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1 Sammendrag 
Planforslaget for detaljregulering med konsekvensutredning for Bruket 23 og 29 har vært på høring 
og offentlig ettersyn i perioden 26.10 – 10.12.2018. I høringsperioden kom det inn 19 merknader.  
 
Østfold fylkeskommune har gitt innsigelse til planforslaget for Bruket 23 og 29 for mangelfull 
konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø.  

1.1 Prosess etter høring og offentlig ettersyn 
For å imøtekomme innsigelsen fra Østfold fylkeskommune er det avholdt to møter mellom Østfold 
fylkeskommune og Fredrikstad kommune etter høring og offentlig ettersyn. I det siste av disse 
møtene var også forslagsstiller representert. I dette møtet ble det diskutert hvilke endringer som 
måtte gjøres for at fylkeskommunen skulle kunne omgjøre innsigelsen.  
 
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. Avbøtende tiltak er sikret i reguleringsbestemmelser. 
 
Mange av uttalelsene peker på utfordringer med trafikkavvikling i Hans Eriksens vei ved etablering av 
både Sleipners nybygg og boliger på Bruket. Det er avholdt møte med Fredrikstad kommune teknisk 
drift Vei for å diskutere hvilke muligheter det er for å kunne benytte veiene Bruket og Gunnelandet 
som atkomstvei for tungtransport til/ fra næringsområdet langs elva på Gressvik.  

 
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 
Planforslaget skal legge til rette for å oppføre nye produksjonslokaler med testanlegg for Sleipner 
Motor AS på Bruket 23 og 29 på Gressvik. 
 
Planområdet ligger på Gressvik bruk, ved innseilingsleden i Vesterelva, rett overfor Fredrikstad 
Mekaniske Verksted. Atkomst til planområdet er fra veien Bruket, via Hans Eriksens vei eller 
Gunnelandet fra Storveien. 
 
Planområdets størrelse 
Planområdet på 21 769 m2 reguleres i hovedsak til bebyggelse og anlegg – underformål 
kontor/industri/lager. Tabellen under viser areal for det enkelte felt innenfor planområdet. 
 

 Arealoversikt fordelt på formål 

Felt Hovedformål Underformål Areal m2 

Felt 1 BAA1 Bebyggelse og anlegg kontor/ industri /lager 14 701m2 

SKV1, SKV2, SF Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

kjøreveg (SKV) og 
fortau (SF) 

1 578 m2 

Felt 2 VFE Bruk og vern av sjø og 
vassdrag* 

Ferdsel (VFE) 5 490 m2 

 Totalt  21 769 m2 

*målt på kartunderlag 
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Utnyttelse 
Innenfor felt 1 BAA1 tillates det samlet bebyggelse på inntil 17 000 m2 BRA. Dette inkluderer 
næringsbebyggelse med kontor, industri og lager, samt parkeringsanlegg og parkering på terreng.  

Høyder 
Det tillates byggehøyde inntil kote +15,5 i felt 1 BAA1. Dette tilsvarer byggehøyde på 13,0 meter, da 
bebyggelsen plasseres på kote +2,5, som er flomsikringsgrense. I deler av felt BAA tillates det 
byggehøyde inntil kote +7,0, dette tilsvarer byggehøyde på 4,5 m. Disse to områdene er adskilt med 
høydelinje i plankartet. 
 

   
Figur 1 Bilder som viser eksisterende situasjon og ny situasjon. 

 

1.3 Konsekvenser 
Det er utført en konsekvensutredning i henhold til fastsatt planprogram der det gjøres en vurdering 
av planforslaget opp mot 0-alternativet, som er definert som dagens situasjon.  

Konsekvensutredningen konkluderer med at planforslaget er å foretrekke fremfor dagens situasjon 
ut fra en avveiing av fordeler og ulemper vurdert mot 15 fagtemaer, jfr. Kapittel 7 i planbeskrivelsen 
som gir et sammendrag av konsekvensutredningen. 
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2 Bakgrunn 

2.1 Hensikt og bakgrunn for planarbeidet  
Planforslaget skal legge til rette for å oppføre nye produksjonslokaler for Sleipner Motor AS på Bruket 
23 og 29, Gressvik. 
 
Bakgrunnen for dette planforslaget er Sleipner Motor sitt behov for større og bedre egnede 
produksjonslokaler i hjembyen Fredrikstad, da de fysisk har vokst ut av lokalene sine i Arne 
Svendsens gate 6-8. Bedriftens hovedprodukt thrustere1 må testes i vann både under utvikling og før 
de sendes til kunde. Så når det skal investeres i nye lokaler er etablering på tomt ved vann en 
forutsetning.  
 
I forkant av reguleringsarbeidet ble det gjennomført tomtesøk for å finne egnet tomt for etablering 
av nye produksjonslokaler med tilhørende testanlegg, samt lager og kontorer. 
Disse søkene ble beskrevet i planprogram, fastsatt 18.06.2018, og er samlet i vedlegg 12 i 
planforslaget. Resultatet fra disse vurderingene viser at lokasjoner ved Vesterelva ble vurdert som de 
beste alternativene, da denne delen av Glomma har lite strøm, bølger og isdannelser. 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 og ble vurdert som den beste 
lokasjonen av tomtene som ble vurdert i dette området. 
 
Etableringen av produksjonslokale med tilhørende testanlegg på Bruket 23 krever at eksisterende 
bebyggelse på eiendommen må rives, deriblant en større trebygning. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller: 
Sleipner Motor Eiendom AS (Org.nr. 915 457 460) 
Postboks 519,  
1612 Fredrikstad  
Kontaktperson: Arne Skauen 
E-post: arne@sleipner.no 
Tel: 69 30 00 60 
 
Plankonsulent: 
WSP Norge AS (Org.nr. 881 894 742) 
Postboks 185, Sentrum 
0102 Oslo 
Kontaktperson: Hege Rydland 
E-post: hege.rydland@wsp.com 
Tel. 982 95 441 
 
Eieropplysninger: 

gnr/bnr på tomt eier av tomt 

48/261 Sleipner Gressvik AS 
 

48/3 Klemsdal Eiendom AS 
 

                                                           
1 Sidepropeller med elektrisk motor som sikrer forflytning av båter uten bruk av motorkraft. 
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2.3 Tidligere relevante politiske vedtak  
Fredrikstad kommune v/ Planutvalget ga 06.04.2017 tillatelse til etablering av nytt næringsbygg, med 
kontorer, industri (produksjon) og lager på Bruket 23 og 29 på tross av administrasjonens innstilling 
til krav om planprosess. Tillatelsen var avhengig av dispensasjon fra kommunedelplan og 
reguleringsplan. Dispensasjonstillatelsen ble påklaget til Fylkesmannen, som i sitt vedtak av 
30.05.2017 omgjorde tillatelsen til avslag.  
Etter en samlet vurdering av dispensasjonenes karakter og omfang, kom Fylkesmannen frem til at 
søknaden om rammetillatelse innebar avvik fra gjeldende reguleringsplan og kommunedelplan som 
gikk ut over grensene for hva som kan innvilges gjennom dispensasjoner etter pbl. § 19-2. For at det 
skal kunne gis tillatelse til ønsket bebyggelse på eiendommen må det gjennomføres en planprosess.  
 
Østfold fylkeskommune fraråder riving av trebygningen, «tørkehuset», på Gressvik Bruk, da 
bygningen har høy verneverdi for Fredrikstads historie. Trebygningen står igjen som symbol fra 
plankebyepoken i Fredrikstad, selv om bygningen er gjenoppført etter brann på 1950-tallet.  
Byantikvarens vurderer trebygningen til å være et viktig kulturminne som ikke bør rives. I gjeldende 
kommunedelplan for Fredrikstad byområde/ Sentrumsplan er bygningen omfattet av rivingsforbud. 
Dette gjelder både ved angitt hensynsone og ved den generelle bestemmelsen om vern av 
kulturhistoriske verdier. 

2.4 Utbyggingsavtaler 
Utbyggingsavtaler vil være aktuelt for de arealer og anlegg kommunen skal overta, for eksempel 
veien Bruket og annen teknisk infrastruktur. Dette vil håndteres i separat prosess. 

2.5 Krav om konsekvensutredning  
I henhold til (pbl.) § 4-1 og 4-2 er det ved oppstart av planarbeidet vurdert om reguleringsplanen kan 
få vesentlige virkninger for miljø og samfunn 
 
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, da bruksarealet 
på ønsket næringsbygg, inkludert areal for parkering er 17 000 m2. 

  



 Detaljregulering med KU for Bruket 23 og 29, Gressvik  PlanID: 01061168 

 

10 
 

3 Planprosessen  

3.1 Varsel om oppstart 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort 7. desember 2017 i Fredrikstad Blad og på 
Fredrikstad kommunes nettsider. Berørte offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner samt 
naboer og gjenboere til planområdet ble tilskrevet direkte. 
 
Forslag til planprogram ble sendt ut på høring samtidig som varsel om oppstart og var til offentlig 
ettersyn i perioden fra 7.12.2017 til 24.01.2018. Planprogram ble fastsatt 21.06.2018.  
 
Det er gjort endring i planavgrensning etter planforslaget har vært på høring og offentlig ettersyn. 
Regulert fortau langs veien Bruket er tatt ut av planområdet. Liten del av gnr/bnr 48/234 er inkludert 
i planområdet for å sikre siktforholdene ved avkjørsel til planområdet. Disse endringene har ført til 
reduksjon av arealet innenfor planavgrensningen fra 22 019 m2 til 21 719 m2. 

3.2 Medvirkningsprosess 
Planarbeidet er lagt opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og 
medvirkning. Forslag til planprogram ble lagt ut på offentlig ettersyn samtidig som oppstart av 
planarbeidet ble varslet. Høringsperioden var fra 7.12.2017 til 24.01.2018. I denne perioden kunne 
berørte parter komme med innspill til planprogrammet og til innholdet i forestående planprosess. 
 
8.januar 2018, ved varsel om oppstart av planarbeidet ble det avholdt åpent informasjonsmøte i 
Onsøy Rådhus.  
 
Gressvik lokalsamfunn er holdt orientert underveis i planarbeidet.  
 
Ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget, i perioden 26.10 – 10.12.2018, var det mulig for 
berørte parter og andre å komme med innspill til planforslaget. 
 
Etter høring og offentlig ettersyn er Klemsdal Eiendom, eier av gnr/bnr 48/234, varslet per brev 
15.5.19 om at utvidelse av planområdet inn på hans eiendom for å sikre siktforholdene ved avkjørsel 
til planområdet.  
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4 Planstatus og rammebetingelser  
Under er det gitt en redegjørelse for de planer, målsettinger og retningslinjer på nasjonalt nivå, samt 
forholdet til fylkeskommunale og kommunale planer og føringer som i planprogrammet er vurdert til 
å ha betydning for tiltaket. 

4.1 Overordnede planer 
Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 (2018) 
Hovedmålene i fylkesplanen for Østfold er klima og miljø, verdiskaping og kompetanse, samt levekår 
og folkehelse. For hovedmål verdiskaping og kompetanse sier planen at Østfold skal være attraktivt 
for mennesker og kapital, og tilby et velfungerende arbeidsmarked. Østfold skal ha et bærekraftig 
næringsliv preget av nyskaping, riktig kompetanse og samhandling. Planen sier også at eksisterende 
bedrifter er viktige for videre vekst. Østfold må få flere bedrifter med både nasjonal og internasjonal 
konkurranseevne. Bedrifter som jobber aktivt med innovasjon, skal stimuleres i dette arbeidet. 
Forskning må utnyttes som grunnlag for innovasjon og utvikling.  
 
Tiltaket er i tråd med fylkesplanens mål og visjoner.  
 
Kulturminneplanen for Østfold 2010-2022 (2010) 
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, samt 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. 
 
I planen omtales tilgjengeliggjøring av kulturminner og informasjon om kulturminner i kapittel 6 og 
vern gjennom bruk og formidling av kulturminner i kapittel 7. Kulturminnenes verdi som ressurser for 
forståelse av historien og verdiskaping i fylket er med andre ord vektlagt i planen. Østfold fylkes 
ansvar for dokumentasjon av kulturminner knyttet til industri og næring er spesielt omtalt i kapittel 
5.2.1. Planen omtaler dette som et viktig virkemiddel siden bevaring av store tekniske anlegg er 
krevende. 
Kulturminner langs Glommavassdraget er omtalt og det påpekes av Østfold er et viktig industrifylke. 
Kulturminner i området ved Bruket på Gressvik er ikke spesielt omtalt. 
 
Regional transportplan for Østfold mot 2050 
Regional transportplan (RTP) for Østfold er en helhetlig plan som dekker alle samferdselsområder i 
Østfold. RTP tar utgangspunkt i mål og strategier for levekår / folkehelse, verdiskapning og miljø i 
fylkesplanen «Østfold mot 2050». RTP bygger på pågående arbeid med planlegging av 
samferdselsprosjekter i Østfold, som kollektivplan, sykkelstrategi, arbeidet med 
konseptvalgutredning (KVU), og Østlandspakken. 
 
Utbedring av veier i Gressvikområdet inngår ikke i prioriteringslistene for utbedringer. 
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Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 
Samfunnsdelens innsatsområder er befolkning, levekår og folkehelse, identitet, kultur, by og 
nærmiljø, verdiskaping og næringsliv, tjenester til befolkningen, klima og miljø samt infrastruktur og 
arealstrategi.  
Planen har som mål å øke antall arbeidsplasser i Fredrikstad. Det skal satses på arbeidsplasser, på 
kunnskap, innovasjon og teknologisk utvikling. Nedre Glomma-regionen framstår som et godt 
alternativ for nyetableringer og knoppskyting i næringslivet, med egen styrke og attraksjon i de 
miljøene som finnes her.  
 
Etablering av Sleipner på Gressvik sikrer byens arbeidsplasser og sikrer innovasjon og teknisk 
utvikling i Fredrikstad. 
 
Kommuneplanens arealdel 2011-2023 
Del av veien Bruket som ligger innenfor planområdet er omfattet av kommuneplanens arealdel. 
 

 
Figur 2 Planområdet avmerket med svart stiplet strek på utsnitt av Kommuneplanens arealdel. Kilde: Fredrikstad 
kommune. 

Formål: Bebyggelse og anlegg 
Hensynssoner: Ingen hensynssoner 
Føringer for planområdet 
I ny detaljreguleringsplan vil veien Bruket få formål Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 
underformål kjøreveg. Dette vil være i samsvar med kommuneplanens arealdel.  
I forbindelse med pågående rullering av kommuneplanens arealdel er sendt inn innspill som 
beskriver den planlagte utbyggingen av Bruket 23. 
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Veien Bruket endres ikke av tiltaket, og formålet er i tråd med kommuneplanens arealdel. Antall 
avkjørsler til veien Bruket opprettholdes og gir ikke endring på angitt sykkelvei. 

Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 
Største delen av planområdet er omfattet av kommunedelplanen  
 
I planen vises det til at i underkant av 30 % av arbeidsplassene innenfor byområdet er knyttet til 
andre næringer enn tradisjonelle sentrumsfunksjoner, og at det er et mål å ivareta og legge til rette 
for en vekst i næringer som f.eks. industribedrifter.  
 
Planen understreker at Fredrikstad er en sjørelatert by. Det er derfor viktig å sikre sjønære arealer til 
sjørelaterte næringer. Store områder på Gressvik og Floa er derfor avsatt som næringsformål. 
Planområdet ligger innenfor området som er avsatt til dette formålet. 
Tiltaket er i tråd med planens målsetning om utvikling av industribedrifter i sentrumsområdet, med 
særlig fokus på sjørelaterte næringer i sjønære områder som bl.a. Gressvik bruk. 
 

 
Figur 3 Planområdet avmerket med sort stipling på utsnitt av Kommuneplan for Fredrikstad byområde. Kilde 
Fredrikstad kommune. 

Planområdet ligger innenfor følgende hensynssoner: 
-Kulturmiljø - Hensynsone H570_56 
Bygninger som er merket som verneverdig i temakart” Kulturmiljø”, tillates ikke revet. Tiltak som 
berører bygninger og bygningsmiljøer omfattet av hensynssoner kulturmiljø må forholde seg til 
verneverdig bebyggelse på en måte som ivaretar hensynet til byggehøyder, målestokk, uttrykk og 
møtet mellom gammelt og nytt. 
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Lagerbygningen på ”Bruket” er markert som kulturmiljø Hensynsone H570_56 – bevaring av 
bygningsmiljø. I samråd med fylkeskonservatoren er lagerbygningen på Gressvik bruk som en av 3 
enkeltstående byggverk gitt hensynssone bygningsmiljø. «Lagerbygningen på Gressvik bruk» er den 
eneste bevarte bygningen av en viss størrelse fra Norges største eksportsagbruk, og ett av de få 
gjenværende store bygg mellom Fredrikstad og Sarpsborg fra hele sagbruks- og teglverksepoken. 
Illustrasjonen under viser markerte kulturmiljøer og kulturminner i sentrumsplanen.  
 
Tiltaket er ikke i henhold til planen når det gjelder hensynsone H570_56 – bevaring av bygningsmiljø. 
 

 
Figur 4 Illustrasjon kulturmiljø. Planområdet er avmerket med rød sirkel. Kilde: Fredrikstad kommune. 

 
- Flomfare – hensynssone H320-1 
Deler av eiendommen ligger innenfor hensynssone H320-1 flomfare. Sonen følger sjøkanten, og 
omfatter det gamle lagerbygget. Innenfor hensynssonen tillates ikke etablering av ny bebyggelse 
lavere enn nivå for en 200-års flom satt til kote +2,5 m, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny 
bebyggelse i tråd med kravene i teknisk forskrift. 
 
- Generell hensynssone H500_5  
Generell hensynssone (elva) strekker seg langs Vesterelva fra Ålekilene, via planområdet, inn til 
Ørebekk og til Kråkerøybrua. Denne hensynssonen gir føringer for redegjørelse for hvordan fysisk og 
visuell tilgjengelighet til elva ivaretas. 
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Gjeldende reguleringsplaner  

Reguleringsplan for Gressvik bruk og Lenafjellet (PlanID: 0106343), 18.06.1992.  

Planområdet inngår i Reguleringsplan for Gressvik bruk og Lenafjellet.  
 

 
Figur 5 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 
Utnyttelse:25 % BYA 
Byggehøyder: gesimshøyde og mønehøyde 10 og 13 m 
Takform: saltak 
Krav til antall parkeringsplasser: 1 plass per 50 m2 kontor og en parkeringsplass per 100 m2 lett 
industri. 
 
Forslag til formål innenfor planområdet er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Forslagets 
utnyttelse, byggehøyder og takform er i strid med gjeldende reguleringsplan.  
Forslagets vil det stilles krav til minimum og maksimum antall parkeringsplasser innenfor 
planområdet.  
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4.2 Planer i nærområdet 
Detaljregulering for Gressvik bruk (planID: 01061105), 16.06.16 

Mellom Gressvik marina og Gressvik fergeleie er det planlagt boligbebyggelse med inntil 110 
leiligheter. 

 
Figur 6 Detaljreguleringsplan for Gressvik Bruk, planID 01061105. 

Formål: Bolig, lekeplass og gangarealer 
Hensynssoner:  
Farsone for flom -hensynssone H320 
 
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. Planlagt elvepromenade og tilknytning 
av fortau er viktige føringer for planarbeidet på Bruket 23 og 29. 
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Plan for fylkesveg (fv.) 117 Storveien-Kryssutbedring Ålekilene, planID 01061094 – vedtatt 19.01.17 
 

 
Figur 7 Utsnitt fra Fredrikstad kommunes kartverk. Varslet planområde, planID 01061094, er avmerket med turkis 
strek. 

Detaljreguleringsplanen omhandler utbedring av krysset mellom fv. 117 Storveien og fv. 413 Gamle 
Ålevei i Fredrikstad kommune. Målet med tiltaket er å bedre trafikksikkerheten, tilrettelegge for 
fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk, samt å gi området et estetisk løft. Omgjøringen av krysset er 
nødvendig for at fv. 117 skal kunne være forkjørsvei. 
Detaljreguleringsplanen omfatter også oppgradering av bussholdeplassen Gressvik Ålestranda til 
universell standard. Busstoppet for sydgående trafikk foreslås flyttet til øst for Nordkilen. Det 
etableres en fotgjengerløsning fra dette busstoppet og vestover til Gamle Ålevei. 
 
Påvirkning på planområdet 
Forkjørsvei på fv. 117 vil kunne påvirke trafikksituasjonen for trafikk til/ fra Bruket 23. 
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Varslet detaljregulering langs fv. 117 Storveien - Planområde A: Aspelundveien – Parkveien (planID 
01061092) 
Planarbeid for denne delen av fv. 117 ble varslet i 2013. Statens vegvesen har bekreftet at det ikke er 
satt av midler til å jobbe videre med denne planen. Dersom konsekvensutredningen for Bruket 23 og 
29 avdekker at det må gjøres utbedringer i krysset Storveien og Hans Eriksens vei skal denne 
eventuelle utbedringen utføres i henhold til gjeldende planer og ikke varslet plan. 
 

 
Figur 8 Utsnitt fra Fredrikstad kommunes kartverk. Varslet planområde, planID 01061092, er avmerket med turkis 

strek. 
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Varslet detaljregulering langs fv. 117 Storveien - Planområde B: N. Jul Andersens vei-
Haugetangveien (planID: 01061093) 
Planarbeid for denne delen av fv. 117 ble varslet i 2013. Statens vegvesen har bekreftet at det ikke er 
satt av midler til å jobbe videre med denne planen. Dersom konsekvensutredningen for Bruket 23 og 
29 avdekker at det må gjøres utbedringer i krysset Storveien og Hans Eriksens vei skal denne 
eventuelle utbedringen utføres i henhold til gjeldende planer og ikke varslet plan. 
 

 
Figur 9 Utsnitt fra Fredrikstad kommunes kartverk. Varslet planområde, planID 01061093, er avmerket med turkis 
strek. 
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4.3 Temaplaner 
Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 (2013) 
I henhold til Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune er hovedmålet for Fredrikstad i en klima- 
og energikontekst å arbeide aktivt for å redusere klimagassutslipp i tråd med nasjonale og regionale 
mål. Planen fokuserer på det kommunale handlingsrommet knyttet til temaet klima og energi, og 
definerer mål for de ulike delene av dette.  
 
Som relevant for planarbeidet er målsetningen om mer bruk av klimavennlig transport ved hjelp av 
ulike tiltak som -maksimumsnormer for parkering ved arbeidsplass og økning av andel syklende, samt 
tilrettelegging for bruk av elbil ved å dedikere minst 20 % av ansattes parkeringsplasser til elbil. 
 
Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad (2017) 
Som del av bypakke Nedre Glomma, utarbeidet av Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune i 
samarbeid med Fredrikstad- og Sarpsborg kommune, ble Planen «Hovedsykkelveier i Sarpsborg og 
Fredrikstad» utviklet. Planen bygger på de to tidligere planene «Hovedsykkelplan for Fredrikstad» og 
«Plan for hovedvegnett for sykkel i Sarpsborg» (2009). 
Sykkelrute nr. 7A2 Habekkveien, Gressvikveien, Julius Jacobsens vei, Gressvik Torg, Bruket, 
Gunnelandet, Ålestrandveien følger veien Bruket gjennom planområdet. Denne sykkelruta har i dag 
blandet trafikk sykkel/bil/fotgjengere. Det er ikke planlagt tiltak på denne ruta i planen. 
 
Trafikksikkerhetsplan for Fredrikstad (2014-2017) 
Hovedhensikten med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke og samordne kommunens innsats i 
trafikksikkerhetsarbeidet, for således å redusere antall ulykker og utrygghetsfølelsen, spesielt hos 
myke trafikanter. 
 
Planen har laget tiltaksplan for fysiske tiltak, men det er ikke spesifiserte tiltak langs Bruket annet 
enn henvisning til Sykkelhovedplan for Fredrikstad kommune. 
 
Overvannsrammeplan (2007) 
Overvannsrammeplan beskriver overordnede føringer for håndtering av overvannsløsninger i 
kommunen, hvor det er lagt opp til en inndeling av kommunen i 5 ulike soner for gradering av tiltak 
knyttet til overvann. Planområdet er klassifisert som område der det kreves moderate tiltak. Dette 
innebærer at det skal foretas overvannsanalyse som viser endringer i avrenningsforholdene som 
følge av fortetting eller utbygging. Det skal utarbeides en helhetlig overvannsplan for områdene som 
skal bygges ut. Ved utbygging skal det gjennomføres tiltak slik at maksimal avrenning ikke øker 
utover dagens avrenning. Flomveier skal planlegges. 
 
