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1. INNLEDNING

Fra 1914 har det blitt drevet psykiatrisk sykehus på Veum. 
I 2015 stengte dørene på Veum sykehus og pasienter og 
stab flyttet til det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg. Fra 
1914 og fram 2001 har sykehuset hatt en rekke utvidelser. 

Veum Smart City AS (endret navn til Veum Park AS) kjøpte 
tidligere Veum sykehus i 2014, en eiendom bestående av 
25.000 m² bygningsmasse. 

Flere av byggene har stor kulturhistorisk verdi, og er 
bevaringsverdige. Arealene er i overordnet plan, gjeldende 
kommuneplanens arealdel, avsatt til eksisterende 
bebyggelse og anlegg.

Utklipp fra Fredrikstad kommunes kartklient som viser dagens bygning-

smasse på VeumN
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I utgangspunktet har arealene vært avklart i og med at 
de er avsatt til byggeformål i gjeldende kommuneplan. 
Det ble i 2015 varslet oppstart av detaljreguleringsplan 
med konsekvensutredning. Etter noe tid ønsket 
Fredrikstad kommune at det burde sendes innspill 
til kommuneplanens arealdel når den skulle rulleres, 
med noe mer konkret arealbruk enn det «eksisterende 
bebyggelse og anlegg» angir. 

Formålet med denne mulighetsstudien er å vurdere hva 
arealene på tidligere Veum sykehus kan og bør benyttes 
til, som grunnlag for innspill til arealdelen. 

Innledningsvis har det vært gjort en stedsanalyse, som 
beskriver viktige karaktertrekk ved området og de 
stedegne kvalitetene. Deretter beskrives planlagt utvikling 
i nærområdet samt dagens og framtidig situasjon for 
trafikk og tilgjengelighet. Viktige overordnede føringer 
fra Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune 
beskrives også. På bakgrunn av dette vurderes ulike 
alternativer for utvikling. 

Alternativet som kombinerer boligbebyggelse med noe 
nærservice er det som anbefales og danner grunnlag for 
innspill til kommuneplanens arealdel. Denne arealbruken 
vil gi en god utnyttelse av den bygningsmassen som 
ønskes bevart.  Området har barneskole innen 1 km 
avstand og det er relativt kort sykkelavstand til sentrum, 
noe som gjør at boligbebyggelse er et egnet formål for 

Utklipp fra Fredrikstad kommunes kartklient, som viser kommuneplanens 

arealdel 2011-2023, området Veum avsatt til eksisterende bebyggelse og 

anlegg

denne type areal. Et nærservicetilbud vil gi området et 
større innhold, og vil gi hele Ambjørnrød lokalsamfunn 
et tilbud som har vært etterspurt over lengre tid.  

Mulighetsstudien er utarbeidet av Multiconsult ASA og 
Link arkitektur.

N
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INTRODUKSJON

Tiltakshaver Veum Park AS ønsker å gi innspill til rullering 
av kommuneplanen i Fredrikstad. Tiltakshaver har ervervet 
eiendommen som tidligere tilhørte Veum sykehus. 
Planavgrensningen for dette innspillet utgjør gårds- og 
bruksnummer 214/135. 

Planområdet ligger 5 km nord for Fredrikstad sentrum ved 
en sidevei fra fylkesvei 409. 

Det har tidligere vært planer om å bygge en Veum Smart 
City med flere fasiliteter. Disse planene er nå endret. Veum 
Park AS ønsker å bygge 220 boenheter, 1800 kvadratmeter 
tjenesteytende næring og 1200 kvadratmeter dagligvare. 

AVGRENSNING

07.08.2017kilden.nibio.no

Kart fra Kilden

N
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HISTORISK UTVIKLING

07.08.2017kilden.nibio.no

Kart fra Kilden

1947 1978

1988 1998 2017

1914
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HISTORISK UTVIKLING

Ved århundreskiftet fikk psykisk sykdom økt 
oppmerksomhet. Asyl ble bygget over hele landet. I 
Østfold ble et nytt, moderne sinnssykeasyl anlagt på 
gårdene Søndre Veum og Kriken, i god avstand fra 
Fredrikstad. Veum Sindsykeasyl, som åpnet 16. juni 
1914, var 4733 kvadratmeter stort og hadde plass til 200 
pasienter. Asylet, som var skarpt kjønnsdelt, hadde egen 
gårdsdrift som forsynte pasienter og personale med 
ferskvarer. 

En rekke utvidelser har blitt gjennomført siden starten, i 
tråd med endringer i behandling av psykisk sykdom og 
sterk økning i pasientantall. Mannsentralen, med plass til 
140 pasienter, ble bygget i 1937. Etter hvert som enerom 
skulle erstatte 18-mannsrommene og andre krav oppstod, 
kunne man se en modernisering av driften og stadige 
utbygginger fram til 2001. 

