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1 PLANINITIATIV 09.02.2021
Planinitiativ ble sendt Fredrikstad kommune desember 2020 og bearbeidet etter drøfting og
internhøring. Planinitiativ av 09.02.2021 ble behandlet (prosessledende beslutning) av
planutvalget 09.03.2021 og tilgjengeliggjort ved varsel om oppstart av planarbeidet.

2 BEHANDLING AV PLANINITIATIV 09.03.2021
Planinitiativet av 07.08.2017 ble sendt på intern høring i kommunens virksomheter.
Drøfting og kommentarer knyttet til innspillet framgår av referat fra oppstartsmøte.

3 OPPSTARTSMØTE MED FREDRIKSTAD KOMMUNE 15.04.2021
Oppstartsmøte ble avholdt 15.04.2021. Godkjent referat av 02.06.2021 ble tilgjengeliggjort ved
varsel om oppstart av planarbeidet.
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4 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 04.06.2021
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort 04.06.2021 på kommunens nettside og i
Fredriksstad blad. Varslingsbrev ble sendt naboer, myndigheter og berørte parter iht. liste fra
Fredrikstad kommune. Merknadsfrist var 02.07.2021.

Varslingsannonse i Fredriksstad Blad 06.04.2021

DOKUMENTASJON AV PLANPROSESS OG MEDVIRKNING – Detaljreguleringsplan for FMV6 med Ballastparken

3 av 14

5 MEDVIRKNING
Ut over lovpålagt medvirkning ved varsel om oppstart ble Kråkerøy lokalsamfunnsutvalg, Glombo og
Rød velforening, og Rød skole kontaktet direkte om å medvirke til planarbeidet. Lokalsamfunnsutvalget hadde ikke anledning, men det er gjennomført medvirkningsmøte med Glombo og Rød
velforening 18.06.2021 og med elevrådet på Rød skole 12.10.2021. Jf. referater nedenfor:
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6 INNSPILL TIL VARSEL OM OPPSTART 04.06. - 02.07.2021
6.1

Innspill til varsel om oppstart av planarbeidet
Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort 04.06.2021 med frist for innspill 02.07.2021.
Innspill er mottatt fra følgende parter:
1. Direktoratet for mineralforvaltning
2. Fiskeridirektoratet
3. Fredrikstad aktivitetsråd
4. Viken fylkeskommune
5. Borg Havn IKS
6. Kystverket
7. Statens vegvesen
8. Statsforvalteren i Oslo og Viken
9. Glombo og Rød velforening
10. Mattilsynet
Innspillene følger som vedlegg til planforslaget. Under følger en oppsummering av innspillene
med forslagsstillers kommentarer.

Avsender, dato
Direktoratet for
mineralforvaltning,
16.06.2021
Fiskeridirektoratet,
17.06.2021

Fredrikstad
aktivitetsråd,
23.06.2021

Viken fylkeskommune (VFK),
23.06.2021

Merknad (sammendrag)
Ingen merknader, men ber om tilsendt
høringsforslag dersom deres fagområder
blir berørt.
Ved etablering av småbåthavn må det
tas høyde for behov for framtidige
båtplasser. Båtplassbehov bør dekkes
ved fellesanlegg fremfor å belaste flere
områder.
Avfallshåndtering for restavfall og farlig
avfall må sikres i småbåthavna.
Småbåthavn bør plasseres på dypere
vann for å gi minst miljøbelastning. Ved
etablering av øvrige tiltak som berører
sjøområdene, må utfylling, mudring og
sprenging i sjø unngås. Viktig bløtbunn
registrert utenfor planområdet ved
Krossnes på vestsiden av elva. Marint
biologisk mangfold skal ikke berøres
negativt. Arbeider må gjennomføres
skånsomt med strenge krav til
gjennomføring. Arbeidene må foregå i
høst/vinterhalvåret for å unngå
naturskade.
Økt fysisk aktivitet vil ha positiv effekt på
folkehelsen. De som ikke driver
organisert idrett trenger anlegg,
aktiviteter og arrangement, gode byrom
med møteplasser for utfoldelse, aktivitet
og sosialt fellesskap i nærmiljøet.
Aktivitetsrådets formål er å bidra til
mangfoldig aktivitetstilbud og mer aktiv
befolkning, og bistår gjerne i utforming av
nærmiljøanlegg eller
medvirkningsprosesser.
Kommunen bes vurdere hvilke av FNs
bærekraftsmål som er relevant for
plansaken og hvordan disse sikres i
planen.

