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I Miljøbyprogrammet er det utarbeidet mål og retningslinjer for
utvikling av gode lokalsamfunn i
Fredrikstad. Grunnleggende kjennetegn ved et godt lokalsamfunn er
bl.a. at;
Offentlig og privat service til dekning av folks hverdagsbehov finnes
i gang-/sykkelavstand fra bolig.
Barneskolen utgjør et naturlig
tyngdepunkt, og har en funksjon
som sosialt møtested for hele
lokalsamfunnet.
Alle aldersgrupper har et sosialt
møtested i lokalsamfunnet.
Tilstrekkelige leke- og rekreasjonsarealer finnes internt, samtidig
som adkomst til større tur- og
rekreasjonsområder er sikret via
gang-/ sykkelveier.
Lokalsamfunnet har forøvrig et
sammenhengende gang- og sykkelveinett som forbinder boliger,
tjenester og nære friområder.
Lokalsamfunnet har en balansert
befolkningssammensetning og et
stabilt sosialt miljø.
Beboerne kjenner tilhørighet til
og kan delta i utviklingen av sitt
lokalsamfunn.
Ressursbruken er minimerende.
Areal- og energiforbruk pr. innbygger bør være synkende.
Fredrikstad er inndelt i 5 kommunedeler, 23 lokalsamfunn og ennå
flere nærmiljøer. I vår strategiske
handlingsplan for miljøbyprosjektet
Lokalmiljøprosjekt
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om lokalsamfunn er et av målene
å gjennomføre stedsanalyser og
lage tiltaksplaner for samtlige 23
senterdefinerte lokalsamfunn i
Fredrikstad i form av et dokument
som vi har valgt å kalle en "lokalsamfunns-rapport".
Vi har fulgt "areal- og transportplanens" senterinndeling i vårt
lokalsamfunnsarbeide.
Arbeidet med å utvikle "lokalsamfunnsrapporter" er et nybrotsarbeid
ikke bare i Fredrikstad, men også
på nasjonalt plan, og det som hittil
er utført har fått mye positiv oppmerksomhet.
Det fantes verken på sentralt eller
kommunalt hold noen strategier
eller modeller for hvordan "områdebasert planlegging med medvirkning" skulle eller burde foregå.
Vårt valg har da også falt på en
"åpen" prosess, der vi drar nytte
av våre erfaringer fra andre lokalsamfunnsprosjekter - mens ønsker
og utfordringer varierer.
Siktemålet er å utvikle lokalsamfunnene i pakt med de mål og
anbefalinger som er utarbeidet.
Prosjektet skal være mangfoldig
og ha et helhetlig perspektiv, og
det skal legges til rette for en best
mulig deltagelse fra lokalbefolkningen.
Lokalsamfunnet er arenaen for folks

hverdagsliv og har derfor stor
betydning for trivsel, utfoldelse,
kultur og identitet.
Lokalsamfunnet er det viktigste innsatsområdet for å få til en dreining
mot større bærekraft.
Miljøproblemene har etterhvert
endret karakter, og er i stadig større
grad knyttet til vår livsstil og
levestandard. Måten vi innretter
hverdagslivet på har stor betydning
for samfunnets totale ressursbruk.
Lokalsamfunnet er stedet hvor
miljøpolitikken skal realiseres arenaen for den lokale handling.
Måten vi lever på i samvær med
andre mennesker og våre muligheter for å være deltagende i samfunnsutviklingen, er viktig for vår
trivsel. Historisk tilknytning, kulturell
forankring, identitet, trygghet,
stabilitet, utfordringer, selvrealisering, helse og sosiale relasjoner er
viktige stikkord for kvaliteten på
det livet vi lever.
Folkelig deltagelse i plan- og
beslutningsprosesser er en forutsetning for den lokale bærekraft.
Folk må føle ansvar for sin egen
situasjon, sitt nærmiljø og sine
naboer, og engasjere seg i arbeidet
for fellesskapets beste.
Et viktig tema i dreiningen mot
større bærekraft blir samhandling
og samspill mellom den offentlige
og private innsats.

I et bærekraftig samfunn er transportbehov og ressursbruk redusert
til et minimum. Dette innebærer at
folk må få dekket flest mulig av
sine behov i lokalsamfunnet.
Bærekraftbegrepet inneholder en
spesiell omtanke for kommende
generasjoner. En langsiktig planlegging vil ha oppvekstmiljøet
som sentralt innsatsområde. Hva vi
klarer å overbringe av livskvalitet
og holdninger til våre barn, vil
være avgjørende for samfunnets
bærekraft. Et trygt og levende
lokalsamfunn er en ressurs for
framtidige slekter.

Prosjektdeltakerne ble invitert til å
medvirke i en planlegging med en
vid miljøtematikk, som bl.a. inneholdt deres hjertesaker og/eller
utfordringer som var sentrale for
dem. Dette har da også fått størst
oppmerksomhet i de prosjektene
som hittil er gjennomført. Å starte
med en tematikk som inkluderer
opplevde behov eller problemer,
mener vi har vært strategisk klokt
framfor å begynne med føringer
som skal endre deltakernes
adferdsmønster. Å endre tilvendte
handlinger i en mer bærekraftig
retning tror vi derimot at dette
dokumentet og andre holdningsskapende tiltak som gjennomføres
i miljøbyen vil medvirke til.
Miljøbyprogrammets helhetlige
perspektiv og mangfoldige tematikk viser også at Ambjørnrød-

prosjektet har hatt et bredt utgangspunkt med få begrensninger bortsett fra at rammen var en
"bærekraftig utvikling". I dette ligger
at Ambjørnrødbeboerne ble invitert
til å delta og engasjere seg innenfor et svært vidt miljøbegrep som
inneholdt det økologiske, sosiale,
biologiske, fysiske, bygningsmessige, kulturhistoriske og trafikkmessige miljø.
Riktignok gis disse temaene svært
ulik behandling når det gjelder
grundighet og konkret tilnærming,
men det er et godt skritt i retning
av å anvende en helhetlig arbeidsmåte og problemløsning som ser
de ulike miljømål i sammenheng.
Tematikken for stedsanalyser slik
vi ser det i de lokalsamfunnsrapportene som hittil er gjennomført er mangfoldig og spenner
over så ulike tiltak som bevaring
av kulturminner og kulturlandskap, istandsetting av lekeplasser,
fornying av lokaldemokratiet,
ivaretaking av biologisk mangfold,
trafikksikringstiltak, etablering av
arenaer for sosialt liv, byggeskikk,
kollektivtrafikk, stedstilhørighet og
tjenestetilbud.
Prosjektet og tiltakslisten som framstår i denne rapporten vil naturlig
nok skape forventninger i lokalsamfunnet Ambjørnrød. Det dreier

seg jo om konkrete forslag som for
alle føles nære både i tid og rom.
Tid ved at det gjelder situasjonen
"her og nå", og rom ved at det er
saker i eget nærområde som gis
prioritet.
Prosjektet har midler til å igangsette noen ikke altfor kostnadskrevende tiltak, men i hovedsak
må denne rapportens tiltaksliste
implementeres i kommunens
ordinære planer og budsjetter.
I så måte er det svært viktig å ha
gjennom- ført denne helhetlige
analysen, som selv om dokumentet
ikke er juridisk bindende, vil ha høy
status og stor gjennomslagskraft
når nye tiltak skal prioriteres i
Fredrikstad kommune.
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Hele lokalsamfunnet har hatt anledning til å delta på de arrangerte
åpne møtene og gi innspill til prosessen enkeltvis eller gjennom de
som representerer lokalsamfunnet
i prosjektgruppen.
I prosjektgruppen er deltakerne for
lokalbefolkningen, skolen og lokale
organisasjoner, lag og foreninger
gitt aktive roller som informanter,
kunnskapsformidlere, premissleverandører, samarbeidspartnere
og beslutningstakere.

får et enda tettere eierforhold til
kommunen.
En viktig effekt av "lokalsamfunnsprosjektet" skal være at en helhetlig
organisering av lokalsamfunnsarbeidet settes på dagsorden.
Målet er å skape flere møteplasser
for folk som har lyst og evne til å
utvikle lokalsamfunnet sitt, og at
den frivillige sektoren skal få bedre
kontakt med den kommunale organisasjonen og kommunal planlegging. Med andre ord, det skal skapes en arena for fellesløsninger,
samtidig som det handler om å
styrke demokratiet og folks lyst
til å delta.

Også i forhold til fylkesnivået vil
utredning og tiltaksliste bli brukt
som "brekkstang" for å finne forståelse for lokale utfordringer som
krever statlig eller fylkeskommunal
bistand.
Lokalsamfunnsprosjektet skal først
og fremst gjøre Fredrikstad kommune mere demokratisk.
Dette kan illustreres med at vi
ønsker å gjøre grensene mellom
det kommunale og sivile samfunn
så gjennomhullet at de flyter over
i hverandre. På den måten håper
vi at de som bor i lokalsamfunnet
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Stedsanalyseum/Stra

Fakta om lokalsamfunnet
Ambjørnrød, Veum og Strand
i kommunedel sentrum.
Områdets avgrensing dekker store
deler av Rolvsøya og består av
grunnkretsene Krabberød nord og
syd, Brønnerød, Veum, Kjevelsrud,
Evenrød og Nysted/ Høyum.
Området dekker et areal på 17700
mål hvorav 7000 mål er dekket av
skog, 5000 mål er dyrket mark og
resterende 5700 mål inneholder
boligområder.
Lokalsamfunnets avgrensing omfatter også eiendommen Slærød
gård, beliggende nordøst på kartet
selv om denne ikke inngår i
grunnkretsene som tabeller og
annet tallmateriale er basert på.

