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1 Innhold 

Reguleringsplanen består av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. Det er 
også utarbeidet en illustrasjonsplan for prosjektet. Denne er ikke juridisk bindende. 

1.1 Vedleggsoversikt 

Følgende dokumenter legges ved reguleringsplanen: 

1. Illustrasjonsplan, datert 05.12.2016 
2. Renovasjonsteknisk plan, datert 19.04.2016 
3. Geoteknisk datarapport, datert 03.02.2014 
4. Geoteknisk rapport, ROS-analyse, datert 28.02.2014 
5. Støyberegning, datert 01.10.2014 
6. Trafikkanalyse, datert 29.08.14 
7. Referat fra møte med Statens Vegvesen 24.10.2013 

2 Bakgrunn for planarbeidet 

Hensikten med planen er å legge til rette for bruk og utvikling av området til bolig og 
institusjonsformål. 

Planforslaget er innsendt av SG Arkitekter AS som plankonsulent på vegne av forslagsstiller 
Betongbygg Eiendom AS og Fredrikstad Kommune avdeling for prosjektadministrasjon. 
Detaljreguleringen består av plankart, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og 
illustrasjonsplan. Illustrasjonsplanen er ikke juridisk bindende. 

2.1 Eierforhold  

Planområdet nord for Brønnerødveien (gnr 211/44) eies av Betongbygg Eiendom AS, mens 
området sør for Brønnerødveien (gnr/bnr 211/56, 211/3 og 211/9) eies av Fredrikstad 
Kommune. Nøyaktigheten er i all hovedsak bra på nordsiden av Brønnerødveien (10-15 cm 
nøyaktighet). Unntaket er grensen mellom 212/24 og 212/3, der det er en usikker grense. Her 
følger plangrensen vegformålet som er innpasset eksisterende veg. Eiendomsgrensene er 
hentet fra digitalt kartgrunnlag i Fredrikstad Kommune. Grensen mellom 211/3 og 211/9, langs 
sørsiden av Brønnerødveien er mindre nøyaktig. Her følger imidlertid plangrensen 
vegformålet, og ikke eiendomsgrensen, og begge eiendommer har samme grunneier. Figur 2 
viser nøyaktigheten på eiendomsgrensene.  

2.2 Tidligere planarbeid  

På vegne av Fredrikstad Kommune teknisk drift, startet Reinertsen AS i 2007 opp arbeidet med 
reguleringsplan for Brønnerødlia. Det ble utarbeidet forslag til reguleringsplan med 
planbeskrivelse og reguleringskart. Planforslaget ble sendt inn for behandling i kommunen, 
men ble aldri lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

3 Vurdering av krav til konsekvensutredning (KU) 

etter forskrift om konsekvensutredninger (2009).  

Arealbruken i planforslaget er i all hovedsak i tråd med arealformålene i kommuneplanens 
arealdel og er derfor avklart på kommuneplannivå. Nedenfor følger en vurdering av tiltaket 
etter forskrift om konsekvensutredning. 
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Forskriftens § 2, «Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften»  

Tiltaket faller ikke inn under kriteriene som framgår i forskriftens §2 eller «vedlegg I», og skal 
dermed ikke obligatorisk behandles etter forskriften. 

Forskriftens § 3, «Planer og tiltak som skal vurderes etter forskriften § 4.»: 

I henhold til forskriftens §§ 3 b og d skal reguleringsplaner som inneholder tiltak nevnt i 
«vedlegg II» og detaljreguleringsplaner som innebærer endring av kommuneplan eller 
områderegulering behandles etter forskriften dersom de faller inn under ett eller flere av 
kriteriene i § 4. 

a) Planforslaget oppfanges etter vedlegg II, oppfangingskriterie «1» fordi det legger til 
rette for bygg for offentlig eller privat tjenesteyting med et bruksareal på mer enn 5000 
m2. 

b) Planforslaget avviker også noe fra kommuneplanens arealdel ved at deler av 
eiendommen 211/56 reguleres som bolig/tjenesteyting ut over et område avsatt som 
LNF. 

Planforslaget må derfor vurderes etter forskriftens §4. 

Forskriftens § 4, «Kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn» 

Etter forskriftens § 3 skal det vurderes hvorvidt tiltaket faller inn under kriteriene a-k i forskriftens 
§ 4. Dersom tiltaket oppfanges av kriteriene skal planen behandles etter forskriften. Nedenfor 
er vurderingen av tiltaket opp mot oppfangingskriteriene opplistet: 

a) Planen er ikke lokalisert i, eller kommer i konflikt med særlig verdifullt landskap eller 
kulturmiljø. 

b) Planen kommer ikke i konflikt med inngrepsfrie naturområder eller vil representere en 
trussel mot naturens mangfold. 

c) Planen berører ikke viktige friluftsområder eller vassdragsnære områder som ikke er avsatt 
til utbyggingsformål. 

d) Planen kommer ikke i konflikt med rikspolitiske retningslinjer, statlige planbestemmelser 
eller regionale planbestemmelser. 

e) Planen berører ikke samiske områder. 
f) Planen innebærer ikke omdisponering av større landbruks-, natur eller friluftsområder. 
g) Planen gir ikke vesentlig økning i antall personer som utsettes for miljøbelastninger eller 

fører til vesentlig økning av utslipp. 
h) Planen medfører ikke risiko for alvorlige ulykker, ras, skred og flom. 
i) Planen medfører ikke helsekonsekvenser for befolkningen. 
j) Planen reduserer ikke tilgjengelighet til uteområder, bygninger og tjenester. 
k) Planen får ingen miljøvirkning i annen stat. 

Konklusjon: 

Etter vurdering ihht. forskriftens §§ 2-4 konkluderes det med at tiltaket ikke vil utløse krav om 
at det skal utarbeides konsekvensutredning. Relevante tema, deriblant geotekniske forhold, 
støyforhold, trafikkforhold og en vurdering etter naturmangfoldloven vil allikevel utredes 
gjennom planbeskrivelsen. Ved varsling av oppstart av planarbeid ble det i samråd med 
Fredrikstad Kommune vurdert til at planinitivet ikke ville komme til å utløse krav om 
konsekvensutredning. 

Siden varsel om oppstart av planarbeid er det blitt vedtatt en ny forskrift om 
konsekvensutredning (FOR-2014-12-19-1726). Etter forskriftens § 18, overgangs-
bestemmelser, skal det ikke gjøres en ny vurdering av behovet for KU. En vurdering etter ny 
forskrift ville uansett ikke gi noe annet utfall. 
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4 Planprosessen  

4.1 Varsel om oppstart  

Oppstart av reguleringsarbeidet ble varslet med annonse i Fredrikstad Blad 23. februar 2012. 
Naboer, offentlige instanser og interesseorganisasjoner ble varslet med brev samme dato. Det 
er mottatt sju innspill i forbindelse med oppstartsvarslingen. Innspillene er kommentert i 
avsnitt ni. 

4.2 Medvirkning til planarbeidet  

Det ble arrangert et åpent møte den 28.02.2013 der prosjektet ble presentert for frammøtte 
naboer. Naboene kom blant annet med innspill om å samle lekeplasser på ett sted, og ikke 
ved hver innkjøring. Videre ble det reist spørsmål rundt eksisterende vegetasjon, vegstandard 
og den framtidige bebyggelsens utforming.  

Det er ikke blitt arrangert et eget medvirkningsopplegg der barn og unge er blitt gitt anledning 
til å medvirke, men kommunens barnetalsperson er har fått anledning til å bidra i 
planprosessen. 

5 Planstatus og rammebetingelser  

5.1 Overordnede planer og retningslinjer  

5.1.1 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) og statlige planretningslinjer 

Følgende nasjonale retningslinjer er hensynstatt i utarbeidelsen av planforslaget. 

a) Rpr for å styrke barn og unges interesse i planleggingen: Relevant for planforslaget er 
ønsket om at det i nærmiljøet skal finnes beskyttede arealer hvor barn kan utfolde seg og 
skape sitt eget lekemiljø. 

b) Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: Et 
hovedmål er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge 
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling med et langsiktig, 
bærekraftig perspektiv i planleggingen. 

c) Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging: Hovedmålet med 
planretningslinjen er å bidra til å redusere utslippet av klimagasser. Dette kan bla. gjøres 
ved å legge til rette for en effektiv energibruk i nyinstallasjoner og ved å legge om 
eksisterende virksomhet til miljøvennlige energiformer med et større innslag av fornybar 
energi. 

5.1.2 Fylkesplan for Østfold (FPØ) 

Et delmål for FPØ er at Østfold skal være klimagassnøytralt innen 2030. For å nå dette målet 
peker planen på nødvendigheten av å øke arealutnyttelsen i byer og tettsteder gjennom bl.a. 
høy utnyttelse i nye områder. Planforslaget legger til rette for en utnyttelse i tråd med disse 
målsettingene. 

5.1.3 Kommuneplanens Arealdel 

Området er i Kommuneplans arealdel avsatt til hovedsakelig boligbebyggelse. Eiendommene 
211/44, 211/64, 211/3 og 211/9 er avsatt til fremtidig boligbebyggelse (B 113). Eksisterende 
småhusbebyggelse er avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg. Veumveien samt deler av 
gnr/bnr 211/56 ligger i LNF-område. Planforslaget følger relevante retningslinjer og 
bestemmelser i kommuneplanens arealdel om eksempelvis miljøkvalitet, universell utforming, 
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overvann og kulturminner. 

I boligbyggeprogrammet er Brønnerødlia satt av med innflytting fra 2015. Med normal 
saksbehandlingstid for reguleringsplan og byggesak, vil byggestart i 2016 være sannsynlig og 
i tråd med boligbyggeprogrammet. Antall ferdigstilte boliger er satt til 70 for perioden mellom 
år 2015-2017. Tallene er veiledende og skal være gjenstand for løpende vurdering. 

5.1.4 Overvannsrammeplan 

Det aktuelle området ligger i nedbørsfeltet Seutelva - Vesterelv med Veumbekken som 

resipient. Etter overvannsrammeplan for Fredrikstad kommune, datert 08.11.2007, er det 

nødvendig med omfattende overvannstiltak for å forhindre at skadeomfanget øker i 

flomsituasjoner som følge av høy regnintensitet. Overvannsrammeplanen krever at det 

utarbeides en helhetlig plan for nedbørsfeltet, at flomveier planlegges og at det skal 

gjennomføres tiltak som hindrer økt avrenningen i forhold til dagens nivå. 

5.1.5 Sykkelhovedplan 

Planområdet omfattes av ”Rute 4, Veumsruta” i sykkelhovedplanen datert september 2009. 

Rute 4 består til en stor del av sammenhengende gang- og sykkelveg helt til Fredrikstad 

sentrum. Det er behov for enkelte utbedringer ved Reperslagveien og det er behov for å skilte 

og merke kryss ved Hestehagen. 

5.1.6 Klima og energiplan 2013 - 2017 

Klima og energiplan 2013 - 2017, vedtatt 06.06.2013, har til hensikt å redusere utslippet av 

klimagasser gjennom tiltak som bla. fremmer energieffektivisering i bygg, klimavennlige 

transportformer og reduserer andelen fossile energibærere. 

5.2 Avvik fra overordnede planer  

Planforslaget følger bestemmelsene og retningslinjene i kommuneplanens arealdel bortsett fra 

følgende punkt: 

Krav til parkeringsdekning: Reguleringsplanen stiller krav til færre parkeringsplasser enn 
kommuneplanens arealplan. Avviket er nærmere beskrevet i avsnitt 7.5.7. 

5.3 Reguleringsplaner i nærheten  

Planområdet er uregulert og grenser heller ikke til andre vedtatte reguleringsplaner. 