Forslagsstillers kommentar
Direktoratets fagområder vurderes ikke å
bli berørt.
Småbåthavna planlegges i område avsatt
til formålet i kommuneplan og søker å ta
høyde for framtidig båtplassbehov.

Avfallshåndtering sikres gjennom
bestemmelsene på kaia (felt KAI2).
Området er tidligere industrihavn og avsatt
til formål småbåthavn i kommuneplan.
Nærmeste bløtbunnområde er 500 m fra
planområdet. Elvebunn er undersøkt for
naturverdier og det er ikke gjort funn av
naturverdier. Bestemmelsene sikrer
undersøkelse av elvebunn og søknad etter
forurensningsloven før igangsetting av
tiltak, for å minimere påvirkning av
naturmangfold i elva og sjøen.

Programmering av utomhusanlegg er
basert på Fredrikstad kommunes normal
for utomhusanlegg (høringsutgave), krav i
kommuneplan og formingsveileder for FMV
Vest. Variasjon, mangfold, tilgjengelighet
og tilpasning til ulike bruker- og
aldersgrupper er vektlagt i planleggingen.

FNs bærekraftsmål er vurdert i planen.
Relevante mål for prosjektet og
tiltakshavers plan for oppfølging av disse
videre i prosjektet er redegjort for.
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Avsender, dato

Merknad (sammendrag)
Eventuelle avvik fra overordnede planer
må synliggjøres, inkl. Konsekvenser,
virkninger og kompenserende tiltak.
Veiledere for FMV Vest bes forankret i
planene som grunnlag for helhetlig plan
for mobilitet, teknisk infrastruktur og
utforming.
Konsekvenser for miljø og samfunn må
redegjøres for og hensyntas i
planarbeidet.
Høyder og utforming må redegjøres for i
planen, inkl. konsekvenser for
Ballastparken. Planen bør sikre variert
bebyggelse med nyanserte høyder for å
få gode boliger og uterom og redusert
landskapsdominans. Illustrasjoner bør
vise maks. utnyttelse fra ulike ståsteder.
Det planlegges boliger i 1.etasje, og dette
bør løses på en god måte for både
gateliv og boliger.
Barn og unge: Gode og trygge
lekeplasser og oppvekstmiljøer og
boområde der flere aldersgrupper trives
sammen må tilrettelegges for. Barnehage
bes sikret, men hvordan dette gjøres på
den beste måten vil være avhengig av
framdriften på de to planene FMV5 og
FMV6. Tilstrekkelig skolekapasitet må
sikres i rekkefølgebestemmelser.
Samferdsel: Selma Nygrens vei er
vedtatt omklassifisert til fylkesvei og VFK
uttaler seg som veiadministrasjon for
Selma Nygrens vei og søndre del at
Glomboveien.
Trafikk/mobilitet: Trafikksystem og
løsninger for gående og syklende
vurderes i sammenheng med andre
planarbeid på FMV og øvrige omgivelser.
Mobilitetsplan må vise hvordan man best
sikrer sammenhengende, funksjonelt og
sikkert veinett. Trafikkanalyse må vise
konsekvenser av FMV5 og FMV6utbygging for omliggende veinett inkl.
krysset med Selma Nygrens vei. Evt.
behov for tiltak på fylkesveinettet må tas
inn som rekkefølgekrav, og trafikkanalyse
legges til grunn for dimensjonering og
løsningsvalg.
Parkering: Beliggenheten tilsier at det
ligger til rette for høy andel
kollektivreiser, gange og sykkel, og det
forventes en restriktiv maksnorm for
parkering for å dempe biltrafikkvekst. Pbehov må vurderes i sammenheng med
p-dekning som skal tilbys innenfor hele
FMV-området og offentlig p-dekning i
nærheten, bl.a. p-hus i Dokka Sør.
Bildeling er et virkemiddel som kan sikres
i bestemmelsene. Parkering for sykkel
bør sikres med minimumskrav til antall og
kvalitet (under tak med låsemulighet og
nær inngangsparti)

Forslagsstillers kommentar
Fravik og virkninger er omtalt og redegjort
for i planbeskrivelsen kap 7.
Veiledere for FMV Vest er lagt til grunn, og
henvist til i planbeskrivelsen.

