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Saksnr.: 2012/11890
Dokumentnr.: 90
Løpenr.: 215039/2016
Klassering: Brønnerød B113
Saksbehandler: Marit Torp Hansen

Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 19.01.2017 8/17
Bystyret 09.02.2017 7/17

Forslag til detaljregulering for B113 Brønnerød planID 0106 1011 - Sentrum 
Forslagsstiller: Fredrikstad kommune TD Prosjektadministrasjon

Utvalgsleders innstilling
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å gi følgende innstilling til Bystyret:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for B113 Brønnerød planID 0106 1011, plankart datert 29.6.2012, sist 
revidert 5.10.2016 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.6.2012, sist 
revidert 5.10.2016.

Fredrikstad, 11.01.2017

Planutvalgets behandling 19.01.2017:
Votering:
Utvalgsleders innstilling ble enstemmig vedtatt.

Planutvalgets innstilling 19.01.2017 til Bystyret:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for B113 Brønnerød planID 0106 1011, plankart datert 29.6.2012, sist 
revidert 5.10.2016 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.6.2012, sist 
revidert 5.10.2016.

Bystyrets behandling 09.02.2017:
Votering:
Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Bystyrets vedtak 09.02.2017:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for B113 Brønnerød planID 0106 1011, plankart datert 29.6.2012, sist 
revidert 5.10.2016 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.6.2012, sist revidert 
5.10.2016.

Fredrikstad, 13.02.2017
Rett utskrift

Anita Simensen
møtesekretær

Utskrift til: Regulering og byggesak v/ Marit Torp Hansen
Kommunalsjef Bente Meinert
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Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder
Ingen endring.

Rådmannens kommentar
Ingen kommentar.

Rådmannens forslag til innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes det fremlagte forslag til 
detaljregulering for B113 Brønnerød planID 0106 1011, plankart datert 29.6.2012, sist 
revidert 5.10.2016 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 15.6.2012, sist 
revidert 5.10.2016.

Sammendrag
Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS som plankonsulent på vegne av forslagsstiller 
Fredrikstad kommune TD Prosjektadministrasjon.
Planområdet ligger nord for sentrum, ca. 2,5 km nord for riksvei 110. 
I nord avgrenses planområdet av tidligere Veum sykehus/Veum allé, i sørvest mot 
Veumveien og i øst mot Fredrikstadmarka.
Planområdet utgjør ca. 210,4 daa.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i form av frittliggende og 
konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.

Planlagt utnyttelse av området avviker fra kommuneplanens arealdel på en mindre del hvor 
kommuneplanen viser LNF-område. Foreslått reguleringsformål innenfor det aktuelle arealet 
er friområde. Dette arealet er tenkt brukt som aktivitetsplass for utendørs aktiviteter, 
kvartalslekeplass for beboere i området og som inngangsport til Fredrikstadmarka. 
Avviket i forhold til kommuneplanens arealdel er vurdert etter forskrift om 
konsekvensutredninger (KU).  Avviket er vurdert til ikke å utløse krav om 
konsekvensutredning.

Forslaget til detaljregulering ble i henhold til vedtak i planutvalget 27.8.2015, sak 67/15, 
vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 11.9.2015 -26.10.2015.
Det kom inn 14 innspill. Statens vegvesen hadde innsigelse til planforslaget. Planforslaget er 
omarbeidet for å imøtekomme vegvesenets innsigelse. Det foreligger nå ingen innsigelser 
mot planforslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter.
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes.

Parallelt med planarbeidet for B113 Brønnerød pågår det reguleringsarbeid for et 
boligområde med felles planavgrensning i syd, planforslag for Brønnerødlia. Planforslaget 
var tidligere en del av nærværende planforslag, men ble tatt ut og reguleres nå som egen 
plan fordi Betongbygg ønsket å regulere området selv. Planarbeidet for Brønnerødlia planID 
0106 1054, ble varslet igangsatt på nytt den 22.2.2012. Plankonsulent er SG arkitekter AS.
Nordvest for planområdet for B113 Brønnerød, pågår det planarbeid med detaljregulering for 
gangbro Hestehagen-Veumveien planID 0106 1103. I dette planforslaget tilrettelegges det
for gangbro over Veumveien ved veikrysset Hestehagen-Veumveien. I tillegg tilrettelegges 
det for kjørbar gang- og sykkelvei i forlengelse av stikkvei fra Hestehagen frem til 
planområdet for B113 Brønnerød. Dette tiltaket skal bidra til å sikre myke trafikanter trygg 
ferdsel over Veumveien mot Ambjørnrød barneskole. 

Vedlegg
1. Oversiktskart 
2. Plankart datert 29.6.2012, sist revidert 5.10.2016.
3. Reguleringsbestemmelser datert 15.6.2012, sist revidert 5.10.2016.
4. Planbeskrivelse datert 15.6.2012, sist revidert 29.8.2016.
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5. Kartoversikt med planforslagene for Brønnerødlia, B113 Brønnerød og gangbro 
Hestehagen-Veumveien.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter, se sak 12/11890.

Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av frittliggende og 
konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse.

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS som plankonsulent på vegne av forslagsstiller 
Fredrikstad Kommune TD Prosjektadministrasjon. 
Overordnet planstatus
Planforslaget avviker fra kommuneplanens arealdel på en mindre del hvor kommuneplanen 
viser LNF-område. Det er regulert til reguleringsformål friområde i området som er avsatt til 
LNF-formål.
Avviket i forhold til kommuneplanens arealdel er vurdert etter forskrift om konsekvens-
utredninger (KU).  Avviket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold
Planområdet omfatter eiendommene 211/3, 211/5, 211/28, 211/22, 214/138 og deler av 
210/33, 211/4, 211/54, 214/1, 214/116, 214/135, 214/136 og 506/13.

Området har variert landskapskarakter, fra flate arealer til kupert terreng med eksponerte 
koller der partier med røsslyng, enkelte furutrær og bart fjell er dominerende. Jordsmonnet 
varierer fra dyrket mark til skrinn og udyrkbar (fjell i dagen). Vegetasjonsbildet varierer fra 
granskog og blandingsskog til furumo, løvtrevegetasjon og alléer. Skogsarealene innenfor 
planområdet er til dels uthogd.

Planområdet består i hovedsak av fjell i dagen og skrinn skogsmark. Dyrket mark i sydvest, 
er i NGUs løsmassekart anvist som område med tykke marine avsetninger. Det er 
gjennomført geoteknisk analyse for området. Resultatene fra analysen tilsier at det er 
forekomster med kvikkleire i planområdet. Det er også gjennomført supplerende geotekniske 
analyser for den delen av planområdet hvor det er forekomster av kvikkleire.

Arealene innenfor planområdet har i hovedsak vært nyttet som jord- og skogbruksområde.
Planområdet omfatter ca. 57 daa dyrka mark fordelt på to parseller på henholdsvis ca. 24 og 
33 daa.

Det er ikke kjente tilfeller av forurensende masser innenfor området.

Området er i hovedsak vestvendt og har gjennomgående gode solforhold. Det er få høyder i 
terrenget rundt planområdet som skjermer for vind, med unntak av Fredrikstadmarka i øst.

Den eneste bebyggelsen innenfor planområdet er Trollstua barnehage. Umiddelbart nord for 
planområdet ligger tidligere Veum sykehus.

Det opplyses at det er registrert sporadisk bruk/lek på planområdets nordligste kolle. Det er 
for øvrig ikke registrert aktivitet eller regelmessig bruk av arealer som brukes av barn og 
unge i planområdet.

Utenfor planområdet er det lysløype, turstier, løypenett og fotballbane som benyttes både for 
organisert og uorganisert aktiviteter.
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Veumveien fv. 409, har varierende kjørebanebredde på 5,5 - 6 meter pluss skulder/sideareal 
på to sider.
I følge Statens vegvesens veidatabank har Veumveien en ÅDT på 7758 syd for krysset 
Ambjørnrødveien/Veumveien. ÅDT reduseres til ca. 3960 nord for Ambjørnrødveien. Fv. 381 
Evenrødveen, nord for planområdet, er registrert med ÅDT på 1443.
Veumveien har fartsgrense 60 km/t. Brønnerødveien har 30 km/t og Veum allé har 50 km/t.

Det er etablert gang- og sykkelvei langs Veumveien og langs Ambjørnrødveien som 
forbinder planområdet med skolene og sentrumsnære områder.

Barneskole med trinn fra 1 - 7 ligger på Ambjørnrød. Kvernhuset ungdomsskole ligger ca. 
500 meter sør for Brønnerødveien.

Det er fast bussrute til Fredrikstad og Veum via Veumveien med avgang hver time i 
tidsrommet 06.30 - 22.30 alle dager.

Det er foretatt arkeologiske undersøkelser i området. Det er gjort flere viktige funn innenfor 
planområdet. Åtte arkeologiske lokaliteter er registrert med funn som er automatisk fredet.
Det er kommunalt ledningsnett for vann og kloakk umiddelbart inntil planområdet.

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.

Det går et høyspent luftstrekk gjennom planområdets nordre del.

Beskrivelse av planforslaget
Området er regulert til følgende:
PBL § 12-5 Arealformål
1. Bebyggelse og anlegg:
    Frittliggende småhusbebyggelse (BF1-11) 49,4 daa.
    Konsentrert småhusbebyggelse (BK1-9) 33,5 daa.
    Blokkbebyggelse, lavblokker 16,6 daa.
    Offentlig bebyggelse, barnehage 12,2 daa.
    Lekeplass (L1-4)   6,2 daa.

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
    Kjørevei (V1-5) 18,7 daa.
    Fortau (F1-3)   5,7 daa.
    Gang-/sykkelvei (GS1-6)   6,6 daa.
    Parkeringsplasser på grunnen (P)   4,9 daa.
    Annen veigrunn grøntareal   1,2 daa.

3. Grønnstruktur:
    Friområde (F01-5) 55,4 daa.

PBL § 12-6 Hensynsoner:
Sikringssone.
Frisiktsoner H140 (inngår i annet reguleringsformål).
Faresone.
Høyspenningsanlegg H370 (inngår i annet reguleringsformål).
Støysone.
Gul og rød støysone H210 og H220 (inngår i annet reguleringsformål).
Faresone.
Skred og rasfare H310 (inngår i annet reguleringsformål).
Båndleggingssone.
Båndlegging etter lov om kulturminner H730 (inngår i annet reguleringsformål).
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Planområdet utgjør totalt ca. 210,4 daa.

Byggeområdene i planforslaget er inndelt i delområder. Områdene er avsatt til frittliggende 
småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og lavblokkbebyggelse.

Bestemmelsene til planforslaget har spesifikke krav til hva som kan tillates i planområdet.

Planforslaget er vist med en planavgrensning som strekker seg noe utover det som ble 
varslet igangsatt. Utvidelsen omfatter deler av veikrysset Evenrødveien – Veum allé, og 
utgjør et areal på ca. 245 m². Planforslaget legger opp til at dette arealet reguleres til 
veiformål, som er sammenfallende med reguleringsformålet i gjeldende plan for området. 
Det opplyses at det er ingen nye eiendommer vil berøres. Utvidelsen er vurdert til ikke å 
medføre større konsekvenser, og at det ikke vil være behov for ny varsling.

Planområdet utgjør i hovedsak to markerte koller i sørøstlig nordvestlig retning. Det opplyses 
at terrengets beskaffenhet har vært førende for planforslagets arealdisponering; plassering 
av kommunikasjonsveier, byggeområder og grønnstruktur. Målsetningen med 
prosjekteringsarbeidene har vært å gi rammer for en riktig plassering av tomter og bygninger 
i terrenget, begrense trafikkbelastningen i boligområdene og redusere antall løpemeter vei 
pr boenhet. 
Veisystemet er lagt i forhold til overordnede terrenglinjer. Kjøreadkomst til planområdet skjer 
i ny vei fra Veumveien og via Veum allé. Plankonsulenten opplyser at det er særlig tatt 
hensyn til terreng og grunnforhold ved valg av linje for veiføring. Den valgte linjeføringen er 
gjort i samråd med geotekniker.
Brønnerødveien skal stenges for gjennomkjøring, og vil ha status som gang-/sykkelvei med 
gjennomkjøring forbudt for en del av veien. 
Det er lagt opp til at trafikksikre forbindelser i boligområdene skal sikres gjennom grønne 
tverrforbindelser og fortau langs internveisystemet. 
Eksisterende og planlagt gangveisystem vil knytte boligområdene både til skolene og marka.
Det er sikret adkomst til Fredrikstadmarka gjennom adkomstvei og parkering nord i 
planområdet.

