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1 Sammendrag og nøkkelinformasjon 
Det skal utarbeides en detaljregulering med konsekvensutredning (KU) for Bruket 23 og 29 
på Gressvik, Fredrikstad kommune. Foreliggende forslag til planprogram skal legges til grunn 
for plan- og utredningsarbeidet.  

Forslag til planprogrammet er inndelt i følgende hoveddeler: 

Mål og rammer for planarbeidet (kapittel 2) 
Redegjør for bakgrunn og formålet med planarbeidet, og begrunnelse for 
utredningsplikt. 

Her fremkommer forslagsstillers visjoner og ambisjoner for området, slik de fremstår 
videre i Planalternativ 1. Videre beskrives planområdet og dagens situasjon, samt 
planstatus og andre rammebetingelser. 

Problemstillinger og utredninger (kapittel 3) 
De hovedproblemstillingen som antas å være viktige i forhold til miljø og samfunn 
knyttet til planområdet beskrives her.  

Her beskrives også de vurderingene som er gjort av alternative lokasjoner. 

Her angis og beskrives også planalternativet som skal utredes, samt definerer 0-
alternativet i denne saken. 

Krav til prosess og metode (kapittel 4) 
Redegjør for planfaglige tema som skal undersøkes og utredes, program for 
undersøkelser og utredninger, metode og prosess, samt videre planprosess og 
medvirkning. 

Forslag til planprogram ble lagt ut på offentlig ettersyn samtidig som det ble kunngjort og 
varslet oppstart av planarbeid. Høringsperioden var fra 7.12.2017 til 24.01.2018. For 
sammendrag av innkomne uttalelser og forslagsstillers svar på disse, se eget vedlegg. En 
redegjørelse for hvilke endringer som er gjort i planprogrammet finnes i kapittel 5. 

Hovedmål med planarbeidet 
Planforslaget skal legge til rette for oppføring av nye produksjonslokaler for Sleipner Motor 
AS på Bruket 23 og 29, Gressvik, Fredrikstad. Planområdet foreslås hovedsakelig til formål 
næring. Planforslaget går ut på å erstatte dagens bygningsmasse på tomten med et nybygg. 
Byggets plassering i sjøkanten skal gi mulighet for produkttesting i vann rett fra 
produksjonslokalene. 
 
Planområdets beliggenhet 
Planområdet ligger på Gressvik bruk, ved innseilingsleden i Vesterelva, rett overfor 
Fredrikstad Mekaniske Verksted.  

Planområdet omfatter eiendommen Bruket 23 gnr/bnr 48/261, inkludert veiareal i veien 
Bruket i eiendommens bredde, del av Bruket 29 gnr/bnr 48/3 som omfatter areal i veien 
Bruket ved krysset Hans Eriksens vei, og areal i Vesterelva i gnr/bnr 48/261 bredde og ut til 
led. Planområdet har en størrelse på ca. 22 626 m2. 
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Om planprogrammet 
Begrunnelse for utredningsplikt 
I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §4-1 og 4-2 er det gjort en vurdering om 
detaljreguleringsplan for Bruket 23 og 29 utløser krav til konsekvensutredning etter Forskrift 
om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854). 

Detaljregulering Bruket 23 og 29 faller inn under forskrift § 6, bokstav b, vedlegg I pkt. 24, og 
skal konsekvensutredes og ha planprogram, da bruksarealet på ønsket næringsbygg, 
inkludert areal for parkering er større enn 15 000 m2. 

Hensikten med planprogram  
Konsekvensutredningen skal belyse hvilke vesentlige konsekvenser planen vil ha for miljø, 
naturressurser og samfunn. Første fase i dette arbeidet er utarbeidelse av et planprogram. 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet og hvilke temaer som skal 
undersøkes og utredes som del av dette. Planprogrammet skal videre gjøre rede for 
planprosess med viktige milepæler og frister. Det skal redegjøres for medvirkningsprosesser 
og hvorvidt det er planlagt tiltak for spesielt å få innspill fra grupper som antas å bli særlig 
berørt. Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
samtidig som varsling av oppstart av planarbeid. Bystyret i Fredrikstad kommune fastsetter 
planprogram. 

Plan- og utredningsalternativene  
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal det alltid redegjøres for følgene av å 
ikke gjennomføre planen (0-alternativet). I dette tilfellet vil det si opprettholdelse av dagens 
situasjon. I tillegg skal forslagsstillers alternativ utredes.  

Her medtas også beskrivelse av tidligere utførte vurderinger av andre tomter, samt 
begrunnelse for hvorfor disse ble valgt bort som mulige alternativer for etablering av nytt 
produksjons- og testanlegg for Sleipner Motor AS. 

Planfaglige temaer som skal undersøkes og utredes 
Følgende planfaglige temaer vil behandles konsekvensutredningen: 

• Barn og unge 

• Universell utforming 

• Infrastruktur og trafikk 

• Verdiskaping og næringsutvikling 

• Samfunnssikkerhet og ROS-analyse 

• Kulturminner og kulturmiljø 

• Landskap og estetisk utforming 

• Naturmangfold 

• Friluftsliv og rekreasjon 

• Forurensning (grunn, luft og støy) 

• Vannmiljø (strømningsforhold) 

• Klimatrusler og klimatilpasning (flom, overvannshåndtering) 

• Geologi og grunnforhold 
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2 Mål og rammer for planarbeidet 

2.1 Innledning 

 Bakgrunn for planforslaget/planarbeidet 

Sleipner Motor har behov for større og bedre egnede produksjonslokaler med teststasjon i 
hjembyen Fredrikstad. Bedriftens hovedprodukt thrustere må testes i vann. Stadig økende 
dimensjoner på produktene gjør at en tomt nær sjøen er en forutsetning når Sleipner nå skal 
bygge nye lokaler. Bruket 23 (tidligere Bruket 23 og 29) på Gressvik har en beliggenhet og 
størrelse som gir mulighet for å bygge et egnet produksjonslokale med teststasjon i 
nærheten av vann. Etablering av denne virksomheten innebærer at eksisterende bebyggelse 
må rives, deriblant en støtte trebygning, som hørte til Gressvik Bruk. 
 
Fredrikstad kommune v/ Planutvalget ga 06.04.2017 tillatelse til etablering av slik 
næringsvirksomhet på tross av administrasjonens innstilling til krav om planprosess. 
Tillatelsen var avhengig av dispensasjon fra kommunedelplan og reguleringsplan, og 
dispensasjonstillatelsen ble påklaget til Fylkesmannen. I sitt vedtak av 30.05.2017 gjorde 
Fylkesmannen dispensasjonstillatelsen om til et avslag.  
Etter en samlet vurdering av dispensasjonenes karakter og omfang, mente Fylkesmannen at 
søknaden innebærer avvik fra gjeldende reguleringsplan og kommunedelplan som går ut 
over grensene for hva som kan innvilges gjennom dispensasjoner etter pbl. § 19-2. En 
tillatelse til tiltaket forutsetter derfor at det først blir gjennomført en planprosess.  
 
Østfold fylkeskommune frarådet riving av trelastlageret. 
Byantikvarens vurderer trelastlageret til å være et viktig kulturminne som ikke bør rives. 

 Hovedmål med planarbeidet  

Planforslaget skal legge til rette for å oppføre nye produksjonslokaler for Sleipner Motor AS 
på Bruket 23 (tidligere Bruket 23 og 29), på Gressvik. 

 Begrunnelse for utredningsplikt 

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §4-1 og 4-2 skal det ved oppstart av planarbeidet 
for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet. Det er gjort en vurdering om 
detaljreguleringsplan for Bruket 23 og 29 utløser krav til konsekvensutredning etter Forskrift 
om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854). 

Detaljreguleringsplanen for Bruket 23 og 29 er vurdert etter § 6. Planer og tiltak som alltid 
skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding, bokstav b: «reguleringsplaner 
etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der 
det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i 
samsvar med denne tidligere planen.» 

Planen er vurdert etter vedlegg I pkt. 24: «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 
(mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j).» 

Detaljregulering Bruket 23 og 29 faller inn under forskrift og skal konsekvensutredes og ha 
planprogram, da bruksarealet på ønsket næringsbygg, inkludert areal for parkering er større 
enn 15 000 m2. 
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2.2 Planområdet 

 Beliggenhet og avgrensning 

Planområdet ligger på Gressvik, ved innseilingsleden i Vesterelva, rett overfor Fredrikstad 
Mekaniske Verksted.  

 
Figur 1 Planområdets beliggenhet i Fredrikstad markert med rød prikk 

Planområdet ligger i et etablert nærings- og industriområde på flaten langs sjøen, tidligere 
Gressvik Bruk. Det er ca. 1,5 km i luftlinje til Fredrikstad sentrum, men det er ca. 4 km å kjøre 
mellom Gressvik og sentrum.  

I nord grenser planområdet til småbåthavnen Gressvik Marina, med et inntilliggende nylig 
regulert boligområde. I vest, på høyden som kalles Lenafjellet, ligger boligområder og 
naturområder.  
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Figur 2 Kartutsnitt som viser planområdet markert med stiplet rød strek.  
Nylig regulert boligområde (planid: 0161105) i nærheten av planområdet er markert med stiplet grønn 
strek  

 
Figur 3 Flyfoto som viser dagens situasjon av tomten, samt hvilke eiendommer planområdet omfatter. 
Planområdets avgrensning er markert med stiplet strek. 
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Planområdet omfatter eiendommen Bruket 23 gnr/bnr 48/261 inkludert veiareal i 
veien Bruket i eiendommens bredde, del av Bruket 29 gnr/bnr 48/3 som omfatter areal i 
veien Bruket ved krysset Hans Eriksens vei, samt areal i Vesterelva i gnr/bnr 48/261 sin 
bredde og ut til led. Planområdet har en størrelse på 22 626 m2. 