I Miljøbyprogrammet er det en
målsetting at offentlig og privat
service til dekning av folks hverdagsbehov skal finnes i gang-/
sykkelavstand fra boligen. Slik er
det dessverre ikke i dette lokalsamfunnet. Befolkningen i
området har sitt primære lokal
senter med offentlige og private
servicetilbud utenfor lokalmiljøet.
Ved Christianslundkrysset finner
vi for eksempel Vestre Glemmen
postkontor, dagligvarebutikk og
bensinstasjon. Alle offentlige
servicetilbud innenfor pleie- og
omsorg finner vi primert nærmere
Fredrikstad sentrum. Se side 7.

Lokalsamfunnet Ambjørnrød, Veum
og Strand ligger i kommunedel
sentrum, Fredrikstad kommune.
Lokalsamfunnet har ca. 2200
innbyggere.
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Omsorgsdelen består av

Oppvekstdelen

Barnehager
Ambjørnrød barnehage,
Rytterveien 19
Slangsvoll barnehage, Veumvn. 88
Trollstua barnehage, Veum allé 8
Villa Øst barnehage, Veum allé 3

Vestsiden helsestasjon,
Hassingveien 34
Åpen omsorg sentrum, avd.
Holmen, Seierstensgata 2
Glemmen bo- og servicesenter,
Gamle Kirkevei 58
Holmen eldresenter,
Seierstensgata 2
Fjeldberg sykehjem, Fjeldberg 5
Fjeldberg Omsorgsboliger,
Floaveien 7
Østsiden eldresenter, Borgarveien 1

Ungdomsklubber
Fritidsklubb m/ 2 avdelinger,
lokaler i tilfluktsrommet på:

Den norske kirke
Glemmen menighetskontor
Glemmen kirke
Veum kirkeforening
Sykehus
Voksenpsykiatrisk sektor, Veum

Fakta
Ambjørnrød/Veum/Strand

Grunnkretser

Ambjørnrød senter

Ambjørnrød senter
Juniorklubben: 84 brukere, ca. 4000
besøk i året; for 10 -13 åringer.
Åpent hver mandag og torsdag,
samt etter skoletid hver tirsdag.
Ungdomsklubben: 62 brukere,
2500 besøk i året. For 14-18 åringer,
åpent hver onsdag og søndag.

De ulike befolkningsgruppenes
behov blir idag dekket av følgende
lokale tilbud: Skoler,
Ambjørnrød senter med barneskole,
barnehage, junior- og fritidsklubb
og grendehus. Kvernhuset ungdomsskole, åpner 2002.
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Lekearealer ved Ambjørnrød barnehage
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Næringsvirksomhet
Arbeidsplasser

Foreninger og organisasjoner

Forsamlingslokaler

Rekreasjon

Landbruket
Historisk og selv idag er arbeidsplassene i landbruket en viktig del
av bygdas næringsvirksomhet.
Innenfor området ligger det idag
ca. 50 landbrukseiendommer.
Disse sysselsetter 14 - 15 heltidsbønder og 18 - 20 deltidsbønder.
(mindre enn en halv jobb på
gården). Totalt utgjør eiendommene
et areal på 5000 mål dyrket mark
og 7000 mål skog.

Ambjørnrød/
Krabberød velforening
A/K grendelag/Sadelveien vel
Bondelaget
Evenrød grendelag
Fredrikstad Handicap idrettslag
Fredrikstad jente- og guttemusikkkorps, brukere av senteret.
Fredrikstad og omegn
Brukshundklubb
Fredrikstad Skiklubb
Glemmen Bygdekvinnelag
Harestien Vel
Metodistkirkens barne- og
ungdomsarbeid
Rådyrveien og Hubrosvingen
velforening
Skogstrand idrettslag
Strand grendelag
Veum og Strand grunneierlag
Veum og Ambjørnrød Kirkeforening (brukere av senteret)
arrangerer følgende:
Veum søndagsskole
Mandagsklubben
Knivklubben
Glemmen småbrukerlag

Ambjørnrød senter, div. møterom,
cafe/kantine og gymsal.
Skogstrand IL - klubbhus
Skihytta
Klubbhuset til Fredrikstad
Handicap Idrettslag
Fredrikstad og Omegn Brukshundklubb (Gamle Evenrød skole)

Store deler av Fredrikstad-marka
ligger innenfor området som har
flere mil med stier og lett fremkommelige turveier, samt lysløyper med Skihytta som en sentral
raste- plass.
Marka byr på varierte turer, rike på
kulturminner og et mangfoldig
plante- og dyreliv.

Offentlig sektor
Ambjørnrød senter
Barnehagene
Voksenpsykiatrisk sektor, Veum.
(Veum sykehus )
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Privat sektor
Ren såpeindustri
Ileby gartneri
Fredrikstad Veterinærkontor,
Hermod Nilsen
Åsen listhøvleri
Johnsen, Lågstad og Steen,
Rådgivende ingeniører
Storkiosk
Sandmo hønseri
Hogde stutteri
Narvesen, sykehuset
Lia gård, privat barnevernsinst.
Entreprenør Gjermund Antonsen
Mekanisk verksted Ingar Johnsen
Div. leger og tannleger
Div. frisører
Div. andre mindre virksomheter

Samfunnshuset
Ambjørnrød senter er midtpunktet
i skolekretsen og rommer et aktivitetshus (bygdas samfunnshus).
Der er det full aktivitet nesten hele
døgnet, hver eneste dag, med
hovedvekt på idrett og musikk.
De største brukerne er skolen selv,
Skogstrand IL, Fredrikstad Jenteog Guttemusikkforening, og Veum
kirkeforening (søndagsskole og
knivklubb), barnehagen og fritidsklubben. Utover skolens egne arealer rommer senteret en stor gymsal, en mindre sal, div. møte-/
grupperom, kafe, bibliotek samt
en utendørs amfiscene.
Biblioteket fungerer som et nærbibliotek og er egentlig nedlagt,
men drives videre av Senteret
og skolen med åpningstider
hver onsdag kl. 09.30-16.00.
Kaféen har idag kun et dagtilbud
(omfattet også kveld tidligere, men
opphørte grunnet liten interesse).

25

2-roms

102

3-roms

68

4-roms

207

5-roms

165

6-roms

160

Sum antall boliger

731

Boligtyper
Pr. 31.12.98

Felleshusholdning

10

Blokk/leiegård

40

Tomannsbolig

41

Rekkehus/terassehus

82

Frittliggende enebolig

558

Sum antall boliger

731

Boligmasse
Pr. 31.12.98

antall

Boligdata

Befolkningsdata

antall
Pr 01.01 99 er det registrert totalt
antall
731 boliger i lokalmiljøet
Ambjørnrød, Veum og Strand.
900
Tabellene forteller at dette er et
boligområde. 4 - 6 roms eneboliger
700
dominerer og de er relativt nye.
Av kurven boligbygging ser vi en
stor aktivitet fra 1980 - 90. Dette er 500
utbyggingen av Ambjørnrødfeltet.
Dette gjenspeiles også i boligenes
300
alder: I grunnkretsene Krabberød
og Brønnerød ser vi at bygningene
100
er relativt nye, mens vi finner de
eldste bygningene i Evenrød krets.
(gårdsbebyggelse)
Se forøvrig Historisk utvikling.

På samme måte som boligtabellene
viser befolkningsfordelingen at de
aller fleste menneskene bor på
Ambjørnrødfeltet. Av totalt ca.
2200 innbyggere bor nærmere
1600 mennesker i grunnkretsene
Krabberød nord og sør. Av de
eldre områdene er det Veum krets
som har flest innbyggere

Fakta
Ambjørnrød/Veum/Strand

1-roms

Aldersammensettingen gjenspeiler
den nyere utbyggingen og dermed
en positiv tilflytting: Den aldersgruppen som er størst er barn i
alderen 0 - 10 år, fulgt av gruppen
31 - 40 år.

200

30

Nysted/Høyum

Evenrød

Kjevelsrud

Veum

antall

40

Brønnerød

Krabberød S

50

Krabberød N

år

antall

menn

Befolkningsfordeling
Pr. grunnkrets

kvinner

20

200

10

100

Boligmassens gjennomsnittsalder
Pr. grunnkrets

Boligbygging
frem til 1998

1991-98

1981-90

1961-80

1946-60

1901-45

Før-1900

Nysted/Høyum

Evenrød

Kjevelsrud

Veum

Brønnerød

Krabberød N

Krabberød S

100

110
boliger
bygget i
perioden
1991-98.