Omtalt i planbeskrivelsen kap. 7.

Høyde og utforming og forholdet til
Ballastparken og øvrige omgivelser inkl.
nær- og fjernvirkning er redegjort for.
Forhold mellom offentlig, felles og privat
uteareal er redegjort for. Bl.a. er boliger i
1.etasje planlagt med inntrukket privat
markterrasse. Det suppleres med
forhager/vegetasjon/avstand for å skape
buffer mellom gateliv og boliger.
Gode og trygge lekeplasser og
oppvekstmiljø er vektlagt i planforslaget.
Barnehage skal sikres ved nært
forestående regulering av nabotomta
FMV5. Rekkefølgekrav om skolekapasitet
gjelder ikke bebyggelse i byområdet. Det
vil imidlertid snarlig bli igangsatt regulering
av ny skole på nabotomta FMV5.
Det er lagt til grunn at Selma Nygrens vei
er fylkesvei.

Det er utarbeidet trafikk- og
mobilitetsanalyse, og veisystem reguleres
og dimensjoneres basert på denne.
Mobilitetsveileder for FMV Vest er lagt til
grunn. Glomboveien utbedres langs
planområdet, og det legges opp til nye
gang-, sykkel og kollektivløsninger
Fylkesveinettet vurderes å ha mer enn
tilstrekkelig kapasitet og det planlegges
ikke tiltak på fylkesveinettet ifbm aktuelle
planarbeid.

Krav til sykkel- og bilparkering er satt i tråd
med kommuneplanens krav, med unntak
av krav til HC-parkering, jf.
planbeskrivelsen.
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Avsender, dato

Merknad (sammendrag)
Viken fylkeskommune skal godkjenne
byggeplan og teknisk plan: Ved tiltak på
Selma Nygrens vei skal det tas inn
rekkefølgebestemmelse om at VFK skal
godkjenne byggeplan for alle slike tiltak
før gjennomføring. Utforming skal følge
vegvesenets håndbøker. VFK skal ha
teknisk plan iht. håndbok R700 til
gjennomsyn før endelig planvedtak.
Teknisk plan tilpasses prosjektets
størrelse og vanskelighetsgrad, men skal
dokumentere at tiltak er gjennomførbare
og det er avsatt tilstrekkelig areal i
plankartet, og utarbeides av noen med
veiteknisk kompetanse.
Utbedring av holdeplasser – ivaretakelse
av kollektivtrafikk: Det bes om at VFK
v/Østfold kollektivtrafikk og Avdeling for
samferdselsplanlegging og forvaltning
involveres i vurderinger av holdeplassene
Glombo Lindberg og Glombo Stene,
dersom disse skal inngå i planen. VFK
mener holdeplasser skal være universelt
utformet og bør bygges etter
vegvesenets håndbøker N100 og V123.
Innspill fra VFK seksjon for arkeologi:
Norsk Maritimt Museum (NMM) varsler i
e-post at det stilles krav om
marinarkeologiske registreringer i
forbindelse med offentlig ettersyn av
planen, jf. kml § 9 som bekostes av
tiltakshaver. Tiltakshaver bes kontakte
museet for budsjett.
Merknader – Nye tids kulturminner: I
utkanten av planområdet ligger et mindre
Sefrakregistrert hus, Glomboveien 2, fra
slutten av 1800-tallet, del av et eldre
bygningsmiljø fra samme tid på motsatt
side av veien. Huset ser ut til å være i
god stand. Det blir oppgitt at
rivningstillatelse er gitt, men ikke for
hvilke bygninger. Om rivingstillatelse ikke
er gitt for denne bygningen anbefales
den bevart og integrert i ny bebyggelse
da den har lokal kulturminneverdi som
del av det historiske verftsmiljøet rundt
FMV.
Ballastparken har aspekter av kulturmiljø,
jf. formingsveileder for FMV.
Ballastparken: Av planinitiativet framgår
at Ballastparkens betydning er tatt på
alvor, og spesiell biologfaglig
kompetanse er engasjert i planarbeidet.
Selv om det ikke kreves KU bør
virkninger for miljø og samfunn for den
unike biotopen bør utredes spesielt.
Forutsetningene for plantene bør ikke
endres, f.eks sol-, skygge, vind, endring
av jordtype- og kvalitet. Redusert
byggehøyde nærmest parken bør
vurderes og om tiltak vil føre til mer
slitasje.