Pågående planarbeid med kommunedelplan for kulturminner 
Fredrikstad kommune har startet arbeidet med kommunedelplan for kulturminner 2019-2027. 
Planprogrammet var på offentlig ettersyn samtidig som varsel om oppstart, med høringsfrist 
03.09.2017. 
 
Målet er å styrke kulturminnevernet i Fredrikstad kommune som del av en helhetlig 
ressursforvaltning av kultur- og miljøverdier. Kulturminneplanen skal redegjøre for status for 
kulturminnefeltet og angi nye mål, strategier, rutiner, retningslinjer og tiltak for kommunen som lokal 
utviklingsaktør, forvaltingsorgan og myndighetsutøver. Planen skal samordne og prioritere 
kommunens virksomhet på feltet, og fokusere på områder der kommunen har påvirkningskraft og 
virkemidler. Den skal gi grunnlag for å lage bindende bestemmelser i kommuneplanens arealdel. 
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Lokalsamfunnsprosjektet Gressvik, del 1 - stedsanalyse (2002) 
Det er utarbeidet en stedsanalyse for Gressvik som tar for seg området fra Haratangen i 
sør til Ørebekk i nord. Her belyses historie, landskap, byggeskikk, forutsetninger og målsetting for 
utvikling av Gressvik lokalsamfunn og strategi for boligutvikling, næringsutvikling mm. 
Gressvik lokalsamfunn har definert en målsetting for sitt lokalmiljø. Den omfatter blant annet å 
styrke tettstedene innholdsmessig og kvalitativt, redusere spredt utbygging, legge vekt på et variert 
botilbud tilpasset alle grupper, øke antall boliger, legge til rette for etablering av lokale 
arbeidsplasser, stimulere lokale tilbud av tjenester, idrett, kultur o. a. foreningsliv, etablere flere 
sosiale møteplasser på tvers av generasjoner, bevare viktige naturmiljøer, god grønnstruktur, samt 
fora for å kunne påvirke lokalmiljøet. 
 
Under strategi for næringsutvikling er det spesielt nevnt at etablering av ikke-sjørettede 
virksomheter på tidligere Gressvik Bruks område sees som negativt. Det ønskes å utnytte 
eksisterende næringsområder bedre, det kan vurderes om det skal etableres bolig. Det blir mindre og 
mindre vanlig med store utendørslagre. Det bør derfor vurderes om ikke utnyttelsesgraden på 
industriområdene kan høynes for de bransjene som ikke trenger stort uteareal. Det vil i så fall være 
både arealbesparende for samfunnet og ressursbesparende for bedrifter som trenger å utvide. 

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å 
utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av 
kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i 
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, samt rundskriv T-
2/08 Barn og planlegging 
Hensynet til barn og unges behov for gode oppvekstsvilkår og godt nærmiljø må ivaretas. Dette 
gjelder blant annet å skape trygge oppvekstmiljø med gode møtesteder, muligheter for lek og 
aktivitetsfremmende omgivelser. 

 
Statlige planretningslinjer for klima og energiomlegging i kommunene (2009) 
Gjennom planlegging og annen myndighets- og virksomhetsutøvelse skal kommunene og 
fylkeskommunene stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging. 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 
Formålet med retningslinjen er å legge til rette for langsiktig arealdisponering som forebygger 
støyproblemer. Retningslinjen skal legges til grunn ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, 
for å vurdere ny arealbruk i støyende omgivelser og/eller eventuelle konsekvenser av nye støykilder.  
 
Retningslinjen avgir utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med 
støyfølsomt bruksformål. Likeledes angis utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder, som 
for eksempel veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner. Retningslinjen anbefaler beregning av 
gule og røde støysoner rundt blant annet industribedrifter, og inneholder grenseverdier som del av 
vurderingsgrunnlaget for arealbruken. 
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Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012) 
Hensikten med retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom god 
arealplanlegging. Retningslinjen angir grenseverdier for luftforurensning gjennom rød og gul 
luftforurensningssone, som skal legges til grunn ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse. I 
den røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing unngås, mens 
den gule sonen er en vurderingssone der ny bebyggelse bør tilfredsstille visse minimumskrav. 
Retningslinjen gjelder for arealbruk i områder med luftforurensning over nedre grense for gul sone. 
 
Regjeringens handlingsplan for universell utforming (2015-2019) 
Regjeringens visjon og mål er et samfunn der alle kan delta uavhengig av funksjonsnedsettelse. God 
tilgjengelighet og omgivelser som er trygge og praktiske å bruke er en samfunnskvalitet med særlig 
betydning for personer med funksjonsnedsettelse. Likeverd er også like muligheter til utdanning, 
arbeid og sosialt liv, og det krever skoler, arbeidsplasser, transportmidler, uteområder og tekniske 
løsninger som flest mulig kan bruke. 
 
For systematisk samordning av innsatsen mot et samfunn for alle har regjeringen utarbeidet en 
tiltaksliste, samt iverksatt strategier, planer og tiltak på en rekke områder. Tiltakene i 
handlingsplanen gjelder blant annet innenfor bygg- og anlegg, planlegging og uteområder og 
sektorovergripende tiltak. 
 
Naturmangfoldloven 
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden. 
 
Naturmangfoldloven kapittel II inneholder alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk, med 
forvaltningsmål for ivaretakelse av blant annet mangfoldet og utbredelsen av naturtyper, 
økosystemer og arter i §§ 4 og 5. Konsekvensene av planforslaget må vurderes konkret opp mot 
forvaltningsmålene. 
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet og avgrensning 
Planområdet ligger på Gressvik, ved innseilingsleden i Vesterelva, rett overfor Fredrikstad Mekaniske 
Verksted.  
 

 
Figur 10 Planområdets beliggenhet i Fredrikstad markert med rød prikk. Kilde: Fredrikstad kommune. 

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.  
 
Planområdet omfatter eiendommen Bruket 23 gnr/bnr 48/261 og Bruket 29 gnr/bnr 48/3. Dette 
inkluderer veiareal i veien Bruket langs gnr/bnr 48/261  og areal i veien Bruket ved krysset Hans 
Eriksens vei. Areal i Vesterelva i gnr/bnr 48/261 sin bredde og ut til led er også del av planområdet. 
Planområdet har en størrelse på ca. 21 769 m2. 
 

Areal planområde 

Eiendom 

gnr/bnr 

Adresse Størrelse på arealet 

48/261 Bruket 23            14 039 m2 

48/3* Bruket 29* 547 m2 

 Areal i Vesterelva* 7 193 m2 

 Planområdet 21 769 m2 

*målt på kartunderlag 
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Figur 11 Kartutsnitt som viser planområdet markert med stiplet rød strek. Nylig regulert boligområde i nærheten 
av planområdet er markert med stiplet grønn strek (planID. 0161105). 

 
Figur 12 Flyfoto som viser dagens situasjon av tomten, samt hvilke eiendommer planområdet omfatter. 
Planområdets avgrensning er markert med stiplet strek. 
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5.2 Eierforhold  

 
Figur 13 Kart som viser eiendomsavgrensninger. Kilde: Kartklient Fredrikstad kommune. 

 

Oversikt tomteareal og eiendomsforhold 

Eiendom gnr/bnr Adresse Eier Tomteareal 

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

48/3 Bruket 29, del av vei 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. Det er gjennomført kartforretning i 
forbindelse med dette kjøpet. Tidligere deler av Bruket 29, gnr/bnr 48/3 er nå innlemmet i Bruket 23, 
gnr/bnr 48/261. Sleipner Gressvik AS er eier av Bruket 23 og Klemsdal Eiendom AS er eier av Bruket 
29. 

5.3 Arealbruk og bebyggelse 
Gressvik Bruk er del av det gamle industribeltet langs elva i Fredrikstad. Beltet omfatter sentrum, 
Fredrikstad Mekaniske Verksted og på Gressviksiden av Vesterelva. Bebyggelse i dette industribeltet 
langs elva er i dag hovedsakelig nyere næring– og industribebyggelse, med noe eldre 
næringsbebyggelse og nyere boligbebyggelse. 
 

 

Bruket 23 
Gnr/bnr 48/261 

Bruket 29 
Gnr/bnr 48/3 

 

Bruket 29 
Gnr/bnr 48/3 

 

Bruket 29 
Gnr/bnr 48/3 

 

Bruket 29 
Gnr/bnr 48/3 
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Figur 14 Kartutsnitt som viser næringsbebyggelse langs Vesterelva markert med mørk grønn og mørk grå 
skravur. Kilde: Nordeca Insight 

Planområdet er del av Gressvik Bruk. Dette området strakk seg fra nåværende Gressvik ferjested og 
sørover langs Gressvikfloa forbi Haugetangen mot Ålekilene. I dag er dette et typisk industriområde 
med store næringsbygg på grus- og asfaltflater. På land innimellom de store næringsbyggene ligger 
det småbåter i opplag.  
I den senere tiden har industriområdet blitt supplert med småbåthavner med brygger som stikker ut i 
vannet, samt noe boligformål. Det er blant annet nylig et område ved Gressvik fergekai som er 
regulert til boliger. 
 
Boligbebyggelsen på Gressvik ligger tilbaketrukket fra vannet og fremstår som en sammenhengende 
småhusbebyggelse som strekker seg inn til sentrum av Fredrikstad.  
Boligbebyggelsen er i hovedsak eneboliger med 2 etasjer og saltak og noe lav blokkbebyggelse i 2 til 3 
etasjer. Eneboligene er i hovedsak oppført i tre og blokkbebyggelsen er oppført i tegl med innslag av 
tre.  
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Figur 15 Kartutsnitt som viser boligbebyggelse markert med brun, blå og rosa skravur. Kilde: Nordeca Insight 

  
Figur 16 Flyfoto der avgrensningen Gressvik Bruk er markert med rød ring.  
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Innenfor planområdet er det tre bygninger som er bygget mellom 1940- og 1970-tallet. I 1954 ble 
trelastlagerbygget oppført etter at den eldre bygningen brant. Etter innstilling av driften på Gressvik 
Bruk i 1956 har lagerbygget vært brukt til transittlager for nye biler og siden 1972 benyttet som 
båtopplag. I dag står lagerbygget tomt. Trafokiosk i pusset tegl ble trolig oppført på 1940-tallet. 
Verkstedet/garasjen ble oppført i 1975. Den består av ulike bygningsdeler og bærer preg av at den er 
bygd i forbindelse med et økt behov for plass.  
 
Liten trebygning ved Gressvik fergekai og større trebygning på Bruket 23 (tidligere Bruket 29) kan 
knyttes til Gressvik Bruk. Bygning ved Gressvik fergekai skal rives når det blir etablert inntil 110 
leiligheter på boligregulerte eiendommer ved fergekaia.  
 

 
Figur 17 Flyfoto som viser type bebyggelse i planområdet og nærmeste omgivelser. Kilde: kartklient Fredrikstad. 

5.4 Stedets karakter og estetikk 
Planområdet ligger litt utenfor sentrum, men likevel sentralt i Fredrikstad, med relativt tett 
bebyggelse på alle kanter bortsett fra ut mot elva. 
 
Bebyggelsesmønsteret i området ble etablert rundt Gressvik Bruk gjennom siste halvdel av 1800-
tallet. Sagbruket med tilhørende næringsbebyggelse ble etablert ved elva og annen bebyggelse i 
områdene rundt. Veien Bruket skiller næringsbebyggelse og boligbebyggelse på Gressvik. Fra veien 
Bruket og opp til Storveien ligger tett småhusbebyggelse. En stor andel av denne bebyggelsen er 
opprinnelig arbeiderboliger bygget av restmaterialer fra bruket. Selv om mye er gjort med disse 
husene gjennom årene, er inntrykket av den nøkterne, litt “tilfeldige” estetikken tilstede. I 
forlengelse av årene med sagbruksdrift er fremdeles området langs elva preget av større 
bygningsstrukturer for næring og industriformål. 
 

Fremtidig boligområde 
(plan ID: 01061105) 

Trafobygg (ikke i bruk),  
byggeår 1940 

Lagerbygget,  
byggeår 1954 

Næringsbebyggelse, byggeår 
1975 

Nyere nærings- og lagerbygg 

Liten trebygning  
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Liten trebygning ved Gressvik fergekai og større trebygning på Bruket 23 (tidligere Bruket 29) kan 
knyttes til tidigere industri på Gressvik Bruk. 

5.5 Landskap og vegetasjon 
Landskapet på Gressvik preges av markerte koller og flate elvesletter. Terrenget stier bratt opp i vest 
for flaten langs elva til toppen av Lenafjellet (kote +36). Landskapet innenfor ligger på dette nivået. 
Terrenget der er kupert med knauser og en del fjell i dagen, men også en del trær og noe skog. Nord 
for planområdet, rett ved småbåthavnen, er det et lite grøntområde, men dette området er nå 
omregulert til boliger. 
 
Planområdet tilhører det gamle industribeltet på Gressvik. På flaten langs vannet i dette elverommet 
er det nesten ingen vegetasjon. Industribeltet består for det meste av store grus- og asfaltflater. 
Planområdet er som de fleste av eiendommene i industribeltet ikke tilrettelagt for ferdsel langs 
elvekanten. Selv om det ikke er tilrettelagt for ferdsel for allmennheten innenfor planområdet 
forholder området seg hovedsakelig til elva, som er viktig for landskapsbildet og opplevelsen av 
elverommet. 
 
Terrenget i planområdet faller fra veien Bruket (ca. kote +5,5) ned mot vannet der lagerbygningen 
ligger på kote +1,5. I det nordvestre hjørnet av planområdet er det en liten kolle (høyeste punkt på 
kote +8,4) med noe vegetasjon, resten av planområdet er en flate bestående av grus og noe asfalt 
som avsluttes med eldre kaikant av granitt som går direkte over i en mudderbunn med 
gjennomsnittlig dybde på 5-6 m.  

5.6 Kulturminner/ Kulturmiljø 
Deler av planområdet ligger innenfor hensynssone- Kulturmiljø H570, og lagerbygningen på Gressvik 
Bruk er markert som kulturmiljø Hensynsone H570_56 – bevaring av bygningsmiljø.  
 
Det er utarbeidet konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø i forbindelse med plansaken. 
I dette kapittelet er det medtatt beskrivelse av eksisterende kulturmiljø, hva området har vært brukt 
til før og beskrivelse av bygningsmiljøet. Mer informasjon og vurderinger som er utført i 
konsekvensutredningen er oppsummert i pkt. 7.3.6. Rapporten er lagt ved planforslaget i sin helhet, 
se vedlegg 5. 
 
Landskapsmessig og historiske hovedtrekk 
I tidligere tider var det bare godseiere som disponerte fossekraft som hadde rett til å drive 
sagbruksvirksomhet. Da trelastprivilegiene ble opphevet i 1860, kunne alle som ønsket det drive 
trelastvirksomhet og opprette dampsager. Tømmertransport foregikk ved fløting, og på grunn av sin 
beliggenhet ved utløpet av Glomma utviklet Fredrikstad seg til å bli en av de største og viktigste 
trelastbyene i Norge.  
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Figur 18 Gressvik Bruk 1880-1890 (Fredrikstad Museum). 

Mellom 1860 og 1896 ble det etablert 16 sagbruk i Fredrikstad. Langs elvebredden lå sagbruk, 
opplagstomter og teglverk på rad og rekke langs begge sider av elvebredden fra Valle og Moum i 
nordøst til Fjeldskilen i sørvest. Gressvik Bruk var et av de største og viktigste sagbrukene i distriktet 
på 1800-tallet. Gressvik var et dampsagbruk anlagt av Julius Nicolai Jacobsen i 1859. Fra 1860 årene 
var det et av de mest veldrevne bruk i distriktet, og hadde på det meste over 400 ansatte. I 1873 anla 
han også Græsvig Kemiske Fabrik her, som utvant oksalsyre av sagmugg. Fra 1910 gikk J.N. Jacobsen 
& Co med store underskudd, og i 1914 ble nordre høvleri på Gressvik nedlagt. På 7 år var 
trelasthandelen da blitt halvert. Driften fortsatte imidlertid helt fram til 1950-tallet. På 1900-tallet 
har området vært gjennom en stor utvikling, og det er i dag lite igjen av bebyggelsen fra trelasttiden. 
 
Gressvik Bruk strakk seg fra dagens Gressvik ferjested og videre sørover langs Gressvikfloa forbi 
Haugetangen mot Ålekilene. Etableringen av Gressvik Bruk førte til at Gressvik utviklet seg til å bli et 
lokalsamfunn med skole, vannverk, kirke, brannvesen, lege og losje. I dag er det selve 
lokalsamfunnene som etablerte seg rundt sagbrukene som hovedsakelig vitner om sagbrukstiden på 
Gressvik. Eldre bygninger har gått tapt og det er lagerbygningen fra 1954 og oppsamlingsbassenget i 
elven der tømmer tidligere ble lagret som har funksjonelle trekk med tilknytning til tidligere drift, og 
som skaper en forståelse av stedets tilknytning til Gressvik Bruk. 
 
Bygningsmiljøet på planområdet 
Bebyggelsen på eiendommen Bruket består av tre bygninger som er bygget mellom 1940 og 1970-
tallet. I 1954 ble lagerbygget (A) oppført etter at en eldre bygning på samme sted brant. Trafokiosken 
(B) ble trolig oppført på 1940-tallet. Mekanisk verksted (C) ble oppført i 1975. Omkring bygningene er 
det arealer for inn- og uttransport. 
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Figur 19 Illustrasjon som viser bygningenes plassering på området. Kilde; WSP Engineering AS. 

BYGNING A LAGERBYGGET  
Lagerbygget ble bygget i 1954 etter at den gamle bygningen på stedet brant. Bygning A ble trolig 
bygget som et lagerhus for treplank der tilknytning til elven var viktig. Bygningsmassen ligger med 
langveggen langs elveløpet. Mot elven har bygningen et utstikkende tak i hele byggets lengde. Mot 
Gressvikfloa har bygningen en ark der det opprinnelig har vært et innløp som strakk seg halvveis inn i 
bygningen slik at varer kunne lastes over på pram og trekkes ut med slepebåt. Da denne bruken 
opphørte ble åpningen kledd inn og kanalen bygd over med tregulv. Bygningen har små vinduer langs 
fasadene og doble dører for inn- og utlasting i hver ende. Bygningen står på pæler av betong, og 
bygningskonstruksjonen er utført grovt bindingsverk på tradisjonelt vis. Enkelte trekk viser til førkrigs 
byggeskikk med grovt bindingsverk, sammenføyninger og tappeteknikker som fransk lås. Taket er 
tekket med rødmalt bølgeblikk fra nyere tid som ligger over eldre eternittplater. Vinduene ut mot 
Floa har sin opprinnelige plassering.  
 

BYGNING B TRAFOSTASJON 
På tomten står også en trafostasjon som trolig ble oppført på 1940-tallet. Antakelig har den vært 
oppført i forbindelse med Gressvik bruk, og antakelig da Sverre Kjølberg kjøpte bruket og etablerte 
Gressvik bruks Interessentskap i 1936.  
Trafostasjonen er oppført i pusset teglstein på en murt grunnmur. Taket er flatt og tekket med plater. 
Vindusåpningene er blendet. På bilder fra 1954 har bygningen en etasje til og et valmtak.  
 

BYGNING C MEKANISK VERKSTED 
Verkstedet ble oppført i 1975. Støpt grunnmur, med bærende vegger av rødmalt pusset mur, og et 
tilbygg i tre. Vinduene er ettfagsvinduer. På gavlveggene er det blåmalte garasjeporter fra nyere tid. 
Taket er av bølgeblikk.  
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5.7 Naturverdier  
I elva ble det ifølge Artskart påvist abbor og ål i 2013. Ål er en rødlistet art som finnes i hele 
elvesystemet, men som har gått meget sterkt tilbake de siste årene. Planområdet har ingen spesiell 
funksjon for arten. 
 

 
Figur 20 Kartutsnitt fra miljøstatus.no viser forekomster av hhv ål og eik. 

Det er ikke kjent noen forekomster av prioriterte eller hensynskrevende naturtyper innenfor 
planområdet. Dette ble bekreftet ved feltundersøkelser den 6. april 2018. Det eneste funnet av 
interesse var en stor bestand av blåskjell på bunnen av Glomma i planområdet. Forekomsten av 
blåskjell ble også konstatert utenfor planområdet, og det antas at dette er situasjonen i store deler 
av Glommas nedre deler hvor det er sjøvann på bunnen. 
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Figur 21 Bilde til venstre er utsnitt fra filmopptaket av blåskjellbestanden på bunnen av Glomma i planområdet. 
Filmutsnitt: Ola W. Krog. Innenfor gult omriss på flyfoto til høyre ble det påvist rødhyll. 

I dag er det svært lite opprinnelig mark igjen i planområdet. Med unntak av en liten trebevokst kolle i 
nordvest, er hele området i dag et industriområde med bygninger, parkeringsplasser veier og 
bryggeanlegg. Det er gjort ett funn av høyrisikoarten rødhyll i det lille løvskogsområdet. 

5.8 Friluftsliv, rekreasjonsverdi, uteområder 
Planområdet er del av området som er merket av som potensielt tilgjengelig strandsone i 
kartdatabasen til Miljøstatus. At planområdet er en flate ved elva er mest sannsynlig grunnen til 
denne merkingen. 
Strandsonen innenfor planområdet består i dag av en eldre kaikant av granitt som går direkte over i 
en mudderbunn med gjennomsnittlig dybde på ca. 5 m. 
 

 
Figur 22 Kartutsnitt fra miljøstatus.no viser potensielt tilgjengelig strandsone som et sammenhengende grønt felt 

over planområdet og eiendommer nord og sør for dette. 
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Planområdet er avsatt til formål industri/ næringsformål i gjeldende planer og er ikke omfattet av 
allemannsretten. Ved tidligere prosess med søknad om rammetillatelse gav flere naboer 
tilbakemelding om at eiendommene innenfor planområdet brukes til fiske og for å komme seg ned til 
elva. Det er ikke tilrettelagt for friluftsaktiviteter på planområdet i dag. Eksisterende lagerbygning 
strekker seg langs hele eiendommens bredde mot elva og gir liten rekreasjonsverdi med kontakt mot 
sjøen slik eiendommen er i dag. 
 
I tilgjengelige kartverk fra Fredrikstad kommune og Miljødirektoratet er veiene Bruket og 
Gunnelandet markert som henholdsvis turveier og kartlagt friluftsområde fra Gressvik fergekai, forbi 
Ålekilene og mot Krossnes. Turveien er lagt bak næringsbeltet, ikke langs elva. 
 

     
Figur 23 Markerte turveier i kart til venstre og kartlagte friluftsområder i kart til høyre. Planområdet markert med 

rød sirkel. Kilde: Kartklient Fredrikstad kommune. 

5.9 Trafikkforhold  

5.9.1 Atkomst 

Den mest direkte tilkomsten til planområdet er via Storveien, Hans Eriksens vei og veien Bruket. 
Planområdet ligger inntil veien Bruket som følger sjøkanten på innsiden av industribebyggelsen langs 
vannet og er tilkomstvei for virksomhetene her. Hans Eriksens vei (bruksklasse 10, 10 tonn 
akseltrykk) er en boligvei med ensidig fortau. Fra Storveien kan man også komme ned til Bruket 
lenger syd via veien Gunnelandet (bruksklasse 8, 8 tonn akseltrykk). Gunnelandet betjener i hovedsak 
næringsområdene sør for planområdet. 

5.9.2 Biltrafikk 

Storveien er hovedveien gjennom Gressvik og har stor trafikkbelastning. Hans Eriksens vei har en del 
gjennomfartstrafikk ettersom den er en av de viktigste tilkomstveiene fra Storveien ned til elva. 
Veien Bruket har relativt lite trafikk, og trafikken består i hovedsak av transport av varer og ansatte til 
bedriftene, og trafikk til småbåthavner. 
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Figur 24 Figur som viser trafikkmengde (årsdøgntrafikk (ÅDT)) på veiene rundt planområdet i dagens situasjon. 
Kilde: Rambøll. 

Trafikkmålinger Fredrikstad kommune utførte i Hans Eriksens vei april 2017 er medtatt i 
trafikkunderlaget. I forbindelse med disse målingene ble det også registrert hastigheten på 
forbipasserende biler. 26 % av bilene overholdt fartsgrensen på 30 km/t. 12 % av de bilene som ikke 
overholdt fartsgrensen kjørte fortere enn 40 km/t. Gjennomsnittshastigheten i Hans Eriksens vei den 
uka målingene ble gjort var 33 km/t. 