Arealoversikt planområde 

Eiendom 

gnr/bnr 

Adresse Størrelse på arealet 

48/261 Bruket 23            14 832 m2 

Del av 48/3* Bruket 29* 660 m2 

 Areal i Vesterelva’ 7 134 m2 

 Planområdet 22 626 m2 

*målt på kartunderlag 

 Dagens situasjon 

Området langs sjøen på Gressvik består av lager- og verkstedbygninger og småbåthavner. 
Det er et typisk industriområde med store næringsbygg på grus- og asfaltflater. Det er 
godstransport på veiene i dag. På land innimellom de store næringsbyggene ligger det 
småbåter i opplag.  

Bruket 23 er del av tidligere Gressvik Bruk, som strakk seg fra nåværende Gressvik ferjested 
og sørover langs Gressvikfloa forbi Haugetangen mot Ålekilene. En større trebygning oppført 
tidlig på 1950-tallet, røstet parallelt med elvefronten på Bruket 23 (tidligere Bruket 29), har 
opprinnelig tilhørt Gressvik Bruk, og er omfattet av hensynssone H570_56 kulturmiljø. De 
andre byggene på Bruket 23 er ikke omfattet av denne hensynssonen. 



8 

 FASTSATT PLANPROGRAM 
 BRUKET 23 OG 29, GRESSVIK 

 Eierforhold  

 
Figur 4 Kart som viser eiendomsavgrensninger. Kilde: Kartklient Fredrikstad kommune. 

 

Oversikt eierforhold og tomteareal  

Eiendom 

gnr/bnr 

Adresse Eier Størrelse på 

arealet 

48/261 Bruket 23 Sleipner Gressvik AS            14 832 m2* 

48/3 Bruket 29 Klemsdal Eiendom AS           3 663 m2* 

*arealer hentet fra matrikkel. 

Sleipner Motor AS kjøpte Bruket 23 og deler av Bruket 29 av Klemsdal Eiendom AS gjennom 
søsterselskapet Sleipner Gressvik AS i desember 2017. Ved varsel om oppstart av 
planarbeidet og høring av forslag til planprogram var ikke kartforretning for å avklare 
grensene mellom Bruket 23, gnr/bnr 48/3 og Bruket 29 gnr/bnr 48/261, samt grense til Bruket 
17, gnr 48/234 ferdigstilt. 

Kartforretningen er nå avklart. Endrede eiendomsforhold er registrert i Eiendomsregisteret og 
kartverket til Fredrikstad kommune er oppdatert. Resultatet av kartforretningen er at deler av 
tidligere Bruket 29, gnr/bnr 48/3 er innlemmet i Bruket 23, gnr/bnr 48/216. Sleipner Gressvik 
AS eier Bruket 23 og Klemsdal Eiendom AS eier Bruket 29. 

 

Bruket 23 
Gnr/bnr 48/261 

Bruket 29 
Gnr/bnr 48/3 

 

Bruket 29 
Gnr/bnr 48/3 

 

Bruket 29 
Gnr/bnr 48/3 
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2.3 Planstatus og andre rammebetingelser 

I konsekvensutredningen skal det gis en redegjørelse for planer, målsettinger og 
retningslinjer på nasjonalt nivå som har betydning for tiltaket, samt for forholdet til 
fylkeskommunale og kommunale planer og føringer og hvordan disse er tatt hensyn til. Dette 
omfatter: 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 
• Kommuneplanens arealdel 2011-2023 
• Kommunedelplan for Fredrikstad byområde/ sentrumsplanen 2011-2023 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
• Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging (2008) 
• Statlige planretningslinjer for klima og energiomlegging i kommunene (2009) 
• T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 
• T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 
• Regjeringens handlingsplan for universell utforming (2005-2009) 
• Naturmangfoldloven (2009) 
• Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 (2009) 
• Kulturminneplanen for Østfold 2010-2022 
• Regional transportplan for Østfold mot 2050 
• Regionalplan kultur 2010-2013 
• Klima og energiplan Fredrikstad kommune (2013-2017) 
• Sykkelhovedplan for Fredrikstad (2017) 
• Trafikksikkerhetsplan for Fredrikstad (2014-2017) 
• Overvannsrammeplan (2007) 
• Pågående planarbeid med kulturminneplan 2019-2017n for kulturminner i Fredrikstad 
• Stedsanalyse for Gressvik (2002) 

Gjeldende reguleringsplan  
Gressvik bruk og Lenafjellet (planid: 0106343), vedtatt 18.06.92 
 
Reguleringsplaner i nærområdet: 
• Gressvik bruk, (planid: 01061105), vedtatt 16.06.16 
• Vedtatt plan for Fv. 117 Storveien-Kryssutbedring Ålekilene (planid: 01061094), vedtatt 
19.01.17. 
• Varslet detaljregulering langs fylkesveg 117 Storveien - Planområde A: Aspelundveien – 
Parkveien (planid: 01061092), varslet 2013. 
• Varslet detaljregulering langs fylkesveg 117 Storveien - Planområde B: N. Jul Andersens 
vei-Haugetangveien (planid: 01061093), varslet 2013. 
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Kommuneplanens arealdel 2011-2023 

Del av veien Bruket som ligger innenfor planområdet er omfattet av kommuneplanens 
arealdel. 

 
Figur 5 Utsnitt fra WEB kart. Planområdet er markert med stiplet strek. Kilde: Kartklient Fredrikstad 
kommune 

Formål: Bebyggelse og anlegg 

Hensynssoner: Ingen hensynssoner 

Føringer for planområdet 
Kommuneplanen gir ingen konkrete føringer for planområdet utover at det tillates bebyggelse 
og anlegg innenfor planområdet. 

Hva overlappes/ erstattes 
I ny detaljreguleringsplan vil veien Bruket få formål Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur, underformål kjøreveg. Denne vil overlappe gjeldende formål i kommuneplanen 
for veien Bruket gjennom planområdet 

Er tiltak innenfor planområdet i tråd/ i strid med plan 
Veien Bruket endres ikke av tiltaket, og formålet er i tråd med kommuneplanens arealdel. 
Antall avkjørsler til veien Bruket opprettholdes. 
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Kommunedelplan for Fredrikstad byområde/ Sentrumsplan 2011-2023 
Største del av planområdet ligger innenfor kommunedelplan for Fredrikstad byområde/ 
Sentrumsplan. 

 
Figur 6 Utsnitt fra WEB kart Plan for Fredrikstad byområde. Planområdet er avmerket med stiplet 
strek. Kilde: Kartklient Fredrikstad kommune. 

Formål: Næringsvirksomhet 

Hensynssoner: 

H560_56 Kulturmiljø 
H320_1 flomfare 

Føringer for planområdet 
Det kan etableres næringsvirksomhet innenfor planområdet, men det må imidlertid tas 
spesielle vurderinger ettersom lagerbygningen på Bruket 29 er markert som Hensynssone 
H570_56.  Mot Vesterelva er planområdet omfattet av hensynssone H320-1 flomfare. Ved 
etablering av ny bebyggelse i planområdet må det tas hensyn til sikring mot flom, flomgrense 
er satt til 2,5 m. 

Hva overlappes/ erstattes 
Ny detaljreguleringsplan vil overlappe gjeldende kommuneplan når det gjelder formål, men 
vil erstatte hensynssone H570_56 innenfor planområdet. 

 
Er tiltak innenfor planområdet i tråd/ i strid med plan 
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Foreslått formål næring er i tråd med Kommunedelplanen for Fredrikstad byområde. Å rive 
eksisterende lagerbygg og erstatte det med nybygg er i strid med planen. Utkragning av 
bebyggelse over formålet ferdsel i sjø er i strid med planen. 

Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 (2009) 
Hovedmålene i fylkesplanen for Østfold er levekår og folkehelse, verdiskapning og miljø. 
Planen slår fast at det skal tilrettelegges for næringslivet og næringsutvikling i Nedre 
Glomma, med stimulering av høyteknologiske bedrifter og sikring og tilrettelegging for 
høykompetent arbeidskraft og arbeidsplasser. 

 
Figur 7 Utsnitt WEB kart Fylkesplan for Østfold. Kilde: Fredrikstad kommune. 

Formål: Byggeområde 

Hensynssoner: Ingen 

Føringer for planområdet 
Det tillates å bygge innenfor planområdet. 

Hva overlappes/ erstattes 
Ny detaljreguleringsplan vil overlappe gjeldende fylkesplan. 
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Er tiltak innenfor planområdet i tråd/ i strid med plan 
Tiltaket innenfor planområdet er i tråd med fylkesplan for Østfolds mål og visjoner. 

Kulturminneplan for Østfold 2010-2022 
Formålet med Kulturminneplanen er blant annet at den skal være et styringsredskap for vern 
og forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer. Planen skal fungere som grunnlag for 
beslutninger og prioriteringer på alle nivåer innen kulturminnefeltet.  

Kulturminner bidrar til steds- og identitetsutvikling, bidrar som attraksjoner i reiseliv og 
besøksnæringer og som element i å gjøre Østfold attraktivt for bosetning og nyetableringer. 

Hovedmålet i kulturminneplanen er at hensynet til kulturminner og kulturmiljøer, med deres 
egenart og variasjon, vektlegges i samfunnsplanleggingen. Delmålene dekker 
innsatsområdene dokumentasjon, forvaltning, tilrettelegging, formidling og utadrettet 
virksomhet, regional utvikling, og nasjonale mål, og strategier knyttet til disse. 

Østfold fylkeskommune ved fylkeskonservator har meldt at trelastlageret på Gressvik er 
viktig kulturhistorisk fordi den er spor etter den sagbruksindustrien som var på Gressvik. 
Lagerbygget på Bruket hadde funksjon av å være et tørkeskur. Dimensjonene og 
utformingen gjør imidlertid at den oppleves som autentisk for sagbrukene. 