Plankonsulenten opplyser at det har vært en hovedmålsetting å begrense eksponering mot 
marka. I planforslaget er dette foreslått sikret gjennom byggegrenser i byggeområdene mot 
toppen av høydedragene i planområdet. Det er i løpet av planarbeidet gjort nøyaktige 
innmålinger av fjellfot og markerte terrengformer som ønskes bevart, for deretter å sikre 
disse gjennom fastsetting av byggegrenser.

Planforslaget legger opp til en høyere andel med leke- og uteoppholdsareal enn det som 
bestemmelsene til kommuneplanen krever.

Friområde FO1 er foreslått benyttet som kvartalslekeplass for området. Det opplyses at 
dette området er ment for etablering av ballbaner, ulike trimløyper, arrangement av 
idrettsdager, skolesamlinger osv. Området er også vurdert som utgangspunkt for 
arrangement av for eksempel skidager, sykkelritt og løp i Fredrikstadmarka, og som et 
supplement til parkeringsplassen og områdene rundt skytterhuset.

Planforslaget åpner for en fremtidig utvidelse av eksisterende Trollstua barnehage. Det 
opplyses at det ikke foreligger planer om utvidelse av barnehagen på nåværende tidspunkt.

De registrerte kulturminnene, som er avmerket på plankartet med R2-7, forutsettes frigitt av 
Riksantikvaren etter eventuell utgraving. Kulturminnene er vist med hensynsoner etter 
anbefaling av Fylkeskonservatoren.      
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Løsning for renovasjon vil fremgå av samlet utomhusplan / renovasjonsteknisk plan. Dette 
vil omfatte delfeltene med konsentrert bebyggelse. Renovasjonsløsning for frittliggende 
småhusbebyggelse forutsettes løst med oppsamlingsdunker ved avkjørsel til hver tomt.

Planbestemmelsene har krav om at det skal utarbeides en samlet utomhusplan for hvert 
enkelt av delfeltene BK1-9 og BB1-2, og som er bindende for hele feltet. Utomhusplan skal 
vedlegges byggesøknad ved oppstart av de nevnte delfeltene. 

Parallelt med planarbeidet pågår det reguleringsarbeid for et boligområde med felles 
planavgrensning i syd, detaljregulering for Brønnerødlia planID 0106 1054. Planforslaget var 
tidligere en del av planforslaget for B113 Brønnerød, men ble tatt ut og reguleres nå som 
egen plan. Planarbeidet for Brønnerødlia planID 0106 1054 ble varslet igangsatt på nytt 
22.2.2012. Plankonsulent er SG arkitekter AS.
Nordvest for planområdet med B113 Brønnerød pågår det reguleringsarbeid med 
detaljregulering gangbro Hestehagen – Veumveien planID 0106 1103. I dette planforslaget 
reguleres det for planfri kryssing over Veumveien ved veikrysset Hestehagen-Veumveien. I 
tillegg tilrettelegges det for kjørbar gang- og sykkelvei i forlengelse av stikkvei fra 
Hestehagen frem til planområdet for B113 Brønnerød. Dette er for å sikre trygg krysning, 
blant annet for barn på vei til Ambjørnrød skole, da eksisterende fotgjengerovergang er 
vurdert som en ikke tilfredsstillende løsning.

Konsekvenser av planforslaget
Det er gjort en vurdering av krav om konsekvensutredning i forhold til forskrift om 
konsekvensutredninger (KU). Konklusjonen er at detaljreguleringen ikke faller inn under 
utredningsbehovet i forskriften.

Planforslaget vil delvis gripe inn i eiendommen 214/135, tidligere Veum sykehus. Det 
opplyses at dette er nødvendig for å kunne legge til rette for tilfredsstillende gang-/sykkelvei 
og fortau langs Veum allé og Brønnerødveien.

Konsekvensen av planforslaget er i hovedsak at området endres fra et middels produktivt 
skogområde og jordbruksareal til et boligområde. Området blir til dels benyttet til utøvelse av 
friluftsliv. Dette gjelder i første rekke kollen nord i planområdet.
 
Utbyggingen vil medføre noe økt trafikk på Veumveien. 
Det er utført støyberegning for veitrafikkstøy for området. Denne viser at felt BK1, 5, 6, 7 og 
9, BF9-10 og delvis BF7 vil være støyutsatt. Det er krav i planbestemmelsene, at før 
søknadspliktige tiltak kan godkjennes innenfor gul hensynsone i de nevnte felt skal det 
fremlegges støyberegning med tilhørende støyfaglig vurdering basert på den prosjekterte 
bebyggelse for området. Avbøtende tiltak skal fremgå av støyvurderingen.

Det er ikke gjort målinger eller beregninger av eventuell luftforurensning. Planområdet ligger 
utenfor gul og rød sone i sonekart for svevestøv for Fredrikstad kommune.

Det er gjennomført geoteknisk analyse for området. Resultater fra analysen tilsier at det er 
forekomster av kvikkleire i planområdet, i områdene ved BK2-7 og i deler av BF4. For denne 
delen av planområdet er det gjennomført supplerende geotekniske analyser. 
Nye byggetiltak skal gjennomføres etter anbefalingene som gis i rapporten.

Det er foretatt kulturhistorisk registrering i området. Åtte arkeologiske lokaliteter er registrert 
med funn som er automatisk fredet. Dette er gravminner og aktivitetsområder. Regulerings-
bestemmelsene ivaretar nødvendige krav for å sikre kulturminnene.
De registrerte kulturminnene R2-7 på plankartet forutsettes søkt frigitt av Riksantikvaren 
etter eventuell utgraving.
I planbeskrivelsen opplyses det at kulturminne med lokalitet R1 ligger syd for planområdet. 
Dette kulturminnet er utgravd og dokumentert.
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Ved normalvannføring vil vannbalansen opprettholdes innenfor nedbørsfeltet som 
planområdet berører. Grøftesystem langs kjøreveiene vil samle vann fra store deler av 
planområdet. For byggetomt som ikke er skilt med kjørevei fra naboeiendommer, opplyses 
det at overvann vil dreneres naturlig i hagearealet på byggeområdene.
Endelig dimensjonering av rørsystemene vil måtte beregnes i forbindelse med 
detaljprosjekteringen.
Fredrikstad kommune har bygget/sprengt en tunnel som overløp fra Veumbekken til 
Seutelva. Overløpet er beregnet til å ta unna alt vann over normalvannføring i bekken. Når 
vannstand overstiger ca. 30 cm over bunnen i bekken, vil overskytende gå i overløp. 
Overløpet ligger ca. 800 meter nedstrøms Ambjørnrødveien. Ved spesielt mye overvann fra 
planområdet vil dette tas unna i overløpet/tunnelen.

Planområdet grenser i øst mot natur- og friluftsområder (Fredrikstadmarka). Planområdet vil 
ligge med god forbindelse til friområdene i marka. Det går eksisterende stier gjennom 
planområdet. Med en utbygging av området vil noen av disse delvis kunne bevares. Det er 
derfor lagt inn forbindelser som gir passasjer og tilgang til friområdene innen planområdet, 
og som knytter friarealene sammen også etter en utbygging.

Det opplyses at den planlagte utbygging følger kommunens gjeldende boligbyggeprogram, 
og er beregnet til å utfylle fremtidig ledig kapasitet på skole- og barnehage i området.

Det er for øvrig ikke kjent viktige naturforhold eller samfunnsmessige forhold som blir 
vesentlig berørt av utbyggingen. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som viser at det er en aktuell hendelse 
som faller i rød sone, fire aktuelle hendelser som faller i gul sone og fem aktuelle hendelser 
som faller i grønn sone.
Dette gjelder fare for radongass (rød sone), masseras/skred, fornminner (fredet), støv og 
støy; trafikk, ulykke med gående/syklende (gul sone), kulturminne/-miljø, sykehus-/hjem, 
kirke, park; rekreasjonsområder, støy og støv fra trafikk, ulykke med gående syklende 
(grønn sone).
Nærmere angitte hendelser kommenteres nedenfor.
Masseras/skred: Det er foretatt geotekniske undersøkelser i forbindelse med planarbeidet. 
Rapport ligger i dokumentene til saken. Nye bygg skal gjennomføres etter de anbefalinger 
som gis i rapporten.
Radongass: Det er potensial fare for radonpåvirkning i området. Dette har store 
konsekvenser, men kan unngås ved å innarbeide tiltak. Tiltak mot eventuell stråling vil bli 
gjort i byggefasen. Tiltakene vil være enkle og av byggeteknisk art for å hindre inntrenging 
fra undergrunn og omfyllingsmasser.
Fornminner (fredet): Kulturhistorisk registrering er foretatt før planarbeidet ble igangsatt. 
Funn av kulturminner innenfor planområdet er angitt på plankartet, og søkes frigitt i 
forbindelse med planvedtak.
Støv og støy; trafikk: Det er gjennomført en egen trafikkanalyse. Hensynsoner er innarbeidet 
i plankartet. For nye byggetiltak gjelder retningslinje for støy i arealplanlegging T-1490.
Høyspentlinje stråling: Høyspentlinjer gjennom planområdet forutsettes lagt om til jordkabel.
Ulykke i av-/påkjørsler og ulykke med gående/syklende: Ulykkesrisiko forbundet med 
kryssing av Veumveien; Det skal etableres gangbro over Veumveien.

Samråd og medvirkningsprosess
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort med varslingsbrev til grunneiere/naboer og berørte 
myndigheter 28.6.2007, og annonse i Fredriksstad Blad og Demokraten 2.7.2007. 
Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn og høring i perioden 11.9.2015 til 26.10.2015. 
Det er mottatt 14 innspill. Statens vegvesen hadde innsigelse til planforslaget. Innspillene og 
innsigelsen er gjengitt og kommentert nedenfor.
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Det opplyses at det underveis i planprosessen har vært kontakt med barnehagenes styrere, 
både barnehagen som ligger innenfor planområdet og barnehagen utenfor. Behovet for 
utviding av kapasitet har vært et sentralt tema. 
Fredrikstad skiklubb har sammen med kommunens representant befart og hatt løpende 
dialog om område FO1 og P som et utgangspunkt for arrangement av for eksempel 
skidager, sykkelritt og løp i Fredrikstadmarka.
Det har også vært dialog med Stenseth Grimsrud arkitekter AS i forbindelse med 
detaljregulering av Brønnerødlia, planID 01061054. De to tilgrensende planforslagene vil 
kobles sammen. 
Det har vært gjennomført møte med kommunens barnetalsperson i plansaker, der områder 
avsatt for lek har blitt vurdert. Det er lagt vekt på å beholde naturpreget på lekearealene. 
Som boligområde er nærheten til store naturområder en kvalitet.
Eiendommen 214/135, tidligere Veum sykehus, har fått nye eiere i løpet av planprosessen. 
De nye eierne, Sykehuset Østfold, ble varslet i november 2014 med en orientering om 
planlagte tiltak, og at deres eiendom berøres av tiltaket. Det ble ikke gitt noe innspill til dette 
varselet.  
Det er etter offentlig ettersyn gjennomført eget drøftingsmøte med eier av 211/27, da de er 
spesielt berørt av planarbeidet. 

Innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn med kommentarer
Nedenfor følger sammendrag av innkomne uttalelser ved høring og offentlig ettersyn, med 
plankonsulentens og rådmannens kommentarer.