5.9.3 Parkering  

Næringsområdet langs elva består for det meste av store industri- og lagerbygg og småbåthavner. 
Omkring bygningene er det store asfalt- eller grusflater. Her er det plass til parkering, både for biler 
og båter, men det finnes ikke oppmerkede plasser. 
Innenfor planområdet er situasjonen lik den i området for øvrig, og det er ikke oppmerket 
parkeringsplasser. 

5.9.4 Kollektivdekning  

Byferge 
Byferga går mellom Gamlebyen og Gressvik. Ferga har fireavganger per time i rushtiden. Det er gratis 
å benytte fergene og mulig å ta med sykkel ombord. 
 
Buss 
Bussene som betjener Gressvikområdet stopper i krysset Hans Eriksens vei og Storveien som ligger 
ca. 400 m fra planområdet i sørgående retning. Dersom man skal ta bussen i nordgående retning må 
man benytte busstopp ved Gressvik torg. Det er fem ruter som stopper i Storveien, det går busser 
både til Fredrikstad sentrum og mot Vikerkilen, Vikane, Rødtoppen, Kjenne og Rødåsen. Antall ruter 
som betjener området gir godt kollektivtilbud i rushtiden, men tilgjengelig rutetabeller viser at det 
mellom kl. 18.00 – 22.30 er det en avgang per time til/fra holdeplassen i hver retning.  
 
Dagens kollektivtilbud er tilfredsstillende for reiser til/fra arbeid i rushtid, men ikke godt nok 
tilrettelagt for personer med variabel arbeidstid.  
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Figur 25 Fra Gressvik fergekai får det passasjerferge til sentrum og Gamlebyen. 

5.9.5 Forholdene for gående og syklende 

Det er gang- og sykkelvei langs Storveien. Veien Bruket er skiltet som sykkelvei. Denne sykkelveien er 
del av Sykkelrute nr. 7A2 Habekkveien, Gressvikveien, Julius Jacobsens vei, Gressvik Torg, Bruket, 
Gunnelandet, Ålestrandveien, i henhold til Hovedsykkelplan for Sarpsborg og Fredrikstad. Denne 
sykkelruta har i dag blandet trafikk, der sykkel/bil/fotgjengere deler veibane. 
 
For å komme seg til gang- og sykkelvei i Storveien fra planområdet må man bruke veiene gjennom 
boligområdet. I de fleste veiene mellom planområdet og Storveien er det blandet trafikk, der sykler, 
biler og fotgjengere deler veibane. I Hans Eriksens vei er det etablert ensidig fortau. 

5.9.6 Trafikksikkerhet  

Det er ikke registrert alvorlige trafikkulykker i området. De ulykkene som er registrert har vært i 
Storveien. 

5.10 Barn og unges interesser 
Barn og unge i boligområdene i nærheten av planområdet vil naturlig bruke sine nærområder til lek 
og rekreasjon. I dag er det er ikke tilrettelagte lekeplasser i nærheten av planområdet, men det er 
planlagt lekeplass og elvepromenade i nytt boligområdet ved Gressvik fergekai.  

5.11 Sosial infrastruktur 
Det er ikke sosial infrastruktur i, eller i nærheten av planområdet.  
Barna på Gressvik går på barneskole på Rød og Hurrød skole og ungdomsskole på Gressvik 
ungdomsskole. Figur under viser plassering av disse skolene i forhold til planområdet. Hurrud skole er 
ca. 1,6 km fra planområdet. Avstand mellom Gressvik ungdomsskole og planområdet er i overkant av 
800 m. Rød skole er ca. 2 km fra planområdet. 
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Figur 26 Kart som viser plassering av Hurrud barneskole, Gressvik ungdomsskole og barnehager på Gressvik. 

Planområdet er avmerket med rød ring. 

5.12 Universell tilgjengelighet 
Planområdet er avsatt til industri/ næringsformål og er ikke et område som er tilrettelagt for bruk av 
allmenheten. Området er ikke universelt tilrettelagt. Deler av planområdet er en asfaltert flate, som 
kan være egnet for alle uansett funksjonsnivå. 

5.13 Teknisk infrastruktur  
Vann og avløp 
Det ligger en kommunal vannledning i veien Bruket. Denne har dimensjon Ø160 PVS VL og har trykk 
på mellom 6 og 7 bar. 
 
Overvann 
Tomten består av bebyggelse, asfalterte eller gruslagte flater og liten kolle med løvskog i nordvestre 
del av planområdet. Eiendommen har begrenset tilsig av overvann fra naboeiendommer, og noe fra 
kommunal vei (veien Bruket). Planområdet har naturlig avrenning til elva. 
 
Nettstasjon 
Hafslund Nett (HN) har etter energiloven områdekonsesjon i Fredrikstad kommune. Dette innebærer 
at nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen, både høyspent og lavspent 
fordelingsnett. HN har nettstasjon innenfor planområdet. Denne er plassert i den nordvestre delen 
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av planområdet langs veien Bruket utenfor eksisterende byggegrense. HN har både elektriske anlegg 
og høyspenningskabler innenfor planområdet. 

 
Fjernvarme 
Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.  

5.14 Grunnforhold  
Planområdet ligger under den marine grensen. I følge NGU2s løsmassekart er det angitt berg i dagen 
og fyllmasser innenfor området. Det er ikke påvist kvikkleire i eller i nærheten av planområdet. I 
henhold til kriteriene i NVEs3 veileder anses det ikke for fare for områdeskred innenfor planområdet. 
 

 
Figur 27 Kartutsnitt fra NGUs kartdatabase. Innenfor planområdet er det angitt berg i dagen (rosa farge) og 
fyllmasser (grå farge). Kilde: NGUs kartdatabase. 

                                                           
2 Norges geologiske undersøkelse 
3 Norges vassdrags- og energidirektorat. 
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5.15 Støy 
Eiendommen er i henhold til tilgjengelig informasjon på Miljøstatus.no ikke støyutsatt. 
 

 
Figur 28 Støysonekart Kilde: miljostatus.no. 

 

Støy fra industrivirksomhet på Fredrikstad Mekaniske verksted (FMV) har utbredelse innover 
planområdet. Planområdet ligger innenfor gul støysone i kommunens karttjeneste, se figur 29. 
Støykartet i kommunens karttjeneste angir imidlertid et «worst case» scenario med full drift på Jotne 
industriers del av FMV på søndager. For søndager gjelder strengere grenseverdier for støy enn f. eks 
på hverdager.  

I e-post til Fredrikstad kommune 10. desember 2015 skriver Jotne følgende: «Jotne-gruppen, som 
eier både den mekaniske virksomheten gjennom Jotne Industrier AS og eiendommen gjennom Jotne 
Eiendom AS, planlegger sin framtidige virksomhet med visshet om at FMV området skal 
transformeres til en ny bydel. Dette innebærer at den mekaniske virksomheten på vår del av FMV 
området vil bli nedlagt og flyttet til andre områder når dette blir nødvendig/ønskelig. Dette betyr at 
når andre bebyggelsesformål blir gjennomført på området, vil Jotne tilpasse og eventuelt avvikle sin 
mekaniske virksomhet slik at den ikke er til hinder for slik utvikling». 
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Figur 29 Utsnitt av kommunens støykart, industristøy fra Værste. Kilde: Fredrikstad kommune. 

Rambøll Norge AS har utført støyanalysen i forbindelse med planarbeidet. De har blant annet sett på 
dagens situasjon med støy fra veitrafikk langs Hans Eriksens vei fra krysset ved Storveien og ned til 
Bruket 23. Gul markering i figur under indikerer et støynivå på mellom 55 og 65 dB. Man har funnet 
at området har gode støyforhold, men at noen boliger langs Hans Eriksens vei har overskridende 
støynivå på fasader.  
 

 
Figur 30 Lokalt støysonekart for veitrafikk utarbeidet i forbindelse med planarbeidet. Kilde: Rambøll Norge AS 
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5.16 Grunnforurensning 
Da planområdet har vært brukt til sagbruk i lengre tid er det mistanke om forurensning i grunnen fra 
denne perioden. Fra Miljødirektoratet sitt faktaark M-813 vises det til at treforedlingsbransjen 
generelt kan være kilde til forurensning av sulfater, fenoler, aromater, olje, klorerte hydrokarboner, 
kvikksølv og PCB.  
 
I nyere tid har tiltaksområdet blitt brukt til lagring av båter. Det er derfor også mistanke om 
forurensning av olje og TBT fra disse. Utslipp fra biler og trafikk kan også ha blitt ført til 
tiltaksområdet med nedbør da terrenget faller ned mot øst fra Bruket som ligger langs vestsiden av 
planområdet.  
 

 
Figur 31: Oversiktskart over forurensing ved Sleipner Motor AS på Bruket 23 og 29, Gressvik. Tiltaksområdet er 
markert med en rød sirkel og ligger i et område med mistanke om forurensning. 

5.17 Luftforurensning 
Rambøll Norge AS har utført beregning av dagens utslipp til luft i planområdet og områdene rundt. 
De beregnede verdier er lavere enn grenseverdier både i henhold til forskrift om begrensning av 
forurensning (forurensningsforskriften) § 7-6 (Klima- og miljødepartementet, 2004) og i henhold til 
retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) (Miljøverndepartementet, 
2012). 

5.18 Risiko- og sårbarhet 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal det ved utarbeidelse av planer for utbygging 
gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet. Det overordnede formålet 
med risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og 
viktig infrastruktur, materielle verdier m.m. for planområdet. 
 
Det er utført ROS-analyse i forbindelse med konsekvensutredningen, se kapittel 7 og vedlagt ROS-
analyse. Det er utført vurderinger av naturbaserte-, virksomhetsbaserte-, samt forsynings- og 
beredskapsfarer. 
 
Det er kjent at de deler av planområdet som ligger langs sjøen, bl.a. lagerbygningen, ligger innenfor 
hensynssone for flomfare, se figur 32. I følge NGUs tilgjengelige kartunderlag viser at det innenfor 
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planområdet hovedsakelig er fjell i dagen, og fare for skred vurderes til å være liten, se figur 27. 
Radonforekomsten antas å være moderat til høy aktsomhet innenfor planområdet, se figur 33. 
Tidligere bruk av planområdet under Gressvik Bruk tiden og senere gir mistanke om forurensning i 
grunnen, se figur 31. 
 

 
Figur 32 Kartutsnitt fra NVE kartdatabase. Faresoner viser avgrensning av flomsone. 

 

Figur 33 Utsnitt av NGUs radonaktsomhetskart. Planområdet er avmerket med rød sirkel. Innenfor planområdet er 
det høy aktsomhetsgrad. Kilde: NGU kartverk. 
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5.19 Næring 
Planområdet er del av det gamle Gresvik Bruk, som strakk seg fra dagens Gressvik ferjested og videre 
sørover langs Gressvikfloa forbi Haugetangen mot Ålekilene. Gressvik Bruk var et av de største og 
viktigste sagbrukene i distriktet på 1800-tallet. Gressvik var et dampsagbruk anlagt av Julius Nicolai 
Jacobsen i 1859. Fra 1860 årene var det et av de mest veldrevne bruk i distriktet, og hadde på det 
meste over 400 ansatte. I 1873 anla han også her Græsvig Kemiske Fabrik som utvant oksalsyre av 
sagmugg. Fra 1910 gikk J.N. Jacobsen & Co med store underskudd, og i 1914 ble nordre høvleri på 
Gressvik nedlagt. På 7 år var trelasthandelen da blitt halvert. Driften fortsatte imidlertid helt fram til 
1950-tallet. 
 
Etableringen av Gressvik Bruk førte til at Gressvik utviklet seg til å bli et lokalsamfunn med skole, 
vannverk, kirke, brannvesen, lege og losje. Området langs sjøen på Gressvik består i dag av lager- og 
verkstedbygninger samt småbåthavner. Man ser at næringsområder langs vannet i økende grad tas i 
bruk til andre formål. Typisk for denne utviklingen er planlagt boligutbyggingen ved Gressvik fergekai, 
detaljreguleringsplan vedtatt 2016, rett nord for planområdet 
 
Gjenværende næringsbebyggelse på planområdet er bl.a. lagerbygning fra 50-tallet som er bygget 
der det tidligere lå et tørkehus på Gressvik Bruk. Det er et uisolert bygg som blant annet har vært 
brukt som lager for biler og båter, og som trelastutsalg etter at driften på Gressvik Bruk ble lagt ned. 
Bygningen er uisolert og vil sannsynligvis bare kunne benyttes til lagring av gods som tåler fukt- og 
temperaturvariasjoner. Bygningens plassering langs elva sperrer for tilgjengelighet til sjøen, og gjør 
det mindre attraktivt for ev. annen næringsvirksomhet lenger inn på tomten.  
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6 Beskrivelse av planforslag  

6.1 Reguleringsformål 
Største del av planområdet reguleres til bebyggelse og anlegg (i henhold til pbl. § 12-5 nr. 1). Felt 
BAA1 reguleres til bebyggelse og anlegg, kombinert formål kontor/industri/lager. Innenfor dette 
feltet tillates det etablering av nettstasjon og mindre parkeringsanlegg i tillegg til produksjonslokale 
og testanlegg, med tilhørende kontorer og lager. Dette feltet omfatter et 15 m bredt område ut i 
Vesterelva. 
 
Del av veien Bruket innenfor planområdet reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (i 
henhold til pbl. § 12-5 nr. 2), underformål kjøreveg (SKV) og fortau (SF). 
 
Område i sjø som er omfattet av planområdet reguleres til Bruk og vern av sjø og vassdrag, 
underformål ferdsel (i henhold til pbl. § 12-5 nr. 6).  
 
Deler av planområdet er omfattet av hensynssone H320_1 flom i gjeldende kommunedelplan for 
Fredrikstad byområde. Denne hensynsonen er videreført planforslaget. Det er også lagt inn 
sikringssone for frisikt, hensynssone H140, ved avkjørsel til planområdet. 
 
Tabellen under viser størrelse på arealet for det enkelte felt innenfor planområdet 

 Arealoversikt fordelt på formål 

Felt Hovedformål Underformål Areal m2 

Felt 1 BAA1 Bebyggelse og anlegg kontor/ industri /lager 14 701m2 

SKV1, SKV2, SF Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

kjøreveg (SKV) og 
fortau (SF) 

1 578 m2 

Felt 2 VFE Bruk og vern av sjø og 
vassdrag* 

Ferdsel (VFE) 5 490 m2 

 Totalt  21 769 m2 
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Figur 34 Utsnitt forslag til plankart.        Kilde: PK Dak 

6.2 Reguleringsforslagets hovedide og hovedgrep  
Planforslaget går ut på å erstatte dagens bygningsmasse på tomten med et nybygg med 
produksjonslokaler, med tilhørende lager og kontorer for Sleipner Motor AS. Byggets plassering mot 
elvebredden skal gi mulighet for etablering av testanlegg for produkttesting i vann i direkte 
tilknytning til produksjonslokalene. Testanlegget er tenkt som en del av ny bygning, og plasseres ut 
over Vesterelva.  
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Figur 35 Situasjonsplan som viser forslag til bebyggelse. Kilde: AART arkitekter. 

6.3 Plassering, høyder og utnyttelse 
Plassering av bebyggelse 
Innenfor felt 1 BAA1 søkes det å plassere bebyggelse der det tidligere er gitt tillatelse til oppførelse 
av bebyggelse. Det vil si at det tillates bebyggelse langs elva, parallelt med eksisterende «elvekant» 
og der det foreligger en byggetillatelse fra 2007 (byggnr. 24223655) for å sette opp bebyggelse langs 
eiendommens sydlige grense. Ny bebyggelse plasseres innenfor byggegrenser vist i plankartet, med 4 
m avstand til nabogrenser til gnr/bnr 48/234 og 6,5 m avstand til gnr 48/277. Mot veien Bruket, felt 
SKV1, tillates det bebyggelse inntil 12,5 m fra midt regulert vei.  
Det tillates takutstikk inntil 2 m utover byggegrense mot naboeiendom, gnr/bnr 48/234.  
Det foreligger skriftlig aksept fra nåværende eier, Klemsdal Eiendom, til å gjøre dette. 
Det tillates bebyggelse til parkering innenfor feltet. Fjellknausen i området fjernes for å gi plass til 
denne bebyggelsen. Det tillates kjørerampe og mindre bebyggelse i forbindelse med atkomst fra 
veien Bruket, felt SKV1. 
 
Felt 1 BAA1 omfatter ett 15 m bredt område i hele planområdets bredde ut i Vesterelva. 
Testanlegget plasseres ut over elva innenfor dette feltet. Dette for å få til testanlegg ut over vann. 
Bebyggelse i denne delen av feltet må plasseres på søyler for å sikre minst mulig endring av 
elvebunn. 
 
Innenfor felt 1 BAA1 tillates det etablering av nettstasjon, denne kan plasseres utenfor byggegrense 
mot felt SKV1 og inntil 2 m fra veikant. Eksisterende nettstasjon må sannsynligvis flyttes når det 
etableres parkeringsanlegg på eiendommen. Plassering og utforming gjøres i samarbeid med og i 
henhold til retningslinjer og krav fra Hafslund Nett. 
 
Tillatte høyder 
Deler av planområdet er omfattet av hensynssone H320_1 flom.  
Ny bebyggelse plasseres slik at gulvnivå i 1. etasje ligger over flomgrensen på kote +2,5. Planområdet 
er delt i to høydeområder, som vist på plankartet. Høyde på parkeringsanlegg i feltet skal ikke 
overstige kote +7,0. Dette tilsvarer byggehøyde på 4,5 m. Høydebegrensningen gjelder ikke mindre 
oppbygg på taket, eksempelvis rekkverk og tak over trapp. Det er tenkt flatt tak for parkering av biler 
på taket, og det er derfor ikke angitt møne og gesimshøyde for dette bestemmelsesområdet. Det 
tillates parkering og ferdsel på taket.  
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Nytt produksjonsanlegg med tilhørende kontorer og lager kan oppføres i inntil kote +15,5. Dette 
tilsvarer byggehøyde på 13,0 meter. Begrensninger gjelder ikke mindre oppbygg på tak som 
ventilasjonsrom, heishus etc. 
 

   
Figur 36 Snitt gjennom bebyggelse langs elva og parkeringsanlegg. Bebyggelse langs eiendommens søndre 
avgrensning viser i oppriss. Kilde: AART arkitekter AS. 

 
Utnyttelse 
Innenfor feltet tillates det bebyggelse med inntil 17 000 m2 BRA.  
Parkeringsareal skal medtas i beregning for BRA. 
I tillatt grad av utnytting skal det ikke medregnes: 

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

rekkverk mm, energianlegg/ trafo 

- arealer for sykkelplasser, overbygg over sykkelplasser 

6.4 Atkomst, parkering, uteoppholdsareal  
Eksisterende avkjørsel til eiendommen fra SKV1 beholdes. Det tillates atkomst til eiendom gnr/bnr 
48/ 234 fra vei SKV2.  
Parkeringshus tenkt plassert i nordvestre del av planområdet får egen avkjørsel fra felt SKV1. Fra 
denne atkomsten skal det være mulig å kjøre rett inn på parkeringsnivå på kote +5, som er 
tilsvarende kote som veien, og ned til nederste parkeringsnivå som ligger på samme nivå, kote +2,5, 
som gårdsplassen foran produksjonslokalet. 
 
Innenfor planområdet skal det legges til rette for parkeringsplasser for ansatte og besøkende.  
Det skal etableres mellom 0,5-1,5 biloppstillingsplasser per 100 m2 BRA. Minst 10 % av 
parkeringsplassene skal være utstyrt med ladestasjon for elbil. Minst 5 av parkeringsplassene skal 
være tilpasset bevegelseshemmede.  
 
Sykkelparkeringsplasser  
Innenfor planområdet skal det minimum avsettes 0,5 sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA. Alle 
sykler skal kunne låses fast. Minimum 20 av sykkelparkeringsplassene skal være under tak. 
Sykkelparkeringsplassene søkes i hovedsak plassert i parkeringshus med bilene. 

6.5 Beskrivelse av tiltaket 
Sleipners nye produksjonslokale og testanlegg skal gi plass til all aktivitet i et bygg, bortsett fra lessing 
og lossing av komponenter og ferdige produkter. Produktene som produseres ved anlegget testes i 
Vesterelva og ved behov for testing i åpen sjø er Oslofjorden en kort båttur unna. 
 
Bebyggelse 
Størrelse og utforming av bebyggelsen er gjort etter funksjonsprogram utarbeidet i samarbeid 
mellom Sleipner Motor og arkitekten. Det er søkt å plassere funksjonene i bygget slik at produksjon 
og testing av produkter gir mest mulig effektiv arealbruk. Deler av lokalene må ha inntil 8 m fri 
høyde. Testanlegget er plassert ut over elva, med mulighet for skjermet testing av produkter i elva. 
 

+ 15,5 

+ 10,0 

+ 2,5 

+ 0,0 

+ 2,5 

+ 5,5 



 Detaljregulering med KU for Bruket 23 og 29, Gressvik  PlanID: 01061168 

 

48 
 

Bebyggelsen plasseres som en slags L-form, som en hjørnesten på den tilnærmete kvadratiske 
tomten. Bebyggelsen er plassert langs elva, både på grunn av logistikken inne i bygningen, men også 
som gjentakelse av hvordan bebyggelsen lå langs elveløpet i tidligere tider ved Gressvik Bruk. Denne 
plasseringen av bebyggelsen er også vurdert til å stenge mindre for den visuelle opplevelsen av 
elverommet for naboer enn hvis bebyggelsen var plassert langs veien Bruket. En slik plasseringen 
ville gitt bebyggelse tettere på naboer og oppleves mindre luftig enn det foreslåtte planforslaget. 
 
Mot landsiden er bygningens fasade konkav, slik at fasaden danner en tilnærmet sirkulær gårdsplass 
mot veien. Sammen med det planlagte sirkelformede parkeringshuset på gårdsplassen fungerer 
dette som en rundkjøring hvor lastebiler kan laste og losse gods gjennom store porter. 
 
Illustrasjonene under er hentet fra skisseprosjektet utarbeidet av AART arkitekter AS. 

 
 

 
Figur 37 Bygningen plasseres som en hjørnesten på 
tomten og forholder seg både mot vannet og den 
bakenforliggende bebyggelse. 

 
Figur 38 Et enkelt sammenbindende sirkelslag 
griper visuelt fast i den eksisterende kaikanten i 
marinaen og skaper et imøtekommende 
atkomstrom. 

 
Figur 39 Bygningens østfasade skaper et elegant og 
ekspressivt uttrykk ut fra kravene til de innvendige 
funksjonene. 

 

Figur 40 Ulike lysgårder og innvendige hager sikrer 
gode arbeidsforhold for bygningens ansatte. 

 
 

 
Figur 41 Fasade mot Vesterelva.       Kilde: AART arkitekter AS. 

 

+ 15,5 
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+ 2,5 
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Figur 42 Forslag til Sleipners produksjon- og testanlegg sett fra Fredrikstad Mekaniske Verksted. Kilde: AART 
arkitekter AS. 

 

 
Figur 43 Forslag til Sleipners produksjon- og testanlegg sett fra Lenafjellet. Kilde: AART arkitekter AS. 
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6.6 Trafikkløsning 
Adkomst til planområdet opprettholdes fra veien Bruket, felt SKV1, som følger sjøkanten på innsiden 
av eiendommene langs elva. Bruket nås via Hans Eriksens vei og Gunnelandet. Trafikken til Sleipners 
anlegg vil hovedsakelig bestå av de ansattes bilbruk, samt transport av varer og produkter til og fra 
anlegget. 

6.7 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløpsnett 
Ny bygning på Bruket 23 skal kobles til kommunalt nett som ligger i veien Bruket. 
Krav til slokkevannskapasitet er 50 liter/sekund for den type bebyggelse Sleipner ønsker å bygge på 
Bruket 23. Virksomhet vann og avløp i Fredrikstad kommune har meldt at det må gjøres en 
simulering av uttak dersom det blir aktuelt å sprinkle det nye bygget. 
 
Overvann 
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 Fredrikstad 
kommunes overvannsnorm skal følges ved prosjektering. 
 
Nettstasjon 
I det videre arbeidet vurderes det om eksisterende nettstasjon må fjernes eller kan benyttes. 
Eksisterende eller ev. ny nettstasjon tillates innenfor planområdet, enten som del av ny bebyggelse 
eller som frittstående nettstasjon. Frittstående nettstasjon tillates etablert utenfor byggegrense mot 
felt SKV1 inntil 2 m fra kant vei. Størrelse, utforming og andre særskilte krav fra Hafslund Nett skal 
oppfylles.  
 