0-10

11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90

Aldersammensetning
Pr. 31.12.98
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Skjærene i Bjørndalsdam

Landskap
Ambjørnrød/Veum/Strand

Geologi

Rolvsøya er en del av det store
granittfeltet som karakteriserer
hele det søndre Østfold. Granitten
stammer fra jordens urtid og er
over 800 millioner år gammel.
Landskapet domineres av lengdedaler (langdaler) adskilt av skogkledde granittåser. Disse følger
strukturen i berggrunnen i NNØ SSV retning. Det største dalføret
innenfor området er Veumdalen.
Langdalene er avbrutt av mindre
tverrdaler med bekkefar og stier
som er snarveier mellom dalene.
Høydeforskjellen mellom dalbunnene og åsflatene er 20-30
meter, dalenes bredde opptil 50
meter. De høyeste åsene er opptil
90-100 meter høye. Skihytta ligger
ved det høyeste punktet, 101 m.o.h.
Åsene er aldri markerte topper,
men jevne, vide toppflater og er
rester etter en gammel fjellslette.

Landskapet er formet av isen som
beveget seg mot sør- sørvest.
Åsenes nordsider som isen støtet
mot i sin bevegelse sørover er blitt
avrundet og blankskurt. Åsenes
sørside (leside) ble utsatt for frostspregning og landskapet er oppsprukket og består av skrenter og
blokker. Skjærene i øvre
Bjørndals- dam er et illustrerende
eksempel.
Isen og breelvene dannet også jettegryter som det finnes mange av i
området, enkelte opptil 2 meter
dype. Disse har inntil nylig blitt
benyttet som vannreservoar for
mennesker og gårdsdrift.
Da isen begynte å smelte bort fra
Østfold for ca. 10.000 år siden stod
havet 200 meter høyere enn idag.
Fordi is-trykket avtok begynte landet
å heve seg, de første 700-800 årene
med ca. 70 meter. Etter hvert har
landhevingen gått saktere, og denne
delen av Østfold har steget med
30 cm de siste 100 årene. Åsene
ble synlig som øyer for 8-9000 år
siden. Vi har spor etter gammel
havbunn fra denne perioden. Det
er funnet østersskjell i Veumdalen
fra den tiden hvor vannet stod 180
meter høyere enn idag (den marine grense). Funn av skjellbanker i
langdalen, f.eks ved Nordre Veum,
har gitt grunnlaget for ulike stedsnavn, f.eks. Skjellberget.
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Granitten er en hard, sur og tungt
forvitrende størkningsbergart.
I geologisk perspektiv har berggrunnen derfor avgitt lite løsavleiringer som er egnet for dannelse
av jordsmonn og plantevekst.
De største avsetningene finnes i
dalbunnene og er i hovedsak havavsetninger. Under isens nedsmelting transporterte bre-elvene løsmateriale med seg og det fineste
materialet ble avsatt ute i havet.
Det er naturgrunnlaget som er bakgrunnen for de første bosetninger.
Idag tenker vi gjerne på bygda som
et jordbrukssamfunn, men det har
bodd fangstfolk like lenge i området som bonden har dyrket jorda.
De første innbyggerne var jegere
som lette etter lune havner og
gode jaktplasser. Det var for 7000
år siden og havet stod 70 meter
høyere enn idag og bare åstoppene stakk opp av havflaten og dannet et øyrike. Bygdas første
boplass hadde strandlinje, 70
meter over havet, mellom Skårød
og Nordre Veum.

Vannstanden for 7000 år siden

Biologisk mangfold
Rolvsøya ligger omrammet av
Vesterelva (Glomma) og Seutelva
og tilhører således landets største
vassdrag. Vassdragene, Veummyra, Stordalsmyra og områdets
6 dammer er viktige biotoper for å
sikre biologisk mangfold. Seutelva
renner fra Skinnerflo til Vestelva
og er ca. 10 km lang. Elven ender i
Skårakilen natur-reservat.
Strekningen er kjent for et rikt
fugleliv med 171 observerte arter
og et viktig hekkeområde for vannrikse, myrsangere og sivsangere.
Av truede plante-arter er det påvist
hornblad, grann-tjønnaks, og snerpfaksmose (funn fra 1888 - ligger nå
på Botanisk museum i Bergen).
Ved Kjølberg finnes et beite- og
hagemarksområde med høy verneverdi.
Veumbekken er 7 km lang med et
nedslagsområde på 10 km2. Vannkvaliteten er dårlig og det er påvist
gjengroing. Dette har medført et
redusert dyreliv. Ved Stordammen
og Dølasletta er det påvist truede
mosearter; furu- og svampgaffelmose. (Registrert 6 steder i Norge).
Fredrikstad kommune har utarbeidet
en rapport om biologisk mangfold i
kommunen. Rapporten kartlegger
nøkkelbiotoper, tiltak for bevaring
av artsmangfoldet samt kart med
anvisninger av biotoper i våre
lokalmiljø.

Landskap
Ambjørnrød/Veum/Strand

Seutelva
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Kulturminner
Ambjørnrød/Veum/Strand

Kulturminnevern

Kulturminnevern
"Med kulturminne menes alle spor
av menneskelig virksomhet i vårt
fysiske miljø, herunder lokaliteter
det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Med kulturmiljø menes områder
hvor kulturminner inngår som en
del av en større helhet eller sammenheng."
I lokal sammenheng representerer
kulturminner og kulturmiljøer både
kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier. Bevissthet
og kunnskap om slike områder er
grunnlaget for en lokal identitet.
Slik kunnskap er viktig i arbeidet
med å skape trivsel og tilhørighet
for de som bor i området.

Viktige fornminner
Bygda er rik på fornminner fra
ulike tidsaldere, kulturhistoriske
ettermæler som gravrøyser,
gravhauger, gravfelt, bygdeborger,
hulveier og steinsettinger.
Kulturminnene er med på å gi
variasjon i landskapet og berike
vår vandring i nærmiljøet.
De største gårdene hadde gjerne
egne gravfelt. Gravene fra bronsealderen, såkalte kampe-steinrøyser
ligger ofte oppe på åsryggene også kalt "varder".
De tre bygdeborgene (fra jernalder/
folkevandringstiden) ble anlagt på
steder som gav gode naturlige forsvarsmuligheter: Steile, høye bergkoller. Disse ble forsterket med
stein- murer og palisadeverk av
trestokker.

12
Bygdeborg

5000 år gammel flintøks og 4000 år gamle flintsigder

Viktige kulturminner og miljø

I lokalmiljøet finner vi en rekke
enkeltbygninger og anlegg som
representerer viktige kulturminner
knyttet til den lokale historien.
Stenstua (senere kalt Eklund) nord
for Strand ble bygget i 1846 og
fraflyttet i 1925. I dag står det
bare rester av steinveggene igjen.

Kulturminner
Ambjørnrød/Veum/Strand

Gamle Veum skole

Veum skole fra 1873 var bygdas
første skolebygning før Evenrød
skole ble bygd i 1923.
Veumveien og Veumdalen kan
betraktes som et eget kulturmiljø
med røtter tilbake som deler av
Gamle Kongevei fra Kristiania til
Forstaden (dagens Fredrikstad)

Skihytta og hoppbakkene representerer en viktig historisk begivenhet
i forhold til utviklingen av friluftsliv samtidig som bygningen er et
sjeldent lokalt eksempel på nasjonal- romantikken.
Gamle Veum sykehus representerer
et viktig historisk helhetlig planlagt
institusjonsanlegg med sine enkeltbygninger og flotte parkanlegg.
Kvinnesentralen, Mannssentralen,
legeboligen, og kolonibygningene
er flotte eksempler på bygningsstilarter fra de ulike tidsepoken de
ble bygd. Se side ....
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Den tidligere mannssentralen

Veumveien og Veumdalen kan betraktes som et eget kulturmiljø med røtter tilbake som deler av
Gamle Kongevei fra Kristiania til Forstaden (dagens Fredrikstad)

Historisk utvikling
Ambjørnrød/Veum/Strand

1000 - 1860

Da dalene kom opp av havet dannet
det seg et grunnlag for jordbrukssamfunnet. Bøndene lette etter
dalgangenes rike jordsmonn og
beskyttende klima. De første spor
er funnene av tømmerøkser ca.
4000 år gamle. Gårdene Nordre
og Søndre Veum er fra oldtiden og
ble ryddet før år 1000 og er de eldste som fremdeles eksisterer idag.
Vi kan også tidfeste disse på gårdsnavnet: Endelsen -um kommer av
-heim og er typisk for oldtiden.

Bygningstyper
Bygningstyper
Boliger

Hovedhuset på Nordre Veum er
bygdas eldste bygning fra 1600 tallet. Stilarten ble kalt den "aggerhuusiske husform" og senere kjent
som "østfoldtypen". Gården
Spetalen ligger helt nord i Veumdalen og navnet betyr det samme
som "hospital". Dette tyder på at
gården har vært eller eid av en slik
institusjon.

