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Endringer i planforslaget 

Med bakgrunn i innkomne bemerkninger og kommentarer fra rådmannen og innspill fra de ulike 
avdelingene i Fredrikstad kommune, samt prosess med Østfold fylkeskommune er det gjort 
endringer i plandokumentene. Under er det oppsummert hvilke endringer som er gjort i henholdsvis 
reguleringsbestemmelser, plankart og planskrivelse. 

Reguleringsbestemmelser 

2 Arealformål 
Sikringssone for frisikt, hensynsone H140, er medtatt i planbestemmelsen. 
 
3 Fellesbestemmelser 
3.1 Universell utforming 
Bestemmelsen er supplert med henvisning til Byggteknisk forskrift og Miljøverndepartementets 
temaveileder ”Universell utforming og planlegging etter plan og bygningsloven (plandelen)”. 
3.2 Overvannshåndtering 
Bestemmelsen er supplert med følgende tekst: 
Lokal og åpen overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av 
tiltaket. Det tillates at overvann føres ut i Vesterelva. Bygninger og anlegg skal utformes slik at 
naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås. For øvrig skal 
Fredrikstad kommunes overvannsnorm følges.  
3.4 Støy 
Denne bestemmelsen var ikke med ved høring og offentlig ettersyn. Følgende er medtatt i 
bestemmelsen: 
Grenseverdier gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 (Retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging) gjøres gjeldende for planen. Unntak gjelder fasader som 
vender mot Vesterelva, hvor det tillates overskridelse av grenseverdier for industristøy.  
Som avbøtende tiltak skal følgende oppfylles for planen: støyreduserende tiltak i fasaden for å 
tilfredsstille lydnivået der det er kontor. 
3.6 Parkering 
Det er gjort endringer i krav til antall biloppstillingsplasser og sykkelplasser. 
b) Innenfor planområdet skal det etableres mellom 0,5-1,5 biloppstillingsplasser per 100 m2 BRA. 
e) Sykkelparkeringsplasser  
Det skal minimum avsettes 0,5 sykkelparkeringsplasser innenfor planområdet per 100 m2 BRA. Alle 
sykler skal kunne låses fast. Minimum 20 av sykkelparkeringsplassene skal være under tak. 
3.7 Dokumentasjonskrav 

Det er gjort endringer i følgende dokumentasjonskrav: 
3.7.3 Dokumentasjon av kulturminnet og dets historie 
Før det gis tillatelse til demontering av eksisterende trelastlager i felt BAA1 skal det utføres 
registreringer av bebyggelsen, slik at det foreligger dokumentasjon med vekt på håndverkstradisjon, 
byggeteknisk utførelse og romopplevelse. 
Etter demontering skal det legges til rett for at kulturminnet kan oppføres på egnet tomt. 
 
4 Bestemmelse til arealformål  
Følgende bestemmelser er endret 
4.1 Følgende bestemmelser er endret 
c) Maksimal tillatt høyde er angitt på plankartet. Feltet er oppdelt i to områder, der det tillates 
bebyggelse inntil kote 7,0 og kote k+15,5.  
f) Maksimal tillat bruksareal innenfor feltet settes til inntil 17 000 m2 BRA. 
I tillatt grad av utnytting skal det ikke medregnes: 

- mindre bygg/konstruksjoner utenfor anvist byggegrense, dette kan være kjøreramper, 

rekkverk mm, energianlegg/ trafo 
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- arealer for sykkelplasser, overbygg over sykkelplasser 

h) Bebyggelse i del av feltet som går ut i Vesterelva plasseres og utformes slik at den gir minst mulig 
endring av elvebunnen. Det tillates fundamentering på søyler innenfor dette feltet. 
i) Energianlegg/trafo tillates etablert innenfor feltet.  
Nettstasjon tillates oppført utenfor byggegrense mot felt SKV1, inntil 2 m fra veikant. 
Nettstasjonen kan etableres i egne rom i bygningen. Størrelse, utforming og andre særskilte krav fra 
Hafslund Nett skal oppfylles. 

