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VEDLEGG 13  

Uttalelser etter høring og offentlig ettersyn, med forslagsstillers kommentarer 
 

 

Bruket 23 og 29, Gressvik - Detaljregulering med konsekvensutredning  Dato 18.06.2019 

Innkomne merknader 

 

Ovennevnte reguleringsforslag var ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 26.10.2018 til 10.12.2018.  

Det har kommet inn uttalelser fra følgende: 

1. Norgesnett, datert 29.10.18 

2. Norges Energi- og vassdragsdirektorat (NVE), datert 24.10.2018 

3. Bane NOR, 05.11.2018 

4. Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 20.11.2018 

5. Else Marie og Gunnar Borge, datert 30.11.18 

6. Kari Elisabeth Sekkelsten m.fl., 02.12.2018 

7. Sameiet Lenafjellet 17/19, datert 30.11.2018  

8. Einar Bratteng, datert 07.12.18 

9. Einar Bratteng, datert 07.12.18  

10. Marion Tillmann, datert 09.12.2018 

11. Dag Ole Johansen, datert 10.12.18   

12. Kystverket Sørøst, datert 10.12.18  

13. Christoffer Kjølberg, datert 10.12.18  

14. Lene Cecilie Kjølberg, datert 10.12.18  

15. Bjørn Kjølberg, datert 10.12.18  

16. Arild Roger Syversen, datert 10.12.18 

17. Statens vegvesen, datert 10.12.18 

18. Fylkesmannen i Østfold, datert 11.12.18 

19. Østfold fylkeskommune, datert 07.12.18 

 

Rådmannen i sin vurdering av planforslaget, samt tilbakemelding fra intern høring i kommune er også medtatt i sammendraget og svar ut av forslagsstiller. 
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VEDLEGG 13  

Uttalelser etter høring og offentlig ettersyn, med forslagsstillers kommentarer 
 

 

Bruket 23 og 29, Gressvik - Detaljregulering med konsekvensutredning  Dato 18.06.2019 

 

 Avsender Uttalelse Forslagsstillers svar 

1 Norgesnett 

 

Norgesnett gjør oppmerksom på at forsendelse må sendes Hafslund 

nett. 

 

Fredrikstad kommune har sendt planforslaget til Hafslund Nett. Det er 

ikke mottatt bemerkning fra dem. 

 

2 Norges Energi- og 

vassdragsdirektorat 

(NVE) 

 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir 

tatt nødvendig hensyn til flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg 

i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder 

uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken. 

 

Forslagsstiller tar kontakt ved behov i det videre arbeidet med prosjektet. 

 

3 Bane NOR 

 

Bane Nor har ingen merknader til forslaget. Tas til orientering. 

4 Eldrerådet og Råd 

for mennesker med 

nedsatt 

funksjonsevne 

Rådene har ingen bemerkninger til det fremlagte forslag til 

detaljregulering utover å påpeke viktigheten av at universell utforming 

ivaretas i planarbeidet. 

Universell utforming vil tas med i det videre arbeidet med prosjektet. 

 

5 Else Marie og 

Gunnar Borge 

Naboer i Lenafjellet 14 mener det vil være en skikkelig nedtur for 

området på Bruket og Lenafjellet, samt bebyggelse som finnes langs 

Hans Eriksens vei dersom Sleipner etableres i området. 

Det virker som utbygger har kjøpt eiendommen for bygging av fabrikk 

lenge før Fredrikstad kommunen ble koblet inn i saken 

 

Det gjøres oppmerksom på at det nå er klart for bygging av 150 

leiligheter ved ferjeleiet ved Gressvik. Dette og etablering av Sleipner 

vil skape mer biltrafikk i området. Etter deres mening er ikke utført 

trafikkanalyse kommet helt i mål. 

 

 

 

 

De håper at Fredrikstad kommune får anledning til å lese innlegget 

deres. 

 

Til orientering kjøpte Sleipner eiendommen i desember 2017. Dette var 

etter arbeidet med planforslaget hadde startet opp og det var opprettet 

dialog med Fredrikstad kommune. 

 

 

 

Planforslag forholder seg reguleringsplan for Bruket 11 m.fl  (planID: 

01061105) som tillater inntil 110 boenheter, og de trafikkutredningene 

som er gjort i forbindelse med dette arbeidet. Det er i denne planen angitt 

at etablering av boliger på denne eiendommen medfører trafikkøkning på 

300 kjt/døgn. Søknad for rammetillatelse og igangsettingstillatelse for 

Bruket Brygger er gjort i etterkant av konsekvensutredning for Bruket 

23. 

 

Alle innkomne uttalelser/ kommentar legges ved i sin helhet til 

planforslaget og er tilgjengelig for alle. 
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VEDLEGG 13  

Uttalelser etter høring og offentlig ettersyn, med forslagsstillers kommentarer 
 

 

Bruket 23 og 29, Gressvik - Detaljregulering med konsekvensutredning  Dato 18.06.2019 

 Avsender Uttalelse Forslagsstillers svar 

6 Kari Elisabeth 

Sekkelsten, 

Lenafjellet 6 

Odd Ragnar 

Pedersen og Lydia 

Pedersen, 

Lenafjellet 16 

Oddvar Eriksen, 

Lenafjellet 8 

Kathrine Nilsen, 

Lenafjellet 2  

 

Naboer gjør oppmerksom på at det er flere feil i underlag brukt til 

trafikkanalysen: 

- Holdeplass i Storveien er nedlagt og fem busslinjer er fjernet, 

grunnet bussomlegging fra Østfold kollektivtransport. 

- Det vil komme mye mer biltrafikk i Hans Eriksens vei enn det 

som er lagt til grunn i analysen. Det stilles spørsmål hvorfor 

det i planforslaget ikke er medtatt kryssutbedringstiltak i 

krysset Hans Eriksens vei/ Storveien. 

 

- Forslagsstiller beklager at det i planforslaget ikke ble fanget opp 

at holdeplass i Storveien var nedlagt og busslinjer var fjernet. 

Dette er rettet opp i revidert planforslag. Det gjøres også 

oppmerksom på at Østfold kollektivtransport jobber 

kontinuerlig med utbedring av sitt kollektiv tilbud, så 

beskrivelsen i planforslaget vil bli et øyeblikksbilde. Fredrikstad 

kommune jobber også med å øke frekvensen på byferga og 

legger til rette for flere anløp. 

- ved utarbeidelse av planforslaget ble tilgjengelig informasjon 

om planlagte tiltak i nærområdet hensyntatt, se også svar til 

Else Marie og Gunnar Borge. Trafikkanalysen viser at økningen 

av trafikkmengden i krysset Hans Eriksens vei/ Storveien på 

grunn av utbygging av Sleipner er liten i forhold til total 

trafikkmengde i Storveien//fv. 117), og derfor er det ikke 

medtatt kryssutbedringstiltak i krysset. Se også tilbakemelding 

fra Staten vegvesen, innspill nr. 17. 

 

7 Sameiet Lenafjellet 

17/19 

Den største bekymringen for beboere i område er den økte 

trafikkmengden og den påfølgende 

trafikkavviklingen den planlagte utbyggingen vil medføre.  

 

Sameiet Lenafjellet 17/19 mener det er flere feil og mangler i utført 

trafikkanalyse: 

2.3 Kollektivtrafikktilbud. 

Her er angitt at nærmeste bussholdeplass er Hans Eriksens vei, 400 m 

unna. Dette gjelder kun for reisende i sydlig retning på Storveien. 

Bussholdeplassen i nordgående retning ble fjernet for flere år siden og 

nærmeste kollektivtilbud er Gressvik Torv, ytterligere 300m unna. 

Dette gjør at muligheten for bruk av kollektivtilbud for arbeidsreiser vil 

være nærmest fraværende. Det bør fremmes forslag om at busstopp ved 

Hans Eriksens vei i nordgående retning reetableres. 

 

3.1.2 Fremtidig trafikk 

Trafikkøkningen i forbindelse med ny boligutbygging for Gressvik 

Bruk er beregnet ut fra 110 leiligheter. Dette tallet er gammelt og det 

har vært kjent i lang tid at denne utbyggingen vil bli på 150 leiligheter. 

 

 

 

 

 

Trafikkanalysen 

2.3 Kollektivtrafikktilbud. 

Forslagsstiller beklager at det ikke ble fanget opp at busstopp for 

reisende i sydlig retning på Storveien var lagt ned. Dette rettes opp i 

revidert planforslag, se også svar til Kari Elisabeth Sekkelsten m.fl. 

 

 

 

 

 

3.1.2 Fremtidig trafikk 

Ved utarbeidelse av planforslaget ble tilgjengelig informasjon om 

planlagte tiltak i nærområdet hensyntatt. I gjeldende reguleringsplan for 

boligområde ved Gressvik fergekai (Bruket Brygge) tillates det inntil 
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Bruket 23 og 29, Gressvik - Detaljregulering med konsekvensutredning  Dato 18.06.2019 

 Avsender Uttalelse Forslagsstillers svar 

Alle tall i forbindelse med denne utbyggingen vil derfor være 40 % feil 

og en ekstra trafikkøkning på 110 kjt/døgn må legges inn i 

beregningene. Trafikkøkningen fra utbygging av Gressvik Brygge vil 

derfor gi en trafikkøkning på 410 kjt/døgn i stedet for angitt 300 

kjt/døgn. Krysset Hans Eriksens vei/Storveien er allerede på 

bristepunktet i beregning med de gale tallene og vil ytterligere bli 

problematiske med oppdatert (virkelig) beregning. I tillegg må rush-

tallene være feil, se punkt 3.2 

 

3.2 Veikapasitet 

I beregningene for morgenrush og ettermiddagsrush, må det ved 

utarbeidelse av makstimen gjort en forglemmelse at etableringen av 

Sleipner AS er en bedrift. Følgelig vil trafikken til og fra 

arbeidsplassen medføre at trafikkretningen for arbeidsreisende vil gå 

motsatt av rushtrafikk ut og inn av Hans Eriksens vei. Tallet på 36 

kjøretøy til og fra Hans Eriksens vei må være totalt feil. Det er angitt at 

bedriften vil ha inntil 150 ansatt og hovedmengden av ansatte vil 

komme og forlate bedriften i løpet av 15 minutter, ved morgen og 

ettermiddags rush. Dette vil sannsynligvis medføre en trafikkmengde 

på rundt 80 – 100 kjøretøy innenfor et kort tidsrom og skape en total 

forstoppelse i krysset med Storveien. Dette har sammenheng med at 

trafikkanalysen antar at økning i brukere av kollektivtransport, gående 

og syklende vil være minimal. 

 

3.8 Tungtrafikk i området 

Det er angitt at Hans Eriksens vei er lite egnet for tungtrafikk og kan 

bli forslått stengt for slik trafikk. Dette er et meget godt forslag, men 

forutsetter bygging av Åledalslinja. Det er angitt at veien er i 

reguleringsfasen, noe den har vært de siste 60 årene. Det siste 

planutkastet for veien har møtt motbør fra alle statlig/fylkeskommunale 

instanser, selv om det nå ser ut som om disse er på gli i forbindelse 

med godkjenning av reguleringsplanen for veien. Men det er ikke 

bevilget penger til utbyggingen og heller ingen instanser som vil påta 

seg dette ansvar, så mulighetene til gjennomføring er minimale. 

 

 

110 boenheter og den trafikkmengden dette medfører, dette er medtatt i 

planforslaget. Se også svar til Else Marie og Gunnar Borge. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Veikapasitet 

Trafikkanalysen er utført fagperson og det er benyttet anerkjente metoder 

for å anta hvor stor trafikkmengde det vil være på ulike deler av dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Tungtrafikk i området 

Etter høring og offentlig ettersyn er reguleringsbestemmelsene revidert 

og det er medtatt følgende for å redusere tungtrafikk i Hans Eriksens vei: 

- 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). 
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 Avsender Uttalelse Forslagsstillers svar 

Parkering i Hans Eriksens vei 

Vi har tidligere meldt inn i forbindelse med KU’en en bekymring for 

parkering i Hans Eriksens vei, dette er kommentert med at «Hans 

Eriksens vei er kommunal vei og her er det ikke tillatt å parkere. 

Melding om feilparkerte biler meldes til Fredrikstad kommune». Det 

har vel aldri vært forbudt å parkere i kommunal vei, hvis denne ikke er 

skiltet med «parkering forbudt». Så her har vel saksbehandler feil og 

det bør fremmes forslag om skilting. 

 

Parkering i Hans Eriksens vei 

Forslagsstiller beklager uttalelse om at det ikke er tillatt å parkere i 

kommunal vei. Det er tillatt å parkere i kommunal vei, så lenge den ikke 

er skiltet med «parkering forbudt».  

 

8 

9 

Einar Bratteng 

 

Bratteng har sendt inn to likelydende kommentarer til planforslaget, så 

forslagsstiller har valgt å svare ut kommentarene samlet.  

 

1.Uenig i at det er nødvendig for Sleipner å ligge inntil sjø 

Sleipner har ALDRI ligget inntil sjø. Likevel setter selskapet nye 

rekorder for omsetning og overskudd, hvert eneste år, jf. 

https://www.proff.no/selskap/sleipner-motor-as/fredrikstad/maskiner-

og-utstyr/IFF5R8N10PO/ slik den lenken viser. Dette viser jo at det 

ikke er en nødvendig forutsetning for lønnsom drift at selskapet må 

ligge inntil sjø. Det vi snakker om for Sleipner er en 

effektivitetsbesparelse for kortere reisevei ved testing. I verste fall er 

dette en kostnad på 0,5 millioner kroner per år. Dette utgjør 1,1 % av 

resultat for 2017 før skatt. Det er denne effektivtetsgevinst som skal 

veies opp mot ulempene ved tiltaket. Denne effektivtetsgevinsten er 

klart for liten til at den kan utveie alle de negative ulempene som 

tiltaket medfører. Sleipner har siden 2015 påstått at de skal flytte ut av 

Fredrikstad og dette er åpenbart ikke riktig og er en udokumentert 

påstand. Tiden som er gått viser at påstanden er feilaktig. Det er all 

grunn til å tro at denne påstanden er fremsatt utelukkende for fremme 

et utidig press overfor personer som ikke har nødvendig økonomisk 

forståelse. Undertegnede stiller spørsmålstegn ved politikernes og 

Fredrikstad kommunes kompetanse når udokumenterte påstander som 

ikke støttes av foreliggende fakta i saken legges ukritisk til grunn. 