Forslagsstillers kommentar
Det planlegges ikke tiltak i Selma Nygrens
vei.

Det reguleres ny bussholdeplass Glombo
Stene. Dette blir et universelt utformet
kantstopp på nytt fortau langs
byggeområdet i Glomboveien. Ny
plassering er avklart i dialog med VFK og
ØKT.

NMM har gjennomført marinarkeologiske
registreringer av elvebunnen og det er ikke
gjort noen funn av kulturverdier.

Det er gitt rivningstillatelse for bygningen
etter redegjørelse og vurdering av tilstand
og verdi, og den planlegges ikke som del
av nytt anlegg. Forholdet mellom ny
bebyggelse og Sefrak-registrerte hus sør
for planområdet er vurdert. Ballastparkens
kulturmiljø er vurdert og hensyntatt i
planen.

Tiltak i Ballastparken er grundig utredet og
kultur- og naturverdier hensyntatt i samråd
med biolog, jf. planbeskrivelse og vedlegg
til planforslaget.
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Avsender, dato

Borg Havn IKS,
28.06.2021

Kystverket,
29.06.2021

Merknad (sammendrag)
Forholdet til elva og småbåthavn:
Tilstrekkelig areal til elvekanten må
sikres. Evt. åpen kanal kan bidra positivt
for beboere og besøkende.
Småbåthavnas omfang, virkning og
visuelle og miljømessige konsekvenser
for farleden anbefales redegjort for.
Privatisering bør begrenses.
Friluftsliv: Det må redegjøres for hvordan
kyststien skal sikres gjennom
planområdet.
Vegetasjon: Varierte grøntområder vil
bidra positivt, kan styrke områdets
kvaliteter og dempe bebyggelsens
landskapsvirkning.
Naturfare: Nedbør, flom- og skredfare må
hensyntas i planarbeidet mht. å unngå
tap/skade i dag og i fremtidens klima.
Området er utsatt mht flom i kombinasjon
mye nedbør, stormflo og ved
ekstremflom i Glomma/Seutelva. Risiko
må forebygges. Utbyggingen må styres
utenom fareområder, eller hensynssoner
fastsettes med bestemmelser som
ivaretar sikkerhetskrav i TEK17. ROSanalyse må omhandle flom. P-kjeller i
flomsone må vurderes, spesielt siden det
ikke er gitt at forsikringsselskap vil dekke
skader ved flom i flomutsatte områder og
flomskader vil påvirke miljøet av flere
årsaker. Høydeplassering av bebyggelse
og utearealer må ses i sammenheng
med hele FMVs utvikling.
Grunnforhold og forurensning: Området
er et utfyllings- og industriområde og kan
være forurenset og ustabilt.
Vannforskriften: Tiltaket må vurderes ifht.
vannforskriften og naturmangfoldloven.
Fysiske inngrep i elva må omsøkes etter
forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.
Støy kan gi helseplager.

Borg Havn har tidligere hatt dialog med
utbygger vedrørende dette planarbeidet
og anser at innspill gitt der blir ivaretatt i
videre planlegging av småbåthavn og
fergeleie.
Planområdet ligger tett på biled
Vesterelva, hovedsakelig trafikkert av
fritids- og mindre nyttefartøy.
Ferdselsmessige konsekvenser av
småbåthavn og fergeleie for sjøfarende
og andre brukere av sjøområdet må
belyses og vurderes. Bølger fra
skipstrafikk kan påvirke området, men
fartsrestriksjoner kan ikke påregnes
innført. Bryggeanlegg anbefales planlagt
slik at konflikt med bading og ikkemotorisert bruk av farvannet unngås.

Forslagsstillers kommentar
Tilstrekkelig areal til elvekanten er sikret i
tråd med kommuneplan. Åpen kanal er
ikke aktuelt i dette planarbeidet, men
eksisterende bekkefragment øst i
Ballastområdet opprettholdes.
Småbåthavna sikres gode visuelle og
miljømessige kvaliteter gjennom
bestemmelsene.
Kyststien (turvei gjennom Ballastparken og
elvepromenade) er redegjort for og sikret
gjennom bestemmelsene.
Varierte grøntområder planlegges, og
sammenhengende blågrønn struktur sikres
gjennom bestemmelsene.
Kommuneplanens bestemmelser om
flomfare er ivaretatt. Geotekniske forhold
er utredet. TEK17 legges til grunn for
prosjektet. ROS-analyse er utarbeidet. Pkjeller planlegges flomsikker.