 
5 Bestemmelser til hensynsone 
Det er medtatt ny bestemmelse for hensynssone H140 frisikt. 
5.2 Sikringssone for frisikt (H140) 
Ved kryss og avkjørsler skal det mellom frisiktlinje og veiformål være fri sikt i en høyde av 0,5 m over 
tilstøtende veiers planum.  
 
6 Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelsene er supplert med to nye bestemmelser 
6.2 Før brukstillatelse gis for ny bebyggelse skal veien Gunnelandet, på strekningen mellom avkjørsel 
til Bruket 22 og frem til krysset Gunnelandet/ Bjerkelundsveien, være sikret opparbeidet med fast 
dekke i 4,5 m bredde.  
6.3 Før det gis tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at det er sendt søknad om skilt som hindrer 
gjennomkjøring for lastebil i Hans Eriksens vei fra Storveien/ fv. 117. 

Plankart 

Følgende endringer i plankartet har endret arealet på planområdet: 
- Det er medtatt sikringssoner for frisikt, hensynsoner H140 frisikt, ved avkjørsel etter ønske 

fra Statens vegvesen.  

- Fortau på vestsiden av veien Bruket er tatt ut av planområdet, da opparbeidelse av fortauet 

er sikret i gjeldende regulering.  

Andre endringer: 
Byggegrense mot gnr/ bnr 48/277 er endret fra 4 m til 6,5 m. 
Høydelinjer er forlenget, slik at denne går ut til formålslinje.  

Planbeskrivelse 

Kapittel 1 Sammendrag 
Medtatt informasjon om tidspunkt for høring og offentlig ettersyn, samt informasjon om mottatt 
innsigelse fra Østfold fylkeskommune. 
1.1 Prosess etter høring og offentlig ettersyn 

Informasjon om møter med Østfold fylkeskommune for å imøtekomme innsigelsen. Kort informasjon 
om prosess med Fredrikstad kommune, Teknisk Drift vei er også medtatt. Med bakgrunn i innkomne 
uttalelser, samt prosess med Østfold fylkeskommune, regionale vernemyndigheter og kommunale 
enheter er planforslaget revidert etter høring og offentlig ettersyn. Det er gjort endringer i 
reguleringsbestemmelsene, plankart og planbeskrivelse. 
1.2 Planforslaget.  
Endring av veiareal og sikring av sikt har gitt endringer i avgrensning av planområdet og dermed areal 
innenfor planavgrensningen. Tekst er derfor revidert, samt at planforslagets nøkkelinformasjon er 
medtatt i dette punktet. 
 
Kapittel 2 Bakgrunn 
2.1 Hensikt og bakgrunn for planarbeidet 
Tekst er supplert med informasjon om thrustere og tidligere utførte vurderinger av alternative 
lokasjoner. 
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2.4 Utbyggingsavtaler 
Supplert tekst vedrørende utbyggingsavtale 
 
Kapittel 3 Planprosessen 
3.1 Varsel om oppstart 
Periode for høring og offentlig ettersyn er medtatt. 
Endring av planavgrensning, som gir reduksjon av planområdets areal er medtatt. 
Arealtabell er oppdatert. 
3.2 Medvirkning 
Tekst er supplert med medvirkningsprosess ved og etter høring og offentlig ettersyn.  
Informasjon om at eier av gnr/bnr 48/234, er varslet per brev 15.5.19 vedrørende utvidelse av 
planområdet for å sikre siktforholdene ved avkjørsel til planområdet er også medtatt.  
 