 

 

 

 

 

1. Uenig i at det er nødvendig for Sleipner å ligge inntil sjø 

Sleipner utvikler sidepropeller og baugpropeller. Før ferdig produkt 

sendes ut på markedet må det testes i vann. I dag leier Sleipner flere 

steder langs Glomma som teststasjoner, da det kun er de minste 

produktene som kan testes i testbassenget i Arne Svendsens gate 6-8. Når 

Sleipner skal investere i bygge nye lokaler er en tomt nær sjøen en 

forutsetning, slik at det er mulig med optimal utvikling, produksjon og 

testing av produkter og lagring før produktene sendes kundene. 

Etablering av produksjons- og testlokaler i lokaler ved vann gjør det 

mulig med testing av produktene i nærheten av produksjonen. 
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 Avsender Uttalelse Forslagsstillers svar 

2. Fredrikstad kommunes håndtering av saken er i strid med 

rundskriv H-6/18 "Lover og retningslinjer for planlegging og 

ressursutnytting i kystnære sjøområder" – medvirkning. 

Det vises til retningslinjene pkt. 2.1, hvor følgende fremkommer: 

Kommunen bør være særlig oppmerksom på at planlegging i sjø 

involverer en del andre interessenter og brukere enn ved planlegging på 

land. En del grupper har også mindre erfaring med planarbeidet. Det 

må derfor legges til rette for å få aktuelle berørte med i prosessen slik 

at de gis anledning til å fremme relevante innspill. 

Under samme punkt fremkommer følgende: 

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra 

grupper som krever spesiell tilrettelegging. Grupper og interessenter 

som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for 

medvirkning på annen måte. Når det gjelder planlegging i sjø fremgår 

det med andre ord at kommunen har en særskilt aktivitetsplikt, som i 

denne saken er tilsidesatt av kommunen og som gir grunnlag for 

ugyldighet. Det aktuelle planområdet i denne saken dekker ca ½ av 

seilingsleden i dette tilfellet. Elva er riktig nok bred på dette punktet, 

men den seilbare leden utgjør bare 50 – 60 m fra tomten til sleipner 

motor og ut i vannet. Dette fremgår KLART av kart over området som 

viser merking av grunna. Sleipner Motor skal bygge 15 m i høyden 15 

m ut i Seilingsleden. Det er åpenbart at dette får konsekvenser for en 

stor gruppe brukere og det er rimelig klart hvem disse er. I dette 

tilfellet er kommunen forpliktet til å ta kontakt med alle båtforeninger 

som benytter seilingsleden for å anmode om høringsinnspill, også 

konsekvenser for Tall Ship Race må vurderes (disse bruker området 

som seilingsled). Kommunen er også kjent med at på nabotomten til 

Sleipner kommer "Bruket Brygge" med 120 boenheter, jf. 

https://www.bruketbrygge.no/. Disse leilighetene er for en stor del 

solgt og disse personene har ikke fått mulighet til å gjøre seg kjent med 

planene. De er heller ikke på annen måte blitt informert. Videre 

innebærer tiltaket at elverommet lukkes – i strid med kommuneplanen. 

Alle friluftsinteresser som kan tenkes å bli berørt må også kontaktes 

mv. Det er ikke tilstrekkelig å legge det ut på kommunens nettsider 

eller annonsere i Fredrikstad Blad. 

 

2. Fredrikstad kommunes håndtering av saken er i strid med 

rundskriv H-6/18 "Lover og retningslinjer for planlegging og 

ressursutnytting i kystnære sjøområder" – medvirkning.  

Forslagsstiller har varslet direkte de som har stått på varslingslisten over 

berørte naboer og offentlige myndigheter. Oppstart er i tillegg varslet på 

kommunens hjemmeside og i Fredrikstad Blad. Åpent informasjonsmøte 

ble avholdt i forbindelse med oppstart av planarbeidet. 

Planavgrensningen ut til farled er bestemt i samarbeid med 

planmyndighetene. Planforslaget legger til rette for at det tillates tiltak 

inntil 15 m fra dagens strandlinje på mindre område langs elva, og i 

reguleringsbestemmelsene sikres det at bebyggelse i del av feltet som går 

ut i Vesterelva plasseres og utformes slik at den gir minst mulig endring 

av elvebunnen. Det tillates fundamentering på søyler innenfor dette 

feltet. Det planlegges at mindre del av bebyggelse i 1 etasje vil stikke ut i 

elva. Her vil testanlegget/teststasjonen plasseres. Det betyr at det vil 

være elv under bebyggelsen. Mindre deler av 2 etasje vil krage ut over 

elva, men ikke fundamenteres her. Det tillates takutstikk i byggets 

lengde. Det vil være mulig å anlegge kaianlegg langs bebyggelse for å 

plass for testbåten. 

Nye naboer ved «Bruket Brygge» er ikke varslet spesielt i denne saken, 

da det ved varslingstidspunktet ikke var solgt leiligheter her.  
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 Avsender Uttalelse Forslagsstillers svar 

3. Fredrikstad kommunes håndtering av saken er i strid med 

rundskriv H-6/18 "Lover og retningslinjer for planlegging og 

ressursutnytting i kystnære sjøområder" – regionalt planforum 

Av rundskrivet følger det videre under pkt. 2.1 følgende: I tillegg skal 

det i hver region være regionalt planforum, der kommuner og regionale 

myndigheter skal ta opp kommunale eller private planforslag i tidlig 

fase. Plan- og bygningsloven ble endret slik at det med virkning fra 01. 

juli 2017 er obligatorisk for alle fylkeskommuner å opprette og drive et 

regionalt planforum. Samme dato trådte det i kraft nye bestemmelser i 

§ 12-8 om oppstartsmøte for private planforslag, jf. rundskriv H-6/17. 

Disse nye reglene gjelder for denne detaljreguleringsplanen og 

høringen. Jeg kan ikke se av saksdokumentet at denne saken er 

behandlet i regionalt planforum, noe som åpenbart er nødvendig siden 

den berører regionale interesser og friluftslivsinteresser. Dette ville 

åpenbart hatt betydning for saken og for å avdekke mulige 

interessekonflikter i området. Det er potensielt en lang rekke bruker av 

området og elven strekker seg helt opp til Sarpsborg. Med forbehold 

om at saken er blitt behandlet i regionalt planforum uten at noen har 

fått vite om det, så er dette også en ugyldighetsgrunn som må føre til at 

planprosessen stanses og at det må avholdes et nytt oppstartsmøte. 

 

4. Mangelfull utredning - kravene til konsekvensutredninger er 

ikke overholdt- De materielle krav til konsekvensutredninger er 

gitt i forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854). 

De materielle krav til konsekvensutredninger i forskriften synes ikke 

overholdt. I henhold til forskriftens § 17 skal all tilgjengelig 

informasjon legges til grunn. Dette er ikke gjort, verken i forhold til 

trafikk, støy eller miljøkonsekvenser. Dette kan bare summerisk 

gjengis: 

• Øivind Johansens verk "Ønsøys Flora" er ikke innhentet, hvor det 

fremgår at det fra Gressvik Bruk alene er funnet 75 sjeldne planter som 

skyldes trelastindustrien. Hvor er denne fagkunnskapen benyttet? 

• Det er ikke innhentet tilstrekkelig informasjon om verken 

eksisterende ferskvann eller saltvannsarter 

• Se forøvrig punktet under miljø 

3. Fredrikstad kommunes håndtering av saken er i strid med 

rundskriv H-6/18 "Lover og retningslinjer for planlegging og 

ressursutnytting i kystnære sjøområder" – regionalt planforum  

Forslagsstiller er kjent med endring i plan- og bygningsloven av 

01.07.2017 vedrørende regionalt planforum, opprettelse og drift av dette. 

Det er den enkelte kommune som melder inn saker til regionalt 

planforum. Fredrikstad kommune har i denne saken funnet at det ikke er 

nødvendig å ha med detaljreguleringsplanen i regionalt planforum da 

regionale interesser er kjente gjennom tidligere prosesser i saken. 

Til orientering ble det avholdt oppstartsmøte 31.08.2017, der 

representanter fra planavdelingen Fredrikstad kommune og forslagsstiller 

deltok. Det er ikke nødvendig å avholde nytt oppstartsmøte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mangelfull utredning - kravene til konsekvensutredninger er ikke 

overholdt 

De materielle krav til konsekvensutredninger er gitt i forskrift om 

konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) er overholdt.  

• At Øyvind Johansens verk «Onsøys flora», eller svært mye annen 

naturfaglig litteratur fra området ikke er nevnt, skyldes at en 

konsekvensvurdering av et tiltak ikke skal være en fullstendig 

beskrivelse av alle trivielle arter i et planområde, men at det skal være en 

vurdering av et tiltaks konsekvens for spesielle naturforekomster eller 

spesielle / rødlistede arter. Det er et faktum at planområdet i hovedsak 

består av opparbeidede områder og i svært liten grad av opprinnelig 

natur.  

• Se svar under punkt Det mangler ferskvannsutredning 

• Se svar under punkt for støyutredning 
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• Støy vurderingene er mangelfulle og tar ikke innover seg at det 

kommer 120 nye boenheter vegg i vegg med Sleipner, hvordan vil 

dette påvirke? 

• Alternativ vei rundt Gunnelandet er overhodet ikke vurdert, selv om 

dette var et innspill til utformingen av konsekvensutredningen 

• Avviklingen av trafikk i krysset Hans Eriksens vei/Storveien kontra 

alternativet er ikke vurdert. 

• Støykonsekvenser er bare vurdert for den delen av Hans Eriksen vei 

som ligger nærmest Sleipner, ikke øverst hvor støykonsekvensene er 

verst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lokalluftforurensning ved trafikkavvikling til Sleipner er ikke 

vurdert. 

• Krav til støyskjerming er ikke vurdert. 

• Dette er midt i et boområde, krav til trafikksikkerhet for skolebarn om 

man ser Sleipner i sammenheng med "Bruket Brygge" er ikke vurdert. 

 

• Forurensning er ikke vurdert. Det er klart testing av propeller vil gi 

forurensning i spredning av sedimenter og oljeutslipp. Dette ser heller 

ikke vurdert. 

 

 

• Forurenset grunn er overhodet ikke vurdert utover å konstatere at det 

utgjør en stor risiko. 

• Støyvurdering er ikke mangelfull i forhold til støyvurdering av 120 nye 

boliger vegg i vegg med Sleipner. Støyvurdering gjort i forbindelse med 

dette planarbeidet viser at det ikke vil gi støy på fasade på området der 

nye boliger er under oppføring som følge av etablering av Sleipner på 

Bruket 23. Dette viser støykartet selv om nye boliger er nevnt spesielt i 

planforslaget. Forslagsstiller gjør også oppmerksom på at Gressvik 

båthavn ligger mellom «Brygget Brygge» og Bruket 23.  

• Veien rundt Gunnelandet er vurdert som mulig alternativ i 

planforslaget dersom belastningen i Hans Eriksens vei blir for stor. I 

etterkant av offentlig ettersyn har forslagsstiller avholdt møte med 

Fredrikstad kommune teknisk drift vei for å diskutere om veiene 

Gunnelandet og Bruket kan brukes som avlastningsveier. 

• I trafikkvurderingen er det for ikke å undervurdere belastningen av 

krysset med Storveien antatt at all trafikk til/fra boligområdet og Bruket 

belaster Hans Eriksens vei. Det er av den grunn ikke sett på 

trafikkavvikling i andre kryss i Storveien. 

• Støy fra Storveien er ikke inkludert i utredningen, av hensyn til 

synlighet i kartene. Det gjøres også oppmerksom på at om støyen fra 

Storveien hadde vært inkludert, ville bidraget fra denne vært omtrent 10 

dB større enn bidraget fra Hans Eriksens vei, og således ført til at 

støybidraget fra Hans Eriksens vei ville vært neglisjerbart for den øverste 

delen av veien, nærmest krysset. 
• Trafikkmengde er underlag for vurderingen og beregning av 

luftforurensning. 

• Det er gjort vurderinger av støyskjerming i støyutredingen og det er 

konkludert med at økning av støy ikke krever støytiltak. 

• For vurdering av trafikksikkerhet se svar til pkt, 8 Mangelfull utredning 

for trafikksikkerhet. 

• Produktene som testes ved Sleipner er sidepropeller med elektrisk 

motor som sikrer forflytning av båter uten bruk av motorkraft. Disse 

propellene stikke mindre ned i vannmassene enn kjøl og motor til andre 

båter i leden. Testing av produktene vil derfor ikke forurense ved 

oljeutslipp og spredning av sedimenter. 
• Videre undersøkelse og ev. fjerning av forurenset masse i planområdet 

er sikret i reguleringsbestemmelsene. 
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• Lengden på den seilbare farleden er ikke målt og hvor stor del av den 

Sleipner vil beslaglegge på bekostning av allmennheten. 

 

• Tiltaket er ikke sett i sammenheng med at man på nabotomten vil 

åpne ned til elva og lage kyststi. 

 

 

 

 

• Støy og trafikkutredningen er basert på uriktige forutsetninger og 

faktiske tall. 

• Klimaendringer er ikke vurdert (økt havnivå) 

Dette innebærer at nåværende miljøtilstand ikke er tilstrekkelig vurdert, 

jf. forskriftens § 20, og at de langsiktige virkningene av tiltaket er 

vurdert i noen grad overhodet. Konsekvensutredningen slik den 

foreligger tilfredsstiller ikke kravene i forskriften og dette vil bli 

forfulgt som selvstendig klagegrunn. 

Det forhold at kommunen ikke på eget grunnlag har påpekt helt 

åpenbare feil og mangler ved konsekvensutredningen vitner om en 

politisk styrt prosess og som bærer preg av hastverksarbeid. Dette er i 

strid med kravene til administrasjonen om at de skal opptre saklig, 

objektivt og nøytralt. Dette innbyr ikke til tillit. 