5.4 Pågående planarbeid i nærheten.  
a) Det er igangsatt planarbeider for «B113 Brønnerød», planID.: 01061011, nord for 

planområdet. Plankonsultentene for B113 Brønnerød og dette planforslaget har 
samarbeidet om tilpasse planene til hverandre.  

b) Det er igangsatt planarbeider for «Gangbro Hestehagen-Veumveien», planID.: 01061103, 
nord for planområdet. Dette krysningspunktet vil ha betydning for planarbeidet, 
jf. reguleringsbestemmelsenes § 2.2 bokstav b.  
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6 Planområdet, eksisterende forhold  

6.1 Beliggenhet  

Planområdet er totalt på ca. 29 daa og ligger like øst for Veumveien ca. 4 km nord for 
Fredrikstad sentrum. 

 

Figur 1. Lokalisering av planområdet 
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6.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  

Brønnerødveien 2 (Gnr/bnr 211/64) består av leiligheter med hageanlegg. Gnr 211/3 består av 
et inneklemt jorde. Gnr 211/56 fungerer som institusjon og består av administrasjonsbygg som 
betjener fire boliger for personer med spesielle behov. De resterende arealene består av 
utmark. 

Eier av Brønnerødveien 

5 ønsker noe 

tilleggsarealer til sin 

boligtomt gnr/bnr 

212/336 

Figur 2. Flyfoto med varslet plangrense. 
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Tabell 1. Overslag på dagens arealbruk. 

 

Eksisterende bruk Areal (daa) 

Bolig (Brønnerødveien 2) 1,8 

Bolig/institusjon (Brønnerødlia) 4,8 

Utmark 18,4 

Veier 4 

Totalt: 29 

 

6.3 Stedets karakter  

6.3.1 Topografi og landskap 

Planområdet ligger i en forholdsvis slak sørvestvendt skråning med noen mindre koller og 
høyder. En markant høyde/kolle ligger like øst for Brønnerødveien. Like vest for gnr/bnr 211/44 
ligger en forholdsvis bratt skråning med tett vegetasjon. Vegetasjonen består av kratt og en del 
høyere løvtrær som gjør at det bakenforliggende området ikke er synlig fra Veumveien nord for 
Brønnerødveien. Foran Brønnerødveien 2 ligger en gressplen med noen frukttrær. Noen steder 
stikker grunnfjellet opp i dagen. 

 

6.3.2 Bebyggelse 

Brønnerødveien 2 består av et eldre mursteinsbygg som er ombygd til leiligheter. Bygget er i 
tegl og har en sluttet form. Bygget preger atkomsten til området fra Brønnerødveien og er synlig 
fra deler av Veumveien. På nordsiden av Brønnerødveien 2 ligger en carport der også taket 
benyttes som biloppstillingsplass. Innkjøring til taket skjer fra gnr/bnr 211/44. 

 Figur 4. Gressplen foran Brønnerødveien 2 Figur 3. Utmarksområdet vest for Brønnerødveien 2 
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Figur 5. Bilder av Brønnerødveien 2 fra nordvest. Asfaltert tak på carport til venstre 

 

 
Figur 6. Småhusbebyggelse ved Brønnerødlia 

Bebyggelsen i Brønnerødlia 1-9 har et villamessig preg bestående av saltakshus med en og 

en halv etasje. Det hvite huset fungerer som administrasjonsbygg. 

 

Tabell 2. Arealtabell eksisterende bebyggelse 
 Bebyggelse Bebygd areal BYA (m2) 

Brønnerødveien 2 610 
Småhusbebyggelse Brønnerødlia 1-9. 650 

6.4 Grunnforhold  

6.4.1 Forurensing i grunnen 

Det har ikke foregått aktivitet på eiendommen som tilsier at grunnen i området kan være 
forurenset. 
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6.4.2 Radon 

I likhet med store deler av Fredrikstad har berggrunnen i området potensial for radongass.  

6.5 Kulturminner  

Det ble registrert automatisk fredete kulturminner nord for planområdet i 2008, men man 
kjenner ikke til kulturminner innenfor planområdet. 

6.6 Rekreasjonsverdi  

6.6.1 Barn og unges bruk av området 

Det er ikke kjent at planområdet benyttes til lek av barn og unge. 

6.6.2 Idrettsanlegg og rekreasjon 

Det er fotballbane og lysløype ved barnehagen ved Veum Allé ca. 1 km nordøst for 
planområdet. Både sommerstid og vintertid er det flott turterreng i Fredrikstadmarka. 

6.7 Infrastruktur  

6.7.1 Vann og avløp 

Det eksisterende vann- og avløpsnettet er ifølge Fredrikstad Kommune i dårlig tilstand. Det er 
behov for en trykkøkning av vannet, og det vil ved ombygging av Brønnerødveien legges nye 
vann- og avløpsledninger som kan betjene området. 

6.7.2 Energiforsyning 

Fredrikstad Energinett eier eksisterende ledningsnett. Det går en høyspentlinje fra Veumveien 
og inn på planområdet. Høyspentlinjen planlegges erstattet med jordkabel i forbindelse med 
utbygging av BB1. Området ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. 

6.8 Trafikkforhold  

6.8.1 Vegsystem 

Atkomst til planområdet går via Brønnerødveien med kryss mot Veumveien. Brønnerødveien 
er bratt og forholdsvis smal (målt til 4 meter), med en uheldig kryssutforming mot Veumveien 
med direkteført felt for høyre avsving fra Veumveien. Trafikksikkerheten bør bedres ved å 
utvide Brønnerødveien og endre kryssutformingen mot Veumveien. Det er også nødvendig 
med en oppgradering av bussholdeplassen og tilrettelegging av krysningspunkt på Veumveien 
for gående og syklende. 

6.8.2 Gang- og sykkelveier 

Brønnerødveien benyttes av både kjørende, gående og syklende. Langs Vestsiden av 
Veumveien går det gang- og sykkelvei. 

6.9 Støy  

Veumveien, rett sør for Kvernhuset Ungdomsskole, har i henhold til Nasjonal Vegdatabank 
(NVDB) en registrert årsdøgntrafikk (ÅDT) på 7650 kjt/døgn i 2013. Framskrevne trafikktall 
viser en ÅDT på 9300 kjt/døgn i 2029. 

I forbindelse med planarbeidet er det gjort støyberegninger som viser at det er mulig å få til 
gode uteoppholdsarealer som tilfredsstiller støykrav (se vedlegg 5). Enkelte deler av 
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planområdet vil få en støybelastning på over 55 dB LDEN. Disse områdene er vist som 
hensynssone i plankartet. Figur 8 viser at fasadene som er vendt mot veien vil bli støyutsatt. 
Begge figurene viser at det vil bli mulig å opparbeide tilstrekkelig støyskjermede 
uteoppholdsarealer i ly av bygningene. Lekeplassene L1 og L2 må skjermes mot 
Brønnerødveien for å oppnå støyfrie lekearealer. Av trafikksikkerhetsmessige årsaker må det 
uansett opparbeides et stengsel mot vegen.  

Det er området nærmest Veumveien som er noe støyutsatt. Støyberegninger for skytebanen i 
Bjørndalen viser at noen få kvadratmeter av planområdet ligger innenfor gul støysone. Det 
dreier seg om nordsiden av Brønnerødlia 9 og 7. Her er det nå satt opp en støyskjerm mot 
veg/parkering, og de naturlige uteoppholdsarealene ligger sør for boligene der det ikke er 
støyutsatt. Det er derfor ikke nødvendig å iverksette avbøtende tiltak. Området er vist med 
hensynssone H220 i plankartet. 

6.10 Naturverdier  

Det er registrert tre potensielt hule eiker innen planområdet. Forholdet til disse er nærmere 
beskrevet i kapittel 8.3. Det er ellers ikke registrert naturverdier av spesiell verdi i området. 
Miljødirektoratets naturbase http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase 
og http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx er benyttet som kilde.  

 

7 Planforslaget  

7.1 Planlagt arealbruk  

Planen legger til rette for to typer bebyggelse. For planområdet nordvest for Brønnerødveien 
legges det til rette for et boligområde med blokkbebyggelse. For planområdet sørøst for 
Brønnerødveien legges det til rette for institusjonsbebyggelse, som er en videreføring av 
dagens bruk av Brønnerødlia med boliger for vanskeligstilte. 

Figur 8. Utsnitt av støyberegning som viser lydnivået 4 meter 
over terreng uten skjerming. 

Figur 7. Utsnitt av støyberegning som viser lydnivået 1,5 
meter over terreng uten skjerming 

http://geocortex.dirnat.no/silverlightviewer/?Viewer=Naturbase
http://artskart.artsdatabanken.no/default.aspx
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7.2 Plantype, detaljeringsnivå  

7.2.1 Boligbebyggelse 

Området nordvest for Brønnerødveien (BB1) er knyttet til et konkret boligprosjekt. Det ble 

opprinnelig gjort et skisseprosjekt for området som med en bebyggelse med fire 

blokker/leilighetsbygg med totalt 66 forholdsvis romslige leiligheter (større enn 80 kvm). 

Høringsutkastet til reguleringsplanen åpnet opprinnelig for inntil 74 leiligheter. Etter offentlig 

ettersyn er prosjektet nedskalert til tre blokker med maksimalt 60 boenheter fordi det ville bli 

vanskelig å opparbeide tilstrekkelig med leke- og uteoppholdsarealer.  

Detaljeringsnivået i reguleringsplanen styrer bebyggelsen slik at hensyn til fjernvirkninger og 

tilpasning til stedet ivaretas. Samtidig gis en viss fleksibilitet og muligheter for justeringer videre 

i prosjektet. 

7.2.2 Bolig/Tjenesteyting 

Området sørøst for Brønnerødveien skal ivareta en offentlig interesse. Fredrikstad Kommune 

vet ikke på nåværende tidspunkt eksakt hvilken funksjon bebyggelsen skal bygges for. Det 

kreves derfor stor grad av fleksibilitet for senere byggeprosjekter for området B/T. Dette er 

grunnen til at detaljeringsgraden er lavere for dette området. 

7.3 Arkitektonisk idé og hovedgrep  
Brønnerødveien deler planen i to områder med ulik bebyggelse: blokkbebyggelse i 

boligformålet på nordvestsiden, og tett-lav bebyggelse på andre siden av Brønnerødveien. 

Nordvest for Brønnerødveien: Langs åskanten mot Veumveien i vest tenkes tre blokker 

utformet med variasjoner ut fra samme grunntype. Plasseringen forsterker landskapsformen 

og gir plass til lekearealer på de flatere partiene. Teglbygget på Brønnerødveien 2 er et eldre 

og flott bygg som krever en del plass rundt seg. Ved å beholde ”eplehagen” gis det nødvendig 

luft foran sørfasaden på Brønnerødveien 2, som vil være synlig fra Veumveien. Området vest 

for Brønnerødveien 2 forblir ubebygd, og vil danne et godt leke- og uteoppholds i ly av 

bebyggelsen. 

Sørøst for Brønnerødveien: Byggegrensen er lagt 5 meter fra formålsgrensen på 

Brønnerødveien for å gi luft og avstand til fortauet. I denne buffersonen ønskes samtidig en del 

vegetasjon bevart for å skjerme byggeområdet mot veien. I området B/T ligger det en liten kolle 

langs Brønnerødveien. Byggegrensen er lagt utenfor denne kollen da den er bedre egnet som 

landskapselement og som uteoppholdsareal. Planen legger opp til en tett-lav bebyggelse med 

hovedsakelig en til to etasjer. Området B/T tenkes bebygd med boliger i rekke og etablering av 

skjermede tun. Illustrasjonsplanen (vedlegg 1) viser en mulig bebyggelse med et personalbygg 

i område B/T. 