1. Østfold fylkeskommune, brev datert 13.10.2015.
Østfold fylkeskommune viser til at de har tidligere uttalt seg til saken ved varsel om oppstart 
7.8.2007. Fylkeskommunen er av den oppfatning at kommunen burde varslet oppstart av 
planarbeidet på nytt. Dette av hensyn til forutsigbarhet for beboere/nye beboere i området.
Sammenheng mellom planer og dispensasjonssaker i nærområdet:
Det er igangsatt planer og søkt om dispensasjon i nærområdet som fylkeskommunen mener 
burde vært drøftet i sammenheng i planbeskrivelsen. Det gjelder ønsket om utvikling av 
forretning i Evenrødveien 2, og adkomst til parkering, garderobebygg og skianlegg i 
Brønnerødlia. Fylkeskommunen viser til at i deres uttalelse til dispensasjonssaken for 
skianlegget i Brønnerødlia, har de anbefalt at adkomsten og de arealer som skal bebygges 
tas inn igjen i planforslaget for B113 Brønnerød. Dette arealet var med da det ble varslet 
oppstart i 2007.
Det anføres at i fylkeskommunens høringsuttalelse til oppstart av Evenrødveien 2 
(forretning), ble det uttrykt skepsis til etablering av forretning i strid med kommuneplanen 
(LNF), og ba om en overordnet vurdering av lokaliseringen. Det kunne da vært naturlig at en 
slik vurdering skulle ligget til grunn for utarbeidelsen av flere av planene i området, deriblant 
planforslaget for B113 Brønnerød som nå er på høring. Fylkeskommunen er av den 
oppfatning at Fredrikstad kommune bør styre utviklingen av hvor en ønsker å legge til rette 
for forretning som dekker det lokale behovet.
Forholdet til arealstrategi og kommunedelplan for bolig – boligpolitisk plan:
Planforslaget som nå er på høring legger til rette for ca. 300 enheter. Det er uklart for 
fylkeskommunen om kommunedelplan for bolig er sluttbehandlet. Utbyggingen er i 
størrelsesorden innenfor de rammer som fastsettes i overordnede planer. Fylkeskommunen 
mener allikevel planforslaget bærer preg av ikke fullt ut å ha tatt innover seg kravene om 
arealeffektivitet og målet om 0-vekst i biltrafikken siden en stor andel av arealet er avsatt til 
eneboliger. Arealet innenfor langsiktig grense skal rekke til 2050. Det er viktig at det 
husholderes godt med arealene, særlig når det tas i bruk dyrket mark til utbygging. 
Kommunen bør derfor vurdere større andel konsentrert småhusbebyggelse og/eller 
leiligheter.
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Forholdet til boligsosial handlingsplan:
I boligsosial handlingsplan (2014) heter det, at det i Brønnerødlia skal legges til rette for 
boliger for autister og utleieboliger. Det er uklart for fylkeskommunen hvilken plan på 
Brønnerød dette er snakk om, og ber om en presisering/vurderinger av dette.
Trafikksikkerhet:
Statens vegvesen har gitt innsigelse til planforslaget. Fylkeskommunen støtter deres 
vurderinger når det gjelder krav om rekkefølgebestemmelser for opparbeiding av gang- og 
sykkelveier og universelt utformet bussholdeplass. Det savnes også fortau på internvei som 
blir viktig del av snarvei til skolen.
Det bør legges til rette for mer finmasket nett av smett og stier mellom boligene, slik at man 
kan bevege seg på tvers gjennom området uten å måtte følge veien som går i slyng.
Leke- og uteoppholdsareal:
Planforslagets bestemmelser angir ikke maks antall boenheter. Det er derfor viktig at det 
tydelig fremkommer at kommuneplanens krav til utomhusarealer og lekeplasser skal innfris. 
Det bør også fremkomme i bestemmelsene § 3.3 hvilke av lekeområdene som skal være 
ferdigstilt til hvilket utbyggingsfelt, slik at rekkefølgebestemmelsene blir entydige. Det bør 
også presiseres i § 4.2.7 at kravet om nærlekeplass i felt BB1-2 skal innfri kommuneplanens 
krav.
Arkeologiske kulturminner:
Fylkeskonservatoren viser til at det skal oversendes en dispensasjonssøknad fra 
kulturminnelovens § 8, fjerde ledd, til Riksantikvaren for tillatelse til inngrep i seks fredete 
arkeologiske lokaliteter. På vegne av tiltakshaver vil søknad om tillatelse til inngrep 
utarbeides av Fylkeskonservatoren. Ber om at det avventes uttalelse fra Riksantikvaren.
Fylkeskonservatoren påpeker at reguleringsbestemmelsene er mangelfulle, jf. § 7.5. 
Lokalitetene er heller ikke avmerket på en tilfredsstillende måte i plankartet. Det må derfor 
påregnes at det vil bli stilt krav om at både bestemmelser og avmerkingen av kulturminnene 
må endres i henhold til Riksantikvarens vedtak før planen kan godkjennes.
Nyere tids kulturminner:
Ettersom Veumalléen inngår i planforslaget forutsetter Fylkeskonservatoren at denne 
reguleres med tosidig allé, og at dette tas inn både på plankart og i bestemmelser. 
Bestemmelsene må sikre at alléen opprettholdes og reetableres.

Plankonsulentens kommentar:
Sammenheng mellom planer og dispensasjonssaker i nærområdet:
Det er ikke ønskelig fra forslagsstillers side å legge til rette for forretning innenfor 
planområdet til B113 Brønnerød. Blant annet er dette i strid med gjeldende kommuneplan.
Forslagstiller har heller ikke fått noen henvendelse fra forslagsstiller for Evenrødveien 2.
Dette burde i så fall vært vurdert i en overordnet plan først.
Forholdet til arealstrategi og kommunedelplan for bolig – boligpolitisk plan:
Det er flere ganger i løpet av planprosessen vurdert tetthet og utnyttelse. Utbyggings-
potensiale har også blitt oppjustert i løpet av prosessen. For å innordne seg i nærmiljøet på 
en best mulig måte, samt åpne for et boligområde med en variasjon av boligtyper er et viktig 
premiss for å skape et godt bomiljø i et område som dette. Planområdet ligger utenfor 
sentrum der det ikke ønskes tilrettelagt med like stor tetthet som i mer sentrale områder.
Forholdet til boligsosial handlingsplan:
Brønnerødlia er det andre tilstøtende planforslaget (planID 0106 1054). 
Reguleringsplaner tar normalt ikke stilling til hvilke brukere som skal bo i et område.
Trafikksikkerhet:
Innspillene fra Statens vegvesen er tatt til følge i revidert planforslag.
I planforslaget er det tatt inn flere byggefrie soner (grøntstruktur/friområder) som skal 
fungere som passasjer og fri lek. Dette er vurdert enda en gang. Det bratte terrenget gjør det 
krevende å legge til rette for enda flere tverrforbindelser innenfor planområdet.
Leke- og uteoppholdsareal:
Plankonsulenten tar innspillet til følge. Planbestemmelsene er blitt revidert.
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Arkeologiske kulturminner.
Plankonsulenten viser til at Riksantikvaren har uttalt seg til saken, og viser til 
Riksantikvarens innspill. Det vises til rapporten fra arkeologisk utgravning som ligger i 
sakens dokumenter. Plankonsulenten viser også til planbestemmelsene § 4.1.
Nyere tids kulturminner:
Plankonsulenten opplyser at det er påregnelig med at mer eller mindre hele alléen må 
fjernes ved gjennomføring av regulert kjørevei. Planbestemmelsene stiller imidlertid krav om 
at alléen skal reetableres.

Rådmannens kommentar:
Plandokumentene er revidert etter høring og offentlig ettersyn.
Om etablering av forretning i området, så vil rådmannen opplyse om at det har vært jobbet 
med alternative tomtevalg. Men det har vist seg at dette heller ikke er ukomplisert. Det vil 
blant annet kunne være utfordringer i forhold til grunnforhold og terreng ved etablering av 
forretning innen området for planforslaget til B113 Brønnerød. Det er også tilvarende 
problemer i syd innenfor kommuneplanens fremtidige byggeområde B113. 
Rådmannen slutter seg for øvrig til plankonsulentens kommentar.

2. Jernbaneverket, brev datert 13.10.2015.
Jernbaneverket har ingen merknader til planforslaget.

3. Dag Bjørgestad, brev datert 21.9.2016.
Innsender anfører at hans eiendom Veumveien 119 (21/15,43, 53) er naboeiendom til 
planområdene, henholdsvis i vest og sydvest for planforslaget for B113 Brønnerød 0106 
1011 (heretter: B113), og i vest og nordvest for planforslaget for Brønnerødlia 0106 1054 
(heretter: Betongbygg). Innsender påpeker at hans eiendom blir sterkt, direkte berørt av 
begge planforslagene.
Innsender velger dermed å gi en samlet uttalelse som nabo og berørt part fordi de to 
planforslagene griper inn i hverandre, og hans momenter i stor grad gjelder felles til begge 
planforslagene.
1. Håndtering av overvann i reguleringsområdene, vest for V2/GS5:
(Ref. side 13 i planbeskrivelse til forslag B113.) Viser til at hans eiendom ligger lavere i 
terrenget enn områdene som omfattes av planforslagene. Terrenget er bratt og kupert med 
en del vegetasjon og noe fjell i dagen. Terrenget danner også en rekke brinker/heng og juv, 
alle med fallretning mot hans eiendom.
Planforslag B113 forutsetter at overvann på tomtene skal avskjæres og ledes bort i grøfter 
langs veier og gangveier i området, og at overvann på «havesiden» mot vest håndteres i 
terreng/ved infiltrasjon på egen tomt. Gjeldende byggeregler med krav til universell utforming 
hva gjelder adkomst, utearealer mv. medfører ytterligere behov for terrengmessige inngrep 
og etablering av ikke drenerende arealer rundt bebyggelse.
Innsender gjør oppmerksom på at tomtene BK1 og BK9 samt friområdet FO5 i B113 ligger 
lavere i terrenget enn inntegnet kjørevei og gang-/sykkelvei, med bratt fall mot innsenders 
tomt og bolighus. Forutsetningen om at overvann fra tomtene i disse områdene skal 
håndteres i grøfter langs vei er dermed forfeilet, all den tid vannet naturlig renner nedover. 
Viser til at i praksis belastes hans eiendom med alt overvannet fra disse tomtene/byggene. 
Dette er naturligvis helt uakseptabelt.
Innsender anfører at dagens situasjon hva gjelder overvann mot hans eiendom, er at bakken 
mettes raskt og ingen infiltrasjon skjer. Forutsetningen om at overvannshåndtering ved 
infiltrasjon til terreng på egen tomt er dermed fullstendig urealistisk hva gjelder de nevnte 
tomtene. Ved utbygging som medfører flere harde flater, redusert vegetasjon og endret 
sammensetning av masser i grunnen, vil langt større vannmengder ledes mot hans 
eiendom. Innsender mener at dette vil hovedsakelig gjelde hele hans grense mot 
planområdet i øst. Størst konsekvens vil dette ha i et område mellom innsenders bolighus og 
nabohuset, Veumveien 117, der overvannet allerede i dag går over deres felles adkomstvei 
ved store nedbørsmengder til tross for store grunnarbeider for å utbedre dette i senere tid. 
(Skravert på frihånd i kart nedenfor).
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Plankonsulentens kommentar:
For tomter som ligger lavere i terrenget enn kjørevei, skal overvann dreneres på egen grunn. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer at en overvannsplan skal behandles og godkjennes av
kommunen før byggetillatelse gis. Plankonsulenten viser også til punkt 4.13 i 
planbeskrivelsen til planforslaget.

Innsenders krav som forutsetning til reguleringsplanen:
Det inntas en forutsetning for å åpne for utbygging av B113 tomt BK1 og BK9, at 
forslagsstiller innen utbygging tar til, anlegger overvannsgrøfter mellom innsenders eiendom 
og planområdene, samt i «juvet» og adkomstveien mellom innsenders eiendom og 
Veumveien 117. For å stabilisere adkomstveien, må overvannet føres i stikkledning(er) ned 
til overvannssystemet i Veumbekken. Det vil kanskje være naturlig å se dette i sammenheng 
med trase for fremføring av høyspentlinjen i bakken.

Plankonsulentens kommentar:
Ved senere prosjektering vil det være naturlig å fastlegge hvordan overvann skal håndteres 
rent teknisk og praktisk. Dersom Bjørgestad ønsker å få til en større og mer helhetlig 
løsning, er dette noe som kan drøftes med tiltakshaver på aktuelt tidspunkt.

2. Byggegrenser, innretning av bygninger i planområdet mv.:
Innsender anfører at hans eiendom ligger tilgrensende, og svært visuelt eksponert mot 
planområdene. Dette gjelder særlig tomtene BK1 og BK9 i B113. Det foreslås en avstand på 
4 meter fra fasadelivet til tomtegrensen, i stedet for det generelle kravet som angis til å være 
halvparten av byggets høyde.
I planforslaget B113 er det angitt en byggegrense for tomt BK1, som i stor grad følger den 
naturlige brinken/terskelen i terrenget, unntatt i tomtens sydøstre hjørne mot friområdet FO5 
og innsenders eiendom. (Antydet i vedlagte kart med tusjstrek).

Innsenders krav:
Innsender kraver at byggegrensen i tomt BK1 justeres i tråd med terrenget (følger koten 
uthevet +3), slik at tomten utelukkende tillates bebygget på det flateste partiet. Bebyggelse i 
skråningen er helt unødvendig for den tenkte utnyttelsen av denne tomten, og vil sterkt 
redusere friområdets rekreative verdi. Utnyttelse av dette paritet til bebyggelse vil også virke 
unødig dominerende for innsenders eiendom og bolig.
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Plankonsulentens kommentar:
Det er i revidert planforslag foretatt en liten justering av byggegrensen i BK1.