Å rive lagerbygget vil ikke være i henhold til kulturminneplanen for Østfold. 
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Reguleringsplan for Gressvik bruk og Lenafjellet, planid: 0106343, 18.06.1992 

Planområdet inngår i Reguleringsplan for Gressvik bruk og Lenafjellet. 

 
Figur 8 Plankart for Gressvik bruk og Lenafjellet (planid: 0106343). Planområdet er innenfor 
stipletlinje, og er regulert til industri, forretning og kontor. 

Formål: Industri/forretning/kontor 

Hensynssoner: Ingen hensynssoner 

Føringer for planområdet 
Reguleringsplanen gir føringer på: 
Utnyttelse: 25 % BYA 
Byggehøyder: Gesimshøyde og mønehøyde 10 og 13 m 
Takform: Saltak 
 
Hva overlappes/ erstattes 
Ny detaljreguleringsplan vil erstatte gjeldende reguleringsplan når det gjelder formål, 
utnyttelse, byggehøyder og takform. 

Er tiltak innenfor planområdet i tråd/ i strid med plan 
Forslag til formål innenfor planområdet er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Forslagets 
utnyttelse, byggehøyder og takform er i strid med gjeldende reguleringsplan.  
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Detaljreguleringsplan for Gressvik Bruk, planid: 01061105, 16.06.2016  
 
Mellom Gressvik marina og Gressvik fergeleie er det planlagt boligbebyggelse med inntil 110 
leiligheter. 

 
Figur 9 Detaljreguleringsplan for Gressvik Bruk planid: 01061105. 

Formål: Bolig, lekeplass og gangarealer 

Hensynssoner: Hensynssone 320 

Føringer for planområdet 
Reguleringsplanen gir føringer på utnyttelse, plassering, høyde og takform på ny 
bebyggelse. Det angis også hvor det skal etableres uteområder og gangveier, dette er viktig 
føring for planarbeidet på Bruket 23 og 29. 
 
Hva overlappes/ erstattes 
Denne planen erstattet gjeldende detaljreguleringsplan der formålet var angitt som næring.  

Er tiltak innenfor planområdet i tråd/ i strid med plan 
Denne planen omfatter ikke planområdet så det er ikke vurdert om tiltaket er i tråd/ strid med 
planen. 
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3 Problemstillinger og utredninger  

3.1 Antatte problemstillinger 
Hovedproblemstillingene som antas viktig i forhold til miljø og samfunn knyttet til planområdet 
handler om bruk, behov, ønsker og muligheter: 
 

 Kulturminner og kulturmiljø - Eksisterende bygninger 
Gressvik bruk var et av de største og viktigste sagbruk i distriktet på 1800-tallet. I gjeldende 
kommunedelplan er trebygning på Bruket 23, markert som kulturmiljø Hensynsone H570_56 
– bevaring av bygningsmiljø og tillates ikke revet. Dette er imidlertid ikke fulgt opp i de 
juridiske bestemmelsene til planen. I forbindelse med søknad om rammetillatelse har 
kommunen foretatt en grundig vurdering og kom da frem til at så lenge trebygningen, oppført 
tidlig på 1950-tallet etter at opprinnelig bygning brant ned, ikke er merket som verneverdig i 
temakart «kulturmiljø», så er den ikke omfattet av rivningsforbudet.  
 
Østfold fylkeskommune (ØFK) har uttalt seg til saken ved flere anledninger, blant annet i 
brev datert 21. oktober 2016 hvor det ble frarådet både dispensasjon, og at den verneverdige 
trebygningen på eiendommen skulle rives. Felles for uttalelsene er at det frarådes rivning av 
trebygningen på det sterkeste, fordi det vil medføre et tap for samfunnet, i form av tapte 
kulturminner.  
 
Byantikvaren minner om at kulturminnet i dag har et vern etter plan og bygningsloven. Både 
fylkeskonservator og byantikvar har i tidligere uttalelser gitt grundige redegjørelser for 
bygningens kulturhistoriske kontekst og verneverdier og at dette i henhold til 
reguleringsstatus betyr at bygningen skal bevares. Det er pekt på at bygningen har 
vesentlige lokale, regionale og sannsynligvis også nasjonale verdier. Byantikvaren mener 
konklusjonene er tydelige: «Tørkehuset» bør ikke rives og det er ikke hjemmel for å rive det. 

 Trafikk og parkeringsdekning 
Naboer har meldt bekymring vedrørende eksisterende trafikksituasjon i Gressvikområdet 
generelt og i Hans Eriksens vei spesielt. Det meldes om at veien er for smal for møtende 
trafikk, samt at veien brukes til parkering og at oppgitt fartsgrense på 30 km/t ikke 
overholdes. 
 
I forbindelse med søknad om rammetillatelse informerte Vei i Fredrikstad kommune om tillatt 
kjøretøylengde og akseltrykk for de aktuelle veisystemer til Bruket 23. Hans Eriksens vei er 
klassifisert i bruksklasse(Bk) 10 (10 tonns akseltrykk). Maks tillatt lengde på kjøretøyer er 
19,5 meter, og maks belastning er 50 tonn. Øvrige veier som Gunnelandet og Bruket er 
dimensjonert noe lavere i Bk 8. (8 tonns akseltrykk). Denne informasjonen blir medtatt som 
kunnskapsunderlag i trafikkanalysen. 
 
Ved etablering av nye produksjonslokaler på Bruket, med tilhørende kontorlokaler øker 
trafikkbelastningen i området. Det må utredes hvilken økning i personbiltrafikk og tungtrafikk 
tiltaket medfører frem til Storveien (Fv. 117). I underlaget for utredningene medtas beregnet 
trafikk til/fra de inntil 110 leiligheter som er planlagt ved Gressvik fergekai, nord for 
planområdet. Konsekvenser for omgivelser og myke trafikanter må beskrives og vurderes, da 
trafikk til/ fra Bruket 23 vil ha innvirkning på skolevei for barn og unge som bor på Gressvik.  
 
Krav til parkeringsdekning ved denne type bebyggelse vurderes opp mot kommunens 
miljømålstrategi.  
 

 Tiltak i elverommet 
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Ny bebyggelse er planlagt bygget litt ut over Vesterelva. Dette sikrer tilgang til elva og gir 
kontrollert produkttesting. Planområdet ligger ved innseilingleden i Vesterelva, så det må 
undersøkes hvilken innvirkning etablering av produksjonslokale for Sleipner har på 
elverommet og bruken langs og av elva. 
 
Etablering av tiltak ut i vannet kan få betydning for sikkerheten og fremkommeligheten for 
sjøfarende og andre brukere av farvannet. Eventuelle konsekvenser for sjøfarende og andre 
brukere av farvannet belyses og vurderes i planarbeidet. 
 

 Utforming, bebyggelseshøyder, takvinkel og utnyttelse av tomt 
Gjeldende reguleringsplan tillater bebyggelse oppført i inntil 2 etasjer, med maksimal gesims- 
og mønehøyde på 10 og 13 meter. Planen angir at saltaksform skal benyttes dersom ikke 
spesielle forhold etter bygningsrådets skjønn vanskeliggjør dette. Ved etablering av ny 
bebyggelse i planområdet må det tas hensyn til sikring mot flom, flomgrense er satt til 2,5 m.  
Det er behov for frie høyder inne i bygget på inntil 8 m, så rammene på høyder og takform 
må være mer fleksible enn gjeldende regulering legger opp til.  
 
Gjeldende regulering tillater 25 % utnyttelse innenfor eiendommene. Ved utvikling/ utbygging 
skal det i henhold til beregningsregler i KMD1s veileder Grad av utnytting – beregnings- og 
måleregler parkeringsareal medtas i både bebygget areal og bruksareal uavhengig om disse 
etableres i bebyggelse eller på bakkeplan. 
Funksjonsprogrammet til nytt bygg til Sleipner krever at større deler av eiendommen enn i 
dag bebygges. Ved etablering av nybygg vil parkeringsareal medtas i beregningen av 
tomteutnyttelse. 
 

 Formål 
I gjeldende kommunedelplan er planområdet del av større område langs Glomma som er 
avsatt til næringsvirksomhet. I gjeldende regulering har planområdet formål industri, 
forretning og kontor. Nord for planområdet er det planlagt utbygging av et nytt boligområde 
med inntil 110 leiligheter. Lokalsamfunnsprosjektet Gressvik med flere, mener at etablering 
av ikke sjørettede virksomheter på tidligere Gressvik Bruks område sees som negativt. Det 
har vært lite nyetablering av denne typen næring den senere tid, så nå ønskes det utvikling 
av boliger fremfor næring. Planforslaget foreslår fortsatt næringsbruk av eiendommene, det 
er derfor et viktig å kartlegge fordeler og ulemper ved å fortsette å legge til rette for næring i 
planområdet. 

  

                                                 
1 Kommunal og moderniseringsdepartementet 
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3.2 Vurdering av alternative lokasjoner 

 Alternative lokasjoner 

Sleipner Motor har fysisk vokst ut av lokalene sine i Arne Svendsens gate 6-8. I 2015 og 
2016 ble det gjennomførte tomtesøk for å finne egnet tomt for etablering av nye 
produksjonslokaler med tilhørende testanlegg, samt lager og kontorer. 

Sleipners Motor har stor grad av innovasjon og utvikling av nye produkter, samt at det høy 
kvalitet på produktene. Dette gjør produktene attraktive for de største båtprodusentene i 
verden. Det krever fortsatt investering og innsats innen produktutvikling og produkttesting for 
å fortsatt være attraktiv for de største båtprodusentene. Konklusjonen til Sleipner er at dette 
gjøres ved å fortsette å bruke den ingeniørstaben de har i dag, som støtte til utvikling, samt 
produksjons- og servicestøtte, og at de direkte produksjonsprosessene må effektiviseres.  