Geotekniske forhold og grunnforurensning
er utredet ifbm. planarbeidet.
Bestemmelsene sikrer at dette ivaretas
ifbm. søknad om tiltak.

Støyfaglig utredning er gjennomført og
vedlagt planforslaget. Hensynssone støy
og tilhørende bestemmelser er tatt inn i
planen. Naboeiendommer berøres ikke av
merkbar støyøkning som følge av planen.
Borg Havn er kontaktet ifbm planarbeidet
og deres innspill er lagt til grunn for
planarbeidet knyttet til fergeleie og
småbåthavn.
Småbåthavn og fergeleie er vurdert i
samråd med Borg Havn og Fredrikstad
kommune fergedrift for å unngå uheldige
ferdselsmessige konsekvenser i elva av
småbåthavn og fergeleie.
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Avsender, dato
Statens vegvesen,
29.06.2021

Merknad (sammendrag)
Det oppfordres til høy arealutnyttelse,
fortetting og transformasjon, samtidig
som hensynet til gode uteområder,
lysforhold og miljøkvalitet tillegges vekt.
Syklende og gående: Det må legges til
rette for gode løsninger for gående og
syklende slik at trafikkveksten kan tas av
gående, syklende og kollektivreisende.

Universell utforming: Prinsippet for
universell utforming skal ligge til grunn for
plan og tiltak. Planen må vise hvordan
UU ivaretas, f.eks. skal
transportsystemet være universelt
utformet, og KPA har krav om UU og HCparkering.
Luftforurensning bør utredes i en
luftfaglig rapport, og vurderes i
planarbeidet.

Statsforvalteren i
Oslo og Viken (SOV),
30.06.2021

Parkering: Det bør settes maks.bestemmelser for parkering. Parkering
bør legges under bakken.
Kollektivtrafikk-betjening av planområdet
må utredes, inkl.gangavstander og forbindelser.
Støy: Trafikkstøy må utredes, og
støybestemmelser med avbøtende tiltak
må tas inn i planen. Revidert retningslinje
T-1442/2021 er vedtatt 11. juni 2021.
Trafikksikkerhet og framkommelighet for
alle trafikantgrupper må ivaretas.
Offentlige trafikkareal, frisikt og avkjørsler
bør dimensjoneres etter vegvesenets
håndbøker. Behov for rygging av store
kjøretøy og plassering av lekeareal nær
manøvreringsareal bør unngås. Barn og
unges behov skal hensyntas og barn bør
gis mulighet til å være aktive og
selvstendige trafikanter.
Avkjørsler: Bør utformes etter håndbok
N100, og siktkrav skal tegnes inn for alle
kryss og avkjørsler og sikres gjennom
bestemmelse.
Trafikkanalyse bør gjennomføres mht.
trafikale konsekvenser, dimensjonering
og valg av løsninger, inkl. trafikksikkerhet
og -avvikling i kryss og avkjørsler.
Trafikkanalyse gir grunnlag for
støyberegning.
Planer for FMV-området bør ses i
sammenheng slik at helhetlig utvikling
sikres.

Særlig hensyn skal tas til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre
allmenne interesser. Det forventes at det
tilrettelegges for allmenn ferdsel langs
elva.
Ballastparken: SOV forutsetter
redegjørelse for hvordan planlagt

Forslagsstillers kommentar
En god balanse mellom høy
arealutnyttelse og hensynet til gode
uteområder, miljø- og bokvalitet i og ved
planområdet er vektlagt i planen.
KPA og veiledere for FMV er lagt til grunn,
og trafikk- og mobilitetsanalyse er
utarbeidet. Planlagt bebyggelse og
utomhusanlegg er planlagt med vekt på å
sikre gode løsninger for gående og
syklende.
UU-prinsipper ligger til grunn for
illustrasjonsprosjektet, og det er tatt inn
bestemmelse for å minne om at gjeldende
krav til universell utforming skal legges til
grunn for bebyggelse og tiltak i
planområdet.
Luftkvalitet er vurdert og det er ikke vurdert
behov for videre utredning av temaet
basert på lav trafikkmengde og god
luftutskifting.
Innspillet er ivaretatt i planen.