 

 

7.4 Arealtabeller  

Beregningen i Tabell 5 neste side viser utnyttelsesgrad for illustrasjonsplan. I beregningen er 
parkeringsdekningen til B/T satt til 1,2 biler pr. boenhet. Areal for personalbygg på B/T er lagt 
inn i kolonnen BYA bygningskropp 
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Tabell 3. Reguleringsformål 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg  Areal (m²) 

Bolig/tjenesteyting (B/T) 11204 

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (BB1-2) 7682 

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (BF) 85 

Energianlegg (E1-2) 71 

Lekeplass (L1-3)  4033 

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Annen veggrunn - grøntareal 1607 

Fortau (F1-4) 865 

Gang-/sykkelveg (G/S) 191 

Kjøreveg (KV1-2) 2266 

Kollektivholdeplass (K)  151 

Leskur/plattformtak (LS)  7 

Veg (V1-4) 824 

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur  

Vegetasjonsskjerm  195 

Totalt alle kategorier: 29886 

Tabell 4. Byggeformål 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (m²) Grad av 
utnyttelse,% BYA 

Maksimal utnyttelse, 
BYA 

% BYA (illustrasjonsplan) 

B/T 11204 40 % 4474 37 % 

BB1 5842 45 % 2629 40 % 

BB2 1840 45 % 828 41 % 

BF 85 - - - 

E1 55 - - - 

E2 16 - - - 

L1 864 - - - 

L2 1377 - - - 

L3 1792 - - - 

Sum areal denne kategori: 23075 - - - 

Tabell 5. Utnyttelsesgrad bebyggelse - beregning 

Område BYA bygnings-
kropp 

Leiligheter større 
enn 80 kvm 

Leiligheter 
mellom 40 og 
80 kvm 

Krav til 
parkering 

Biloppstilllings-
plasser 

Areal bil- 
oppstilling 

Total BYA % BYA 

B/T 3290 0 37 44 44 799 4089 37 % 

BB1 1845 36 18 68 24 432 2327 40 % 

   Blokk A 615 12 6 23 8 144 759  

   Blokk B 615 12 6 23 8 144 759  

   Blokk C 615 12 6 23 8 144 759  

   Renovasjon       50  
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7.5 Planområde nordvest for Brønnerødveien  

7.5.1 Bebyggelsens plassering, høyde og utforming  

Plankartet viser omtrentlig plassering av planlagt bebyggelse. Boligblokkene skal i hovedsak 
plasseres i tråd med plasseringen på plankartet, med det er i reguleringsbestemmelsene § 2.4, 
bokstav b lagt inn en mulighet for justeringer på inntil ± 5 meter. Hensynet er å gi prosjektet 
nødvendig fleksibilitet innenfor de overordnede rammene. Byggegrenser og maksimal 
gesimshøyde vil danne rammene for de framtidige bygningsvolumene, så justeringsomfanget 
på ± 5 m vil ikke bidra til å endre fjernvirkningen av prosjektet i stor grad.  

Forslagsstiller planlegger en parkeringsplass for hver enhet i parkeringskjeller, noe som krever 
at parkeringskjelleren stikker utenfor bygningsomrisset til boligetasjene. Det vil også kunne bli 
et behov for mindre bygg som carporter, overbygg til sykkelparkering o.l. Utformingene av 
disse må tilpasses blokkbebyggelsen. Det er planlagt totalt 60 leiligheter i blokkene A-C med 
hovedsakelig treroms og fireroms boenheter på mellom 80 og 100 kvm.  

Figur 9. Utsnitt fra illustrasjonsplan, felt BB1 – BB2. Byggenes plassering er ihht. reguleringsbestemmelser fleksible så 
lenge de forholder seg til maks. kotehøyde.  



 SG Stenseth Grimsrud arkitekter AS   18 
 

 
. 

 

 

BB1: 

 

 
Figur 10. Situasjonssnitt. Snittene er indikert i figur 9 
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Blokkene tenkes oppført med parkeringskjeller og fire boligetasjer. Volumstudier viser at dette 
er en høyde som gir en god balanse mellom ønsket om en høy utnyttelse og god 
stedstilpasning. Maksimal gesimshøyde er vist med kotehøyde på plankart. Innkjøring til 
garasjekjeller vil skje i gavlene mot sør. For at ikke gavlene mot sørøst og gesimsene mot 
sørvest skal bli for høye skal toppetasjen trekkes inn slik at veggen på toppetasjen ligger 
minimum 2,5 meter innenfor hovedgesimsen på gavlen mot sørøst og innenfor gesimsen mot 
sørvest, se illustrasjonsplan. Blokk A vil på grunn av adkomst fra V1 og krav til trinnfri adkomst 
få en gesimshøyde i sør på oppimot 13 meter. Blokk B og C vil kunne ligge noe dypere i 
terrenget der boligene i første etasje i hovedsak vil ligge på terrengnivå. Forslagsstiller vil 
presisere at byggene vil kunne justeres noe i høyden under detaljprosjekteringen. Betongbygg 
Eiendom AS ønsker ikke å bygge høyere enn det som er nødvendig for å få til fire boligetasjer. 
Makshøyden på bebyggelsen vil sannsynligvis ligge noe lavere enn makshøydene 
reguleringsplanen gir rom for. Makshøyden er delvis satt ut fra behovet for å kunne justere 
bygningsplasseringen i det skrånende terrenget.  

Det planlegges 18 leiligheter i hver blokk, totalt 54 leiligheter. Planbestemmelse § 3.1 bokstav 
a setter et maksimalt antall boenheter for BB1 til 60 leiligheter, kravet er bevisst satt 6 
leiligheter høyere enn skisseprosjektet på 54 leiligheter for at utbygger skal ha noe 
handlingsrom med tanke på leilighetsstørrelser. Bakgrunnen for å sette et tak på antall 
leiligheter er for at man skal kunne tilpasse infrastruktur som uteoppholdsarealer, 
parkeringskapasitet, strøm, vann og avløp til det faktiske behovet. Utnyttelsen sikrer sammen 
med høydebestemmelsene en fornuftig og høy utnyttelse av tomta i samsvar med målsettinger 
både i Fylkesplan for Østfold og Kommuneplanens arealdel. Deler av parkeringskjeller tenkes 
bygd utenfor vegglivet i 1. etasje. Delene av parkeringskjelleren som ligger lavere enn 0,5 m 
over gjennomsnittlig planert terreng skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget for % BYA. 

 

Tabell 6. Byggehøyder 

  

Bygg Maksimal kotehøyde 
hovedgesims 

Maksimal kotehøyde 
toppgesims 

Gjennomsnittlig gesims- 
høyde sørvest 

Gjennomsnittlig 
gesimshøyde gavl mot 
sørøst 

Blokk A +40 +42 13 m 13 m 

Blokk B +43 +45 11 m 12 m 

Blokk C +46 +48 12 m 12 m 

Eks. blokk D - +52,4 11,7 m 14 m 

7.5.2 Byggegrenser 

Plan- og bygningslovens § 29-4 stiller et generelt krav om at byggeavstand fra nabogrense 
minst skal tilsvare byggverkets halve høyde og ikke være under 4 meter. Intensjonen bak 
denne bestemmelsen er først og fremst å begrense mulighetene for brannsmitte mellom 
bebyggelse der det ikke er gjort tiltak mot spredning av brann, og vil i alminnelighet kunne 
fravikes dersom det finnes branntekniske løsninger. Ved utarbeidelse av reguleringsplan er 
det mulig å angi en mindre byggeavstand dersom den er tilpasset tiltaket og de stedlige 
forholdene.  

For å best kunne innpasse nybygg i terrenget, gi rom for justeringer og for å skape best mulig 
leke- og uteoppholdsarealer mellom blokkene innen BB1 – BB2, er deler av byggegrensen mot 
nordvest satt til 4 - 6 meter. Dette er målsatt på plankartet. Hensikten er å kunne rotere blokk 
C i sydvestlig retning. Planlagt bebyggelse på plankartet viser at det hovedsakelig kun vil være 
deler av sørvestfasaden som vil kunne ligge i nærheten av denne 4-meters grensen. Den 
inntrukne toppetasjen gjør at gjennomsnittlig gesimshøyde mot eneboligtomtene vil ligge på 
mellom 11 og 13 meter. På naboeiendommen nord for BB1 behandles plan med forslag om 
konsentrert småhusbebyggelse på tilgrensende tomter. Bebyggelsen på disse tomtene vil 
ligge en del høyere enn på BB1. Ovennevnte sikrer tilstrekkelig avstand til eksisterende 
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bebyggelse med hensyn til luft mellom bebyggelsen. 

TEK 10 definerer branntekniske ytelseskrav. Blokkbebyggelsen som inngår i 
reguleringsplanen vil etter TEK 10 få krav om fullsprinkling, som gjør sannsynligheten for 
brannspredning svært liten. Det fremkommer av TEK § 11-1 og § 11-3 med veiledning at det 
vil være behov for større avstand enn 8 meter mellom byggverk kun i enkelte tilfeller der det 
dreier seg om byggverk i brannklasse 4. Boligbygg vil normalt klassifiseres i brannklasse 4 
først når bygget er over 16 etasjer høyt. Dette gjør at blokk A-C, med en gesimshøyde mot 
sørvest på opptil ca. 13 meter, kan bygges inntil 4 meter fra nabogrense, mot 6,5 m som 
tilsvarer halve byggehøyden. Planbestemmelser åpner for at balkonger kan krage inntil 1 
meter over byggegrensa, noe som erfaringsmessig ikke gir problemer med tanke på spredning 
av brann. Dette er også i tråd med måleregler for avstand gitt i veileder H-2300 B, grad av 
utnytting. Vi vurderer ut ifra et brannteknisk synspunkt at det er uproblematisk at byggegrensen 
på felt BB1 settes til 4 meter fra eiendomsgrensa mot tomtene med gnr/bnr 211/39-43 i vest 
og 211/3 i nord.  

For at denne arealdisponeringen ikke skal gi konsekvenser for byggegrensen på tilstøtende 
tomter, er det tatt inn en reguleringsbestemmelse (§ 2.4, bokstav i) som sikrer fullsprinkling av 
bygg dersom byggeavstand til nabogrense er mindre enn byggets halve høyde. 

7.5.3 Bomiljø 

Det er lagt vekt på å ta vare på det grønne området nedenfor Brønnerødvegen 2. Dette området 
reguleres derfor til lekeplass og tenkes videreført som et grønt, åpent område. 

7.5.4 Uteoppholdsarealer  

Lekeplasser sørger for felles uteoppholdsarealer. I tillegg vil det etableres balkonger/terrasser 
i tilknytning til hver leilighet. Det er satt krav til minste uteoppholdsareal i bestemmelsene, som 
tilsier at samlet uteoppholdsareal pr. boligenhet skal være minimum 80 kvm, i tråd med kravene 
i kommuneplanens arealdel. Arealgrunnlaget for beregningen er summen av 
uteoppholdsarealer innenfor byggeformålet, lekeplasser og terrasser. Ubrukbare restarealer, 
som terreng brattere enn 1:3, støyutsatte områder, områder smalere enn 10 meter, 
vei/parkeringsarealer, regnes ikke med, jf. kommuneplanens arealdel. Deler av arealene som 
ligger i gul støysone og i smalere områder mellom bebyggelsen vil likevel være gode 
uteoppholdsarealer i perioder av døgnet. 

Dersom BB1 oppføres med totalt 60 enheter, vil hver leilighet få ca. 70 kvm av 
uteoppholdsarealet på regulert lekeplass 1-3 Resterende kvadratmeter vil kunne oppfylles 
gjennom arealer innenfor byggeformålene og på terrasser/balkonger. Området har en gunstig 
beliggenhet med tanke på nærhet til både Fredrikstadmarka og lekeplasser ved nærliggende 
skoler. Lokaliseringen av leke- og uteoppholdsareal mellom blokkene vil også fungere som en 
naturlig sosial møteplass for beboere i området.  

7.5.5 Tilgjengelighet 

TEK 10 ivaretar krav til tilgjengelighet av boligenhetene og tilgjengelighet til lekearealer og 
uteoppholdsarealer. Det er ikke grunn til å tro at beboerne vil ha større behov for tilrettelegging 
enn dette. Gang- og sykkelveg G/S gir trinnfri adkomst til alle lekeplasser for område BB1. 