 

5. Mangelfull utredning – biologisk mangfold 

5.1 Det mangler ferskvannsutredning 

I vedtaket om byggetillatelse fra kommunen som ble opphevet i juni 

2017 ble det stilt en lang rekke krav til utredninger blant annet en 

ferskvannsutredning. Undertegnede kan ikke se at dette er foretatt i 

denne omgangen. Konsekvensen av dette er den litt underlige 

situasjonen at Sleipner Motor AS er blitt pålagt å utrede mindre ved 

detaljreguleringsplanen enn ved søknaden om dispensasjon som er en 

forenklet prosess. Det er vanskelig å se at dette kan være riktig eller i 

tråd med kravene i lov om biologisk mangfold. Det er også et klart 

behov for en slik utredning. Massene som utenfor det Tørkehallen (og 

der Sleipner planlegger å bygge) består av kampestein, som er et kjent 

og yndet tilholdssted for ål som er en rødlistet art. Det er rimelig 

• Bruket 23 har elvekant på 117 m, avstanden mellom Bruket 23 og 

«Værste» er på det smaleste 187 m. Avstand ut til avmerket farled er 64 

m, farleden er ikke del av planområdet. 

• «Bruket Brygge» planlegger elvepromenade langs elva, men denne 

fortsetter ikke over naboeiendom med småbåthavn. Det er derfor naturlig 

at elvepromenaden går over i kyststien som går langs veiene Bruket og 

Gunnelandet. Dette er i samsvar med gjeldende planer for 

næringsområdet langs elva og planforslaget forholder seg til dette og 

gjort i henhold til avtale med Fredrikstad kommune teknisk drift vei. 

• Svar på forutsetninger og faktiske tall for støy- og trafikkutredninger er 

svært utfyllende under pkt 7.1 Uriktige forutsetninger. 

• Det er kjent at planområdet, som andre områder og tomter som ligger 

langs Glomma er stormfloutsatt. Dette er bakgrunnen for at kommunen 

har satt vernesone flom på alle disse områdene og krever at det skal 

utføres flomsikringstiltak på disse eiendommene når det oppføres ny 

bebyggelse. I detaljplanen for Bruket 23 og 29 er slike tiltak sikret i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

 

 

 

 

 

5. Mangelfull utredning – biologisk mangfold 

5.1 Det mangler ferskvannsutredning 

Forvaltning av natur baseres i hovedsak på forvaltning av arters 

leveområder og da hovedsakelig områder som har spesiell betydning for 

bevaring av naturmangfoldet. En konsekvensvurdering av tiltakets 

betydning for naturmangfold innebærer derfor først og fremst en 

kartlegging av prioriterte naturtyper samt eventuelle biotoper for sjeldne 

eller rødlistede arter. En opplisting og beskrivelse av alle kjente arter 

som er observert innenfor området er ikke en del av en 

konsekvensvurdering i forbindelse med tiltak.   

Når det gjelder nebbsik, så er artsbegrepet når det gjelder sik svært 

kontroversielt internasjonalt. I Norge regnes imidlertid alle former av sik 
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åpenbart at dette skulle ha vurdert hvilken betydning dette vil ha for 

oppveksten av ål i området. Og det er en klar feil. I tillegg innehar 

denne delen av Glomma, den enste av to kjente bestander av nebbsik i 

Norge, jf. HTTPs. I Norge finnes det nebbsik i munningene til Glomma 

og Berbyelva. Det fremgår av ovennevnte at nebbisk er en vandrende 

bestand og det helt åpenbart at Sleipner bygging rett ut i elva, med 

tilhørende testing og endring av strømforhold skulle ha vært vurdert for 

det biologiske mangfold og lov om ferskvannsfisk. Dette må særlig 

gjelde når området innenfor (floa) er et kjent beiteområde for 

nebbsiken. Når dette ikke er gjort foreligger det helt åpenbare mangler 

ved utredningen som vil føre til ugyldighet. 

 

5.2 Det fremgår av direkte av utredning av biologisk mangfold at den 

er mangelfull 

Det som fremstår som svært merkelig er at den utredningen av 

biologisk mangfold som Sleipner har fått utført, selv opplyser at den er 

mangelfull. Av vedlegg 6 til detaljreguleringsplanen fremgår følgende 

på side 12: 

Feltarbeidet ble gjennomført den 6. april. Tidspunktet er ikke ideelt 

med hensyn til naturkartlegging på land, Videre fremkommer det på 

side 13: Det er mulig at det innimellom løvoppslaget på den lille 

trebevokste kollen (lokalitet 2 i figur 8 nedenfor) også vil finnes den 

rødlistede arten ask (VU), men i så fall bare som småplanter. 

Videre fremgår det på side 16: Det har bare vært én dag med feltarbeid 

og dette ble gjort i april, altså utenfor vekstsesongen. 

Til tross for at området umiddelbart ikke gir inntrykk av å være meget 

verdifullt, viser kartleggingen at området har naturkvaliteter utenom 

det forventede. Av de siterte avsnittene fremgår det altså at 

naturkonsulenten selv mener at tidspunktet 6. april ikke er ideelt fordi 

det er utenfor vekstsesong! og han bare har vært det i 1 dag. Det må 

være rimelig åpenbart for alle og enhver at man ikke kan vurdere 

biologisk mangfold på vinteren eller når ingenting vokser. 

Naturkonsulenten slår jo selv fast at området har naturkvaliteter 

utenom det forventede. Det er altså all grunn til å kreve at 

undersøkelsene skal gjennomføres i vekstsesong. Dette er område som 

er kjent for særegne naturtyper på grunn av den store trelastindustrien. 

som én art. Planområdets vurderes ikke å ha spesiell betydning hverken 

for nebbsik, ål eller noen av alle de andre fiskeartene i Nedre Glomma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Det fremgår av direkte av utredning av biologisk mangfold at den er 

mangelfull 

Det påpekes i rapporten at tidspunktet for kartlegging av biologisk 

mangfold på land ikke er ideelt, men vi mener at dette likevel kan 

forsvares, da det i områdene på land finnes svært lite igjen av 

opprinnelig natur. Den eneste forekomsten er en ganske kraftig berørt 

tresatt skrotemark på ca. 1,8 daa sentralt i området. Denne er også omtalt 

og avgrenset som område 2 i rapporten. Arealet er ikke en prioritert 

naturtype, og det er svært lite sannsynlig at denne lokaliteten er et 

funksjonsområde for hensynskrevende eller rødlistede arter. Det nevnes 

at det trolig vokser ask på lokaliteten. Ask er rødlistet, men dette er pga. 

en soppsykdom som truer arten, særlig små trær, og en forekomst av 

askeoppslag eller småplanter av ask anses i forvaltningen ikke som 

hensynskrevende i et område hvor ask er en vanlig forekommende art.  

Sannsynligheten for å påvise bestander av sjeldne eller rødlistede arter av 

så stor betydning at det ville kunne få betydning for vurderingen av 

tiltaket, ble vurdert så liten at det ble ansett som unødvendig å gjøre en 

full inventering av vegetasjonen i planområdet – noe som ville bety 

gjentatte besøk i planområdet gjennom hele vekstsesongen.  

 

Når det gjelder sitatet om at området har …naturkvaliteter utenom det 

forventede..., så blir det feil når dette sitatet plukkes ut av sin 

sammenheng. Den neste setningen etter sitatet sier følgende: «Dette 

gjelder forekomsten av en tett bestand med blåskjell i en sjøvannskile 
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Det er påvist hele 75 plante- og blomstertyper unike for Onsøy på 

grunn av tømmerlastindustrien. Dette er velkjent og veldokumentert. 

Det vises i den forbindelse til Johansens verk "Onsøys Flora" som jeg 

overhodet ikke kan se er nevnt i utredningen. Det er derfor rimelig klart 

at utredningen om det biologiske mangfoldet er mangelfull. 

 

 

 

 

 

 

5.3 Mangelfull utredning om testanlegget 

I tillegg til de ovennevnte mangelfulle punktene fremgår følgende av 

det samme vedlegget: Planprogrammet er relativt konkret når det 

gjelder utforming av bygningen og det omfanget den vil ha på arealet 

langs Glomma. Det som er noe usikkert, og som ikke planene sier noe 

om, er om / evt. i hvor stor grad uttestingen av sidepropellere, som er 

bedriftens hovedprodukt, vil bli foretatt i elva, og i så fall hva vil dette 

kunne bety for livet på bunnen av elva. Vil f.eks. propellere skape så 

sterk strøm ved uttesting at sjiktningen mellom elvevann og sjøvann 

forstyrres. Samlet anses omfangsvurderingene å være relativt 

nøyaktige, med en usikkerhet for om uttesting av sidepropellere skal 

foregå i elva og evt. hvilken innvirkning dette har for vannforekomsten 

og dyrelivet i elva. Noe usikkerhet er imidlertid knyttet til et evt. 

anlegg for uttesting av sidepropellere, og dette tiltaket bør derfor være 

gjenstand for en egen utredning. Jeg kan heller ikke se at en slik 

utredning foreligger, selv om det er identifisert risiko som også med 

ses i sammenheng med hvordan endring av strømforholdene i elva vil 

påvirke gyteområder for fisk og nedslamming nedstrøms marina. Dette 

er også en klar mangel som må føre til ugyldighet av et vedtak om 

detaljreguleringsplan. 

 

5.4 Endring av strømforhold 

Når man skal bygge 15 meter ut i elva synes det rimelig klart at dette 

vil endre strømforholdene i elva. Nedstrøms er det flere store båtplasser 

og marinaer. Denne endringen av strømforholdene må naturligvis 

langs bunnen i elva». Utover dette er det ikke påvist naturkvaliteter 

utenom det forventede.  

At Øyvind Johansens verk «Onsøys flora», eller svært mye annen 

naturfaglig litteratur fra området ikke er nevnt, skyldes at en 

konsekvensvurdering av et tiltak ikke skal være en fullstendig 

beskrivelse av alle trivielle arter i et planområde, men at det skal være en 

vurdering av et tiltaks konsekvens for spesielle naturforekomster eller 

spesielle / rødlistede arter. Det er et faktum at planområdet i hovedsak 

består av opparbeidede områder og i svært liten grad av opprinnelig 

natur.  

 

5.3 Mangelfull utredning om testanlegget 

Informasjon om Sleipners hovedprodukt, thrustere og testing av disse 

fremkom ikke godt nok i informasjon til offentlig ettersyn. Forslagsstiller 

beklager dette. Planbeskrivelsen er supplert med følgende informasjon: 

Hovedproduktet er sidepropeller med elektrisk motor som sikrer 

forflytning av båter uten bruk av motorkraft. 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 medfører påvirkning av strømforholdene, 

evt. saltvannssjiktningen i elva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Endring av strømforhold 

Planområdet er ikke vurdert til å ha noen spesiell funksjon for arter 

utover den blåskjellbestanden som ble påvist. De nevnte fiskearter er 

ferskvannsarter som tidvis oppholder seg i brakkvann, men som gyter i 
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undersøkes. Hvordan vil dette påvirke nedslammingen av elven 

nedstrøms, blir det økte kostnader for de med båtplasser nedstrøms, 

hvordan vil gyteforholdene til sik, brasme og vederbuk påvirkes? Slike 

fundamentale spørsmål synes overhodet ikke å være vurdert og det 

fremstår som nærmest uforklarlig. 

 

5.5 Mangelfull kunnskap 

Av utredningen synes naturkonsulenten å legge til grunn at det påvist 

"abbor" og "ål" i elva. Dette feil. Det foreligger minst et 20-talls 

ferskvannsarter i dette området for å nevne noen: brasme, sik, 

vederbuk, hork, laue, gjørs og sik. I tillegg kommer flere 

saltvannsarter. Disse overhodet ikke nevnt i utredningen og det kan da 

reises spørsmål om disse er overhodet er vurdert. Dette må sammen 

med de andre punktene før til ugyldighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Mangelfull kartlegging av langtidsvirkninger (Klima) 

Kommunen må generelt i sin kartlegging ta høyde for 

klimaforandringer, med mer flom og generelt våtere vær. 

Undertegnede kan ikke se at disse langtidsvirkningen er tatt høyde for i 

konsekvensutredningen. Tilgjengelig kartverk viser at aktuelle 

utbyggingsområdet forventes å være fullstendig oversvømt ved 20 års 

stormflo. Det synes derfor klart at dette er område man ikke ønsker å 

bygge i, med mindre det pålegges relativt omfattende tiltak og at 

konsekvensene utredes nærmere. Dette kan jeg ikke se er gjort. Særlig 

må dette gjelde her, hvor man i kombinasjon strøm fra Glomma og 

møtende stormflo kan gi uante skader. 

 

 

ferskvann. For disse er området et potensielt næringsområde, på lik linje 

med resten av elva. Tiltakets konsekvens for kostnader for 

nedenforliggende båtplasser er ikke et mandat for 

konsekvensvurderingen for naturmangfold. 

 

 

5.5 Mangelfull kunnskap 

I den offentlige databasen Artskart er abbor og ål de eneste fiskeartene 

som er nevnt for planområdet. Dette er nevnt i rapporten for å vise at den 

offentlige kilden Artskart er sjekket ut for planområdet. Konsulenten er 

kjent med at Glommas nedre deler er det mest artsrike 

ferskvannssystemet i landet når det gjelder ferskvannsfisk. Planområdet 

som funksjonsområde for fisk, både saltvannsfisk og ferskvannsfisk er 

vurdert og det kan ikke sannsynliggjøres at området har noen spesiell 

funksjon for noen fiskearter. 

Ressursbruken i forbindelse med kartlegging av natur forut for en 

konsekvensvurdering vil alltid kunne være gjenstand for diskusjon. Vår 

kunnskap om Østfoldnaturen, samt vårt kontaktnett av lokalkjente felt- 

og fagbiologer, tilsier at kunnskapsnivået forut for denne vurderingen er 

tilstrekkelig, og at det er svært lite sannsynlig at det vil kunne påvises 

naturtyper eller arter som vi kunne påvirke det endelige resultat av 

konsekvensvurderingen av dette tiltaket.  

 

5.6 Mangelfull kartlegging av langtidsvirkninger (Klima) 

Det er kjent at planområdet, som andre områder og tomter som ligger 

langs Glomma er stormfloutsatt. Dette er bakgrunnen for at kommunen 

har satt faresone flom på alle disse områdene og krever at det skal 

utføres flomsikringstiltak på disse eiendommene når det oppføres ny 

bebyggelse. I detaljplanen for Bruket 23 og 29 er slike tiltak sikret i 

reguleringsbestemmelsene, det er satt krav til at ved søknad om 

rammetillatelse skal det dokumenteres hvilke tiltak som skal gjøres. 

