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Innledende informasjon om forslaget:
Planforslaget har til hensikt å tilrettelegge for utvikling av eiendommen til boliger. Det ønskes tilrettelagt for
ca. 32 boliger, med leiligheter i varierte størrelser. Planinitiativet er nå vesentlig nedjustert fra 46 til 32 boliger
etter dialogmøte med kommunen og felles befaring på tomten den 20.08.2020.
Forslagstiller har tatt stilling til kommunes tilbakemelding basert på intern høring i e‐post datert 23.03.2020.
Forslagstiller er innforstått med risikoen knyttet til bl.a. skolekapasitet, og ønsker å gå videre med
planarbeidet.

Kart – illustrasjon planavgrensning
Eiendomsopplysninger
Gårdsnummer/bruksnummer
Adresse/ stedsnavn
Eiers navn
Særlige spørsmål som
trenger avklaring:

48/235 og 48/58
Bruket 2
Bruket 2 Utvikling AS
Ny kommuneplan (KP) og bygrensebåndet. Skolekapasitet. Tilpasning til
eksisterende bygningsmiljø. Utomhusareal og nærpark. Trafikk.
Brannsikkerhet knyttet til rømming og redning. Va‐ledning.

Planstatus og rammebetingelser
Planer og føringer
Kommuneplan
Området er avsatt til formål bebyggelse og anlegg – eksisterende. Arealet er
Kommuneplan
for Fredrikstad 2020‐2030, delvis omfattet av flomsone og hensynssone kulturmiljø.
vedtatt 18.06.20
Boligpolitisk plan (ikke juridisk bindende) – reguleringsforslag bygger opp om
den bolig politiske handlingsplanen når det gjelder fortettingstempo og mål
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om 30 % utvikling i tettsteder og 40 % i byområdet. Arealet ligger på grensen
til område avsatt til byområdet med kort og sentral beliggenhet til fergeleie
og kollektivdekning.
Boligbyggeprogram 2020‐2032

Gjeldende regulering
Reguleringsplan

Området er avsatt til formål: Forretning/ kontor/ industri, samt
isolasjonsbelte (grønn sone)

Tinglyste heftelser
Det er ikke tinglyst heftelser på eiendommene som er til hinder for gjennomføring av reguleringsplanen.
Eksisterende situasjon
Planområdet ligger på Gressvik ved Vesterelva nær Fredrikstad sentrum. Området har kort avstand til buss og
fergeleie, samt godt tilrettelagt med sykkelsti. Området er del av et tidligere industri‐ og marinaområde som
historisk utgjør Gressvik Bruk og er delvis under transformasjon til bolig.
I dag består eksisterende bebyggelse av en lager/verkstedhall med utvendig parkering og lagring. Rundt
arealet avsatt bebyggelse‐ og anlegg er det lagt en «isolasjonssone» for grøntstruktur rundt eiendommen mot
boligbebyggelsen. Området vest på tomta består av et grøntområde med mye ustelt vegetasjon og har ingen
funksjon utover det.
Tvers over veien i Bruket 1‐15 er det oppført et boligfelt med blokkbebyggelse med ca. 150 leiligheter.
Tilgrensende eiendommer er preget av lave blokker i tre etasjer og småhusbebyggelse, hvor store deler er
registret med hensynssone kulturmiljø.
Området er et etablert utbyggingsområde. Det er ikke kjente forhold som tilsier at den tekniske
infrastrukturen i området ikke tåler en fortetting, utover at veinettet er noe utfordret. Det er ikke tilgang til
fjernvarme i området.
Nærmeste barneskole er Rød og Hurrød barneskole i en radius mindre enn 2 km fra planområdet. Det er
oppgitt fra kommunen at kapasiteten på nærskolene har en oppfyllingsgrad på 90 %, som betraktes som full
kapasitet.
Området egner seg godt for transformasjon til bolig med gode rekreasjonsmuligheter, tilgang på marka og
fjorden, samt kort vei til byen.
Enkel stedsanalyse
(eget vedlegg)