Innsender viser til at i planforslag B113 er det for tomt BK9 ikke angitt annen byggegrense 
mot sydvest enn hva som følger av dagens trase for høyspentlinjens luftstrekk. Begge 
planforslagene bygger på forutsetningen om at dette luftstrekket forsvinner. Det er dermed 
ingen annen byggegrense igjen mot friområdet FO5 og innsenders eiendom, enn hva som 
følger av de generelle byggereglene.
Innsenders krav:
Innsender krever at det legges inn en byggegrense i det sydvestre hjørnet av tomt BK9 som 
følger den naturlige brinken i terrenget, slik at fremtidig bebyggelse holdes inne på platået 
på oversiden av der høyspentmasten er plassert i dag. En slik byggegrense skaper ingen 
begrensning på utnyttelse av tomten ut over hva dagens plankart faktisk innebærer 
(høyspentlinjen). Samtidig vil inntegning av en generell byggegrense sterkt øke verdien av 
friområdet FO5, og virke naturlig avskjermende for innsenders eiendom.

Plankonsulentens kommentar:
Det er i revidert planforslag inntegnet en byggegrense som sikrer at det aller bratteste partiet 
ikke blir bebygget, selv ved fjerning av høyspent.

3. Utnyttelse og avskjerming av friområdet FO5, sanering av brønnanlegg:
Innsender viser til at friområdet FO5 i planen B113 ligger mot hans eiendoms østre grense. 
Det angis i planforslaget at vegetasjonen i området skal bevares uten videre kultivering. 
Gjennom området som er foreslått som fremtidig friområde FO5, er det i dag en sti/tråkk 
langs en tenkt sentret lengdeakse fra sydvest til nordøst. Innsender opplyser at denne 
munner ut i nordøstre del av hans have.
Innsenders krav:
Innsender ønsker ikke at det oppfattes som at en naturlig sti fører inn på/over hans eiendom. 
Innsender forutsetter at det offentlige friområdet for forslagstillers regning fysisk avgrenses 
mot hans eiendom. Dagens sti/tråkk gjennom området bør blokkeres ved terrengendring 
og/eller annen barriere. Sydvest i det tenkte FO5 ligger et usikret, ikke sanert brønnanlegg 
på eiendommen 211/4. Innsender forutsetter at dette avdekkes og saneres ved igjenfylling 
med stabile masser. Dette tiltaket bør med fordel ses i sammenheng med både innsenders 
krav nyttet til overvannshåndtering fra høyereliggende terrengflater, og avgrensning mellom 
friområdet og innsenders eiendom.

Plankonsulentens kommentar:
Planforslaget legger ikke opp til etablering av sti/tråkk over privat grunn. FO5 er snarere 
beregnet for at tilstøtende eiendommer, slik som Bjørgestads, skal sikres adkomst til 
planområdet (og unngå å gå via Veumveien) uten å krysse andres private eiendommer. 
Bjørgestads krav imøtekommes ikke.

4. Forstyrrelser fra tekniske anlegg/sekundærinstallasjoner.
Innsender viser til at dagens byggeregler, samt komfort- og energikrav medfører at det også 
for boligbebyggelse i stor utstrekning monteres ulike tekniske anlegg og 
sekundærinstallasjoner både ut- og innvendig. Slike anlegg og installasjoner medfører 
forstyrrelser i form av støy og/eller visuell forurensning dersom de ikke planlegges og 
integreres på en optimal måte. Dette kan gjelde eksempelvis ventilasjonsanlegg inkludert 
inntak og avkast til slike, ulike varianter av varmepumper, sentralstøvsugeranlegg, 
solcelleanlegg, vindmøller, komposteringsinnretninger osv.
Innsenderes krav:
Tekniske anlegg/sekundærinstallasjoner eller annet som kan medføre forstyrrelser i form av 
lyd eller visuelle inntrykk, lys, lukt, støv eller annet skal ikke installeres synlig eller på annen 
måte merkbart fra (eller vendt mot), de etablerte boligeiendommene i Veumveien. I praksis 
innebærer dette at innsender krever inntatt i planforslaget at alle installasjoner som nevnt 
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integreres fullstendig i bygningsmassen, og at eventuelle utvendige elementer til disse 
utelukkende utføres på bygningenes fasade mot øst. Gjelder tomt BK1 og BK9.

Plankonsulentens kommentar:
Dersom utvendige elementer kun tillates etablert mot øst, betyr det at man flytter problemet 
til noen andre. Angående krav til tekniske installasjoner og støy henvises det til retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging, og aktuelle byggtekniske forskrifter som til enhver 
tid vil være gjeldende. Bjørgestads krav imøtekommes ikke.

Rådmannens kommentar:
Etter offentlig ettersyn er det foretatt endring av byggegrensen i felt BK1.
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentarer.

4. Særutskrift, eldrerådet, sak 44/15 og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sak 
42/15.
Eldrerådet ber om at ulike sårbare grupper ikke plasseres for nær hverandre.

Plankonsulentens kommentar:
Planforslaget tar ikke stilling til hvor i planområdet ulike brukere plasseres. Dette bør følges 
opp av aktuell etat i Fredrikstad kommune.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar.

5. Barnetalsperson, brev datert 26.9.2015.
Barnetalspersonen anser forslaget til detaljregulering som bra. Men barnetalspersonen 
ønsker å knytte noen kommentarer til planforslaget; Det planlegges en gangbro over 
Veumveien. Dette er bra og helt nødvendig for å sikre trygg krysning av trafikkert vei for 
skolebarn og andre i området.
Det vises til at leke- og uteområdene er flere og tilstrekkelige. Bemerker at lekeplassene L1 
og L2 ligger mot inn- og utkjøring mot Brønnerødveien. Det er viktig at det er tilstrekkelig 
med sikring av lekeplassene mot veien slik at barn ikke kan løpe ut i veien/komme usett ut i 
veien. Lekeutstyr bør kanskje plasseres lengst fra Brønnerødveien. Lekeplass for de aller 
minste barna bør lokaliseres til L3.

Plankonsulentens kommentar:
Lekeplassene L1-4 er møysommelig plassert for å kunne tilby alle fremtidige beboere et 
lekeplasstilbud, og plasseringen av enkelte plasser grenser til kjøreveier. Til gjengjeld er det 
avsatt mye areal, så lekeapparater o.l. kan uproblematisk plasseres i rimelig avstand fra 
kjøreveier.

Rådmannens kommentar:
Det kan se ut som at uttalelsen fra barnetalsperson er basert på planforslaget for 
Brønnerødlia planID 0106 1054. I det nevnte planforslaget er lek L1 og L2 plassert ved inn- 
og utkjøring mot Brønnerødveien. I planforslaget for B113 Brønnerød, er lek L1 lokalisert 
ved ny adkomstvei V1 til planområdet, mens lek L2 er plassert ved ny adkomstvei V2 i 
planområdet.
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar om lekeplasser i planforslaget for B113 
Brønnerød.

6. Seksjon for utdanning og oppvekst team skole, notat datert 30.9.2015.
Fagsjef skole har følgende bemerkninger:
Inntaksområdet for barneskoleelever vil være Ambjørnrød skole. Skolen ligger i dag nær 
oppunder sin elevtallskapasitet, og vil i slutten av planperioden 2015-2025 ligge over (jf. 
Barnehage og skolebruksplan 2015-2025.
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Inntaksområdet for ungdomsskoleelever vil være Kvernhuset ungdomsskole. Skolen har i 
dag noe kapasitetsproblemer, og vil i planperioden ha behov for en kapasitetsutvidelse for å 
imøtekomme den forventede elevtallsutviklingen i området (jf. Barnehage- og 
skolebruksplan 2015-2025).
Vil elevtallsprognosen slå inn, vil dette bygge opp under behov for utbyggingstiltak i 
sentrum-området som sikrer kapasitet for inntaksområdet.
Som følge av barnetallsutviklingen er det også behov for økt barnehagekapasitet i sentrum 
(jf. Barnehage- og skolebruksplan 2015-2025).

Plankonsulentens kommentar:
Planforslaget tar ikke stilling til skolekapasitet. Det kan nevnes at B113 har ligget inne som 
boligområde i kommuneplanen helt siden 1980-tallet. Reguleringsplanprosessen ble startet i 
2007. Å ferdigstille et så stort utbyggingsområde vil ta lang tid, og elevsøkningen vil bli 
fordelt over flere år.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen tar uttalelsen til orientering.
Brønnerødlia planID 0106 1011 er tatt inn i kommunens utbyggingsprogram for boliger 
2015-2026. For dette området er det i henhold til programmet planlagt ferdigstilt 260 boliger i 
perioden 2017-2025.
Tidligere besto planID 0106 1011 både av planområdet for B113 Brønnerød planID 0106 
1011 og planområdet for Brønnerødlia planID 0106 1054. I ettertid er Brønnerødlia blitt tatt 
ut og reguleres nå som egen plan.

7. Fredrikstad Skiklubb v/Per Stenseth, brev datert 1.10.2015. 
Fredrikstad skiklubb har i tett samarbeid med idrettsavdelingen i Fredrikstad kommune, 
arbeidet med planer for å etablere et permanent anlegg for skiaktiviteter. Det er utredet flere 
lokaliseringer. Det opplyses at i løpet av våren og sommeren er det utredet nærmere tre 
forskjellige lokaliseringer. Alle instanser som har vurdert alternativene har endt opp med en 
anbefaling av det alternativet som ligger i skogsområdet mellom Brønnerødskogen og jordet 
sør for Veumallén Statlige mottak/Ren såpeindustri.
Det ønskes nå å etablere et permanent helårsanlegg. For at et slikt anlegg skal kunne 
fungere, vil det være behov for et garderobeanlegg med treningsrom og en garasje- og 
lagerbygning. Garderobeanlegget planlegges også for å kunne brukes til 
arrangementsbygning for typiske markaaktiviteter. En parkeringsplass for anlegget som er 
allment tilgjengelig for alle markabrukere er også del av planen. Anlegget blir åpent for alle, 
og bygningene og anlegget skal eies av Fredrikstad kommune.
Det er sendt inn søknad om rammetillatelse med dispensasjonssøknad for anlegget. Denne 
ligger til behandling i byggesaksavdelingen. I planforslaget for B113 Brønnerød er 
Brønnerødveien foreslått til gang- og sykkelvei. Skal dette anlegget fungere godt, vil en 
være avhengig av adkomstvei helt fram, både for drift og for brukere. Det ønskes derfor en
adkomstvei fram til skianlegget langs Brønnerødveien fra nord. Det bes om at dette blir 
innarbeidet i planforslaget.

Plankonsulentens kommentar:
Gang- og sykkelvei GS1 tillates å være kjørbar frem til skianlegget fra nord.

Rådmannens kommentar:
Planbestemmelsene er endret etter offentlig ettersyn. Det er nå tatt inn bestemmelse, om at 
GS1 tillates å være kjørbar med innkjøring fra nord, frem til planlagt skianlegg sør for FO1 
(forutsatt at skianlegget realiseres).

8. Fylkesmannen i Østfold miljøvernavdelingen, brev datert 13.10.2015.
Vurderinger:
Planarbeidet ble varslet igangsatt i 2007. Fylkesmannen viser til at deres innspill er fra 
samme år. Det er således kommet ny plan- og bygningslov og en rekke nye føringer for 
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planarbeid i perioden etter dette. Det er som kjent lettere å påvirke en prosess i tidlig fase. 
Når det går så lang tid mellom varsel om oppstart og utlegging av planforslag mener 
fylkesmannen prinsipielt at det bør varsles om oppstart på nytt.
Fredrikstad har målsetting om at 50 % av all bebyggelse skal lokaliseres i 
sentrumskjernen(«byområdet»), men åpner også for langsiktige utbygginger i 
omkringliggende åpne småhusområder («tettstedet»). For det aktuelle planforslaget legger 
«Kommunedelplanen for bolig» opp til en etappevis utbygging over 10 år, noe som bare gir 
et snitt på 30 boliger pr år. Oftest kommer villabebyggelsen i en tidlig fase, og 
blokkbebyggelsen til slutt, og den gjennomsnittlige utnyttelsen blir lav i mange år. I dette 
planforslaget vil utnyttelsen ende på et boligtall på 1,5 boenheter pr dekar totalt regulert 
areal, og først i 2025. For utviklingen av infrastruktur og særlig for kollektivtrafikktilbudet, vil 
en konsentrert utbygging i en tidlig fase være mer fordelaktig. Befolkningsgrunnlaget må 
økes betydelig langs hovedrutene for å kunne øke rutefrekvensene. Dette taler for at 
området bygges raskt ut når det først åpnes for boligutbygging.
Det er flere reguleringsplaner under arbeid i det samme området, noe som understreker 
behovet for en samlet og mer overordnet plan for utbyggingen av hele Brønnerødområdet. 
Ut over dette har fylkesmannen ikke spesielle merknader til planen, som for deres del kan 
egengodkjennes av kommunen.