Det er en forutsetning at det ved etablering av nye lokaler skal være mulig å effektivisere 
utvikling, produksjon og testing av produktene. Etablering av produksjons- og testlokaler i 
lokaler ved vann gjør det mulig med testing av produktene i nærheten av produksjonen og 
man trenger ikke å bruke tid på å frakte testproduktet til teststasjonen. Dette vil kreve mer 
effektiv plassutnyttelse enn det er mulig å få til i eksisterende bebyggelse på dagens lokasjon 
i Arne Svendsens gate, og krever sammenheng mellom større funksjoner i produksjon og 
testing av produktene og varestrømmer. Dette vil man få til med etablering av et nybygg, 
med logisk utforming i forhold til funksjoner med direkte tilknytning til testanlegg plassert ved 
vann.  

Ved vurdering av alternative lokasjoner ble det sett på oppfyllelse av følgende kriterier: 
- Tomt ved vann, for å kunne samlokalisere produksjonslokaler og testanlegg 

(utviklingssenter). 
- Stor nok tomt til å ha plass til både produksjonslokale og testanlegg 

(utviklingssenter). 
- Strømforhold – det må ikke være for sterk strøm i vannet, da dette ikke er optimalt for 

testing av produktene som produseres. 
- Bølger – det må ikke være for mye bølger i vannet, da dette ikke er optimalt for 

testing av produktene som produseres. 
- Isdannelser – det må være minst mulig isdannelser i vannet, da dette ikke er optimalt 

for testing av produktene som produseres. 
- Minst mulig avstand/reisevei til Oslofjorden ved bruk av testbåt i åpent hav. 
- Realiserbart innen 2020. Primært var man på utkikk etter eiendommer/tomter som er 

regulert til næring- eller industriformål. 

Det ble sett på to lokasjoner på Øra, to lokasjoner på Fredrikstad Mekaniske 
Verksted (FMV), en lokasjon på Rolvsøy i tillegg til lokasjon Bruket, Gressvik og 
vurdering av eksisterende lokasjon i Arne Svendsen gate 6-8. Kartillustrasjonen 
under viser plassering av disse lokasjonene. 

 



19 

 FASTSATT PLANPROGRAM 
 BRUKET 23 OG 29, GRESSVIK 

 
Figur 10 Kart som viser plassering av de ulike lokaskjonene som er vurdert. 

I oversikten under er de 7 ulike lokasjonene beskrevet. I kolonne «Lokasjon» er det medtatt 
gnr/bnr, adresse, tomteareal, formål i gjeldende plan. I kolonne «Beskrivelse lokasjon» er 
den enkelte lokasjonen beskrevet og vurdert i forhold til beliggenhet ved sjø, tilgjengelig 
infrastruktur, avstand til bebyggelse, utvidelsesmuligheter og andre forhold, se under rubrikk 
beskrivelse av lokasjon. I den siste kolonnen gis det oppsummering av forhold i elva ved de 
ulike lokasjonene, dette gjelder strømforhold, bølger, isdannelser og avstand til åpent hav. 

 
Vurdering av lokasjoner 

Lokasjon Beskrivelse lokasjon Forhold i elva på lokasjon 

Alt 1 Øra   

gnr/bnr 303/1491 

Tomteareal  
37 104 m2 
 
 
Formål gjeldende 
plan: 
Industri  

Planid: 010687 

 

Beliggenhet ved sjø: 
Tomten ligger ikke ved vann/ 
elva. Det må bygges eget 
utviklingsanlegg ved vannet, i 
tillegg til produksjonslokale på 
tomten. 
Tilgjengelig infrastruktur: 
Tomten ligger inntil Habornveien 
(Fv. 111) 
 
Avstand til bebyggelse: 
Tomten ligger i næringsområdet 
på Øra. 

Lokasjon ligger ikke ved elva, så 
strømforhold, bølger, 
isdannelser og avstand til åpent 
hav for denne lokasjonen er ikke 
vurdert. 
Det er kjent at det er sterk strøm 
og bølger ved Øra. 

Alt Rolvsøy 
gnr/bnr 203/475 

Alt 1Øra  
gnr/bnr 303/1491 

Alt 2 Øra  
Gnr/bnr 303/1186 

Alt Bruket 

gnr/bnr 48/261 

Alt 1 FMV 
gnr/bnr 423/121 

Alt 2 FMV 
gnr/bnr 424/ 366 

Eksisterende lokasjon 
gnr/bnr 300/80,82, 1251, 

1253 og 1504 
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Vurdering av lokasjoner 

Lokasjon Beskrivelse lokasjon Forhold i elva på lokasjon 

 
Utvidelsesmuligheter: 
Ikke tilstrekkelig tilgjengelig 
tomteareal rundt denne 
eiendommen. 
 
Andre forhold 
Eksisterende bygningsmasse 
tilhørende Bøckmann eiendom 
kunne brukes, men krevde 
kostbar ombygging.  
 

Alt 2 Øra    

Gnr/bnr 303/1186 
Øraveien 2 
 
Tomteareal  
130 677 m2 
 
Formål gjeldende 
plan: 
Industri  

Planid: 010687 

Området er del av 
varslet planarbeid 
planid: 01061115, 
2008 

Beliggenhet ved sjø: 
På denne eiendommen er det 
mulig å få til fysisk kontakt med 
elva. 
 
Tilgjengelig infrastruktur: 
Eiendommen ligger i nærheten 
Habornveien, Fv. 111. 
 
Avstand til bebyggelse: 
Eiendommen er del av Øra 
Næringspark. Aktuell tomt er der 
Denofa holdt til tidligere. 
 
Utvidelsesmuligheter: 
Utvidelsesmuligheter er OK 
 
Andre forhold: 
Eier var ikke interessert i å selge 
tomten. Leie er ikke aktuelt ved 
langsiktig satsning. 
 

Strømforhold 
Det er sterk strøm i elva utenfor 
Øra næringspark. 
 
Bølger i elva 
Det er høye bølger i området, 
dette gjør det vanskelig å få til et 
test- og forskningssenter. 
 
Isdannelser 
Det kan forekomme isdannelser. 
 
Avstand til åpent hav for 
testing med testbåt  
Det er overkommelig avstand til 
åpent hav ved testing med 
testbåt. 
 
Avstand til Oslofjorden 
via Østerelva er ca. 12 km 
via Vesterelva er ca. 10 km 
 

Alt 1 FMV   

Gnr/bnr 423/ 121 
 
Tomteareal  
147 764 m2 
 
Formål i 
gjeldende KDP 
Fredrikstad 
byområde, 2011: 
Bebyggelse og 
anlegg 

Hensynssone: 
H570_59 bevaring 
kulturmiljø 

Beliggenhet ved sjø: 
Tomt har beliggenhet midt på 
FMV ved Vesterelva.  

 

Tilgjengelig infrastruktur: 
Tomten ligger inntil Fv. 108, 
Dokka og Jens Wilhelmens gate. 
 
 
Avstand til bebyggelse: 
Tomten ligger på tidligere 
næringseiendom, med lite 
eksisterende bebyggelse rundt. 
 
 
Utvidelsesmuligheter 

Strømforhold 
Vesterelva ved FMV har lite 
strøm. 
 
Bølger i elva 
Det er lite bølger i Vesterelva. 
 
 
 
Isdannelser 
Det er lite isdannelser i 
Vesterelva ved FMV. 
 
Avstand til åpent hav for 
testing med testbåt  
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Vurdering av lokasjoner 

Lokasjon Beskrivelse lokasjon Forhold i elva på lokasjon 

Utviklingsmuligheter er bra i 
forhold til ubrukte 
naboeiendommer. 
 
Andre forhold: 
Etablering på dette området ble 
frarådet av Fredrikstad kommune, 
da det er andre langtidsplaner 
her. Hele tidligere FMV skal 
omreguleres samtidig, dette gav 
lang prosess før det kunne 
etableres noe her. 
 

Det er kort avstand til åpent hav 
ved testing med testbåt. 
 
Avstand til Oslofjorden er  
ca. 6 km. 

Alt 2 FMV   

Gnr/bnr 424/ 366 
Glomboveien 2 
 
Tomteareal: 
16 063 m2 
 
Formål i 
gjeldende KDP 
Fredrikstad 
byområde, 2011: 
Bebyggelse og 
anlegg 

Næringsvirksomhet 

Hensynssone 
320_1 flomfare 

Beliggenhet ved sjø: 
Tomten har beliggende ytterst på 
gamle FMV2, med mulighet med 
kontakt til Vesterelva.  

Tilgjengelig infrastruktur: 
Tomten ligger i nærheten av Fv. 
108. 

Avstand til bebyggelse 
Tomten ligger i nærheten av 
småhusbebyggelse på Grombo. 
 
Utvidelsesmuligheter: 
Mot nord grenser tomten ligger 
inntil grøntområde, men det kan 
være mulig med utvidelse inn i 
tidligere FMV. 
 
Andre forhold: 
Tomten er uaktuell da eier vil 
utvikle tomten til boliger, ikke 
selge til Sleipner. 
 

Strømforhold 
Vesterelva ved FMV har lite 
strøm. 
 
Bølger i elva 
Det er lite bølger i Vesterelva. 
 
Isdannelser 
Det er lite isdannelser i 
Vesterelva ved FMV. 
 
Avstand til åpent hav for 
testing med testbåt  
Det er kort avstand til åpent hav 
ved testing med testbåt. 
 
Avstand til Oslofjorden er  
ca. 6 km 

Alt Rolvsøy   

Gnr/bnr 203/ 475 
Tomteveien 45 
 
Tomteareal: 
19 987 m2 
Formål gjeldende 
plan: 
Industri 
 
Planid: 0106103, 
77 

Beliggenhet ved sjø: 
Glommastien går mellom tomten 
og vannet. Stien må stenges/ 
flyttes for å etablere et forsknings- 
og testanlegg ved/ut i vannet.  
Tilgjengelig infrastruktur: 
Tomten ligger i nærheten av Fv. 
109, Rolvsøyveien, som kan nås 
via Evjebekkveien. 
 