Sleipner ønsker i utgangspunktet å heve bebyggelsen slik at denne 

plasseres på kote +2,5, som er flomgrense for planområdet. 
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6. Mangelfull utredning støy 

Innledningsvis påpeker jeg at jeg ikke kan se at utredningen er utført i 

samsvar med retningslinjene i T-1442. I det hele tatt kan jeg ikke se at 

veistøy er berørt overhodet. Støyen som er interessant her er jo støy fra 

tilførselstrafikk. I den grad man overhodet kan si at dette er vurdert er 

jo dette bare for nedre del av Hans Eriksens vei. Det interessante er jo 

nettopp enden mot Hans Eriksens vei. Det er jo her det vil oppstå store 

køproblemer og hvor boligene ligger TETTEST på støykilden. 

Økningen i støy må jo her ses i sammenheng med etableringen av 

"Bruket Brygge». Det er jo poenget – se ting i sammenheng. Støy fra 

testanlegget til Sleipner Motor kan jeg heller ikke se er berørt. Dette vil 

åpenbart berøre svært mange, ikke bare "Bruket Brygge". Lyd bærer 

som kjent over vann. Her vil jo potensielt hele sentrumsområdet bli 

berørt. Avhengig av hvordan testområdet skal utvikles byggteknisk og 

hvordan man har tenkt til å teste. Dette hopper jo hele 

konsekvensutredningen glatt bukk over. Tilsvarende gjelder 

testanleggets påvirkning på det marine miljøet. Dette er helt åpenbart 

en mangel som vil føre til et eventuelt vedtak fra kommunestyret om 

fastsettelse av detaljreguleringsplan vil bli opphevet. Behovet for 

støysikring er overhodet ikke vurdert, og utredningen som sådan er 

åpenbart basert på feil premisser. I og med at utredningen om trafikk er 

basert på feil tall, så vil nødvendigvis også støyutredningen måtte være 

det. 

 

7. Mangelfull utredning trafikk 

7.1 Uriktige forutsetninger 

I utredningen om trafikk s. 4 fremgår det at dagens vei er mangelfull: 

I henhold til Statens Vegvesens håndbok V121 bør det allerede i 

dagens situasjon anlegges kanalisering i sekundærvei og 

venstresvingefelt i krysset. (Krysset Hans Eriksens vei/Storveien). 

Videre heter det: 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. Det 

er allerede i dag mangler ved veien ved at det skulle vært sekundærvei 

for trafikkavvikling. Det er det ikke. Det innebærer at 

6. Mangelfull utredning støy 

Tilførselstrafikk er hovedkilden til støy, og i støyrapporten er det tatt 

høyde for økt støy ut fra den økte trafikkmengden etablering av Sleipner 

vil tilføre området. I kapittel 6.2 i støyrapporten gjøres det oppmerksom 

på at støy fra Storveien ikke er inkludert i beregningene, og dersom 

denne hadde vært inkludert hadde endringen totalt sett vært enda mindre. 

Støykilden ved anlegget er tungtrafikken, det er ikke støy fra 

produkttesting, og vurdering av disse er medtatt i rapporten.  

 

Støyfaglig rådgiver vurderer at det ikke er nødvendig med støytiltak 

langs Hans Eriksens vei ved etablering i henhold til krav i T-1442 og 

veileder M-128 pkt 3.5.2 når økningen er under 3 dB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Mangelfull utredning trafikk 

7.1 Uriktige forutsetninger 

Trafikkonsulent baserte beregningen av trafikkgenerering fra 

planområdet i dagens situasjon på trafikktelling utført av kommunen. Det 

er også gjort en vurdering av trafikkgenerering i forhold til eksisterende 

og framtidig regulering, samt dagens tungtrafikkandel. Dette er 

sammenlignet med dagens bruk av området og det er gjort en faglig 

vurdering av faktisk trafikkgenerering. Dette har resultert i en 

trafikkgenerering på 120 bilturer/døgn. Etter pålegg fra SVV og 

Fredrikstad kommune teknisk avdeling Vei er det medtatt økning i 

trafikkmengde ved utbygging av planlagte 110 boliger ved Gressvik 

fergekai.  
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trafikkavviklingsfaktoren på 0,74 allerede av dette grunnlag er feil, 

fordi den ikke tar høyde for allerede mangelfulle rammebetingelser. 

Faktoren er feil også på annet grunnlag. Realiteten i situasjonen er at 

trafikkavviklingen langt overstiger en faktor på 0,8 som innebærer 

store problemer for trafikkavviklingen. Tallet på 0,74 tar heller ikke 

høyde for at det i samme "rushtid" er mange biler fra "Bruket Brygge" 

som skal på arbeid. Rapporten tar derfor ikke innover seg 

sumbelastningen, noe som er hele poenget med en 

konsekvensutredning. Dernest følger det videre i rapporten, hvor det 

fremkommer: Bygningene og oppstillingsarealet som vil bli fjernet i 

samband med utbyggingen antas å generere ca. 120 bilturer/døgn i 

dagens situasjon. Dette er helt åpenbart feil, siden det er en marina uten 

aktivitet. Dette tallet kan jeg overhodet ikke se er basert på riktige 

forutsetninger eller målinger, men tallet basert på et helt udokumentert 

skjønn. Dette er en klar mangel. Trafikkveksten er således langt høyere 

enn det rapporten legger til grunn. Basert på utdragene ovenfor synes 

det rimelig klart at trafikkbelastningen og veksten vil være langt høyere 

enn det rapporten legger til grunn. Det brukes uriktige forutsetninger 

og total situasjonen tas ikke betraktning ved vurderingen, blant annet 

ved at veiene i dag er mangelfulle. De generelle forutsetningene for 

trafikkberegninger må naturligvis tilpasses den faktiske situasjonen, 

noe som ikke er gjort her. 

 

7.2 Veien er ikke egnet for tungtrafikk 

Av rapporten s. 11 fremkommer følgende: 

Det er kommet inn bekymringer fra naboer til planområdet om økt tung 

trafikk i området og spesielt i Hans Eriksens vei. Hans Eriksens vei er 

stedvis smal (ca. 4,5 m) og med dårlige siktforhold. Man kan ikke alltid 

møte tungtrafikk her. Breddeutvidelse er vurdert å føre til økt hastighet, 

og anbefales derfor ikke. Det følger av rapporten selv at veien ikke er 

bred nok for tungtrafikk! Dette taler sammen med de øvrige hensyn 

klart mot tiltaket, noe som tilsier at all trafikk bør ledes om 

Gunnelandet som er en bedre løsning. Det klart uforsvarlig å ha 

tungtrafikk i en vei som er smalere en 4,5 meter. Dette er et 

tungtveiende mothensyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Veien er ikke egnet for tungtrafikk 

Etter høring og offentlig ettersyn er reguleringsbestemmelsene revidert 

og det er medtatt følgende for å redusere tungtrafikk i Hans Eriksens vei: 

- 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). 
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7.3 Alternativ trafikkomlegging 

Rapporten nevner bare Gunnelandet som en omlastningsvei. Det er 

rimelig klart at dette skulle vært vurdert som en hovedvei når det går så 

tydelig frem av rapporten at både bredden og standarden på veien er 

utilstrekkelig. Den miljømessige påvirkningen av trafikken blir også 

vesentlig mindre for befolkningen samlet ved at Hans Eriksen vei 

sperres for trafikk til en eventuell Sleipner fabrikk. Det er mangel ved 

rapporten at trafikkalternativ ikke er vurdert. Dette ble rent faktisk spilt 

inn av mange i høring av forslaget til konsekvensutredning og det må 

føre til ugyldighet at det ikke er tatt med. Nok en gang påpekes det at 

det fremstår som meningsløst å ha en offentlig høringsprosess om 

konsekvensutredningen, når ingen høringsinnspill blir tatt med. 

 

8. Mangelfull utredning for trafikksikkerhet 

Av rapporten om trafikk på side 7: 

Det er ikke noen oppmerkede gangfelt i Bruket, Lenafjellet, Hans 

Eriksens vei og i andre deler av området. Dekket på både kjørearealer 

og fortau er på mange steder i området dårlig. Noe som kan føre til 

snublerisiko og ubehag for noen myke trafikanter. Det må være rimelig 

åpenbart for alle interessenter at trafikken ikke kan økes i dette området 

uten at veieier eller forslagsstiller bekoster utbedring av 

trafikksikkerheten. Det er svært mange barn i området, noe rapporten 

fullstendig har utelatt å si noe om og disse må krysse Hans Eriksen vei 

i rushtiden. Når trafikken er på sitt verste. Som vist ovenfor er 

trafikkveksten vesentlig høyere enn 580 biler per døgn og rapporten 

selv mener at trafikksikkerheten er mangelfull. Likevel foreslås det 

ikke tiltak. Rapporten sier at trafikken totalt sett er liten. Dette er helt 

meningsløst. Dersom man tar utgangspunktet i at antall kjøretøy per 

døgn er 900 (som kommunens tall viser), så innebærer dette en økning 

på 50 %. Dette er VESENTLIG og det må være rimelig klart for 

kommunen at dette gjør noe med trafikksikkerheten....Dette har 

tilsynelatende verken kommunen eller forslagsstiller tenkt å gjøre noe 

med, jeg har vanskelig for å se at kommunen ikke har en handlingsplikt 

her. I 2018, ble det som trafikkanalysen nevner, foretatt en måling av 

trafikk fra kommunens side. Denne viser at hastigheten i Hans Eriksens 

vei er for høy og at kommunen etter Statens vegvesens retningslinjer 

7.3 Alternativ trafikkomlegging 

Alle høringsinnspill er medtatt i vurderingen. I trafikkfaglig rapport er 

det tatt utgangspunkt i verst mulig situasjon - all trafikk går i Hans 

Eriksens vei. Etter offentlig ettersyn er avholdt møte med Fredrikstad 

kommune teknisk drift vei for å diskutere mulighet for å bruke veiene 

Bruket og Gunnelandet til tungtrafikk. I reguleringsbestemmelsene er det 

medtatt følgende rekkefølgekrav: 

- 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. 

 

 

8. Mangelfull utredning for trafikksikkerhet 

I reviderte reguleringsbestemmelser er det medtatt følgende for å 

redusere trafikk, og øke trafikksikkerheten i Hans Eriksens vei: 

- 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). 
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har en plikt til å iverksette trafikkreduserende tiltak i form av 

fartsdumper. Jeg forutsetter at kommunen selv har tilgang til disse 

tallene, i motsatt fall så kan de ettersendes. Hendig nok, unnlater 

analysen å nevne dette. Her må jo rapporten se høy fart, vesentlig 

trafikkøkning og risikoen for skolebarn og myke trafikanter i 

sammenheng. Når dette ikke gjøres så bygger man jo nettopp ikke på 

eksisterende kunnskap og hele formålet med en konsekvensutredning 

undergraves. Dette er enkeltvis og i sum også en feil som vil føre til 

ugyldighet av et eventuelt vedtak om detaljreguleringsplan. 

 

9. Mangelfull utredning for alternativ vei 

I høringsinnspillet til forslag om konsekvensutredning ble det behørig 

påtalt at trafikkavviklingen fra Storveien inn til Hans Eriksen vei ville 

skape store problemer i forhold til at 120 – 140 ansatte skal inn i 

samme vei på samme tidspunkt. I tillegg kommer omfattende 

tungtrafikk. Storveien er allerede overbelastet. Det ble påpekt at det 

ville være stor fordeler ved å legge trafikken til Sleipner til krysset 

Gunnelandet/Storveien. Dette er et større kryss, som er mer oversiktlig 

og det er langt færre boenheter som vil bli berørt av støy og 

forurensning. Veien er også langt bredere enn Hans Eriksens vei. Dette 

kan jeg rent faktisk ikke se er blitt berørt i noen særlig grad, selv om 

dette vil ha åpenbare fordeler for området sett under ett. Dette er også 

klart mangelfullt. Det betimelig å stille spørsmålet til Fredrikstad 

kommune om hva som er vitsen med å ha innspill til et forslag om 

konsekvensutredning, når INGEN av innspillene blir tatt til følge av 

verken forslagsstiller eller kommunen. Samtidig er kommunen opptatt 

av allmennhetens medvirkning og er overrasket over at det ikke 

kommer flere innspill til planene. Dette fremstår som et paradoks. Et 

paradoks som trolig kan besvares ved kommunens og forslagsstillers 

opptreden i denne saken. Det er ikke vits i å gi innspill, fordi verken 

administrasjonen eller politikerne har noen interesse av dem. Prosessen 

er forhåndsbestemt. 

 

10. Mangelfull utredning for forurenset grunn 

Utredning tar for seg forurenset grunn, jf. vedlegg 7 til planforslaget. 

Det eneste utredningen gjør er å konstatere at det er stor fare for 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Mangelfull utredning for alternativ vei 

Se svar under pkt. 7.3. Alternativ trafikkomlegging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Mangelfull utredning for forurenset grunn 

Det er kjent at det er forurensning innenfor planområdet, det er derfor 

sikret i planbestemmelsene at det må gjennomføres miljøteknisk 
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forurenset grunn. Dette er rimelig åpenbart siden det siden det fra 1820 

til ca 1970 har vært industri her, herunder en oksalsyrefabrikk. 

Sistnevnte er overhodet ikke nevnt, noe som er mangelfullt. Dessuten 

er denne lokaliteten anmerket i databasen om forurenset grunn med 

mistanke om forurensning av PAH. Det er åpenbart ikke tilstrekkelig 

for en konsekvensutredning å bare konstatere at det er mistanke om 

forurenset grunn – det er helt åpenbart. Det følger jo selv av at 

lokaliteten allerede er oppført med mistanke i databasen om forurenset 

grunn. Mistanken må jo nettopp avkreftes eller bekreftes ved hjelp av 

fysiske undersøkelser og prøvetaking av jordsmonnet. Dette følger vel 

direkte av forskriften om konsekvensutredninger og uansett av 

forurensningsforskriftens kap. 2. På dette området gjelder jo nettopp 

"føre-var prinsippet" som forurensningsloven og plan- og 

bygningsloven er basert på. Dette er også en feil som vil føre til 

ugyldighet. 

 

11. Mangelfull ROS – analyse 

Det mest påfallende ved ROS – analysen er at den ikke tar høyde for de 

faktiske funnene i utredningene som Sleipner selv har lagt frem. Det 

påpekes at veibredden ikke hensiktsmessig. Det vil si mindre enn 4,5 

meter, slik at en personbil og tyngre kjøretøy ikke kan møte hverandre. 

