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Møtebok
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Planutvalget 19.01.2017 9/17
Bystyret 09.02.2017 8/17

Forslag til detaljregulering for Brønnerødlia planID 0106 1054 - Sentrum 
Forslagsstiller: Betongbygg Eiendom AS og 
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 Brønnerødlia planID 0106 1054, plankart datert 15.10.2012, sist 
revidert 5.12.2016 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 8.2.2013, sist 
revidert 5.12.2016.

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 Brønnerødlia planID 0106 1054, plankart datert 15.10.2012, sist 
revidert 5.12.2016 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 8.2.2013, sist 
revidert 5.12.2016.

Bystyrets behandling 09.02.2017:
Rådmannen orienterte i forhold til spørsmål fra Anita Vik vedr. definisjon «vanskeligstilt».

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 Brønnerødlia planID 0106 1054, plankart datert 15.10.2012, sist revidert 
5.12.2016 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 8.2.2013, sist revidert 5.12.2016.

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 Brønnerødlia planID 0106 1054, plankart datert 15.10.2012, sist 
revidert 5.12.2016 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 8.2.2013, sist 
revidert 5.12.2016.

Sammendrag
Planforslaget er utarbeidet av SG arkitekter AS som plankonsulent på vegne av 
forslagsstiller Betongbygg Eiendom AS og Fredrikstad Kommune TD 
Prosjektadministrasjon. 
Planområdet ligger øst for Veumveien ved Brønnerødveien, og utgjør totalt ca. 30 dekar.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger i form av blokkbebyggelse og 
bolig/tjenesteyting.

Planforslaget avviker fra kommuneplanens arealdel ved at deler av eiendommen 211/56, 
omfattes av et lite område som er avsatt til LNF-formål der det reguleres til 
bolig/tjenesteyting. Avviket i forhold til kommuneplanens arealdel er vurdert etter forskrift om 
konsekvensutredninger (KU).  Avviket er vurdert til ikke å utløse krav om 
konsekvensutredning.

Forslag til detaljregulering for Brønnerødlia ble i henhold til vedtak i planutvalget 27.8.2015, 
sak 66/15, vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 11.9.2015 -
26.10.2015.
Det kom inn 16 innspill. Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune hadde innsigelse til 
planforslaget. Planforslaget er omarbeidet for å imøtekomme vegvesenets og 
fylkeskommunens innsigelser. 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 Brønnerødlia, pågår det reguleringsarbeid med et planforslag 
som har felles planavgrensning i nord, B113 Brønnerød planID 0106 1011. Planforslaget for 
Brønnerødlia var tidligere en del av planforslaget for B113 Brønnerød, men ble tatt ut og 
reguleres nå som egen plan fordi Betongbygg ønsket å regulere området selv.
I tillegg pågår det nordvest for planområdet B113 Brønnerød, arbeid med et planforslag for 
gangbro Hestehagen – Veumveien planID 0106 1103. Dette planforslaget tilrettelegger for 
planfri kryssing av Veumveien ved veikrysset Hestehagen-Veumveien. I tillegg tilrettelegges 
det også for kjørbar gang- og sykkelvei frem til planområdet for B113 Brønnerød i 
forlengelse av stikkvei fra Hestehagen. Dette skal bidra til å sikre myke trafikanter, og da 
særlig skolebarn, trygg ferdsel fra Brønnerødlia over Veumveien mot Ambjørnrød 
barneskole. 

Vedlegg
1. Oversiktskart 
2. Plankart datert 15.10.2012, sist revidert 5.12.2016.
3. Reguleringsbestemmelser datert 8.2.2013, sist revidert 5.12.2016.
4. Planbeskrivelse datert 10.1.2013, sist revidert 5.12.2016.
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5. Illustrasjonsplan datert 5.12.2016 (Ikke juridisk bindende).
6. Kartoversikt med planforslagene for Brønnerødlia, B113 Brønnerød og gangbro 

Hestehagen-Veumveien.
7. Renovasjonsteknisk plan datert 18.10.2012, revidert 18.5.2015.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Øvrige saksdokumenter, se sak 11/21410.

Saksopplysninger
Bakgrunn for planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger i form av blokkbebyggelse og 
boliger/tjenesteyting. Tilrettelegging for boliger/tjenesteyting er en videreføring av dagens 
bruk av Brønnerødlia med boliger for vanskeligstilte.
Planområdet nord for Brønnerødveien (211/44) eies av Betongbygg Eiendom AS, mens 
området sør for Brønnerødveien (211/56, 211/3 og 211/9) eies av Fredrikstad kommune.

Planforslaget er utarbeidet av SG arkitekter AS som plankonsulent på vegne av 
forslagsstiller Betongbygg Eiendom AS og Fredrikstad Kommune TD 
Prosjektadministrasjon.

Overordnet planstatus
Planforslaget avviker noe fra kommuneplanens arealdel. Det er regulert til bolig/tjenesteyting 
i et lite område 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 ligger nord for Fredrikstad sentrum, på østsiden av Veumveien ved 
Brønnerødveien.
I planområdet inngår Brønnerødveien 2, som består av et eksisterende leilighetsbygg med 
hageanlegg. Det er gressplen med noen frukttrær foran leilighetsbygget i Brønnerødveien 2.

Eiendommen 211/56 (eier Fredrikstad kommune) fungerer som institusjon og består av 
administrasjonsbygg som betjener fire boliger for personer med spesielle behov.
De resterende arealene består av et inneklemt jorde og av utmark.

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 eiendom 
211/44 (eier Betongbygg Eiendom AS) ligger en forholdsvis bratt skråning med tett 
vegetasjon. Vegetasjonen består av kratt og en del høye løvtrær. Noen steder stikker 
grunnfjellet opp i dagen.
Det har ikke foregått aktivitet på eiendommen som tilsier at grunnen i området kan være 
forurenset.

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

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

Det er fotballbane og lysløype ved barnehagen ved Veum allé, ca. 1 km nordøst for 
planområdet. 
Like i nærheten av planområdet ligger Fredrikstadmarka med flott turterreng både sommer 
og vinter. 

Eksisterende vann- og avløpsnett er ifølge Fredrikstad kommune i dårlig tilstand. Det er 
behov for en trykkøkning av vannet. Ved utbyggingen av planområdet vil det bli lagt nye 
vann- og avløpsledninger som kan betjene området.
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Det går en høyspentlinje fra Veumveien og inn på planområdet. Høyspentlinjen planlegges 
erstattet med jordkabel ved utbygging av felt BB1.
 
Området ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. 

Atkomst til planområdet går via Brønnerødveien med kryss mot Veumveien. Brønnerødveien 
er bratt og forholdsvis smal (målt til ca. 4 meter). Veien har en uheldig kryssutforming mot 
Veumveien. Trafikksikkerheten bør bedres ved å utvide Brønnerødveien, og å endre 
kryssutformingen mot Veumveien. Det vil også være nødvendig med en oppgradering av 
bussholdeplassen og tilrettelegging av krysningspunkt på Veumveien for gående og 
syklende. Brønnerødveien benyttes av både kjørende, gående og syklende. 

Det er anlagt gang- og sykkelvei langs vestsiden av Veumveien.

Nærmeste bussholdeplass i sørgående retning er ca. 100 meter nord for krysset mellom 
Brønnerødveien/Veumveien. Lokalbuss rute 351 kjører på dagtid hver time.

Nærmeste ungdomsskole er Kvernhuset som ligger ca. 950 meter fra Brønnerødveien.
Avstand til Ambjørnrød barneskole er ca. 2,5 km med bil, mens det vil bli en gangavstand på 
ca. 1,4 km fra planområdet til skolen på fremtidige og eksisterende gangveisystemer.

Rett sør for Kvernhuset ungdomsskole, har Veumveien 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. 

Området ligger i nedbørsfeltet Seutelva – Vesterelva med Veumbekken som resipient.