I middelalderen ble det ryddet
mange nye gårder og vi får gårdsnavn som -rud eller -rød. Gården
Gluppe er sannsynligvis den eldste
av disse nyrydningene. Navnet
betyr senkning mellom to åser.
De minste gårdene var Bakskyrta
(betyr: bakstykket på en skjorte) og
Ruka (betyr: dynga) og navnene
viser tydlig ringeakt. Under svartedauen 1349-50 ble over halvparten
av gårdene lagt øde. Åkervidden
ble redusert da det manglet folk for
å rydde. 50 år etter ble fremdeles
bare halvparten av åkerjorden dyrket.

Industri
Kontor, forretning,
hotell og restaurant
Off. og privat
tjenesteyting
Jordbruk, skogbruk
Hytter, fritidsbygg
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Bygning fra forrige periode
Nordre og Søndre Veum representerer den første
gårdsbebyggelsen og hovedbygningen på Nordre
Veum er bygdas eldste bygning.

Historisk utvikling
Ambjørnrød/Veum/Strand

De første tall på befolkningmengde
har vi fra folketellingen 1664-66
som viser ca. 220 personer i det
som het Gamle Glemmen.
Fordelt på 28 gårdsbruk blir gjennomsnittet ca. 8 personer pr. gård.
I 1647 ble det norske postvesen
etablert og det ble opprettet postgårder: Bjørnerød, Evenrød og
Hjørnerød. Posten gikk én gang i
uken.
På 1600 tallet ble flere og flere
bønder selveiere. Samtidig fikk vi
en ny samfunnsklasse; nemlig
husmennene.
I 1803 fikk bygda sin første "industri": Møllebruk ved Hjørnerudbekken. (Øvre Hjørnerud mølle)

Over: Gårdene nord i Veumdalen sett fra Nysted. Under: Spetalen

Gårdenes bebyggelsesmønster
var tundannelser som primært ble
organisert av naturlige betingelser
som topografi og ferdselårer.
Bebyggelsen forholder seg til gamle ferdselsårer,
og topografiske forhold. De individuelle bygningene er organisert rundt gårdstun (bolig og driftsbygninger): Eks. Krabberød.
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Historisk utvikling
Ambjørnrød/Veum/Strand

1860-1919

I 1860 opphørte sagbruksprivilegene som medførte generellt en stor
økning av arbeiderbefolkningen,
og med det arbeiderboliger.
Imidlertid finner vi ikke mange av
disse i bygda og utviklingen av
trelast- og steinindustrien påvirket
ikke bygda i vesentlig grad.
Bygda hadde 2 skolekretser:
Nordre og Søndre Veum. Nordre
krets leide lokaler mens Søndre
var omgangsskole. I 1873 fikk de
egen felles bygning på Evenrød.

Bygningstyper
Bygningstyper
Boliger
Industri
Kontor, forretning,
hotell og restaurant
Off. og privat
tjenesteyting
Jordbruk, skogbruk
Hytter, fritidsbygg
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Bygning fra forrige periode

Skihytta, på bygdas høyeste punkt, 101 m.o.h.

Fredrikstad Skiklubb ble startet i
1896 med 131 medlemmer. På
klubbens første generalforsamling
ble det besluttet å arbeide for å
bygge en klubbhytte på Borgåshatten. De fikk motstand:
"Søndager maatte ei benyttes til
Friluftsliv". Men medlemmene ga
ikke opp. Allerede i 1899 arrangerte
de premierenn i Høyfjell med 23000 tilskuere. 1911 ble klubbhytta
innviet og fikk navnet Bjørnerødhytta, nå kjent som Skihytta.
Dagens hoppbakke i Bjørnerødbakken ble ferdig i 1936.
Skihytta og hoppbakkene representerer en viktig historisk begivenhet
i forhold til utviklingen av friluftsliv samtidig som bygningen er et
sjeldent eksempel på nasjonalromantikken i arkitekturen.

Historisk utvikling
Ambjørnrød/Veum/Strand

Ved århundreskiftet begynte man
å bygge pleieinstitusjoner for psykiatriske pasienter. Disse hadde
tidligere blitt losjert og pleiet på
ulike gårder ("Sindsygekolonier").
I 1908 ble det besluttet at Østfold
Fylke skulle bygge sitt eget sykehus for psykiatriske pasienter.
Gården Veum/Kriken ble kjøpt og
sykehusets eldste bygning er
dermed gårdens hovedbygning
(første hus i alléen) fra ca. 1830.
Hovedbygningen på Veum Sykehus
ble bygget i 1914, den såkalte
Kvinnesentralen og var dimensjonert for 140 pasienter. I samme
periode bygges Overlegeboligen,
administrasjons- og legekontor
samt kolonibygningene.

Psykiatrisk avdeling: Bebyggelsen består av store
bygningsvolumer som er sammenbundet av mindre
og lavere volumer til et stort komplekst anlegg i et
parklandskap. Mellom volumene dannes uterom av
ulike typer: Plasser, tun og innvendige atrium. Felles
parkering utenfor anlegget, forbundet med gangveier.

Veum Sykehus representer et viktig
historisk helhetlig institusjonsanlegg med sine enkeltbygninger
og parkanlegg. Kvinnesentralen er
et eksempel på den klassisistiske
stilretningen sen-empire som hadde
sin storhetstid fra 1810 til 1870.
Karakteriske trekk er en ren og
streng bygningskropp med gavlmotiver i frontfasaden. Hjørnene på
huskroppen er fremhevet. Taket er
halv-valmet med svai ved takfoten
og arkene på taket har mange
ulike former. Fasadene har et vertikalt preg og vinduene er smårutete. Over enkelte vinduer er det
halvrunde gavlmotiver.

Over: Overlegebolig Under: Kvinnesentralen, Veum sykehus
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Historisk utvikling
Ambjørnrød/Veum/Strand

1920-1960

Boligreisingen i 30- og 40 årene
var ikke så stor i denne bygda
som ellers i Fredrikstad-distriktet.
De eneboligene som ble bygd i
denne perioden ble primært anlagt
langs de gamle ferdselsårene. De
fleste finner vi langs Veumveien
og hovedsaklig ved Krabberød
nord og Brønnerødlia. Vi ser også
enkelte etableringer av boliger på

Bygningstyper
Bygningstyper
Boliger
Industri
Kontor, forretning,
hotell og restaurant
Off. og privat
tjenesteyting
Jordbruk, skogbruk
Hytter, fritidsbygg
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Bygning fra forrige periode

Evenrød skole

den nordligste delen av det vi idag
kjenner som Ambjørnrødfeltet.
Veum skole som ble bygd i 1873
med 1 klasserom og lærerbolig
ble i 1923 omgjort til lærerbolig.
Samtidig ble den nye skolen, Evenrød skole, bygd på vestsiden av
Evenrødveien. Også denne bygningen er i klassisistisk arkitektur.
Ileby gartneri ble bygd i 1932.

Skogstrand IL ble etablert i 1945.

Veum sykehus ble betydlig utvidet
i denne perioden: Driftsbygningene
på nordsiden av alléen, tuberkoloseavdelingen i Brønnerødlia og
Mannssentralen. Sistnevnte er et
eksempel på en kombinasjon av
klassisistisk og modernistisk arkitektur. Bygningskroppen er regelmessig og streng, mens taket er
valmet. Vinduene har færre ruter og
er plassert i bånd som gir fasadene
et mer horisontalt preg.
Ornamentikk og motiver i fasadene er borte. Det funksjonelle skulle
synliggjøres.

Ved allén nord for Mannssentralen
ble det bygd personalboliger som
er eksempler på sen jugendarkitektur, fra perioden som kalles "Det
nye Norge" (1910-1930).
Stilperioden er karakterisert av en
høyreist
bygningskropp og tak med svært
bratte takvinkler.
Detaljeringen og panelen er kraftig
med brede hjørnekasser og vindskier. Vinduene er smårutete og rik
utforming rundt inngangsdørene.

Historisk utvikling
Ambjørnrød/Veum/Strand

Boligbebyggelse organisert langs gammel
ferdselsåre med individuelle adkomster til hver
tomt; eks fra Veumveien.

Over: Boliger for ansatte på sykehuset langs alléen v/ Mannssentralen. Under: Mannssentralen på Veum sykehus

Ved Grindebakke, Strand, og sør for
Skogstrand IL ser vi også en viss
etablering av bygninger knyttet til
jord- og skogbruk.
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Historisk utvikling
Ambjørnrød/Veum/Strand

1960-1980

Tidligere omtalte boligbebyggelse
langs Veumveien og ved Krabberød
fortettes. Av større boligutbygging
utbygges Toppen med eneboliger
og kjedede boliger. Øverst i
Hestehagen bygger sykehuset
kjedede boliger for ansatte.
Foruten på Tronsebråten bygges
det lite innenfor jord- og skogbruk
i denne perioden.

Bygningstyper
Bygningstyper
Boliger
Industri
Kontor, forretning,
hotell og restaurant
Off. og privat
tjenesteyting
Jordbruk, skogbruk
Hytter, fritidsbygg
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Bygning fra forrige periode

Fra parken på sykehusområdet, atriumsboliger til høyre.