 

Strømforhold 
Det er mer strøm i Glomma ved 
Rolvsøy enn ved de andre 
aktuelle lokasjonene som er 
vurdert. 
Bølger i elva 
Bølgemengde og høyde ved 
Rolvsøy anses som OK for 
testanlegg. 
 
Isdannelser 

                                                 
2 Fredrikstad Mekaniske Verksted 
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Vurdering av lokasjoner 

Lokasjon Beskrivelse lokasjon Forhold i elva på lokasjon 

Avstand til bebyggelse: 
Tomten ligger i næringsområdet 
på Rolvsøy. 
 
Utvidelsesmuligheter: 
Utviklingsmulighetene er noe 
begrenset, men tomten gir gode 
muligheter for å bygge riktig 
tilpasset utvikling- og testanlegg. 
 
Andre forhold 
En flytting av Glommastien fratar 
allmenheten en tilgang til elven 
som er der i dag og benyttes av 
mange. Det virker urealistisk å få 
til flytting. 
 
Kommunen, som er eier av 
tomten der Glommastien går, var 
positive til å starte en prosess for 
å forsøke å flytte stien på 
innsiden av ett mulig slikt bygg, 
men dette vil være tidkrevende og 
utfallet er ikke sikkert. 

Det er mye isdannelser i 
Glomma ved Rolvsøy. 
 
Avstand til åpent hav for 
testing med testbåt 
Det er lang avstand til åpent hav 
for testbåt.  
 
Avstand til Oslofjorden 
via Østerelva er ca. 18 km 
via Vesterelva er ca. 15 km 
 
 

Bruket 23, 
Gressvik 

  

Bruket 23, 
Gressvik 
Gnr/bnr 48/261 
Bruket 23  
 
Tomteareal  
Ca 15 000 m2 
 
Formål i 
gjeldende plan: 
Industri 
 
Planid: 0106343, 
18.06.92 
 
Formål i 
gjeldende KDP 
Fredrikstad 
byområde, 2011: 
Bebyggelse og 
anlegg 
Næringsvirksomhet 

Hensynssoner 
H570_56 Bevaring 
kulturmiljø 

Beliggenhet ved sjø: 
Tomten ligger ved Vesterelva.  
 
Tilgjengelig infrastruktur: 
Tomten ligger i nærheten av 
Storveien, Fv. 117, men 
biltransport må gjennom 
boligområde for å komme dit. 
 
Avstand til bebyggelse: 
Tomten ligger i næringsbelte 
langs Vesterelva, men inntil 
småhusbebyggelse på Gressvik. 
 
Utvidelsesmuligheter: 
Tomten kunne gjerne vært noe 
større, men dette hovedsakelig 
pga parkeringsløsning. 
 
Andre forhold 
På tomten er det mye fjell, dette 
anses som er en stor fordel for å 
bygge ett maskineringsverksted 
med avanserte maskiner som 
krever stabilt dekke. 

Strømforhold 
Vesterelva ved Gressvik har lite 
strøm. 
 
Bølger i elva 
Det er lite bølger i Vesterelva 
ved Gressvik. 
 
Isdannelser 
Det er lite isdannelser i 
Vesterelva ved Gressvik. 
 
Avstand til åpent hav for 
testing med testbåt  
Det er kort avstand til åpent hav 
ved testing med testbåt. 
 
Avstand til Oslofjorden er ca. 6 
km 
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Vurdering av lokasjoner 

Lokasjon Beskrivelse lokasjon Forhold i elva på lokasjon 

H 320 flomfare 
 

Eksisterende 
lokasjon 

  

 
Gnr/bnr 300/80,82, 
1251, 1253 og 
1504 
Arne Svendsens 
gate 6-8 
 
Tomteareal  
17 520 m2 
 
Formål i 
gjeldende KDP 
Fredrikstad 
byområde, 2011: 
Bebyggelse og 
anleggNæringsvirk
somhet 

Hensynssone 
320_1 flomfare 
 
Formål i 
gjeldende plan: 
Bolig/forretning/ 
kontor 
Offentlig friområde 
 
Planid: 0106294, 
19.12.88 
 

Beliggenhet ved sjø: 
Eksisterende lokasjon ligger ikke 
ved vannet. Det er etablert 
teststasjon annet sted, som 
krever mye logistikk og reisetid for 
å benytte. 
 
Tilgjengelig infrastruktur: 
Eksisterende lokasjon ligger med 
god forbindelse til Fv. 108, 
Mosseveien. 
 
Avstand til bebyggelse: 
Eksisterende lokasjon ligger i 
næringsbeltet langs Glomma og 
Mosseveien, men grenser også til 
eldre småhusbebyggelse. 
 
Utvidelsesmuligheter: 
Det er ikke utvidelsesmuligheter 
ved denne lokasjonen. 
 
Andre forhold 
Å bygge på/ om eksisterende 
fabrikksområde gir ikke noen 
langsiktig løsning da det ikke vil 
være mulig å bygge om særlig 
mye mens det er drift i lokalene. 
Det vil være mulig å få til de 
nødvendige 
effektiviseringsgevinstene for 
produksjon, utvikling og testing 
som anses nødvendig for 
fremtiden.   

Lokasjon ligger ikke ved elva, så 
strømforhold, bølger, 
isdannelser og avstand til åpent 
hav for denne lokasjonen er ikke 
vurdert. 
 
Testanlegg er lokalisert annet 
sted. 

Tabell 3-2 Tabell som gir oversikt over alternative lokasjoner og vurdering av den enkelte lokasjon. 

 
Lokasjonene langs Vesterelva er de beste for etablering av produksjons- og  
testanlegg da det  
er kjent at her er det lite strøm, bølger og isdannelser i tillegg til at det er kort vei for  
testbåt til Oslofjorden ved test i åpent hav. 
 
Tomter på FMV ligger nær Fv. 111, og dermed god tilgang til eksisterende 
Infrastruktur Og har kontakt med Vesterelva, men er tenkt utviklet til boligformål.  
Lokasjon FM1 ble frarådet av kommune og eier av lokasjon FMV 2 ville ikke  
selge, men utvikle eiendommen til bolig 
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Samlet sett ble området ved Gressvik vurdert som den beste lokasjonen. 
Bruket 23 har litt liten tomt, men har god plassering ved Vesterelva.  
Eiendommen er omfattet av Plan for Fredrikstad byområde og er anvist som byggeområde 
for næring.  

 Vurdering av alternativer Bruket 23 

I forbindelse med søknad om rammetillatelse utarbeidet Sleipner Motor et skisseprosjekt for 
nytt produksjons- og testanlegg på Bruket 23.  
 
I skisseprosjektet er det en forutsetning at eksisterende bebyggelse rives da det ikke er plass 
til ønskete funksjoner ved å kombinere bruk i eksisterende lokaler og bygge nytt. 
Eksisterende bygninger egner seg ikke til produksjons- eller testanlegg. Plassering av 
adkomst, samt plassering og høyde på bebyggelse er vurdert i skisseprosjektet. 
 
Atkomst til Bruket 23 
Atkomst til Bruket 23 opprettholdes på samme sted som eksisterende atkomst til 
eiendommene er plassert i dag. I tillegg til å sikre uendret atkomst til Bruket 17, er dette også 
den beste plasseringen i forhold til nivåforskjell mellom veien Bruket og tomten. 
 
Bebyggelse 
Størrelse og utforming av bebyggelsen er gjort etter funksjonsprogram utarbeidet i 
samarbeid mellom Sleipner Motor AS og arkitekten. Det er søkt å plassere funksjonene slik 
at produksjon og testing av produkter blir mest mulig effektiv. Testanlegget er plassert ut 
over elva.  
 
Tomtens tilnærmede kvadratiske form gjør at bebyggelsen må plasseres som en hjørnesten 
på tomten. Bebyggelsen er plassert langs elva, både med hensyn på hvordan logistikken 
skal være inne i bygget, men også som gjentakelse av hvordan bebyggelsen lå langs 
elveløpet i tidligere tider. Denne plasseringen av bebyggelsen er også vurdert til å stenge 
mindre for visuell opplevelse av elverommet for naboer enn hvis bebyggelsen var plassert 
langs veien Bruket. Dette er plassering tettere på naboer og vil oppleves som en mur rundt 
Bruket 23.  
 
Høyden på bygget er vurdert ut fra tilpasning til bebyggelse i «industribeltet» og krav til inntil 
8 m fri høyde i lokalene enkelte steder. Nybygg er plassert 2,5 meter over havet for å tilpasse 
seg krav i hensynssone H320 flomsikring. 
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Illustrasjonene under er hentet fra skisseprosjektet utarbeidet av AART arkitekter AS. 
 

 
Figur 11 Bygningen plasseres som en 
hjørnesten på tomten og forholder seg både 
mot vannet og den bakenforliggende 
bebyggelse 

 

 
Figur 12 Et enkelt sammenbindende sirkelslag 
griper visuelt fast i den eksisterende kaikanten 
i marinaen og skaper et imøtekommende 
atkomstrom. 

 
Figur 13 Bygningens østfasade skaper et 
elegant og ekspressivt uttrykk ut fra kravene til 
de innvendige funksjonene. 

 
Figur 14 Ulike lysgårder og innvendige hager 
sikrer gode arbeidsforhold for bygningens 
ansatte 
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3.3 Plan- og utredningsalternativer og begrunnelse for disse 
Følgende alternativer inngår i planprogrammet 

- 0-alternativet:  Dagens situasjon videreføres 

- Planalternativ 1: Etablering av nytt næringsbygg for Sleipner Motor AS 

I henhold til forskrift om konsekvensutredning skal 0-alternativet utredes. 