Sydvest for området er det funnet kvikkleire, og denne delen er tatt ut av planforslaget. Det 
vil si at det i planområdet ikke er kvikkleire eller sprøbruddsmateriale. Siden det ble funnet 
kvikkleire like ved det aktuelle utbyggingsområdet er det utført en geoteknisk ROS-analyse 
med vurdering av stabilitetsforholdene. Konklusjonen er at et initialras vil stoppe utenfor 
planområdet, og at stabilitetsforholdene i planområdet er tilfredsstillende.

Det er registrert tre potensielt hule eiker innen planområdet. Det er ellers ikke registrert 
naturverdier av spesiell verdi i området. 

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

Beskrivelse av planforslaget
Området er regulert til følgende:
PBL § 12-5 Arealformål
1. Bebyggelse og anlegg:
    Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF)          85 m²            
    Boligbebyggelse – Blokkbebyggelse (BB1-2)                   7682 m²
    Bolig/tjenesteyting (B/T)                                                       11204 m²
    Energianlegg (E1-2)                                                                   71 m²
    Lekeplass (L1-3)                                                                    4033  m² 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
    Veg (V1-4)                                                                                824 m²
    Kjøreveg (KV1-2)                                                                    2266 m²
    Fortau (F1-4)                                                                             856 m²
    Gang-/sykkelvei (G/S)                                                               191 m²
    Annen veigrunn – grøntareal (AV1-8)                                     1607 m²
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    Leskur/plattformtak (L)                                                                  7 m²
    Kollektivholdeplass (K)                                                              151 m²

3. Grønnstruktur
    Vegetasjonsskjerm (V)                                                               195 m²

PBL § 12-6 Hensynsoner:
Sikringssone.
Frisikt H140 (inngår i annet reguleringsformål).
Støysone.
Gul sone iht. T-1442, H220 (inngår i annet reguleringsformål).
Faresone.
Høyspenningsanlegg H370 (inngår i annet reguleringsformål).
Hensynsone.
Bevaring naturmiljø H560 (inngår i annet reguleringsformål).

Planområdet utgjør totalt ca. 30 dekar. 

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

Brønnerødveien deler planområdet i to. Det er tilrettelagt for boliger i form av 
blokkbebyggelse i felt BB1 på nordvestsiden og tett-lavbebyggelse i felt B/T på den andre 
siden av veien. I felt B/T reguleres det til boliger/tjenesteyting. Dette er en videreføring av 
dagens bruk med boliger for vanskeligstilte. 
Felt BB2 består av et eldre mursteinsbygg som er ombygd til leiligheter.

Det opplyses at felt BB1 er knyttet til et konkret boligprosjekt. Det ble opprinnelig gjort et 
skisseprosjekt for området med en bebyggelse med fire blokker/leilighetsbygg med totalt 66 
leiligheter. I reguleringsbestemmelsene ble det åpnet for maksimalt 74 leiligheter.
Etter høring og offentlig ettersyn er prosjektet blitt nedskalert til tre blokker, og med 
maksimalt 60 leiligheter på grunn av at det vil bli vanskelig å opparbeide tilstrekkelig med 
areal til leke- og uteopphold.
Hver blokk er nå prosjektert med 18 leiligheter, totalt 54 leiligheter. Planbestemmelsene 
tillater totalt 60 leiligheter i område BB1. Det opplyses at kravet bevisst er satt 6 leiligheter 
høyere enn skisseprosjektet på 54 leiligheter på grunn av at utbygger skal ha noe 
handlingsrom med tanke på leilighetsstørrelser.

Plankonsulenten opplyser, at for best å kunne innpasse nybygg i terrenget, gi rom for 
justeringer og for å skape best mulig leke- og uteoppholdsarealer mellom blokkene innen felt 
BB1 – BB2, er deler av byggegrensen mot vest satt til 4-6 meter Mot nord er byggegrensen 
satt til 4 meter. Byggegrensen er målsatt på plankartet.
Etter plan- og bygningslovens § 29-4, hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 
12, skal bygning ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til bygningers halve høyde 
og ikke under 4 meter. Intensjonen bak denne bestemmelse 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.
Ut fra branntekniske synspunkt har plankonsulenten vurdert det som uproblematisk at 
byggegrensen i felt BB1 settes fra 4 - 6 meter fra eiendomsgrensen mot eiendommene 
211/39-43 i vest og 4 meter fra eiendomsgrensen mot eiendom 211/3 i nord.
For at denne arealdisponeringen ikke skal gi konsekvenser for byggegrensen på de 
tilstøtende eiendommene, er det tatt inn krav i reguleringsbestemmelsene som sier at 
dersom byggeavstand til nabogrense er mindre enn byggets halve høyde, skal nybygg i felt 
BB1 fullsprinkles. 
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Det er ikke planlagt byggetiltak på eiendommen i felt BB2. Planforslaget viderefører 
eksisterende bebyggelse.

Det opplyses at i hovedsak er det to ulike typer bebyggelse som er aktuell i felt B/T.
En type bebyggelse, er en typisk institusjonsbebyggelse i form av bygg som huser både 
kontorer og arealer til ansatte og boenheter til vanskeligstilte. Den andre type bebyggelse 
som er aktuell, er frittstående/sammenbygde boenheter til vanskeligstilte og der ansatte kun 
er innom ved behov.

I illustrasjonsplanen som er utarbeidet til planforslaget er det vist en mulig bebyggelse for felt 
B/T. Bebyggelsen er vist skjematisk. Det presiseres at detaljert arealbruk og bygningstyper 
ikke er endelig bestemt for dette området.

I planforslaget er det tilrettelagt for gang- og sykkelvei G/S. For å etablere trygg skolevei er 
denne gangvegforbindelsen koordinert med gang- og sykkelvei frem til Hestehagen i 
tilstøtende planområde i nord, B113 Brønnerød planID 0106 1011, som er under regulering. 
Fra Hestehagen vil traseen fortsette på en framtidig gangbro over Veumveien. Dette 
planforslaget er også under regulering, gangbro Hestehagen-Veumveien planID 0106 1103.
Reguleringsbestemmelsene har rekkefølgebestemmelser som sier at det skal være etablert 
gang- og sykkelvei fra planområdet frem til Hestehagen og planfri kryssing over Veumveien 
før det gis brukstillatelse til nye boliger i felt BB1 og B/T.

Parallelt med planarbeidet for Brønnerødlia, pågår det reguleringsarbeid med et planforslag 
som har felles planavgrensning i nord, B113 Brønnerød planID 0106 1011. Planforslaget for 
Brønnerødlia var tidligere en del av planforslaget for B113 Brønnerød, men ble tatt ut og 
reguleres nå som egen plan.
Nordvest for planområdet B113 Brønnerød, pågår det arbeid med et planforslag for gangbro 
Hestehagen – Veumveien planID 0106 1103. Dette planforslaget tilrettelegger for gangbro 
over Veumveien ved veikrysset Hestehagen-Veumveien. I planforslaget tilrettelegges det 
også for kjørbar gang- og sykkelvei frem til planområdet for B113 Brønnerød i forlengelse av 
stikkvei fra Hestehagen. Dette skal bidra til å sikre myke trafikanter, og da særlig skolebarn, 
trygg ferdsel fra Brønnerødlia over Veumveien mot Ambjørnrød barneskole. 

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

Sydvest i planområdet er det funnet kvikkleire. Denne delen er tatt ut av planforslaget. 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 
med vurdering av stabilitetsforholdene. Konklusjonen er at et initialras vil stoppe utenfor 
planområdet, og at stabilitetsforholdene i planområdet er tilfredsstillende.