Det ble gjennomført en arkitektkonkurranse for en ny reguleringsplan over områdene Ambjørnrød
og Krabberød med store dimensjoner. Det skulle vise seg at grunnlaget for et slikt nytt nærsenter ikke
var tilstede dengang og resulterte
i Ambjørnrødfeltet slik vi kjenner
det idag.
Planen er grundigere presentert i
kapittelet Reguleringsplaner.

Historisk utvikling
Ambjørnrød/Veum/Strand

Veum sykehus ble utvidet ytterligere i denne perioden:
Atriumsboligene inne i parken
mellom Kvinnesentralen og overlegeboligen er bygd i en arkitektur
inspirert av dansk "tett og lav"
bebyggelse. Bygningsmassen er
organisert rundt et indre lukket
gårdsrom. Bygningsmassen
underordner seg de eldre, store
bygningene og fremstår som
paviljonger i parken.
(se bilde forrige side)

Atriumsboligene i parken: Inne i den lave
bebyggelsen er det private uterom, "innvendige",
lukkede små hager, skjermet for innsyn.

Hybelhusene i Hestehagen er et
eksempel på et renere funksjonalistisk formspråk: sammensatte
bygningsvolumer, friere plassering
av vinduer og flate tak. Stilarten
skulle heve seg over tid og stilart.
I senere tid er bygningens fasade
rehabilitert og platekledningen med
sine fargefelt svekker bygningens
hovedkarakter og form.
(se øverst denne side)

Over: Hybelhus for ansatte på sykehuset. Under: Kantinebygning på sykehuset

Kantinebygningen ble bygd i en
form for funksjonalisme, med blant
annet flatt tak og store vindusfelt.
Allikevel med klare klassisistiske
trekk i fasadene.
(nederst denne side)
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Historisk utvikling
Ambjørnrød/Veum/Strand

1980-2000

I de siste 20 år er det boligbygging
som dominerer utviklingen. I tillegg til ytterligere boligfortetting
på Toppen, Krabberød, i Hestehagen og Brønnerødlia utbygges
så og si hele Ambjørnrødfeltet.
Av næringsetableringer finner vi
Åsen listhøvleri, enkelte bygg
knyttet til jord- og skogbruk samt
selve Ambjørnrød senter som
også representerer kategorien
"offentlig og privat tjenesteyting".

Bygningstyper
Bygningstyper
Boliger
Industri
Kontor, forretning,
hotell og restaurant
Off. og privat
tjenesteyting
Jordbruk, skogbruk
Hytter, fritidsbygg
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Bygning fra forrige periode

På Ambjørnrødfeltet finner vi to
prinsippielt ulike bebyggelsesmønster. De første områdene ble
utbygd med boliger organisert
rundt et felles gatetun, som kun
var beregnet på gående. Boligene
har felles parkering og garasjeanlegg utenfor selve tunet. Disse
områdene finner vi primært nord
for Ambjørnrød senter. De nyere
utbyggingsområdene av feltet
består hovedsaklig av enkeltboliger
beliggende langs bilgater (såkalte
"boliggater"). Lekearealene ligger
således lenger vekk fra den enkelte
bolig. De aller fleste av disse bygningene er såkalte "kataloghus" i
nær sagt alle stilarter og typer.
Boligfeltet som sådan skiller seg
ikke nevneverdig ut fra andre
boligområder utviklet på samme tid.

Over: Bebyggelsen er organisert rundt gatetun med
felles parkering plassert ved veien.
Under: Eksempel fra Karjolveien. Gatetunene føles
som gode og trygge med lekeområder for barna.

Historisk utvikling
Ambjørnrød/Veum/Strand

Det som derimot i sterkere grad
karakteriserer området er hvordan
bygningene er organisert på.
Ambjørnrød senter. Senteret stod
ferdig i 1990. Anlegget er bygd
opp som frittstående pavilionger i
tun formasjoner og huser barnehage, barneskole og grendehus.
Skolen og ideen om senteret var
på den tiden nyskapende i sitt slag
m.h.t undervisningsform, organisering, sambruk og fellesskapstankegang. Senteret fungerer idag som
bygdas grende-/og aktivitetshus.

Over: Ambjørnrød senter. Under: Fra Harestien.

Skole og senter: Bebyggelsen er organisert som
paviljonger rundt felles tun og utearelaer. Felles parkering utenfor anlegget, forbundet med gangveier.

Bebyggelse organisert langs bilgate, individuell
parkering på egen tomt; eks. Harestien
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Skoleundersøkelsen
Ambjørnrød/Veum/Strand

Skole-elevundersøkelse
Barnetråkkundersøkelse

Formål
Elevene ved Ambjørnrød barneskole har bidratt til stedsanalysearbeidet ved å registrere hvilke
skoleveier de benytter og hvor de
leker i fritiden. De har også angitt
om det er noen steder de føler seg
utrygge og hva det er som skremmer. Undersøkelsen har inngått
som en del av skolens undervisning. 260 elever har respondert og
lærere har oppsummert deler av
registreringene og den videre
bearbeidingen er foretatt av Planog miljøseksjonen i Fredrikstad
kommune.
Erfaringene fra Ambjørnrød viser
at en ved bevisst planlegging kan
utforme boligområder som er
trygge for barn. Bilfrie tunløsninger
eller fysisk utforming av veinettet
som ikke legger til rette for høy
fart, kan øke trafikksikkerheten i
nærmiljøet.

24

Lekeområder

Barn tilbringer nesten all sin tid i
nærmiljøet. Tilgang på gode lekeområder og trygge skoleveier er
av stor betydning for barns oppvekstsituasjon. Selv om voksne
besitter mye kompetanse om barn
og barns behov, bør planlegging
for barn skje i samarbeid med barn.
Barn har kunnskap og synspunkter
om nærmiljøet som voksne ikke
alltid har kjennskap til.
Rikspolitiske retninngslinjer for

barn og unge, vedtatt i 1989, har
nettopp til formål å synliggjøre
barns interesser i nærmiljøet og
vurdere konsekvenser planlegging
har for barn
Lek utendørs
Skoleområdet er et attraktivt lekeområde i fritiden, og både asfaltområdene og de grønne områdene
sør for skolebygningene blir brukt.
Idrettsanlegget til Skogstrand IL
og lekeplasser blir også flittig
benyttet. De mest populære lekeplassene er Ambjørnrød nye og
lekeplassen i Harestien. Ambjørnrød
gamle lekeplass blir mindre benyttet, noe som har sammenheng med
at lekeapparater manglet da
undersøkelsen ble gjennomført.
Mye lek foregår i nærheten av
hjemmet og boliggatene er viktige
lekeområder for barn.
Videre har halvparten av elevene
tydelig gitt uttrykk for at de leker i
naturområder. Skogområdet sør
for Ambjørnrøds nye lekeplass er
det mest benyttede naturområdet,
men randsonene rundt boligfeltene
og mindre ubebygde naturområder
innimellom bebyggelsen er også
viktige lekeområder. Særlig kan
nevnes skogområdet vest for Stallveien, der tre ulike hytteprosjekter
kan stå som illustrasjon på barns
bruk av området.

Veier og stier uten belysning er
det som i sterkest grad bidrar til at
barn føler det utrygt å ferdes på
Ambjørnrød. Spesielt kan nevnes
stien gjennom skogen fra Grevlingstien til skolen. Skogsstien brukes
av nesten 100 elever og elevrådet
har bedt om belysning på denne
strekningen. Mye av gang- og
sykkelveinettet har også utilfredsstillende belysning.
Evenrødveien er farlig fordi bilene
kjører så fort der. Flere steder
synes barna det er utrygt å krysse
vei, særlig der oversikten er dårlig,
fotgjengerfelt mangler eller bilene
kjører fort. Spesielt kan nevnes
kryssene Veumveien/ Hestehagen
og Karjolveien/ Hjulmakervei.
Et enkelt knep for å forstå hvordan
barn opplever trafikkbildet er å
bøye seg ned på knærne og
beskue verden i samme hodehøyde
som barna.

Utrygge områder

Skoleundersøkelsen
Ambjørnrød/Veum/Strand

Utrygge områder
150 elever oppgir at de er utrygge.
Halvparten av de som føler utrygghet forklarer dette med trafikk.
På skoleområdet er frykten
knyttet til "skumle ungdommer"
og "slemme barn".