Når ROS-analysen skal ta for seg punktet beredskap, så hoppes dette 

tilforlatelig over. Det er rimelig åpenbart at dersom det skulle begynne 

å brenne ved Sleipner, noe det er mer enn en teoretisk mulighet for, så 

ville dette gi ganske store trafikale utfordringer å få til. Hvordan skal 

man få store utrykningskjøretøy ned en veibane som er for smal? 

Dernest tar ROS – analysen feil vedrørende trafikk. Trafikkøkningen er 

formidabel og bygger på feil tall fra trafikkanalysen og fra 

forurensningen som virksomheten vil medføre. Dersom man skal legge 

frem en ROS – analyse må dette nesten gjøres på riktig tall grunnlag. 

 

12. Mangelfull utredning for konsekvenser knyttet til "Bruket 

Brygge" 

Forholdet til "Bruket Brygget" og konsekvensene for beboerne der kan 

jeg ikke se er vurdert. Jeg kan heller ikke se at sum belastningen av 

grunnundersøkelse og utarbeides tiltaksplan for håndtering av forurenset 

masse før det gis tillatelse til bygging i planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Mangelfull ROS – analyse 

Påpekte feil forutsetning på trafikktall er svart ut under pkt 7.1 Uriktige 

forutsetninger. Brann- og redningsetaten har ikke kommentert 

tilgjengeligheten for tilkomst for utrykningskjøretøy, men forslagsstiller 

har fått tilbakemelding om at det må legges til rette for oppstillingsplass 

for brannbil innenfor planområdet. 

I reguleringsbestemmelsene er det sikret at det skal redegjøres for 

hvordan nødvendig tilrettelegging for brannvesenets kjøretøy er ivaretatt 

i forbindelse med søknad om rammetillatelse. 

 

 

 

 

 

 

12. Mangelfull utredning for konsekvenser knyttet til "Bruket 

Brygge" 

Det er ikke knyttet kommentarer til konsekvenser for "Bruket Brygge" 

spesielt, men det er gjort trafikk, støy og trafikksikkerhetsvurdering 

samlet sett for Gressvik.  
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"Bruket Brygge" og Sleipner er vurdert i tilstrekkelig grad verken for 

støy, trafikk eller trafikksikkerhet. 

 

13. Mangelfull utredning knyttet til overordnede og tilliggende 

planer 

Det er en generelt utilstrekkelig vurdering av forholdet mellom 

overliggende planer og detaljreguleringsplanen. Forholdet til 

kommuneplanen om ønske om åpning av elverommet mm er ikke 

vurdert. Heller ikke kystsoneplan eller andre fylkesplaner er vurdert. 

Dette er klart mangelfullt. 

 

 

14. Byggets estetiske utforming og flom 

Bygget er alt for høyt i forhold til omgivelsene, vi snakker om et bygg 

på 15 meter.... Som vil være altfor dominerende i småhusbebyggelsen 

forøvrig. Det ligger videre i en flomsone, hvor kommunen må forvente 

større og hyppigere flommer. Dette hensynet er ikke tilstrekkelig 

vurdert i konsekvensutredningen eller av kommunen 

forøvrig. 

 

 

 

 

13. Mangelfull utredning knyttet til overordnede og tilliggende 

planer 

I planarbeidet er det gjort vurderinger av planen og tiltaket, og det er 

synliggjort at der planen er i samsvar/ ikke i samsvar med overordnede 

planer. Etablering av næring på Bruket er i henhold til overordnende 

planer, og det er søkt å plassere bebyggelse på eiendommen slik 

eksisterende bebyggelse er plassert. Kystplanen gjelder ikke for 

planområdet. 

 

14. Byggets estetiske utforming og flom 

Det er gjort vurderinger av høyden av ny bebyggelse i planarbeidet. 

Planområdet tilhører industribeltet langs sjøen og foreslått byggehøyde, 

13 m, harmonerer med byggehøyder i næringsbeltet, både når det gjelder 

næringsbebyggelse og planlagt boligbebyggelse på «Bruket Brygge». 

Forslagsstiller gjør oppmerksom på at det i gjeldende reguleringsplan for 

Bruket og Lenafjellet er tillatt byggehøyde inntil 13 m på Bruket 23. 

 

10 Marion Tillmann, 

Hans Eriksens vei 

14 

 

Tillmann har følgende innspill til konsekvensutredningen: 

1. Trafikksituasjonen er ikke tilstrekkelig belyst, og jeg opplever ikke 

at ROS- analysen er riktig vurdert i pkt. 19, 20 og 21.  

Gangstien i Hans Eriksens vei er ikke i sammenheng med adressene 

10, 12 og 14. Her må gående og syklende krysse en vei som vil bli 

betydelig mer belastet enn den er i dag. Dette vil gi en betydelig større 

risiko for denne gruppen trafikanter. Bilene i dag kjører i stor hastighet 

og kommer brått på. Dette vil også gi en større risiko for biler som skal 

kjøre ut av denne utkjørselen. I grunnlaget står det at den nye 

bebyggelsen skal ha 110 leiligheter. I prospektet til utbygger vil dette 

være på ca 150. Dette vil si at beregningene ikke er riktige. Det vil bli 

en økning på 410 bevegelser fra disse i tillegg til ca 400 bevegelser fra 

nye Sleipner. Dette tilsvarer 1710 kjøretøyer av ulik størrelse ned/opp 

Hans Eriksens vei, noe som tilsvarer en økning av trafikken med 90 % 

(810 biler). Samme problematikken med krysning av Hans Eriksens vei 

vil det være i overgangen fra gang-/sykkelsti fra Lenafjellet og over til 

 

1.Trafikk – ROS pkt. 19,20 og 21 

Planforslag forholder seg reguleringsplan for Bruket 11 m. fl (planID: 

01061105) som tillater inntil 110 boenheter, og de trafikkutredningene 

som er gjort i forbindelse med dette arbeidet. Det er i denne planen angitt 

at etablering av boliger på denne eiendommen medfører trafikkøkning på 

300 kjt/døgn. Søknad for rammetillatelse og igangsettingstillatelse for 

Bruket Brygger er gjort i etterkant av konsekvensutredning for Bruket 

23. 

 

I reviderte reguleringsbestemmelser er det sikret opparbeidelse av veien 

Gunnelandet, slik at denne kan brukes av tungtransport, samt at det må 

søkes om skilt skal det dokumenteres at det er sendt søknad om skilt som 

hindrer gjennomkjøring for lastebil i Hans Eriksens vei fra Storveien (fv. 

117), før det gis tillatelse til tiltak 
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gang-/sykkelsti på Hans Eriksens vei. Her burde gang-/sykkelstien vært 

lagt inn om eiendommen i Hans Eriksens vei 14; altså mot vest for å 

hindre at myke trafikanter må krysse Hans Eriksens vei med biler som 

av erfaring kommer i høy hastighet. Det som også sees jevnlig er barn 

som kommer på sykkel ned Lenafjellet i stor hastighet på sykkel, og 

også på akebrett eller annet på vinteren. Dette er situasjoner som fort 

kan skape dramatiskesituasjoner med tanke på liv og helse. 

 

2. Luftforurensning 

Etablering av Sleipner på Bruket skape mer luftforurensning for alle 

som bor i området. Av erfaring står tungtrafikken under pålagt hviletid 

med motor igang. Dette gir eksos som siver opp og bort i boområdet. 

Dette er sannsynligvis ikke tatt med i målingene. 

 

 

 

3. Støy 

I dag står langtransport nede på parkeringen på Bruket med motor i 

gang; eller slår denne på svært tidlig etter hvile om natten. Når 

kjøretøyet starter opp svært tidlig på morgenen, forringer dette 

nattesøvnen. Dette vil sannsynligvis bli et stort problem når Sleipner 

etablerer seg. 

 

4. Regulering til næring 

Området er regulert til næring. Dette bør være næring som har liten 

konsekvens for boligområdene rundt. Når andre deler blir omregulert 

til boområder må dette sees i sammenheng med hva som 

næringsarealet skal brukes til, slik at det blir et godt sted å leve. Dette 

referert til kommunens visjoner. Sleipner har store ubrukte arealer på 

sitt område i dag(plen), som kan utnyttes. Arealet de vil få på Bruket er 

minimalt større. At de trenger tilgang til elva er forståelig, men at noen 

ansatte må bevege seg 1000 meter med noen motorer burde veie opp 

for at flere 1000 av Fredrikstad befolkning skal belastes med at de 

flytter inn i et område med lite tilrettelagt infrastruktur for dette. 

Sleipner Motor har gode økonomiske ressurser og det er forståelig at de 

Forslagsstiller ser at de som kommer gående og syklende fra Hans 

Eriksens vei 10, 12 og 14 og ned fra Lenafjellet må krysse Hans Eriksens 

vei for å komme til fortau på motsatt side av denne veien. Planlegging/ 

omlegging av gang- og sykkelvei inn på Hans Eriksens vei 14.er ikke del 

av planforslaget 

 

 

 

2.Luftforurensning 

Økning i trafikkmengde vil øke avgassene i området. Beregninger av 

luftforurensningene ved etablering av Sleipner på bruket er under 

nasjonale grenseverdier. Det er ikke utslipp fra produksjon og 

testlokalene. Det vil tilstrebes at tungtrafikken ikke står med motoren i 

gang utover det som er nødvendig ved Bruket 23 når Sleipner er etablert 

her. 

 

3.Støy 

Det vil tilstrebes at tungtrafikken ikke står med motoren i gang utover 

det som er nødvendig ved Bruket 23 når Sleipner er etablert her. 

 

 

 

 

4. Regulering til næring 

Etablering av Sleipner langs Vesterelva er i henhold til gjeldende 

overordnede planer, inkludert kommunens arealdel som nå er på 

rullering. Dette området er avsatt til næring.  

En teststasjon ved elva, slik som er mulig ved Bruket vil Sleipner 

begrense kjøring til/ fra Bruket. Det gjøres oppmerksom på at Sleipner 

har vokst ut av lokalene sine i Arne Svendsens gate 6-8 og har derfor 

nylig tillatelse til å sette opp midlertidig lagerhall på gressplen der. 
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vil ha det optimale ved et å bygge nytt, men i et samfunnsperspektiv 

kan de ikke prioriteres fremfor folks livskvalitet. 

 

11 Dag Ole Johansen,  

Hans Eriksens vei 

11 

 

Johansen har følgende kommentarer til planforslaget 

Støyutredningen er mangelfull 

• En av de viktigste støykildene vil være tilførselstrafikk. 

Johansen kan ikke se at trafikken til og fra 140 boliger i 

Bruket Brygge (under oppføring) er en del av 

beregningsgrunnlaget for støy og vurderingene av støy opp 

Hans Eriksens vei.  

• Johansen kan ikke se at det er ikke gjort vurderinger hvordan 

Sleipners tiltak på Bruket til virke inn på nye boliger under 

oppføring på Bruket 11. Det burde hvile særlig ANSVAR PÅ 

UTBYGGER å legge til grunn eksistensen av 140 nye boliger 

når beregninger for fremtidig støy gjennomføres.  

Trafikkutredning er mangelfull: 

• Hans Eriksens vei egner seg ikke som tilførselsvei for 

industri. Veien er så smal at to tunge kjøretøy ikke kan 

passere hverandre uten å ta fortauet til hjelp - fortau som 

daglig blir brukt av skolebarn. Det er fortau kun på EN side av 

denne smale veien i 30-sone. Denne livsfarlige praksis vil 

uten tvil ØKE med en utbygging på Bruket, uten at dette er 

lagt til grunn i utredningen, som dermed er mangelfull. 

• Fredrikstad kommunes veiavdeling foretok høsten 2017 

trafikkmålinger i Hans Eriksens vei. Disse viste blant annet at 

gjennomsnittsfarten var så høy at Statens vegvesens normer 

tilsier etablering av fartsdempende tiltak. Dette betyr i 

klartekst at Fredrikstad kommune på sikt må gjøre tiltak som 

trolig vil gjøre veien enda mindre egnet som tilførselsvei for 

et industriområde. Dette er overhodet ikke nevnt i 

utredningen, som dermed er mangelfull. 

• Tallgrunnlaget fra Hans Eriksens vei, fremsatt av Fredrikstad 

kommune høsten 2017, viser med all tydelighet at «flere enn 

15 prosent kjører 5 km/t fortere enn fartsgrensen på 

 

Støyutredning er ikke mangelfull 

• Støyutredningen medtar vurdering av støybelastning for 

bebyggelse langs Hans Eriksens vei opp til krysset med 

Storveien. Økt trafikk og trafikkstøy fra biler til og fra boliger 

under utvikling er ikke medtatt i utredningen, da det er hvilke 

støybelastninger etablering av Sleipner på Bruket som er 

vurdert. 

• Støykartene vedlagt i utredningen omfatter ikke Bruket Brygge, 

da det ikke vil være støyutfordringer her på grunn av mer 

biltrafikk på grunn av etablering av Sleipner på Bruket. 

 

Trafikkutredningen er ikke mangelfull: 

• Forslagsstiller har i etterkant av offentlig ettersyn hatt møte med 

Fredrikstad kommune teknisk drift vei for å diskutere 

mulighetene for å bruke veiene Bruket og Gunnelandet for å 

kunne bruke dem som atkomstvei for tungtrafikk. I reviderte 

reguleringsbestemmelser er det sikret opparbeidelse av veien 

Gunnelandet, slik at denne kan brukes av tungtransport, samt at 

det må søkes om skilt skal det dokumenteres at det er sendt 

søknad om skilt som hindrer gjennomkjøring for lastebil i Hans 

Eriksens vei fra Storveien (fv. 117), før det gis tillatelse til 

tiltak. 

• Trafikkregistreringene utført av Fredrikstad kommune høsten 

2017 har vært del av underlag når trafikkonsulenten har gjort 

sine vurderinger. Forslagsstiller er kjent med krav om 

fartsreduserende tiltak. For å ikke undervurdere trafikkmengden 

i Hans Eriksen vei er all trafikk til/ fra Storveien og Bruket lagt 

til Hans Eriksens vei. 

• I tallgrunnlaget fra trafikkregistreringene er det beregnet en 

ÅDT på 1 123. Av disse kjører 26 % (292) under 30 km/t. 
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strekningen». Ser vi på 85%-fraktilen i begge kjøreretninger, 

ser vi at gjennomsnittet ligger på 38 km/t både på i helg og 

arbeidsdager, godt OVER de påkrevde 35 km/t (det er 30-sone 

på stedet) for etablering av fartsdemping. Disse viktige 

dataene fra Fredrikstad kommune savnes helt fra utredningen 

og denne er derfor mangelfull. 