Planforslaget følger bestemmelsene og retningslinjene i kommuneplanen bortsett fra krav til 
parkeringsdekning. Planforslaget stiller krav til færre parkeringsplasser enn 
kommuneplanens arealdel. Det legges opp til maksimum 1,4 parkeringsplasser pr. boenhet 
for boliger over 80 m² og 1 parkeringsplass for boliger under 80 m². Plankonsulenten mener 
dette parkeringskravet vil være tilstrekkelig også for gjesteparkering. I kommuneplanens 
arealdel stilles det krav om 2 parkeringsplasser for boliger over 80 m² og 1,5 parkeringsplass 
for boliger mellom 40 og 80 m². Plankonsulenten har vurdert dette kravet til å være for høyt i 
forhold til områdets kollektivdekning og avstand til sentrum. I Brønnerødveien vil det bli 
anlagt fortau frem til Veumveien. Langs Veumveien er det gang- og sykkelvei som sikrer god 
og trygg vei til sentrum. 
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Planområdet vil få adkomst fra Brønnerødveien. Brønnerødveien har i dag en kjørebane 
med ca. 4 meters bredde. Dette er vurdert for smalt til å tåle den økte bruken som følger av 
planforslaget. Ved en realisering av planen vil Brønnerødveien bli oppgradert med en total 
veibredde på 10,5 meter. 
Det opplyses at stigningsforholdene på Brønnerødveien vil være 1:10, med en utflating mot 
Veumkrysset i henhold til veinormalen. På grunn av topografien vil det ikke være realistisk å 
utforme veien med stigningsforhold på 1:12, da dette vil kreve omfattende skjæringer inn i et 
område med kvikkleire. Plankonsulenten har vurdert veiens utforming som tilfredsstillende, 
da det er et begrenset antall eiendommer som veien skal betjene. 

Utbyggingen av planområdet vil medføre noe økt trafikkbelastning i Brønnerødveien og i 
Veumveien. Området vil kunne bli utsatt for støy fra biltrafikk. Reguleringsbestemmelsene 
har krav om at boliger, uteområder og lekearealer skal kunne skjermes tilstrekkelig med 
avbøtende tiltak.
Det opplyses at i forbindelse med planarbeidet er det gjort støyberegninger som viser at det 
er mulig å få til gode uteoppholdsarealer som tilfredsstiller støykrav. Enkelte deler av
planområdet vil få en støybelastning på over 55 dB LDEN. Disse områdene er vist med 
hensynssone i plankartet. 
Støyberegninger for skytebanen i Bjørndalen viser at noen få kvadratmeter av planområdet 
ligger innenfor gul støysone. Det dreier seg om nordsiden av Brønnerødlia 7 og 9 i felt B/T. 
Her er det satt opp en støyskjerm mot veg/parkering. De naturlige uteoppholdsarealene i felt 
B/T ligger sør for eksisterende boliger, og dette området er ikke støyutsatt. Det vil derfor ikke 
være nødvendig her å iverksette avbøtende tiltak.

For å vurdere fjernvirkning av ny bebyggelse har plankonsulenten valgt 3 standpunkter fra 
Google Earth. Plankonsulenten opplyser at område B/T, som skal bebygges med tett-lav 
bebyggelse ikke vil ha noen skjemmende fjernvirkning. Om ny bebyggelse i felt BB1 
opplyses det at bebyggelsen vil ha en høyde som samsvarer med eksisterende bygg i 
Brønnerødveien 2, men bebyggelsen vil imidlertid ligge noe lavere i terrenget.
Standpunktene viser at prosjektet vil ha en begrenset fjernvirkning. 
Reguleringsbestemmelsene har krav om, at ved søknad om rammetillatelse for felt BB1 og 
B/T, skal tiltakets virkning på omgivelsene synliggjøres ved fasadeoppriss med tilstøtende 
bebyggelse.

En utbygging av området vil redusere antall individer i eikelokaliteten. Plankonsulenten 
anser ikke eikelokaliteten i dag som regionalt viktig. Det er allikevel lagt inn hensynsone i 
plankart og utformet egne bestemmelser for deler av eikebestanden i planområdet.

Plankonsulenten har ut fra et brannteknisk synspunkt vurdert det som uproblematisk at 
byggegrensen i felt BB1 settes fra 4 - 6 meter fra eiendomsgrensen mot eiendommene 
211/29-43 i vest og 4 meter fra eiendomsgrensen mot eiendom 211/3 i nord. For at denne 
arealdisponeringen ikke skal gi konsekvenser på tilstøtende eiendommer, er det tatt inn en 
bestemmelse som sier at dersom byggeavstand til nabogrense er mindre enn byggets halve 
høyde, skal nybygg i felt BB1 fullsprinkles.

Området ligger i nedbørsfeltet Seutelva – Vesterelva med Veumbekken som resipient. Etter 
overvannsrammeplanen for Fredrikstad kommune, datert 8.11.2007, 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 avrenning i forhold til dagens nivå.
Det er krav i reguleringsbestemmelsene, om at takvann og overflatevann skal fortrinnsvis 
infiltreres i grunnen eller fordrøyes, og skal ikke påkobles kommunal overvannsledning uten 
samtykke. Bruken av harde overflater i utearealer skal begrenses for å redusere mengden 
overvann. Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår 
oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.
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Risiko- og sårbarhetsanalyse
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse som viser at det er fire aktuelle 
hendelser som faller i gul sone og fire aktuelle hendelser som faller i grønn sone. Det gjelder 
fare for masseras/skred, radongass, sårbar flora og støv og støy; trafikk (gul sone) og 
høyspentlinje (stråling), støy og støv fra trafikk, ulykke i av-/påkjørsler, ulykke med 
gående/syklende (grønn sone).
ROS-analysen viser at det er fire aktuelle hendelser (gul sone) som medfører en vurdering 
av om det skal settes inn tiltak.

Masseras/skred: Sydvest i planområdet er det funnet kvikkleire, og denne delen er tatt ut av 
planforslaget. 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 med vurdering av stabilitetsforholdene. Konklusjonen er at et 
initialras vil stoppe utenfor planområdet, og at stabilitetsforholdene i planområdet er 
tilfredsstillende.
Radongass: Aktsomhetskart for radon viser forhøyde urankonsentrasjoner i Fredrikstad, noe 
som gir et økt potensial for at grunnen i kommunen generelt kan avgi radongass. Det er 
viktig å forebygge med for eksempel 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.
Sårbar flora: En utbygging vil redusere antall individer i eikelokaliteten. Eikelokaliteten anses 
ikke som regionalt viktig i dag. Føre var kreves allikevel gjort avbøtende tiltak for de 
resterende trærne. Det er lagt inn hensynsone på plankart og utformet egne bestemmelser 
for deler av eikebestanden i planområdet.
Støv og støy, trafikk: Området vil kunne bli støyutsatt ved en framtidig trafikkøkning i 
Veumveien. Planforslaget legger til rette for at uteområder og lekearealer skal kunne 
skjermes med enkle avbøtende tiltak.
Det er i bestemmelsene til planforslaget tatt inn krav om fremlegging av støyberegning med 
tilhørende støyfaglig vurdering basert på den prosjekterte bebyggelsen i området. 
Avbøtende tiltak skal fremgå av støyvurderingen.
Høyspentlinje (stråling): Et 22 kV høyspent luftstrekk kommer inn i 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. Den 
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 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.
Støy og støv fra trafikk: Gjennomføringen av planforslaget innebærer økt belastning på 
Brønnerødveien, men ved lav fartsgrense vil støynivåene være lave.
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.
Ulykke med gående/syklende: Gående og syklende som krysser Veumveien i plan gir en 
risiko for ulykker. Faren for ulykker vurderes 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.

Samråd og medvirkningsprosess
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 23.2.2012 med varslingsbrev til naboer, offentlige 
instanser og interesseorganisasjoner, samt annonse i Fredriksstad blad og kunngjøring på 
kommunens hjemmeside. Frist for innspill var 22.3.2012.
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Det ble avholdt et åpent møte den 28.2.2013, der prosjektet ble presentert for frammøtte 
naboer.
Planforslaget har vært utlagt til offentlig ettersyn og høring i perioden 11.9.2015 til 
26.10.2015.
Det er mottatt 16 innspill. Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune hadde innsigelse til 
planforslaget. Innspillene og innsigelsene er gjengitt og kommentert nedenfor.

Dag Bjørgestad, Veumveien 119, har den 31.8.2016 kommet med ytterligere innspill til 
planarbeidet, som følge av at planforslaget er blitt endret etter offentlig ettersyn.