Undersøkelsen viser videre at barns
opplevelse av utrygghet er av-hengig av hvordan veinettet og
bebyggelsen er organisert i boligfeltene. De eldste boligfeltene,
som er utformet med smale veier
og parkeringsanlegg ved inngangen
til feltene, blir oppfattet som trygge
lekeområder for barna. Dette gjelder
blant annet boligfeltene i
Karjolveien, se s 22.
Sør på Ambjørnrødfeltet er boligene
organisert langs adkomstveier som
er utformet som sløyfer og parkering skjer ved boligen, se side 23.
Rådyrveien og Hubrosvingen er
"brede" og har "lange" rette strekninger som gir mulighet for relativt høy fart. Selv om boligfeltene
er uten gjennomgangstrafikk oppleves veiene som farlig å leke i.
Mange bilister viser liten forståelse
for at boligveiene også fungerer
som leke-områder og uforsiktig
kjøring har skapt mange farlige
situasjoner. Grevlingstien derimot
er smalere, kortere og har en
annen linjeføring. Veiens utforming
tilrettelegger ikke for høy fart og
barna opplever boligområdet
som trygt.
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Skoleundersøkelsen
Ambjørnrød/Veum/Strand

Skolevei
Elevene har avmerket skoleveien
sin på kart og om de går, sykler,
blir kjørt eller tar buss. De fleste
går eller bli kjørt til skolen.
Overraskende mange barn fra de
søndre boligområdene på
Ambjørnrød blir kjørt selv om
skoleveien ikke er lang hvis de går
snarveien gjennom skogen.
Dette kan ha sammenheng med at
mange kjører sammen med mindre
søsken som går i Ambjørnrød
barnehage og som uansett skal bli
kjørt. Det kan også skyldes at barna
er redde for å gå stien gjennom
skogen og foreldre velger å kjøre
barna sine. Denne skoleveien er
verken gruslagt eller belyst selv om
den er skolevei for 130 barn.

Skolevei gjennom skogen
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De som går

De som sykler
De som blir kjørt
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Skoleundersøkelsen
Ambjørnrød/Veum/Strand

Mykt nettverk
Ambjørnrød/Veum/Strand

Mykt nettverk

Hele området er bundet sammen
av et nettverk av stier, lysløyper,
gang- og sykkelveier for "myke
trafikkanter" og turgåere.
Nettverket knytter sammen områdets ulike rekreasjons- og idrettsanlegg som baneanlegget ved
Skogstrand, uteområdene ved
Ambjørnrød senter, parkanlegget
på Veum sykehus og hele
Fredrikstadmarka med Skihytta og
hoppbakkene i Bjørnerødbakken.
Lekeplassene for de aller minste
inne på Ambjørnrødfeltet er også
en del av dette flotte og godt
utbygde nettverket.
De viktigste anleggene og deres
"tilbud" er beskrevet på neste side.
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Over: Lekeplass øst for Ambjørnrød senter.
Under: Utearealer på Ambjørnrød senter

Skogstrand IL
2 fotballbaner (gress/grus)
Håndballbane, asfaltert.
Klubbhus, 4 garderober.

Fredrikstadmarka
Store deler av Fredrikstadmarka
ligger innenfor området med flere
mil med stier og skogsveier.

Veum sykehus
1 idrettsbane og en forsamlingssal
som også fungerer som gymsal.
På området finnes en gammel
hinderløype i sterkt forfall. (se tiltak)

Skihytta er en sentral rasteplass
som et naturlig møte-, treff- og
hyggested for turfolket.
Nettverket vil få enda flere tilbud
ved ferdigstillelsen av nye Kvernhuset ungdomskole som vil knytte
seg på ved gangveien langs Veumveien samt via lysløypa i marka.

Mykt nettverk
Ambjørnrød/Veum/Strand

Ambjørnrød senter
(grendehus, skole og barnehage).
Området er på 42 mål hvorav
11 mål er naturmark med trær og
fjell opp i dagen. Rasteplasser,
lekeplasser (bla. m/ tunnelsklie,
gangbro, taubane, og balansebommer). 2 håndball-baner (asfalt og
grus), 1 fotballbane, gress, basketnett, BMX bane. Utendørs scene amfi - musikkpaviliong.
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Gangbroen ved Ambjørnrød skole, nå revet.

Reguleringsplaner
Ambjørnrød/Veum/Strand

Tidligere planer

I 1971 ble det gjennomført en arkitektkonkurranse om en reguleringog bebyggelsesplan for Krabberød
og Ambjørnrød.
Denne planen omfattet hele 465
boliger, en ungdomsskole, 2 barneskoler, 2 grendesenter, kirke og
7 barnehager.
Det gule feltet markerer Ambjørnrødfeltet slik det fremstår idag.
Planen har fremdeles med seg den
4 felts motorveien fra 50-tallet.

En generalplankomite bestående
av ordfører, rådmann, kommuneingeniøren, bygningssjefen og
arkitektene Arne Bang Larsen og
Berent A. Moe forela på 50-tallet
en generalplanskisse over Rolvsøya. Rundt hele øya var det tenkt
etablert en ringvei med servicesentra, industriområder og boligbelter. De sentrale områdene skulle
være friluftsarealer bare gjennomskåret av en 4 felts motorvei i
Veumdalen opp til E6.
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På 50-tallet ble det laget en planskisse over Rolvsøya.

Gjeldende reguleringsplaner
Det foreligger 9 reguleringsplaner
for deler av lokalmiljøet. Disse er
fra perioden 1979-1996 og er fortsatt gjeldene ifølge siste kommuneplan. Alle planene er innenfor det
vi kaller Ambjørnrød og Krabberød
(nord og sør). Planene omfatter
relativt små områder. I all hovedsak er planene gjennomført og
bebyggelsen ferdigstilt i henhold
til disse. Kommunen har påbegynt
arbeidet med å digitalisere og
samle alle gjeldende planer i et
dokument.

Reguleringsforslaget fra 1978
(utarbeidet av Fjellanger Widerøe).

Reguleringsplaner
Ambjørnrød/Veum/Strand

I 1978 blir det utarbeidet et revidert
reguleringsforslag av Fjellanger
Widerøe. Planen viser en betydlig
reduksjon p.g.a jordbrukshensyn
og endrede forutsetninger knyttet
til veiutbyggingen. Dermed ble
også fellesfunksjonene og avsatte
arealer for disse redusert. Planen
hadde imidlertid et sentralt areal
avsatt for barne- og ungdomsskole,
kirke, barnehage, grendehus og
butikk.
Som vi vet falt også store deler av
dette ut i den gjeldende planen.

Gjeldende reguleringsplaner
Ambjørnrød/ Krabberød, nord;
vedtak 26.07.79
Ambjørnrød/ Krabberød, nord,
felt U og V; utarb.
25.09.86 revidering
Ambjørnrød/ Krabberød, syd,
felt D; vedtak 17.03.88
Veumveien 147;
vedtak 05.05.88
Ambjørnrød/ Krabberød, syd,
felt F; vedtak 09.02.89
Ambjørnrød/ Krabberød,
felt I; vedtak 08.11.90
Ambjørnrød/ Krabberød, syd,
felt C og G; vedtak 08.11.90
Ambjørnrød/ Krabberød,
felt 13 - 16; vedtak 17.08.93
Krabberødveien nordøst;
vedtak 15.01.96

31

Forslag til tiltaksplan
Ambjørnrød/Veum/Strand

Tiltaksplan
Arealbruk

Prosjektgruppen har i løpet av
arbeidet med prosjektet og rapporten kommet frem til en rekke
forslag til forbedring av lokalmiljøet.
Disse er i hovedsak inndelt i 2
deler: En vurdering og innstilling
til det videre arbeid med kommuneplanens arealdel og boligprogrammet, samt en rekke enkeltforslag
som deler av en helhetlig utvikling
av området.
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Boligfortetting
Gruppen har diskutert fortetting,
utnyttelse av investeringer i
etablert infrastruktur, gangavstand
fra framtidige boliger til senter
(skole/ barnehage), samt bevaring
av verdifullt landskap som viktige
grønne lunger for rekreasjon og
lek. Gruppen har også vurdert og
analysert forslag til reguleringsplaner helt tilbake til arkitektkonkurransen om Ambjørnrød Krabberød i 1971.

området ikke kan gjøres mindre. I
så fall kan bruken medføre så mye
slitasje at skogen ikke klarer å
reprodusere seg selv.
De foreslåtte felt kan enkeltvis virke
betydningsløse, men kan resultere
i at skogen ender som striper med
trær hvor man ikke får den opplevelsen av skog som eksisterer idag.