Plankonsulentens kommentar: 
Utbyggingstakten styres ikke av reguleringsplanen, men av kommunens boligbyggeprogram. 

Rådmannens kommentar:
Det er fremmet tre forskjellige planforslag i området. Det har vært et tett samarbeid mellom 
plankonsulentene, og planforslagene er blitt sett i forhold til hverandre.
Rådmannen slutter seg for øvrig til plankonsulentens kommentar.

9. Statens vegvesen, brev/innsigelse datert 15.10.2015.
Statens vegvesen har som fylkeskommunens veiadministrasjon følgende innsigelser og 
merknader til planforslaget:
Trafikkanalyse – innsigelse:
Trafikkanalysen som er vedlagt planforslaget tilfredsstiller ikke Statens vegvesens 
forventninger til en trafikkanalyse for et planområde av dette omfanget. Notatet omfatter i
svært liten grad analyser, og gir først og fremst en beskrivelse av trafikale forhold. Det er 
anslått en trafikkgenerering for boligene, men ikke for barnehagen eller idretts-/friområdet. 
Vegvesenet setter også spørsmålstegn ved realismen av den anslåtte fordelingen av 
boligtrafikken til de foreslåtte målepunktene. Det savnes dessuten en analyse av fordeling 
av trafikk på de to adkomstmulighetene til planområdet, og hvilken betydning det vil ha for 
trafikkavvikling og for kryssutforming. Vegvesenet har innsigelse til planen fram til det 
foreligger en akseptabel trafikkanalyse og eventuelle nødvendige tiltak er innarbeidet i 
planforslaget.

Plankonsulentens kommentar:
Trafikkanalysen er revidert, og innsigelse er trukket.

Gangveiforbindelse til Hestehagen – innsigelse:
Underveis i planarbeidet har Statens vegvesen akseptert at behovet for planskilt kryssing for 
myke trafikanter legges ved Hestehagen, under forutsetning av at det etableres gode 
gangveiforbindelser til denne og at bygging av gangforbindelsene sikres gjennom 
rekkefølgebestemmelse.
På plankartet for B113 Brønnerød og tilgrensende planområder er det nå lagt inn 
gangveier/veiforbindelser som til sammen vil kunne gi en akseptabel gangforbindelse for 
gående og syklende mot gangbroa mot Hestehagen. Deler av vei V2 vil inngå i 
gangforbindelse mot gangbroa. Denne veien er foreslått regulert uten fortau og med en 
smalere veibredde enn øvrige kjøreveier i planområdet. Veien vil fungere som skolevei for 
elever på vei til/fra Ambjørnrød barneskole. Den vil også bli brukt av gående og syklende 
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som skal til/fra holdeplassen ved Brønnerødveien eller videre sørover på gang-/sykkelveien 
langs Veumveien. Samtidig vil veien være adkomstvei for relativt mange boliger. 
Vegvesenet stiller spørsmål ved om planforslagets løsning er tilfredsstillende ut fra 
trafikksikkerhet, og vil anbefale at det reguleres fortau langs vei V2.

Plankonsulentens kommentar:
Etter beregninger vil det ikke etableres et tilstrekkelig antall nye boliger som utløser krav om 
fortau langs vei V2, i henhold til Statens vegvesens håndbok N100.

I planforslaget for B113 Brønnerød er det ikke satt rekkefølgekrav til bygging av 
sammenhengende forbindelse for gående og syklende mot gangbroa. Det er i stedet stilt 
krav til at veien skal opparbeides samtidig med tilgrensende boliger, og i praksis ikke stilt 
krav om opparbeiding av andre gang-/sykkelveier enn GS6 (jf. kommentarer nedenfor). 
Dette er ikke i tråd med det vegvesenet har akseptert som løsning av problematikken knyttet 
til planskilt kryssing av Veumveien. Vegvesenet mener at en sammenhengende forbindelse 
for myke trafikanter i retning gangbrua må bygges uavhengig av hvilke områder som bygges 
ut først. Vegvesenet har innsigelse til planen fram til dette er ivaretatt i bestemmelsene.

Plankonsulentens kommentar:
Reguleringsbestemmelsene stiller rekkefølgekrav til opparbeidelse av sammenhengende 
trase fra den enkelte bolig frem til gangbroa/Hestehagen.

Tilrettelagt krysningspunkt:
I forbindelse med avklaringene rundt lokalisering av gangbroa, har Statens vegvesen 
akseptert at det etableres et tilrettelagt krysningspunkt for myke trafikanter som skal krysse 
Veumveien i området der den nye adkomstveien til B113 Brønnerød kommer. Vegvesenet 
registrerer at dette ikke er videreført i planforslaget.

Plankonsulentens kommentar:
Dette er innarbeidet som et rekkefølgekrav i revidert plan.

Bussholdeplassen – innsigelse:
Det er tegnet inn en busslomme på plankartet, men ikke stilt krav om bygging av busslomma 
gjennom rekkefølgebestemmelse. Som det fremgår av vegvesenets uttalelse til 
gangbroplanen, mener vegvesenet at en lokalisering av holdeplass ved Hestehagen er 
bedre enn den foreslåtte plasseringen i planen for B113 Brønnerød. Forutsatt at tosidig 
holdeplass ved Hestehagen ivaretas i planforslaget for gangbroa, vil vegvesenet anbefale at 
busslomma tas ut av planen for B113 Brønnerød.
Viser til at behovet for en tosidig universelt utformet holdeplass ved Hestehagen er først og 
fremst utløst av det nye boligområdet på B113 Brønnerød. Vegvesenet har derfor innsigelse 
til planforslaget for B113 Brønnerød fram til det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse som 
sikrer bygging av tosidig universelt utformet holdeplass.
Dersom busslomme skal inngå i planforslaget for B113 Brønnerød, må den tilfredsstille 
kravene til universell utforming. I tillegg bør leskuret gis en bedre plassering.

Plankonsulentens kommentar:
Det er i reviderte bestemmelser stilt krav om opparbeidelse av tosidig universell utformede 
kollektivholdeplasser i henhold til tilstøtende planforslag gangbro Hestehagen - Veumveien. 
Kollektivholdeplassen og leskur er tatt ut av planforslaget for B113 Brønnerød.

Byggegrense for fv 409 Veumveien:
Vegvesenet opplyser at de har i sitt innspill datert 10.8.2007 til planarbeidet for 
Brønnerød/Brønnerødlia, ikke kommentert byggegrense for fv. 409. I innspillet til 
planarbeidet for gangbro Hestehagen har vegvesenet imidlertid bedt om at byggegrensen 
settes til 20 meter målt fra midt i fylkesveien. Byggegrensen for fv 409 er ikke målsatt på 
plankartet, men ser ut til å være om lag 15 meter. Vegvesenet ber om at denne økes til 20 
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meter. Det bes videre om at byggegrensen for krysset reguleres i henhold til vegloven § 29, 
5. ledd.

Plankonsulentens kommentar:
Innspillet er tatt til følge. Plankartet er revidert i henhold til vegloven.

Avkjørselssanering:
Vegvesenet anfører at i deres innspill til planarbeidet i 2007, ba de om at det vurderes om 
avkjørsler til Veumveien kan saneres. Men registrerer at dette bare ser ut til å være vurdert 
for eiendommene Veumveien 139 og 143. Etter det vegvesenet kan se, har Veumveien 143 
i dag adkomst via Hestehagen (selv om det også ser ut til å være opparbeidet en 
parkeringsplass med direkte avkjørsel fra Veumveien og innenfor veglovens byggegrense 
på denne eiendommen, uten at vegvesenet kan se at de har gitt tillatelse til dette). 
Vegvesenet registrerer at Veumveien 139 har direkte avkjørsel fra fylkesveien. Av 
planforslaget for gangbro ved Hestehagen, er vegvesenets oppfatning at det er GS1 i 
gangbroplanen som er tenkt å gi adkomst til de to nevnte eiendommene. I gangbroplanen er 
også avkjørslene fra Veumveien regulert stengt. Ingen av planene regulerer imidlertid hvor 
ny avkjørsel skal legges. Vegvesenet anbefaler at dette markeres med avkjørselspil, noe 
som ut fra planavgrensningen må gjøres på plankartet for B113 Brønnerød.

Plankonsulentens kommentar:
Veumveien er en fylkesvei, og det er derfor Statens vegvesen sitt ansvar å stenge 
eventuelle avkjørsler langs strekningen.
Planforslaget for gangbro Hestehagen – Veumveien tar ikke stilling til eksisterende 
avkjørsler. Fra før har Veumveien 143 godkjent adkomst fra oversiden (i Hestehagen). 
Veumveien 139 kan ikke få adkomst fra oversiden på grunn av for stor høydeforskjell. 
Dagens praksis kan videreføres, eller adkomsten fra Veumveien kan stenges dersom 
grunneier ønsker.

Arealutnyttelse:
Planforslaget legger til rette for 44 boligtomter på mellom 800 og 1200 m², inntil 147 
boenheter i konsentrert småhusbebyggelse og et anslag på ca. 100 leiligheter i lavblokker. 
Arealmessig er det satt av omtrent like mye areal til de 44 eneboligene som til de øvrige ca. 
250 boenhetene. Fredrikstad kommune har en svært høy andel eneboliger sammenlignet 
med andre storbyer. Vegvesenet stiller spørsmål ved om det er behov for ytterligere 
eneboligutbygging i dette området, og om de store arealene som foreslås avsatt til 
eneboliger er riktig arealutnyttelse? Arealutvikling/-bruk og kommunens arealpolitikk er 
vesentlig for at målene om 0-vekst i biltrafikken skal kunne nås.

Plankonsulentens kommentar:
Plankonsulenten viser til sin kommentar til Østfold fylkeskommune.

Krav til antall parkeringsplasser:
I bestemmelsene stilles krav om opparbeidelse av biloppstillingsplasser i henhold til 
kommuneplanens krav. Den parkeringsutbyggingen som ifølge planbeskrivelsen er tenkt i de 
ulike byggeområdene er imidlertid høyere enn (minimums)kravet i kommuneplan-
bestemmelsen, uten at det er gitt noen begrunnelse for dette. Det er etter det vegvesenet 
kan se heller ikke gjort vurderinger av om det vil være riktig å legge kommuneplan- 
bestemmelsene til grunn her. Etter vegvesenets vurdering, vil ikke disse kravene i 
tilstrekkelig grad bidra til å nå de lokalpolitiske målene om 0-vekst i biltrafikk som er nedfelt 
etter at kommuneplanen ble vedtatt. Vegvesenet anbefaler derfor at det settes strengere 
krav til parkering i planforslaget enn i kommuneplanbestemmelsene.

Plankonsulentens kommentar:
Kravene i kommuneplanens arealdel er lagt til grunn for parkering.
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Vegvesenet anfører at når det gjelder krav til sykkelparkering, stiller planforslaget et lavere 
krav (2 plasser pr boenhet) enn det kommuneplanbestemmelsene åpner for (1-4 plasser). 
Det er heller ikke gjort noen drøfting av dette opp mot målene for transportutviklingen eller 
gitt noen begrunnelse for valgt antall. Vegvesenet anbefaler at det stilles et høyere krav til 
antall sykkelparkeringsplasser pr boenhet, eventuelt at kravet formuleres som et 
minimumskrav i stedet for absolutt krav.

Plankonsulentens kommentar:
Reguleringsbestemmelsene er endret til å stille krav til 2 plasser som et minimum, og ikke et 
absolutt antall.

Parkeringsplass P og adkomst til barnehage:
Eksisterende barnehage inngår i planen, og planen legger etter det vegvesenet forstår også 
til rette for en utvidelse av barnehagen. Parkeringsplass P skal ifølge planforslaget fungere 
både som adkomst til barnehagen, som parkeringsplass for ansatte, korttidsparkering for 
levering/henting av barn og som parkering for idretts- og friområdene. Vegvesenet ser 
positivt på at det tenkes at plassen skal dekke flere funksjoner. Vegvesenet mener likevel at 
det bør vurderes å opparbeide en løsning for levering/henting der man unngår å måtte 
rygge. Vegvesenet mener også at det må reguleres en bedre gang-/sykkeladkomst til 
barnehagen. Det er ikke slik at alle foreldre benytter bil ved levering/henting.