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

1. Fylkesmannen i Østfold, brev datert 21.10.2015.
Fylkesmannen mener det bør settes begrensninger for bygging i perifere områder for å 
kunne øke trykket i sentrumsutviklingen. En realisering av planen vil føre til økt bilbruk inn i 
byen og i omgivelsene.
Positivt at det settes krav til maksimal parkeringsdekning, at bussholdeplass utvides, at det 
anlegges krysningspunkt, at støykrav er utredet og at trafikkforholdene er vurdert.
Planen kan for fylkesmannens sin del egengodkjennes.

Plankonsulentens kommentar:
Plankonsulenten tar merknadene til orientering, og kan opplyse om at antallet boenheter er 
redusert som følge av innsigelse fra fylkeskommunen.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar.

2. Østfold fylkeskommune, brev/innsigelse datert 23.10.2015.
Østfold fylkeskommune har innsigelse til planforslaget, da planforslaget ikke inneholder 
tilstrekkelig med leke- og uteoppholdsareal. 
I planforslaget er det satt av 1806 m² lek, noe som tilsvarer 26 m² pr. boenhet. Kravet i 
bestemmelsene til planforslaget er 35 m² uteopphold pr. boenhet. Deler av det regulerte 
lekearealet er dels bratt og/eller støyutsatt, og det stilles ikke konkrete kvalitetskrav til 
opparbeidelsen av arealene. Viser til at det argumenteres med at Brønnerødlia ligger i 
nærheten av Fredrikstadmarka, men de tilstøtende områdene er stort sett dyrket mark, og 
nærmeste grendelekeplass er om lag 1 km unna (skolen).
Trafikksikkerhet: Positivt at det arbeides for trafikksikkerhetsløsninger, men disse burde ha 
blitt behandlet i en felles plan. Det burde ha vært et fortau langs adkomstvei V1.
Kulturminner: I felt BB3 må det tas inn et punkt om at det opprinnelige eksteriøret til 
Brønnerødlia tuberkulosesanatorium skal beholdes i størst mulig grad. Videre bør det under 
punkt 2.4 i reguleringsbestemmelsene (krav til byggeområder) legges inn en bestemmelse 
som sikrer arkitektonisk formgivning av høy kvalitet når det gjelder ny bebyggelse.

Plankonsulentens kommentar:
Merknadene tas til etterretning. Felt BB2 er tatt ut av planforslaget. Med dette grepet blir det 
om lag 14 færre boenheter, samtidig som det frigjøres areal for uteopphold. Det regulerte 
lekearealet blir nå i overkant av 4 daa (70 m² pr. boenhet innen felt BB1), og vil komme i 
tillegg til de vestvendte balkongene og uteoppholdsarealene innen felt BB1. Den utvidede 
lekeplassen L3 vil ligge solrikt, lunt og beskyttet og være lett tilgjengelig. 
Planbestemmelsene stiller nå krav om 80 m² leke- og uteoppholdsareal pr. boenhet.
Plankonsulenten mener fremdeles at balkongene vil utgjøre gode og viktige 
uteoppholdsarealer, og at de dermed kan inngå som uteopphold dersom de ellers er egnet.
Innsigelsen fra Østfold fylkeskommune ble trukket i brev av 3.8.2016.
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Fylkeskommunen mener at nærområdene til planområdet stort sett er dyrket mark. 
Plankonsulenten viser til at sørvest for planområdet er det noe dyrket mark. Bakkene her 
holder landskapet litt åpent sydvest for bebyggelsen og vil kunne fungere som akebakke om 
vinteren. Det er imidlertid markaområdet som dominerer arealbruken i området. 
Planområdet grenser mot marka. Vei V4 ender i marka, og boligene som vil ligge lengst 
vekk vil få en avstand på ca. 400 meter fra markagrensa.
Plankonsulenten mener fremdeles at planområdet har en gunstig beliggenhet til 
Fredrikstadmarka som danner et sammenhengende markaområde på over 25000 daa. 
Området har flott og variert turterreng som krysses av mange stier og enkelte skogsbilveier. 
Om vinteren er et nettverk av skiløyper og lysløype tilgjengelig. Fredrikstad skiklubbs 
skihytte ligger ca. 3 km fra planområdet.
Trafikksikkerhet: Arbeidet med planforslaget og tilstøtende plan i nord er koordinert slik at 
gangveiene passer sammen. Rekkefølgekrav sørger for at veiene og en planfri kryssing av 
Vemuveien gjennomføres.
Vei V1 er en kort adkomstvei med et beskjedent trafikkgrunnlag og svært lave hastigheter. 
Plankonsulenten ser det ikke som problematisk med blandet trafikk. Det er ikke ønskelig 
med mer terrenginngrep og trafikkareal enn nødvendig.
Kulturminner: Reguleringsbestemmelsene er omarbeidet i tråd med merknaden. BB3 heter 
nå BB2 som følge av nedskaleringen av tiltaket.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar.
Reviderte plandokumenter har vært oversendt Østfold fylkeskommune med forespørsel om 
tilbaketrekking av innsigelse. Varslet innsigelse er trukket av Østfold fylkeskommune i brev 
datert 3.8.2016.

3. Forsvarsbygg, brev datert 9.9.2015.
Kan ikke se at Forsvarets arealbruksinteresser blir berørt av planforslaget, og har derfor 
ingen merknader.

4. Kystverket Sørøst, brev datert 18.9.2015.
Kystverket Sørøst har ut i fra et havne- og farvannmessig synspunkt ingen merknader til 
offentlig ettersyn av planforslaget.

5. Statens vegvesen, brev/innsigelse datert 15.10.2015.
Statens vegvesen har innsigelser til planforslaget:
Tilrettelagt krysningspunkt – innsigelse.
I følge planbeskrivelsen skal det etableres et tilrettelagt krysningspunkt rett sør for 
Brønnerødveien. Krysningspunktet framgår imidlertid ikke på plankartet, der det kun er 
tegnet inn fortau langs Brønnerødveien og holdeplassen. Vegvesenet mener at 
krysningspunktet må ivaretas på plankartet ved at fortau legges ned til krysningspunktet. Det 
må sikres at det er mulig å krysse grøftearealet mellom fv 409 Veumveien og gang-
/sykkelveien på vestsiden av fylkesveien. Vegvesenet har innsigelse til planforslaget fram til 
dette er ivaretatt.
Utforming av holdeplassen – innsigelse.
Slik busslomma er tegnet inn på plankartet, tilfredsstiller den ikke kravene til universell 
utforming. Inn- og utkjøringslengdene er for korte til at bussen vil ha mulighet til å komme 
helt inn til plattformen. Vegvesenet har innsigelse til planforslaget inntil holdeplassen ivaretar 
kravene til universell utforming. Vegvesenet ber om at leskuret gis en bedre plassering.
Leskur bør fortrinnsvis plasseres i plattformens fremste del, slik at ledelinjen mot bussens 
inngangsdør kan legges direkte fra leskuret.
Rekkefølgebestemmelse om opparbeidelse av gangvei 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 
gangforbindelser til denne og at bygging av gangveiforbindelsene sikres gjennom 
rekkefølgebestemmelse. På plankartet er det nå lagt inn gangforbindelser gjennom og 
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mellom det tilgrensende planområdet som til sammen vil kunne gi en akseptabel løsning for 
gående og syklende fra planområdet mot gangbroa ved Hestehagen. Vegvesenet har 
imidlertid innsigelse til den tilhørende rekkefølgebestemmelsen slik den er formulert i 
planforslaget for Brønnerødlia fordi vegvesenet mener den er uklar.
Frisiktsone i krysset Veumveien x Brønnerødveien.
Det vises til at i innspill til planarbeidet har vegvesenet vist til at frisiktsonen skal tegnes ut 
fra kravene til uregulerte kryss. På plankartet er det lagt til grunn krav til sikt i 
forkjørsregulerte kryss. Fylkesvei 409 er i dag uregulert, men Statens vegvesen forventer at 
den blir forkjørsregulert i løpet av 2016. Vegvesenet aksepterer derfor at frisiktsonen tegnes 
ut fra at krysset er forkjørsregulert. Vegvesenet mener imidlertid at frisiktskravet for krysset 
er 10 x 84 meter, og ber om at dette korrigeres på plankartet.
Parkeringskrav.
Det er svært positivt at det er gjort en konkret vurdering av bilparkeringsbehov i 
planområdet. Vegvesenet er enig i at det er grunnlag for strengere krav til bilparkering her 
enn det som framkommer av kommuneplanbestemmelsene. Vegvesenet vil likevel 
oppfordre kommunen til å endre det foreslåtte kravet fra minimumskrav til et absolutt krav for 
antall bilparkeringsplasser. Når det gjelder krav til sykkelparkering, mener vegvesenet at 
minimumskravet bør økes. Det er ikke uvanlig at en person eier flere sykler, og det må 
forventes flere personer per boenhet. I tillegg skal det foreslåtte minimumskravet, ut fra hva 
vegvesenet kan se, også dekke behovet for 4 besøksparkeringer for sykkel. Vegvesenet 
mener derfor at et krav om 2 plasser per boenhet fort vil kunne bli for lavt.