Kommentarer til foreslåtte felt og
forslag til alternative områder. Se
kart forrige side: Arealbruk.
B 114 G og H;
skogen ved Ambjørnrød senter
For lokalbefolkningen har det vært
særdeles viktig at det gjennomgående grøntdraget på Ambjørnrød - Krabberødfeltet ivaretas som
viktige rekreasjons- og lekearealer.
Området blir aktivt brukt som turmål for korte familieutflukter.
Feltene B 114 G og B 114 H bør
utgå i sin helhet av planen: Skolen
og barnehagen benytter dette daglig som sitt turområde og "100meters-skog".
Ambjørnrød barnehage er en
5-avdelings barnehage med ca.
120 barn i alderen 1-6 år.
"100-meters-skogen" har en ideell
beliggenhet og avstand fra barne-

hagen og benyttes bevisst og regelmessig i avdelingenes pedagogiske
opplegg. Skogen gir rike opplevelsesmuligheter og unike fysiske
bevegelsesmuligheter og har stor
verdi i forhold til motorisk utvikling.
Barnehagen har som mål å få opprettet en permanent friluftsavdeling,
og skogen er en forutsetning for å
realisere denne.
Skolen benytter også skogen som
en del av sitt pedagogiske opplegg. Skolen er pålagt slike aktiviteter i sin læreplan. Skolen og barnehagen omfatter tilsammen 470
barn. Sett i lys av dette antall på
aktive brukere i tillegg til beboernes rekreasjonsbruk av området,
er gruppen av den oppfatning at

B 114 T;
nord på feltet
Tomten synes vanskelig å utnytte
samtidig som den foreslåtte bruken
svekker ideen om det gjennomgående grøntdraget. Gruppen er
av den oppfatning at feltet ikke bør
utbygges. Skoleundersøkelsen viser
at dette er et viktig nærlekeområde
for barn, og det er dokumentert
flere "hytteprosjekter" i området.
Dersom feltet på tross av gruppens
synspunkter utbygges, må det
bevares en grønn sone mot vest
og nord som vist kartet
Alternative utbyggingsfelt
Gruppen har arbeidet med en
vest-øst gangveiforbindelse som
en forsterkning og videreføring av
det gangveinett som finnes idag;
Fra Skogstrand IL til foreslått kirketomt, over Ambjørnrød senter,
gjennom "100 - meters skogen" ned
i Veumdalen og opp til Hestehagen
og sykehusområdet. Sett i lys av

Forslag til tiltaksplan
Ambjørnrød/Veum/Strand

"100-meters-skogen" har en ideell beliggenhet og
avstand fra barnehagen og benyttes bevisst og regelmessig i avdelingenes pedagogiske opplegg.

dette virker det fornuftig å tenke
en boligutbygging vest for dagens
Ambjørnrødfelt/ Ambjørnrødveien
(se reguleringsplanforslaget fra
1971). Disse områdene kan utnytte
allerede investerte kostnader i
infrastruktur (f.eks. vei, vann og
kloakknett). En slik utbygging vil
binde sammen delområdene og
knytte f.eks Skogstrand IL nærmere
Ambjørnrødfeltet. Løsningen vil
plassere Ambjørnrød senter sentralt
i boligområdene og sikre flere barn
gangavstand til barnehage og skole.
Forslag alternative boligfelt
Felt B114 B utvides mot vest,
grunnforholdene må sjekkes.
Vestsiden av fjellrygg vest for OA
114. Dalbunnen må bevares som
viktige landskapsform og det må
ivaretas tilstrekkelig avstand til
bygdeborgen i sør.
Øst og syd for Skogstrand IL.
Det bør avsettes en grønn sone
mot Skogstrand samt sikre areal
rundt Krabberød-dammen som
bevaring av viktig biotop.
Dersom en utvidelse mot vest ikke
kan realiseres, kan man alternativt
fremskynde andre felter, f.eks
Brønnerødlia, før man begynner
å ta i bruk områdets viktige grønne
lunger.
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Tiltaksplan
Ambjørnrød/Veum/Strand

Tiltaksplan
Prosjekter

De enkeltprosjekter prosjektgruppen foreslår er forsøkt sett i sammenheng og dermed en del av en
større helhet.
Tiltaksplanen viser en oversikt
over de fleste av disse.
Enkeltprosjektenes plassering gjør
at gangveiforbindelsen på tvers av
området fra vest mot øst blir en
viktigere kommunikasjonslinje.
Denne vil imidlertid måtte utbedres
på enkelte strekninger:
Fra Ambjørnrød senter frem til
Skogstrand, evt. over kirketomten.
Valg av trasé over skolegården må
vurderes nærmere samt evt. ny
gangbro over Veumdalen til
Hestehagen og sykehuset hvor
den kobler seg på turstiene i øst
og den fremtidige Kvernhuslia
ungdomsskole.
Flere av de nedforstående prosjekter vil være deler av og ligge ved
denne forbindelsen og dermed
berike opplevelsen for brukerne.
Dagligvarebutikk
Planen foreslår et areal for en
fremtidig daglivarebutikk ved
Hestehagen, nede i Veumdalen.
Idag er det ikke grunnlag for en
slik etablering, men ved en evt.
senere utbygging i Brønnerødlia
vil plasseringen ligge sentralt i området både for gående og bilende.
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Treningsfelt og beplanting
Ambjørnrød skole og Skogstrand
IL har akutte behov for treningsfelt
og baner. For å muliggjøre en flerbruk av disse foreslår gruppen at
disse bør plasseres på tomten
nedenfor/ vest for skolen merket
OA 114 (Offentlig anlegg). Arealet
vil samtidig fungere som et reserveareal for et evt. senere behov for
utvidelse av skolen. Samtidig bør
området beplantes for å skjerme
området mot vind og gi gode og
attraktive uteområder. Det har blitt
nedsatt en prosjektgruppe for å
utarbeide en detaljert plan og
kostnadkalkyler som underlag for
søknad om midler fra lokalmiljøprosjektet samt spillemidler.
Gruppen består av representanter
fra Ambjørnrød senter, Skogstrand
IL, Teknisk Drift (Fr.stad kommune)
samt Lokalmiljøprosjektet, Plan- og
Miljø. I dette arbeidet er det avdekket en konflikt mellom gjeldende
reguleringsplan og kommuneplanens arealdel for dette området.
Det innebærer at området må
omreguleres før et evt. baneanlegg
kan realiseres. Illustrasjonen viser
en foreløpig skisse.
I tillegg til disse planene har
Skogstrand IL gjennom kommunedelplan for Idrett og friluftsliv
fremmet behov for ny gressbane
syd for nåværende baner på
Skogstrand.

Tiltaksplan
Ambjørnrød/Veum/Strand

Ambjørnrød senter

Isbane og lekeplasser
Skolen ønsker en generell oppgradering av sine uteområder og
lekeapparater. Eksisterende grusbane nord for barnehagen foreslåes
ombygd slik at den kan benyttes
som is-bane om vinteren.
Dagens bane har fall feil vei og
dårlig sluk-kapasisitet for å håndtere overvann/ tining.
Lekeplasser voksen ungdom
Forslaget formidles til nye Kvernhuslia ungdomsskole og elevrådet
der. Det er denne aldersgruppen
som vil være brukere av disse.
Det oppfordres til å foreslå innhold/
plassering som formuleres i en
søknad om midler fra lokalmiljøprosjektet.
Scene på Ambjørnrød senter
Aktivitetshuset er i drift hver uke
og mange timer i døgnet med
hovedvekt på idrett og musikk, og
ønsker å utvide tilbudet for revyer,
teater o.l. Senteret ønsker seg en
fleksibel scene som kan slåes opp
til veggen og da benyttes som
ribbevegg. Senteret oppfordres til
å søke om midler fra lokalmiljøprosjektet.
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Tiltaksplan
Ambjørnrød/Veum/Strand

Kirke
Det har i mange tidligere planer
vært avsatt ulike tomter for en
arbeidskirke for Veum Kirkeforening. Den foreslåtte plassering
er pr idag den mest aktuelle og
gruppen mener dette kan være en
god plassering spesielt sett i forhold
til foreslåtte tiltak på f.eks gangveinettet. Kirken vil ligge sentralt med
tanke på flerbruk og evt. en fremtidig gravlund i langdalen ned mot
Seutelva.
Kirkeforening har gjennomført et
omfattende arbeid med henblikk på
romprogram, funksjonsorganisering,
og finansieringsmodeller.
Man håper prosjektet inntas i den
kommunale handlingsplan for
2001 - 2004.

Ambjørnrød senter
Trafikkmønsteret er rotete og
uoversiktlig. Trafikk til boliggatene
blandes med inn- og utkjøring til
parkeringen samt foreldre som
kjører sine barn til skole/ barnehage.
Gang- og sykkelveien krysser innkjøringen til parkeringen og enkelte
bilfører tror, og benytter faktisk
gangveien som et eget kjørefelt.
Veumveien - Hestehagen
Krysset er dårlig skiltet, og biler
kommer ofte i høy hastighet på
Veumveien. Det bør vurderes
hastighetsdempende tiltak på
Veumveien f.eks striper/ eller fartsdump ved fotgjengerovergang.

Ambjørnrødveien Skogstrandveien
Krysset er uoversiktlig for bilende,
gående/ syklende. Det mangler fotgjengerfelt, skilt og evt. trafikkøy/
rabatt.
Karjolveien
Avkjøringen til Embetsveien ligger
tett ved gangvei inn til gatetunene.
Trafikkmønsteret er rotete og
uoversiktlig, og det mangler fotgjengerfelt.
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Den foreslåtte plasseringen av arbeidskirken.