I mai 2015 stengte sykehuset dørene for godt. Pasienter 
og stab ble flyttet til det nye sykehuset på Kalnes ved 
Sarpsborg. Nedleggelsen åpner for alternativ bruk av 
området. 
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BYGNINGSSTRUKTUR

Fra hovedbygget stod klart i 1914, har anlegget blitt 
utvidet med jevne mellomrom. Bygningsmassen er blant 
annet empire, jugend og funksjonalistisk. Den klare aksen 
langs Veum allé, forbi overlegeboligen og koloniene, 
og opp mot forplassen foran Kvinnesentralen, har etter 
hvert fått nye utvidelser vestover. Tyngdepunktet er 
forskjøvet mot påbygget og nybygget. Siden 1995 har 
Kvinnesentralen fungert som administrasjonsbygg og 
således mistet sin sentrale funksjon som behandlingssted. 
Parkeringsanlegg har tatt mye av arealet. Ellers er området 
dominert av grønnstruktur i form av parkanlegg, trær og 
lignende. 

Fylkeskonservatoren og Fredrikstad kommune ønsker å 
verne Kvinnesentralen, overlegeboligen, Veum allé og 
sentrale akser og alleer på området. 

Bruttoareal bygninger: 22580 kvadratmeter 
Tomteareal: 86470 kvadratmeter

Kilde: NRK

2015
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BYGNINGSSTRUKTUR

1828

1914 1914

1914Veum gård

Overlegeboligen Koloniene

Hovedsentralen/Kvinnesentralen

1938 Mannsentralen

1914-1964 Gården
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BYGNINGSSTRUKTUR

18281914 Veum gård1966 Økonomiavdeling

1966

Hybelbygg med  
selskapslokale

Ungdoms- 
psykiatrisk  
seksjon og  
vestibyle

1979 Nybygget

1961 Pleieavdeling/påbygg

2001

Boliger for personal
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10.08.2017kilden.nibio.no

Kart fra Kilden

VEUM SYKEHUS

SENTRUM

KONTEKST

I tråd med datidens syn på psykisk 
og fysisk helse, ble asylet plassert på 
jordbruksområder utenfor byen, i sunne 
omgivelser. Anlegget ligger rundt 5 
kilometer fra Fredrikstad sentrum, 
og er godt forbundet til byen via 
fylkesvei 409 eller Veumveien. Veum er 
omkranset av landbruksområder, åser 
og boligbebyggelse. 
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LANDSKAP: TOPOGRAFI

KJELDE: NORGESKART

Veum sykehus er bygget på innmark og er derfor relativt 
planert. De skogkledde små åsene rundt, som Krikenåsen, 
har derimot kraftig stigning. Selve utbyggingsområdet ved 
og rundt sykehuset er optimalt for bygging. 
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Området skal reguleres for å legge til rette for ny bruk, noe 
som krever en mer detaljert utredning av kulturminner. 
Det finnes en rekke automatisk fredede kulturminner 
i nærområdet. Det er kun registrert et nyere tids 
kulturminner innenfor planområdet, men flere av de andre 
bygningene er aktuelle å bevare. 

Ved regulering vil det bli utarbeidet en 
kulturminneutredning for å fastsette hvilke bygninger 
som bør bevares. Vurderingen vil bli gjort i samarbeid med 
byantikvaren i Fredrikstad. 

KULTURMINNER

Kart fra Kilden

09.08.2017kilden.nibio.no

KILDE: NIBIO

ARKEOLOGISKE KULTURMINNER

FREDET LOKALITET

ANNEN SEFRAK-BYGNING

MELDEPLIKTIG VED RIVING/OMBYGGING

BOSETTINGSSPOR ID114432 
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AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER 

Den største lokaliteten med bosettingsspor finnes 
øst for Mannssentralen, noe øst for planområdet 
(ID114432). En arkeologisk registrering foretatt 
Østfold fylkeskommune i 2016 resulterte i funn 
av en arkeologisk lokalitet ID219559, bestående 
av bosettingsspor, dyrkingsspor og et mulig 
gravminne. Det ble påvist 148 anleggspor som 
stolpehull, kokegroper, groper, grøfter, kulturlag 
og dyrkingslag. De fleste anleggsporene er 
stolpehull fra bygninger. Funnområdet ligger sør 
for den gamle hovedbygningen. En kokegrop, 
et stolpehull og en mulig veggrøft sentralt i 
funnområdet er radiologisk datert førromersk 
jernalder. Et dyrkingslag som dekker anleggspor 
nord i funnområdet er radiologisk datert til 
eldre bronsealder. En nedgraving som er 
dekket av to store, flate steinheller kan være et 
gravminne. Trekull i jordmasser fra under hellene 
er radiologisk datert til eldre bronsealder. I et 
kulturlagsjikt sentralt på lokaliteten ble det funnet 
flint, som kan være spor etter steinalderaktivitet. 
Lokalitet ID219559 ligger i mark som tidligere var 
dyrket. 