Kollektivbetjening og -løsninger inkl.
gangforbindelse til disse er redegjort for i
planen.
Trafikkstøy er utredet og bestemmelser om
avbøtende tiltak er tatt inn i planen.
T-1442/2021 er lagt til grunn.
Trafikk- og mobilitetsanalyse er utarbeidet
og løsninger er basert på vegvesenets
håndbøker og kommunal veinorm.
Sonedeling mellom harde og myke
trafikanter er vektlagt for å oppnå
trafikksikre arealer for alle.

Jf. kommentar over.

Trafikk- og mobilitetsanalyse er utarbeidet
og lagt til grunn for dimensjonering, valg av
løsninger og støyfaglig utredning.

Planen er i tråd med krav om felles
planlegging for FMV6, veiledere for FMV
Vest er lagt til grunn, og området ses i
sammenheng med FMV5 og øvrig
områdeutvikling.
Nevnte hensyn er ivaretatt i planforslaget.

Hensyn til vekstforhold, lys og hydrologi er
vurdert og ivaretatt i planforslaget.

DOKUMENTASJON AV PLANPROSESS OG MEDVIRKNING – Detaljreguleringsplan for FMV6 med Ballastparken

11 av 14

Avsender, dato

Merknad (sammendrag)
utbygging i øst og sør kan påvirke parken
og vekstforholdene inkl. lysforhold og
hydrologi. Områdets sårbarhet for ferdsel
og slitasje avklares, og ferdsel må
kanaliseres dit den gjør minst skade.
Planen må sikre at stier, gjerder og
infomateriell er på plass før boligene gir
brukstillatelse. Framtidig forvaltning og
skjøtsel og ansvar for dette bør avklares,
jf. møte 30.04.2021.
Støyforhold fra småbåthavn og
fergetrafikk bør hensyntas.

Forslagsstillers kommentar
Kanalisering av ferdsel sikres i parken.
Rekkefølgebestemmelse om stier, gjerder
og infomateriell knyttet til brukstillatelse for
boliger er tatt inn.

SOV gjør oppmerksom på at ny
retningslinje T-1442/2021 er vedtatt.
I den grad det skal planlegges for
barnehage bør det sikres best mulig
naboforhold.
Gode boforhold og leke- og
uteoppholdsarealer må sikres, og
parkeringsdekning begrenses. Positivt at
det planlegges parkering under
bakkenivå. Gode
sykkelparkeringsløsninger må planlegges
slik at sykkel kan blir et lett alternativ til
bil.
Samfunnssikkerhet og klimatilpasning:
Overvann, flomfare, stormflo,
havnivåstigning og kombinasjoner av
disse må hensyntas, og særlig om
kanaler planlegges. Høye alternativer for
klimaframskrivinger skal legges til grunn
ved vurdering av konsekvens.
Naturbaserte overvannsløsninger bør
benyttes. Økt kraftig nedbør gir mer
overvann. Klimapåslag 40% anbefales
for regnskyll < 3 timer. Overvann og
naturelementer bør ses i sammenheng
slik at løsninger bidrar til naturmangfold
og spennende utemiljø.
Vannmiljø: Vannforskriften fastsetter at
tilstand i overflatevann skal beskyttes
mot forringelse, forbedres og
gjenopprettes slik at vannforekomsten
skal ha minst god økologisk og god
kjemisk tilstand. Planen må ta
nødvendige hensyn til vannmiljø og
fastsatte miljømål, jf. vannforskriften §
12.
Småbåthavn og fergeleie: Planen bør
avklare behov for mudring og tiltak i elva.
Se M-1048/2018 Miljøvennlige
småbåthavner. Mudring, utfylling eller
dumping i elva krever tillatelse etter
forurensningsloven § 11. Statsforvalteren
er myndighet. Behov for tillatelse

T-1442/2021 er lagt til grunn. Det
planlegges ikke barnehage i FMV6, men
dette sikres i FMV5.

Støyforhold fra fergetrafikk og småbåthavn
antas ikke å være noen sjenerende
støykilde. Overgang til elektrisk drevne
ferger bidrar til at de er stillegående, og
aktivitet fra småbåthavna er begrenset til
vår/sommersesongen. Aktivitet fra
båttrafikk forventes når man bor nær elva,
og det legges opp til at båtpuss, opptak og
utsetting skjer eksternt.