7.5.6 Atkomst 

Byggeområdet har atkomst fra Brønnerødveien. V2 er offentlig og knyttet sammen med offentlig 

gang- og sykkelvei. V2 vil samtidig sikre dagens bruk og atkomst av parkeringsplasser på tak 

av carport på Brønnerødveien 2. 

7.5.7 Bilparkering 

Parkering etableres i parkeringskjeller i tillegg til overflateparkering på østsiden av blokkene. 
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Det legges opp til maksimum 1,4 parkeringsplasser pr. boenhet for boliger over 80 kvm og 1 
parkeringsplass for boliger under 80 kvm. Vi mener dette parkeringskravet vil være tilstrekkelig 
også for gjesteparkeringer. Kommuneplanens arealdel stiller et krav om 2 p-plasser for boliger 
over 80 kvm, og 1,5 p-plass for boliger mellom 40 og 80 kvm. Vi vurderer dette kravet til å være 
for høyt i forhold til områdets kollektivdekning og avstand til sentrum. Brønnerødveien får fortau 
som går helt ned til Veumveien. Gang- og sykkelveien langs Veumveien sikrer en god og trygg 
vei til sentrum. 

 

 
Figur 11. Skisse av parkeringskjeller, blokk A-C 

 

7.5.8 Sykkelparkering 

Leilighetstypene vil være aktuelle først og fremst for husholdninger mellom en og tre personer. 
Leilighetstypene er nok mindre aktuelle for større husholdninger på fire-fem personer. Kravet 
til sykkelparkering må ses i sammenheng med dette. Plankonsulent vurderer at et krav til 
minimum 3 sykkeloppstillingsplasser vil være passende, som er i tråd med normen i 
kommuneplanens arealdel for flerbolighus. Oppstillingsplassene skal være lett tilgjengelig og 
bør plasseres i parkeringskjeller eller på bakkeplan ved hovedinnganger. En del av 
sykkeloppstillingsplassene kan med fordel etableres som felles oppstillingsplasser da dette vil 
være mer fleksibelt i bruk. 

7.5.9 Avfallshåndtering og renovasjonsteknisk plan 

Felles avfallsløsning skal framgå av utomhusplan. Avfallshåndteringen bør løses som 
fellesanlegg for hele BB1, og fortrinnsvis langs Brønnerødlia. Topografien gir noen utfordringer 
med tanke på universell utforming og stigningsforhold til avfallsløsningen fra blokk A og C. 
Trinnfri adkomst vil kunne etableres gjennom parkeringskjeller fra blokk C. Høydeforskjellen 
fra inngangspartiet på blokk A og til avfallsløsningen er på illustrasjonsplanen ca. 3 meter, som 
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med 1:20 gir 60 løpemeter rampe/vei. 

Detaljprosjekteringen vil avklare om det er mer hensiktsmessig å etablere egen avfallsløsning 
for blokk A ved parkeringsplass eller ved innkjøring til parkeringskjeller.  

Avfallshåndteringen skal betjene mange enheter og det må derfor benyttes løsninger som 
hindrer vond lukt. Det er samtidig viktig at løsningene er estetisk tilfredsstillende. Aktuelle 
løsninger vil være: 

 

1) Nedgravde containere med lagervolum helt eller delvis under bakkenivå. 
2) Bunntømte containere med lagervolum over bakken, men tømming skjer på tilsvarende 

måte som for nedgravde containere. 

Fullstendig nedgravde containere er mest elegant men også dyrest. Bunntømte containere er 

en rimeligere løsning som også hindrer vond lukt og som er estetisk tilfredsstillende. Kravet 

om tilgjengelige boenheter krever at innkasthøyden ikke må overstige 1,1 meter. 

Renovasjonsteknisk plan er utarbeidet i samarbeid med renovasjonsavdelingen i Fredrikstad 
Kommune, se vedlegg 2. 

7.5.10 Lekeplass, L1, L2 og L3 

Det er avsatt tre lekeplasser på solrike og støyfrie deler av området. Plasseringen sikrer nærhet 
til boligene og tilgjengelighet i samsvar med TEK 10. På grunn av områdets helling og topografi 
vil det ikke være hensiktsmessig å sikre tilgjengelighet til hele lekeplassen. Utomhusplanen må 
imidlertid vise at minimumskrav til tilgjengelighet i samsvar med TEK 10 er tilfredsstilt. L1 og 
L2 grenser til Brønnerødveien. For å sikre trygge lekeplasser må det opparbeides tett 
beplantning eller eventuelt et gjerde mot Brønnerødveien. Arealene planlegges som et grønt 
areal med lekeapparater for barna. 

7.6 Byggeområde BB2, eksisterende bebyggelse  

Området er bebygd og har en forholdsvis høy utnyttelse. Reguleringsplanen viderefører 
eksisterende bebyggelse da det ikke er planer om byggetiltak på eiendommen. Utnyttelsesgrad 
er i tråd med eksisterende bebyggelse og er satt til 45 % BYA. I tillegg til eksisterende 
bebyggelse kan mindre konstruksjoner tillates - dette vil typisk være overdekning for uteplass 
o.l. 

7.7 Byggeområde B/T  

7.7.1 Planlagt bruk 

Det er i hovedsak to ulike typer bebyggelse som er aktuell for området. En type bebyggelse er 
en typisk institusjonsbebyggelse i form av bygg som huser både kontorer og arealer til ansatte, 
samt boenheter til vanskeligstilte. Den andre typen bebyggelse som er aktuell, er 
frittstående/sammenbygde boenheter til vanskeligstilte og der ansatte kun er innom ved behov. 

Illustrasjonsplanen viser en mulig bebyggelse på området. Bebyggelsen er vist skjematisk og 
det understrekes at detaljert arealbruk og bygningstyper ikke er endelig bestemt for dette 
området. Illustrasjonsplanen viser en bebyggelse som utnytter 37% BYA av 40% BYA, som 
planen åpner for. Deler av bebyggelsen er vist i to etasjer. Denne utnyttelsen er noe høyere 
enn planen i praksis gir rammer for, da det for enkelte boenheter vil være vanskelig å 
tilfredsstille kravene til uteopphold.  

7.7.2 Bebyggelsens plassering, høyde og utforming 

Bebyggelsen tenkes som en tett-lav bebyggelse over en- til to etasjer. Maksimal gesimshøyde 
er angitt til 8 meter over planert terreng. Maksimal mønehøyde er 9 meter. Dette er tråd med 
de høyder som er typisk for en tett-lav bebyggelse. 
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7.7.3 Grad av utnytting 

Maksimal utnyttelse angis til % BYA = 40 %. Utnyttelsen er i samsvar med overordnede 
målsetninger om en høy utnyttelse, samtidig som bebyggelsen tilpasses omkringliggende 
bebyggelse. 

7.7.4 Atkomst 

B/T får atkomst fra V4 og gjennom eksisterende intern vei. 

7.7.5 Parkering 

Parkeringsløsninger må ses i sammenheng med det konkrete prosjektet som bygges. Planen 
legger til rette for både felles oppstillingsplasser og parkeringsplasser nærme bebyggelsens 
innganger. 
  

Figur 12. Del av illustrasjonsplan - felt B/T. 
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7.7.6 Sykkelparkering 

Sykkel vil være godt egnet som fremkomstmiddel til sentrum, både for administrativt ansatte 
og beboere. Det er viktig at det i detaljprosjektering legges til rette for syklister med blant annet 
gode oppstillingsplasser. 

7.7.7 Uteoppholdsarealer 

Beboerne og de ansatte i området vil ha forskjellige behov for uteoppholdsarealer. Kravene i 
bestemmelsene er tilpasset dette. Passende arealer må avsettes i forbindelse med 
utomhusplan til hvert enkelt byggeprosjekt. Organiseringen av uteoppholdsarealene, f. eks. 
andelen felles og mer private uteoppholdsarealer må også tilpasses de framtidige brukerne.  

Deler av det potensielle uteoppholdsarealet framstår som noe kupert og vil for enkelte grupper 
være uegnet for uteopphold pga. hensynet til tilgjengelighet. For andre gruppe kan den lille 
kollen sørvest i området derimot bli et spennende og hyggelig leke- og uteoppholdsområde. 
Støyberegning viser at det er mulig å opparbeide støyfrie uteoppholdsarealer uten 
støyskjerming mot Veumveien.  

7.7.8 Tilgjengelighet 

Byggeforskriftene angir minimumskrav til tilgjengelighet for bebyggelsen og for utearealene 
innenfor byggeformålet. En bebyggelse over en etasje vil være svært aktuell og vil gi god 
tilgjengelighet. Ubebygde deler av området vil vanskelig kunne legges til rette fullt ut for 
bevegelseshemmede. Minimumskrav til tilgjengelighet vil imidlertid være kurant å oppfylle. 

7.7.9 Avfallshåndtering 

Generelt: Avfallsløsning må tilpasses det konkrete byggeprosjektet, plassering og utforming 
avklares med renovasjonsavdelingen og vises på utomhusplan. Der avfallsdunker skal 
plasseres må interne veier utformes slik at renovasjonsbiler får snudd på en god måte. 

7.8 Støy  

I forbindelse med planarbeidet er det beregnet støy med utgangspunkt i trafikktall fra sør for 
Ambjørnrødveien (nærmere byen) fra 2013, se vedlegg 5.  

Beregningen ble gjort med en estimert ÅDT på 9300 kjøretøy for Veumveien i år 2029. 
Støyutredningen viser at deler av planområdet ligger i gul støysone, d.v.s. en vurderingssone 
der avbøtende tiltak skal utredes og det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side. 
På grunn av topografien vil en støyskjerm langs Veumveien ha begrenset effekt og vil være 
estetisk uheldig. Lokale støyskjermer vil heller ikke fungere p.g.a. bebyggelsens høyde. Som 
avbøtende tiltak vurderes det som hensiktsmessig å gjøre bygningsmessige tiltak.  

Støyberegningene viser at det aller meste av uteoppholdsarealet på bakkeplan innen 
planområdet vil ligge i grønn sone. Leke- og uteoppholdsarealene er derfor lagt hit. Lydnivå 
på vest- og sydvestvendte fasader for blokk A-C vil ligge over grensen på Lden 55 dB. Her 
anbefales det å skjerme uteareal på balkongene med glass.  

Det er to krav i NS8175 som må hensyntas vedrørende støy fra utendørs støykilder: 

1. Krav til innendørs lydnivå. 

Erfaringsmessig vil ekstra støyisolering av fasade mot støyutsatt side være tilstrekkelig for å 
tilfredsstille krav til innendørs støynivåer der støynivået ligger i gul sone. Balansert ventilasjon 
sikrer god lufttilførsel uten at dette går utover støynivået innendørs. 

2. Krav til lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vindu. 

Godt skjermete balkonger vil erfaringsmessig kunne dempe lydnivået med ca. 10 dB, mens en 
ventilert vinterhage gir en demping av lydnivået på ca. 20 dB. Begge løsninger vil være 
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tilstrekkelig for å tilfredsstille krav til støynivåer på uteoppholdsarealer. 

7.8.1 Avvik fra anbefaling i T1442/2012 

Anbefalingen i tabell 3 i T-1442/2012 sier at støynivå utenfor vinduer til rom med støyfølsom 
bruksformål skal være maks LDEN 55 dB, i gul støysone vil denne anbefalingen være svært 
krevende å oppnå, og det vurderes som hensiktsmessig å tillate et høyere støynivå utenfor 
vinduer på støyutsatt side. Planbestemmelse § 6.2 setter krav om avbøtende tiltak ved at alle 
boligenheter skal ha en stille side og tilgang til et støymessig tilfredsstillende uteareal. Sammen 
med fasadetiltak og balansert ventilasjon vil dette gi tilfredsstillende støysituasjon i samsvar 
med TEK 10. 