Planinitiativet
Hovedgrep og prinsippsnitt
Planforslaget har som hensikt å tilrettelegge for oppføring av ca. 32 boliger i lav blokkbebyggelse. Bebyggelsen
planlegges i to volumer som forskyves vertikalt for å oppnå gode forhold for sol og utsyn for alle boenheter.
Hver av de to volumene deles i to med et mindre mellombygg for å bryte opp bygningsmassen og tilpasse seg
småhusbebyggelsen i området rundt. Man ser for seg høyder på ca. k 16,5 som referer til blokkbebyggelsen
syd for planområdet og er 3,5 m lavere enn bebyggelsen i Bruket 1‐15. Det legges opp til bebyggelse med
variert størrelse og standard. Planområdet vil opprettholde adkomst fra Bruket.
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Disponeringen av foreslått bebyggelse er lagt slik at det ubebygde området mellom industritomta og
boligbebyggelsen (som utgjør gbnr. 48/58) i sin helhet vil opprettholdes som ubebygget, og fungere som en
sentral grønn lunge for hele kvartalet. Området kan opparbeides til opphold for ulike aldersgrupper og
aktiviteter, og slik fungere som en samlingsplass for nabolaget.
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Sentral grønn lunge

Området er ikke omfattet av kommunedelplanens boligbyggeprogram. Boligbyggeprogrammet er
retningsgivende for utbygningstakt‐ og volum (ikke juridisk bindende). Ved avvik fra programmet må tilgang til
sosial og teknisk infrastruktur sannsynliggjøres. Krav til synliggjøring av sosial infrastruktur er vedtatt inntatt i
kommuneplanen for områder utenfor bybåndet.
Planområdet er som nevnt plassert i grensen for definisjonen av byområdet, og området beliggenhet defineres
som tettsted. I dag skal 30 % av utbyggingen skje i tettstedene og 60 % i byområdet. For bolig‐ og
transformasjonsområder på 10 boenheter eller mer skal boenhetene sikres variert størrelse og standard.
Vi vurderer at området egner seg for en transformasjon grunnet sin gode beliggenhet til kollektivtransport,
spesielt fergen, og nærhet til skole. En utbygging kan være med å styrke området som et godt boligmiljø,
styrke Gressvik torg som lokalmiljø og underbygge kommunedelplanens intensjoner om fortetting i tettsteder
hvis sosial‐ og teknisk infrastruktur sannsynliggjøres. Denne sannsynliggjøringen vil være del av de planfaglige
temaene som skal utredes. Boligene vil sikres variert størrelse og standard, hvor standarden vil oppfylle TEK17
eller bedre.
Hovedutfordringer knyttet til planforslaget er etter vår vurdering:
Utbyggingshastighet/ boligbyggeprogrammet og grensen for byområdet, skolekapasitet, utomhusareal og
behov for nærpark og tilpassing til eksisterende bygningsmiljø.
For det videre planarbeidet ønsker vi allerede i revidert planinitiativ å knytte noen kommentarer til noen av
kommunens tilbakemelding, samt utbyggingsområdets plassering med henblikk til grensen for bybåndet.
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Ny kommuneplan – grensen for bybåndet og skolekapasitet
Som påpekt av kommunen er det inntatt en bestemmelse kommuneplanens § 4.2, om at det ikke kan gis
rammetillatelse til nye boenheter utenfor byområdet før det er dokumentert tilstrekkelig skolekapasitet.
1. Bybåndet
Utsnittet under viser avgrensningen for Byområdet i området rundt Bruket 2. I all hovedsak er bebyggelsen
langs vestsiden av Glomma medtatt i varierende bredde fra vannet.

I området nord for Bruket 2 samsvarer avgrensningen for byområdet stort sett med skillet mellom
småhusbebyggelse og eldre industri/næring, men tar også med en del av eksisterende småhusbebyggelse.
Lenger sør for området endres formålet for eiendommene langs elva fra boligbebyggelse (framtidig) til
næringsvirksomhet.
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Vi ønsker å få vurdert om Bruket 2 kan inkluderes som en del av byområdet, primært med henblikk på
skolekapasitet. Vi vurder at det er grunn til å utfordre grensen for bybåndet og ønsker at kommunen skal ta
stilling til dette spørsmålet ved behandling av planinitiativet. Grensen er nedfelt i KP som er en overordnet og
mer grovmasket plan, og grensen er plassert midt i veien av Bruket.
Vi mener det er flere argumenter for at dette byggeområdet bør ligge innenfor bybåndet da det er flere
forhold som tilsier at grensen er satt vilkårlig og at det ikke er gjort en konkret vurdering av grensen knyttet til
denne tomta spesielt. Planområdet bør kategoriseres som byområde i likhet med Bruket 11 og tomtene
nordover langs elva.
Den ene grunnen er at området i dagens reguleringsplan er avsatt til industri, og i kommuneplanen er området
satt av til nåværende bebyggelse – og anlegg. Et gjenstående nærings‐/industribygg er negativt for området
som helhet, og et nytt boligprosjekt vil komplettere boligmiljøet på Gressvik. Med henblikk på områdets
størrelse og potensiale/ begrensninger, samt dens plassering nær Bruket 11, er naturlig at det her gjøres rom
for en noe høyere utnyttelse.
I tillegg mener vi at området stiller seg i en særstilling med tomtas umiddelbare nærhet til kaiområdet for
byfergen til Fredrikstad sentrum som også tilsier at eiendommen bør ligge innenfor bygrensen. Nærheten til
kaianlegget tilsier at denne konkrete tomta i større grad hører inn under byområdet enn mange av arealene
lenger nord som er plassert innenfor bygrensen, men som ikke har like god plassering i forhold til kollektiv
dekning.
Ved å se nærmere på grensen for byområdet, ser vi at den lenger nord verken følger gateløp og/ eller
forholder seg til tidligere industri‐ og nærings tomter. Det kan tilsi at bybåndet ikke er konkret og detaljert
vurdert.