Temaene er vurdert, redegjort for og
ivaretatt i planforslaget.

Kanaler planlegges ikke i aktuelle
planområde, men skal vurderes etablert
ved regulering av naboområdet FMV5.
Flomsone i KPA og tilhørende
bestemmelser er videreført i planforslaget.
TEK-krav legges til grunn. Klimafaktor 1,5
er benyttet i VA/OV-planlegging, i tråd med
kommunens hovedplan for VA. Dette
tilsvarer 50% klimapåslag, altså mer
konservativt enn SOV anbefaler.
Sammenhengende blågrønn struktur med
samspill mellom landskapsplan/vegetasjon
og vannhåndtering er vektlagt i prosjektet.
Overvann håndteres iht. kommunale krav.
Forurenset grunn saneres. Eventuell
mudring / tiltak i elvebunn sikres avklart
mot forurensningsmyndighet ifbm søknad
om tiltak.

Som redegjort for i plandokumentene kan
det bli behov for mudring. Det er tatt inn
rekkefølgebestemmelse for å minne om at
elvebunn og mudringsbehov skal vurderes
og godkjenninger dokumenteres ved
søknad om tiltak.
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Avsender, dato

Glombo og Rød
velforening,
02.07.2021

Merknad (sammendrag)
avklares i tiltaksbeskrivelse og
miljørisikovurdering med oversikt over
avbøtende tiltak og effekt av disse.
Høyde: Høyden på de foreslåtte
blokkene er for høy ifht den nærmeste
bebyggelsen og Glombofjellet som har
høyeste punkt på 35 m, til tross for
nedtrapping. Makshøyde 28 m over
terreng (ca. 2,5 m) vil blokkene rage
nesten like høyt som fjellet. Det er uklart
hva totalhøyden vil bli, mht. høyde pkjeller og hvilken terrengoppfylling det
legges opp til. Planinitiativet inneholdt
ingen skisser av hvordan blokkene vil
fortone seg sett fra vannet mot
Glombofjellet eller andre relevante
vinkler. Slike skisser bør utarbeides før
detaljreguleringen starter, og skissene
bør målsettes slik at det kan tas en
helhetlig vurdering av forholdet til
innseilingen og bebyggelsen på
Gressviksiden.
Arealplanen sier: «Når Fredrikstad skal
fortettes er det viktig at vi greier å ivareta
byens historie og landskapet som har
formet byen.
Kollene, flatene og elva
Fredrikstad er elva som slynger seg
gjennom byen i varierende bredde.
Fredrikstad er granittkollene med de små̊
husene og den noe høyere
kvartalsbebyggelsen på̊ flaten mellom
kollene. Høydedragene og elva definerer
altså̊ landskapsrommet byen ligger i, og
er en vesentlig del av Fredrikstads
identitet, og viktige rammer for
utviklingen av byen.» Velforeningen kan
ikke se at dette er hensyntatt i
planinitiativet. De foreslåtte blokkene kan
vanskelig sies å harmonere med
eksisterende bebyggelse, kollen og
småhusbebyggelsen. Lavere bebyggelse
med saltak vil etter velforeningens syn
være mer tilpasset eksisterende
bebyggelse og miljø. Fylkeskommunen
uttalte bl.a. i sin tid (til et
reguleringsforslag for Glombo)»Vi anser
det som svært vanskelig å tilrettelegge
for boligbygging på åspartiet øst for
Ballastveien. Høydedraget her er et
svært fremtredende landskapselement,
og en utbygging vil bli eksponert fra
Vesterelva, og områdene på vestsiden av
elva». Selv om det nå er et annet område
som reguleres synes velforeningen at
uttalelsen om høydedraget fortsatt har
relevans og passer godt med sitatet fra
arealplanen.
Sikt og gangforbindelse: Velforeningen er
enig i at riving av industrianlegg vil åpne
for allment tilgjengelig gang
gangforbindelse gjennom området, så
sant høydeforskjell mellom nåværende