Renovasjon 
Nødvendig renovasjonssystem innlemmes i ny bebyggelse, og avsettes derfor ikke som eget formål i 
plankartet. Renovasjonsteknisk plan fremlegges ved innsendelse av søknad om rammetillatelse, jfr. 
krav i plan for Fredrikstad byområde/ sentrumsplan. 

6.8 Kulturminner 
Dagens bygninger, også lagerbygningen som ligger innenfor hensynssone H570_56 kulturminne/ 
kulturmiljø, foreslås tillat revet og erstattet med ny bebyggelse. I plankartet er eksisterende 
bebyggelse merket som bebyggelse som forutsettes fjernet.  

6.9 Grønnstruktur 
Eksisterende knaus med løvtrær i planområdet fjernes for å gi mulighet til etablering av 
parkeringsanlegg. Det plantes busker langs veien Bruket, felt SKV1. 

6.10 Blå-grønn faktor 
Det er ikke satt krav til en minimumsverdi for blå-grønn faktor på kommuneplannivå for 
planområdet. Planområdet ligger i det gamle industribeltet langs vannet på Gressvik og har vært 
brukt til industri helt tilbake til 1860. Det har vært både trelast og kjemisk fabrikk på og ved 
planområdet. Det er og har vært lite grønt i dette næringsbeltet etter området ble tatt i bruk til 
industri. Det settes ikke krav til minimumsverdi for blå-grønn faktor i detaljplanen. 



 Detaljregulering med KU for Bruket 23 og 29, Gressvik  PlanID: 01061168 

 

51 
 

6.11 Rekkefølgebestemmelser og dokumentasjonskrav 

6.11.1 Rekkefølgebestemmelser 

I planforslaget er det medtatt følgende rekkefølgebestemmelser: 
6.1 Før brukstillatelse gis skal offentlig fortau SF langs SKV1 være sikret opparbeidet i henhold til 
plankart. 
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. 

6.11.2 Dokumentasjonskrav 

I planforslaget er det medtatt følgende bestemmelser for dokumentasjonskrav: 
Miljøtekniske grunnundersøkelser 
Før det gis tillatelse til tiltak som berører grunnen skal det gjennomføres miljøtekniske 
grunnundersøkelser. Dersom grunnen er forurenset skal det utarbeides tiltaksplan for håndtering av 
forurensede masser som skal godkjennes av kommunen. 

 
Geotekniske grunnundersøkelser 
Før det gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet skal det fremlegges dokumentasjon på 
tilfredsstillende geoteknisk prosjektering. NVE4s retningslinjer skal legges til grunn for videre arbeid.  

 
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. 

 
Utomhusplan 
Seneste ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges utomhusplan. Planen skal som minimum 
gjøre rede for: 

• Vegetasjon/beplantning – eksisterende som bevares og ny 

• Adkomst, parkering, varelevering, lastesoner, kritiske sving-/snubevegelser, 

overflatebehandling og bruk av kantmateriale 

• Nye terrenghøyder og kritiske fall-/stigningsforhold 

• Overvannshåndtering med fallretninger og sluk 

• Løsning for renovasjon 

• Adkomst til og plassering av ev. nettstasjon 

• Gjerder, forstøtningsmurer, eventuelle støyskjermer, voller e.l. 

• Plassering av utendørs belysning, sykkelstativ, søppelbeholdere og lignende 

• Oppstillingsplass for utrykningskjøretøy 

 
Løsninger for utrykningskjøretøy 
Senest ved søknad om rammetillatelse skal det redegjøres for hvordan nødvendig tilrettelegging for 
brannvesenets kjøretøy er ivaretatt. Dokumentet "Retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og 

                                                           
4 Norges vassdrag- og energidirektorat 
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slokkemannskap i distriktet til Fredrikstad Brann- og redningskart, avdeling Fredrikstad og Hvaler" 
skal legges til grunn. 
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7 Konsekvensutredning 
Det er utført konsekvensutredning i henhold til fastsatt planprogram, vedtaksdato 21.06.2018. 
Konsekvensutredningen er inndelt i fire underkapittel. I kapittel 7.1 er oversikt over hvilke tema som 
er utredet i konsekvensutredningen. I kapittel 7.2 er alternativene beskrevet. Oppsummering av 
metoder, utredningene og vurderinger av konsekvensene gis i kapittel 7.3. De faglige utredningene er 
vedlagt planforslaget. I kapittel 7.4 er virkningene alternativene har på samfunn og miljø 
sammenlignet. I dette kapittelet er også konsekvensene av planalternativ 1 vurdert mot 0-
alternativet og det gis det en faglig begrunnet anbefaling av valg av alternativ som skal medtas videre 
i planforslaget. 

7.1 Utredningstema 
I fastsatt planprogram er det fastsatt at følgende tema skal utredes i 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 

7.2 Alternativer 

7.2.1 Utredningsalternativer  

Følgende alternativer for Bruket 23 og 29 er utredet i konsekvensutredningen: 
- 0-alternativet:  Dagens situasjon videreføres 

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

I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 19 skal 0-alternativet beskrives. 
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 (0-
alternativet).  
 
0-alternativet defineres som videreføring av eksisterende situasjon, da enhver større utvikling av 
eiendommene vil forutsette utarbeidelse av reguleringsplan. 
 
Bruket 23 er regulert til formålene industri/forretning/kontor i gjeldende reguleringsplan for Gressvik 
og Lenafjellet (planID: 0106343). Gjeldende reguleringsplan tillater bebyggelse i 2 etasjer med saltak, 
med maksimale gesims- og mønehøyder på henholdsvis 10 og 13 m. Maksimal utnyttelse innenfor 
eiendommene er satt til 25 % BYA. Dette tilsvarer 3 425 bebygget areal (BYA) og 6 850 m2 bruttoareal 
(BTA) innenfor det 13 700 m2 store området. 
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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. 
 

.  
Figur 44 Skråfoto som viser eksisterende bebyggelse. Planområdet er markert med stiplet linje. Kilde: Gule sider. 

 
Figur 45 Utsnitt av eiendomskart der eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er markert i blått. Kilde: 
Gplan AS. 
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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 thrustere5 må testes i vann. Bruket 
23 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 felt for bebyggelse og anlegg, kontor/industri/lager (felt 
BAA1), 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 (VFEE). 
 
Sleipner Motor ønsker å legge til rette for oppføring av næringsbygg på omlag 13 400 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.  
 

                                                           
5 Sidepropeller med elektrisk motor som sikrer forflytning av båter uten bruk av motorkraft. 
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Figur 46 Utsnitt forslag til plankart.       Kilde: PA Dak. 

 
Figur 47 Fotoillustrasjon som viser forslag til nytt produksjonslokale for Sleipner. Kilde :AART Arkitekter. 
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Figur 48 Illustrasjon som viser forslag til ny bebyggelse. Kilde: AART arkitekter. 

 

 
 

 
Figur 49 Illustrasjon som viser forslag til ny bebyggelse i snitt og oppriss.   Kilde: AART arkitekter 

  

+ 15,5 

+ 10,0 

+ 2,5 
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7.3 Vurderinger av virkning/ konsekvenser av alternativene 
Det er gjort utredninger av fag- og utredningstema i henhold til det fastsatte planprogrammet. De 
faglige utredningene er vedlagt planbeskrivelsen i sin helhet. Planfaglig konsulent har utført 
fagvurderinger der annet ikke er oppgitt. 
Det er angitt metode for utredningene i fastsatt planprogram. Der det er funnet nødvendig er 
metoder beskrevet under det enkelte fag- og utredningstema i konsekvensutredningen. 

7.3.1 Forholdet til barn og unge 

Barn og unge i boligområdene i nærheten av planområdet vil naturlig bruke sine nærområder til lek 
og rekreasjon. Det er ikke tilrettelagte lekeplasser i nærheten av planområdet i dag, men det 
planlegges lekeplass i forbindelse med nye boliger ved Gressvik fergekai.  
 
Det er ikke gjort registrering av barnetråkk på Gressvik, men det antas at barn og unge, og andre 
myke trafikanter bruker veiene i boligområdet til å komme seg til Storveien og videre til aktiviteter på 
skolene på Gressvik. I Hans Eriksens vei er det etablert ensidig fortau. I de andre veiene gjennom 
boligområdet, samt i veiene Bruket og Gunnelandet er det blandet trafikk, der sykkel/bil/ fotgjengere 
deler veibane. Det betyr at barn og unge som går og sykler til/ fra skole, aktiviteter og lek deler 
veibane med bilene, dersom de ikke bruker Hans Eriksens vei. Langs Storveien er det etablert gang- 
og sykkelvei. 
 
0-alternativet 
Å beholde dagens situasjon betyr at det blir ingen endring i trafikale forhold for barn og unge som 
bruker veiene. Dersom boligutbygging ved Gressvik fergekai realiseres vil det bli etablert lekeplass og 
elvepromenade som vil være tilgjengelig for allmennheten.  
Etablering av disse boligene vil gi økt biltrafikk på veiene i området. Antatt økning av biltrafikk vil 
være 300 kjt/døgn6. Dette er ca. samme økning av biltrafikk som ved gjennomføring av Planalternativ 
1. Økning av antall biler vil endre støyforhold og luftkvalitet, men med bakgrunn i utredningene 
vedrørende støy og luftkvalitet som er utført for etablering av Sleipner på Bruket antas det at 
støyforholdene ikke vil utløse krav om støytiltak og at luftkvaliteten er innenfor gjeldende 
grenseverdier. 
 
Planalternativ 1 
Planområdet tilpasses fortsatt næringsbruk og vil ikke være tilrettelagt for opphold for barn og unge.  
I trafikkutredningen er det beregnet at en utbygging av nye produksjonslokaler for Sleipner vil 
generere en trafikkvekst på ca. 280 kjt/døgn. Det antas at virkningen av økt trafikkmengde en 
utbygging av planområdet er relativt liten og påvirker forholdene for gående og syklende i beskjeden 
grad. Kollektivtrafikktilbudet på dagtid, med bussavganger fra Storveien og Byferga fra Gressvik 
fergekai er tilfredsstillende også ved utvikling av Sleipner på Bruket.  
Økt biltrafikk gir endringer i støyforhold og luftkvalitet, men beregninger viser at endring av 
støyforholdene ikke vil utløse krav til støytiltak og at luftkvaliteten er innenfor gjeldende 
grenseverdier også etter gjennomføring av planalternativ 1. 
 
Avbøtende tiltak 
Det legges opp til avbøtende tiltak for å redusere trafikkmengden i Hans Eriksens vei. Dette vil gi 
sikrer omgivelser for barn og unge, samt gi mindre støy og luftforurensning, se beskrivelse av 
avbøtende tiltak i pkt. 7.3.3 Infrastruktur og trafikk. 

                                                           
6 Referanse: Trafikkanalyse, Detaljregulering for Gressvik bruk (planID: 01061105). 



 Detaljregulering med KU for Bruket 23 og 29, Gressvik  PlanID: 01061168 

 

59 
 

7.3.2 Universell utforming 

Planområdet er avsatt til industri/ næringsformål i gjeldende planer og er ikke et område som er 
tilrettelagt for bruk av allmenheten i dag. Området er ikke universelt tilrettelagt. Deler av 
planområdet er en asfaltert flate, som kan være egnet for alle uansett funksjonsnivå. Grus- og 
asfaltflater i planområdet er brukt som båtopplagringsplass. 
 
0-alternativet 
Dersom det ikke blir noen utbygging av planområdet vil dette fortsatt være et område som ikke er 
tilrettelagt for bruk av allmenheten. Deler av planområdet er en asfaltert flate, som kan være egnet 
for alle uansett funksjonsnivå, men det vil mest sannsynligvis ikke gjøres tiltak som sikrer at området 
er universelt utformet. 
 
Planalternativ 1 
Ved gjennomføring av planalternativet er det gode muligheter for å legge til rette for å ivareta 
kravene til universell utforming av uteområdene.  
Det kan sikres universell tilkomst til området, med tilrettelagte stigningsforhold og ved at det 
etableres HC-parkeringsplasser. Overganger mellom uteområde og innganger til nybygget utformes 
med tanke på universell tilgjengelighet. Det er mulig å legge til rette for ledelinjer, belysning og 
skilting som sikrer god bruk for alle både utendørs og innendørs. 

7.3.3 Infrastruktur og trafikk 

Transportplanlegger i Rambøll Norge AS har gjennomført en trafikkanalyse som har resultert i 
rapporten Trafikkanalyse – Ny produksjonsfabrikk for Sleipner Motor, datert mai 2018. Rapporten er 
lagt ved planforslaget. 
 
Atkomst 
0-alternativet 
Dagens adkomster opprettholdes, det gjøres ikke tiltak for å gjøre ev. utbedringer.  
 
Planalternativ 1 
Planalternativet tilrettelegger for to avkjørsler. Den ene atkomsten plasseres på samme sted som 
dagens avkjørsel. Dette vil være atkomst for lastebiler og besøkende til/ fra Sleipners 
produksjonslager. Den andre atkomsten etableres som egen avkjørsel til parkeringshus med plass til 
biler og sykler fra veien Bruket i nordvestre hjørnet av planområdet. Utforming av avkjørslene gjøres 
slik at avkjørslene blir mer trafikksikre ved å gi bedre siktforholdene. 
 
Biltrafikk 
Ved beregning av trafikkgenerering fra planområdet i dagens situasjon er basert på foretatte tellinger 
fra kommunen. Det er gjort en vurdering av trafikkgenerering i forhold til eksisterende og framtidig 
regulering, samt dagens tungtrafikkandel. Dette er sammenlignet med dagens bruk av området og 
gjort en faglig vurdering av faktisk trafikkgenerering. Med bakgrunn i disse vurderingen er det 
kommet frem til en trafikkgenerering på 120 bilturer/døgn for dagens situasjon. 
 
Dette gir høyere økning i trafikkmengde enn dersom man hadde tatt utgangspunkt i trafikkgenering i 
forhold til gjeldende regulering, som har vært vurdert som alternativ ved beregning av 
trafikkmengde. 
 
Videre i analysen er det sett på kapasiteten for krysset Storveien/Hans Eriksens vei ettersom denne 
veien er den mest direkte tilkomstveien til planområdet. For ikke å undervurdere belastningen av 
krysset er det antatt at all trafikk til/fra boligområdet og Bruket 23 belaster Hans Eriksens vei. Det er 
sett på trafikkmengden gjennom krysset i morgen- og ettermiddagsrushet og det er beregnet 
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belastningsgrad. Belastningsgrader under 0,8 betyr god trafikkavvikling. Dersom belastningsgraden 
overstiger 0,8 vil det bli ustabil avvikling.  
 
0-alternativet 
Trafikkmengdene (ÅDT7) i dagens situasjon er for Storveien 12 657 kjt/døgn, for Hans Eriksens vei ca. 
900 kjt/døgn og for veien Bruket ved planområdet ca. 410 kjt//døgn.  
 

 
Figur 50 Figur som viser trafikkmengde på veien rundt planområdet i dagens situasjon. Kilde: Rambøll. 

Det antas at trafikkmengden i de travleste timene i døgnet utgjør ca. 10-12 % av dette. Det er antatt 
at 65 % av trafikken i Storveien i morgenrush vil kjøre nordover og 35 % sørover. Videre er det antatt 
at 80 % av trafikken på Hans Eriksens vei vil kjøre fra bolig- og industriområdet og 20 % vil kjøre til 
det. Tungtrafikk antas å være ca. 5% av trafikken. 
Figur under viser trafikkmengde i krysset i morgenrush og ettermiddagsrush. 

Figur 51 Trafikkmengder i makstime i morgen- og ettermiddagsrush dagens situasjon. Kilde: Rambøll. 

 

                                                           
7 Årsdøgnstrafikk 
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Beregnet belastningsgrad er størst i Storveien. I morgenrush er belastningsgraden i den sørlige armen 
0,74 og i ettermiddagsrush 0,64 i den nordlige armen. Dermed antas trafikkavviklingen i krysset være 
stabil, selv om den sørlige armen i morgenrush nærmer seg 0,8. 
 
Planalternativ 1  
Det er beregnet at en utbygging av nye produksjonslokaler for Sleipner vil generere en trafikkvekst på 
ca. 280 kjt/døgn. Dersom boligutbyggingen ved Gressvik fergekai blir realisert, forventes det å føre til 
en ytterligere trafikkvekst på 300 kjt/døgn.  
 

    
Figur 52 Illustrasjon som viser beregnet trafikkmengde etter utbygging i henhold til planforslaget (illustrasjon til 
venstre) og utbygging av både planforslaget og boliger ved Gressvik fergekai (illustrasjon til høyre). Kilde: 

Rambøll. 

Økning i trafikkmengde gir en ubetydelig økning for Storveien, men noe mer på mindre veier som 
Hans Eriksens vei og Bruket. Trafikkbelastningen i morgenrushet for krysset Storveien/Hans Eriksens 
vei er beregnet til 0,78, og det innebærer en noe mer ustabil trafikkavvikling enn ved dagens 
situasjon. I praksis vil imidlertid forskjellen fra dagens situasjon være liten da økningen kun er på 4 
biler i timen.  
 

 
Figur 53 Trafikkmengder i makstime i morgen- og ettermiddagsrush etter etablering av Sleipner og 110 leiligheter 
ved Bruket. Kilde: Rambøll. 
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I henhold til Statens Vegvesens håndbok V121 bør det allerede med dagens trafikk anlegges trafikkøy 
i sekundærvei og venstresvingefelt i Storveien. Trafikkøkningen vil i noen grad øke dette behovet. 
Tiltaket fører ikke til krav til høyresvingefelt i Storveien. 
 
Forhold for gående og syklende 
0-alternativet 
Forhold for gående og syklende endres ikke. Det vil fremdeles være stort sett blandet trafikk, der 
gående og syklende deler veibanen med bilene i området. 
 
Planalternativ 1 
Det antas at virkningen av en utbygging av planområdet er relativt liten, og at forholdene for gående 
og syklende vil påvirkes i beskjeden grad.  
For å gjøre forholdene bedre for myke trafikanter sikres opparbeidelse av fortau langs veien Bruket. 
Det vil også opparbeides fortau langs veien Bruket slik at det blir forlengelse av regulert fortau for 
Gressvik bruk (planID: 01061105). Bruket vil fremdeles være sykkelvei med blandet trafikk.  
 
Kollektivtilbud 
0-alternativet 
Kollektivtrafikktilbudet er tilfredsstillende i rushtiden med fem bussruter som alle har timesruter. 
Busstopp på Storveien ligger 400m fra planområdet i sørgående retning og ved Gressvik torg dersom 
du vil ta bussen nordover (mot sentrum). Utenom rushtiden er det bare to bussruter som betjener 
holdeplassen, og tilbudet er ikke tilfredsstillende for personer med variabel arbeidstid. 
 
Planalternativ 1 
Virkningen av utbygging av planområdet er relativt liten på kollektivtilbudet, så dagens 
kollektivtrafikktilbud anses som tilfredsstillende, bortsett fra for personer med variabel arbeidstid.  
 
Trafikksikkerhet  
0-alternativet 
Registrerte trafikkulykker i området (2005-2014) har kun ført til lettere personskader og knytter seg 
stort sett til Storveien. To av ulykkene er i krysset mellom Storveien og Hans Eriksens vei. Antall 
ulykker er mindre enn det som ansees vanlig for tilsvarende kryss. 
 
Planalternativ 1 
Det antas at virkningen av en utbygging av planområdet er relativt liten, og at ulykkesbildet og 
trafikksikkerheten ikke vil påvirkes i vesentlig grad. 
 
Avbøtende tiltak samlet for infrastruktur og trafikk 
Tiltaket medfører økt trafikkmengde i området, og fører at det vil kjøre flere store biler i området. 
Hans Eriksens vei er ikke egnet for møtende tungtrafikk på grunn av dagens veibredde. 
 
Følgende avbøtende tiltak foreslås i planforslaget 
- Opparbeidelse av offentlig fortau SF langs SKV1. 
- Opparbeidelse av veien Gunnelandet med fast dekke. 
- oppsett av skilt som hindrer gjennomkjøring for lastebil i Hans Eriksens vei fra Storveien/ fv. 117. 

7.3.4 Verdiskaping og næringsutvikling 

Det er en direkte sammenheng mellom Fredrikstads beliggenhet ved utløpet av en tømmerfløtingselv 
med utbygging av sagbrukene på 1800-tallet, og Fredrikstads utvikling til en av landets viktigste 
industribyer. Lokalsamfunnet på Gressvik er eksempel på lokalsamfunn som ble bygget rundt et 
sagbruk, Gressvik Bruk.  
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Brukene var konglomerater av bygninger som bl.a. sager, høvlerier, bordhus, maskinhus, verksteder 
og kontorbygg. På Gressvik var store deler av sjøbredden planketomter anlagt på områder utfylt i 
sjøen. Det lå tørkehus ut mot Floa, et av dem en forholdsvis stor bygning som lå parallelt med sjøen 
slik som i dag. Den brant på 1950-tallet og det ble oppført en ny og større bygning samme sted. Og 
da Gressvik Bruk måtte innstille driften på slutten av 50-tallet ble det tatt i bruk som lager for 
henholdsvis biler og båter, og fungerte en periode som trelastutsalg. 
 
I gjeldende kommunedelplan for Fredrikstad byområde er planområdet angitt til industri eller 
næringsvirksomhet, samt markert som kulturmiljø Hensynsone H570_56 – bevaring av bygningsmiljø.  
 
0-alternativet 

Dette alternativet innebærer at eksisterende bygninger på Bruket 23 blir stående.  
I næringsbygg ved veien Bruket er det sannsynligvis mulig å få til mindre næringsvirksomhet også i 
fremtiden. Eksisterende trafo oppført i tegl og mur vil nok være mer utfordrende å få til annen bruk 
innenfor gjeldende formål. Lagerbygningen er oppført i tre og med tanke på å ha funksjon som 
tørkehus. Bygget er uisolert og vil sannsynligvis bare kunne brukes til lagring av gods som tåler fukt 
og temperatursvingninger. I dag står det tomt, og det er sannsynlig at det vil fortsette å stå tomt. Der 
bygningen ligger og sperrer mot sjøen, og gjør det mindre attraktivt for eventuell etablering av annen 
næringsvirksomhet lenger inn på tomten. Ettersom planområdet er regulert til 
næring/industri/kontor, så kan man heller ikke uten videre ta i bruk området til andre formål som for 
eksempel kultur- eller rekreasjon. 
 
Planalternativ 1 
Alternativet bidrar til arbeidsplasser, men innebærer at eksisterende bebyggelse, også 
lagerbygningen (tørkehuset) på Gressvik må rives. 
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7.3.5 Samfunnssikkerhet og ROS-analyser 

Utarbeidet ROS-analyse, datert 13.09.2018, er vedlagt plansaken. Det er utført vurderinger av 
naturbaserte og virksomhetsbaserte risikoer, samt forsynings- og beredskapsfare og ulovlig 
virksomhet. 
 
Basert på vurderinger av hvor sannsynlig det er at hendelsene skjer og hvor stor konsekvensene av 
disse hendelsene er, samt årsaksforhold, vurdert det tiltak for å unngå hendelser, redusere 
sannsynlighet for at disse skal oppstå eller redusere konsekvensene av hendelsene.  
 
Tabell under oppsummerer gjennomført risikovurdering. Grad av risiko er en funksjon av 
sannsynlighet og konsekvens som vist i nedenstående tabell. Tall i de ulike rutene er nummer på 
hendelse som er vurdert. 
 

Konsekvens: 
Sannsynlighet: 

Ubetydelig Mindre alvorlig Alvorlig Svært alvorlig 

Svært sannsynlig   3, 16  

Sannsynlig   7  

Mindre sannsynlig  14,  10,   

Lite sannsynlig  11, 12, 13,20, 21, 
25, 26, 27, 28, 
29,31 

15 19,32 

 
Tabellen under viser forklaring til fargekoding av grad av risiko med beskrivelse av risikoen. 

 
Under er det beskrevet de hendelsene der det kreves tiltak og de hendelsene der det bør gjøres 
tiltak. 
 
Naturbasert risiko 

Hendelse 3 – Flom, overvann Sannsynlighet 4 – konsekvens3 
Deler av planområdet er omfattet av hensynssoner H320 Flomfare i gjeldende kommunedelplan for 
Fredrikstad bysentrum. Det er utført en vurdering av overvannshåndtering i eget notat, datert 
17.10.2017.  