Plankonsulentens kommentar:
Merknadene fra Statens vegvesen er tatt til følge. Planforslaget er omarbeidet på følgende 
punkter:
I revidert plankart er det lagt opp til å etablere tilrettelagt krysningspunkt over fv 409 rett nord 
for Brønnerødveien, der det i dag er en asfaltert overgang fra veien til gangveien. Her er det 
lagt inn fortau fram til krysningspunktet.
Holdeplassen ivaretar kravene til universell utforming, siden bussen kan bruke en liten del 
av sideveien (Brønnerødveien) ved utkjøring fra holdeplassen.
Det er tatt inn klare rekkefølgekrav om opparbeidelse av gangvei til Hestehagen.
Det er tatt inn krav om parkering for tre sykler per boenhet.
Innsigelsene fra Statens vegvesen ble trukket i brev av 8.4.2016.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar.
Reviderte plandokumenter har vært oversendt Statens vegvesen med forespørsel om 
tilbaketrekking av innsigelse. Varslet innsigelse er trukket av Statens vegvesen i brev datert 
8.4.2016.

6. Fredrikstad kommune virksomhet miljø og landbruk, notat datert 23.10.2015.
Naturmangfold.
Det er tre forekomster av storvokste eller hule eiker innenfor planområdet. Disse omfattes av 
forskrift om utvalgte naturtyper. Virksomhet miljø og landbruk mener at et bortfall av hele 
eikelokaliteten vil kunne få regionale konsekvenser for hule eiker som naturtype ved at 
naturtypen fragmenteres ytterligere.
Virksomhet miljø og landbruk mener at hensynet til enkelttrær kan vektlegges tyngre og 
avveies mot andre viktige samfunnsinteresser. Dersom det er en risiko for at trærne ikke 
overlever anleggsfasen bør deler av trærne tas vare på.
Det er positivt at planforslaget verner to av trærne knyttet til planområdet med hensynsone, 
men sonen virker for liten i forhold til bladkrona på trærne.
Virksomhet miljø og landbruk ber om at reguleringsbestemmelsene § 6.3 b) omformuleres 
slik at det ikke kan forstås at man uten videre kan hugge eiketrær. Fylkesmannen skal 
kontaktes før storvokste eiker hugges.
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Støy.
Virksomhet miljø og landbruk anbefaler at det utarbeides en felles støyutredning for 
reguleringsområdene i området, da støybildet i de to områdene vil kunne påvirke hverandre. 
Det ser ut til at beregningsgrunnlaget ikke er riktig. De to planforslagene tar hensyn til støy 
på en svært ulik måte.
Planforslaget tar ikke hensyn til støy fra skytebanen i Bjørndalen og diskuterer ikke 
støyforholdene til eksisterende boliger i området.
Lekeplasser/uteareal.
Virksomhet miljø og landbruk bemerker at uteoppholdsarealene er mindre enn hva 
kommuneplanens arealdel legger opp til, og at de er lokalisert i nærheten av 
Brønnerødveien og vei V1. Dette kan muligens forsvares dersom utearealer som finnes nær 
blokkene har variert utforming, møter både behovene for lek, sosiale møter og rekreasjon, 
og har en god utforming i forhold til luft, lys, støy og trygghet.
Byggehøyde og terreng-/stedstilpasning.
Fra planbeskrivelsen står det at «Forslagsstiller vil presisere at byggene vil kunne justeres 
noe i høyden under detaljprosjektering». Virksomhet miljø og landbruk bemerker at bygg A 
vil kunne dominere synsinntrykket fra Veumveien, og i for stor grad bryte med naturlige 
omgivelser og eksisterende bebyggelse, og anbefaler at høyden reduseres.

Plankonsulentens kommentar:
Naturmangfold:
Plankonsulenten tar innspill til følge. Det er gjort en rekke presiseringer i teksten i 
planbeskrivelsen. Hensynssonenes diameter er utvidet fra 15 til 20 meter. § 6.3 b) er 
omformulert slik at den ikke omhandler hugging av trær.
Støy.
De fleste av merknadene omhandler tilstøtende planområde B113 Brønnerød. I forbindelse 
med regulering av Brønnerødlia er det gjort en støyfaglig utredning med utgangspunkt i 
framskrevne trafikktall.
Støyutredningen viser at eksisterende boliger i nærheten av planområdet ligger i rød 
støysone på grunn av støybelastningen fra Veumveien. Støybelastning avbøtes til dels av 
eksisterende garasje, og vil trolig kunne avbøtes ytterligere. Støybelastningen fra tiltak innen 
planområdet vil i liten grad påvirke støybildet.
Støy fra skytebanen i Bjørndalen vil ikke berøre de delene av planområdet som skal 
bebygges. Bare en marginal del nord for Brønnerødlia 7-9 er støyutsatt. Dette er vist med 
hensynsone i revidert planforslag.
Lekeplasser/uteareal.
Planforslaget er endret ved at kravet til uteopphold er satt til 80 m², samt at et stort beskyttet 
areal er frigjort ved at en boligblokk er fjernet. Det frigjorte arealet vil kunne by på rolige og 
solrike områder med varierte lekemuligheter.
Byggehøyde og terreng-/stedstilpasning.
Det opplyses at plankonsulenten har tenkt samme tanke. Det er derfor satt inn ulike 
høydebegrensninger for de forskjellige byggene i planforslaget. Blokk A vil ha lavest 
gesimshøyde, hele 12 meter under høyeste bygg som er eksisterende bebyggelse. Den nye 
bebyggelsen i området vil underordnes både bakenforliggende eksisterende bebyggelse og 
vegetasjon som er vernet. Plankonsulenten opplyser at boligblokkene gis en naturlig 
trapping oppover, der bygg A er lavest.

Rådmannens kommentar.
Plandokumentene er endret etter høring og offentlig ettersyn.
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar.

7. Barnetalsperson, brev datert 25.9.2015.
Det er foreslått å legge mye lekeareal nær hovedinnkjøringen til feltet. Det betyr at all trafikk 
til/fra boligområdet må gå gjennom lekeplassene. Dette er uheldig. Dersom det ikke finnes 
andre løsninger for utelekeplasser, er det av vesentlig betydning at disse sikres godt slik at 
ulykker forhindres.
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Plankonsulentens kommentar:
Planforslaget er endret ved at kravet til uteopphold er satt til 80 m², samt at et stort beskyttet 
areal er frigjort ved at en boligblokk er fjernet. Det frigjorte arealet vil kunne by på rolige og 
solrike områder med varierende lekemuligheter. Det stilles krav til skjerming av veiarealene. 
Dette er spesielt viktig med tanke på akeulykker. Vei V1 vil ikke fremstå som en trafikkert 
vei, men mer som et tun med svært moderate hastigheter.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar.
Revidert planforslag er nå i samsvar med bestemmelsene til kommuneplanen, om krav til 
areal til leke- og uteopphold.
I reguleringsbestemmelsene er det krav om at lekeplassene skal skjermes mot 
Brønnerødveien.