Plankonsulentens kommentar:
Nevnte hensyn vil vurderes i forbindelse med detaljprosjekteringen.

Rekkefølgekrav:
Reguleringsbestemmelsene 3.3 har etter vegvesenets vurdering en uheldig formulering. I 
praksis stilles bare rekkefølgekrav for bygging av GS6, siden det bare er denne som vil gi 
adkomst til boliger. Videre ser det ut til at fortauene er uteglemt i bestemmelsen. Vegvesenet 
anbefaler at det stilles mer spesifikke og etterprøvbare krav til utbygging i bestemmelsen.
Vegvesenet viser før øvrig til sin innsigelse ovenfor, knyttet til rekkefølgekrav om bygging av 
sammenhengende gangforbindelse mot gangbroa ved Hestehagen.

Plankonsulentens kommentar:
Vegvesenets innspill er tatt til følge. Bestemmelsene sikrer sammenhengende gang- og 
sykkelvei/fortau fra den enkelte bolig frem til gangbro ved Hestehagen og veikrysset vei 
V1/V5.

Avkjørsler:
Vegvesenet bemerker, at på plankartet er det ikke angitt avkjørsler til noen av tomtene/ 
byggeområdene. Det antas at dette vil fremgå av utomhusplanene, selv om det ikke er 
spesifisert i bestemmelsene 4.2.9. Det bes om at kommunen påser at det opparbeides 
tilstrekkelig sikt i avkjørslene.

Plankonsulentens kommentar:
Det er ikke angitt avkjørsler i kartet siden det potensielt vil virke begrensende med en 
fastlåst plassering, noe som er uheldig med tanke på å oppnå gode løsninger. Utomhusplan 
stiller nå krav til frisikt.

Rådmannens kommentar:
Etter offentlig ettersyn er reguleringsbestemmelser og plankart oppdatert.
Reviderte plandokumenter har vært oversendt til Statens vegvesen med forespørsel om 
tilbaketrekking av innsigelser. Varslede innsigelser er trukket av Statens vegvesen i brev av 
8.4.2016 og i brev av 22.9.2016.

10. Fredrikstad kommune Brannforebyggende avdeling, notat 20.10.2015.
Brannsjefen har følgende kommentar:
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Dersom det skal bygges flerboligbygg med et trapperom vil dette utløse krav om
tilgjengelighet for brannvesenets høyderedskap til alle boenheter.
Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter og dette lovverks føringer til 
teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, legges til grunn for uttalelsen.
Brannsjefen vil anbefale at bygningsmyndighetene godkjenner forslaget til detaljregulering 
under forutsetning av at § 11-16 «Tilrettelegging for manuell slokking», og § 11-17 
«Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap» i veiledning til byggteknisk forskrift (TEK 
10) til Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 
2008 tilfredsstilles.
Det vises til at brannkum/hydrant bør plasseres innenfor 25-50 meter fra inngangen til 
hovedangrepsvei. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer /hydranter slik at alle deler 
av bygningen dekkes. I tilknytning til småhus, bør uttaket for slokkevann ha kapasitet på 
minst 20 l/s. For annen bebyggelse bør kapasiteten være minimum 50 l/s fordelt på minst to 
uttak. I denne sammenheng vil det være naturlig å legge rekkehus/blokkbebyggelse under 
«annen bebyggelse», dvs. at det dimensjoneres for 50 l/s. Eventuelle avvik må avklares 
med brannvesenets beredskapsavdeling.
Eventuelle behov for vannforsyning til automatiske slukkeanlegg må avklares med 
kommunen. Det må klart fremkomme av reguleringsbestemmelsene hvilke eventuelle 
kapasiteter og begrensninger som gjelder for området. Ny teknisk forskrift krever sprinkling 
av flerboligbygg der adkomst til boenhet går over mer enn en etasjehøyde.
Dersom det prosjekteres bruk av LPG gass/propan i leilighetene bør det monteres felles 
utvendig nedgravd tank med rørfordelingsanlegg, eventuelt utvendig flaskeskap. Det 
anbefales ikke å oppbevare gass innvendig i rekkehusbebyggelse eller annen form for 
konsentrert småhusbebyggelse.
Tilkomstveiene må dimensjoneres for kjøring med brannvesenets biler, som har akseltrykk 
opp til 10 tonn. Kjøreveier må være opparbeidet før det gis tillatelse til innflytting.
Brannsjefen har utarbeidet «Retningslinjer for tilrettelegging for rednings- og 
slokkemannskap i distriktet til Fredrikstad brann- og redningskorps. Avdeling Fredrikstad og 
Hvaler.» Her beskrives krav til kjøreveier, svingradius og oppstillingsplasser for stigebil.
Utbygger må ihht VTEK § 11-17 avklare løsninger med brannvesenet.
Brannsjefen har i tillegg til forskriftskravene i TEK følgende anbefaleringer i forbindelse med
utbyggingen: Alle boenheter utstyres med husbrannslange. Selv med en utrykningstid på 
under 10 minutter som det er for dette området, er det avgjørende at et branntilløp blir 
slukket eller holdes nede i en tidlig fase dersom liv og verdier skal kunne reddes. Et 
pulverapparat er oppbrukt i løpet av noen sekunder, mens brannslangen har ubegrenset 
brukstid når denne fungerer som forutsatt.
Branncellebegrensende vegger mellom boenheter i rekkehusbebyggelse og
annen konsentrert småhusbebyggelse utføres som branncellebegrensende konstruksjon 
med brannmotstand min EI 60, og at takkonstruksjonen sikres mot brannspredning via 
yttertaket. Dette er spesielt viktig der det velges svalgangløsninger.
Nødvendige utomhusplaner som beskriver brannvesenets innsatsmuligheter (kjøreveier, 
plasser osv. må utarbeides).
Dersom ny bebyggelse utløser krav til sprinkleranlegg må dette tas hensyn til ved 
prosjektering av vannledningsnettet.
Brannvesenet ønsker også i samarbeid med bygningsmyndighetene å uttale seg i 
byggesaker når det gjelder rekkehus- og blokkbebyggelse.
I planbeskrivelse fra Rambøl AS, er det angitt at det kan etableres 300 boenheter innenfor 
planområdet.

Plankonsulentens kommentar:
TEK 10, eller senere forskrift, vil uansett være gjeldende ved detaljprosjektering og søknad 
om byggetillatelse. Reguleringsplanen tar derfor ikke særskilt stilling til dette.

Rådmannens kommentar:
Brannsjefens uttalelser berører i hovedsak forhold som sikres gjennom forskrifter. Det antas 
ikke som nødvendig eller hensiktsmessig å utdype dette nærmere i reguleringsplan.
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Rådmannen forutsetter at innspillene og gjeldende forskriftskrav etterkommes i forbindelse 
med utbyggingen av området.

11. Ambjørnrød lokalsamfunnsutvalg v/Dag Bjørgestad, brev datert 22.10.2015.
1. Trafikk. Sikkerhet, miljø, bo- og livskvalitet.
Disse innspillene er felles fra Ambjørnrød, Nylende og Trosvik lokalsamfunnsutvalg. 
Veisystemet og trafikkutviklingen berører alle tre lokalsamfunnsutvalgene direkte.
Innsigelse:
Lokalsamfunnsutvalget motsetter seg regulering til utbygging slik planforslaget viser inntil 
det foreligger en helhetlig trafikkplan for hovedferdselsårene i hele området. Dette omfatter 
Veumveien/Skogstrandveien (fv 409) fra Christianslund til Solgård, Evenrødveien/ 
Seppoveien (fv 381) fra Veum til Solli/Hauge bro, Elindveien (fv 408) fra Liane til 
Nylende/Ringstad sag og hele Ambjørnrødveien. Gjennomfartstrafikken er sterkt økende. 
Dersom det ikke omgående tas helhetlige grep med fremkommelighets- og hastighets-
reduserende tiltak, vil gjennomfartstrafikken utvikle seg eksplosjonsartet.

Plankonsulentens kommentar:
Det er utarbeidet et enkelt trafikknotat som belyser planforslagets innvirkning på Veumveien. 
Denne er blitt godkjent av Statens vegvesen, og ytterligere krav er ikke reist.

Innsender anfører at veisystemet over Veum og Nordre Rolvsøy gir i dag den korteste 
avstanden til E6 for store deler av kommunens befolkning vest for elven. Sykehuset flytter i 
disse dager hovedvirksomheten til Kalnes, og så vel arbeidsplasser som 
samfunnsinstitusjoner etableres på Grålum og delvis også i Råde. Adkomsten til E6 blir altså 
av større betydning for stadig flere av kommunens innbyggere.
Dersom Veumveien ikke gjøres mindre attraktiv som gjennomfartsåre, vil læring raskt finne 
sted og det etablerer seg et svært uønsket, nytt trafikkmønster med fv 408/409/381 som en 
uoffisiell hovedferdselsåre mellom byområdet i Fredrikstad og E6.
Lokalsamfunnsutvalget frykter særlig at kjøreruten over Veum/nordre Rolvsøy i økende grad 
benyttes som snarvei av tungtransport.
Fra 2009 til 2014 viser vegvesenets faste trafikktellinger at trafikken over nordre Veum (fv 
381) har økt med 53 %, og fra 2014 til 2015 (april-oktober) er trafikkøkningen i Veumveien 
(fv 409) 4,2 %.
De berørte lokalsamfunnsutvalgene vil i løpet av høsten 2015 presentere sine krav til 
trafikkløsninger, og invitere både folkevalgte og administrative representanter til befaring.  
Lokalsamfunnsutvalgenes helhetlige presentasjon er under utarbeidelse, men de velger 
likevel å ta inn sine 10 viktigste krav som del av denne innsigelsen (uten innbyrdes 
prioritering):
1)  Alle krysningspunkter for myke trafikanter gjøres opphøyde.
2)  Gang- og sykkelvei fullføres fra Veumlia til lysløypa ved Evenrød skole.
3)  Fartsgrense 40 km/t i Veumveien fra Christianslund til Kvernhuset ungdomsskole.
4)  Fartsgrense 50 km/t i Veumveien/Skogstrandveien fra Kvernhuset til Solgård.
5)  Fartsgrense 50 km/t i Evenrødveien fra Veum til snuplassen ved Evenrød skole.
6)  Fartsgrense 50 km/t i hele Ambjørnrødveien. Dagens etappe med 40 km/t beholdes.
7)  Fartsgrense 50 km/t i Seppoveien fra Kopperdalen til Hauge bro.
8)  Fartsgrense 50 km/t i Elindveien fra Liane til Ringstad sag.
9)  Gangbdro ved Hestehagen utføres med maksimal fri høyde på 3,8 meter. 
Høydebegrensninger for Hestehagen og Kjølberg skiltes i krysset Seppoveien/Solliveien ved 
Hauge bro.
10) Fartsgrense 70 km/t og gjennomsnittsmåling fra Evenrød skole til Kopperdalen.

Plankonsulentens kommentar:
Alle tiltak som berører Veumveien skal godkjennes av Statens vegvesen. Statens vegvesen 
er lokal myndighet som også har hovedansvaret for alle tiltak på Veumveien og andre 
fylkesveier, og utløses ikke av denne reguleringsplanen.
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2 Skolekapasitet.
Det anføres; «Barneskole med trinn fra 1-7 ligger på Ambjørnrød. Kvernhuset ungdomsskole 
ligger ca. 500 meter sør for Brønnerødveien. Den til enhver tid ledige kapasitet og mulig 
utbygging i forhold til dette vurderes gjennom kommunens eget boligbyggeprogram.»
Innsigelse:
Ambjørnrød lokalsamfunnsutvalg erfarer at særlig kapasiteten ved Ambjørnrød skole (1-7) 
allerede er fullt utnyttet. Plan for utvidelse av skolekapasiteten må foreligge innen ytterligere 
boligbygging vedtas. Ambjørnrød lokalsamfunnsutvalg, med de samarbeidende 
lokalsamfunnsutvalgene Nylende og Trosvik, bidrar gjerne aktivt til gode løsninger i den 
videre planprosessen.

Plankonsulentens kommentar:
B113 Brønnerød har ligget inne som boligområde i Fredrikstad kommuneplan siden 1980-
tallet, og en reguleringsprosess har pågått siden 2007. Det bør derfor ikke komme 
overraskende at det legges til rette for boligutbygging i området. Det er imidlertid en del 
arbeid og tid som gjenstår før nye boliger tas i bruk.