Tiltak 
Det er gjort følgende tiltak for å redusere konsekvensene ved eventuell flom i kommunedelplanen: 
Reguleringsbestemmelsene sikrer lokal overvannshåndtering, samt at løsningene skal dimensjoneres 
for 200 års regn med en klimafaktor på minimum 1,5. Det skal redegjøres for behandling av alt 
overvann ved søknad om rammetillatelse. 
 
Hendelse 7 – Radon sannsynlighet 3 og konsekvens 3 
Høy aktsomhet ifølge NGUs aktsomhetskart for radon.  

Tiltak 
Det må sikres mot radon ved prosjektering og bygging av ny bebyggelse. Krav i TEK 10/TEK 17 § 13-5 
må dokumenteres i byggesak. 
 

Fargekode Beskrivelse av risiko 

 Uakseptabel risiko. Umiddelbare tiltak nødvendig. 

 Risiko som bør vurderes. Er det nødvendig med tiltak? 

 Akseptabel risiko. Tiltak vanligvis ikke nødvendig 
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Hendelse 10 Isgang sannsynlighet 2 og konsekvens 3 
Glomma er kjent for noe isgang. Dette skjer ikke ofte så ofte i Vesterelva, men kan føre til skader på 
bygninger hvis det skjer. 

Tiltak 
Utforming og tiltak på bygningsmasse og konstruksjoner som er tenkt plassert ut i elva må vurderes i 
den videre prosjekteringen. 
 
Virksomhetsrisiko 
Hendelse 16 – Forurensning i grunn sannsynlighet 4 og konsekvens 3 
Da planområdet har vært brukt til sagbruk i lengre tid er det mistanke om forurensning i grunnen fra 
denne perioden. Fra Miljødirektoratet sitt faktaark M-813 vises det til at treforedlingsbransjen 
generelt kan være kilde til forurensning av sulfater, fenoler, aromater, olje, klorerte hydrokarboner, 
kvikksølv og PCB.  
 
I nyere tid har tiltaksområdet blitt brukt til lagring av båter. Det er derfor også mistanke om 
forurensning av olje og TBT fra disse. Utslipp fra biler og trafikk kan også ha blitt ført til 
tiltaksområdet med nedbør da terrenget faller ned mot øst fra Bruket som ligger langs vestsiden av 
planområdet. 

Tiltak 
Det må utføres miljøteknisk undersøkelse nivå 2 og 3 før det gis igangsettingstillatelse til tiltak. 
Tiltaksplan for håndtering av forurensende masser skal utarbeides og planen skal godkjennes av 
kommunen. 
 
Hendelse 19 – Trafikksikkerhet sannsynlighet 1 konsekvens 4 
Det forutsettes at avkjørsler til planområdet opparbeides i henhold til håndbok/veiledere for å 
minimere risikoen for ulykker. Avkjørslene er plassert i nordvestre hjørnet av planområdet. Dette er 
samme plassering som før, men det er flere personbiler og tungtrafikk enn i dag som skal benytte 
avkjørslene.  
Veiene rundt planområdet er ikke spesielt ulykkesutsatt, men etablering av Sleipner vil øke 
trafikkmengden i området og kan gi større fare for ulykker. 

Tiltak 
Det er lite sannsynlig at det skjer ulykker. Økning i trafikkmengden er relativ liten og det er ikke 
nødvendig å etablere trafikksikringstiltak. 
 
Hendelse 11 Brann, 12 Eksplosjon – sannsynlighet 1 og konsekvens 2 eller 3 og  
Hendelse 13 – Kjemikalieutslipp - sannsynlighet 2 og konsekvens 1 
Det vil oppbevares drivstoff til truck, både dieselolje og gass, rensevæske og flasker med oksygen og 
gass til metallbearbeiding innenfor planområdet. Konsekvensene ved eventuelle utslipp av disse er 
alvorlig men rutinene til Sleipner og bygningsmessige tiltak som er planlagt utført gir liten 
sannsynlighet for at det skjer. 

Tiltak 
Alle brannfarlige, eksplosjonsfarlige medier og kjemikalier oppbevares forsvarlig og i henhold 
leverandørens anvisninger og gjeldende lover og forskrifter. Sleipner Motor arbeider aktivt med å 
unngå eller minimere bruken av brannfarlige, eksplosjonsfarlige medier og miljøskadelige og/eller 
giftige kjemikalier. Bedriften har også en beredskapsplan. 
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Forsynings- og beredskapsrisiko 
Hendelse 32– Begrenset atkomst for slokkeutstyr og utrykningskjøretøy –  
sannsynlighet 1 og konsekvens 4 
Det forutsettes at utrykningsetatene vil få tilstrekkelig tilgang til planområdet og bygningsmassen. 
Prosjektering bør gjøres i samarbeid med brannfaglig kompetanse. 
 
0-alternativet 
Lagerbygningen, som ligger langs elva, ligger lavere enn anbefalt byggehøyde for å være sikret mot 
flom. Det kan ikke gjøres nødvendige flomsikringstiltak på bebyggelsen da dette vil endre på 
bygningens eksteriør og interiør. 
Det blir ikke økning i trafikkmengden når dagens situasjon opprettholdes.  
Dersom det ikke gjøres tiltak innenfor planområdet vil ikke eventuell forurenset masse i grunnen 
skiftes ut. Det er mulighet for tilsig av forurensende masser til elva ved flom. 
 
Planalternativ 1 
Ny bebyggelse plasseres slik at gulvnivå i 1.etasje ligger over flomgrensen på kote 2,5. Det må tas 
høyde for radonsikring innenfor planområdet, samt at ny bebyggelse ut over Vesterelva må sikres 
mot eventuell isgang. Eventuell forurenset masse må skiftes ut. 
Økning i trafikkmengde øker risikoen for ulykker. 
Sleipner Motor AS må fortsette arbeidet med sikring og håndtering av alle brannfarlige, 
eksplosjonsfarlige medier og kjemikalier når de flytter produksjonslokalene til Gressvik. 

7.3.6 Kulturminner og kulturmiljøer 

Kulturminnefaglige rådgivere i WSP Engineering AS har utført Konsekvensutredning kulturminner og 
kulturmiljø Bruket 23 og 29, rapport datert 27.03.2019. Rapporten er revidert etter offentlig ettersyn, 
Rapporten er vedlagt planforslaget, vedlegg 5. 
 
Østfold fylkeskommunen har levert innsigelse til planforslaget for mangelfull konsekvensutredning 
for kulturminner og kulturmiljø. Det var derfor behov for oppdatering av rapporten for å sikre et godt 
nok beslutningsgrunnlag ved politisk behandling av planforslaget. Det er gjennomført et møte 
mellom forslagsstiller for planalternativ 1 Sleipner Motor, plankyndig WSP, kulturminnerådgiver Ellen 
M Devold i Kulturminnehjelp, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune om hvilke krav 
rapporten skal imøtekomme.  

7.3.6.1 Metode 

I vurdering av de kulturhistoriske verdiene er det tatt utgangspunkt i Riksantikvarens veiledere om 
verdivurdering av kulturminner: 
Kunnskapsverdier: Hvilke kunnskaper kan kulturminnet gi oss? Kulturminnene har en særlig 
betydning som kilde til kunnskap om og forståelse av fortiden. Dette kan gjelde ulike forhold som 
kulturminnenes opprinnelse, bruk og betydning for menneskers liv, tro og samfunnsforhold generelt 
og interaksjonen mellom menneske og natur. 
 
Opplevelsesverdier: Hvilke opplevelser kan kulturminnet gi oss? Opplevelsesverdiene er knyttet til 
allmennhetens eller ulike gruppers opplevelser og kan slik sett sies å ha en mer personlig forankring 
enn kunnskapsverdiene. Mange av opplevelsesverdiene er knyttet til hvordan kulturminnene 
påvirker oss som mennesker og som fellesskap. 
 
Bruksverdier: Hva kan vi bruke kulturminnet til? Kulturminnene kan knyttes til videreføring av dagens 
bruk og danne grunnlag for ny verdiskaping og endret bruk, der verdiene både kan ivaretas og økes. 
Verdiene kan imidlertid også reduseres gjennom manglende eller feilaktig bruk.  
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Vurdering av verneverdi og påvirkning er utført i henhold til Statens vegvesens håndbok V712:2018 
Konsekvensanalyser og metodikk for ikke-prissatte konsekvenser  
 

7.3.6.2 Innhenting av informasjon 

I konsekvensutrednings første del er det innhentet informasjon fra gjeldende planer og antikvariske 
myndigheter:  
Gjeldende planer 
I gjeldende kommunedelplan for Fredrikstad sentrumsområde er del av planområdet avmerket med 
hensynssoner H570_56 kulturmiljø. 
Kulturminneplan for Østfold 2010-2022 er kulturminner langs Glommavassdraget omtalt og det 
pekes på at Østfold er et viktig industrifylke. Kulturminner i området ved Bruket på Gressvik er ikke 
spesielt omtalt. Målet med Kulturminneplan for Fredrikstad 2019 er å styrke kulturminnevernet i 
Fredrikstad. I høringsutkastet omtales «Den glemte byen» eller Plankebyen som oppsto ved 
industrialiseringen av byen i sagbrukstiden. Planen påpeker at det ikke er bevart et helhetlig område 
etter perioden. Videre påpekes det at Fredrikstad er i sterk endring og vekst noe som både bidrar til å 
true kulturminner og kulturmiljøer og som gir dem økt verdi for boligutvikling og kulturbasert næring.  
FMV8 og Jugentbyen Fredrikstad inngår i Riksantikvarens NB!-register over kulturmiljøer med 
nasjonale interesser i by. FMV er regulert til bevaring i henhold til PBL. Jugentbyen er omtalt i 
sentrumsplanen. 
 

 
 
Antikvariske myndigheter 
Antikvarisk myndighet i Østfold fylkeskommune om Bruket 
Østfold fylkeskommune frarådet å rive trebygningen, som de kaller «tørkehuset» på Gressvik bruk, 
da bygningen har høy verneverdi for Fredrikstads historie. Trebygningen står igjen som symbol fra 
plankebyepoken i Fredrikstad på midten av 1800-tallet, selv om bygningen slik den står i dag ble 

                                                           
8 Fredrikstad Mekaniske Verksted 

Bruket er avmerket med et rødt kvadrat og 
FMV og Jugentbyen med brune felt. Gressvik 
kirke og Huth fort er vist med røde ringer. 
 Kilde illustrasjon: NB registeret, 
Kulturminnesøk og kirken.no. 
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gjenreist etter en brann på 1950-tallet. Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune framhever at 
bygningen ikke må sees på som et frittstående skur, men heller som et viktig symbol for Plankebyens 
historie. Fylkeskonservatoren understreker at bygningen i gjeldende kommunedelplan for 
Fredrikstad byområde/ Sentrumsplan er omfattet av et rivningsforbud. Dette gjelder både ved den 
angitte hensynsonen og ved den generelle bestemmelsen om vern av kulturhistoriske verdier. 
 
Byantikvaren i Fredrikstad om Bruket 
Byantikvaren understreker at trelastindustrien langs Glomma og ved Gressvik spesielt har 
kulturhistorisk sammenheng med områder lenger opp langs vassdraget siden både trevirke og 
arbeidsfolk kom fra disse områdene og det var økonomisk og sosial kontakt. Byantikvarens vurdering 
av trebygningen er at selv om den er fra 1950-tallet har den bygningsmessige trekk lik tidligere tiders 
byggeskikk. De vurderer den som et viktig kulturminne, som ikke bør rives.  

7.3.6.3 Kulturhistorisk sammenheng 

Kulturminner fra sagbrukstiden lokalt 
Planprogrammet etterspør omtale av hvilke bygninger som står igjen etter sagbrukene i Nedre 
Glomma regionen. 
Lisleby bruk ble etablert som dampsagbruk av Søren Wiese i 1862. Året etter ble det damphøvleri. 
Lisleby Bruk var det tredje største sagbruket i distriktet. De fleste sporene etter sagbruket er i dag 
borte, men det finnes noen få gjenværende rester nord for Lislebystranda. I 2015 ble et tørkehus fra 
Lisleby bruk flyttet til Isegran. Det er et av de siste tørkeskurene som er igjen fra trelasttiden i 
Fredrikstad.  
På Torp og Moum ble det etablert flere sagbruk og teglverk. Nordre Torp Teglverk (nærmest 
Torpeberget) og Gimle Teglverk (naboeiendom i nord) ble begge anlagt på starten av 1890- tallet. 
500 meter lenger nede langs elva lå Torp bruk med både sagbruk og teglverk. Det som er igjen av 
gamle fabrikkbygninger her huser i dag ny industri-/nærings-virksomhet. Det er også en mindre 
teglbygning fra sagbruket. Sporene etter de øvrige virksomhetene i dette området er borte. 
På Kiærs bruk og Hauge bruk er det også to mindre bygninger fra trelastindustrien.  
Andre virksomheter hadde tilknytning til sagbrukene ved at de leverte dampmaskiner eller annet til 
brukene. 
Fredrikstad mekaniske verksted (FMV) er et av disse. FMV ble grunnlagt som Fredrikstad Mekaniske 
Værksted i 1870 og ligger øst for Bruket 23 og 29. 
FMV ble anlagt som servicebedrift for sagbrukene og som leverandør av verkstedtjenester til det 
øvrige næringslivet i nedre Glommaregionen. I dag blir FMV husket som et skipsverft og som en av de 
største arbeidsplassene i Norge. Bygninger og anlegg er bevart og deler av dette er regulert til 
bevaring. 
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Kulturminner fra sagbrukstiden regionalt 
Allerede på 1600-tallet ble det skåret tømmer på Sanne og Soli brug. I perioden 1860-1880 var bruket 
Nord-Europas største, med 22 oppgangssager og ca. 600 arbeidere. I 1925 ble driften nedlagt. I 1975 
ble det overtatt og restaurert. Soli brug fremstår i dag som et tun med 8 bevarte hus og 
sagbruksruiner ved Ågårdselva. 

 
 
Kulturminner fra sagbrukstiden nasjonalt 
Spillum Dampsag og Høvleri ligger i Namsos kommune i nordre del av Trøndelag og er et fabrikkmiljø 
sammensatt av en større fabrikkbygning med flere produksjonstrinn, tilstøtende bygninger med 
støttefunksjoner som smie og lagerbygg, og en trallebane som binder anlegget sammen. I tillegg 
inngår to bygg med sosiale funksjoner. Anlegget er ett av 15 prioriterte anlegg som er en del av 
bevaringsprogrammet for teknisk og industrielle kulturminner. 
Kistefos Træsliberi er lokalisert på vestsiden av Randselva i Jevnaker kommune i Oppland. Elva og 
fossen var premissgivende for fabrikkens plassering, da tilgangen til vann var en forutsetning både 
for transport av råvarer, kraftforsyning og produksjon av tremasse. Lokaliseringen av anlegget 

Soli brug ligger ved Ågårdselva nordvest for 
Sarpsborg.  
Kilde: Gule sider kart. 
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medførte behov for taubane for å kunne frakte ferdige produkter til nærmeste jernbane for videre 
transport. Anlegget er sammensatt av en fabrikkbygning, bygninger med støttefunksjoner og 
fagarbeider-, funksjonær-, og direktørbolig. Spor etter tidligere infrastruktur som taubane og kjerrat 
er også lesbare ved anlegget. 

  
Oversiktsbilde Spillum sag og høvleri t.v. og Kistefoss Træsliberi i dag Kistefoss museum t.h. Kilder: Google bilder og Google 
maps. 

 

7.3.6.4 Beskrivelse av kulturminner i planområdet 

Kulturmiljønivå – enkeltminner i analyseområdet  
Bebyggelsen på eiendommen Bruket består av tre bygninger som er bygget mellom 1940 og 1970-
tallet. I 1954 ble lagerbygget (A) oppført etter at en eldre bygning på samme sted brant. Trafokiosken 
(B) ble trolig oppført på 1940-tallet. Mekanisk verksted (C) ble oppført i 1975. Omkring bygningene er 
det arealer for inn- og uttransport. 
 
 

 
Figur 54 Oversiktsbilde av bygningsmiljøet i planområdet 
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BYGNING A LAGERBYGGET  
Lagerbygget ble bygget i 1954 etter at den gamle bygningen på stedet brant. Bygning A ble trolig 
bygget som et lagerhus for treplank der tilknytning til elven var viktig. Bygningsmassen ligger med 
langveggen langs elveløpet. Mot elven har bygningen et utstikkende tak i hele byggets lengde. Mot 
Gressvikfloa har bygningen en ark der det opprinnelig har vært et innløp som strakk seg halvveis inn i 
bygningen slik at varer kunne lastes over på pram og trekkes ut med slepebåt. Da denne bruken 
opphørte ble åpningen kledd inn og kanalen bygd over med tregulv. Bygningen har små vinduer langs 
fasadene og doble dører for inn- og utlasting i hver ende. Bygningen står på pæler av betong, og 
bygningskonstruksjonen er utført grovt bindingsverk på tradisjonelt vis. Enkelte trekk viser til førkrigs 
byggeskikk med grovt bindingsverk, sammenføyninger og tappeteknikker som fransk lås. Taket er 
tekket med rødmalt bølgeblikk fra nyere tid som ligger over eldre eternittplater. Vinduene ut mot 
Floa har sin opprinnelige plassering.  
 

BYGNING B TRAFOSTASJON 
På tomten står også en trafostasjon som trolig ble oppført på 1940-tallet. Antakelig har den vært 
oppført i forbindelse med Gressvik bruk, og antakelig da Sverre Kjølberg kjøpte bruket og etablerte 
Gressvik bruks Interessentskap i 1936. Trafostasjonen er oppført i pusset teglstein på en murt 
grunnmur. Taket er flatt og tekket med plater. Vindusåpningene er blendet. På bilder fra 1954 har 
bygningen en etasje til og et valmtak.  
 

BYGNING C MEKANISK VERKSTED 
Verkstedet ble oppført i 1975. Støpt grunnmur, med bærende vegger av rødmalt pusset mur, og et 
tilbygg i tre. Vinduene er ettfagsvinduer. På gavlveggene er det blåmalte garasjeporter fra nyere tid. 
Taket er av bølgeblikk.  

 

       
Figur 55 Lagerbygningen, Trafo og Mekanisk verksted. Kilde: Lars Ole Klavestad og WSP Engineering AS. 

7.3.6.5 Beskrivelse av planområdet i sammenheng med omgivelsene  

Dagens landskap og kulturmiljø på Gressvik 
Innenfor planområdet lå det frem til på midten av 1950-tallet et sagbruk, Gressvik bruk. På 1950-
tallet brant flere av driftsbygningene, deriblant tørkehuset. I 1954 ble det oppført en ny bygning på 
samme plassen der det gamle tørkehuset lå. Lageret skal ha vært benyttet til lagring av trematerialer. 
Den nye lagerbygningen ble også brukt som transittlager for nye biler, og på 1970-tallet ble det 
benyttet til båtopplag. Planområdet ligger i et etablert nærings- og industriområde på flaten langs 
sjøen. 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. 
 
Landskapsmessige og historiske hovedtrekk 
Allerede på 1500-tallet nevnes Gressvik som lagersted for trelast. I 1662 ble all handel samlet i byene 
og Fredrikstad fikk på denne tiden enerett til handel. I 1671 ble det bestemt at Gressvik lovlig kunne 
brukes som losse og lastested fordi Fredrikstad ikke hadde en god havn.  
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Gjennom flere hundre år var det bare godseiere som disponerte fossekraft som hadde retten til å 
drive sagbruksvirksomhet. I distriktet var det bare eierne av Sarpefossen og Ågårdselva som hadde 
denne retten. I 1854 ble det vedtatt av Stortinget at trelastprivilegiene skulle oppheves, og at alle 
som ønsket skulle få drive trelastvirksomhet. 1 januar 1860 ble trelastprivilegiene opphevet, man 
kunne nå opprette dampsager uten kongens tillatelse.  
Tømmertransport foregikk ved fløting, og på grunn av beliggenheten ved utløpet av Glomma utviklet 
Fredrikstad seg til å bli en av de største og viktigste trelastbyene i Norge. Fredrikstad fikk etter hvert 
navnet Plankebyen. Med de moderne dampsagene var man ikke lenger avhengig av fossekraft for å 
sage tømmer. Dampsager kunne nå oppføres langs elvebredden hvor sagbruk, opplagstomter og 
teglverk lå på rad og rekke langs begge sider av elvebredden fra Valle og Moum i nordøst til 
Fjeldskilen i sørvest. Tørkehusene for tørking av plank lå tett ut mot kaia, slik at plank kunne lastes og 
losses. De utgjorde en sentral del av bygningsmassen på brukene. Tørkehusene ble bygget ut fra 
gamle byggetradisjoner, og ofte av enkle materialer. Andre ble mer tilpasset byggeteknikken i tiden. 
Av og til ble brukene herjet av brann, da ble nye tilsvarende bygninger oppført på samme plassen.   
Mellom 1860 og 1896 ble det etablert 16 sagbruk i Fredrikstad. I tiden frem mot 1900-tallet skulle 
sagbruksindustrien forandre byen fullstendig. På relativt kort tid ble den lille handels- og sjøfartsbyen 
til en av landets viktigste industribyer. Trelastindustrien førte til at Fredrikstad i 1875 var blitt landets 
tredje største eksporthavn, noe som ga ringvirkninger til andre næringer. Fredrikstad Mekaniske 
Værksted ble startet i 1869 som filial for Myrens Værksted i Kristiania. Verkstedet leverte bl.a. 
dampmaskiner, reservedeler og sagrammer til trelastindustrien. Kjemisk industri fulgte i kjølvannet 
av trelasten, og handels- og servicevirksomhet likeså. I mellomkrigstiden skiftet byens industri 
karakter. Sten- og trelastindustrien som hadde vært helt dominerende i Fredrikstad ble nå erstattet 
av langt mer variert industriell virksomhet. Plassproblemer i bykjernen, havne- og transportforhold 
gjorde det naturlig å konsentrere ny industri til spesielle industriområder. Industrien er i dag 
konsentrert til næringsområder utenfor bykjernen. Fra industriperioden som utviklet seg på 1860-
tallet og utover 1900-tallet er nesten ingen kulturminner bevart.  
 