 

Utredning naturmangfold 

• Feltarbeid ble gjennomført 6. april 2018. Denne dagen hadde 

Meteorologisk Institutts målestasjon på Stømtangen, få 

kilometer unna Bruket, hatt sine første tre frostfrie netter på 

rad denne senvinteren. Feltarbeidet ble utført på vinteren. Og 

for et feltarbeid som skal påvise ett- og flerårige årige planter 

er slikt verdiløst. Dette er også ganske betegnende for store 

deler av det øvrige utredningsarbeidet. 

• Gressvikområdet er midt i det som uten tvil er et av Norges 

sentrale områder for ballastplanter i sin alminnelighet, og 

rødlistede ballastplanter spesielt.  

 

Resterende 74 % (831) kjører for fort. 12 % (135) kjører 

dessuten over 40 km/t. Med andre ord er det 696 st. som kjører 

mellom 30 – 40 km/t. Det er ikke mulig å lese ut av tabellen 

hvor mange som kjørte 0-5 km/t for fort. På bakgrunn av 

registreringene bør tiltak (eksempelvis humper) vurderes. Disse 

tallene er med i konsekvensutredningen, så den er ikke 

mangelfull. 

Utredning naturmangfold 

Det påpekes i rapporten at tidspunktet for kartlegging av biologisk 

mangfold på land ikke er ideelt, men vi mener at dette likevel kan 

forsvares, da det i områdene på land finnes svært lite igjen av 

opprinnelig natur. Den eneste forekomsten er en ganske kraftig berørt 

tresatt skrotemark på ca. 1,8 daa sentralt i området. Denne er også omtalt 

og avgrenset som område 2 i rapporten. Arealet er ikke en prioritert 

naturtype, og det er svært lite sannsynlig at denne lokaliteten er et 

funksjonsområde for hensynskrevende eller rødlistede arter. 

Sannsynligheten for å påvise bestander av sjeldne eller rødlistede arter av 

så stor betydning at det ville kunne få betydning for vurderingen av 

tiltaket, ble vurdert så liten at det ble ansett som unødvendig å gjøre en 

full inventering av vegetasjonen i planområdet – noe som ville bety 

gjentatte besøk i planområdet gjennom hele vekstsesongen.  

 

12 Kystverket Sørøst 

 

Kystverket Sørøst har ingen vesentlige merknader til offentlig ettersyn 

av Detaljreguleringsplanen, men minner om at alle tiltak som kan 

påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde 

krever tillatelse av kommunal havnemyndighet, jf. havne- og 

farvannsloven § 27 første ledd. 

 

I forkant av søknad om rammetillatelse innhentes tillates fra kommunal 

havnemyndighet. 

13 Christoffer 

Kjølberg 

Kjølberg mener derfor trafikkutredningen er mangelfull og ufullstendig 

da det ser ut som det ikke er tatt med trafikkøkningen som følge av 150 

nye leiligheter i utredningene for trafikkøkning som følge av Sleipners 

utbygging.  

 

 

Trafikkanalyse 

Trafikkanalysen tar utgangspunkt i trafikkanalysen utarbeidet for 

detaljreguleringsplan for Bruket 11 m.fl sier at det skal bli inntil 300 

kjt/døgn ved full utbygging av inntil 110 boenheter her. Denne 

vurderingen er lagt til grunn i planforslaget. Antall leiligheter det er gitt 
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Det stilles spørsmål til hvordan skoleveien skal sikres for barn? 

 

Nabo er fortsatt mot riving av det gamle kulturminne fra sagbruket som 

en gang lå på Gressvik Bruk. 

 

ramme- og igangsettingstillatelse for er utarbeidet og godkjent etter at 

planforslaget Bruket 23 ble sendt over til Fredrikstad kommune. 

 

Skolevei 

Skolevei for barn og unge er viktig.  

Forslagsstiller har i etterkant av offentlig ettersyn hatt møte med 

Fredrikstad kommune teknisk drift vei for å diskutere mulighetene for å 

bruke veiene Bruket og Gunnelandet for å kunne bruke dem som 

atkomstvei for tungtrafikk.  

I reguleringsbestemmelsene er det medtatt følgende for å redusere trafikk 

i Hans Eriksens vei, som mang av barna bruker som skolevei: 

- 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). 

 

Riving av kulturminne 

Østfold fylkeskommune har levert innsigelse på planforslaget med 

bakgrunn i mangelfull konsekvensutredning for kulturminner og 

kulturmiljø. Forslagsstiller har revidert Konsekvensutredning for 

kulturminner og kulturmiljø. Se også svar til Østfold fylkeskommune, 

bemerkning nr. 19. 

 

14 Lene Cecile 

Kjølberg 

 

Nabo mener derfor trafikkutredningen er mangelfull og ufullstendig da 

det ser ut som det ikke er tatt med trafikkøkningen som følge av 150 

nye leiligheter i utredningene for trafikkøkning som følge av Sleipners 

utbygging.  

 

Det stilles spørsmål til hvordan skoleveien skal sikres for barn? 

 

Nabo er fortsatt mot riving av det gamle kulturminne fra sagbruket som 

en gang lå på Gressvik Bruk. 

 

Se svar til kommentar fra Christoffer Kjølberg.  

 



24 

VEDLEGG 13  

Uttalelser etter høring og offentlig ettersyn, med forslagsstillers kommentarer 
 

 

Bruket 23 og 29, Gressvik - Detaljregulering med konsekvensutredning  Dato 18.06.2019 

 Avsender Uttalelse Forslagsstillers svar 

15 Bjørn Kjølberg 

 

Nabo mener derfor trafikkutredningen er mangelfull og ufullstendig da 

det ser ut som det ikke er tatt med trafikkøkningen som følge av 150 

nye leiligheter i utredningene for trafikkøkning som følge av Sleipners 

utbygging.  

 

Det stilles spørsmål til hvordan skoleveien skal sikres for barn? 

 

Nabo er fortsatt mot riving av det gamle kulturminne fra sagbruket som 

en gang lå på Gressvik Bruk. 

 

Se svar til kommentar fra Christoffer Kjølberg.  

 

16 Arild Roger 

Syversen  

 

Trafikkøkning i Hans Eriksens vei virker som en enorm økning slik 

den er vist i trafikkrapporten. Hvis dette er økning som av Sleipner 

utbyggingen, hvor mye mer trafikk blir det da om leilighetene som skal 

bygges. Nabo mener derfor trafikkutredningen er mangelfull og 

ufullstendig. 

 

Det stilles spørsmål til hvordan skoleveien skal sikres for barn? 

 

Nabo er fortsatt mot riving av det gamle kulturminne fra sagbruket som 

en gang lå på Gressvik Bruk. 

 

I trafikkutredningen er det medtatt utbygging/ realisering av 110 

leiligheter ved Gressvik Bruk, slik godkjent reguleringsplan tillater. For 

ikke å undervurdere trafikkmengden i Hans Eriksens vei og belastningen 

av krysset Hans Eriksens vei x Storveien er det antatt at all trafikk til/fra 

boligområdet og Sleipner belaster Hans Eriksens vei.  

 

Se svar til Christoffer Kjølberg når det gjelder sikker skolevei og riving 

av kulturminne. 

 

17 Statens vegvesen 

(SVV) 

SVV har følgende kommentarer til planforslaget: 

Planforslaget er i tråd med overordnet kommedelplan for Fredrikstad 

byområde når det gjelder næringsformål. 

 

Sykkelparkering:  

SVV anbefaler at krav til antall sykkelparkeringsplasser settes høyere 

enn 0,3 plasser per 100 m2, for å gjøre det mer attraktivt å nå 

planområdet med sykkel. Plan for Fredrikstad byområde har krav til 3 

plasser per 100 m2 BRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykkelparkering 

Bebyggelsen som skal etableres/ tillates etablert innenfor planområdet vil 

være en kombinasjon av kontorer og næringsbebyggelse med totalt 

13 400 m2 BRA. Sleipner vil maksimalt ha inntil 150 ansatte ved 

bedriften. Det er ikke realistisk å etablere 3 sykkelparkeringsplasser per 

100 m2 BRA, da dette vil gi over 400 plasser.  

Etter offentlig ettersyn har forslagsstiller sett nærmere på krav om 

sykkelparkering, og i reviderte planbestemmelser er satt krav til det skal 

etableres minimum 0,5 sykkelplasser innenfor planområdet per 100 m2 

BRA. 
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Avkjørselen:  

Det bør vurderes om avkjørsel skal tegnes inn i plankartet og at 

siktkravene i avkjørslene defineres som sikttrekant i henhold til Statens 

vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforing. Deler at sikttrekanten 

som kommer utenfor regulert veiareal, bør reguleres som hensynssone. 

Det bør medtas planbestemmelse som sikrer at det ikke skal være 

sikthindringer innenfor sikttrekanten.  

 

Trafikk:  

Trafikkbelastningen i krysset mellom Storveien og Hans Eriksens vei 

blir ikke endret som følge av Sleipners utbygging på en slik måte at 

SVV anser det som nødvendig å gjøre tiltak i krysset.  

SVV savner redegjørelse for hvilken trafikkendring med tunge kjøretøy 

det blir på vegnettet og krysset ved fylkesveien som følge av Sleipners 

utbygging. SVV mener vurderingene av bruk av Hans Eriksens vei for 

tungtrafikk og om veien burde stenges burde vært bedre utredet, slik at 

en planbestemmelse med rekkefølgekrav kunne sikret av eventuelle 

nødvendige tiltak blir gjennomført. 

 

Avkjørselen: Inntegning av avkjørsel er vurdert og det er medtatt 

sikkerhetssoner frisikt i plankart og reguleringsbestemmelser for å 

ivareta siktkrav. 

 

 

 

 

 

Trafikk:  

At det ikke settes krav til utbedring av krysset Hans Eriksens vei x 

Storveien tas til etterretning. 

Trafikkutreding vedrørende tunge kjøretøy anses ikke som nødvendig, da 

Sleipner har kjennskap til hvor mye tungtrafikk tiltaket generer.  

Etter offentlig ettersyn er avholdt møte med Fredrikstad kommune 

teknisk drift vei for å diskutere mulighet for å bruke veiene Bruket og 

Gunnelandet til tungtrafikk. I reguleringsbestemmelsene er det medtatt 

følgende for å redusere trafikk i Hans Eriksens vei: 

- 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). 

 

18 Fylkesmannen i 

Østfold 

Fylkesmannen har følgende kommentarer til planforslaget 

Påpekte feil og mangler ved behandling i Planutvalget burde vært rettet 

opp i forkant av offentlig ettersyn. 

Støy: 

• Planforslaget viser at planlagt virksomhet (Sleipner) ikke vil 

gi støy til naboene over nasjonalt anbefalte grenseverdier for 

industristøy. Det er derimot ingen reguleringsbestemmelse 

som sikrer at det ikke kan komme annen støyende virksomhet 

og etablere seg i området i istedenfor, og som vil kunne 

overskride anbefalte grenseverdier. At det mangler 

Forslagsstillers svar på rådmannens mangler og feil er svart på under 

Rådmannens kommentarer. 

 

Støy:  

• Det er medtatt reguleringsbestemmelse som sikrer at anbefalte 

grenseverdier i T-1442/2016 tabell 3 om industristøy blir 

gjeldende for planområdet. Ved støyberegningen er det 

trafikkøkning som følge av etablering av Sleipner på Bruket 

som er underlag for støyberegningen. Oppsett av skilt som 

hindrer gjennomkjøring for lastebil i Hans Eriksens vei fra 
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bestemmelse som sikrer at anbefalte grenseverdier i T-

1442/2016 tabell 3 om industristøy blir ivaretatt mener 

Fylkesmannen er i konflikt med nasjonale føringer om 

håndtering av støy i arealplanleggingen. 

• Fylkesmannen ønsker redegjørelse for om trafikk til og fra 

fremtidig utbygde boliger på Gressvik bruk er inkludert i 

utredningen. Summen av trafikken fra utbyggingsprosjektene 

vil påvirke beboerne langs veien og bør vurderes. 

• I planbeskrivelsen fremkommer det at «dersom planforslaget 

realiseres vil de fleste boligene langs Hans Eriksens vei få 2 

dB høyere støynivå på fasade mot vei». I henhold til T-1442 

skal det gjennomføres tiltak dersom støyfølsomme bygg får en 

endring på mer enn 3 dB. I veileder M-128 til pkt 3.5.2 

fremkommer det at «Likeledes bør støyforholdene vurderes 

ved utvidelse/ utbedring som ikke gir merkbar støyøkning, 

men der de anbefalte grenseverdiene fra før er overskredet for 

eksisterende støyfølsom bebyggelse.» 

Arealformål, mangel på styring av mulige virksomheter under 

arealformålet 

Det er valgt å benytte arealformål «Angitt bebyggelse og 

anleggsformål kombinert med andre hovedformål», men i 

bestemmelsene er det ikke presisert hvordan kombinasjonen av formål 

er tenkt. Om hele eiendommen benyttes til henholdsvis industri, lager 

eller kontorvirksomhet vil kunne få ulike virkninger på omgivelser og 

trafikkforhold. Det må derfor avklares hvor stor andel som kan 

benyttes til de ulike formålene.  

 

Fylkesmannen mener planforslagets er i konflikt med nasjonale 

føringer når det gjelder hensyn til støy i arealplanleggingen og 

manglende styring av virksomhet som skal tillates, men legger til grunn 

at nødvendige endringer kan gjøres uten bruk av innsigelse.  

 

Storveien (fv. 117) og opparbeidelse av veien Gunnelandet vil 

redusere biltrafikk, og dermed støy i Hans Eriksens vei og 

dermed ikke gi så mye støy i for beboerne langs denne veien 

som støyfaglig rapport viser. 

• Trafikk til og fra kjent framtidig boligbebyggelse ved Gressvik 

ferjekai er inkludert i utredningen. 

 

 

• Støyfaglig rådgiver vurderer at det ikke er nødvendig å utføre 

tiltak i henhold til krav i T-1442 og veileder M-128 pkt 3.5.2 da 

økningen er under 3 dB. Økning i støy på 1-2 dB er i kategorien 

lite merkbar, og støyfaglig rådgiver regner derfor dette som en 

mindre endring av det totale støynivået.  