For området som helhet hadde det vært positivt om også denne eiendommen får en snarlig transformasjon til
et attraktivt boligområde, godt tilpasset eksisterende bygningsmiljø og med gode private og offentlig
tilgjengelig uteareal på deler av eiendommen.
2. Bybåndet ‐ skolekapasitet
Kommunen påpeker i sin tilbakemelding at skolekapasiteten i området vurderes som full, og at det må
dokumenteres til søknad om rammetillatelse at det er tilstrekkelig sosial infrastruktur. I denne sammenheng er
det et pågående arbeide med skolebehovet i kommunen med fokus på Østsiden og sentrum.
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Fra kommunens tilbakemelding:
"Grunnet en politisk sak om utredning av skolestruktur på Østsiden, er det ikke naturlig at man rullerer barnehage‐ og
skolebruksplanen nå. Det ville være uhensiktsmessig å bestille vurderinger som går imot hverandre basert på hva
utredningen resulterer i. Dette henger også sammen med arealdelen; det er også uhensiktsmessig å rullere en barnehage‐
og skolebruksplan for ytterligere 4 år før vedtatt arealplan er vedtatt. Det er viktig for Fredrikstad kommune å se hvilke
behov vi vil ha for hele kommunen når det gjelder utbygging av barnehager og skoler vurdert opp mot befolkningsvekst,
befolkningsøkning, hvor det skal bygges boliger, og hvilke barnehager og skoler som må rehabiliteres. I påvente av et
større stykke arbeid med å se på skolestrukturen for hele Fredrikstad kommune vil barnehage‐ og skolebruksplanen ikke
bli rullert før dette.»

Innenfor grensen til byområdet er det avsatt flere store utbyggingsområder. Det er igangsatt oppstart av
planarbeid på Gressvikfloa og Gressvik torg i størrelsesorden 50‐60 boenheter. I tillegg er utbygging av ca. 110
boenheter ved Gressvik bruk så godt som ferdigstilt.
Disse områdene sokner også til Hurrød skole, som i dag har en oppfyllingsgrad på 90 % i dag (full kapasitet). Til
tross for at det ikke er knyttet samme bestemmelse om dokumentasjon av sosial infrastruktur til utbygging
innenfor bybåndet, må skolebehovet uansett dekkes. Dette tilsier at en løsning på skolekapasiteten må tvinge
seg frem i løpet av rulleringen av neste kommuneplan.
Det kommer frem av kommuneplanen:
«Sentrumsskolene har svært liten kapasitet og kan ikke møte forventet elevtallsøkning ved boligutbygging i
sentrumsområdet. For å oppnå ønsket fortetting i byområdet vil det kreves etablering av flere nye skoler.
Trosvik skole bygges nå ut til en 4‐parallell barneskole med en kapasitet til 700 elever.
I gjeldende skolebruksplan anbefales etablering av ny ungdomsskole på den tidligere sykehustomta på Cicignon. Derfor er
den sørøstre delen av Cicignon park vist som Offentlig tjenesteyting – skole i plankartet.
Det stilles krav om å reservere arealer til nye barne‐ og ungdomsskoler på FMV vest og på NTP‐tomta. Ny offentlig
tjenesteyting vil også kunne etableres på den østre delen av Fredrik II vgs. når skolen flyttes til FMV vest. Det er ikke funnet
andre muligheter for nye skoletomter i byområdet. Skoletomter er et «knapphetsgode». Derfor har alle eksisterende skoler
med skolegårder fått endret formål til offentlig tjenesteyting.»