7.9 Tilknytning til infrastruktur  

7.9.1 Vann og avløp 

Bebyggelsen skal kobles til offentlig vann- og avløpsnett. Ifølge Fredrikstad Kommune må det 

påregnes behov for trykkøkning av vannet. Det vil ved ombygging av Brønnerødveien legges 

nye vann- og avløpsledninger under Brønnerødveien. Prosjektering og utførelse vil være i 

samsvar med kommunale retningslinjer. Overvann vil i størst mulig grad håndteres lokalt. Det 

vurderes å inngå en utbyggingsavtale. Dette avklares under detaljprosjekteringen. 

7.9.2 Energiforsyning 

Det planlegges å etablere ny nettstasjon i område E2. Kabler strekkes fra eksisterende 

nettstasjon E1 langs Brønnerødveien. Eksisterende høyspent (hensynssone H370) vil bli 

fjernet/revet. Eksisterende boliger vil tilkobles ny nettstasjon. 

7.10 Trafikkløsning  

I forbindelse med planarbeidet er det gjort trafikkvurderinger som er samlet i en rapport, 
jf. vedlegg 6. Rapporten som er utarbeidet beskriver dagens situasjon og konsekvenser av 
planforslaget med hensyn til trafikkgenerering, trafikk på tilstøtende vegnett, trafikksikkerhet, 
parkering og kollektivtrafikk. Trafikkmengder i T-krysset Veumveien x Brønnerødveien er 
vurdert og det er gjort en kapasitetsberegning i programmet SIDRA.  

I forbindelse med detaljregulering av tilstøtende planområde, B113 Brønnerød, har Rambøll 
utarbeidet en trafikkanalyse som i større grad vurderer trafikksituasjonen inn mot Fredrikstad 
sentrum. Trafikkvurderingene er innarbeidet i avsnittene som følger. 

7.10.1 Overordnet trafikksituasjon og veistandard 

Veumveien (Fv. 409) er hovedveien mellom planområdet og Fredrikstad sentrum. Avstanden 

sørover til sentrum er om lag 3,5 km. I nordlig retning er det mulig å følge Fv. 381 fram til E6.  

Trafikkmengden noe sør for planområdet ble i 2013 registrert til 7653 kjt/døgn ÅDT, mens det 

nord for området antas at ÅDT på samme tidspunkt lå på om lag 4000 kjt/døgn. Det antas at 

om lag 70% av denne trafikken går mot sentrum, og 30% nordover. Åpning av Kalnes sykehus 

vil kunne bidra med en trafikkvekst. Fra Fredrikstad sentrum er avstanden til Kalnes noe lenger 

via Fv. 381 enn Fv. 109, men på grunn av bedre trafikkavvikling velger enkelte likevel å kjøre 

Veumveien og Veumskogen til Sarpsborg. Ved en opprusting av Fv. 109, innføring av 

bompenger og som følge av begrenset/kostbar parkeringskapasitet ved Kalnes, vil 

sannsynligvis flere på sikt velge Fv. 109 eller kollektivtransport.  

Veumveien holder i dag en akseptabel standard men er ikke forkjørsveg, noe som kan virke 

ulogisk. Det er sammenhengende gangveg langs vestsiden av vegen inn til Fredrikstad 

sentrum. Christianslundskrysset er bygget opp som en rundkjøring der fire likeverdige veger 

møtes. Kapasiteten ansees som tilfredsstillende. Framskrevne trafikktall tilsier at Veumvegen 
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etter vegnormalen bør utvides til veiklasse S1. Reguleringsgrensen er i satt i senter av vegen, 

men de delene av vegen som vises i planen er dimensjonert slik at det legges til rette for en 

oppgradering av Veumveien til veiklasse S1. Total bredde for veiformålet vil da bli 19 meter 

med kjørebredde 8,5 m, gang- og sykkelvei 3 m og sidearealer . Dette harmonerer med innspill 

fra Statens vegvesen.  

Trafikkveksten som vil genereres ved en full utbygging av planen vil utgjøre om lag 6% av 

trafikkvolumet for Veumveien. En oppgradering av Veumveien må sees i sammenheng med 

trafikkvekst som følge av en mer intensiv arealbruk i randsonen av Fredrikstad generelt og vil måtte 

omfattes av egen reguleringsplan. Planforslaget regulerer derfor bare halve Veumveien og tar 

ikke stilling til vegkapasiteten i øvrige deler av kommunen.  

7.10.2 Trafikksituasjon i tilknytning til tiltaket. 

Brønnerødveien er i dag en gjennomfartsvei mellom Veumveien og Veum psykiatriske 

sykehus i tillegg til at den tjener som adkomstveg for ca. 24 arbeidsreiser, 10 leiligheter samt 

19 eneboliger.  

Det er igangsatt planarbeider for et nytt boligområde nord for planområdet 

(Detaljreguleringsplan B113 Brønnerød). Gjennomkjøringsmuligheten fram til Veum vil 

stenges gjennom denne reguleringen slik at Brønnerødveien blir en ren adkomstvei for 

boligene/institusjonsområdet innen denne reguleringsplanen. Det foreligger ikke trafikktall for 

Brønnerødveien. Om en ser bort fra eventuell gjennomgangstrafikk til Veum, er dagens ÅDT i 

Brønnerødsveien anslått til å være rundt 150 kjt/døgn i dag. (Se trafikkanalyse, vedlegg. 6).  

Ved en full realisering av planen vil ÅDT, etter et maksimumsestimat med 45 arbeidsreiser, 

138 leiligheter samt 19 eneboliger, øke til om lag 650 kjt/døgn. Det er vert å merke seg at 

denne tilsynelatende trafikkveksten på 500 kjt/døgn ligger langt høyere enn den reelle 

trafikkveksten, da gjennomkjøringsmuligheten til Veum vil stenges ved realisering av planen. 

Det er også vanskelig å anslå hvor mye trafikk utbyggingen på område B/T i praksis vil 

medføre, da det endelige antallet boligenheter for dette området ikke er bestemt. Antallet 

sannsynlige arbeidsreiser er anslått i samarbeid med seksjon for helse og velferd i Fredrikstad 

Kommune.  

Kapasitetsberegninger i krysset Veumveien x Brønnerødveien er gjort i programmet SIDRA. 

Med utgangspunkt i framskrevne trafikktall, 70% sørgående trafikk både i Veumveien og fra 

planområdet og 15% av ÅDT i dimensjonerende morgenrushtime, konkluderes det med at 

krysset Veumveien x Brønnerødveien fremdeles vil ha høy kapasitet etter en full utbygging av 

området. 

Trafikkveksten planforslaget medfører utgjør en del av en forventede trafikkøkning på 

Veumveien. Utbyggingen av Brønnerødlia har vært under planlegging i lengre tid og inngår i 

kommuneplanens boligbyggeprogram. Både kommunen og Statens vegvesen er dermed kjent 

med utviklingen.  

Tabell 7. Trafikk på Brønnerødveien. Trafikkmengder som følge av nær maksimal utbygging av reg.plan  
som ble lagt ut til offentlig ettersyn. Antallet boenheter er redusert i ettertid, og belastningen vil bli mindre 
enn tabellen viser. 

 

Område Ansatte Antall boliger  Anslag daglig antall kjøreturer 
(ÅDT) 
 

BB1-(2 – høringsutkast) - 74 259 

BB2 - eksisterende - 10 35 

B/T - nye boliger - 54 189 

B/T - + eksisterende boliger - 19 90 
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B/T - eksisterende ansatte 33  - 38 (80% 5. d. i uken) 

B/T - fremtidig ansatte 30 - 34 (80% 5. d. i uken) 

Totalt eksisterende 
33 29 163 

Økning som følge av planforslag 30 128 482 

Totalt 63 157 645 

 

7.10.3 Brønnerødveien 

Brønnerødveien har i dag en kjørebane med ca. 3,7 meters bredde, noe som vurderes 

som for smalt til å tåle den økte bruken som følger av planforslaget. Brønnerødveien vil 

gjennom en realisering av planen oppgraderes til en total veibredde på 10,5 meter. Dette 

innebærer 5,0 m kjørebane, 2,5 m fortau og sidearealer på 1,5 m. Stigningsforholdene på 

veien vil være 1:10, med en utflating mot Veumkrysset i henhold til veinormalen. P.g.a 

topografien vil det ikke være realistisk å utforme veien med stigningforhold på 1:12, da 

dette vil kreve omfattende skjæringer inn i et område med kvikkleire langs Brønnerødveien. 

Tatt i betraktning at det er et begrenset antall eiendommer veien skal betjene vurderes 

veiens utforming som tilfredsstillende. I enden av Brønnerødveien er det etablert 

vendehammer dimensjonert for lastebiler. 

Krysset Brønnerødveien/Veumveien har i dag en uheldig utforming. Planen stiller 

rekkefølgekrav om at krysset skal omarbeides før det gis brukstillatelse til tiltak etter 

planen. Statens vegvesen skal etter reguleringsbestemmelsene godkjenne detaljert 

byggeplan for kollektivholdeplass, krysningspunkt for fotgjengere samt kryssløsning 

mellom Veumveien og Brønnerødveien. Kryssløsning mot Veumveien utformes som T-

kryss i tråd med veinormalen. Hensynssone ved Veumveien er utarbeidet i samsvar med 

veinormalen figur C.50 håndbok N100 og innspill fra Statens Vegvesen. 

Ved en framtidig utvidelse av Veumveien vil det kunne være aktuelt å sette inn en trafikkøy 

ved krysningspunktet og eventuelt opparbeide et forhøyet gangfelt. 

7.10.4 Kollektivtrafikk 

Det reguleres bussholdeplass for nordgående kjøretøy langs Veumveien, merket K på 

plankartet. Lokalbuss rute 351 kjører på dagtid hver time. Bussholdeplassen skal utformes 

etter prinsippene for universell utforming og i tråd med figur 41 i håndbok 232 fra Statens 

Vegvesen. Holdeplassen forbindes med boligene via gangveg/fortau. Busslomma for 

nordgående kollektivtransport burde ideelt sett vært regulert inn nord for krysset. På grunn 

av topografi og arealbruk i området er busslomma allikevel lagt sør for krysset.  

Det er etablert bussholdeplass i sørgående retning 100 meter nord for krysset mellom 

Brønnerødveien/Veumveien. Det er nødvendig å anlegge et krysningspunkt herfra mot 

Brønnerødveien. I reguleringsplanen er det vist et tilrettelagt krysningspunkt nord for 

Brønnerødveien. Krysningspunktet vil ikke markeres som et ordinært gangfelt, men 

tilrettelegges med f. eks. adkomst i form av fortau (F4), bedret belysningen, opparbeidet 

venteareal med nedsenket kantstein på hver side av vegen og god sikt. Det kan være 

aktuelt å legge inn en trafikkøy inn i Veumveien for å bedre krysningsmulighetene. Statens 

vegvesen skal etter reguleringsbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser § 2.2, bokstav 
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a, godkjenne byggeplan for krysningen.  

7.10.5 Myke trafikanter 

Trafikksikkerheten for myke trafikanter innen planområdet ivaretas med eget fortau 

(F1 – F4) langs Brønnerødlia ned til bussholdeplassen og det tilrettelagte 

krysningspunktet. Det skal i tillegg opparbeides gang- og sykkelveg (G/S) nordover mot 

Hestehagen. Gang- og sykkeltrafikken vil der knyttes til eksisterende gang- og sykkelveg 

vest for fylkesvegen via en gangbro. Med unntak av noen kortere strekninger ved 

Reperslagerveien, er det sammenhengende sykkelveg inn til sentrum, j.f. 

sykkelhovedplanen for Fredrikstad Kommune. En planfri gangbro ved Hestehagen vil være 

en naturlig trasé fra planområdet til barneskolen. Arbeidet med reguleringsplan for denne 

planskilte kryssingen er igangsatt. 

Reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser krever at både gangveg mot Hestehagen og 

Planfri kryssing av Veumveien ved Hestehagen skal være opparbeidet før det gis tillatelse 

til tiltak etter planen. 