 

 

 

 

Arealformål, mangel på styring av mulige virksomheter under 

arealformålet 

Angivelse av maksimal utnyttelse av tomten opprettholdes uten at det 

angis hvordan kombinasjonene av underformålene er fordelt. Krav til 

parkeringsdekning settes i forhold til hvor mange m2 som bygges, 

uavhengig av hvilket underformål. Parkeringsanlegg og 

parkeringsplasser medtas i beregningsunderlaget for utnyttelse.  

 

 

 

Nødvendige endringer er innarbeidet i planforslaget. 

Medtatt hvilken grenseverditabell som gjøres gjeldende for planen. 

Det er sikret at det tilrettelegges for antall parkeringsplasser etter hvor 

mye som bygges, uavhengig av underformål. 
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19 Østfold 

fylkeskommune 

(ØF) 

Østfold fylkeskommune har i oppdrag i å identifisere viktige 

kulturminner og kulturmiljøer, og ivareta disse i regionale og 

kommunale planer. Så vidt fylkeskonservator kjenner til er tørkehuset 

på Gressvik det eneste gjenværende av sitt slag i Østfold og bør 

bevares. Østfold fylkeskommune har innsigelse til planforslaget for 

Bruket 23 og 29 for mangelfull konsekvensutredning for kulturminner 

og kulturmiljø. Mangelen medfører at et regionalt viktig kulturminne 

rives som en følge av planen. 

 

ØF har følgende kommentarer til planforslaget: 

Konsekvensutredning 

ØFM mener detaljregulering for Bruket er kompleks og har virkninger 

på mange tema, da bør den redegjøre grundig i for alle de viktige 

temaene. Vurderingene må omfatte konsekvenser utover tomten som 

berøres direkte av prosjektet, for eksempel i form av større belastning 

på infrastrukturen. ØF mener at konsekvensutredningen ikke får frem 

og belyser de viktigste konfliktområdene på en tilfredsstillende måte. 

Opplysninger som fremkommer i dette planforslaget utelater viktige 

deler og gir et uriktig bilde av situasjonen. 

 

Vurdering av kulturminner /kulturmiljø 

Med utgangspunkt i de tydelige signalene kulturminnemyndighetene 

har gitt, mener Østfold fylkeskommune at det burde ha vært i dialog 

med Riksantikvaren, Fylkeskonservator og/eller Byantikvaren i 

prosessen. 

 

Østfold har en lang og viktig fløtnings- og sagbrukshistorie, knyttet til 

de tre store vassdragene. Fylkeskommunen stiller derfor spørsmål ved 

at de regionale verdiene ved kulturminnene fra sagbrukstiden kun er 

omfattet av én eneste setning i konsekvensutredningen (kap. 13.2). 

 

På side 17 i konsekvensutredningen heter det: Det som fungerer som en 

forsterkende effekt på lagerbygningens verdi som kulturminne er at den 

er den eneste driftsbygningen som står igjen etter Gressvik Bruks 

Interessentskap. Vi vil her tilføye at dette gjelder for hele det 

omfattende sagbruksmiljøet som fantes i Nedre Glomma-området, ved 

For å imøtekomme innsigelsen er det avholdt to møter mellom Østfold 

fylkeskommune og Fredrikstad kommune etter 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturminner/kulturmiljø 

Revidert Konsekvensutredning for kulturminner og kulturminner er 

utarbeidet av fagperson med kulturminnefaglig erfaring og kompetanse. 

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. Det er 

utført en ny verdivurdering av kulturminner og kulturmiljø. Det er gjort 

vurderinger av kulturminner og kulturmiljø i lokal og regional 

sammenheng, samt i nasjonalsammenheng. Det er utført i tillegg til 

vurdering av alternativenes påvirkning og konsekvenser for kulturminner 

og kulturmiljø. Avbøtende tiltak er også drøftet i revidert rapport. 

 

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 
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utløpet til Norge lengste elv. Riktignok er det bygningsmasse etter 

Fjeldkilens Bruk i Øyenkilen, som kan ha blitt brukt som tørkehus, 

men dette har på langt nær den samme tilknytningen til selve 

Plankebyen. Gressvik Bruk var på et tidspunkt en av Skandinavias 

største treforedlingsbedrifter. I neste avsnitt heter det: Bygningen som 

står der i dag og som tiltaket omfatter, er ikke fra tidsepoken den skal 

representere. Den er ikke en del av et større fabrikkmiljø slik som 

Spillum Dampsag og Høvleri i Namsos som er av nasjonal verdi. Det 

opprinnelige tørkehuset gikk tapt i brann og bygningen som står der i 

dag er fra 1954. Fylkeskonservatoren mener det er underordnet at 

bygningen ikke er opprinnelig. Samtlige tørkehus ved sagbrukene var 

utsatt for omfattende branner. Det medførte at de ble reist på nytt på de 

samme tomtene. Tørkehuset på Gressvik representerer derfor en 

kontinuitet og tradisjon. Vi er heller ikke enig i at den ikke er en del av 

et miljø. Den ligger nært Fredrikstad sentrum og er en viktig del av det 

helhetlige miljøet som skaper Plankebyen, det vil si den byen som 

vokste fram med sagbrukene. Plankebyen er et av de prioriterte 

temaene som løftes fram i kommunens kulturminneplan, som nå er 

under utarbeidelse. 

 

Under kapittel 14.2 om det kulturhistoriske landskapet savner vi at 

tørkehuset utgjør et viktig landemerke ved Gressvikfloa, sett fra 

sjøsiden og Værste på motsatt side av elva. Vi vil også framheve at 

bygningen er godt synlig fra byferga og representerer en viktig 

opplevelsesverdi knyttet til forståelsen av byens historie. 

 

Vi viser til tabellen på side 18, der det redegjøres for verneverdiene. 

Når det gjelder arkitekturhistorisk verdi er bygningene plassert i 

rubrikken med ubetydelig verdi. Dette mener vi er misvisende. 

Bygningen som landemerke, har med sin størrelse, symmetri omkring 

det midtstilte takoppløftet og overbygde kanalen,  

vindusplasseringer og store takutstikk mot elva, klare arkitektoniske 

verdier. Disse er knyttet til de funksjonelle sidene ved bygningen, og 

det var denne nøkternheten slike bygg hadde. Også vurderingene som 

er gjort knyttet til Kulturhistorisk betydning og Historisk hendelse eller 

personer bør flyttes fra middels verdi til stor verdi. Under 

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. Følgende avbøtende tiltak er sikret i reguleringsbestemmelsene:  

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.  

Endringer i konsekvensutredning for kulturminner og kulturmiljø 

innarbeidet i revidert planbeskrivelse kapittel 5.6, 7.3.6, 7.4.1 og 8.8.  
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Landskapsnivå er landemerke-funksjonen og beliggenheten ved elva og 

den nære sammenhengen med sentrum/Plankebyen ikke nevnt. 

 

Fylkeskonservatoren er uenig i konklusjonene i 

konsekvensutredningen. I kap. 15.1.1 konsekvenser for etter 

reformatoriske kulturminner heter det: Da denne rapporten omhandler 

kulturminnenes verdi, og konsekvensene av å rive dem, vil det å fjerne 

bygning A vurderes som negativt. Alternativ 1 vil derfor ha en middels 

negativ konsekvens for kulturmiljøet. Fjerner man bygget har man 

fjernet alle bygningsrestene etter selve Gressvik bruk, noe som etter 

fylkeskommunens oppfatning skulle tilsi stor negativ konsekvens. 

 

Trafikk 

ØF mener forslagsstiller ikke dokumenterer prosjektets konsekvenser 

for omgivelsene og er usikker på om det helhetlige bildet kommer 

frem. Er trafikken til og fra det nye boligområdet, Sleipner, fergeleiet 

og hovedsykkelveiene vurdert? 

 

 

 

 

 

Planlagt boligbebyggelse 

ØF minner om at naboer fra området har gitt innspill på at området / 

Bruket brukes til fisking og for å komme seg ned til elva. 

 

 

 

Parkering 

ØF mener antall parkeringsplasser, 1,1 biloppstillingsplass per 100 m2, 

planforslaget legger til rette for er høyt, og mener at parkeringskrav 

som følge av kommuneplanen bør følges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikk 

I trafikkutredningen er det helhetlige trafikkbildet tatt med i vurderingen. 

Det er gjort vurderinger av biltrafikk, persontrafikk og bruk av sykkel. I 

analysen er det sett at forholdene ikke forverre seg vesentlig og det er 

ikke behov for tiltak for myke trafikanter. 

Det gjøres også oppmerksom på at det i trafikkanalysen er antatt at all 

biltrafikk til/fra det nye boligområdet og fra Bruket ved etablering av 

Sleipner belaster Hans Eriksens vei. Dette for å ikke undervurdere 

belastningen av krysset Hans Eriksens vei x Storveien. 

 

Planlagt boligbebyggelse 

Dagens elvekant innenfor planområdet er ikke tilrettelagt for 

friluftsaktivitet. Kyststi avmerket i Fredrikstad kommunes kartverk er 

langs i veiene Bruket og Gunnelandet langs eiendommer som er regulert 

til næringsvirksomhet. Planforslaget følger anbefalingen til kommunen. 

 

Parkering 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for parkering for sine ansatte og 

gjester på egen eiendom slik at fremmedparkering i gatene rundt 

planområdet forhindres. Planområdet er omfattet av kommunedelplan ofr 

sentrumsområdet, her er det satt krav til minimum 1 biloppstillingsplass 

per 100 m2 BRA kontor, men det er ikke angitt krav til antall plasser for 

industri og lager.  
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Hovedsykkelveier 

Det er ikke spesifisert tiltak langs Bruket, annet enn å vise til 

Hovedsykkelplanen. I planbeskrivelsen fremkommer det at det er 

uproblematisk at barn og unge deler veien med bilen, men Planen må ta 

hensyn til tilgjengelighet, trafikksikkerhet og fremkommelighet for 

gående, syklende og reisende med kollektivtransport, inkludert 

ferjeleiet. 

 

 

 

 

 

Arealer i Vesterelva 

Det er satt av arealer i Vesterelva, men det er uklart om det skal 

bygges, graves, utfylles eller annet som kan ha betydning. 

Det forutsettes at saken vurderes etter havne- og farvannsloven, og at 

ferdselsmessige hensyn vektlegges. 

 

Flomveier 

Når det skal dimensjoneres for overvannshåndtering må det tas hensyn 

til flomveier. Det gjelder for eksisterende bebyggelsesområder som får 

en rehabilitering/ oppgradering og nyutviklede områder. Flomveien må 

lages i henhold til flomkriteriene og at det innarbeides bestemmelser 

for dette. 

 

 

Entydig plan 

I vedlagte dokumenter varierer blant annet planområdets størrelse fra 

16 800 m2 i planbeskrivelse til om lag 22 626 m2 i ROS-en. 

Planbeskrivelse, reguleringskart og planbestemmelser må være 

entydige. 

 

Etter høring og offentlig ettersyn er reguleringsbestemmelsene revidert 

slik at det settes krav til minimum 0,5 plasser og maksimum 1,5 plasser 

per 100 m2 BRA innenfor felt BAA1. 

 

Hovedsykkelveier 

Hovedsykkelplanen for Fredrikstad og Sarpsborg angir ikke at sykkelvei 

langs Bruket skal oppgraderes.  

Etter høring og offentlig ettersyn er det avholdt møte med Fredrikstad 

kommune teknisk drift vei for å diskutere blant forholdet for myke 

trafikanter og mulighet for utbedring av veiene. Opparbeidelse av fortau 

på vestside av veien Bruket er sikret i gjeldende plan og ikke omfattet av 

dette planforslaget. Planforslaget sikrer derimot opparbeidelse av fortau 

fra avkjørsel til Bruket 23 og møter regulert fortau i Detaljregulering for 

Gressvik bruk (planID: 01061105), som gir sammenheng fortau til 

Gressvik fergekai.  

 

Arealer i Vesterelva 

I arealer av satt i elva skal hovedsakelig bebyggelsen krage ut over elva. 

Der teststasjonen etableres tillates det fundamentering på søyler. Dette er 

sikret i reguleringsbestemmelsene. Bebyggelsen skal ikke være til hinder 

for ferdsel på elva. 

 

Flomveier 

Håndtering av vann og flomveier er sikret i reguleringsbestemmelsene.  

I reguleringsbestemmelsene er det medtatt at lokal og åpen 

overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og 

prosjektering av tiltaket. Det tillates at overvann føres ut i Vesterelva. 

Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og 

tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås. For øvrig skal Fredrikstad 

kommunes overvannsnorm følges.  

 

Entydig plan 

Forslagsstiller er selvsagt enig at planbeskrivelse, reguleringskart og 

planbestemmelser skal være entydige. Det gjøres oppmerksom på at 

planområdet i planforslaget ved høring var planområdets angitt med 
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 størrelse 22 626 m2, hvor den illustrerte prosjektet viser bruksareal 

(bebyggelse og parkering) tilsvarende 17 000 m2 BRA. 

 

Planbeskrivelsen er omarbeidet etter offentlig ettersyn slik at det fremgår 

tydeligere hva som er planområdets størrelse. Samsvar mellom 

planbeskrivelse, reguleringskart og planbestemmelser er sjekket. Det er 

også gjort sjekk av areal oppgitt i ROS-analysen. 

 

 Fredrikstad 

kommune, 

Rådmannens 

kommentarer 

 

Planforslaget vurderes som relativt godt beskrevet i vedlagte 

plandokumenter. Planmaterialet inneholder allikevel enkelte 

unøyaktigheter og feil som bør rettes opp i det videre arbeidet. 

 

Konsekvensutredning kulturminner 

Det antydes i kultminnefaglig uttalelser at trelastlageret har større verdi 

enn det konsekvensutredningen kommer frem til. Ellers er det et poeng 

at innhold og omfang skal være tilpasset den aktuelle planen og være 

relevant for de beslutninger som skal tas. 

 

Avvik fra overordnede føringer 

Bebyggelse ut i farled er ikke i samsvar med overordnede føringer og 

burde vært bedre belyst. 

Foreslått 4 meter byggegrense og byggehøyde på 13 meter mot 

naboeiendommer (blant annet Bruket 31, gnr 48 bnr 227) er ikke i 

henhold til de generelle kravene i plan- og bygningsloven som angir at 

byggverk skal ha en avstand til nabogrense som svarer til byggverkets 

halve høyde og ikke under 4 m. Tar man utgangspunkt i loven skulle 

byggegrensen mot naboeiendommen vært minimum 6,5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvensutredning kulturminner 

Etter avtale med Østfold fylkeskommune skal konsekvensutredning for 

kulturminner og kulturmiljø revideres. Det sørges for at det er samsvar 

mellom revidert rapport og resten av planforslaget, se også svar til 

Østfold Fylkeskommune, uttalelse nr. 19. 