Rådyrveien/ Hubrosvingen
Beboerne langs veien som tilsammen har 70 barn under 10 år har
slitt og sliter med gjennomgangstrafikk, tungtransport og uvettig
kjøring (høy hastighet). Veisløyfen
er lang og mangler kurvaturer som
kunne ha redusert hastigheten.
Trafikksikkerhetsplanen er oppe til
høring i høst og er godt informert
om situasjonen og de problemer
dette skaper.
Det gjenstår å se om det blir
bevilget midler til dette tiltaket.
Gang- og sykkelveier
Utbedring/ grusing av skogssti
gjennom skogen sør-øst for skolen.
Dette er en viktig skolevei.
Vurdering av trasé ved/ over
Ambjørnrød senter. Situasjonen er
trafikkmessig uoversiktlig.
Forlenge og utbedre gangveien fra
feltet og frem til Skogstrand
Ferdigstille nettet fra Ileby til
avkjøring Ambjørnrød.
Framtidig utvidelse av gangvei
nordover langs Evenrødveien frem
til avkjøring Skihytta.
Planfri overgang (bro) over
Veumveien fra Ambjørnrød til
Hestehagen.
Gatebelysning
Ny belysning på skogssti gjennom
skogen sør-øst for skolen. Dette er
en viktig skolevei.

Istandsetting/ ny belysning av
skogsvei fra Veum sykehus sørover
til Brønnerødlia.
Belysning på Ambjørnrød gamle
lekeplass.
Skilting av forn- og
kulturminner
Lokalmiljøet er som tidligere
nevnt rik på forn- og kulturminner.
Fredrikstad Skiklubb har tidligere
signalisert at disse burde skiltes
da mange ligger relativt skjult i
terrenget eller av andre grunner
ikke er kjent. Gruppen anser dette
for å være et interessant prosjekt
både fordi det finnes ressurser i
lokalmiljøet for produksjon og
dugnadsmontering av disse samtidig som det vil forsterke lokal tilhørighet. Videre bør det vurderes
å utarbeide en verneplan for disse.
Søknad om skilting bør sendes
lokalmiljøprosjektet.
Veum Sykehus.
Gruppen har også diskutert dette
området utifra et fremtidig scenario
som betyr at hele sykehus vil inngå
i et evt. nytt Østfold Sykehus og
dermed fristille enorme arealer.
Følgende ble foreslått: Omsorgsboliger/ eldresenter m/ golfbaner,
boligområde m/ service- og kulturfunksjoner (som opprinnnelig var
en del av planene for Ambjørnrødutbyggingen).

Området kunne inneholde kultursenter, utstillingsarealer, "mediatek"
(video, internett, bibliotek), scene.
Etablering av velforening
Prosjektgruppen og Fredrikstad
kommune oppfordrer sterkt beboerne om å etable større og aktive
velforeninger som diskusjonspartner med kommunale myndigheter.
Dette er viktig f.eks vedrørende
innspill til kommunale handlingsplaner, søknad om tiltaksmidler til
prosjekter og andre relevante saker.
Cafe - møteplass
Flere har uttrykt ønske om en
etablering/ igjenåpning av cafe/
serveringstilbud/ møteplass ved/
på senteret. Som nevnt tidligere er
dette forsøkt uten særlig oppslutning. Skogstrand IL har imidlertidig planer om en internettcafe på
sitt klubbhus beregnet på ungdom
når klubbhuset er rehabilitert.

Miljøprosjekter
Forurensing av Veum/
Hjørnerødbekken:
Det er iverksatt tiltak for å finne
kilden - for deretter å stoppe forurensningen. Miljøavd. i kommunen
har foretatt prøver og funnet
følgende: Kraftig forurensing av
kloakkfosfor og blågrønnalger

Tiltaksplan
Ambjørnrød/Veum/Strand

Planfri overgang (bro)
over Veumveien fra Ambjørnrød
til Hestehagen.

(nitrogen). Hovedkilden er kloakk
som lekker fra en gammel avløpsledning. Den neste kilden kan
være landbruksforurensing og
muligens høstpløying.
Status: Teknisk drift starter i høst
opp arbeidet med å skifte ut en
del av avløpsledningen i henhold
til kommunens hovedplan og
avløp. Med forbehold om grunneiertillatelse. Vegetasjon og randsonene ved bekken skal skånes for
arbeidet.
Kompostering, kildesortering:
Returstasjoner?
Ambjørnrødfeltet er pr. idag godt
utbygd med returpunkter. Det bør
etableres flere returstasjoner i
nærmiljøet, f.eks v/ en eventuell
nærbutikk?
Kollektivtilbud
Tilbudet er på enkelte strekninger
og visse tider av døgnet særdeles
dårlig. Enkelte barn venter opptil
3 timer på buss. Det henstilles til
de rette myndigheter om å vurdere
å bedre tilbudet.

37

Oversikt over innspill/ tiltak
Ambjørnrød/Veum/Strand

Innspill >

1
2
3
4
5
6

Rekreasjon/ grønnstruktur/ friluftsliv
Forbedring av nærmiljøet i Hovslagerveien >
Bevaring av gjennomgående grøntdrag >
Forbedring av utearealene ved Ambjørnrød skole >
Sikre arealer til nærmiljøanlegg ved Ambjørnrød skole >
Nærmiljøprosjekt uteskole/opplevelsesskole i regi av Ambjørnrød skole >
Skilting av kulturminner, opprustning av stier og oppsetting av benker/rasteplasser
langs stier i marka >

Utbygging
1 Kirketomt, sørvest for kryss Ambjørnrødveien/Skogstrandveien >
2 Utvidelse av boligfelt B114B mot vest, forutsatt at grunnforholdene tillater det >
Utbygging av vestsiden av fjellrygg vest for skolen
Utbygging i områdene syd og øst for Skogstrand IL, men grønn sone rundt
Krabberøddammen og mot idrettsanlegget. Alternativt: Utbygging i Brønnerødlia
3 Avsetting av arealer til eldreboliger/omsorgsboliger, aktuelle områder kan være
B114I eller i nærheten av ny arbeidskirke >
4 Areal for ny dagligvarebutikk >
5 Areal til ny gressbane ved Skogstrand >

1
2
3
4
5
6
7
8
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Trafikk
Gruslagt gang-/sykkelvei gjennom skogen fra Grevlingstien til skolen >
Trafikksikringstiltak i Rådyrveien og Hubrosvingen >
Forlenge og utbedre gangveien fra Skogstrand til Ambjørnrødveien >
Skilting og gangfelt der gang-sykkelveien krysser Ambjørnrødveien >
Gangvei langs Evenrødveien fra Veum alle til nedlagt Antons gartneri >
Planfri overgang over Veumveien fra Ambjørnrød til Hestehagen >
Planfri undergang Veumveien ved Kvernhuslia >
Bedring av kollektivtilbud >

1 Behov for ny scene i gymnastikksalen, Ambjørnrød skole >

Tiltak

Rekreasjon/ grønnstruktur/ friluftsliv
1 Lokalsamfunnsprosjektet har bevilget kr. 10.000 til utbedring av nærmiljøet
2 Innspill i forbindelse med rullering av kommuneplanen
3 Prosjekt nærmiljøanlegg ved Ambjørnrød skole er tatt med i 4-årig handlingsprogram
i kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Skolen kan søke om spillemidler i perioden
2000-2003. Plan for nærmiljøanlegg er under utarbeidelse.
4 Innspill til rullering av kommuneplanen
5 Lokalsamfunnsprosjektet har bevilget kr. 102.800 til innkjøp av kanoer, kanovester og
lavo til Ambjørnrød skole
6 Lokalsamfunnsgruppa har prioritert tiltaket og vil bruke midler til prosjektet
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Utbygging
Innspill til rullering
Innspill til rullering
Innspill til rullering
Innspill til rullering

av
av
av
av

kommuneplanen
kommuneplanen
kommuneplanen
kommuneplanen (fra Skogstrand IL)

Trafikk
1 Må avvente resultatet fra rulleringen av kommuneplanen, tiltak må vurderes i
forhold til dette
2 Innspill til trafikksikkerhetsplanen. Forslag i høringsutkast: 30-sone
4 Innspill til trafikksikkerhetsplan.Tiltaket forslås i høringsdokument, SVØ vurderer
5 Innspill til trafikksikkerhetsplanen. Reguleringsplanarbeid skal startes opp i 2001
6 Innspill til trafikksikkerhetsplan. Gangfelt foreslått i høringsdokumentet, SVØ vurderer
7 Innspill til trafikksikkerhetsplan. Tiltaket forslås i høringsdokument, SVØ uten tilskudd
i 2001
8 Busselskapet postivt innstilt under forutsetning at de får kjøre gjennom
Pettersand/Labråten, beboere motsatte seg dette

1 Det er bevilget kr. 75.000 til scene til Ambjørnrød skole

Glemmen bygdebok
Fredrikstad bys historie
Gårder i østfold
Turhåndbok Fredrikstadmarka.
Veum Sykehus - nybygg 1966, brosjyre
Veum Sykehus - 50 år 1914 - 1964, brosjyre
Lag og foreninger i Fredrikstad kommune, liste
Kommuneplanen, Arealdelen 1997-2008
Biologisk mangfold, rapport 1-1997, Fredrikstad kommune
Viltet i Fredrikstad, rapport 2 -1997, Fredrikstad kommune
Areal- og transportplan Nedre Glomma. Fylkesdelplan
Fredrikstad Skiklubb, illustrasjoner, tekster og turkart

Lokalmiljøprosjekt
Ambjørnrød/Veum/Strand
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