Ny skole i sentrumsområdet skal prioriteres. Det må kunne legges til grunn at det på sikt vil bygges skole på
FMV vest og NTP‐tomta. Grunnet tomtas nærhet til fergeleie mener vi at det kan argumenteres for at barn i
planområdet kan eventuelt benytte en av disse skolene da de i realiteten vil få kortere gangvei til skolen.
Krav til nærmiljøpark og uteoppholdsarealer
Det tilrettelegges for 80 m2 utomhusareal pr. boenhet. I dette er det inkludert areal for sandlekeplass og
kvartalslekeplass. Kravet til nærmiljøpark oppfylles ikke innenfor planområdet, men parken «Paviljongen»
tilfredsstiller avstandskravet om nærmiljøpark mindre enn 400 meter fra planområdet.
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Illustrert avstand er ca. 395 m.

Tilpasning til eksisterende bygningsmiljø
Bebyggelsen vil tilpasses eksisterende bygningsmiljø. Vi har valgt å gå bort fra flate tak og bebyggelsen vil få en
takform som legger seg opp mot saltak. Bygningsvolumene vil reduseres, forskyves og i større grad avtrappes
mot eksisterende småhusbebyggelse, samtidig som nybyggene vil få en materialbruk og fargevalg som
harmonerer bygningsmiljøet. Det vil for eksempel kunne benyttes stående og liggende tre‐kledning med
variert fargebruk i både mørke og lyse farger. Ny bebyggelse vil også henvende seg mot lavblokkene i syd og
Bruket 1‐15, slik at ny bebyggelse vil gis et nytt og morderne preg. På denne måten vil dette prosjektet få en
egen identitet, samtidig som det blir en megler mellom Bruket 1‐15 og småhusmiljøet i nord. Sammen med ny
enebolig i Julius Jacobsen vei, som er utformet med samme materialitet og fargevalg som Bruket 1‐15, vil dette
utgjøre et enhetlig bygningsmiljø godt avstemt med omkringliggende bebyggelse og på denne måten
komplettere boligområdet.
Trafikk
Eksisterende bruk til næringsvirksomhet skaper en god del trafikk i området. En utbygging til bolig med ca. 32
enheter vil ikke vesentlig øke dagens trafikk. Vi vurderer at en omdisponering av arealene fra næring til bolig
tvert imot vil tilrettelegge for økt bruk av kollektiv, særlig ferge, og bruk av sykkel til og fra området. Trafikk vil
være et sentralt tema i planarbeidet og det vil utarbeides en trafikkanalyse.
Brann
Det er tilstrekkelig areal innenfor utbyggingsområde for etablering av plass for brann‐ og rømmingsmateriell.
Bebyggelsen vil ha krav om heis/ boligsprinkling.
VA
VA‐ ledning som går gjennom området er innmålt. Kommunens krav til avstand til kommunal ledning vil ikke være til
hinder for utbygging på eiendommen. Plassering og evt. behov for flytting av trasè vil være en del av planarbeidet.
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Fakta om forslaget
Arealstørrelse
Planområdet totalt:
Arealbruk og foreslåtte
formål
Utnyttelse
Høyde

Ca. 30 % BYA
Ca. kote + 16,5

Planformål
Formål:
Bebyggelse‐ og anlegg

Boligbebyggelse‐ blokkbebyggelse (BBB‐1113)

Hensynssone

4460 m2
Bolig

Flomfare (320)
Kulturmiljø (570)

Konsekvensutredning
Forslagstiller har vurdert planforslaget opp mot forskrift om konsekvensutredning (KU‐ forskriften), ikrf.
21.06.2017, kap. 2. § 6 bokstav b), jf. vedlegg I, nr. 25 og § 8, jf. vedlegg II og § 10.
Tiltaket faller ikke inn under oppfangskriteria til KU forskriftens § 6 b), jf. vedlegg 1 nr. 25. Vi vurderer at
planinitiativet er i tråd med overordnet plan, og dermed ikke utløser krav til konsekvensutredning.
Vi har vurdert at tiltaket ikke utløser krav til KU etter forskriftens § 8 da det ikke vil få vesentlig virking for
miljø‐ eller samfunn etter vurderingskriteriene i KU forskriftens § 10, og faller heller ikke inn under
oppfangskriteria i vedlegg II.
Medvirkning videre i prosessen
Planforslaget følger plan‐ og bygningslovens opplegg for medvirkning i planprosessen. Det vil vurderes
fortløpende om det er behov for ytterligere medvirkning og i hvilken form. Ytterligere medvirkning vil særlig
vurderes opp mot kulturminnemyndigheter og naboer/nærmiljøet.
I tillegg vil informasjon om forslaget bli offentligjort på Meinich Arkitekter AS sin hjemmeside
www.meinich.no.
Med vennlig hilsen
Meinich Arkitekter AS

Therese Bruun
rådgiver
Kopi:

Forslagstiller, tiro@omfjeld.no
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