Kryssing av Veumveien ved Brønnerødveien tenkes gjort i plan som et tilrettelagt 

krysningspunkt rett nord for Brønnerødveien. I Statens vegvesens håndbok V127 

”Gangfeltkriterier” framkommer det at de fleste alvorlige ulykker der myke trafikanter er 

innblandet skjer i gangfelt. I møte 24.10.2013 godtok statens vegvesen at kryssing av 

Veumveien etableres som et «tilrettelagt krysningspunkt» forutsatt at det etableres 

planskilt kryssing av Veumveien ved Hestehagen, jf. vedlegg 7. Planbestemmelser stiller 

kav om at detaljutformingen avklares under prosjekteringen i samråd med Statens 

vegvesen. Planbestemmelse § 2.2.a sikrer en god kryssløsning før det gis 

igangsettingstillatelse til nye boliger i planområdet. Lignende rekkefølgebestemmelser er 

vanlig praksis i tilsvarende situasjoner og aksepteres av vegvesenet. 

7.10.6 Skolevei 

For å etablere trygg skolevei reguleres gang- og sykkelvei fra planområdet mot 

Hestehagen. Gangvegforbindelsen er koordinert med sykkelvegen i tilstøtende 

planområde i nord (B113) som er under regulering. Fra Hestehagen vil traseen fortsette 

over en framtidig gangbro over Veumveien som også er under regulering.  

Gangvei G/S vil tilknyttes V2 som fører mot Brønnerødveien og den naturlige snarvegen 

gjennom skogen mot Kvernhuset ungdomsskole.  

Nærmeste ungdomsskole er Kvernhuset som ligger 950 m fra Brønnerødveien. Gående 

og syklende kan også benytte stien i fortsettelsen av Brønnerødskogen, som gir en 

skjerma skolevei på ca. 1 km. Avstanden til Ambjørnrød barneskole er ca. 2,5 km med bil, 

mens den vil bli 1,4 km gangavstand på framtidige og eksisterende gangvegsystemer. 

7.10.7 Rekkefølgebestemmelser infrastruktur 

Rekkefølgebestemmelser knytta til infrastrukturen er satt først og fremst med hensyn til 

sikkerheten til fotgjengere og trafikanter. Trafikksikkerheten vil bedres ved at fortau 

etableres langs Brønnerødveien og ved at Kryssløsningen mellom Brønnerødveien og 
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Veumveien utbedres i samråd med Vegvesenet. 

7.11 Overvannshåndtering  

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at overvannshåndteringen skal skje på en måte 

som ikke medfører ulemper andre steder. Fortrinnsvis skal vannet innfiltreres eller 

fordrøyes innen planområdet. Det legges også opp til en materialbruk som skal absorbere 

vann. Lokal overvannshåndtering må sees i sammenheng med vegetasjonen som skal 

bevares i området. Det er viktig å ikke senke vannspeilet i rotsonen til eiketrærne.  

8 Virkninger av planforslaget  

8.1 Landskap/fjernvirkning  

Område B/T skal bebygges med tett-lav bebyggelse. Dette vil videreføre eksisterende 

bebyggelse i området og ikke ha noen skjemmende fjernvirkning. 

For å vurdere fjernvirkningen av planen er det valgt tre standpunkt fra Google Earth. 

Bebyggelsen på BB1 har en høyde som samsvarer med eksisterende bygg på 

Brønnerødveien 2, men ligger imidlertid en del lavere i terrenget. Fjernvirkningen av 

Brønnerødveien 2 gir derfor en god pekepinn på hvor synlig den planlagte bebyggelsen vil 

være. Konklusjonen fra studien er at fjernvirkningen fra bebyggelsen vil være begrenset. 

Det er valgt et punkt langs oppkjøringen ved Ambjørnrødveien for å vise fjernvirkningen 

fra vest. Herfra ser man at Brønnerødveien 2 (og da også planlagt bebyggelse) vil være 

betydelig lavere enn horisonten. Samtidig vil vegetasjonen foran blokkene begrense 

fjernvirkningen. 

Figur 13. Standpunkt 1, sett fra Ambjørnrødveien, ca. 350 m vest for planområdet. 
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Figur 14. Standpunkt 2, sett fra Veumveien 105 (gult hus til høyre), om lag 200 m sørvest for planområdet. Sett fra 
Veumveien vil blokkene framtre i landskapsbildet først når man passerer Veumveien 105. Den nye bebyggelsen vil ligge noe 
lavere enn Brønnerødveien 2 som vises i fotografiet. 

Figur 15. Standpunkt 3, sett fra sørvest ved Liaveien 83, ca. 1,2 km sør for planområdet. Standpunktet viser at Brønnerødlia 
2 knapt er synlig fra en litt større distanse.  
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8.2 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

I avsnittene nedenfor er planen vurdert etter kriteriene som framgår av §§ 8-12 i 

naturmangfoldloven. 

§ 8. Kunnskapsgrunnlaget 

Planområdet er undersøkt gjennom befaringer og det er foretatt utsjekk mot Artskart og 

Miljødirektoratet sin naturbase. Med unntak av seks potensielt hule eiker er det ikke 

registrert forekomster av truede dyr eller planter, viktige naturtyper eller kulturlandskap i 

området eller tilstøtende arealer. Det er heller ikke registrert sårbare arter i sammenheng 

med eiketrærne.  

Hule eiker er etter «Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven» en utvalgt 

naturtype. I samband med planarbeidet er det gjort en konsekvensanalyse, se kap. 8.3. 

Vi anser kunnskapsgrunnlaget om det biologiske mangfoldet som tilstrekkelig for å 

utelukke skade på viktige, biologiske interesser.  

§ 9. Føre-var-prinsippet 

Virkninger av planlagte tiltak innenfor planområdet vurderes i hovedsak å være kjent.  

De potensielt hule eikene innen planområdet ligger ikke som en del av en 

sammenhengende habitat, og vurderes ikke til å være regionalt viktig med tanke på 

artsmangfoldet forbundet med hule eiker. Det er allikevel lagt hensynssone med egne 

bestemmelser over deler av eikebestanden i planområdet.  

§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning 

I henhold til naturmangfoldloven §10, skal en samlet belastning, som f. eks. stykkevis 

nedbygging av landskap, økosystemer, naturtyper og arter unngås.  

For å unngå at en eventuell sammenheng mellom denne og nærliggende eikehabitater 

oppstykkes søkes det å bevare en eikepopulasjon innen planområdet. 

§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: 

Reguleringsbestemmelsene inneholder krav om konkret tiltak som skal iverksettes for å 

verne om de bestående eiketrærne innen planområdet. Disse bæres av tiltakshaver. 

§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Tiltaket er tilpasset eksisterende landskap og vegetasjon innenfor planens rammer. 

Inngrep vil prosjekteres og utføres ihht. konkrete tiltak som framkommer av 

reguleringsbestemmelsene. Det kreves bla. merking av hensynssone rundt trær, bevaring 

av grunnvannsnivå, beskyttelse av stamme mm. 

8.3 Konsekvensanalyse for hule eiker 

8.3.1 Bakgrunn og lovgrunnlag: 

Det er registrert tre potensielt hule eiker innen planområdet og ytterligere flere på de 
tilstøtende eiendommene. Hule eiker er en utvalgt naturtype som etter «Lov om forvaltning 
av naturens mangfold (naturmangfoldloven - NML)» og tilhørende forskrift «Forskrift om 
utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven» skal gis en særskill forvaltning. 
Naturmangfoldloven skal virke sammen med plan- og bygningsloven i samsvar med 
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«vektleggingsregelen» som i denne saken vil innebære at konsekvensene av vern og 
utbygging skal settes opp mot hverandre. I forbindelse med planarbeidet er det gjort en 
konsekvensanalyse som er innarbeidet i planforslaget, jf. naturmangfoldloven § 53. 

Etter forskriftens § 3-3 defineres hule eiker som «…eiketrær som har en diameter på minst 
63 cm, tilsvarende omkrets på 200 cm, samt eiketrær som er synlig hule og med en 
diameter på minst 30 cm, tilsvarende omkrets på minst 95 cm. Diameter og omkrets måles 
i brysthøyde (1,3 m) over bakken. Synlig hule eiker defineres til å være eiketrær med et 
indre hulrom som er større enn åpningen og der åpningen er større enn 5 cm…». I tillegg 
ansees individer i nærområdet som viktige for rekruteringen.  

8.3.2 Hule eiker som habitat  

Det finnes to hovedarter av eik i Norden – vintereik og sommereik i tillegg til en hybrid av 

disse. Eikene er utbredt i de varmere delene av Sør-Norge og kan bli svært gamle. Eikene 

har kart fortalt et livsløp som kan deles i fire faser: (1) de vokser de opp som friske trær, 

(2) trærne svekkes av råte men fortsetter å vokse langsomt, (3) trærne dør langsomt og 

det åpner seg hulerom og (4) trærne faller ned og råter bort. Denne livssyklusen kan ta 

mange hundre år og det er de to siste fasene som er viktigst for det biologiske mangfoldet 

som omgir trærne. Antallet store, hule eller råtnende eiker går nedover og tilveksten skjer 

av naturlige grunner langsomt. Det ble spesielt tatt ut mye eiketømmer i forbindelse med 

eksport for skipsbygging på 1600-tallet. I dag er eiketrærne mer truet av utbygging.  

Når eikene råtner innvendig åpner det seg hulerom som blir levestedet for mange 

rødelistearter av sopp, lav, innsekter, leddormer osv. som igjen er viktig for fuglelivet. 

Enkelte av artene lever utelukkende på eik. Det dannes dermed lite økosystem rundt hver 

eik. Det er derfor nødvendig å verne om disse livsmiljøene. 

Mange av artene som er tilknyttet hule eiker lever innenfor et avgrenset område. Dersom 

avstanden mellom disse livsmiljøene blir for stor (mer enn 100-200 meter), mister de evnen 

til å spre seg og utveksle gener. Det er derfor viktig å se habitatet i en større sammenheng 

slik at større eikebestander ikke blir oppsplittet.  

Figur 16. Utklipp fra DN-rapport 1-2012, som viser utbredelsen av sommereik (til venstre) og vintereik (tilhøyre) 
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8.3.3 Registrerte eiker innen planområdet og tilstøtende områder 

Som en følge av at forskrift om utvalgte naturtyper trådte i kraft, iverksatte Fredrikstad 

kommune en registrering av hule og potensielt hule eiker i kommunen. I kartutsnittet nedenfor 

vises et utsnitt av registreringene som ble gjort. Hver eik er her markert som et blått punkt. Det 

er viktig å merke seg at ikke alle de registrerte eikene nødvendigvis er hule. Planområdet ligger 

i sentrum av de røde sirklene. Den ytterste sirkelen viser registreringer innen 2,5 km fra 

planområdet, og den indre sirkelen 0,5 km.  

Det er registret tre eiker innen planområdet. Registreringene inneholder data om omkrets, 

tilstand, kroneform, vitalitet, hul-åpning, beskrivelse av vedmuld, barkesprekker, mosedekning, 

busk- blad- og skorpelavdekning på stamme, gjengroing nær trærne, menneskelig påvirkning, 

skjøtselsbehov, bekrivelse av omgivelsene, avstand til neste eik, truethet og beskrivelse av 

eventuelle rødelistearter. Koordinatene ble trolig innmålt med en håndholdt GPS og er derfor 

innmålt mer nøyaktig i forbindelse med regulering av området. De registrerte eikene er 

klassifisert og gitt Id-nummer i Miljødirektoratets naturbase, se fig. 19. Angitt nummer i 

naturbasen er f. eks. «BN00096391». Av praktiske årsaker er bare de siste fire sifrene benyttet 

i denne sammenhengen.  