 

Avvik fra overordnede føringer 

Planforslaget legger til rette for at det tillates tiltak inntil 15 m fra dagens 

strandlinje på mindre område langs elva, og i reguleringsbestemmelsene 

sikres det at bebyggelse i del av feltet som går ut i Vesterelva plasseres 

og utformes slik at den gir minst mulig endring av elvebunnen. Det 

tillates fundamentering på søyler innenfor dette feltet. Det planlegges at 

mindre del av bebyggelse i 1 etasje vil stikke ut i elva. Her vil 

testanlegget/teststasjonen plasseres. Det betyr at det vil være elv under 

bebyggelsen. Mindre deler av 2 etasje vil krage ut over elva, men ikke 

fundamenteres. Det tillates takutstikk i byggets lengde. Det vil være 

mulig å anlegge kaianlegg langs bebyggelse for å plass for testbåt. 

 

Byggegrense mot eiendom Bruket 23 gnr/bnr 48/227 er endret fra 4 

meter til 6,5 meter på revidert plankart og i reguleringsbestemmelser og 

er ikke i konflikt med generelle krav i plan- og bygningsloven. 
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Trafikkutredning 

Trafikkutredningen omtaler kryssutbedringstiltak i krysset Storveien x 

Hans Eriksens vei, mulighet for stenging av Hans Eriksens vei for 

tungtrafikk og trafikksikkerhetstiltak i anleggsperioden, Ingen av disse 

temaene virker å være drøftet/ vurdert eller ivaretatt i planforslaget. 

 

 

 

 

 

 

Støyutredning 

Rådmannen anbefaler å ta inn støybestemmelse som sikrer 

tilfredsstillende støyforhold uavhengig av hva slags industrivirksomhet 

som drives innenfor planområdet. 

 

Forhold som bør rettes opp før høring og offentlig ettersyn 

- Det må være samsvar mellom planbeskrivelse, plankart og 

reguleringsbestemmelser (gjelder blant annet angivelse av 

byggehøyde) 

- Kvalitetssikring av tegnforklaring og tittelfelt i plankart. Sjekk 

benyttet samsvar av benyttet linjesymbol og 

produktspesifikasjon for arealplan. 

- Det er angitt naboeiendom med gnr/ bnr 48/264 i pkt 4.1d og 

4.21 i reguleringsbestemmelsene. Denne eiendommen ligger 

ikke i nærheten av planområdet. 

 

 

 

 

Rådmannen har ingen flere merknader før offentlig ettersyn. Det 

forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av 

innkomne uttalelser etter høring og offentlig ettersyn. 

 

Trafikkutredning 

Trafikkutredningen konkluderer med at etablering av Sleipner ikke 

utløser krav til utbedringstiltak til krysset Hans Eriksens vei x Storveien, 

da økningen i trafikkbelastning i krysset er liten i forhold til trafikk i 

Storveien. Statens vegvesen har ikke innvendinger til dette. 

For å sikre at det settes opp skilt som ikke tillater tungtrafikk i Hans 

Eriksens vei er det i reguleringsbestemmelsene medtatt at det 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). 

 

Støyutredning 

Det er medtatt bestemmelse om at grenseverdiene i T-1442 skal være 

gjeldene for planen i reguleringsbestemmelser som er revidert etter 

offentlig ettersyn. 

 

Forhold som bør rettes opp før høring og offentlig ettersyn. 

Forslagsstiller rettet ikke opp plandokumentene før høring og offentlig 

ettersyn, men har utført endringene i de plandokumentene som er 

utarbeidet i etterkant av offentlig ettersyn. 

- Byggehøyde er oppdatert til kote 15,5 i 

reguleringsbestemmelsene, og er nå i samsvar med angitt høyde 

på plankartet.  

- Linjesymbol Rpregulerthøyde er benyttet på plankartet. Dette er 

i henhold til gjeldende sosi-standard og nasjonal 

produktspesifikasjon for arealplankart. Dette gir følgende tekst i 

tittelfeltet: regulert høyde. Denne teksten er også brukt i 

reguleringsbestemmelsene. 

- Gnr/ bnr for naboeiendom er rettet opp og er angitt som gnr/ bnr 

48/234 i pkt 4.1d og 4.21 i reguleringsbestemmelsene.  

Forslagsstiller har bearbeidet planforslaget på grunnlag av vurdering av 

mottatte uttalelser ved høring og offentlig ettersyn. 
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 Kommentarer fra 

intern høring 

Fredrikstad 

kommune 

 

Idrett: 

Idrett viser til kommentar gitt ved intern høring august 2018. Det er 

viktig å ta hensyn til kyststien som går i området. 

Utfordring med økt trafikk - sikres at ferdsel på kyststien er trygg. Vi 

klarer ikke å se at det står noe om kyststien i dokumentene. 

 

Byantikvaren: 

Det vises til Byantikvarens uttalelser ved intern høring av planforslaget 

i august 2018. I denne uttalelsen ber Byantikvar om at 

fylkeskonservator vurderer saken. 

 

 

 

 

 

Næring: 

Etablering av Sleipner ved Bruket sikrer 150 kompetansearbeidsplasser 

i Fredrikstad. Dette er viktig for næringslivet i byen. 

Veiløsningen er en stor utfordring. Gunnelandet har stor belastning og 

virksomhetene som er der i dag bruker dette som vei. 

 

 

Utdanning og oppvekst: 

Utdanning og oppvekst mener det er viktig at det legges opp til trygge 

veiløsninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrett: 

Kyststien går langs veien Bruket og er ikke inkludert i planområdet. 

Gjeldende reguleringsplan sikrer opparbeidelse av fortau/kyststi langs 

veien. Dette er gjort i henhold til avtale med Fredrikstad kommune 

teknisk drift vei. 

 

Byantikvaren: 

Forslagsstillers svar til tidligere mottatte uttalelser fra Byantikvaren kan 

leses i vedlegg 1 til planforslaget. 

Østfold fylkeskommune har varslet innsigelse på planforslaget. 

Byantikvaren har vært med i avholdte dialogmøter mellom Fredrikstad 

kommune og fylkeskommunen, samt deltatt i utforming av krav til 

innhold og utførelse i revidert konsekvensutredning for kulturminner og 

kulturmiljø. 

 

Næring: 

Forslagsstiller ønsker å fortsette å ha bedriften sin i Fredrikstad. 

I etterkant av offentlig ettersyn er det avholdt møte med teknisk drift vei 

for å se på mulighet for oppgradering av veien Gunnelandet slik at også 

trafikk til/ fra Bruket 23 kan bruke denne veien, se forslagsstillers svar til 

punkt Utdanning og oppvekst.  

 

Utdanning og oppvekst: 

Etter offentlig ettersyn er avholdt møte med Fredrikstad kommune 

teknisk drift vei for å diskutere blant annet veiløsning. 

I reguleringsbestemmelsene er det medtatt følgende for å redusere trafikk 

i Hans Eriksens vei: 

- 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). 
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Uttalelser etter høring og offentlig ettersyn, med forslagsstillers kommentarer 
 

 

Bruket 23 og 29, Gressvik - Detaljregulering med konsekvensutredning  Dato 18.06.2019 

 Avsender Uttalelse Forslagsstillers svar 

Miljø og landbruk 

Forurenset grunn har eget avsnitt i KU (5.16). 

Tiltaksområdet ligger innenfor lokalitet 274 i Miljødirektoratets 

database Grunnforurensning. Det må, etter forurensningsloven kap. 2, 

utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn, som skal godkjennes før 

det gis igangsettingstillatelse. Tiltakshaver må sørge for at resultatene i 

sluttrapporten legges inn i databasen. 

 

Vei: 

Vei viser til kommentarer fra intern høringsrundt august 2018.  

Hans Eriksens vei er ikke god adkomst til verken ny bebyggelse eller 

industri. Tilstanden på eksisterende veisystem er dårlig. Det er viktig at 

fortau som er regulert langs vestsiden Bruket ikke glemmes. Den er 

inntegnet på tilstøtende reguleringsplan og bør legges inn i den nye 

reguleringsplanen. Det må være tosidig fortau på veien. Veinorm skal 

følges. 

 

 

 

VA: 

VA har følgende kommentarer til planforslaget: 

• Det må tas hensyn til Springflo. 

• Brannvannsdekning for bygget må avklares. 

• Det vil bli satt krav om utbyggingsavtale. 

 

 

 

 

 

 

 

Park 

Kyststien må ivaretas og opparbeides med gang- og sykkelvei. 

Kyststien skal opparbeides med grøntstruktur mot 

industriområdet. 

Miljø og landbruk 

Det er sikret i bestemmelsene at det må gjennomføres miljøteknisk 

grunnundersøkelse og utarbeides tiltaksplan for forurenset grunn før det 

gis tillatelse til bebyggelse innenfor planområdet. Resultatene i 

sluttrapporten vil bli lagt inn i databasen. 

 

 

 

Vei: 

Etter offentlig ettersyn er avholdt møte med Fredrikstad kommune 

teknisk drift vei for å diskutere blant annet veiløsning og fortau langs 

vestsiden av Bruket. Dette fortauet er allerede sikret opparbeidet i 

gjeldende plan, så det medtas ikke i planforslag for Bruket 23. I 

reguleringsbestemmelsene er det sikret at det før det gis brukstillatelse 

for ny bebyggelse innenfor planområdet 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. 

 

VA: 

• Det er i plankartet lagt inn hensynsone flom og i 

reguleringsbestemmelsene er det medtatt at 

Bebyggelse/anlegg/installasjoner skal som minimum 

dimensjoneres som vannsikre opp til kote +2,5. I 

reguleringsbestemmelsene er det sikret at det ved søknad om 

tillatelse skal det redegjøres for behov for ev. flomsikringstiltak. 

• Det er krav til slokkevann på 50 l/s for bygg den størrelsen det 

ønskes å legge til rette for på planområdet. Dekning sjekkes i 

det videre arbeidet. 

• Utbyggingsavtaler håndteres i separat prosess.  

 

Park 

Kyststien går langs veien Bruket og er ikke inkludert i planområdet. 

Gjeldende reguleringsplan sikrer opparbeidelse av fortau/kyststi langs 
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Uttalelser etter høring og offentlig ettersyn, med forslagsstillers kommentarer 
 

 

Bruket 23 og 29, Gressvik - Detaljregulering med konsekvensutredning  Dato 18.06.2019 

 Avsender Uttalelse Forslagsstillers svar 

 

 

 

Brann 

• I reguleringsbestemmelsene pkt. 3.6.4 og 3.6.5 er det krav til 

utomhusplan som vil sikre at det blir tatt hensyn til 

brannvesenets innsatsmuligheter. Det er viktig at utomhusplan 

kommer på plass så tidlig som mulig. 

• Pkt. 7.3.5 ROS analyse hendelse, 32 Forsynings- og 

beredskapsrisiko. Brannvesenets tunge kjøretøy krever vei 

med kapasitet til akseltrykk på 10 tonn og boggitrykk på 16 

tonn. 

• Pkt. 6.7 sier at det er krav til slokkevann på 50 l/s, og dersom 

det blir krav til sprinkleranlegg må vannkapasitet simuleres. 

Det er positivt at dette er nevnt i reguleringsplanen. 

• Det er ikke krav til samtidig uttak av slokkevann og vann til 

sprinkleranlegg. 

• Brann ønsker å uttale seg ved rammesøknad. 

• I Fredrikstad er det utarbeidet retningslinjer for tilrettelegging 

for rednings- og slokkemannskap i distriktet til Fredrikstad 

Brann- og redningskorps. Avdeling Fredrikstad og Hvaler. 

Retningslinjene er basert på TEK10 § 11-17 Tilrettelegging 

for rednings- og slokkemannskap.» 

 

Bærekraftig samfunnsutvikling (BSU) 

BSU gjør oppmerksom på at deres faginnspill ivaretas i denne saken av 

andre fagområders innspill. De bemerker i tillegg på viktigheten av å få 

avklart status for veiløsning, dette av hensyn til lokalbefolkningen. 

 

veien. Dette er gjort i henhold til avtale med Fredrikstad kommune 

teknisk drift vei. Det vil bli etablert grøntstruktur langs Bruket 23. 

 

Brann 

• I reguleringsbestemmelsene er det satt krav til at utomhusplan 

skal legges frem senest ved søknad om rammetillatelse. 

• Informasjon om krav til vei veikapasitet til akseltrykk på 10 

tonn og boggitrykk på 16 tonn for brannvesenets tunge kjøretøy 

medtas i det videre arbeidet. 

• Dersom det blir aktuelt med sprinkleranlegg vil vannkapasiteten 

simuleres. Informasjon om at det ikke er krav om samtidig uttak 

av slokkevann og sprinkleranlegg tas med i det videre arbeidet. 

• Fredrikstad Brann- og redningskorps vil få mulighet til å uttale 

seg ved søknad om rammetillatelse. Dette er også sikret i 

reguleringsbestemmelsene. 

• I reguleringsbestemmelsene er det satt krav til at det senest ved 

søknad om rammetillatelse skal redegjøres for hvordan 

nødvendig tilrettelegging for brannvesenets kjøretøy ivaretas. 

Dokumentet "Retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og 

slokkemannskap i distriktet til Fredrikstad Brann- og 

redningskart, avdeling Fredrikstad og Hvaler" legges til grunn. 

 

 

Bærekraftig samfunnsutvikling (BSU) 

Etter offentlig ettersyn er avholdt møte med Fredrikstad kommune 

teknisk drift vei for å diskutere blant annet veiløsning. 

I reguleringsbestemmelsene er det medtatt følgende for å redusere trafikk 

i Hans Eriksens vei og ta i bruk veiene Bruket og Gunnelandet til 

tungtransport: 

- 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. 



36 

VEDLEGG 13  

Uttalelser etter høring og offentlig ettersyn, med forslagsstillers kommentarer 
 

 

Bruket 23 og 29, Gressvik - Detaljregulering med konsekvensutredning  Dato 18.06.2019 

 Avsender Uttalelse Forslagsstillers svar 

- 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). 

 

 