Rådmannens kommentar:
Fartsreduserende tiltak og høydebegrensning for bro er tiltak som ikke omfattes av 
reguleringsplan.
Brønnerødlia planID 0106 1011, er tatt inn i kommunens utbyggingsprogram for boliger 
2015-2026. For dette området er det i henhold til utbyggingsprogrammet planlagt ferdigstilt 
260 boliger i perioden 2017-2025.
Tidligere besto Brønnerødlia planID 0106 1011, både av planområdet for B113 Brønnerød 
og planområdet for Brønnerødlia. I ettertid er planområdet delt i to, og reguleres nå i egen 
plan henholdsvis som B113 Brønnerød planID 0106 1011 og Brønnerødlia planID 0106 
1054.
Rådmannen slutter seg for øvrig til plankonsulentens kommentar.

12. May og Sten Kilevold, Veumveien 143, e-post datert 25.10.2015.
Innsender opplyser at de var i møte med Rambøll og representant fra kommunen den 
27.10.2014, angående kjøpekontrakt/avtale for sykkel/gangsti gjennom Veumveien 143 
(211/27). Det ble sagt i møtet (står også i brev) at innsender ikke skal få noen form for 
kompensasjon for tomten som blir tatt til sykkel/gangsti. Men at innsender får ny garasje og 
en forstøtningsmur av kommunen. Slik innsender ser det FÅR de absolutt ingenting.
Det er i dag en garasje på tomten som innsender er veldig fornøyd med. Å få en 
forstøtningsmur 2 meter inn på huset, synes ikke innsender i utgangspunktet at dette er noe 
å rope hurra for. Forstøtningsmuren vil bli ruvende og stor, og huset taper seg i verdi. 
Innsender har våren 2012 påkostet veien ned til Hestehagen med ny asfalt til kr. 30 000, og 
som kommunen bare bruker videre uten ekstra kostnad til sykkel/gangsti. Spør om hva er 
det de egentlig FÅR?
Det opplyses, at i forbindelse med sykkel/gangstien blir det utlegg for innsender som de 
absolutt ikke ønsker.
Oppsummering.
Når eksisterende garasje blir revet må innsender leie en plass hvor de kan oppbevare det 
som er i garasjen. Dette kan ta noen måneder. Innsender har ingen annen plass enn 
garasjen for oppbevaring av en veteranbil, mye verktøy, ting til båt osv. Det koster også å få 
flyttet dette.
Det vises til at de får et tap på huset, fordi tomten blir noe mindre med en forstøtningsmur 2 
meter inn på huset. De vil få en sykkel/gangsti rett over hodet, slik at det blir mye mindre 
privat enn det er i dag. Hekk som er plantet vil bli fjernet. Innsender føler at de har strukket 
seg veldig langt i denne saken og vært positive hele veien, selv om de ikke ønsker denne 
sykkel/gangstien gjennom deres tomt. Sier at de føler kommunen som arrogant for ikke å 
komme med en kompensasjon for deres tomt og komme med at de FÅR ... 
Innsender skriver følgende: «Vi har kommet frem til en løsning som er bra for dere fordi den 
berører kun vårt tomt og unngått naboene (også et uthus). Dette sparer kommunen en del 
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penger på. Vi føler ikke dette forslaget til kjøpekontrakt/avtale som bra, og skriver ikke under 
på dette. Vi skal selvfølgelig ha betalt for tomten vår, og dere må også dekke kostnadene for 
leie av oppbevaringsplass og flytting frem til garasjen er oppe igjen. Håper dere kan komme 
tilbake med et tilbud om kompensasjon på tomten vår, flytting, leie og verditap på huset. 
Samt at kommunen forsikrer oss om at det blir gitt byggetillatelse uten noen form for 
innsigelser av våre naboer eller kommunen.»

Plankonsulentens kommentar.
Representant for forslagsstiller og plankonsulent har gjennomført eget møte med Kilevold og 
kommet til enighet om ulike utfordringer fremført i uttalelsen. Nedenfor følger er en opplisting 
av de hovedtemaer som ble drøftet i møtet:
Kilevold, eier av eiendom 211/27, uttrykte misnøye ved planen slik den så ut på høringen, da 
deres tomt ble sterkt berørt mot Veumveien. Dette forholdet hadde ikke blitt tilstrekkelig 
orientert om i forkant, og forslagsstiller beklager dette. Etter høringen har frisiktsonen fra 
Hestehagen blitt vesentlig redusert. Kilevold er nå tilfreds med den nye løsningen som ble 
vist i møtet.
Deler av Kilevolds tomt vil bli regulert til annen veigrunn grøntareal, samt en liten
del til boligformål. Deler av disse formålene forutsettes å tilfredsstille kravet til frisikt
fra krysset Hestehagen - Veumveien. Hva som kan bevares og ikke bevares av eksisterende
vegetasjon er på nåværende stadium litt uklart, da det ikke har blitt gjennomført presise 
innmålinger av vegetasjon og andre «sikthinder» på tomta.
Reguleringsplanen vil ikke utløse krav om tiltak som vil berøre Kilevolds tomt mot
Veumveien, foruten frisiktsonen. Det opplyses at Fredrikstad kommune har ingen 
intensjoner om å erverve grunn mot Veumveien eller ta stilling til eksisterende utkjøring 
direkte i Veumveien. Østfold fylkeskommune er eier av Veumveien, og eventuelle tiltak her 
vil iverksettes av Statens vegvesen (som forvalter fylkeskommunens veier). Forslagsstiller
er ikke kjent med at det planlegges nye tiltak langs Veumveien i nær fremtid. Normalt ville 
dette kommet til uttrykk da reguleringsplanen var på høring.
Kilevold ble oppfordret til å følge med på at en eventuell etterfølger av Tore Brusevold,
følger opp de avtalene som har blitt gjort i forbindelse med flytting/erstatning av garasje samt 
etablering av forstøtningsmur.
Angående oppføring av ny garasje, så vil dette bli en «kurant» sak dersom søknaden
er i tråd med reguleringsplanen.

Rådmannens kommentar.
Rådmannen tar merknadene til orientering.
Rådmannen anser at eier av 211/27, Veumveien 143, er ivaretatt i planarbeidet.

13. Fredrikstad kommune virksomhet miljø og landbruk, kommuneoverlegen og 
folkehelsekoordinator, notat datert 26.10.2015.
Virksomhet miljø og landbruk, kommuneoverlegen og folkehelsekoordinator har følgende 
kommentarer til planforslaget:
Støy:
For å få en bedre oversikt over støybildet hadde det vært en helt klar fordel om planforslaget 
for B113 Brønnerød hadde vært slått sammen med planforslaget for Brønnerødlia. Det er
ikke mulig å få et helhetlig inntrykk av støysituasjonen slik planene er lagt frem. Det ser også 
ut til at beregningsgrunnlaget som er brukt i støyvurderingen ikke er riktig. Det anbefales å 
utarbeide en ny og felles støyfaglig utredning for de to planene og at regulerings-
bestemmelsene samkjøres med hensyn til støy.
Dersom man sammenligner støyvurderingene i de to planene er beregningsforutsetningene 
ulike. Tallene som er brukt er ikke i samsvar med retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging.
Ingen av planforslagene tar hensyn til støy fra skytebanen i Bjørndalen. En støykartlegging 
som er utført av Brekke & Strand akustikk as på oppdrag fra Fredrikstad kommune i 2013 
viser at planområdene vil påvirkes av støy fra skytebanen.
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I planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene til de to planforslagene er det ikke sagt 
noe om støyforholdene til eksisterende boliger. Det bør i de støyfaglige utredningene gjøres 
en vurdering av om eksisterende boliger vil få endrede støynivåer som følge av de to 
planforslagene. Det bør komme frem i reguleringsbestemmelsene hvilke tiltak som skal 
iverksettes dersom de eksisterende boligene får endrede støyforhold.

Plankonsulentens kommentar:
Det er gjennomført en støyfaglig utredning som bidrar i å danne grunnlagt for planforslaget 
B113 Brønnerød. I plankartet er det anvist en hensynsone støy, som er konstruert med 
grunnlag i støysoner fra både støyutredningen og kommunens støykart. Dette for å sikre at 
man tar med hele støysonen i kartet.
Planforslaget stiller krav om ekstra støyutredning på de mest utsatte boligområdene. 
Støysituasjonen vurderes derfor å bli tilstrekkelig ivaretatt.
Skytebanen berører mange boligområder i Fredrikstad, i større grad enn dette området. 
Derfor er dette tiltak som bør vurderes på kommuneplannivå. Det ville heller være mer riktig 
å pålegge strengere begrensninger på skytebanen. 

Natur:
Det er nevnt i planbeskrivelsen at eksisterende stier i tilknytning til marka går gjennom 
planområdet, og at noen av disse vil delvis kunne bevares med en utbygging av området. 
Det er usikkert hva som menes med delvis, vil fjerning av noen stier erstattes med nye? Det 
er viktig at disse bevares med hensyn på tilgjengelighet til marka, og gis en tilrettelegging for 
god brukervennlighet og hindre følelsen av «å gå på privat grunn». Det er uansett veldig 
positivt at det etableres forbindelser til planområdet som gir passasjer og tilgang til 
områdene.

Plankonsulentens kommentar:
Planforslaget legger opp til å ha flest mulige åpne korridorer til marka og friområdene. Av 
hensyn til krevende terrengforhold er det ikke regulert inn ytterligere traseer.

Landbruk:
I tillegg til dyrka arealer som i dag ligger i byggeområde i kommuneplanens arealdel, tar 
planforslaget med et fulldyrka areal på 16 dekar, FO1 i planforslaget. Den reelle 
omdisponeringen av dyrka areal som i dag ligger i LNF-området vil bli litt større enn 16 
dekar. Den delen av jordet som ligger i LNF-området i dag er på ca. 17 dekar, og 
planforslaget vil medføre at hele jordet går tapt.
Med hensyn til at både sentrale og lokale føringer tilsier et sterkt jordvern, er det betenkelig 
at 17 dekar fulldyrka mark skal omdisponeres til andre formål når kommuneplanen sier at 
dette skal være LNF-område. Fylkesmannen tar selvsagt stilling til omdisponeringen 
gjennom sin behandling av den foreslåtte reguleringsplanen.

Plankonsulentens kommentar:
Omdisponeringen av dyrket mark er gjort i forbindelse med kommuneplanen, og innspillet 
burde heller vært fremmet i forbindelse med tidligere kommuneplanrulleringer. Planlagt tiltak 
er fullt ut i samsvar med gjeldende kommuneplan.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar.
Rådmannen får ikke plankonsulentens kommentar helt til å stemme om at planlagt tiltak er 
fullt i samsvar med gjeldende kommuneplan. I gjeldende kommuneplan er arealet vist som 
parkeringsanlegg og LNF-område. 
I høringsuttalelse til planforslaget fra fylkesmannens miljøvernavdeling, har ikke 
fylkesmannen omtalt den foreslåtte omdisponeringen fra LNF-område til reguleringsformål 
friområde FO1. Fylkesmannen skriver at for deres del kan planen egengodkjennes av 
kommunen.



Side 24 av 28

For dyrkede arealer som i dag ligger i LNF-område, kreves omdisponerings- og 
delingstillatelse etter jordlovens §§ 9 og 12 før det kan reguleres og bygges ut.  Formelt er 
det ikke søkt om omdisponering av LNF-området, men dette kan foretas i etterkant av 
egengodkjent plan.

14. Tom-Erik Foremann, Veumveien 117, e-post datert 31.10.2015.
Identisk innspill som Dag Bjørgestad, Veumveien 119.

Plankonsulentens kommentar:
Viser til innspillet til Dag Bjørgestad.

Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren, brev datert 5.2.2016.
Kulturminnefaglig uttalelse.
Fylkeskonservatoren viser til søknad om tillatelse til inngrep i automatisk fredete 
kulturminner innenfor plangrensen for planforslaget for B113 Brønnerød, jf. brev til 
Riksantikvaren av 24.11.2015, samt øvrig kontakt og korrespondanse i saken. 
Fylkeskonservatoren viser også til utvidet svarfrist til starten av februar 2016.
Riksantikvaren uttaler i brev av 2.2.2016 at planforslaget kan godkjennes, under
forutsetning av at det først foretas en arkeologisk utgravning av de berørte kulturminnene
innenfor R2, R3 og R4 før tiltak etter planen realiseres, jf. vedlagte kart stemplet
Riksantikvaren datert 27. januar 2016.
Når det gjelder de berørte kulturminnene innenfor R5, R6 og R7 så gir Riksantikvaren
dispensasjon uten vilkår om videre arkeologisk utgravning. Det forutsettes at regulerings-
bestemmelsene vedrørende den arkeologiske utgravingen justeres noe.
Følgende tekst skal tas inn i planforslagets bestemmelser, og kan dermed erstatte punkt 3.1 
under § 3: «Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk 
utgraving av de berørte automatisk fredete kulturminner som er markert som bestemmelses-
område R2 id. 114 418, R3 id. 114 419 og R4 id. 114 420 i plankartet.
R5 id. 114 428, R6 id. 114 429 og R7 id. 114 431 kan fjernes uten vilkår om videre 
arkeologisk granskning.»