Forslagsstillers kommentar

Innspillet er søkt ivaretatt i planforslaget.
Prosjektets høyde er redusert etter møte
med velforeningen. Det settes krav til
maks. høyde på dekket over p-kjeller, krav
til utforming, inntrukne etasjer på flere
sider, siktlinjer og offentlig tilgjengelige
passasjer med leke- og
uteoppholdsarealer mellom boligene.
Målsatte fasadeoppriss og snitt samt
perspektiver som illustrerer nær- og
fjernvirkning er tatt inn i planbeskrivelsen
slik at forholdet til omgivelsene redegjøres
for. Perspektiver som viser prosjektet sett
fra Glombofjellet er tatt inn. Prosjektets
høyde er lavere enn Glombofjellet og
bebyggelsen trappes ned mot sør for
tilpasning til boligenes høydeplassering og
fjellformasjonen.
Bebyggelsen er i illustrasjonene vist med
flate tak, men bestemmelsene fastsetter at
takform er valgfri, dvs. at skrå eller andre
takformer tillates innenfor maks. tillatt
høyde. Endelig utforming vil avklares
nærmere i videre prosjektering.

Det er riktig at elva ikke vil være synlig fra
alle steder i planområdet, men prosjektet
vil bidra til en sterk forbedring av både
visuell og fysisk tilgjengelighet til
elverommet ifht. dagens situasjon i
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Avsender, dato

Merknad (sammendrag)
vei og gateplanet i den nye bebyggelsen
blir liten. I tillegg må ikke området
oppfattes som privat.
Velforeningen mener påstand om at
prosjektet vil åpne for sikt mot elva er
noe overdrevet mht. blokkenes
plassering.
Uteoppholdsareal virker ikke
dimensjonert til planlagt antall boliger.
Skisse i planinitiativ viser at det er avsatt
areal er 1195 m2 for lite. Parkområdet på
og sør for Glombo brygge er opparbeidet
av velforeningen etter avtale med
grunneier ved at foreningen får disponere
grunnen midlertidig og fjerner
installasjonene dersom annen bruk blir
aktuell. Området er svært populært, og vil
sikkert bli mer besøkt med nye naboer i
planområdet. Minimumskrav til
uteoppholdsareal bør opprettholdes.
Plan for renovering av selve Glombo
brygge ifbm. mulig anløp av byferjen bør
utarbeides.

Ferjeleieetablering vil gi behov for pplasser og dette bør inkluderes i planen.

Mattilsynet,
02.07.2021

Forurenset grunn og sikring av fronten
mot elva: Velforeningen er fornøyd meg
at dette utredes av fagkyndige og følges
opp av kommunen.
Drikkevannsforsyning og -kapasitet,
leveringssikkerhet, tilstrekkelig vanntrykk
og brannvann til utbyggingsområdet må
sikres, jf. drikkevannsforskriften.
I anleggsarbeid må det utvises
aktsomhet mht. risiko for spredning av
planteskadegjørere og floghavre.

Forslagsstillers kommentar
området. Området mellom blokkene
planlegges med offentlig tilgjengelige
forbindelser over et parkeringslokk som
legges så lavt at området skal oppleves
åpent og tilgjengelig for alle.

Oppholdsareal ved elva som velforeningen
har etablert er ikke medregnet i prosjektets
uteoppholdsareal. Planlagte uteoppholdsareal er i henhold til kommuneplan og
bestemmelsene sikrer at dette ivaretas
innenfor eget planområdet.

Det foreligger ikke konkret skisseprosjekt
eller detaljert utredning av fergeleie.
Planen legger til rette for at fergeleie og
nødvendige tilhørende innretninger
tilknyttet fergedriften kan etableres i
fremtiden, dersom det blir aktuelt for
kommunen å etablere dette. Bryggas
tilstand og eventuelt behov for renovering
må avklares når dette blir aktuelt.
Bestemmelsene åpner for at det bl.a. kan
etableres HC- og sykkelparkering i
området avsatt til fergekai, og det må
avklares om dette er aktuelt når det blir
aktuelt å utrede fergeleiet nærmere. Det er
ikke vurdert som mulig eller
hensiktsmessig å avsette areal til
bakkeparkering for fergeleiet i øvrige deler
av planområdet.
Tas til etterretning.

Vannforsyning ivaretas i planarbeidet og
avklares i dialog om utbyggingsavtale med
Fredrikstad kommune.
Det er tatt inn bestemmelse for hindre
spredning av uønskede/svartelistede arter.
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