Gressvik bruk 
Etter at trelastprivilegiene ble opphevet i 1860 etablerte Julius Nicolai Jacobsen Gressvik bruk. 
Jacobsen hadde bakgrunn fra trelasthandlermiljøet i Drammen, og siden 1853 hadde han drevet 
trelast i Fredrikstad. På 1850-tallet kjøpte Jacobsen strandarealene av Gressvik gård i Onsøy. I Onsøy 
bygde han to dampsager på begynnelsen av 1860-tallet, og et damphøvleri i 1863 som senere skulle 
bli fulgt av flere. Dampsagene var landets første etter engelsk standard, og med den nye teknologien 
kunne han ta opp kampen med vannsagbrukene. For å nytte seg av avfallet fra høvleriene og 
sagbrukene oppførte han i 1873 en oksalsyrefabrikk, Gressvik chemiske Fabrik. Gressvik bruk ble med 
tiden en av Skandinavias største og mest moderne treindustribedrifter og strakk seg fra dagens 
Gressvik ferjested og videre sørover langs Gressvikfloa forbi Haugetangen mot Ålekilene. På det 
meste var det sysselsatt 600 mennesker på bruket. Etableringen av Gressvik bruk førte til at Gressvik 
utviklet seg til å bli et lokalsamfunn med skole, vannverk, kirke, brannvesen, lege og losje.  
I 1924 gikk Gressvik Bruk konkurs. Bruket ble solgt videre til Sverre Kjølberg som startet selskapet 
Gressvik Bruks Interessentskap i 1936. Bruksdriften ble drevet frem til 1956 da selskapet gikk 
konkurs. I 1957 ble den 75 dekar store brukseiendommen kjøpt av Arne Klemsdal.  
Nordøst for planområdet er det et havnebasseng som tidligere ble benyttet til oppbevaring av 
tømmer. I planområdet ligger lagerhuset, bygning A, som ble bygget i 1954 etter at Gressvik bruk var 
nedlagt. 
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7.3.6.6 Vernevurdering av Bruket 23 og 29 i planområdet  

Enkeltminner i analyseområdet  
Bygning A lagerbygget 
Bygning A, lagerbygningen, har både kunnskapsverdier og opplevelsesverdier. Bygget har 
sammenheng med sagbruksdriften som foregikk på Gressvik bruk tidligere.  
Sagbrukstiden var vesentlig for utviklingen av Fredrikstad som by. Virksomheten var også avgjørende 
for utviklingen av Østfold og stedene langs vassdragene. Fredrikstad er sammen med Sarpsborg, 
Halden og Namsos kanskje de byene som er tettest knyttet til sagbrukshistorien. I debatter om 
lokalhistorien er det uenighet om hvordan bygningen ble benyttet og hvilken betydning den har. Det 
man vet er at den er bygget etter at den tradisjonelle sagbruksdriften gikk mot slutten og etter en 
stor brann. Personer som var barn på 1950-tallet synes å huske at det ble lagret trematerialer i 
bygningen i en periode før biler og båter overtok. Det er ikke dokumentert at bygget ble benyttet 
som tørke. 
Bygningen har tydeligst verneverdi som et symbol på den virksomheten som foregikk i området fra 
ca. 1870 og opp mot brannen. Den store trebygningen gir assosiasjoner til driften som var. For å få en 
dypere forståelse av historien og de fysiske forutsetningene for virksomheten må man i dag innhente 
kunnskap fra andre kilder for å forstå. Avhengig av vår kunnskap, tillegger vi bygningen ulik 
betydning. Siden sagbrukshistorien er svært vesentlig for Fredrikstad, regionen og landet, står vi i dag 
i fare for å tillegge bygningen høyere betydning eller mer innhold, enn den faktisk kan vise rent fysisk. 
Bygningen har verneverdi fordi den store, gamle bygningen som ligger langs elva får oss til å tenke på 
all aktiviteten som tidligere fant sted. Den har gjennom dette opplevelsesverdi.  
Kunnskapsverdiene er knyttet til hva bygningene kan vise oss om de fysiske forutsetningene for 
virksomheten. Bygningen ligger langs elva, den har hatt en åpning mot elva og et innhuk i gulvet der 
materialer kunne tas inn eller ut. Videre kan bygget sies å ha en noe alderdommelig byggeteknikk for 
sin tid. Bygningen er lokalisert på samme sted der tidligere bygninger for tørking av materialer for 
Gressvik bruk sto, se foto fra 1947. Disse hadde en annen orientering med gavlene mot elva. Bygning 
A er lang og bred og kan romme mye. Selve de fysiske sporene kan med andre ord kun fortelle oss 
noe om hva som har foregått. Aktiviteten ved sagbruket før bygningen ble oppført kan den ikke vise. 
Oppsummerende kan man si at bygning A, Bruket, kan oppleves som en «peker» bakover i historien 
til den gangen Gressvik bruk og andre bruk langs elva var i drift. 
Det kan vurderes som en forsterkende effekt på lagerbygningens verneverdi som kulturminne at den 
er den eneste bygningen som står igjen etter Gressvik bruk. Sjeldenhet/representativitet er blant de 
forsterkende, overgripende verdiene som benyttes i vernevurderinger og som også Riksantikvaren 
omtaler i sin metodeforklaring på nett og i veiledere. 
Autentisitet er også en av Riksantikvarens forsterkende, overgripende verdier. Autentisiteten til 
bygning A kan sies å være svekket, da bygningen som står der i dag og som tiltaket omfatter ikke er 
fra tidsepoken den skal representere. Det opprinnelige tørkehuset gikk tapt i brann og bygningen 
som står der i dag er fra 1954. I tillegg er det ikke dokumentert at bygningen har blitt brukt til 
tørkehus, noe som svekker bygningens verdi som en representant for sagbrukstida.  
Bruksverdiene er knyttet til hvorvidt bygningen fortsatt kan ha en funksjon i tråd med tidligere bruk 
eller om den kan bygges om til nye formål, uten at vesentlige trekk ved den eller i omgivelsen går 
tapt. Det er ikke aktuelt å benytte bygningen til materiallager, men den kan mulig igjen benyttes for 
lagring av båter. Dersom bygningen skal få ny bruk, må den bygges om og tilpasses.  
 
Oppsummering verneverdi bygning A 
Bygningen peker mot en næring med svært stor betydning lokalt og med stor betydning regionalt 
langs vassdragene. I nasjonal sammenheng er sagbruksnæringene en av de viktigste næringene som 
har bidratt til endringer og økonomisk utvikling. Svært få kulturminner fra sagbrukstiden er bevart i 
lokal, regional og nasjonal sammenheng. Utfordringen i vurdering av verneverdien til bygningen er at 
den ble oppført mot slutten av sagbrukstiden etter at de eldre husene brant ned og etter at Gressvik 
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bruk var gått konkurs. Selve bygningen har kun i få år rommet lagring av materialer og det er ikke 
dokumentert at den har vært benyttet som et tørkehus. Det er derfor som symbol på en næring 
bygningen har verdi. Symbolverdien vurderes å være høy i lokal og regional sammenheng og middels 
i nasjonal sammenheng. Øvrige egenskaper knyttet til kulturminnet som kilde til forståelse av fortida 
vurderes å være fra lav til middels verneverdi. 
Bygning B Trafostasjon 
Trafostasjonen vitner om etterkrigstiden, tiden da Gressvik bruk Interesseselskap tok over driften av 
Gressvik bruk og moderniseringen av området. Den viser at kraft var en forutsetning i området.  På 
grunn av at bygningen er lite autentisk og vanlig forekommende vurderes den til å ha lav bruksverdi, 
kunnskapsverdi og opplevelsesverdi både lokalt, regionalt og nasjonalt. 
Bygning C Garasje/ verksted 
Garasjen/verkstedet er en vanlig forekommende bygning både i utførelse og materialbruk. På grunn 
av sin alder, utforming og forekomst vurderes bygningen til å ha ubetydelig kulturhistorisk verdi både 
lokalt, regionalt og nasjonalt. 
 
Vernevurdering – Det kulturhistoriske landskapet   
Utbyggingen på Gressvik har skjedd i en periode på over 150 år. I dag er det lokalsamfunnet med en 
rekke bolighus og forsamlingshus som etablerte seg rundt sagbrukene som hovedsakelig vitner om 
sagbrukstiden på Gressvik. Det opprinnelige oppsamlingsbassenget for tømmer som ligger nord for 
lagerbygget er i dag en småbåthavn. Pirene fra da elven ble brukt til tømmerfløting er delvis bevart. 
Bygningsmassen på Bruket 23 og 29 sammen med det tidligere oppsamlingsbassenget for tømmer 
kan i dag bidra til en forståelse av stedets tilknytning til Gressvik bruk.   
Gressvik har en historisk lang kontinuitet som industriområde med sagbruksindustri, kjemisk industri 
og senere transittlager for biler og båtopplag. 
Området er preget av de nye næringene som ble utviklet i etterkrigstiden. I dag er det få elementer 
fra sagbrukstiden som er lesbare i landskapet. Bassenget som i dag benyttes til småbåthavn og som 
tidligere ble benyttet til oppsamling av tømmer, er det tydeligste trekket i landskapet som viser 
sammenheng med tidligere bruk av området.  Kunnskapsverdien av kulturmiljøet på Bruket 23 og 29 
med bygninger og basseng i sammenheng med Gressvik for øvrig vurderes som middels. 
Symbolverdien vurderes som høy i lokal og regional sammenheng og middels i nasjonal 
sammenheng. 

7.3.6.7 Konsekvensutredning 

I dag er det få elementer fra sagbrukstiden som er lesbare. Området er preget av de nye næringene 
som er utviklet i etterkrigstiden. Det helhetlige kulturmiljøets verneverdi vurderes som liten. 
 
0-alternativet 
Alternativet innebærer opprettholdelse av dagens situasjon og dermed la eksisterende bebyggelse -
verksted, trafo og lagerbygningen, innenfor planområdet bli stående. Lagerbygningen som ligger 
innenfor hensynssone H570_56 kulturmiljø vil bli stående og ikke revet.  
 
Bygningen er bygget som et tørkehus, altså med enkel, åpen kledning. Dette sammen med at 
området er regulert til næringsvirksomhet, kan gjøre det utfordrende å finne bruk av dette bygget ut 
over lagring av gods som tåler fukt og temperatursvingninger. Det er fare for at området vil forfalle 
når bygningen ikke er bruk. Eventuell annen bruk enn næringsvirksomhet vil kreve omregulering av 
eiendommen. 
 
Planalternativ 1 
Konsekvenser for kulturminner i planområdet 

Etablering av næringsbygg på eiendommene innebærer at dagens bebyggelse rives, og vil ha en 
direkte innvirkning på kulturminnene innenfor planområdet. Den kulturhistoriske verdien til Bruket 
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23 og 29 ligger i lagerbygget, som gjennom sin plassering og funksjonelle trekk knytter an til 
trelastindustrien, og Gressvik Bruk. 
Å fjerne bygning A vurderes som negativt. Alternativet vil derfor ha en middels negativ konsekvens 
for kulturmiljøet. 
 
Planens konsekvenser for bevaring av det kulturhistoriske landskapet 
Bygningen utgjør sammen med oppsamlingsbassenget for tømmer et kulturmiljø som viser trekk fra 
siste del av industrihistorien som utviklet seg i området på 1860-tallet. Planen påvirker kvalitetene til 
oppsamlingsbassenget ved at deler av den kulturhistoriske konteksten forsvinner ved at bygning A 
rives. Planområdet har gjennomgått flere endringer, og den kulturhistoriske lesbarheten i landskapet 
er redusert som følge av endret bruk. Det er i dag få historiske strukturer slik som veifar og topografi 
som kan relateres til sagbruksindustrien i planområdet, og planen får dermed liten til middels 
konsekvens for det historiske landskapet. 

7.3.6.8 Avbøtende tiltak 

Arkivmessig bevaring 
Det kan utføres arkivmessig bevaring med vekt på dokumentasjon av bygningene på tomten, 
dokumentasjon av bygning av med funksjonelle trekk som organisering, størrelse, åpninger og 
materialbruk. Dokumentasjon av byggeteknikk og utførelse i lagerbygning vil fastsette bygningens 
sammenheng med tidligere byggeskikk. Arbeidet kan gjennomføres med fotodokumentasjon, 
oppmåling og rominventering av lagerbygget. Oppmåling kan for eksempel utføres med digital 3D-
scanning og oppbygging av 3D modell. Dokumentasjonen kan for eksempel omfatte innhenting av 
opplysninger om eiendommen og bruken av den. Gode kilder kan være allerede nedskrevne tekster 
fra arkiv og historiebøker som forteller om plassens historie og utvikling, samt intervju av tidligere 
arbeidstakere eller barn av disse. Sammen vil dette kildemateriale bidra til at historien om Gressvik 
bruk og lagerbygget lever videre. 
Arbeidet kan med fordel omfatte undersøkelser om sammenhengen mellom aktiviteten på Gressvik 
og skogs- og tømmerdriften lenger opp langs elva.  
 
Flytting av bygning A Bruket  
Det er mulig å dokumentere, demontere og gjenoppføre bygning A. Ny tomt for bygningen bør være 
langs elva slik at man fortsatt kan få et inntrykk av bygningens opprinnelige funksjon. Tiltaket har 
vært diskutert av eier og antikvariske myndigheter og ulike tomter er under vurdering. En av disse 
ligger på Isegran. Ved utlysning av konkurranse for et slikt arbeid må det stilles kompetansekrav som 
sikrer at bygningen dokumenteres, demonteres, fraktes og gjenoppføres uten at deler ødelegges 
eller monteres feil. Krav for flytting kan eventuelt innlemmes i reguleringsplanenes bestemmelser. 
 
Formidling 
Bygningen og historien knyttet til den jfr. punkt 13.1 og 13.2 over kan inngå i formidlingsarbeider i 
regi av et museum eller andre. Dersom det besluttes å demontere og flytte bygningen bør både 
arkivmessig bevaring og formidling inngå i arbeidet. 

7.3.7 Landskap og estetisk utforming 

Planområdet ligger på en flate ved sjøen, som hører til det gamle industribeltet langs elva i 
Fredrikstad. Industribeltet strekker seg fra Gressvikområdet langs Vesterelva, gjennom sentrum og til 
Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) på østsiden av Vesterelva. Planområdet må landskapsmessig 
sees som en del av elverommet. På flaten langs vannet i dette elverommet er det for det meste store 
grus- og asfaltflater med nyere industri- og næringsbebyggelsen, ispedd noe boligbebyggelse. Det er 
få områder som innbyr til opphold. 
 



 Detaljregulering med KU for Bruket 23 og 29, Gressvik  PlanID: 01061168 

 

76 
 

 
Figur 56 Flyfoto av Fredrikstad. Planområdet er merka av med rød sirkel. Kilde: Gule sider 

 
Glomma er viktig for utviklingen av Fredrikstad og mest sannsynlig årsaken til at byen ble etablert 
her. Plassering ved Vesterelva gav Gressvik Bruk gode muligheter for å få tømmerfløting til saga og 
videre transport av ferdig material. Gressvik havn nord for planområdet er opprinnelig 
opplagringsplass for tømmer.  
 
Også i dag foregår det mye godstransport på Glomma ved Fredrikstad. Lasteskiptrafikken foregår 
hovedsakelig i Østerelva, som har gjennomsnittlig dybde på 20 m, mens Vesterelva med rundt 10 m 
dybde blir mest brukt til fritidsbåter. Det er anlagt flere småbåthavner langs Vesterelva. 
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Figur 57 Kartillustrasjon som viser dagens bruk av og langs elverommet, med småbåthavner byferga og farled. 
Turstier langs Vesterelva er markert med blå stiplet strek. 

 
På Fredrikstad Mekaniske Verksted er det tilrettelagt for turveier langs Vesterelva. På Gressviksiden 
er det merket turvei fra Gressvik fergekai og langs veiene Bruket og Gunnelandet forbi planområdet 
mot Ålekilene og videre utover Krossnes. 
 
0-alternativet 
Dette alternativet endrer ikke dagens situasjon. Eksisterende landskap og bebyggelse blir bevart og 
medfører ingen endring av nær- og fjernvirkning fra landsiden eller elva. 
Det kan hende eksisterende bebyggelse vil forfalle på sikt, hvis den blir stående ubrukt. 
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Figur 58 Flyfoto som viser dagens situasjon.  Kilde: Norge i bilder. 

 
 

 
Figur 59 Gressvik og Bruket sett fra Torsvikstranda.       Foto: WSP. 

 

Bruket 23 
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Figur 60 Lagerbygning på Bruket 23 sett fra Fredrikstad Mekaniske Verksted.  Foto: AART Arkitekter AS. 

 

 
Figur 61 Utsikt fra veien opp til Lenafjellet.      Foto: AART Arkitekter AS. 
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Planalternativ 1 
Sleipners nye produksjonslokale og testanlegg skal gi plass til all aktivitet i et bygg, bortsett fra lessing 
og lossing av komponenter og ferdige produkter.  
 

 
Figur 62 Forslag til ny bebyggelse på Bruket 23. Kilde: AART Arkitekter AS. 

Eksisterende bebyggelse rives og erstattes med ny bebyggelse. Den nye bygningen er tenkt plassert 
på samme sted som lagerbygningen og har tilnærmet samme høyde og med tak som trekkes ut over 
elva, slik at den viderefører trekkene i landskapsbildet langs elva fra sagbrukstiden.  
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. Da dette ville gi 
bebyggelse tettere på naboer og oppleves som en mur rundt Bruket 23.  
 
 

   
Figur 63 Snitt og oppriss av ny bebyggelse.      Kilde: AART Arkitekter AS. 

 
Ny bebyggelsen oppføres i et moderne uttrykk og vil av den grunn endre landskapsbildet langs 
elverommet. Nybygg tilfører nødvendig løft til Gressvik.  
 
Bebyggelsen strekker seg litt ut Vestelva, men ligger langt fra det dypeste partiet i elva og farleden og 
vil ikke være til hinder for fremkommelighet og sikkerheten for sjøfarende og andre brukere av 
farvannet. 
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Figur 64 Forslag til ny bebyggelse sett fra Fredrikstad Mekaniske Verksted. Kilde: AART Arkitekter AS. 

 

 
Figur 65 Forslag til ny bebyggelse sett fra veien opp til Lenafjellet. Kilde:AART Arkitekter AS. 

 

7.3.8 Naturmangfold 

Wergeland Krog Naturkart har gjort registreringer og konsekvensutredninger av naturmangfoldet 
innenfor planområdet. Rapport Bruket 23 og 29, Fredrikstad - Kartlegging av naturtyper og 
naturmiljø, datert 29.04.2018 er lagt ved planforslaget. 
 
Kartleggingen omfattet både kartlegging på land og av et område i elva Glomma. Det ble registret en 
liten naturforekomst på land (lokasjon 2). Vegetasjonen her består av delvis trebevokst skrotemark, og 
sjansen for at det skulle finnes rødlistearter eller arter som signalerer spesielle naturverdier, ble vurdert til 
å være liten. 
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Figur 66 Registrerte naturforekomster innenfor planområdet. Tallene referer til lokalitetene. Kilde: Ola W. Krog. 

Ved kartleggingen i elva (lokasjon 1) ble det langs elvebunnen påvist en kile med sjøvann hvor det 
levde en tett bestand med blåskjell Mytilus edulis. Det ble ikke påvist noen rødlistearter innenfor 
planområdet  
 
0-alternativet 
Dette alternativet endrer ikke dagens forhold, verken på land og sjø. Kolle ved veien Bruket vil bli 
beholdt, trær og vegetasjon i området vil være som i dag. Det vil ikke bli gjort tiltak i elva, og det 
endrer ikke forholdene for livet i elva. 
 
Planalternativ 1 
Ved gjennomføring av planalternativet vil større deler av planområdet bli bebygget enn i dag. Kolle 
med vegetasjon fjernes. Ubebygde områder tilrettelegges for transport. 
 
Konsekvensen for naturforekomsten på land vurderes til liten negativ konsekvens. Konsekvensen for 
blåskjellforekomsten vurderes som middels til liten negativ konsekvens. Samlet konsekvensvurdering 
for tiltaket vurderes til liten til middels negativ konsekvens. 
 
Selve byggingen av næringsbygget vil ha en viss negativ betydning på vannkvaliteten i elva i 
anleggsperioden, men vil trolig ha minimal eller ingen innvirkning på vannkvaliteten i elva i 
driftsfasen. Ved fundamentering av den delen av bygget som stikker ut over elva, bør det velges en 
metode som både i anleggsfasen og driftsfasen medfører minst mulig inngrep og skade for dyrelivet i 
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elva. Dersom et anlegg for testing av thrustere (sidepropeller) skal etableres i elva, eller ta store 
vannmengder fra elva, bør det tas med i planleggingen at anlegget ikke medfører strømninger som 
kan føre til erosjon av elvebunnen eller at sjiktet mellom det ferske elvevannet og sjøvannskilen 
brytes. 

7.3.9 Friluftsliv og rekreasjon 

Planområdet ligger på et forholdsvis flatt område ved elva. Dette er mest sannsynlig årsaken til at 
området er merket av som potensielt tilgjengelig strandsone, og egnet til friluftsliv, i kartdatabasen 
til Miljøstatus.  
Bystyret i Fredrikstad har tidligere behandlet innbyggerforslaget om å åpne området langs elva for 
allmennheten. Forslaget ble avslått og området ble vedtatt videreført som industriområde. I 
kommunedelplan for Fredrikstad byområde er planområdet angitt som næring, slik de fleste 
eiendommene langs Vesterelva er. Kyststien vil fremdeles går langs veien Bruket. 
 
0-alternativet 
Dette alternativet innebærer at det ikke gjøres endring på eiendommen. Lagerbygningen ligger langs 
elvebredden og opptar største delen av arealet langs elva. Det vil være muligheter for å komme ned 
til vannet på hver side av bygningen men elvebredden her tilrettelegges ikke for opphold og 
friluftsliv. Dersom man ønsker friluftsliv og rekreasjon på eiendommene vil dette kreve omregulering 
av området. Ubebygget del av eiendommen med delvis grus og asfaltdekke gir ikke gode muligheter 
for rekreasjon.  
 
Planalternativ 1 
Ny bebyggelse foreslås lagt langs elvebredden i det meste av eiendommens bredde, tilsvarende som 
den eksisterende lagerbygningen. Ny bebyggelse får et moderne uttrykk, og det stilles krav til 
utforming og kvalitet på uteområdet. Dette vil gi forskjønnet inntrykk av området, men bedrer ikke 
tilgang for allmennheten til elva.  
I området mellom Gressvik fergekai og Gressvik marina er det planlagt elvepromenade ved etablering 
av boligblokker. Promenaden er ikke planlagt videreført over Gressvik marina, men knyttes på nytt 
fortau langs veien Bruket. Det er av den grunn ikke hensiktsmessig å legge til rette for turvei inn på 
naboeiendom i sør, da dette er næringseiendommer som ikke er tilrettelagt for aktivitet langs elva. 
Planalternativet opprettholder at det skal være tursti langs veien Bruket, slik overordnede planer for 
området angir.  

7.3.10 Forurensing 

I konsekvensutredningen er det utført vurderinger i forhold til: 
- Forurensninger i grunnen 
- Luftkvalitet 
- Støyfaglig utredning 

 
Forurensninger i grunnen 
Rambøll Norge AS har gjort en miljøteknisk undersøkelse beskrevet i rapporten Bruket 23 og 29 
Miljøteknisk grunnundersøkelse Fase 1, datert 09.03.2018. Oppdraget var å avklare om det er 
mistanke om forurensning på området. Rapporten er vedlagt planforslaget. 
 
Planområdet har vært brukt til sagbruk gjennom lang tid, og det har vært utsatt for flere branner. 
Dette kan ha vært kilde til forurensning av metaller, PCB, pesticider, klorerte benzener og PAH-
forbindelser. Tomten har senere vært brukt til lager for biler og båter noe som kan ha gitt 
forurensning av olje og TBT. I Miljødirektoratets database er det registrert mistanke om forurensning 
fra metaller, PAH, TBT og THC. Det er ikke kjent at det er oljetanker i området. 
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Figur 67 Oversiktskart over forurensning ved Bruket 23 og 29, Gresvik. Tiltaksområdet er markert med en rød 
sirkel og ligger i et område med mistanke om forurensning. 

 
Grunnen i planområdet består av granittfjell som skråner ned mot elva, og grunne løsmasser med 
liten infiltrasjonsevne. Derfor vil elva motta ev. forurensning fra planområdet, men elva kan også 
være kilde til forurensning ved en flom. 
 
0-alternativet 
Dersom det ikke gjennomføres tiltak på eiendommen vil det mest sannsynlig ikke bli utført 
prøvetakninger av grunnen innenfor planområdet og ev. forurenset masse vil ikke bli fjernet. Ved 
flom kan planområdet være kilde til forurensning til elva. 
 
Planalternativ 1 
Planalternativ 1 innebærer riving av eksisterende bebyggelse og grunnarbeider for å etablere nybygg. 
Det må utføres grunnundersøkelser i området, også under bygg som skal rives. Det er beregnet at 
det må tas 27 overflateprøver, og det kan bli behov for prøver dypere enn 1m basert på funnene. 
Hvis det skal bygges ute i elva må det tas prøver av sedimentet. Ved påvist forurensning av grunnen 
er det før igangsettelse av grave- og rivearbeid behov for en tiltaksplan som må godkjennes av 
kommunen. 
 
Dette alternativet vil avdekke om det er forurensninger i grunnen innenfor planområdet, det vil bli 
gjort tiltak for å begrense eller forhindre fremtidig spredning av miljøfarlige stoffer som ligger i 
grunnen i dag. 
 
Avbøtende tiltak 
Det må sikres at det skal gjennomføres miljøtekniske grunnundersøkelser før det gis tillatelse til tiltak 
som berører grunnen. Hvis det skal bygges ute i elva må det også tas prøver av sedimentet.  
 
Luftkvalitet 
Rambøll Norge AS har gjort utført Vurdering av lokal luftkvaliteten ved Gressvik, datert 14.03.2018. 
Notatet er vedlagt planbeskrivelsen. 
 
I vurderinger er det sett på konsekvensen av økt trafikkmengde som følge av bygging av nye 
produksjonslokaler for Sleipner Motor AS på Bruket 23, samt gjort vurdering av dagens situasjon. Det 
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er ikke medtatt eventuell endring i luftkvaliteten ved trafikkøkning i forbindelse med den planlagte 
boligutbyggingen ved Gressvik fergekai, nord for planområdet. 
 
Tillatte grenseverdier for luftkvalitet skal være i henhold til Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften) § 7-6 (Klima- og miljødepartementet, 2004) og i henhold til Retningslinje 
for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) (Miljøverndepartementet, 2012). 
 

 
Figur 68 Grenseverdier for tiltak for utendørs luft for komponent svevestøy (PM10 og PM2.5) i forhold til Forskrift 
om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 7-6 (Klima- og miljødepartementet, 2004). 