Forslagsstiller utreder ett planalternativ, Planalternativ 1 

  0-alternativet (referansealternativ) 

Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av den nåværende miljøtilstanden og 
en oversikt over hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis planen eller tiltaket ikke 
gjennomføres (null-alternativet). 0-alternativet defineres som videreføring av eksisterende 
situasjon, da enhver større utvikling av eiendommene vil forutsette utarbeidelse av 
reguleringsplan. 

Del av Bruket 23 (tidligere Bruket 23 og 29) regulert til formål industri/forretning/kontor i 
gjeldende reguleringsplan for Gressvik og Lenafjellet (planid: 0106343) utgjør totalt 13 700 
m2.  
Gjeldende reguleringsplan tillater bebyggelse i 2 etasjer med saltak, med maksimal gesims- 
og mønehøyde på henholdsvis 10 og 13 m. Maksimal utnyttelse innenfor eiendommene er 
satt til 25 % BYA. Dette tilsvarer 3 425 m2 bebygget areal (BYA) og 6 850 m2 bruttoareal 
(BTA) innenfor planområdet.  

Eiendommen antas å være fullt utnyttet i forhold til gjeldende regulering, da dagens 
bebyggelse på eiendommen er rundt 3 400 m2 BYA. Det anses som ikke realiserbart å bygge 
på eksisterende bebyggelse selv om det er tillat å bygge høyere innenfor planområdet enn 
det er gjort i dag. 

I gjeldende plan er det satt krav til etablering av en parkeringsplass per 50 m2 kontor og en 
parkeringsplass per 100 m2 lett industri. 

0-alternativet er kun et utredningsalternativ, ikke planalternativ. 
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Figur 15 Skråfoto som viser eksisterende bebyggelse. Planområdet er markert med stiplet linje. 

 
Figur 16 Utsnitt eiendomskart der eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er markert i blått. 
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 Planalternativ 1 

Forslagsstillers alternativ.  

Sleipner Motor ønsker å etablere produksjonslokale, med tilhørende testanlegg samt samle 
sine administrative funksjoner på Bruket 23. Bedriftens hovedprodukt thrustere må testes i 
vann. Bruket på Gressvik har en beliggenhet og størrelse som gir mulighet for å bygge et 
produksjonslokale med testanlegg i nærheten av vann. 

Etablering av næringsbygg på eiendommene innebærer at dagens bebyggelse må rives. 
Dette inkluderer rivning av lageret på ”Bruket”, som er angitt med Hensynsone H570_56 – 
bevaring av bygningsmiljø i gjeldende Kommunedelplan for Fredrikstad byområde. 
Eksisterende trafo på området må mest sannsynlig flyttes. 

Innenfor planområdet blir det regulert område for bebyggelse og anlegg, næring (BN), samt 
felles avkjørsel for å sikre atkomst til planområdet og naboeiendom Bruket 17, gnr/bnr 
48/234. Veien Bruket reguleres til kjøreveg (SKV) og fortau (SF). Arealet i Vesterelva 
reguleres til Bruk og vern av sjø og vassdrag, ferdsel (VFE). 

Sleipner Motor ønsker å legge til rette for oppføring av næringsbygg på omlag 13 200 m2 
BRA, fordelt på 2 etasjer. Bygningen er tenkt utført med en høy 1.etasje med 
produksjonslokaler og en lavere 2.etasje med kontorer. Bygningen plasseres slik at gulvnivå i 
1.etasje ligger over flomgrensen på 2,5 m. Det er tenkt flatt tak på bygningen, og det foreslås 
en total byggehøyde på maksimalt 13 m, dette tilsvarer gesimshøyde på kote 15,5. 
Begrensninger gjelder ikke mindre oppbygg på tak som ventilasjonsrom, heishus og 
lignende.  

Innenfor planområdet tillates det å oppføre inntil 17 000 m2 BRA (bruksareal). Dette 
inkluderer areal i parkeringsanlegg og parkering på bakken.  

Parkeringsdekning vil vurderes i trafikkanalyse i konsekvensutredningen (KU), men det 
planlegges å bruke maksimumskrav fremfor minimumskrav. Det vil være lavere 
parkeringsdekning i ny detaljregulering enn i gjeldende reguleringsplan. 
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Figur 17 Fotomontasje der planforslaget er plassert inn i flyfoto. Kilde: AART arkitekter. 

 

Figur 18  Illustrasjon som viser forslag til ny bebyggelse. Kilde: AART arkitekter 

 

 

Figur 19 Illustrasjon som viser forslag til ny bebyggelse i snitt og oppriss. Kilde: AART arkitekter   
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4 Krav til prosess og metode 

4.1 Tabelloversikt over planfaglige temaer som skal utredes 
Konsekvensutredningen (KU) skal utføres i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger 
kapittel 5 § 21, 22 og 23. 

I pkt 3.2 er det medtatt hovedproblemstillinger som antas å være viktige i forhold til miljø og 
samfunn i forbindelse med planarbeidet. I tillegg til disse problemstillingene er det gjort en 
vurderingene av hvilke temaer som er aktuelle for KU, med utgangspunkt i Forskrift om 
konsekvensutredninger kapitel 5, § 21.  

For det enkelte planfaglige tema er det satt krav til hvilken metode som skal brukes ved 
kartlegging av virkningene for miljø og samfunn. Det er tatt utgangspunkt i veileder 
(kommentarutgaven) «Konsekvensutredninger – anerkjent metodikk og databaser for 
innlegging av data (2015)», utarbeidet av Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet ved utarbeidelse av beskrivelsene. Konsekvensutredningen 
skal beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis mulig 
kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og 
driftsfasen. 

Det settes også krav til at det skal benyttes personer med relevant faglig kompetanse for de 
enkelte utredningene og feltundersøkelsene  

Tabell under gir oversikt over hvilke planfaglige tema som skal utarbeides i 
konsekvensutredningen. 

 
Fag- eller 
utredningstema 

Hva skal 
utredes/undersøkes 

Metode  Presentasjon 

Barn og unge Hvordan vil planforslaget 
påvirke oppvekstforholdene 
for barn og unge, herunder 
skolevei og ev. lekearealer, 
samt støy- og 
luftforurensning. 

 

Beskrive og vurdere 
trafikale forhold for myke 
trafikanter, med 
utgangspunkt i 
trafikkanalysen. 

Kartlegging av barna på 
Gressvik sin skolevei og 
vurdering av konsekvenser 
for skoleveien ved utvikling 
av foreslått tiltak.  
 

Omtales i 
planbeskrivelse 

Universell 
utforming 

Hvordan kan kravene til 
universell utforming av 
bebyggelse og utearealer 
ivaretas? 

Beskrivelse av 
eksisterende situasjon og 
hvordan man kan 
imøtekomme krav 
universell utforming ved 
gjennomføring av 
planforslaget 

Omtales i 
planbeskrivelse 

Infrastruktur og 
trafikk 

Redegjøres for på hvilken 
måte planforslaget 
medfører endringer i 
trafikkavvikling og 
trafikksikkerhet på veinettet 
i umiddelbar nærhet av 

Beskriver dagens situasjon 
og utrede/ vurdere hva 
gjennomføring av 
planforslaget medfører. 
 
 

Rapport, 
utarbeides av 
aktør med 
trafikkfaglig 
kompetanse 
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Fag- eller 
utredningstema 

Hva skal 
utredes/undersøkes 

Metode  Presentasjon 

planområdet og frem til 
Storveien (Fv. 117): 

- Økt tungtransport 
- Konsekvenser og 

tilrettelegging for 
myke trafikanter 

- Vurdere 
parkeringsdekning 
og konsekvenser 
for omgivelsene av 
forslått dekning 

- Trafikkavvikling i 
området 

- Kollektivtrafikk 
- Vurdering om økt 

trafikkmengde vil 
kreve utvidelse av 
kryss mellom Hans 
Eriksens vei og 
Storveien 

- Vurdering 
trafikksikkerhet i 
anleggsperioden 

Teknisk infrastruktur  
- Hvilken teknisk 

infrastruktur kreves 
for å gjennomføre 
tiltaket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Beskrive eksisterende 
forhold og vurdering av 
hvilke teknisk infrastruktur 
som kreves for å 
gjennomføre tiltaket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omtales i 
planbeskrivelse 
 

Verdiskaping og 
næringsutvikling 

Kartlegging av fordeler og 
ulemper ved å fortsette å 
legge til rette for næring i 
området.  

Beskrive dagens situasjon 
med bakgrunn i historisk 
utvikling på Gressvik. 
Kartlegge fordeler og 
ulemper ved å legge til 
rette for næring. 

Omtales i 
planbeskrivelse 

    

Samfunnssikkerhet 
og ROS-analyser 

ROS-analyse 
- Det skal avdekkes 

om tiltak i 
planforslaget øker 
risiko for eller 
konsekvenser av 
uønskede 
hendelser 

- Det skal redegjøres 
for avbøtende tiltak 
 

Beskrivelse og vurderinger 
iht  «Systematikk i 
arealplanlegging- 
identifisering av risiko- og 
sårbarhet, utarbeidet av 
Direktoratet for sikkerhet 
og beredskap. 

Informasjonen skal hentet 
fra tilgjengelig informasjon 
og utredninger utført i 
konsekvensutredningen. 

Beskrivelse av tiltak som 
er planlagt for å unngå, 
begrense, istandsette og 

Rapport 
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Fag- eller 
utredningstema 

Hva skal 
utredes/undersøkes 

Metode  Presentasjon 

hvis mulig kompensere for 
vesentlige skadevirkninger 
medtas. 
 

Kulturminner og 
kulturmiljøer 

Berørte kulturminner og 
kulturhistorien innenfor 
planområdet beskrives og 
det utføres en 
verdivurdering av 
kulturminnene. 
 
Vurdering av hvilke omfang 
og konsekvenser de to 
alternativene har for 
kulturminnenes og 
kulturmiljøets 
kulturhistoriske verdi, sett i 
forhold til formålet med 
vernet og hvordan 
arealbruksendringer 
påvirker kulturminne og 
kulturmiljøet. 
 