Eikene Id 6784 og Id 6018 ligger om lag 70 meter fra hverandre med Id 5485 i midten. Som 

beskrevet i tabell 9, er alle eikene innen planområdet livskraftige og ikke synlig hule. Det er 

derfor sannsynlig at de på det nåværende stadiet ikke danner grunnlaget for det karakteristiske 

naturmangfoldet hule eiker kan omgi seg med. Eikene innen planområdet har imidlertid 

potensiale for å bli hule på sikt, og må sees i sammenheng med tilstøtende eiker.  

Eik Id 6784 er frittliggende og et flott landskapselement. Eik Id 5485 og Id 6018 ligger i et mer 

gjengrodd område, hvor det også er registrert flere andre eiker. Utenfor planområdet, om lag 

fem meter fra eik Id 6018 vokser en eik, Id 6391, som er registrert som hul. Det finnes også 

flere yngre eiker i området som ikke er registret som potensielt hule eiker. 

Figur 17. utsnitt av kommunens registrering av hule eiker 
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Tabell 9 viser data fra feltundersøkelsene som ble gjort ved registrering av eikene. 

Id-reg: Id 6784 Id 5485 Id 6018 Id 6391 

Lokalitet: Brønnerødveien 2B Brønnerødveien 2B Veumveien 113 Veumveien 113 
Utforming: Stor "frisk" Stor "frisk" Stor "frisk" - 
Verdi: Frisk, livskraftig > 250 cm Frisk, livskraftig > 

250 cm 
Frisk, livskraftig > 
250 cm 

- 

Omkrets: 375 250 245 235 
Påvirkning: Grener kappet i gammel 

tid, Grener kappet i nyere 
tid 

Grener kappet i 
gammel tid 

Ingen Grener kappet i 
gammel tid 

Tilstand Ikke hul Ikke hul Ikke hul Synlig hul 
Vitalitet Høy Høy  Nedsatt - 
Gjengroing rundt Småtrær/busker Småtrær/busker Småtrær/busker 

Trær i samme høyde 
Småtrær/busker 
Trær i samme høyde 

Barksprekker 1,5 – 3 cm 1,5 – 3 cm 1,5 – 3 cm - 
Mosedekning <25% <25% <25% - 
Skorpelavdekning  25-50% >50% - 
Busk/bladlav Middels Ingen Ingen - 
Skjøtsbehov: Fristilling Fristilling Fristilling Fristilling 
Truethet: Anntatt svært truet Ikke truet Ikke truet - 
Antall eier innen 50 
m. 

4 friske og 1 hul 4 friske og 1 hul 4 friske og 1 hul 4 friske og 1 hul 

Kommentar: Skal være truet av 
utbyggingsplaner. 

  Bolig og 
kraftledninger i treets 
fallradius 

Figur 18 viser registreringen av store eiker i nærområdet til planområdet og sentrale deler av 

Fredrikstad. Sirkelen har en diameter på 2 km og viser en fragmentert forekomst av store eiker.  

Avstanden til nærmeste eik ved Ambjørnrødveien er 360 meter, mens avstanden til nærmeste 

sammenhengende miljø, som ligger i en solrik lisone like øst for Seutelva, er 1,3 km. 

 

Figur 18. Sirkelen viser registreringer innen 1 km. fra planområdet 
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8.3.4 Løsningsforslag  

To av eikene innen planområdet (Id 5485 og Id 6018) og en like vest for plangrensen 

(Id 6391) vil komme i direkte konflikt med de opprinnelige utbyggingsplanene. Det ansees 

imidlertid som viktig med en tett arealutnyttelse, og det vil bli vanskelig å realisere den 

skisserte bygningsformen dersom antall boenheter reduseres. Selv om Id 6391 ligger 

utenfor plangrensen vil influensområdet til treet omfatte deler av planområdet. 

Id 5485 vil komme mellom to bygninger og det er fare for at terrengarbeider vil kunne 

forstyrre livsvilkårene. Id 6018 vil også ligge nær et bygg samtidig som avstanden er kort 

til Id 6391, som er en hul eik. Vi har derfor valgt å fjerne to av eikene (Id 5485 og Id 6018) 

og til gjengjeld regulere hensynssoner over de gjenværende (Id 6784 og Id 6391) som er 

vurdert til å være mest verdifull for denne naturtypen. For å begrense skaden på 

Figur 19. Figuren viser det opprinnelige planforslaget med de registrerte eikene. Eikene ble korrekt innmålt i september 
2014. Eikene merket med rødt er vurdert til å være viktigst, og er gitt en hensynssone. G/S er flyttet i ettertid. 
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naturmangfoldet og bedre vilkårene, har Id 6391 behov for fristilling. Plasseringen av 

bygningsmassen som ble skissert i det opprinnelige planforslaget er justert for å ta hensyn 

til rotsonen rundt eik Id 6391.  

Innen hensynssonene er det gitt bestemmelser om skjøtselstiltak og begrensninger for 

tiltak som kan gi mekaniske skader på de gjenværende eikene både under anleggssonen 

og senere. I hensynssonen rundt eik Id 6391 er det gitt bestemmelser som skal sikre at 

eika fristilles og at forholdene skal legge til rette for rekrutering av nye hule eiker. Det er 

også tatt inn bestemmelser som at deler av eikene som hugges ned skal plasseres i 

nærheten av eik Id 6391 for å fungere som hul eik, samt at overvann skal infiltreres lokalt.  

8.3.5 Konsekvenser 

Hugging av Id 5485 og Id 6018 vil ikke få noen umiddelbare konsekvenser for 
artsmangfoldet knyttet til naturtypen «hule eiker», da trærne ikke er hule. En hugging vil 
imidlertid forhindre at trærne blir hule en gang i framtiden. Antall individer og 
aldersvariasjonen for denne eikelokaliteten vil samlet sett reduseres.  

En utbygging vil også kunne få konsekvenser for de gjenværende trærne (Id 6784 og Id 
6391) både under anleggsfasen og i det videre livsløpet dersom det ikke gjøres avbøtende 
tiltak. Uhell med maskiner eller lagring av materialer og utstyr vil kunne skade bark og 
røtter. Graving i rotsonen vil kunne påføre treet råteskader, eller endre grunnvannstanden. 
Selv om trærne ikke er direkte truet av byggeaktiviteten vil også menneskelig nærvær og 
feil skjøtsel, som igjenfylling av hule eiker, kunne forstyrre kontinuiteten og fremveksten av 
denne spesielle naturtypen. Dette vil kanskje spesielt gjelde Id 6784 som ligger og vil ligge 
i et hageanlegg mellom byggene.  

Trærne danner ikke noe markant landskapsbilde og er ikke en del av et særskilt kulturmiljø 
eller friluftsområde.  

Et bortfall av to av i alt seks trær vil kunne få konsekvenser for det lokale naturmiljøet 
dersom det ikke iverksettes avbøtende tiltak for de gjenværende trærne. Et bortfall av hele 
eikelokaliteten på Brønnerød vil føre til en fragmentering av hule eiker som naturtype, og 
dermed få regionale konsekvenser.  

8.3.6 Konklusjon 

For å muliggjøre byggeprosjektet er en avhengig av å fjerne to av eikene og justere 
byggeplanene. De resterende eikene innen planområdet er gitt hensynssoner med 
bestemmelser som bedrer vilkårene for de gjenværende trærne og som på lang sikt legger 
til rette for rekrutering av nye eiker. Lokaliteten er liten, og avstanden til andre eller større 
og livskraftige miljøer er mer enn 1 km. Lokaliteten ansees derfor ikke som regionalt viktig 
slik situasjonen er i dag. På lang sikt kan det være mulig å etablere nye eikemiljøer andre 
steder i kommunen. Ved å bevare deler av denne lokaliteten forebygges fragmenteringen 
av hule eiker som habitat slik at det blir mulig å bygge opp et stabilt eikemiljø der det finnes 
trær i ulike aldre. 
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8.4 ROS -analyse  

Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til avbøtende tiltak. Analysen er 
basert på en sjekkliste fra DSB. 

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 
kan påvirke planområdets funksjons, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke 
omgivelsene (hhv. konsekvenser for og konsekvenser av planen). Temaer som er med i 
sjekklisten, men ikke er til stede i planområdet eller planen er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” 
 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

 Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede 

 Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse 

 Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig) 

 Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men 

det er en teoretisk sjanse  

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i: 

 Ubetydelig (1): Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig 

 Mindre alvorlig (2): Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade 

dersom reservesystem ikke fins 

 Alvorlig (3): Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes 

ut av drift over lengre tid 

 Svært alvorlig (4): Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd; 

langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift 

 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 

              Konse- 

              kvens: 

Sannsyn- 

lighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre 

alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært 

alvorlig 

4. Svært 

sannsynlig 

    

3. Sannsynlig     

2. Mindre 

sannsynlig 

    

1. Lite 

sannsynlig 

    

 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

 Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 

 Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres 

 Tiltak som reduseres sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er 

mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 
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Hendelse/situasjon  Aktu

elt? 

Sann-

synlig 

Kons. Risk. Kommentar/tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan tiltakene medføre risiko for: 

1. Masseras/skred  Ja 2 3  Geotekniske 

undersøkelser viser at det 

er kvikkleire i området. Se 

egen ROS-analyse 

områdestabilitet, vedlegg 

4. 

2. Snø/sørpeskred  Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom  Nei     

5. Tidevannsflom  Nei     

6. Radongass Ja 2 3  Aktsomhetskart viser at 

grunnen består av 

bergarter som kan avgi 

radongass, se merknad 

etter tabell. 

Vær, vindeksponering. Er området: 

7. Vindutsatt  Nei      

8. Nedbørutsatt  Nei     

Natur- og kulturområder: 

9. Sårbar flora  Ja 3 2  Det er registret tre hule 

eiker innen planområdet. 

se egen vurdering under 

kapittel 8.3. 

10. Sårbar fauna/fisk  Nei     

11. Verneområder  Nei     

12. Vassdragsområder  Nei     

13. Fornminner fredet)  Nei     

14. Kulturminne/-miljø  Nei     

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltakene få konsekvenser for: 

15. Vei, bru, knutepunkt Nei     

16. Havn, kaianlegg Nei     

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei     

18. Brann/politi/sivilforsvar Nei     

19. Kraftforsyning Nei     

20. Vannforsyning Nei     

21. Forsvarsområde Nei     

22. Tilfluktsrom Nei     

23. Områder for idrett/lek Ne     

24. Park; rekreasjonsområder Nei     

25. Vannområder for friluftsliv Nei     

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Nei     

27. Permanent forurensning Nei     

28. Støv og støy; industri Nei     

29. Støv og støy; trafikk Ja 3 2  Området vil kunne bli 

støyutsatt ihht. T-
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1442/2012 ved en 

trafikkøkning. Støyen lar 

seg avbøte. 

30. Støy; andre kilder Ja 3 1  En begrenset del av 

planområdet, nord for 

eksisterende bebyggelse, 

ligger innenfor gul 

støysone for støy fra 

Bjørndalen skytebane. Det 

er ikke behov for 

avbøtende tiltak innen 

planområdet. 

31. Forurenset grunn Nei     

32. Forurensning i sjø Nei     

33. Høyspentlinje (stråling) Ja 2 2  Eksisterende 

høyspenningsanlegg 

flyttes/ legges i jord. 

34. Risikofylt industri Ne     

35. Avfallsbehandling Nei     

36. Oljekatastrofeområde Nei     

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akuttforurensning Nei     

38. Støy og støv fra trafikk Ja 1 1  Trafikkvekst gir moderat 

økt støybelastning.  