Plankonsulentens kommentar:
Innspillene til fylkeskommunen/Fylkeskonservator og Riksantikvaren tas til etterretning.

Rådmannens kommentar:
Reguleringsbestemmelsene er blitt oppdatert i henhold til Riksantikvarens uttalelse.

Dag Bjørgestad, Veumveien 119, e-post datert 31.8.2016.
Bjørgestad opplyser at som nabo gav han innspill ved høring for ca. ett år siden, basert på 
det grunnlaget som forelå da. I ettertid er det gjort justeringer i Betongbyggs plan 
(planforslaget for Brønnerødlia), som ville motivert til vesentlig andre innspill fra hans side, 
dersom det foreliggende forslaget var forutsatt ved høringen (konkret er det i planforslaget 
for Brønnerødlia fjernet ett bygningsvolum med ditto reduksjon av bebygget areal og antall 
boenheter). Med reduksjonen fra fire til tre boligblokker som forutsetning, er hans oppfatning 
at en forskjøvet plassering av bygg C, og endret trase for felles g/s‐vei, vil gi en langt bedre, 
helhetlig løsning for både Betongbyggplanen og B113‐planen. Se vedlagte (grove) skisser.
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Bjørgestad opplyser at terrenget i området er naturlig terrassert. Ved å endre traseen for 
g/s‐veien oppnås det en rekke fordeler. Traseen med “påkobling” til Brønnerødveien via vei 
V2, gir en tilnærmet flat vei. Påkoblingspunktet ligger ovenfor “knekken” av stigningen i 
Brønnerødveien, og peker helt naturlig mot den nye gangveien gjennom Brønnerødskogen 
til Kvernhuset. Det vil dermed bli en universelt utformet, “grønn” korridor for gående og 
syklende som ikke “peker mot” Veumveien med de trafikale utfordringer vedrørende 
krysningspunkter osv., men tvert imot i retning Kvernhuset og bysentrum via undergangen 
ved Kvernhuset (eller, ikke universelt utformet, mot sentrum via stien mellom Kvernhusveien 
og Sponheimsveien til Oredalen). Som det fremgår av skissen, vil en justert plassering av 
bygg C i Betongbyggs plan gi en naturlig konsentrasjon av bebyggelsen ved at de nye 
bygningene omkranser eksisterende bygg. Det frigjøres vesentlig areal til grønt/fri/lek, 
hvorav et større areal (opprinnelig plassering av bygg C) har svært god kvalitet; Relativt flatt, 
naturlig beskyttet i terrenget, meget god adkomst fra alle bygningene, og (forutsatt 
justeringer som angitt i B113) del av et stort, sammenhengende “grønt” areal uten 
ferdselsmessige blokkeringer.
Slik justeringene i B113 er skissert (vedlagt), vil det bli en god, sammenhengende 
forbindelse mellom grønt-/friarealene i sydøst og sydvest via nytt grøntareal nord på 
Betongbyggs plan.
Det fremholdes at arealet han har markert som nytt grøntareal i B113‐planen ikke vil gi noen 
praktisk reduksjon av utnyttbarheten for tomten som “snippen” i sydvest beslaglegger. Her 
finnes en naturlig brink/terskel i terrenget som bebyggelse uansett må holdes på oversiden 
av i henhold til de foreslåtte reguleringsbestemmelsene, samt at endret trase for g/s‐veien 
frigjør areal som legges til denne tomten mot øst. Alternativt, hvilket ville vært absolutt ideelt 
fra hans ståsted, kunne den angjeldende tomten i B‐113 omdisponeres til “grønt,” og 
erstattes av økt utnyttelse av tomtene inne i buen syd i Brønnerød Terrasse ved at “det 
grønne” øst for disse tomtene erstattes med “gult.”
Bjørgestad mener dette ville skape mye større sammenhengende “grønne” arealer og 
konsentrere bebyggelsen. Samtidig ville det “grønne” arealet i sydvest av B‐113 og i 
nordvest av justert Betongbyggplan, skape en utmerket avskjerming/buffer mot hans 
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etablerte tomter, og dermed alt vesentlig eliminere ulempene for han ved utbyggingen av 
områdene.
Se vedlegget “B113 ideell versjon.”

Bjørgestad ber om at dette innspillet tas til følge, da det er vanskelig å se annet, enn at disse 
justeringene kun vil være positive for alle berørte parter.

Plankonsulentens kommentar:
Innspillet anses som forslag til endrede løsninger, og ikke et reelt innspill til planforslaget.
Fristen for uttalelse til offentlig ettersyn gikk ut 26.10.2015. Ved offentlig ettersyn hadde Dag 
Bjørgestad også et forholdsvis grundig innspill som delvis ble innarbeidet i planforslaget. 
Plankonsulenten viser til at plan- og bygningsloven ikke sier noe mer enn at uttalelser skal 
komme innen en fastsatt frist. I tillegg henvises det til forvaltningslovens § 31 (oversitting av 
klagefristen). «Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling 
såframt a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha 
drøyd med klage etterpå eller b) det av særlige grunner er rimelig at klage blir prøvd. Ved 
vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om 
endring av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre. Klagen kan ikke tas under 
behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet.»
Plankonsulenten anfører at det blant annet kan nevnes at vedtaket om utlegging til offentlig 
ettersyn ble truffet den 27.8.2015. Det har med annet gått mer enn et år siden vedtaket ble 
truffet. Innspillet til Bjørgestad kom 31.8.2016. 
Plankonsulenten fremholder at på et generelt grunnlag kan det ikke være slik at man til 
enhver tid skal kunne fremme innspill til en reguleringsprosess og å forvente at det blir tatt 
med. Dette vil undergrave hele poenget med tydelige bestemmelser i plan- og 
bygningsloven. Det vises til at det har vært en meget lang planprosess, og ytterligere 
forsinkelser nå vil være svært uheldig for prosjektets fremdrift. Plankonsulenten kan heller 
ikke se at de endringene Bjørgestad ønsker, vil gagne B113-planen som sådan. I medhold 
av forvaltningslovens § 31 vil plankonsulenten derfor avvise innspillet.

Rådmannens kommentar.
Dag Bjørgestad, Veumveien 119, har kommet med ytterligere innspill til planforslaget den 
31.8.2016. Frist for å komme med uttalelse til planforslaget var ved offentlig ettersyn den 
26.10.2015.
Bjørgestads innspill er delvis tatt til følge i planforslaget for Brønnerødlia. Her er det blitt 
foretatt en endring av gang- og sykkelveitraseen. Dette fører til at det også kan være 
mulighet for at blokk C kan justeres noe mer enn i planforslaget som lå ute til offentlig 
ettersyn.
I planarbeidet med planforslaget for B113 Brønnerød har det vært en hovedmålsetting å 
begrense eksponering mot marka. Det foreligger opplysninger om at i løpet av planarbeidet 
er det gjort nøyaktige innmålinger av fjellfot og markerte terrengformer som ønskes bevart. 
Disse er deretter sikret gjennom fastsetting av byggegrenser i byggeområdene som ligger 
mot toppen av høydedragene i planområdet. Rådmannen kan derfor ikke se at det vil være 
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hensiktsmessig å foreta en endring av reguleringsformål friområde i FO4 til boligbebyggelse. 
På de tilstøtende boligtomtene vest for FO4, i felt BF8 og BK8, er det mot øst lagt inn en 
byggegrense på tomtearealet inn mot friområde FO4 nettopp i den hensikt å bevare 
høydedraget. Friområde FO4 omfattes også av dette høydedraget. Intensjonen er at topper 
skal bevares slik at horisontlinjen etter utbyggingen av boligfeltet vil dannes av vegetasjon 
fremfor forskjellige bygningsvolumer med ulike møneretninger. Rådmannen kan derfor ikke 
si seg enig i Bjørgestads forslag til en omdisponering av felt BK9 fra boligformål til friområde, 
og å omregulere arealet i friområde FO4 til boligformål. Men rådmannen ser at en slik 
løsning vil være positiv ut fra Bjørgestads ståsted om avskjerming av egen boligeiendom. 
Bjørgestad kom også med et innspill til felt BK9 ved offentlig ettersyn. Det ble da tatt opp, at 
i felt BK9 var det ikke angitt annen byggegrense mot sydvest enn hva som følger dagens 
trase for høyspentlinjens luftstrekk. Den gang ble det vist til at begge planforslagene for 
området bygger på at luftstrekket skal forsvinne, og at det ikke vil være annen byggegrense 
igjen mot friområdet FO5 og Bjørgestads eiendom enn hva som følger de generelle 
byggereglene. Etter offentlig ettersyn er plankartet blitt endret. Det er i revidert planforslag 
tatt inn en byggegrense som sikrer at det aller bratteste partiet ikke blir bebygget, selv med 
fjerning av høyspent. 
Ved å se planforslaget i en samlet sammenheng kan rådmannen ikke si seg enig med 
Bjørgestads «ideell versjon».
Rådmannen slutter seg for øvrig til plankonsulentens kommentar.

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant.

Konsekvenser levekår/folkehelse
Antatte konsekvenser er tilfredsstillende belyst i plandokumentene.

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering
Statens vegvesen hadde innsigelse til planforslaget, på grunn av at trafikkanalysen som var 
utarbeidet ikke tilfredsstiller Statens vegvesens forventninger til en trafikkanalyse for et 
planområde av dette omfanget. I tillegg hadde vegvesenet innsigelse på grunn av 
manglende rekkefølgekrav om opparbeidelse av gangvei frem mot gangbroa ved 
Hestehagen, samt at det ikke var tatt inn rekkefølgebestemmelse som sikrer bygging av 
tosidig universelt utformet holdeplass. 
Plandokumentene er blitt endret, og er nå i tråd med innsigelsene som ble gitt av Statens 
vegvesen.

Ut fra rådmannens vurdering vil en gjennomføring av planforslaget medføre at det vil bli en 
trafikkøkning i området. Det har i forbindelse med planarbeidet blitt utarbeidet en 
trafikkanalyse som belyser de trafikale forholdene på Veumveien. 

Det er utført støyberegning av veitrafikkstøy for området. Denne viser at felt BK1, 5, 6, 7 og 
9, BF9-10 og delvis BF7 vil være støyutsatt. Det er krav i reguleringsbestemmelsene om at 
før søknadspliktige tiltak kan godkjennes i ovennevnte felt, skal det fremlegges 
støyberegning med tilhørende støyfaglig vurdering basert på den prosjekterte bebyggelse 
for området. Avbøtende tiltak skal fremgå av støyvurderingen.

Ut fra rådmannens vurdering vil planforslaget medføre at det vil bli en vesentlig forbedring av 
skolevei til Ambjørnrød skole, ved at det skal opparbeides gangforbindelse fra planområdet 
frem til planlagt gangbro ved Hestehagen.

Det er gjennomført geoteknisk analyse for området. Resultater fra analysen tilsier at det er 
forekomster av kvikkleire i planområdet. Det må gjøres supplerende undersøkelser i 
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forbindelse med detaljprosjektering for feltene BK6 og 7, og for veiarealene mellom nevnte 
felt. Sikringstiltak er beskrevet i geoteknisk analyse.

Der er registrert fornminner innenfor planområdet. Det er gjort flere viktige funn. 
Reguleringsbestemmelsene ivaretar nødvendige krav for å sikre kulturminnene.

Naturmangfoldlovens § 7 fastsetter at lovens prinsipper i § 8-12 skal legges til grunn ved alle 
beslutninger som berører naturmangfold. Rådmannen anser at forholdet til 
naturmangfoldloven er tilstrekkelig vurdert i plandokumentene.

Planforslaget har med dette vært gjenstand for en omfattende og grundig vurdering etter 
høring og offentlig ettersyn, og innkomne faglige råd og merknader er hensyntatt på en 
rekke punkter. Justeringene som er foretatt anses ikke å være så vesentlige at det er 
nødvendig med nytt offentlig ettersyn.

Det foreligger ingen innsigelser mot forslaget fra statlige eller fylkeskommunale myndigheter. 
Etter en samlet vurdering finner rådmannen grunnlag for å anbefale at det fremlagte 
planforslaget godkjennes.