 

 
Figur 69 Nedre grense for gul og rød sone for vurdering av lokal luftkvalitet, i henhold til Retningslinje for 

behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) (Miljøverndepartementet 2012). 

For å vurdere luftkvalitet er det gjort beregninger basert på utslippsfaktorer hentet ut fra det 
europeiske forskningsprosjektet. Trafikktall som er underlag for beregningene er hentet fra 
Trafikkanalyse, se pkt. 7.3.3. Det er tatt hensyn til fordeling mellom bensin og diesel og personbil- og 
tungtrafikk, og det er medtatt slitasje på biler og veier, samt piggdekkandel.  
 
0-alternativet 
Dagens situasjon forblir uendret. Beregning på luftkvalitet for dagens situasjon viser at luftkvaliteten 
er under tillatte grenseverdier for luftkvalitet.  
 
Planalternativ 1 
Vurderingen av luftkvalitet konkluderer med at trafikkveksten forventes å være så begrenset at den 
vil ha liten innvirkning på luftforurensningssituasjonen, og det forventes ingen store effekter på lokal 
luftkvalitet av endret virksomhet ved Bruket 23.  
 
Det er funnet at de totale utslippene er lave og under grenseverdier for luftkvalitet. 
Det er ikke utslipp fra Sleipners produksjonslokaler. 
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Støyfaglig utredning 

Rambøll Norge AS har gjennomført en støyutredning, samlet i rapport Sleipner Motor Støyutredning, 
datert 12.09.2018. Rapporten er vedlagt planbeskrivelsen. 
 
Utredningen er gjort i henhold til Miljøverndepartementets” Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging” T-1442:2016, og baserer seg bl.a. på trafikkanalysen som er gjort i forbindelse med 
denne konsekvensutredningen med tall for ÅDT (årsdøgntrafikk), fordeling over døgnet, andel 
tungtrafikk og fartsgrense i området  
 
Det er gjort støyberegninger for å utlede gul og rød støysone i området, hvor gult indikerer at 
støyfølsom bebyggelse kan oppføres med avbøtende tiltak, og rød indikerer at etablering av 
støyfølsom bebyggelse skal unngås. Det er også gjort beregning av industristøy fra Sleipner -både 
tungtrafikk og truckkjøring inne på planområdet.  
 
Alternativ 0 -Dagens situasjon 
I rapporten har man undersøkt dagens situasjon i området, fra planområdet og opp Hans Eriksens vei 
til Storveien. Langs Hans Eriksens vei er det 7 boliger som har høyere støynivå enn 55 dB på fasade 
mot vei og ligger innenfor gul støysone. Andre boliger og næringsbebyggelse i nærheten av 
planområdet har ikke overskridende støynivå på fasader.  
 

 
Figur 70 Illustrasjon som viser eksisterende støyforhold. Kilde: Rambøll Norge AS. 
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Planalternativ 1 
Dersom planforslaget realiseres vil de fleste boligene langs Hans Eriksens vei få 2 dB høyere støynivå 
på fasade mot vei. M-128 Veileder til T-1442, angir at tiltak skal gjennomføres for støyfølsomme bygg 
som opplever en >3 dB endring.  
En økning i støy på 1-2 dB er i kategorien lite merkbar, og regnes derfor som en mindre endring av 
det totale støynivået og det er ikke nødvendig med støytiltak langs Hans Eriksens vei som følge av 
etablering av Sleipner på Bruket 23. 
 
Støy fra Storveien er ikke inkludert i utredningen, av hensyn til synlighet i kartene. Det gjøres også 
oppmerksom på at om denne hadde vært inkludert, ville bidraget fra denne vært omtrent 10 dB 
større enn bidraget fra Hans Eriksens vei. Detteville ført til at støybidraget fra Hans Eriksens vei ville 
vært neglisjerbart for den øverste delen av veien, nærmest krysset. 
 
Konklusjonen er at det er ikke nødvendig med støyreduserende tiltak. 

 
Figur 71 Illustrasjon som viser veitrafikkstøy framtidig situasjon. Kilde: Rambøll Norge AS. 

 
Det finnes få støykilder på ved produksjonsbedriften til Sleipner. Kildene ble kartlagt under befaring 
og målinger på eksisterende anlegg 28. februar 2017. Den eneste støykilden utendørs ved befaring 
var kjøring av truck. Det opplyses om at all slik kjøring skal foregå innendørs i fremtiden. De eneste 
støykildene som vil være tilstede i framtidig situasjon er kjøring av tungtrafikk på området når varer 
ankommer og forlater fabrikken.  
 
Produktene som testes ved anlegget er propeller med elektrisk motor, som avgir svært lite støy. 
Produkttesting ved anlegget foregår inne i den del av bebyggelsen som plasseres ut over elva. 
 
For industristøy ser man at den ikke vil forårsake overskridende nivåer på boliger i nærområdet, og 
det vil ikke være behov for avbøtende tiltak. 
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Figur 72 Illustrasjon som viser industristøy fremtidig situasjon. Kilde: Rambøll Norge AS. 

Støy fra industrivirksomhet på Værste har utbredelse innover planområdet. Jotne-gruppen som eier 
FMV har tidligere informert om at de planlegger sin framtidige virksomhet med visshet om at FMV 
området skal transformeres til en ny bydel og vil tilpasse og eventuelt avvikle sin utvikling i området 
på sikt. 

Støy fra industrivirksomhet på Fredrikstad Mekaniske verksted (FMV) har utbredelse innover 
planområdet. Tillatt bebyggelse i planområdet er ikke støyømfintlig og følgelig vil det kun være krav 
til innendørs støynivå.  

Avbøtende tiltak 
Det må sikres at det gjennomføres støytiltak på fasade mot FMV. 
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7.3.11 Vannmiljø 

Endringer i strømningsforhold 
Glommaestuariet er definert som et saltkile-estuarie. Det vil si at det i elva er et øvre lag med 
ferskvann som renner ut mot havet, og et lag av saltvann under dette som kan trenge langt opp i elva 
som en kile. Dette betyr at det langs bunnen av elva kan strømme både oppover og nedover. Elva 
deler seg i to ved Isegran. Det østre løpet, Østerelva er dypest med dyp ned mot 20 m. Det vestre 
løpet, Vesterelva er grunnere med dyp på omtrent 10 m. Utenfor planområdet har elva en dybde 5-6 
m på det dypeste.  
 
0-alternativet 
I dette alternativet gjøres det ingen endringer i Vesterelva, så det medfører ingen endringer på 
strømningsforholdene i Vesterelva. 
 
Planalternativ 1 
Deler av ny bebyggelse på Bruket 23 tillates bygget ut over Vesterelva i inntil 15 m bredde. 
Bebyggelse skal etableres på søyler. Dette kan medføre mindre endring av strømforholdene lokalt 
rundt ny bebyggelse men ikke i hele Vesterelva.  
Testing av thrustere gjøres enten i kontrollerte forhold i testanlegget, som er del av ny bebyggelse 
eller i åpent hav i Oslofjorden. Thurstere som testes stikker mindre ned i vannmassene enn kjøl og 
motor til båter som passerer planområdet. Testing av thrustere vil ikke påvirke strømningsforholdene 
i elva. 
 
Avbøtende tiltak 
Det må sikres at bebyggelse ut over elva fundamenteres på søyler. 

7.3.12 Klimatrusler og klimatilpasninger 

Flom 
I arbeidet med kommunedelplan for Fredrikstad byområde ble det gjort vurderinger av flomfare 
langs Glomma. Planområdet er omfattet av hensynssone H320_1 og det er satt flomgrense på kote 
+2,5.  
 
0-alternativet 
0-alternativet innebærer at dagens situasjon er uendret. Lagerbygning som ligger mot elva ligger 
under flomgrense, og kan være utsatt ved eventuell flom i elva. 
 
Planalternativ 1 
Ny bebyggelse plasseres over flomgrense kote +2,5 og er da sikret mot 200 års regn og flom.  
 
Vannmiljø og overvannshåndtering  
Ingeniørene Svendsen & Co AS har gjort vurdering av overvannshåndtering innenfor planområdet. 
Dette er samlet i vedlagt Notat vedr Overvann, datert 13.02.2018 og Overvannsplan. 
 
0-alternativet 
0-alternativet innebærer at dagens situasjon er uendret. Tomten består av bebyggelse, noe asfalt og 
resten grus mm. Det er naturlig avrenning til elva. Det er få/ingen sluk på utearealene, så disse har 
liten/ingen funksjon. Eiendommen har begrenset tilsig fra naboeiendommer, og noe fra kommunal 
vei(Bruket). 
 
Planalternativ 1 
Etter utbygging vil tilnærmet alle flater innenfor planområdet være harde flater. Avrenningen vil 
derfor øke vesentlig og det må etableres gode flomveier. Alt overvann kan ledes til elva. Plassering av 
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bebyggelsen sperrer for vannavrenningen, derfor må flomvann ledes nord for bygget. Utbyggingen vil 
ikke gi noen målbar økning i vannmengde i Glomma/sjøen, og vil heller ikke påvirke andre 
eiendommer på en negativ måte. 
 

 
Figur 73 Avrenning fra planområdet med sluk og flomvei nord for nybygget. Kilde: Ing.firma Svendsen og CO. 

7.3.13 Geoteknikk 

Civil Consulting AS har på bakgrunn av foreliggende grunnlagsmateriale utført Skredfarevurdering i 
henhold til NVE’s retningslinjer, datert 10.01.2018. Notatet er vedlagt planbeskrivelsen.  
 
Den aktuelle eiendommen ligger under den marine grense. Tomten består av fjell i dagen og 
fyllmasser, og det antas at det er marine avsetninger under fyllmassene og i elva. Gamle flyfoto viser 
at store deler av planområdet har hatt berg i dagen som til dels er sprengt ut 
og planert. Det er ikke påvist kvikkleire i eller i nærheten av planområdet. Terrengforholdene i elva 
og de deler av planområdet der det er løsmasser tilsier at det ikke er fare for skred.  
 
0-alternativet 
0-alternativet innebærer at dagens situasjon er uendret. Den geotekniske vurderingen konkluderer 
med at det ikke er fare for områdeskred som kan ha utbredelse inn i planområdet. 
 
Planalternativ 1 
Elvebunnen utenfor kaikanten i planområdet er relativt flat og har en høydeforskjell på 2-3 m ut til 
dypålen i elva med et fall på ca. 1:20. Helningene på elvebunnen tilsier at det ikke kan forekomme 
skred med utbredelse inn i planområdet. 
Terrengforholdene i elva og de deler av planområdet der det er løsmasser tilsier at det ikke er fare 
for skred, og den geotekniske vurderingen som er gjort i forbindelse med planarbeidet konkluderer 
med at det ikke er fare for områdeskred som kan ha utbredelse inn i planområdet.  
 
Ved gjennomføring av planforslaget må det utføres en grunnundersøkelse av planområdet innen det 
gis igangsettingstillatelse. 
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Figur 74 Løsmassekart.      Kilde: NGUs kartdatabase. 

 

 
Figur 75 Dybdekart for Vesterelva.     Kilde: NGUs kartdatabase. 
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7.4 Oppsummering og konklusjon 

7.4.1 Sammenligning og vurdering av virkningene av alternativene 

I tabell under er virkningene av 0-alternativet og planalternativ 1 oppsummert. Det er under det 
enkelte fagtema gjort vurderinger av hvilke virkninger og konsekvenser planalternativ 1 vil ha på 
samfunn og miljø i forhold til 0-alternativet, som er referansealternativ.  
 

Fag- eller 
utredningstema 

0-alternativet Planalternativ1  Vurdering av planalternativ 
1 mot 0-alternativet  

Barn og unge Ingen endring av de 
fysiske omgivelsene for 
barn og unge. 
 

Ingen endring av de 
fysiske omgivelsene for 
barn og unge. 
 
Planalternativet gir økt 
biltrafikk, men økningen er 
relativ liten og medfører 
liten konsekvens for myke 
trafikanter, kollektivtilbud 
og trafikksikkerhet.  
 
Økningen i biltrafikk er 
relativ liten og gir ikke 
endringer i støyforhold og 
luftkvalitet som krever 
tiltak. 
 

Planalternativ vurderes til å 
ha liten negativ konsekvens i 
forhold til 0-alternativet da 
dette alternativet gir økning 
i biltrafikk, og noe endring 
på støyforhold og 
luftkvalitet. 
 
Avbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak for å 
redusere trafikkmengden i 
Hans Eriksens vei vil gi sikrer 
omgivelser for barn og unge, 
samt gi mindre støy og 
luftforurensning og bør 
derfor sikres i planforslaget, 
se Infrastruktur og trafikk. 
 

Universell 
utforming 

Planområdet er ikke 
universelt utformet. 

Det er mulig å få til 
universell utforming både 
på uteområder og i 
nybygg, og overgang 
inn/ute. 

Planalternativ 1 gir en 
positiv og varig konsekvens i 
forhold til universell 
utforming av området. 
 
 

Infrastruktur og 
trafikk 

Biltrafikk 
Ingen økning i antall 
biler.  

 
 
 
Forhold for gående og 
syklende 
Ingen endring. 
 
 
 
 
 

Kollektivtilbud 
Ingen endring. 
 
 
 
 

Biltrafikk 
Økning i biltrafikk med 280 
kjt/døgn. På grensen til å 
være nødvendig å etablere 
trafikkøy i krysset Hans 
Eriksens vei / Storveien. 

Forhold for gående og 
syklende 
Tiltaket forventes å føre til 
en svært beskjeden vekst i 
gang- og sykkeltrafikk. 
Forhold for myke 
trafikanter påvirkes i liten 
grad. 

Kollektivtilbud 
Vekst i antall reisende, 
men vil ikke påvirke 
kollektivtilbudet 
nevneverdig. 

Planalternativ 1 gir økning i 
biltrafikk, men analysen 
konkluderer med at 
økningen er relativ liten og 
medfører liten konsekvens 
for myke trafikanter, 
kollektivtilbud og 
trafikksikkerhet.  
 
Planalternativ 1 vurderes til 
å ha liten negativ 
konsekvens. 
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Fag- eller 
utredningstema 

0-alternativet Planalternativ1  Vurdering av planalternativ 
1 mot 0-alternativet  

Trafikksikkerhet 
Få registrerte ulykker i 
området.  

Trafikksikkerhet 
Økt trafikkmengde gir økt 
risiko for ulykker, men 
økningen er så liten at den 
vil ha begrenset 
innvirkning på 
ulykkesbildet. 
 

Avbøtende tiltak 
Planforslaget bør medta 
avbøtende tiltak for å 
redusere trafikkmengden i 
Hans Eriksens vei. 

Verdiskaping og 
næringsutvikling 

Det kan være 
utfordrende å få til 
verdiskaping og 
næringsutvikling i 
eksisterende 
lagerbygning fra 1952. 
 

Nybygg sikrer 
arbeidsplasser på Gressvik 
og sørger for fortsatt 
næringsvirksomhet i 
området. 

Planalternativ 1tilfører 
verdiskaping og 
næringsutvikling på Gressvik 
og vurderes til å ha positiv 
og varig konsekvens. 
 

Samfunnssikkerhet 
og ROS-analyser 

Utfordringer vedrørende 
flomsikring og 
radonsikring. Utskifting 
av forurenset masse vil 
ikke bli utført. 
 

Nybygg gir muligheter for 
sikring mot flom og radon, 
samt utskifting av 
forurenset masse i 
grunnen. 

Planalternativ 1 har positiv 
konsekvens da alternativet 
gir mulighet for sikring mot 
flom, radon og utskiftning 
av forurenset masse i 
grunnen.  
 
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 
kulturmiljøer 

Kulturminner og spor 
etter kulturminner 
ivaretas. 
 
Fare for forfall av 
bevaringsverdig 
bygningsmasse dersom 
man ikke finner ny bruk 
av bebyggelsen. 
 

Eksisterende lagerbygning 
rives og erstattes med ny 
bebyggelse. 
 

Konsekvenser for 
kulturminner i planområdet. 
Å fjerne lagerbygningen 
vurderes som negativt. 
Alternativet vil derfor ha en 
middels negativ konsekvens 
for kulturmiljøet. 
 
Planens konsekvenser for 
bevaring av det 
kulturhistoriske landskapet 
på Bruket 23 og 29 
Det er i dag få historiske 
strukturer slik som veifar og 
topografi som kan relateres 
til sagbruksindustrien i 
planområdet, og planen får 
dermed liten til middels 
konsekvens for det 
historiske landskapet. 
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Fag- eller 
utredningstema 

0-alternativet Planalternativ1  Vurdering av planalternativ 
1 mot 0-alternativet  

 
Lagerbygningens verneverdi 
Symbolverdien vurderes å 
være høy i lokal og regional 
sammenheng og middels i 
nasjonal sammenheng. 
Øvrige egenskaper knyttet 
til kulturminnet som kilde til 
forståelse av fortida 
vurderes å ha lav til middels 
verneverdi. 
 
Kulturmiljøet verneverdi 
Kunnskapsverdien av 
kulturmiljøet på Bruket 23 
og 29 med bygninger og 
basseng i sammenheng med 
Gressvik for øvrig vurderes 
som middels. 
Symbolverdien vurderes 
som høy i lokal og regional 
sammenheng og middels i 
nasjonal sammenheng. 
 
Avbøtende tiltak 
Arkivmessig bevaring og ev. 
flytting av bygningen må 
sikres i 
reguleringsbestemmelsene. 
 

Landskap og 
estetisk utforming 
 

Nær- og fjernvirkningen 
av planområdet endres 
ikke. 
 
Fare for forfall av 
bygninger og 
uteområder dersom 
disse ikke tas i bruk. 
 

Den nye bygningen er 
tenkt plassert på samme 
sted som lagerbygningen 
og har tilnærmet samme 
høyde, slik at den 
viderefører trekkene i 
landskapsbildet langs elva 
fra sagbrukstiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nær- og fjernvirkningen 
endres noe da ny 
bebyggelse oppføres med 
moderne uttrykk, samt at 
skogkledd kolle erstattes 
med parkeringshus.  
Silhuetten av Lenafjellet og 
det bakenforliggende 
Mulefjell vil ikke endres sett 
fra andre siden av 
Vesterelva. 
 
Nybygg gir varige endringer, 
men konsekvensene 
vurderes til å være litt 
negative, da plassering og 
utforming viderefører 
trekkene i landskapsbildet 
selv om ny bebyggelse er 
moderne i uttrykket. 
 
Bebyggelse i Vesterelva er 
ikke til hinder for småbåter 
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Fag- eller 
utredningstema 

0-alternativet Planalternativ1  Vurdering av planalternativ 
1 mot 0-alternativet  

Det planlegges noe 
utkraging av bebyggelse ut 
over Vesterelva. 
 

eller andre farende i 
Vesterelva, konsekvensen 
vurderes til å være 
ubetydelig. 
 
Planalternativet har liten 
negativ konsekvens. 
 

Naturmangfold Løvskogkledd kolle 
består. Ev. svartlistede 
arter blir ikke fjernet. 
 
 
Blåskjellbestand i 
planområdet påvirkes 
ikke av byggeaktivitet. 

Løvskogkledd kolle fjernes. 
 
 
 
 
Blåskjellbestanden i 
sørøstre del av 
planområdet kan bli 
påvirket i anleggsfasen, 
men det antas at de ikke 
påvirkes i driftsfasen. 
 

Fjerning av 
naturforekomster på land 
antas å ha liten negativ 
konsekvens. 
 
Planalternativ 1 kan påvirke 
blåskjellbestanden i 
anleggsfasen, så midlertidig 
konsekvens er negativ, men 
vurderes til å ha ubetydelig 
varig konsekvens. 

Friluftsliv og 
rekreasjon 

Området forblir avstengt 
for allmennheten. 
 
Ubebygde flater vil 
brukes til lagring. 

Området forblir avstengt 
for allmennheten. 
 
Det sikres sikt/gløtt ned til 
elva fra veien Bruket. Det 
vil etableres fortau langs 
veien som knytter seg til 
planlagt fortau fra det nye 
boligområdet ved Gressvik 
fergekai. 
 

Planalternativ 1 endrer ikke 
tilkomsten til elva eller 
turvei langs veien Bruket og 
vurderes til å være 
ubetydelig i forhold til 0-
alternativ. 
 

Forurensing 
 

Forurensing i grunnen 
Ev. forurenset masse vil 
ikke skiftes ut. Kan være 
forurensningskilde ved 
flom i Glomma. 
 
Luftkvalitet 
Uendret. Verdier for 
luftforurensning er 
innenfor grenser i 
henhold til Retningslinje 
for behandling av 
luftkvalitet i 
arealplanlegging, T-
1520/2012. 
 
Støyfaglig utredning 
Uendret. Ingen 
bebyggelse er støyutsatt 
i henhold til 
Retningslinje for 
behandling av støy i 

Forurensing i grunnen 
Ev. forurenset masse 
avdekkes og skiftes ut. 
 
 
 
Luftkvalitet 
Endring i luftkvaliteten gir 
fremdeles verdier innenfor 
grenser i henhold til 
Retningslinje for 
behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging, T-
1520/2012. 
 
 
Støyfaglig utredning 
Planalternativet medfører 
ikke behov for etablering 
av støyskjermingstiltak i 
området i nærheten av 
planområdet. På tross av 

Forurensing i grunnen 
Planalternativ 1 sanerer ev. 
forurenset masse i grunnen, 
dette er positiv og langvarig 
konsekvens. 
 
Luftkvalitet 
Økt trafikkmengde gir ikke 
luftkvalitet området som 
krever tiltak og vurderes til å 
være ubetydelig i forhold til 
0-alternativet. 
 
 
 
 
Støyfaglig utreding 
Økt trafikkmengde gir ikke 
støyforhold i området som 
krever tiltak og vurderes til å 
være ubetydelig i forhold til 
0-alternativet. 
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Fag- eller 
utredningstema 

0-alternativet Planalternativ1  Vurdering av planalternativ 
1 mot 0-alternativet  

arealplanlegging, T-
1442/2016. 
 
 

noe økning i trafikk krever 
ikke endring av 
støyforhold tiltak i 
henhold til Retningslinje 
for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-
1442/2016. 
 
 

 
Avbøtende tiltak 
- Gjennomføring av 
miljøtekniske 
grunnundersøkelser og 
utarbeidelse av tiltaksplan 
må sikres i 
reguleringsbestemmelsene.  
-Gjennomføring av 
avbøtende tiltak for å 
redusere trafikkmengde i 
Hans Eriksens vei vil 
redusere støy på husfasader 
langs denne veien. 
-Skjerming for støy fra 
Værste må sikres i 
reguleringsbestemmelsene. 
 

Vannmiljø Ingen endring av 
strømningsforhold. 
 

Alternativet kan medføre 
mindre endring av 
strømforholdene lokalt 
rundt ny bebyggelse, men 
ikke i hele Vesterelva  
 

Planalternativ 1 kan 
medføre lokale endringer i 
strømforholdene rundt ny 
bebyggelse anleggsfasen, 
men og vurderes derfor til å 
ha ubetydelig til liten 
negativ konsekvens. 
 

Klimatrusler og 
klimatilpasning 

Flom 
Lagerbygning ligger 
lavere enn flomgrense 
på kote +2,5 m, som 
medfører fare for skade 
på bygningen ved flom. 
 
 
 
 
Vannmiljø og 
overvannshåndtering  
Få/ ingen sluk på 
utearealene, naturlig 
avrenning til elva. 

Flom 
Ny bebyggelse plasseres 
høyere enn flomgrense på 
kote +2,5 m. 
 
 
 
 
 
 
Vannmiljø og 
overvannshåndtering 
Tilnærmet alle flater 
innenfor planområdet blir 
harde flater, det må 
etableres gode flomveier. 
Alt overvann kan ledes til 
elva, og vil ikke gi noen 
målbar økning i 
vannmengde i Glomma. 
 

Flom 
Planalternativ 1 sikrer ny 
bebyggelse mot flom, dette 
er positivt. 
Aktsomhet mot flom ved 
prosjektering og oppføring 
av bebyggelse/anlegg/ 
installasjoner må sikres 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Vannmiljø og 
overvannshåndtering: 
Planalternativ 1 gir flere 
harde flater, og endrede 
flomveier, men dette er 
håndterbart og vurderes til 
å ha ubetydelig konsekvens. 
 

Geologi og 
grunnforhold 

Terrengforholdene i elva 
og i de delene av 
planområdet med 
løsmasser tilsier at det 
ikke er fare for skred. 
 