Kapittel 4 Planstatus og rammebetingelser 
4.1 Overordnede planer 
Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 (2018) 
Østfold fylkeskommune har vedtatt ny fylkesplan, 21.juni 2018. Teksten er revidert i henhold til 
hovedmål og delmål i den nye planen er medtatt i denne delen av planbeskrivelsen. 
Kulturminneplanen for Østfold 2010-2022 
Det er gjort supplering i tekst etter gjennomført revisjon av KU kulturminner og kulturmiljø. 
Gjeldende reguleringsplaner  
Reguleringsplan for Gressvik bruk og Lenafjellet (PlanID: 0106343), 18.06.1992.  
Reguleringsbestemmelsene vedrørende krav til parkeringsdekning er revidert, tekst vedrørende 
parkering er revidert tilsvarende  
 
Kapittel 5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold. 
5.1 Beliggenhet og avgrensning 
Arealtabell med oversikt over areal planområde er revidert. 
5.6 Kulturminner/ kulturmiljø 
Konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø er revidert. Det er medtatt informasjon i hvilke 
deler av planbeskrivelsen man finner informasjon om konsekvensutredningen.  
Teksten i avsnitt Bygningsmiljøet på planområdet er oppdatert i henhold til supplert informasjon i 
konsekvensutredningen for kulturminner og kulturmiljø. 
5.9.4 Kollektivtransport.  
Buss 
Tekst er oppdatert med informasjon vedrørende plassering av busstopp i Storveien/ fv.117.  
5.9.5 Forholdene for gående og syklende 
Tekst er supplert med informasjon om Hovedsykkelplan for Sarpsborg og Fredrikstad. 
 
Kapittel 6 Beskrivelse av planforslag 
6.1 Reguleringsformål 
Sikringssone for frisikt H140 er medtatt i planbestemmelsen, så tekst er oppdatert i forhold til dette. 
Arealtabell med oversikt over arealer for de ulike formålene innenfor planområdet er oppdatert. 
Revidert plankart er lagt inn i beskrivelsen. 
6.2 Reguleringsplanen hovedide og hovedgrep 
Tekst er supplert med informasjon om plassering av testanlegg ut over elva. 
6.3 Plassering, høyde og utnyttelse 
Plassering av bebyggelse 
Byggegrense mot gnr/ bnr 48/277 er endret fra 4 m til 6,5 m. 
Tillatte høyder 
Tekst er supplert med byggehøyde 4,5 m på parkeringsanlegg. 
Utnyttelse 
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Det er gjort endring i reguleringsbestemmelse 4 f) vedrørende hva som skal medtas i beregning av 
BRA, så teksten i planbeskrivelsen er revidert. 
6.4 Atkomst, parkering, uteareal 
Reguleringsbestemmelse 3.6 Parkering er endret i forhold til krav til antall biloppstillingsplasser og 
sykkelparkeringsplasser. Tekst i dette kapittelet er endret tilsvarende. 
6.7 Teknisk infrastruktur 
Nettstasjon 
Reguleringsbestemmelse 4.1 i) er endret vedrørende plassering av nettstasjon, planbeskrivelse er 
endret tilsvarende. 
6.11 Rekkefølgekrav og dokumentasjonskrav 
6.11.1 Rekkefølgebestemmelsene 
Det er gjort suppleringer i reguleringsbestemmelsene 6.2 
Før brukstillatelse gis for ny bebyggelse skal veien Gunnelandet, på strekningen mellom avkjørsel til 
Bruket 22 og frem til krysset Gunnelandet/ Bjerkelundsveien, være sikret opparbeidet med fast dekke 
i 4,5 m bredde.  
Følgende bestemmelse er ny etter høring og offentlig ettersyn: 
6.3 Før det gis tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at det er sendt søknad om skilt som hindrer 
gjennomkjøring for lastebil i Hans Eriksens vei fra Storveien/ fv. 117. 
 