8. Fredrikstad kommune TD Renovasjon, notat datert 22.9.2015.
Etter renovasjonsavdelingens syn, er areal avsatt til oppstilling av avfallsbeholdere (felt BB1) 
i illustrasjonsplan, A10.1, underdimensjonert. Renovasjonsavdelingen anbefaler at utbygger 
velger nedgravde containere. Det påpekes at arealet for avfallshåndtering er plassert langt 
inne på området ved siden av parkeringsplassen. Det ønskes at standplass for avfall flyttes 
nærmere Brønnerødveien, kjørevei KV2, på grunn av tilgjengelighet og sikkerhet. 
Renovasjonsavdelingen vet av erfaring at det vil oppstå problemer med feilparkerte biler, og 
det er ønsker om at det unngås å rygge med renovasjonsbilen inne på områder der barn 
leker.

Plankonsulentens kommentar:
Reguleringsbestemmelsene krever at plassering og utforming av returpunkt skal avklares 
med kommunens renovasjonsavdeling. Det er naturlig å gjøre denne avklaringen gjennom 
den renovasjonstekniske planen. I revidert renovasjonsteknisk plan som følger planforslaget, 
datert 18.10.2012, revidert 18.5.2015, er det lagt til rette for nedgravd renovasjon, og da i 
nærheten av veien.

Rådmannens kommentar:
Det opplyses fra renovasjonsavdelingen at de ikke er blitt forelagt renovasjonsteknisk plan 
fra forslagsstiller i forbindelse med revidert planforslag av 5.10.2016. Etter offentlig ettersyn 
er det blitt foretatt endring i planbestemmelsene. Det er nå tatt inn en bestemmelse som sier 
at det tillates etablert avkjøringslomme for renovasjonsanlegg innen reguleringsformål annet 
veigrunn AV1-2 langs kjørevei KV2. 
Bestemmelsene sier at det tillates etablert renovasjonsanlegg innen L1 og L2 langs KV2. 
Det skal tilstrebes å etablere samme avfallsløsning for feltene BB1 og B/T. Plassering og 
utforming av returpunkt skal avklares med kommunens renovasjonsavdeling.
I tillegg har bestemmelsene krav om at ved søknad om rammetillatelse for felt BB1 og B/T 
skal det vedlegges utomhusplan som skal godkjennes av kommunen. Det er krav om at 
avfallshåndtering skal vises i utomhusplanen.
I reviderte planforslag legges det nå opp til at løsning for renovasjon tas i forbindelse med 
byggesøknaden.

9. Fredrikstad kommune 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 elevkapasitet og vil i slutten av planperioden 2015-2025 ligge over (jf. 
Barnehage- og skolebruksplan 2015-2025).
Inntaksområdet for ungdomsskoleelever vil være Kvernhuset ungdomsskole. Skolen har i 
dag noe kapasitetsproblemer, og vil i planperioden ha behov for en kapasitetsutvidelse for å 
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imøtekomme den forventede elevtallsutviklingen i området (jf. Barnehage- og 
skolebruksplan 2015-2025).
Hvis elevtallsprognosen slår inn, vil dette bygge opp under behov for utbyggingstiltak i 
sentrumsområdet 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:
Plankonsulenten tar uttalelsen til orientering.

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.

10. Særutskrift eldrerådet, sak 43/15 og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, sak 
45/15.
Rådene har ingen bemerkninger til det fremlagte planforslaget.

11. Fredrikstad kommune, Brannforebyggende avdeling, notat datert 20.10.2015.
Brannsjefen har følgende kommentarer:
Dersom det skal bygges flerboligbygg med ett trapperom vil dette utløse krav om
tilgjengelighet for brannvesenets høyderedskap til alle boenheter.
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.
Generelle forhold:
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.
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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. Takkonstruksjonen sikres mot brannspredning via yttertaket.
Dette er spesielt viktig der det velges svalgangløsninger.

Plankonsulentens kommentar:
De fleste av innspillene til brannsjefen er viktigst ved detaljprosjekteringen av området, og vil 
legges ved i den videre behandlingen av saken. Det vil etableres bebyggelse med krav om 
sprinkleranlegg. Plankonsulenten tar uttalelsen til orientering.

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.
Rådmannen forutsetter at innspillene og gjeldende forskriftskrav etterkommes i forbindelse 
med utbyggingen av området.

12. Dag Bjørgestad, Veumveien 119, e-post datert 21.9.2015.
Dag Bjørgestad er nabo til planområdet, og har følgende merknader:
Overvann. Veumveien 119 ligger lavere enn planområdet og det er mye fast fjell i området. 
Planforslaget legger opp til infiltrasjon av overvann. Bjørgestad mener bakken mettes raskt, 
og frykter at overvann fra planområdet vil kunne bli et problem.
Byggegrense. Det er lagt inn en fire meters byggegrense i planen. Bjørgestad mener 
byggegrensen burde ha vært halvparten av byggets høyde (6 meter) slik de generelle 
bestemmelsene i plan- og bygningslovens legger opp til. Det ønskes ikke at bygningsdeler 
skal kunne krage ut over byggegrensen, og at blokk C bør orienteres mer mot syd. 
Bjørgestad mener eventuelle begrensninger, verdireduksjon knyttet til bygningsplassering 
skal kompenseres av forslagsstiller.
Forstyrrelser fra tekniske anlegg. Bjørgestad frykter installasjoner som varmepumper, 
vifteanlegg, kompostanlegg, vindmøller osv. vil kunne forstyrre omgivelsene visuelt eller ved 
støy.

Plankonsulentens kommentar:
Overvann. Veumveien 119 ligger nordvest for planområdet, mens terrenget i planområdet i 
all hovedsak heller vest – sydvest. Det nordvestre hjørnet av planen der høyspentkabel skal 
legges i bakken heller mot Veumveien 119, men en kan ikke se at tiltak i planen vil endre 
avrenningsforholdene nevneverdig. Reguleringsbestemmelsenes § 2.2.3 stiller krav om at 
bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller 
andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.
Byggegrensen. Grensen er satt som en generell grense rundt byggeområdet for å kunne ta 
opp eventuelle bygningsmessige behov. De generelle avstandsbestemmelsene i loven har 
en viktig funksjon med hensyn til brannsmitte. I denne saken vil blokk C etableres med 
sprinkleranlegg. Det vil ikke være fare for brannsmitte til Veumveien 119 som ligger ca. 35 
meter unna. Byggegrensen innebærer ikke at framtidige boligblokker nødvendigvis må ligge 
fire meter fra eiendomsgrensen, men at for eksempel underordnede bygg vil kunne bygges 
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her. Etter de generelle bestemmelsene kan slike bygg i dag ligge 1 meter fra 
eiendomsgrense. Byggegrensen er i så måte en skjerping av loven. Blokk C er i revidert 
planforslag justert. Blokk C blir dermed skråstilt slik at fasaden vender bort fra Veumveien 
119. Av og til kan det oppstå behov for å justere byggets plassering eller orientering. 
Dersom bygget i større grad orienteres sydover vil kanskje en del av et hjørne komme 
nærmere enn seks meter. Dersom bygget trekkes lenger øst vil det også kunne komme 
høyere i landskapet, men ikke høyere enn kote +46 / kote +48. En eventuell kompensasjon 
er av privatrettslig art og kan ikke inngå som en del av reguleringsplanen.
Forstyrrelser. Det legges ikke opp til virksomhet som vil forstyrre omgivelsene. I så fall vil 
dette, for eksempel støy, håndteres av gjeldende regelverk. Tiltak innen planen skal inngå i 
en utomhusplan som legges til grunn for byggesaksbehandlingen. Støy som Bjørgestad 
trekker fram vil i første rekke forstyrre beboere innen felt BB1, noe ingen er tjent med og 
dermed vil unngås.

Rådmannens kommentar.
Rådmannen er enig i plankonsulentens kommentar. 
Planbestemmelsene sier at det tillates balkonger kraget ut over byggegrensen med inntil 1,0 
meter der byggegrensen ikke grenser mot vei.