Kulturminnets verneverdi 
vurderes i regionalt og 
nasjonalt perspektiv, samt 
hvilken betydning det har 
for Gressvik som 
lokalsamfunn.  
Vurderingen må ses i 
forhold til arbeidet med 
kulturminneplan for 
Fredrikstad og vurdering av 
hvilke bygninger som står 
igjen etter sagbrukene i 
Nedre Glomma regionen. 
 
 

Registrering, beskrivelse 
og vurdering av 
verneverdier til 
kulturminner og kulturmiljø 
iht. Riksantikvarens 
rettleder (rapport nr 31-
2003) om «Kulturminne og 
kulturmiljø i 
konsekvensutredninger» 
legges til grunn for 
verdivurdering og Metodikk 
i Statens vegvesens 
håndbok V712 benyttes 
veiledende i oppbyggingen 
av utredningen. Metoden 
vil være for «ikke-prissatte 
konsekvenser». 
 
Beskrivelse av tiltak som 
er planlagt for å unngå, 
begrense, istandsette og 
hvis mulig kompensere for 
vesentlige skadevirkninger 
medtas. 
 
 

Rapport, 
utarbeides av 
kvalifisert 
personell med 
god 
antikvarfaglig 
forståelse. 
 

Landskap og 
estetisk utforming 

 

Beskrive dagens bruk av 
planområdet, samt utrede 
hvilke konsekvenser 
planlagt bebyggelse vil ha 
på bruk og opplevelse av 
elverommet, samt bruken 
langs elverommet. 
 
Hvordan påvirker ny 
bebyggelse 
omkringliggende nabolag 
og omgivelser 

- Utsikt 

- fjernvirkning 
- sol-skygge. 

 

Beskrivelse og tegninger 
av eksisterende situasjon 
og situasjon ved 
gjennomføring av 
planforslaget.  
 
Dette skal inkl. plan, snitt 
og visualiseringer av 
planforslaget sett fra 
Åsgårdsøra, fra elva og 
landsiden på Gressvik 
(visualiseringen bør tas fra 
bakkenivå i øyehøyde 1, 5 
m).  
 
Sol- og skyggediagrammer  

Omtales i 
planbeskrivelse 
 
Stedsanalyse 
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Fag- eller 
utredningstema 

Hva skal 
utredes/undersøkes 

Metode  Presentasjon 

 
Beskrivelse av tiltak som 
er planlagt for å unngå, 
begrense, istandsette og 
hvis mulig kompensere for 
vesentlige skadevirkninger 
medtas. 
 

Naturmangfold Fremskaffe eksisterende 
kunnskap om området, det 
gjøres vurdering om det må 
gjøres ytterligere 
undersøkelser  

Vurdere og utrede hvorvidt 
planlagt utbygging medfører 
en svekkelse av arter av 
nasjonale 
forvaltningsinteresse og 
kartlegging av eventuelle 
fremmede skadelige arter i 
planområdet og nærmiljøet,  

Feltundersøkelser på land 
og i vann.  

Kartlegging og verdisetting 
utføres iht. DN-håndbok 13 
om kartlegging av 
naturtyper og DN-håndbok 
19 Kartlegging av marint 
mangfold. 

 

Rapport,  
utføres av 
kvalifisert 
personell. 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Hvordan hensyntas 
friluftsliv og rekreasjon ved 
gjennomføring av planlagt 
omregulering: 

- Tilgjengelighet til 
elva; ferdsel langs 
elva og 
utsynspunkter der 
stier/veier ligger 
tilbaketrukket fra 
vannet 

- Gangforbindelser 
 

Beskrivelse og tegninger. 
Vurderingene ses i 
sammenheng med andre 
planer for utvikling av 
Gressvikområdet i 
nærheten av planområdet. 

Omtales i 
planbeskrivelse 

Forurensing 

 

Forurensing grunn 
Undersøke om det er 
forurenset masse innenfor 
planområdet og vurdere om 
det må gjøres tiltak. 

Luftforurensing 
Utrede og redegjøre for 
dagens situasjon og 
hvorvidt planforslaget vil 
endre luftkvaliteten for 
omgivelsene. 
 
 
Støyfaglig utredning 
Utrede og redegjøres for 
dagens situasjon og 
hvorvidt planforslaget vil 

 
Utredning iht. 
Forurensningsforskriften 
§2-4 og vedlegg 1 til 
kapittel 2. 
 
 
Utredning iht. 
Forurensningsforskriften 
§7 og T-1520 
Retningslinjer for 
behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging. 
 
 
Støyfagligutredning iht. T-
1442/2016 Veileder til 
retningslinje for behandling 

 
Rapport, 
utføres av 
utføres av 
kvalifisert 
personell 
 
Rapport, 
utføres av 
utføres av 
kvalifisert 
personell 
 
 
 
Rapport, 
utføres av 
utføres av 
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Fag- eller 
utredningstema 

Hva skal 
utredes/undersøkes 

Metode  Presentasjon 

endre støyforholdene for 
omgivelsene  
 

av støy i arealplanlegging 
og NS8175/2012. 
 

kvalifisert 
personell 

Vannmiljø Endring av 
strømningsforhold  
Utrede og vurdere om 
planforslaget vil ha 
innvirkning på 
strømningsforhold i 
Vesterelva utenfor  
 

Redegjørelse om dagens 
situasjon, samt vurdering 
hvilke endringer 
planforslag evt vil medføre 
av endringer på 
strømningsforholdet 
 

Omtales i 
planbeskrivelse 

Klimatrusler og 
klimatilpasning 

Flom 
Hvilke konsekvenser har 
foreslått utbygging for 
flomveier i planområdet og 
nærliggende områder. 

 
 
 
 
 
Vannmiljø og 
overvannshåndtering  
Undersøke dagens 
avrenning og gi føringer for 
hvordan det tilrettelegges 
for overvannshåndteringen 
innenfor planområdet 

 
Redegjør for dagens 
situasjon og for 
planalternativ 1. 
Det er kjent at deler av 
planområdet er omfattet av 
hensynssone 320. I ROS- 
analyse og planbeskrivelse 
vil det medtas hvordan ev. 
tiltak forholder seg til dette. 
 
 
 
Redegjør for dagens 
situasjon og ved 
gjennomføring av tiltak. 
Sette Det utarbeides 
overvannsplan iht. 
gjeldende kommuneplan, 
evt settes føringer for . 

 
Omtales i 
planbeskrivelse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notat 
Overvannsplan, 
Utføres av 
kvalifisert 
personell 

Geologi og 
grunnforhold 

Undersøke/avdekke og 
vurdere i hvilken grad 
foreslått utbygging 
innebærer fare for setning 
mm. 
 

Skredfarevurdering i 
henhold til NVEs3 
retningslinjer.  

Notat, utføres 
av kvalifisert 
personell 

Tabell 4-1 Oversikt over hvilke planfaglige tema som skal utredes. 

  

                                                 
3 Norges vassdrags- og energidirektorat 
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4.2 Metode og fremstilling 

 Metode 

Undersøkelsene og konsekvensutredningen utføres i henhold til Forskrift om 
konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) §21,22 og 23: 

• Miljøtilstand skal beskrives og virkningene/konsekvensene av 0-alternativet skal 
vurderes innenfor de ulike temaene.  

• Planalternativ 1 skal beskrives og virkningene/konsekvensene av alternativet skal 
vurderes innenfor de ulike temaene.  

• Virkningene av alternativene skal sammenlignes og vurderes mot hverandre. 
 
Alternativene undersøkes og utredes til et likeverdig og sammenlignbart nivå. 
Konsekvensutredningen skal beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, 
istandsette og hvis mulig kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn 
både i bygge- og driftsfasen.  

 Temavis fremstilling av undersøkelser og utredninger 

De enkelte undersøkelsene og utredningene skal fremstilles temavis i den 
presentasjonsformen som er angitt for hvert tema i tabellen i kapittel 4.1. 
Konsekvensutredningen medtas som del av planbeskrivelsen.  

 Forslagsstillers anbefaling 

Forslagsstiller skal, med grunnlag i undersøkelsene og utredningene som gjennomføres, 
komme med en faglig begrunnet anbefaling for sitt valg av planalternativ og tilhørende tiltak 

for å forebygge virkningene av planen. 

4.3 Videre planprosess og medvirkning 

 Planprosess og fremdrift 
Forslagsstiller skal utarbeide en detaljreguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning. 
Tabellen under viser ønsket fremdrift. 

Prosessnavn Forventet 
tidspunkt 

PLANPROGRAM  

      Varsling om oppstart planarbeid 07.12.17 

      Høringsperiode for planprogram 07.12.17- 24.01.18 

FASTSETTING AV PLANPROGRAM  Mai 2018 

OVERSENDELSE PLANFORSLAG MED 
KONSEKVENSUTREDNING 

Mai 2018 

REGIONALT PLANMØTE  Mai 2018 

KOMMUNAL ADMINISTRATIV BEHANDLING Mai – juni 2018 

VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN Juni 2018 

OFFENTLIG ETTERSYN Juni – august 2018  

BEARBEIDING AV PLANFORSLAG August 2018 

KOMMUNAL ADMINISTRATIV BEHANDLING September 2018 

POLITISK SLUTTBEHANDLING AV PLANFORSLAGET Sept/okt 2018 

VEDTAK AV DETALJREGULERING MED 
KONSEKVENSUTREDNING  

Oktober 2018 
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 Medvirkning 

Allmennheten ble gitt informasjon om oppstart av planarbeidet og at forslag til planprogram 
ble lagt ut på offentlig ettersyn gjennom annonse i Fredrikstad Blad og på Fredrikstad 
kommunes nettsider. Berørte aktører, samt naboer og gjenboere til planområdet ble 
tilskrevet direkte samt invitert til åpent informasjonsmøte som ble avholdt i 8.01.2018 i Onsøy 
Rådhus. Mottatte uttalelser vedrørende planprogrammet er sammenfattet i eget vedlegg. 