Kapittel 7 Konsekvensutredning 
7.3 Vurderinger av virkning/konsekvenser av alternativene 
7.3.1 Barn og unge 
Tekst er supplert med henvisning til avbøtende tiltak for å redusere trafikkmengde i Hans Eriksens vei 
i pkt 7.3.3.  
7.3.3 Trafikk og infrastruktur 
Tekst er supplert med vurderinger som er gjort i forbindelse med vurderinger av trafikkmengder.  
Det er supplert med avbøtende tiltak for å redusere trafikk i Hans Eriksens vei; Opparbeidelse av 
veien Gunnelandet, med fast dekke, samt innsendelse av søknad om skilt som hindrer 
gjennomkjøring for lastebil i Hans Eriksens vei fra Storveien/ fv. 117. 
7.3.6 Kulturminner og kulturmiljø  
Konsekvensutredningen for kulturminner og kulturmiljø er revidert. I revidert rapport er det 
innhentet mer informasjon om sagbruksnæringen i regional og nasjonal sammenheng. Det er 
gjennomført en bedre dokumentasjon av eksisterende bebyggelse på Bruket 23 og 29. Ny 
verdivurdering av kulturminner og kulturmiljøet er gjennomført. Det er gjort vurderinger i lokal og 
regional sammenheng, samt i nasjonal sammenheng i tillegg til vurdering av påvirkning og 
konsekvens tiltaket vil ha. Denne informasjonen er også medtatt i pkt. 7.3.6.  
Følgende avbøtende tiltak foreslås:  
- arkivmessig bevaring 
- flytting av bygning A (lagerbygningen) 
- formidling 
7.3.10 Forurensning – støy.  
Tatt med mer forklarende tekst til hvilke vurderinger som er gjort i forhold til gjeldende forskrift og 
veiledning til denne. 
Planalternativ 1  
Medtatt tekst som begrunner hvorfor det ikke er nødvendig med avbøtende støytiltak ved etablering 
av Sleipner på Bruket. 
Avbøtende iltak:Det må sikres at det gjennomføres støytiltak på ev. fasader mot FMV. 
7.3.11 Strømningsforhold 
Planalternativ 1  
Tekst er supplert vedrørende testing av thurstere. 
Avbøtende tiltak 
Det må sikres at bebyggelse ut over elva tillates fundament på søyler. 
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7.4 Oppsummering og konklusjon 
7.4.1 Sammenligning av vurdering av virkningene av alternattivene 
Med bakgrunn i endringer i planforslaget og revidert Konsekvensutredning kulturminner etter høring 
og offentlig ettersyn er tabell 7.4.1 oppdatert:  
Barn- og unge- avbøtende tiltak for å redusere biltrafikk i Hans Eriksens vei er medtatt, da dette er 
med på å sikre omgivelsene for barn og unge. 
Infrastruktur og trafikk – planforslaget bør medta tiltak for å redusere trafikkmengden i Hans Eriksens 
vei. 
Samfunnssikkerhet og ROS-analyser – Tiltak for å sikre aktsomhet for flom, gjennomføring av 
miljøtekniske grunnundersøkelser og ev. utarbeidelse av tiltaksplan, samt sikring av 
fremkommelighet for utrykningskjøretøy må sikres i reguleringsbestemmelsene. 
Kulturminner og kulturmiljø – Konsekvenser for kulturminner i planområdet, planens konskevens for 
bevaring av det kulturhistoriske landskapet på Bruket 23 og 9, Lagerbygningens verneverdi og 
kulturmiljøets verneverdi er medtatt. Avbøtende tiltak, arkvimessige bevaring og ev. flytting av 
bygningen, må sikres i reguleringsbestemmelsene. 
Naturmangfold – supplert med vurdering av naturforekomster på land. 
Forurensning – gjennomføring av miljøtekniske grunnundersøkelser og utarbeidelse av tiltaktsplan 
sikres i reguleringsbestemmelsene. – trafikkreduserende tiltak i Hans Eriksens vei reduserer støy på 
husfasader langs denne veien. – skjerming for støy fra Værste må sikre i reguleringsbestemmelsene. 
Klimatrusler g klimatilpasninger – aktsomhet mot flom sikres i reguleringsbestemmelsene. 
Geologi og grunnforhold – gjennomføring av geotekniske grunnundersøkelser må sikres i 
reguleringsbestemmelsene. 
7.4.2 Konklusjon og anbefaling 
Tekst er supplert med hva som må sikres i det videre planarbeidet. 
 