13. Tom-Erik Foreman, Veumveien 117, e-post datert 31.10.2015.
Tom-Erik Foreman er nabo til planområdet, og stiller seg bak merknader fra beboer i 
Veumveien 119.

14. Beate Berger Sæthre og Stein Arne Sæthre, Brønnerødveien 7, e-post datert 
23.10.2015.
Innsenders eiendom Brønnerødveien 7, vender mot innkjøringen til felt B/T. Sæthre opplyser 
at de forstyrres av trafikkstøy, eksos, nabostøy og til og med trusler som følge av 
virksomheten på Brønnerødlia. Beboerne i Brønnerødveien 7, ble i sin tid fortalt at det skulle 
stå igjen et skogsbelte som skjerm mot eiendommen, men dette er ikke blitt fulgt opp i 
ettertid. Sæthre mener at en utvidelse av virksomheten vil medføre en verdiforringelse av 
Brønnerødveien 7.

Plankonsulentens kommentar.
I planforslaget er det lagt inn en vegetasjonsskjerm mellom Brønnerødlia og Brønnerødveien 
7, som opprinnelig planlagt. Det aktuelle området framstår som en del av hagen til 
Brønnerødveien 7 i tillegg til at det er satt opp skjermende vegetasjon mot Brønnerødlia.
Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med planarbeidet. Denne omfatter ikke 
Brønnerødveien 7, men ved å utvide støybildet i den nylig utarbeidede rapporten kan det se 
ut som om støybelastningen for Brønnerødveien 7 ikke overstiger støyretningslinjen. 
Støyberegningene tar hensyn til at det er snakk om en arbeidsplass. Det er i dag usikkert 
hvordan virksomheten i området vil utvikle seg, og hvordan området skal opparbeides.
Illustrasjonsplanen som er utarbeidet i forbindelse med planarbeidet viser nok en utnyttelse 
som ligger høyere enn det som er realistisk for området. Dette er på grunn av skjerpede krav 
til uteopphold i revidert planforslag. Antallet beboere og ansatte vil trolig ligge lavere enn 
stipulert, og dermed vil også ulempene reduseres. 
Illustrasjonsplanen viser plassering av avfall ved veien. Plasseringen er valgt ut fra 
renovasjonskjøretøyenes behov. Sannsynligvis vil plasseringen flyttes lenger inn i 
Brønnerødlia. Dersom det velges en nedgravd renovasjonsløsning, vil eventuelle ulemper 
med lukt være små.
Plankonsulenten kan ikke se at planforslaget legger opp til konflikter, annet enn det som 
oppleves som følge av institusjonsbruken. Samfunnet har behov for å bosette mennesker 
med spesielle behov, og en kan ikke se at dette området er uegnet. Området fremstår i dag 
som ryddig og velholdt med gode bokvaliteter for de som skal bo der, noe som vil 
videreføres ved en utvidelse. Beboernes og de ansattes adferd kan ikke reguleres gjennom 
planen, men må håndteres på annen måte. En eventuell utvidelse av virksomheten vil i 
første rekke skje syd for den eksisterende bebyggelsen.
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Rådmannens kommentar:
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar.

15. Sameiet Brønnerødveien 2 v/Bente Thomassen, e-post datert 25.10.2015.
Det vises til at Brønnerødveien 2 ble bygget som tuberkulosesykehus i 1937. Bygget er 
rehabilitert og ble innredet med 10 leiligheter i 2005 – 2007. Den gang ble det opplyst om at 
det skulle bygges 40-45 leiligheter i bygninger med maks 2,5 etasjer mot sør og vest. 
Planforslaget avviker fra dette.
Det opplyses at Betongbygg har rett til å disponere et antall parkeringsplasser på carporttak. 
Disse bør oppmerkes slik at det ikke oppstår konflikt.
Nye boligblokker bør utformes slik at de harmonerer med Brønnerødveien 2. Sameiet 
Brønnerødveien 2 ønsker å beholde «eplehagen».
Sameiet mener høyden på blokk A og B bør reduseres med en etasje.
Det bes om at det utvises varsomhet rundt eik ID6784 som står på sameiets eiendom. 
Sameiet er pålagt ansvar for eventuelle skader på treet.
Det opplyses at ved oppgraving av gammel oljetank ble det registrert kvikkleire. Ønsker ikke 
setningsskader som følge av utbyggingen.
Fauna nevnes ikke i planforslaget. Det er registrert elg og rådyr i området.
Finner det underlig at ikke Fredrikstad kommune vet hva område B/T skal brukes til.

Plankonsulentens kommentar:
Utbyggingsplanene har endret seg underveis. Det er ønske om å sette opp boligblokker med 
parkeringskjeller. Dette er en mer påkostet utbygningsform som krever et større antall 
boenheter, men som også bidrar til en mer luftig og ryddig utbygging.
Behovet for parkering på carporttak går trolig ut av planen.
Prosjektet er tilpasset Brønnerødveien 2. Det skal bevares mest mulig av bestående 
vegetasjon. 
Etasjehøyden beholdes.
Det tas hensyn til hule eiker i området. Dette vises med egen bestemmelse samt 
hensynsone i plankartet.
Det er gjort geotekniske undersøkelser som legges til grunn for utbyggingen.
Det er ingen sårbar fauna i planforslaget, annet enn potensiell biotop knyttet til hule eiker. 
Denne er beskrevet.
Felt B/T kan romme ulike formål, og bruken vil kunne endres over tid innenfor rammene av 
planen.

Rådmannens kommentar.
Rådmannen slutter seg til plankonsulentens kommentar.

16. Ambjørnrød lokalsamfunnsutvalg v/Dag Bjørgestad, e-post datert 23.10.2015.
Det opplyses at innspillene er felles fra Ambjørnrød, Nylende og Trosvik 
lokalsamfunnsutvalg.
Veisystemet og trafikkutviklingen berører alle tre lokalsamfunnsutvalgene direkte.
Lokalsamfunnsutvalget motsetter seg utbyggingen som planforslaget viser, inntil det 
foreligger en helhetlig trafikkplan for hovedferdselsårene i hele planområdet. 
Gjennomfartstrafikken er sterkt økende. Dersom det ikke omgående tas helhetlige grep med 
fremkommelighets- og hastighetsreduserende tiltak, vil gjennomfartstrafikken utvikle seg 
eksplosjonsartet. De store utbyggingene av hovedveier og jernbane medfører redusert 
fremkommelighet på hovedveinettet (fv 109 og fv 110) i minst 10 år fremover. Trafikantene 
vil se etter alternative ferdselsårer, og ruten over Veum og nordre Rolvsøy vil bli valgt. Deres 
10 viktigste krav som del av denne innsigelsen:
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.
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5)  Fartsgrense 50 km/t i Evenrødveien fra Veum til snuplass ved Evenrød skole.
6)  Fartsgrense 50 km/t i hele Ambjørnrødveien. Dagens etappe med 40 km/t beholdes.
7)  Fartsgrense 50 km/t i Sepoveien fra Kopperdalen til Hauge bro.
8)  Fartsgrense 50 km/t i Elindveien fra Liane til Ringstad sag.
9)  Gangbro ved Hestehagen utføres med maksimal fri høyde på 3,8 meter. 
Høydebegrensninger for Hestehagen og Kjølberg skiltes i krysset Sepoveien/Solliveien ved 
Hauge bro.
10) Fartsgrense 70 km/t og gjennomsnittsmåling fra Evenrød skole til Kopperdalen.
Etablering av uspesifisert institusjon/vernet boligområde B/T. Fra planbeskrivelsen står det: 
«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 prosjekter for området B/T. 
Dette er grunnen til at detaljeringsgraden er lavere for dette området» «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.»
Innsigelse: Ambjørnrød lokalsamfunnsutvalg motsetter seg at arealet disponeres til boliger 
for vanskeligstilte uten en konkret plan for hvordan bosettingen skal organiseres. Området 
tas ut av planforslaget inntil konsekvensene for det foreligger i en detaljert plan for 
bosettingen/institusjonen, og konsekvensene for lokalmiljøet er detaljert utredet.
Dispensasjon fra parkeringsdekning – blokkbebyggelsen. Det legges opp til lavere 
parkeringsdekning enn kravene i kommuneplanens arealdel. Ambjørnrød 
lokalsamfunnsutvalg vurderer det som påkrevd at minstekravene legges til grunn for 
reguleringsplanen. Reguleringsområdet ligger 2 km fra nærmeste dagligvareforretning 
(Christianslund) og 4 km fra sentrum (Torvet). Det må legges til grunn at nær sagt all 
primærtransport vil foregå med bil, på samme måte som fra de etablerte boligområdene på 
Ambjørnrød.
Erfaringen fra blant annet Krabberød er at det er svært uheldig å tillate boligbygging med 
dispensasjon fra de alminnelige kravene til bilparkering. Dette skaper trengsel med 
feilparkeringer som både er til fare, hinder og irritasjon for øvrige trafikanter. Ønsket om 
dispensasjon fra kravene om parkeringsdekning skyldes øyensynlig utelukkende utbyggers 
profittinteresse, noe som ikke bør hensyntas av planmyndighetene. Det synes ikke å være 
plassmangel på tomteområdet. Ekstra parkeringsplasser kan eksempelvis etableres under 
lekeplassen sentralt i området.
Skolekapasitet. Vurdering av skolekapasitet/sosial infrastruktur er helt utelatt fra 
planbeskrivelsen. Dette virker lite betryggende tatt i betraktning at forslagsstiller ønsker å 
regulere et område med omlag 140 boenheter. Ambjørnrød lokalsamfunnsutvalg erfarer at 
særlig kapasiteten ved Ambjørnrød skole (trinn 1-7) allerede er fullt utnyttet. Plan for 
utvidelse av skolekapasiteten må foreligge innen ytterligere boligbygging vedtas.

