massene rundt 
den nedgravde oljetanken. Dersom massene rundt oljetanken (eller 
andre steder innenfor tiltaksområdet) tilsynelatende er forurenset, skal 
det tas jordprøve for å avgjøre om massene er over normverdi. 
Dersom masser er forurenset over normverdi, skal det utarbeides en 
tiltaksplan i forurenset grunn i henhold til forurensningsforskriften 
kapittel 2. Tiltaksplanen skal godkjennes av Fredrikstad kommune 
v/miljø og landbruk. Dersom det påtreffes forurensede masser under 
grunnarbeidene, skal arbeidet stanses, nødvendige prøver tas og 
tiltaksplan utarbeides. 

 
I revidert planforslag har vi lagt inn en egen paragraf § 5.7 som 
krever en slik undersøkelse.  
 

Kommunaltekniske forhold 
VA: 

• I dette området er det gamle støpejernsledninger som er registrert 
med anleggssår like før krigen. Det kan da være store rustknoller i 
ledningene og det medfører dårligere kapasitet. 

• Det ligger vann- og avløpsledninger over tomten der man har 
planlagt bebyggelse. Det må sjekkes om det er mulig å legge om 
traseen. Området er nå tilkoblet en stor avløpsledning i 
Skogløkken. 

• Det må sjekkes at det er god nok kapasitet til sprinkler og 
brannvann. Det må foretas en nettberegning og utarbeides en 
rapport. Det gjøres oppmerksom på at det er støpejernsledninger i 
området som kan ha redusert kapasitet på grunn av rustknoller. 
Deler av ledningsnettet er registrert med anleggsår 1935. 

• Det er utfordringer med overvann i området. Nedstrøms område 
hadde store problemer sist høst. Overvannet må håndteres etter 
kravene i overvannsrammeplanen. 

• Det settes krav om utbyggingsavtale. 
 
Det vil inngås utbyggingsavtale. Arbeid med å omprosjektere VA-
anlegget, og etablere et anlegg for overvannsbehandling er 
igangsatt. 
 

Brann:  
Reguleringsbestemmelser pkt. 5.2 - utomhusplan: 
Ved søknad om igangsettingstillatelse vedlegges det for hvert 
byggetrinn utomhusplan og snittregninger i egnet målestokk som skal 
godkjennes av kommunen. Disse skal minst vise:   
c) Kjøre-, sykle- og gangarealer, framkommelighet og 
oppstillingsmulighet for utrykningskjøretøy, renovasjonsbil, snøopplag 
og tilgjengelighet for Karivold borettslag. 
 
Kommentar:  

• Fint at dette er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene.  

• Brannvesenet har også utarbeidet retningslinjer for tilrettelegging 
for rednings- og slokkemannskap. Retningslinjene er ment som 
veiledning til prosjekterende og utførende. 

 
Pkt. 5.13.1 – Vann og avløp - planbeskrivelse:  



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. 
 
Kommentar:  

• Det må verifiseres via Fredrikstad kommune ved vann- og 
avløpsavdelingen at ledningsnettet kan levere 50 liter pr. sekund 
som er krav til slokkevannskapasitet. Dette er også aktuelt i 
forhold til dimensjonering av tilstrekkelig vannmengde for 
sprinkleranlegg.  

• Det er ikke krav til samtidig uttak av slokkevann og sprinklervann. 

• Arbeid med å omprosjektere VA-anlegget er igangsatt. 
 
Pkt. 7.13.5 - Beredskap og ulykkesrisiko – planbeskrivelse: 
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 i henhold til brannforskriften. 
 
Kommentar: 

• Brannvesenet må ha tilgang til alle fasader med lift dersom det 
velges planløsning med ett trapperom (bygg med 3 eller flere 
etasjer).   

• Dersom oppstillingsplass og kjøreveier for brannvesenets tunge 
kjøretøy blir lagt på dekke over parkeringskjeller må dekket 
dimensjoneres for ta denne lasten. Dette gjelder spesielt 
oppstillingsplass for lift som har punktlast på 19 tonn pr. støtteben, 
belastingsflate 60x60 cm. 

 
Brannkonsulent har gjennomgått de skisserte løsningene, og vil 
fremlegge dokumentasjon ved rammesøknad 
 
Skoleetaten 
Trara skole har kapasitet. For ungdomsskoleelever vil dette bygge 
oppunder behov for ny Cicignon ungdomsskole da denne skolen per 
dags dato er full (92 %). 
 
Tas til etterretning. 
 
Barnerepresentant 
Er positivt at det legges opp til et større sammenhengende leke- og 
uteoppholdsareal beskyttet fra trafikk og støy, det er viktig at dette 
området blir solfylt. 
 
Lekearealene vil bli solrike.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