39. Støy og støv fra andre 

kilder 

Nei     

40. Forurensning i sjø Nei     

41. Risikofylt industri Nei     

Transport. Er det risiko for: 

42. Ulykke med farlig gods Nei     

43. Vær/føre begrenser 

tilgjengelighet til området 

Nei     

Trafikksikkerhet 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja  1 2  Trafikkvekst gir økt risiko 

45. Ulykke med 

gående/syklende 

Ja  2 2  Trafikkvekst gir økt risiko 

46. Ulykke ved 

anleggsgjennomføring 

Nei     

47. Andre ulykkespunkter Nei     

Andre forhold 

48. Sabotasje og 

terrorhandlinger 

Nei     

- er tiltakene i seg selv et 

sabotasje/terrormål 

Nei     

- er det potensielle 

sabotasje/terrormål i nærhet 

Nei     

49. Regulerte vannmagasiner, 

med spesiell fare for usikker is, 

endringer i vannstand med 

mer. 

Nei     

50. Naturlige Nei     
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terrengformasjoner som utgjør 

spesiell fare (stup etc.) 

51. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc. 

Nei     

52. Spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomføring 

Nei     

 

Oppsummering av hendelser og avbøtende tiltak. 

ROS-analysen viser at det er fire aktuelle hendelser (merket gule) som medfører en 

vurdering av om en skal sette inn tiltak:  

Hendelse 1. Masseras /skred 

Sydvest i området er det funnet kvikkleire og denne delen er tatt ut av reguleringsplanen. Det 

vil si at det i planområdet ikke er kvikkleire eller sprøbruddsmateriale. Siden det er funnet 

kvikkleire like ved det aktuelle utbyggingsområdet er det utført en geoteknisk ROS-analyse (se 

vedlegg 4) med vurdering av stabilitetsforholdene. Konklusjonen er at et initialras vil stoppe 

utenfor planområdet og at stabilitetsforholdene i planområdet er tilfredsstillende. 

Hendelse 6. Radongass 

Aktsomhetskart for radon (NGU/Statens strålevern, 2006) viser forhøyede 

urankonsentrasjoner i Fredrikstad, noe som gir et økt potensial for at grunnen i kommunen 

generelt kan avgi radongass. Det kan være store lokale variasjoner, samt årsvariasjoner i 

konsentrasjonen av radon i inneluft. Siden planområdet ligger opp mot en topp, kan det være 

en forhøyet mulighet for at radon fra grunnen trekkes inn i en bygning (skorstenseffekt). Det er 

det viktig å forebygge med f. eks. å legge til rette for ventilering av byggegrunnen. Dette følger 

av teknisk forskrift. 

Når bolig tas i bruk skal innvendig radonkonsentrasjon ligge under 100 Bq/m3. Dersom 

radonkonsentrasjonen overstiger 100 Bq/m3 skal det iverksettes tiltak.  

Hendelse 9. Sårbar flora 

En utbygging vil redusere antall individer i eikelokaliteten. Eikelokaliteten ansees ikke som 
regionalt viktig i dag. Føre var kreves allikevel gjort avbøtende tiltak for de resterende trærne. 
Se ellers kapittel 8.3. om hule eiker. 

Hendelse 29. Støv og støy; trafikk  

Området vil kunne bli støyutsatt ved en framtidig trafikkøkning i Veumveien. Planen legger til 

rette for at uteområder og lekearealer skal kunne skjermes tilstrekkelig med enkle avbøtende 

tiltak. Se vedlegg 5. 

Hendelse 33. Høyspentlinje (stråling) 

Et 22 kV høyspent luftstrekk kommer inn nord i planområdet. Høyspentledningene er omgitt 

av et elektromagnetisk felt som vil variere med mengden elektrisitet som går gjennom 

ledningene, og som avtar i takt med avstand til kabelen. Det aktuelle ledningen har et 

begrenset felt. Det er påvist at barn som oppholder seg i sterke magnetiske felt har en økt 

risiko for å utvikle leukemi. Utover dette er det ikke påvist noen helsefare ved å oppholde seg 
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ved høyspentledninger. Tiltaksgrensen for elektromagnetiske felt er satt til 0,4 µTesla. Av 

estetiske og sikkerhetsmessige årsaker blir luftstrekket fjernet eller lagt som jordkabel gjennom 

planområdet. Magnetfeltet vil da forsvinne helt eller begrenses tilstrekkelig. 

Hendelse 38. Støy og støv fra trafikk.  

Gjennomføringen av forslaget innebærer økt belastning på Brønnerødveien, men med lav 

fartsgrense vil støynivåene være lave 

Hendelse 44. Ulykke i av-/påkjørsler 

En moderat trafikkøkning som følge av tiltaket vil medføre økt støybelastning og høyere risiko 

for trafikkulykker. Brønnerødveien er bratt og det er en risiko for ulykker på glatt føre. Det er 

tatt inn i planbestemmelsene at utformingen av krysset må godkjennes av Statens vegvesen. 

Hendelse 45. Ulykke med gående/syklende 

Gående og syklende krysser Veumveien i plan, som gir en risiko for ulykker. Faren for 

ulykker vurderes som så lav at det ikke er hensiktsmessig med en egen undergang. Fortau er 

ikke anbefalt fordi det er så få krysninger. Skoleveien vil få en planfri kryssing ved 

Hestehagen. 

8.5 Virkninger av planforslaget. 

8.5.1 Forbedring av fremkommelighet, trafikksikkerhet:  

Brønnerødveien utvides i tillegg til at det etableres fortau langs hele Brønnerødveien ned til 
busslomma. Mot nord etableres vendehammer. Samtidig etableres ny kryssløsning mot 
Veumveien som er mer oversiktlig og trafikksikker. Samlet sett må dette sies å innebære en 
vesentlig forbedring av dagens forhold. Med opparbeiding av gang- og sykkelveg vil skoleveien 
til Ambjørnrød skole bli vesentlig forbedret for området. 

8.5.2 Forbedring av kollektivtransport:  

Det etableres busslomme for nordgående trafikk langs Veumveien. Dette vil gjøre at 
kollektivtransport blir et mer aktuelt fremkomstmiddel for beboerne i området, spesielt til 
nærtransport til og fra byen. 

8.5.3 Trafikkøkning 

En realisering av planen vil medføre en trafikkøkning i området, som igjen vil medføre 
moderate ulemper med støy og støv langs Brønnerødlia. Det er utarbeidet en støyfaglig 
utredning som viser hvor omfattende støyproblemet vil kunne bli, Jf. vedlegg 5. 

8.5.4 Fjern- og nærvirkning:  

Standpunktene viser at prosjektet vil ha en begrenset fjernvirkning. Med tanke på at dette er 
forholdsvis sentrumsnært, er det viktig å planlegge med høy utnyttelsesgrad. Vi mener planen 
innebærer enn god balanse mellom fortetting og tilpasning til eksisterende bebyggelse. 

Reguleringsplanen åpner for at nye bygg kan legges 4 meter fra eiendomsgrensen, og at de 
kan ha en gesimshøyde som etter lovens generelle avstandsbestemmelser, i PBL § 29-4, ville 
tilsvare en byggegrense på rundt 6,5 meter. Ved å tillate at høye bygninger legges 4 meter fra 
eiendomsgrensen vil den praktiske byggegrensen inne på naboeiendommene forskyves 2,5 
meter. Avstandskravet er satt ut fra generelle branntekniske hensyn. Innen felt BB1 vil den 
framtidige bebyggelsen fullsprinkles. Faren for brannsmitte er dermed redusert, og den 
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praktiske byggegrensen for naboeiendommene vil ikke endres. Det er tatt inn bestemmelser 
som sikrer en slik sprinkling.  

8.5.5 Naturmangfold: 

En utbygging vil redusere antall individer i eikelokaliteten. Eikelokaliteten ansees ikke som 
regionalt viktig i dag. Føre var kreves allikevel gjort avbøtende tiltak for de resterende trærne. 
 

9 Innkomne innspill  

Det er mottatt sju innspill i saken. Innspillene er gjengitt i forkortet utgave nedenfor og 
kommentert av plankonsulent. 

9.1 Statens vegvesen  

Merknadene går på at kryssutforming mot Veumveien må utbedres og at Brønnerødveien bør 
utbedres. 

Kommentar: 

Merknadene er hensynstatt og ivaretas i planen. 

9.2 Fredrikstad Kommune, prosjektadministrasjon  

Merknadene gjelder kryssutforming, utbedring av Brønnerødveien, samt teknisk infrastruktur 
som overvann, vann og avløpsnett. 

Kommentar: 

Tekniske krav i forbindelse med vann og avløp og overvannsløsninger vil løses ved 
detaljprosjektering. Med unntak av overvannshåndtering er det ikke vurdert som nødvendig å 
ta med disse kravene i planbestemmelsene,. Merknader vedrørende veiutforming er ivaretatt i 
planforslaget. 

9.3 Fredrikstad Kommune ved avdeling Miljø og Landbruk 

folkehelsekoordinatoren og kommuneoverlegen.  

Merknadene gjelder støy, radon og trafikksikkerhet. Bestemmelser som ivaretar merknadene 
er innarbeidet i planen. Kommunen skriver at det bør gjøres en enkel overslagsberegning for 
å få et første inntrykk av mulig støykonflikter i tilknytning til støy fra bygg- og 
anleggsvirksomheten. 

Kommentar: 

Forslagsstiller vurderer dette til å ikke være hensiktsmessig da den nye bebyggelsen ikke 
kommer spesielt tett innpå eksisterende bebyggelse. Bestemmelse om at støyretningslinjen 
skal gjelde tas inn i planbestemmelsene. 

 

9.4 Østfold Fylkeskommune, samfunnsplanavdelingen  

Brevet er et standardbrev der det vises til nasjonale veiledere som må hensynstas i 
reguleringsplanen. Samtidig vises det til trafikkforhold, kollektivtrafikk og leke- og 
uteoppholdsarealer som spesielt viktig. Fylkeskommunen ber også om at det redegjøres for 
hvordan utbyggingen av området forholder seg til utbyggingsprogrammet for boliger i KPA, der 
utbygging av Brønnerødlia er først satt opp fra 2015. 

Kommentar: 
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På grunn av en lang planprosess er vi allerede i 2015. Bestemmelse om meldeplikt ved 
arkeologiske funn legges inn. Merknadene vedrørende trafikkforhold og 
leke/uteoppholdsarealer er ivaretatt i planen. Nærmeste bussholdeplass for sørgående trafikk 
ligger 100 meter nord for krysset mot Veumveien. For nordgående trafikk etableres ny 
bussholdeplass.  

9.5 Fylkesmannen i Østfold 

Fylkesmannen skriver at det legges stor vekt på å få til en høy utnyttelse av arealene, som 
innebærer en høy boligtetthet og en oppfølging av kollektivtransportruter og gode gang/ 
sykkelforbindelser til sentrum. Fylkesmannen skriver også at tidspunkt for byggestart bør 
vurderes i planen og legges inn som rekkefølgebestemmelse. 

Kommentar: 

BB1 planlegges med en relativ høy utnyttelse i samsvar med nasjonale føringer. Tidligere 
«BB2» er tatt ut av planen, da det ble for høy arealutnyttelse. Å legge inn planbestemmelse 
om tidspunkt for byggestart vurderes som lite hensiktsmessig, da planleggingsperioden og 
byggeperioden i seg selv tilsier at innflytting før vil være lite realistisk.  

9.6 Fredrikstad Energinett AS (FEN) 

Innenfor reguleringsområde har FEN to nettstasjoner samt høy-. og lavspent kabel/luftanlegg. 
FEN ber om at arealer og nødvendige rettigheter for fremføring av strømforsyningsanlegg 
stadfestes sammen med reguleringsplanen. 

Kommentar 

Merknaden er hensynstatt i reguleringsforslaget, nødvendige arealer og rettigheter er 
innarbeidet i reguleringskart og i planbestemmelser.  

9.7 Fredrikstad Kommune, barnerepresentanten 

Merknaden fra barnerepresentanten er utformet som et standardbrev med opplisting av 
nasjonale føringer/målsettinger som er relevant for barn og unges bruk av området. 

Kommentar 

Merknaden er hensynstatt i utarbeidelse av planforslaget, det er avsatt eget formål for 
lekeplasser som skaper et støyfritt, grønt, åpent område.  