Plankonsulentens kommentar:
Veiproblematikken er først og fremst av overordnet karakter. Som følge av trafikkøkningen 
vil Veumveien kunne utbedres samtidig som det iverksettes trafikksikkerhetstiltak. Dette 
følger imidlertid ikke av denne detaljreguleringsplanen. 
Etablering av gangbro ved Hestehagen er en forutsetning for utbyggingen.
Etablering av uspesifisert institusjon/vernet boligområde B/T; Planformålet åpner for ulik 
mulig bruk. Bruken vil kunne endres over tid og endre behov, og vil ikke styres av 
reguleringsplanen.
Parkeringsdekningen er lav, noe som i økende grad har blitt en holdning ved regulering.
Statens vegvesen er positiv til forslaget og mener at minimumskravet burde ha vært et 
maksimumskrav. Det stilles krav til tre sykkelparkeringer pr. boenhet.
Skolekapasiteten er presset, noe seksjon for utdanning og oppvekst bekrefter. Kommunen 
motsetter seg imidlertid ikke planen. Med en boligtallsøkning i nærområdet vil kommunen 
måtte vurdere å gjøre grep for å øke skolekapasiteten.
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Rådmannens kommentar.
Skilting av 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 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.
Rådmannen slutter seg for øvrig til plankonsulentens kommentar.

Norges vassdrags- og energidirektorat NVE, e-post datert 17.3.2016.
NVE opplyser at planforslaget for Brønnerødlia er sendt dirkete til deres arkiv med merknad 
om at deres ansvarsområder ser ok ut.

Dag Bjørgestad, e-post datert 31.8.2016.
Det er kommet ytterligere et nytt innspill fra Dag Bjørgestad, som følge av at planforslaget er 
blitt endret etter høring og offentlig ettersyn.
Bjørgestad forslår nå at traseen i planforslaget for gang- og sykkelvei GS flyttes. Ved å 
foreta en flytting av traseen, vil også blokk C kunne flyttes. En flytting av gang- og sykkelvei 
GS bør ses i sammenheng med gang- og sykkelvei i tilstøtende plan, det vil si at gang- og 
sykkelveien må flyttes både i planforslaget for Brønnerødlia og i planforslaget for B113 
Brønnerød.

Plankonsulentens kommentar:
Innspillet er delvis tatt til følge. Gang- og sykkelvei GS legges om i planforslaget for 
Brønnerødlia, men ikke i planforslaget for B113 Brønnerød, som er et annet planforslag. Ved 
at traseen omlegges delvis, kan blokk C justeres noe mer enn i planforslaget som lå ute til 
offentlig ettersyn.

Rådmannens kommentar.
Rådmannen er av den oppfatning, at det vil oppnås et mer gunstig stigningsforhold for gang- 
og sykkelveitrase GS med en slik kobling som nå er foreslått.

Økonomiske konsekvenser
Ikke relevant.

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

Ansattes medbestemmelse
Ikke relevant.

Vurdering
Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen hadde innsigelse til planforslaget. 
Fylkeskommunen hadde innsigelse til planforslaget, da areal avsatt til lek og uteopphold ikke 
var i samsvar med kommuneplanens bestemmelser. Plandokumentene er endret, og er i 
tråd med innsigelsene som ble gitt av Østfold fylkeskommune.
Vegvesenet hadde innsigelse til planforslaget på grunn av uklar rekkefølgebestemmelse om 
opparbeidelse av gangvei frem til Hestehagen. I tillegg hadde vegvesenet innsigelse om 
manglende tilrettelagt krysningspunkt og utforming av busslomme, da busslommen ikke 
tilfredsstiller kravene om universell utforming. Plandokumentene er endret, og er nå i tråd 
med innsigelsene som ble gitt av Statens vegvesen.
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Ut fra rådmannens vurdering vil en realisering av planen medføre en trafikkøkning i området, 
som igjen vil medføre noe ulempe med støy fra biltrafikk. Det er utarbeidet en støyfaglig 
utredning som viser hvor omfattende støyproblemet vil kunne bli. Det er tatt inn krav i 
planbestemmelsene om at boliger, uteområder og lekearealer skal kunne skjermes 
tilstrekkelig med avbøtende tiltak.

Ved en gjennomføring av planen skal Brønnerødveien utvides og det skal etableres fortau 
langs Brønnerødveien. Det skal også samtidig etableres ny kryssløsning mot Veumveien. 
Samlet sett vil dette etter rådmannens vurdering innebære en forbedring av dagens forhold.
Ved opparbeiding av gang- og sykkelvei fra planområdet og gjennom tilstøtende plan og 
planfri kryssing over Veumveien, vil dette ut fra rådmannens vurdering utgjøre en vesentlig 
forbedring av skolevei til Ambjørnrød skole.
Det skal etableres busslomme for nordgående trafikk langs Veumveien. Etter rådmannens 
vurdering kan dette føre til at kollektivtransport vil bli et mer aktuelt fremkomstmiddel for 
beboerne i området, og da spesielt som nærtransport til og fra byen.

Planforslaget åpner for at ny blokkbebyggelse i felt BB1 kan legges 4 - 6 meter fra 
eiendomsgrense. I felt BB1 skal ny blokkbebyggelse fullsprinkles. Faren for brannsmitte er 
dermed redusert, og den praktiske byggegrensen for naboeiendommene vil ikke endres. Det 
er tatt inn bestemmelser som sikrer slik sprinkling.

For å danne et inntrykk av hvordan ny bebyggelse vil kunne fremstå i landskapet, er det 
utarbeidet en studie med tre valgte standpunkt fra Google Earth. Ut fra valgte standpunkt 
vises det at prosjektet vil ha en begrenset fjernvirkning.
Det er tatt inn bestemmelser som sier at tiltakets virkning på omgivelsene skal visualiseres 
ved fasadeoppriss med tilstøtende bebyggelse, fotomontasje eller lignende ved søknad om 
rammebetingelse for felt BB1 og B/T.

En utbygging av planområdet vil redusere antall individer i eikelokaliteten. Det er utført en 
konsekvensanalyse for hule eiker. To av eikene må fjernes for å muliggjøre byggeprosjektet. 
De resterende eikene i planområdet er gitt hensynsoner med bestemmelser for å bedre 
vilkårene for de gjenværende trærne, som på lang sikt vil legge til rette for rekrutering av nye 
eiker. 

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