Alternativet innebærer 
mer bebyggelse som skal 
fundamenteres og en liten 
del av ny bebyggelse vil 
fundamenteres i elva. 

Planalternativ 1 medfører at 
liten del av ny bebyggelse 
sannsynligvis må 
fundamenteres i elva. 
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Fag- eller 
utredningstema 

0-alternativet Planalternativ1  Vurdering av planalternativ 
1 mot 0-alternativet  

Terrengforholdene i elva 
tilsier at det ikke er fare 
for utglidning, men  
det må utføres en 
geoteknisk vurdering, 
både på land og i elva. før 
det gis 
igangsettingstillatelse. 
 

Dette kan gi midlertidig 
negativ konsekvens i 
anleggsfasen, men vurderes 
til å ha ubetydelig 
konsekvens i driftsfasen.  
 
Avbøtende tiltak 
Gjennomføring av 
geotekniske 
grunnundersøkelser må 
sikres i 
reguleringsbestemmelsene. 
 

7.4.2 Konklusjon og anbefaling 

Gjennomført konsekvensutredning viser at det er både negative og positive virkninger innenfor 
planområdet og nærområdene ved gjennomføring av planalternativ 1 sammenliknet med å 
opprettholde dagens situasjon, 0-alternativet. 
 
Dersom dagens situasjon opprettholdes, vil eksisterende bebyggelse innenfor planområdet bli 
stående og kulturhistorien på Gressvik bevares. Ved etablering av ny industri- og næringsbebyggelse 
på Bruket, slik planalternativ 1 foreslår, videreføres Gressvik som et viktig næringsområde for 
sjøbasert næring i Fredrikstad, og det vil gi 110- 150 nye arbeidsplasser på Gressvik. 
 
Eksisterende lagerbygning ligger lavere enn flomgrensen på kote +2,5 m. Ved etablering av ny 
bebyggelse kan denne plasseres slik at nederste etasje i bebyggelsen ligger over flomgrensen. Ved 
etablering av ny bebyggelse vil det bli utført sikring mot radon, og eventuell forurenset masse i 
grunnen vil bli skiftet ut. Dette vil mest sannsynlig ikke bli gjort dersom dagens bruk av eiendommen 
opprettholdes. 
 
Etablering av Sleipner vil genere økt trafikkmengde med ca. 280 kjøretøy/døgn i Gressvikområdet. 
Denne økningen trafikkmengden er relativt liten og antas å ha liten innvirkning på det totale 
trafikkbildet. Forholdene for myke trafikanter vil ikke bli betydelig forverret i forhold til dagens 
situasjon.  
 
Økning i trafikkmengde medfører ikke at det må føres støyreduserende tiltak mot boligbebyggelsen. 
Beregninger av luftkvaliteten konkluderer med at veksten i trafikkmengden forventes å være så 
begrenset at den vil ha liten konsekvens for luftforurensningssituasjonen, og det forventes ingen 
store effekter på lokal luftkvalitet av endret virksomhet ved Bruket 23.  
 
Med bakgrunn i punktene nevnt ovenfor anbefales det å gå videre med planalternativ 1 i det videre 
planarbeidet. 
 
Følgende må sikres i det videre planarbeidet: 
- avbøtende tiltak før det gis tillates til riving av eksisterende lagerbygning på Bruket 23. 
-tiltak for å redusere trafikk i Hans Eriksens vei ved etablering av Sleipner på Bruket.  
-sikring mot flom ved prosjektering og oppføring av bebyggelse/anlegg/installasjoner. 
- gjennomføres miljøtekniske og geotekniske undersøkelser i forkant at det gis tillates til nybygg på 
Bruket. 
-Fremkommelighet for utrykningskjøretøy. 
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8 Konsekvenser av planforslaget  
Planforslaget er konsekvensutredet i henhold til fastsatt planprogram. De faglige utredningene er 
vedlagt planbeskrivelsen, oppsummeringene av konsekvensene for planforslaget er medtatt under. 

8.1 Forholdet til overordnete planer og mål 
Under kapittel 3 Planstauts og rammebetingelser er det gitt en redegjørelse for de planer, 
målsetninger og retningslinjer som har innvirkning på planforslaget/ tiltaket. 
 
Planforslaget er vurdert til å være i tråd med mål og visjoner om at Østfold skal ha et bærekraftig 
næringsliv i Fylkesplan for Østfold – Østfold mot 2050 (2018). 
Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023 har også som mål å øke antall arbeidsplasser i 
Fredrikstad. Det skal satses på arbeidsplasser, samt kunnskap, innovasjon og teknologisk utvikling.  
 
Foreslått formål i planforslaget er i henhold til formål i kommunedelplan for Fredrikstad byområde/ 
sentrumsplan 2011-2023. Planforslaget omfatter riving av eksisterende bebyggelse innenfor 
planområdet for å gi plass til nybygg. Å rive lagerbygningen som er omfattet av Hensynsone H570_56 
er i strid med deler av sentrumsplanen, samt Kulturminneplan for Østfold 2010-2022. 

8.2 Universell tilgjengelighet  
Nybygget til Sleipner skal oppføres i henhold til gjeldende regelverk for universell utforming. Dette er 
sikret i reguleringsbestemmelse pkt. 3.1. Atkomst og uteområder, samt overganger mellom ute og 
inne gis en utforming som gir universell tilgjengelighet. Planområdet får bedre utforming enn slik det 
fremstår i dag.  

8.3 Barn og unges interesser 
Planforslaget foreslår videreføring av privat næring på planområdet, og endrer på den måten ikke 
barn og unges oppvekstsvilkår eller oppvekstmiljø med trygge møtesteder, muligheter for lek og 
aktivitetsfremmende omgivelser. 
 
Konsekvensutredningen viser at selv om trafikkmengden vil øke, er økningen så relativt liten at 
påvirkningen på ulykkesbildet er beskjeden. Beregning av luftforurensning og støy viser at 
planforslaget vil medføre verdier som ligger under de anbefalte grenseverdiene i henholdsvis 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging eller Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging.  
 

Etablering av ny virksomhet ved Bruket gir økt trafikkmengde gjennom området og dette har 
innvirkning for barn og unge. Avbøtende tiltak for å redusere biltrafikk i Hans Eriksens vei, sikret i 
reguleringsbestemmelsene pkt. 6 Rekkefølgebestemmelser gir bedre forholdene for barn og unge, se 
pkt. 8.4 Trafikkforhold.  

8.4 Trafikkforhold 
Med bakgrunn i utført trafikkanalyse antas det at virkningen av en utbygging av planområdet er 
relativt liten, og at ulykkesbildet, kollektivtrafikktilbudet og forholdene for gående og syklende vil 
påvirkes i beskjeden grad. 
 
Trafikkanalysen konkluderer med at trafikkøkningen ved etablering av produksjonslokaler på Bruket 
23 og 110 leiligheter nord for planområdet er en relativ liten økning som vil ha lite å si for 
trafikkavviklingen i området. Storveien og krysset til Hans Eriksens vei er imidlertid allerede tungt 
belastet, særlig i morgenrushet og ettermiddagsrushet. Vegvesenet har anbefalt å anlegge en 
trafikkøy. En liten belastningsøkning her kan forverre situasjonen og øke behovet for trafikkøy. I 
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praksis vil imidlertid forskjellen fra dagens situasjon være liten da økningen i gjennomsnitt er på 4 
biler i timen.  
 
Avbøtende tiltak 
Tiltaket medfører økt trafikkmengde i området, og fører at det vil kjøre flere store biler i Hans 
Eriksens vei, som ikke er egnet for møtende tungtrafikk på grunn av dagens veibredde. 
 
Følgende avbøtende tiltak sikres i reguleringsbestemmelsene pkt 6 Rekkefølgebestemmelser: 

- Før brukstillatelse gis skal offentlig fortau SF langs SKV1 være sikret opparbeidet i henhold til 

plankart. 

- 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.  

- 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). 

8.5 Teknisk infrastruktur 
Etablering av produksjonslokale på Bruket vil sannsynligvis kreve at det etableres ny nettstasjon. 
Denne kan etableres i ny bebyggelse eller være frittstående innenfor planområdet. Dette er sikret i 
reguleringsbestemmelsene pkt. 4.1. 

8.6 Verdiskaping og næringsutvikling 
Planforslaget legger til rette for næring i området og skaper arbeidsplasser i byen. Planforslaget 
viderefører Fredrikstads historie som industriby og Gressviks historie som sted, ved å plassere dagens 
viktige «vannbaserte» industri langs elva slik det legges opp til i kommunedelplan for Fredrikstad 
byområde.  

8.7 Samfunnssikkerhet/ Risiko- og sårbarhet 
I ROS-analysen er det utført vurderinger av naturbaserte, virksomhetsbaserte risikoer, forsynings- og 
beredskapsfare og ulovlig virksomhet. 
 
Naturbaserte risikoer 
Analysen avdekker at ny bebyggelse vil være sikrere enn dagens bebyggelse da det kan tas hensyn til 
flomsikring. Ved utforming og plassering av bebyggelse vil mulig radonforekomst i grunnen 
undersøkes og det kan gjøres tiltak. I tillegg må det gjøres vurdering av sikring mot isdannelser i elva, 
da bygningen strekker seg noe ut over elva. 
Aktsomhet for flom ved prosjektering og utførelse er sikret i reguleringsbestemmelsene pkt. 5.1.  
 
Virksomhetsbaserte risikoer 
Ved nybygging vil eventuell forurenset masse skiftes ut. Gjennomføring av miljøtekniske 
grunnundersøkelser og utarbeidelse av tiltaksplan for håndtering av forurensende masse er sikret i 
reguleringsbestemmelse pkt. 3.7.1.  
Økning i trafikkmengde kan medføre fare for flere ulykker. Sleipner må opprettholde sitt høye fokus 
på sikring og håndtering av diesel og kjemikalier. 
 
Forsynings- og beredskapsfare 
Det må legges til rette for utrykningskjøretøy. Sikring av fremkommelighet for utrykningskjøretøy er 
sikret i reguleringsbestemmelsene pkt. 3.5 og 3.7.5. 
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8.8 Kulturminner og kulturmiljø  
Konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø er revidert etter høring og offentlig ettersyn. 
Revidert rapport angir følgende konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø ved gjennomføring av 
planforslaget. 
 
Konsekvenser for kulturminner i planområdet 

Den kulturhistoriske verdien til Bruket 23 og 29 ligger i lagerbygget, som gjennom sin plassering og 
funksjonelle trekk knytter an til trelastindustrien, og Gressvik Bruk. Etablering av næringsbygg på 
eiendommene innebærer at dagens bebyggelse rives, og vil ha en direkte innvirkning på 
kulturminnene innenfor planområdet.  
 
Planens konsekvenser for bevaring av det kulturhistoriske landskapet 
Lagerbygningen utgjør sammen med oppsamlingsbassenget for tømmer nord for planområdet, som i 
dag er i bruk som småbåthavn, et kulturmiljø som viser trekk fra siste del av industrihistorien som 
utviklet seg i området på 1860-tallet. Planområdet har gjennomgått flere endringer, og den 
kulturhistoriske lesbarheten i landskapet er redusert som følge av endret bruk etter sagbrukstiden. 
Gjennomføringen av planen påvirker kvalitetene til oppsamlingsbassenget ved at deler av den 
kulturhistoriske konteksten forsvinner når lagerbygningen rives.  
 
Avbøtende tiltak 
Følgene avbøtende tiltak er sikret i reguleringsbestemmelsene pkt 3.7.3 
Arkivmessig bevaring 
Dersom planforslaget gjennomføres vil det være nødvendig å utføre arkivmessig bevaring med vekt 
på håndverkstradisjon, byggeteknisk utførelse og romopplevelse ved hjelp av fotodokumentasjon, 
oppmåling og rominventering av lagerbygningen, før det gis tillatelse til demontering. Oppmåling kan 
for eksempel utføres med digital 3D-scanning og oppbygging av modell. Dokumentasjonen kan for 
eksempel omfatte innhenting av opplysninger om eiendommen og bruken av den. Gode kilder kan 
være allerede nedskrevne tekster fra arkiv og historiebøker som forteller om plassens historie og 
utvikling, samt intervju av tidligere arbeidstakere eller barn av disse.  
Krav ved demontering 
For å sikre at det er mulig å flytte lagerbygningen er det medtatt krav til at det ved demontering av 
lagerbygningen skal det legges til rette for at den skal oppføres på egnet tomt.  

8.9 Landskap 
Nybygg plasseres der det tidligere er gitt tillatelse til oppførelse av bebyggelse. Det vil si at det 
bebyggelsen plasseres langs elva, parallelt med eksisterende «elvekant» slik som lagerbygningen i 
dag ligger og der det foreligger en byggetillatelse fra 2007 (byggnr. 24223655) for å oppføring av 
bebyggelse langs eiendommens sydlige grense, med tilnærmet samme høyde. Selv om dette er 
gjentakelse av hvordan bebyggelsen lå i tidligere tider ved Gressvik bruk, endres nær- og 
fjernvirkningen endres da ny bebyggelse tenkes oppført i moderne uttrykk. 
 
Silhuetten av Lenafjellet og det bakenforliggende Mulefjell vil ikke endres sett fra andre siden av 
Vesterelva. 

8.10 . Estetisk utforming 
Den nye bebyggelsen får et moderne uttrykk, og det stilles krav i reguleringsbestemmelse pkt 4.1 e) 
til utforming av fasader og utearealer. Etablering av Sleipner på Bruket vil gi Gressvikområdet et 
nødvendig løft. 
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8.11 Naturmangfold 
Samlet konsekvensvurdering for tiltaket vurderes til liten til middels negativ konsekvens. Fjerning av 
kolle med skroteskog med løvtrær, vurderes til liten negativ konsekvens og konsekvensen for 
blåskjellforekomsten i Glomma vurderes som middels til liten negativ konsekvens. 
 
Selve byggingen av næringsbygget vil ha en viss negativ betydning på vannkvaliteten i elva i 
anleggsperioden, men vil trolig ha minimal eller ingen innvirkning på vannkvaliteten i elva i 
driftsfasen. Thrustere, sidepropeller med elektrisk motor stikker ikke lenger ned i vannet enn kjøl og 
motor til båter som bruker sidepropellen. Det er ikke utslipp fra thrustere og produkttesting vil ikke 
ha negativ betydning for vannkvalitet og livet i elva. 

8.12 Friluftsliv og rekreasjon  
Ny bebyggelse foreslås lagt langs elvebredden i det meste av eiendommens bredde, tilsvarende som 
eksisterende lagerbygning. Forslag til ny bebyggelse bedrer ikke tilgang for allmennheten til elva, 
men det sikres gløtt ned til elva fra veien Bruket. 
 
Tilgjengelighet til elv for allmennheten på Gressvik vil være planlagt elvepromenade i området 
mellom Gressvik fergekai og Gressvik marina i forbindelse med etablering av boligblokker der, ikke på 
planområdet. Elvepromenaden er heller ikke planlagt over Gressvik marina, men knyttes på nytt 
fortau langs veien Bruket og følge veien sørover. Planalternativ 1 innordner seg dette. 

8.13 Forurensning 
Forurensinger i grunnen 
Det er behov for grunnundersøkelser for å kartlegge eventuelle forurensninger i grunnen, da det bl.a. 
har vært sagbruksdrift i planområdet over lang tid, og vi vet at denne virksomheten kan være kilde til 
utslipp av en rekke metaller og gifter.  
 
I reguleringsbestemmelsene pkt 3.71 er det sikret at det skal gjennomføres miljøtekniske 
grunnundersøkelser før det gis tillatelse til tiltak som berører grunnen. Ved påvist forurensning av 
grunnen skal det utarbeides tiltaksplan som må godkjennes av kommunen. Hvis det skal bygges ute i 
elva må det også tas prøver av sedimentet.  
 
Luftforurensing 
Vurderingen og beregninger konkluderer med at veksten i trafikkmengden forventes å være så liten 
at den vil ha liten konsekvens for luftforurensningssituasjonen, og det forventes ingen store effekter 
på lokal luftkvalitet av endret virksomhet ved Bruket 23. De beregnede verdier er lavere enn 
grenseverdier både i henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 
§ 7-6 (Klima- og miljødepartementet, 2004) og i henhold til Retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) (Miljøverndepartementet, 2012). Avbøtende tiltak er ikke 
nødvendig. 
 
Støyfaglig utredning 
Veitrafikk er den største støykilden i området. Dersom planforslaget realiseres vil de fleste boligene 
langs Hans Eriksens vei få 2 dB høyere støynivå enn dagens nivå. 
En økning i støy på 1-2 dB er i kategorien lite merkbar, og regnes derfor som en mindre endring av 
det totale støynivået og det er ikke nødvendig med støytiltak langs Hans Eriksens vei som følge av 
etablering av Sleipner på Bruket 23. 
Avbøtende tiltak er ikke nødvendig på grunn av økt trafikkmengde ved etablering av Sleipners 
produksjonslokaler på Bruket 23. 
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Avbøtende tiltak for trafikkavvikling ved å ta i bruk Gunnelandet som atkomstvei for tungtrafikk vil 
også begrense økning i støy fra biltrafikk for boliger langs Hans Eriksen vei. 
 
Støyrapport utarbeidet av Rambøll angir at når det gjelder støy fra selve produksjonen er den eneste 
støykilden kjøring av tungtrafikk på området når varer ankommer og forlater fabrikken. Utredningen 
viser at støy fra Sleipner Motor i framtiden ikke vil overskride grenseverdiene i Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging T-1442 for boliger i nærområdet. 
 
Støy fra industrivirksomhet på Fredrikstad Mekaniske verksted (FMV) har utbredelse innover 
planområdet. Bebyggelse langs elva ligger i gul støysone. Tillatt bebyggelse i planområdet er ikke 
støyømfintlig og følgelig vil det kun være krav til innendørs støynivå.  

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. 

8.14 Vannmiljø 
Endring av strømningsforhold  
Deler av ny bebyggelse, testanlegget, vil etableres i Vesterelva i inntil 15 m bredde og 30 m lengde. 
Selve bygget antas å ha liten innvirkning på endring av strømningsforholdene. Testing av thrustere, vil 
foregå inne i testanlegget under kontrollerte forhold og vil ikke stikke ned i sjiktet mellom elvevann 
og sjøvannforekomst på bunnen av elva utenfor planområdet, da propellen stikker mindre ned i 
vannmassene enn båtene som passerer i farleden utenfor planområdet. 

8.15 Klimatrusler og klimatilpasning 
Flom 
Planområdet er omfattet av hensynsone H320_1. Dette betyr at det må vises aktsomhet for flom ved 
prosjektering og utførelse av bebyggelse/ anlegg og installasjon. Reguleringsbestemmelse 5.1 
Faresone for flom angir at det som minimum at bebyggelse/ anlegg og installasjoner skal 
dimensjoners som vannsikre opp til kote +2,5.Ved søknad om tillatelse skal det redegjøres for behov 
for evt. flomsikringstiltak.  
 
I planforslaget søkes ny bebyggelse plasserts høyere enn kote +2,5 m (200-års flommen) er dette for 
å sikre denne mot flom i Vesterelva.  

8.16 Vannmiljø og overvannshåndtering  
En utbygging vil kunne gi tilnærmet bare harde flater innenfor planområdet, og avrenningen vil 
derfor øke. Alt overvann kan ledes til elva, og må ledes nord for bygget ettersom bygget sperrer for 
vannavrenningen. Utbyggingen vil ikke gi noen målbar påvirkning på andre eiendommer eller økt 
vannmengde i Glomma/sjøen. 
 
Hvordan overvann skal håndteres og krav til utforming av bygninger og anlegg er medtatt i 
reguleringsbestemmelsene pkt 3.2. 

8.17 Geologi og grunnforhold 
Terrengforholdene i elva og de deler av planområdet der det er løsmasser tilsier at det ikke er fare 
for skred, og den geotekniske vurderingen som er gjort i forbindelse med planarbeidet konkluderer 
med at det ikke er fare for områdeskred som kan ha utbredelse inn i planområdet.  
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Ved gjennomføring av planforslaget er at det må utføres en grunnundersøkelse av planområdet, 
både på land og i elva dersom det plasseres bebyggelse i elva.  
I reguleringsbestemmelsene pkt. 3.7.2 er det sikret at før det gis tillatelse til tiltak innenfor 
planområdet skal det fremlegges dokumentasjon på tilfredsstillende geoteknisk prosjektering. NVEs 
retningslinjer skal legges til grunn for videre arbeid. 

8.18 Sosial infrastruktur  
Etablering av nybygg for Sleipner utløser ikke behov for etablering av ny sosial infrastruktur. 

8.19 Interessemotsetninger 
Motsetning mellom næringsformål og boligformål 
Kommunedelplanen for Fredrikstad byområde avsetter arealet nærmest Vesterelva til 
næringsformål, som dette planforslaget følger opp. Samtidig er området rundt Gressvik et godt 
etablert boligområde, og det er regulert boliger rett nord for planområdet. Innbyggerne på Gressvik 
ønsker primært at Sleipner ikke skal etablere seg på Gressvik, da denne virksomheten vil genere mer 
biltrafikk gjennom boligområdet. 
 
Motsetning mellom etablering av ny bebyggelse og bevaring av kulturminner 
Realisering av planforslaget innebærer at eksisterende kulturminner innenfor planområdet må rives. 
Antikvariske vernemyndigheter fraråder riving av lagerbygningen, da de mener bygningen er et viktig 
kulturminne. 

9 Innkomne innspill 

9.1 Merknader 

9.1.1 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av planarbeidet samt utlegging av forslag til planprogram på offentlig ettersyn ble 
kunngjort 7. desember 2017 i Fredrikstad Blad og på Fredrikstad kommunes nettsider. Berørte 
offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner samt naboer og gjenboere til planområdet ble 
tilskrevet direkte.  
Høringsperioden var fra 07.12.2017 til 24.01.2018. Det kom inn 23 uttalelser innen utløpet av 
høringsfristen. 
 
Sammendrag av innkomne uttalelser og forslagsstillers svar på disse er lagt ved planbeskrivelsen, i 
vedlegg 1. 
 

9.1.2 Merknader etter offentlig høringsperiode 26.10 – 10.12.2018 

Planutvalget i Fredrikstad kommune vedtok 17.10.2018 at forslag til Detaljregulering med KU for 
Bruket 23 og 29 skulle legges ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden var 26.10.18 til 
10.12.18. 
 
Det kom inn 19 merknader til planforslaget i høringsperioden. Sammendrag av merknadene og 
forslagstillers svar på innkomne merknader er vedlagt planbeskrivelsen, i vedlegg 13. 
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10 Vedlegg  
Vedlegg 1  Sammendrag innkomne uttalelser og forslagsstillers svar,  

datert 14.05.2018, utført av WSP Norge. 
Vedlegg 2 Stedsanalyse, datert 14.03.2018, utført av WSP Norge AS. 
Vedlegg 3  Trafikkanalyse ny produksjonshall for Sleipner motor,  

datert mai.2018, utført av Rambøll Norge AS. 
Vedlegg 4  ROS-analyse, datert 13.09.2018, utført av WSP Norge AS. 
Vedlegg 5  Konsekvensutredning kulturminner og kulturmiljø Bruket 23 og 29,  

datert 27.03.2019, utført av Kulturminnehjelp AS. 
Vedlegg 6  Bruket 23 og 29, Fredrikstad Kartlegging av naturtyper og naturmiljø,  

datert 29.04.2018, utført av Wergeland Krog Naturkart. 
Vedlegg 7  Bruket 23 og 29, Miljøteknisk grunnundersøkelse Fase 1-2018,  

datert 09.032018, utført av Rambøll Norge AS. 
Vedlegg 8  Vurdering av lokal luftkvalitet ved Gressvik, 

datert 14.03.2018, utført av Rambøll Norge AS. 
Vedlegg 9  Sleipner Motor Støyutredning,  

datert 12.09.2018, utført av Rambøll Norge AS. 
Vedlegg 10A Notat overvannshåndtering,  

datert 13.02.2018, utført av Ingeniørfirmaet Svendsen og co AS. 
Vedlegg 10B Overvannsplan 

datert 13.02.2018, utført av Ingeniørfirmaet Svendsen og co AS. 
Vedlegg 11 Skredfarevurdering iht NVEs retningslinjer, 
  datert 10.01.2018, utført av Civil Consulting AS. 
Vedlegg 12 Vurdering alternative lokasjoner,  

Datert 25.03.2019, utført av WSP Norge AS 
Vedlegg 13 Uttalelser etter offentlig ettersyn, med forslagsstillers kommentarer 

 