8 – konsekvensene av planforslaget 
8.1Forholdet til overordnede planer og mål 
Tekst er oppdatert i henhold til revidert Fylkesplan ofr Østfold – Østfold mor 2050 (2018) 
8.2 Universell tilgjengelighet 
Det er medtatt henvisning til reguleringsbestemmelse pkt. 3.1 
8.3 Forhold for barn og unge 
Temaet er supplert med avbøtende tiltak for trafikkavvikling som har innvirkning for barn og unge, 
inkludert henvisning til reguleringsbestemmelse pkt 6 der dette er sikret. 
8.4 Trafikkforhold 
Tekst er supplert med avbøtende tiltak, etablering av fortau, sikring av opparbeidelse av veien 
Gunnelandet og skilting, med henvisning til reguleringsbestemmelsene pkt 6 
rekkefølgebestemmelser, der dette sikres. 
8.7 Samfunnssikkerhet/ risiko og sårbarhet 
Det er medtatt henvisning til reguleringsbestemmelser pkt. 3.1.1, 3.5, 3.7.5 og 5.1 der gjennomføring 
av tiltak er sikret. 
8.8 Kulturminner og kulturmiljø 
Med bakgrunn i revisjon i Konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø er konsekvensene for 
gjennomføring av planforslaget oppdatert. Det er vurdert konsekvenser for kulturminner i 
planområdet og konsekvenser for bevaring av det kulturhistoriske landskapet. 
Her er det også supplert med to avbøtende tiltak; arkivmessige bevaring og krav ved demontering av 
lagerbygningen, som sikres i reguleringsbestemmelsene pkt 6 Rekkefølgebestemmelser 
8.11 Naturmangfold. 
Planforslaget er etter offentlig ettersyn supplert med utfyllende informasjon om thrustere. 
Konsekvensene for naturmangfoldet er av den grunn også oppdatert med konsekvenser av testing av 
thrustere har for vannkvalitet og livet i vannet.  
8.13 Forurensning 
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Forurensning i grunnen. 
Tekst er supplert med henvisning til reguleringsbestemmelse 3.7.1.  
Støyfaglig utredning 
Tekst er supplert med informasjon om støy fra industrivirksomhet på Fredrikstad Mekaniske verksted 
(FMV) har utbredelse innover planområdet. Det er medtatt i reguleringsbestemmelsene pkt 3.4 Støy 
at det tillates overskridelse av grenseverdier gitt i tabell i T-144 for fasader som vender mot 
Vesterelva. Som avbøtende tiltak skal følgende oppfylles for planen: støyreduserende tiltak i fasaden 
for å tilfredsstille lydnivået der det er kontor. 
8.15 Klimatrusler og klimatilpasning 
Tekst supplert med henvisning til reguleringsbestemmelse 5.1 Faresone for flom (H320_1). 
8.16 Vannmiljø og overvannshåndtering 
Tekst er supplert med henvisning til bestemmelse pkt 3.2 Overvannshåndtering 
8.17 Geologi og grunnforhold 
Teksten er supplert med henvisning til reguleringsbestemmelse 3.7.2 Geoteknisk grunnundersøkelse. 
8.19 Interessekonflikt 
Tekst er supplert, slik at meningene til antikvariske myndigheter kommer tydeligere frem 
 
Kapittel 9 Innkomne merknader 
9.1.2 Nytt punkt – Merknader til offentlig ettersyn 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg 5 Konsekvensutredning kulturmiljø Bruket 23 og 29 Gressvik WSP 23.3,  

datert 27.03.2016, utført av Kulturminnehjelp AS. REVIDERT 
Vedlegg 12 Vurdering alternative lokasjoner,  

Datert 25.03.2019, utført av WSP Norge AS – NYTT VEDLEGG 
 