Gressvik lokalsamfunn er orientert underveis i planarbeidet.  
På bakgrunn av fastsatt planprogram vil det bli utarbeidet et forslag til detaljregulering med 
konsekvensutredning. 

Når forslag til detaljregulering ligger ute på offentlig ettersyn, vil allmennheten igjen ha 
mulighet til å uttale seg til foreliggende forslag. Det avholdes informasjonsmøte med naboer 
og interessenter når planforslaget legges ut på høring. 

Tabell under viser avholdte møter og fremtidige oversikt for medvirkning 

 

Etter at offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering er avsluttet, vil det gjøres en 
sluttbehandling i kommunen, før planforslaget sendes bystyret i Fredrikstad kommune for 
vedtak. 

Saken kan sees og følges på  

https://www.fredrikstad.kommune.no/organisasjon/om-kommunen/planer/reguleringsplaner/ 

Vedtatt detaljregulering med konsekvensutredning planlegges å foreligge høsten 
2018. 

 

  

Medvirkning Planfase Forventet tidspunkt/ 
fremdrift 

Informasjonsmøte åpent Høringsperiode planprogram Avholdt 08.01.18 

Informasjonsmøte Gressvik vel  Utarbeidelse av detaljplan med 
konsekvensutredning 

Avholdt 12.04.2018 

Åpent møte ved offentlig ettersyn Høringsperiode detaljplan med 
konsekvensutredning 

Mai 2018 

https://www.fredrikstad.kommune.no/organisasjon/om-kommunen/planer/reguleringsplaner/
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5 Endringer etter offentlig ettersyn 

5.1 Planområdet avgrensning 

Sleipner Motor AS kjøpte Bruket 23 og deler av Bruket 29 av Klemsdal Eiendom AS gjennom 
søsterselskapet Sleipner Gressvik AS i desember 2017. Ved varsel om oppstart av 
planarbeidet og høring av forslag til planprogram var ikke kartforretning for å avklare 
grensene mellom Bruket 23, gnr/bnr 48/3 og Bruket 29 gnr/bnr 48/261, samt grense til Bruket 
17, gnr 48/234 ferdigstilt. 

Kartforretningen er nå avklart og har medført endring i hvilke deler av planområdet som 
tilhører hvilke gnr/bnr. Del av tidligere Bruket 29, gnr 48/3 inngår i Bruket 23, gnr/bnr 48/261. 
Sleipner Motor AS er eier av endrede Bruket 23. Klemsdal Eiendom AS er eier av Bruket 29. 

Ved kartforretningen ble det også gjennomført en arealoppmåling av Bruket 23. Planområdet 
er redusert fra 23 240 m2 til 22 626 m2. 

5.2 Øvrige endringer 
Det er gjort følgende revisjoner i planprogrammet: 

Pkt. 1 Sammendrag og nøkkelinformasjon 
Dette punktet er supplert med sammendrag om hensikten bak detaljregulering med 
konsekvensutredning og informasjon om at planprogrammet har vært på høring og at det er 
innkommet merknader/ uttalelser. Sammendrag av uttalelser og forslagsstillers kommentarer 
er medtatt som vedlegg til saken. 

Pkt. 2.2.2 Dagens situasjon.  
Medtatt informasjon om eksisterende bebyggelse på Bruket 23. 

Pkt. 2.3. Statlige bestemmelser og retningslinjer og kommunale planer og føringer tidligere 
oppført under pkt. 2.3.1 er medtatt direkte under pkt. 2.3. 

Det er gjort følgende endringer og suppleringer i liste over føringer: 
- T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2016) – Her er 

versjon på retningslinje revidert fra 2014 til 2016. 

- Kulturminneplan for Østfold 2010-2022 er medtatt som retningslinje. 

- Fredrikstad kommunes pågående arbeid med kommunedelplan kulturminner 2017-

2030 er medtatt som retningslinje. 

- Stedsanalyse for Gressvik (2002) 

- Gressvik bruk og Lenafjellet, planid: 0106343, vedtatt 18.06.92 

- Gressvik bruk (planid: 01061105), vedtatt 16.06.16 

- Vedtatt plan for Fv. 117 Storveien-Kryssutbedring Ålekilene (planid: 01061094), 

vedtatt 19.01.17) 

- Varslet detaljregulering langs fylkesveg 117 Storveien - Planområde A: 

Aspelundveien – Parkveien (planid: 01061092), varslet 2013 

- Varslet detaljregulering langs fylkesveg 117 Storveien - Planområde B: N. Jul 

Andersens vei-Haugetangveien (planid: 01061093), varslet 2013 

I pkt 2.3 er det også gjort vurderinger av hvilke føringer kommuneplanens arealdel, 
kommunedelplan for byområdet, gjeldende reguleringsplaner for Gressvik bruk og 
Lenafjellet (planid: 0106343) og Gressvik bruk (planid: 01061105), fylkesplan for 
Østfold og Kulturminneplan for Østfold gir for planområdet.  
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Pkt. 3 Problemstillinger, krav til planprosess og utredninger har endret navn til 
Problemstillinger og utredninger. 
 
Pkt. 3.1 Antatte problemstillinger.  
Kulturminner og kulturmiljø- Eksisterende bygninger 
Setning vedrørende Fylkesmannen i Østfold (ØFK) er enig med Fredrikstad kommunens 
vurdering av riveforbud er fjernet. Det er supplert med avsnitt om ØFK og Byantikvaren sin 
vurdering av trelastlageret.  

Trafikk og parkering 
Naboers bekymring vedørende eksisterende trafikale forhold og informasjon fra Vei i 
Fredrikstad kommune vedrørende bruksklasse på Hans Eriksens vei er medtatt. Det er også 
gjort revidering av tekst vedrørende myke trafikanter. Influensområdet 

Tiltak i elverommet 
Tekst er supplert med vurdering av bruken langs vannet. 
Kommentar fra Kystverket vedrørende eventuelle konsekvenser for sjøfarende og andre 
brukere av farvannet er medtatt. 

Nytt pkt. 3.2 Vurdering av alternative lokasjoner.  
Her er det medtatt beskrivelse og vurderinger av alternative lokasjoner, som er utført i forkant 
av dispensasjonssøknad og søknad om rammetillatelse. Det er også medtatt informasjon om 
skisseprosjektet.  
 
Tidligere pkt. 3.2 Plan- og utredningsalternativer og begrunnelse er flyttet til pkt. 3.3. 
Her er beskrivelse av alternativene noe endret. Det er også supplert med skråfoto av 0-
alternativet.  
 
Pkt. 4. Krav til prosess og metode 
Pkt. 4.1 Tabelloversikt over planfaglige temaer som skal utredes 
I tabell 4.1 er beskrivelse av metoder som er tenkt benyttet for å fremskaffe nødvendig 
informasjon for den enkelte utredning oppdatert. Det settes krav til at det skal benyttes 
personer med relevant faglig kompetanse ved utførelse av utredningene. 

Det er gjort følgende endringer og suppleringer i tabell 4.1: 
- Forhold til overordnet planer og mål tas ut fra temaoversikten, da dette temaet 

behandles i pkt. 2.3 og i planbeskrivelsen. 

- Barn og unge er supplert med hva som skal utredes i dette temaet 

- Universell utforming er supplert med hva som skal beskrives og vurderes 

- Infrastruktur og trafikk – det er gjort suppleringer på teknisk infrastruktur at det settes 

krav til at trafikkanalysen skal utarbeides av aktører med trafikkfaglig kompetanse. 

Det er medtatt at influensområdet for trafikkanalysen skal inkludere vurdering av 

kryss mellom Hans Eriksens vei og Storveien (Fv. 117) og vurdering av 

trafikksikkerhet i anleggsperioden. Det er også gjort endringer i forhold til myke 

trafikanter. 

- Verdiskaping og næringsutvikling er supplert med hva som skal beskrives. 

- Samfunnssikkerhet og ROS-analyser er supplert med metode  

- Kulturminner og kulturmiljø – Det er supplert med at kulturminnets verneverdi 

vurderes i regionalt og nasjonalt perspektiv, samt hvilken betydning det har for 

Gressvik som lokalsamfunn. Vurderingen må ses i forhold til arbeidet med 

kulturminneplan for Fredrikstad og vurdering av hvilke bygninger som står igjen etter 

sagbrukene i Nedre Glomma regionen. 
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- Landskap og estetisk utforming er supplert med hva som skal leveres av 

dokumentasjon 

- Naturmangfold. Det er medtatt at vurdering av svekkelse er i forhold til arter av 

nasjonale forvaltningsinteresse og kartlegging av eventuelle fremmede skadelige 

arter. Det er lagt til feltundersøkelse, og etter hvilke metoder det skal gjøres 

kartlegging og verdivurdering henholdsvis på land og i vann. 

- Forurensning. Det er lagt til hvilke metoder som skal benyttes ved 

grunnundersøkelser, vurdering av luftkvalitet og støy 

- Tema vannmiljø og overvannshåndtering er supplert med at dagens situasjon skal 

beskrives, samt supplering på metode. 

- Norsk Maritimt museum krever ikke marinarkeologisk befaring i forbindelse med 

planforslaget. Tema Marin arkeologi er av den grunn fjernet fra utredningslisten 

Geologi og grunnforhold – det er medtatt at det skal utføres skredfarevurdering iht 

NVEs retningslinjer. 

Pkt. 4.2.1 Omskriving av metodekapittel 

Pkt. 4.2.2 Henvisning til tabell oppdatert 

Pkt. 4.3.1) Tentativ fremdriftsplan er oppdatert  

Pkt. 4.3.2 Medvirkning er oppdatert. 