LOKALITET ID219559

N
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L

NYERE KULTURMINNER

FØRSTE BEBYGGELSEN 1828-1947

DEN STORE UTVIDELSEN 1966

SENERE BEBYGGELSE 1973-2001

Bebyggelsen på Veum er preget av tre perioder:

Gårdsbruk: På 1800-tallet var eiendommen en del av 
gårdsbruket Veum med Kriken eid av skipskaptein Anders 
Mørch. Ved takst 1834 bestod gården av en hovedbygning 
i 2 etasjer med 12 værelser og kjøkken som senere ble 
brukt som legekontor og forvalterbolig, og en låve som 
senere ble revet.

Veum asyl: Sykehuset ble tegnet av arkitekt Biong og 
innviet 16.06.1914. Det hadde 180 plasser, 120 plasser i 
Centralavdeling og 20 i hver av de tre koloniene. Asylet 
ble innviet, og dagen etter kom de første pasientene fra 
Gaustad. Hovedbygget var fysisk delt i to med en tykk 
mur der kvinner var på den ene siden og mennene på den 
andre. I 1926 byttet man navn til Veum sykehus, og i 1938 
var Mannsentralen ferdig. 

Østfold psykiatriske sykehus: I 1966 ble sykehuset utvidet 
med en rekke avdelinger under mottoet «pasienten i 
fokus». Senere ble det oppført flere enkeltbygg. I 1979 ble 
mannsentralen fradelt og solgt. Den ble inntil nylig brukt 
som asylmottak. 

N
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LANDSKAP: FORDELING
Kart fra Kilden

07.06.2017kilden.nibio.no

Sykehusanlegget ligger i et større jordbruksområde. Ellers 
er området dominert av skog med varierende bonitet. 

KILDE: NIBIO

FULLDYRKA JORD
INNMARKSBEITE
SKOG: SÆRS HØY BONITET
SKOG: HØY BONITET
SKOG: MIDDELS BONITET
SKOG: LAV BONITET
UPRODUKTIV SKOG

N
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KILDE: NIBIO

GRØNNSTRUKTUR 

BLANDINGSSKOG
IKKE TRESATT

Veum sykehus er omkranset av barskog, særlig 
Veumskogen og Krikenåsen rett øst for sykehusanlegget. I 
dette skogkledde området ønsker Fredrikstad kommune å 
bygge ut til boliger.

Kart fra Kilden

07.06.2017kilden.nibio.no

N

BARSKOG
LAUVSKOG



19

BRØNNERØDLIA – PLANID 0106 1054

3. PLANLAGT UTVIKLING I 
NÆROMRÅDET

Utklipp fra Fredrikstad kommunes kartklient som viser planom-
råde for Brønnerødlia med ortofoto i bakgrunnen

Reguleringsplanen ble vedtatt 09.02.2017. Forslagsstiller 
var Betongbygg Eiendom og Fredrikstad kommune. 
Planområdet utgjør ca 30 dekar. 

Hensikten med planarbeidet har vært å legge til rette for 
boliger i form av blokkbebyggelse og bolig/tjenesteyting. 
Brønnerødveien deler planområdet i to. Arealet nord 
for Brønnerødveien eies av Betongbygg Eiendom AS 
mens arealet sør for Brønnerødveien eies av Fredrikstad 
kommune.  

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. Planbestemmelsene 
tillater 3 blokker med inntil 60 leiligheter i felt BB1. 
I felt B/T reguleres det til boliger/tjenesteyting. 
Dette er en videreføring av dagens bruk med 
boliger for vanskeligstilte. I felt B/T er det tenkt 
institusjonsbebyggelse og frittstående evt. sammenbygde 
boenheter til vanskeligstilte. Planbestemmelsen 
fastsetter følgende: I felt B/T kan det oppføres en eller 
flere bygninger i gruppe som kjedehus, rekkehus eller 
lignende bygningskompleks for flere leiligheter. Formålet 
tjenesteyting omfatter institusjon og er benyttet i 
kombinasjon med formålet bolig, for å legge til rette for 
oppføring av boliger med personalbehov.

Utklipp fra Fredrikstad kommunes kartklient som viser planom-
råde for Brønnerødlia med ortofoto i bakgrunnen

I felt BB2 er det ikke planlagt byggetiltak. Eksisterende 
bebyggelse, et eldre mursteinsbygg som er ombygd til 
leiligheter, videreføres.

Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til planen både i 
fht tilrettelegging av gang- og sykkelveg og opparbeiding 
av kollektivholdeplass. Det skal blant annet ikke gis 
brukstillatelse for nye boliger innen BB1 og B/T før 
gang- og sykkelveg opparbeides og sammenkobles med 
tilsvarende gang- og sykkelveg i tilstøtende planområde, 

slik at det etableres sammenhengende gangveg fra 
planområdet fram til Hestehagen og planfri kryssing over 
Veumveien. 
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B113 BRØNNERØD – PLANID 0106 1011 

Reguleringsplanen ble vedtatt 09.02.2017. Forslagsstiller 
var Fredrikstad kommune.

Planområdet utgjør ca. 210,4 daa. I nord avgrenses 
planområdet av tidligere Veum sykehus/Veum allé, i 
sørvest mot Veumveien og i øst mot Fredrikstadmarka.  
Hensikten med planen er å legge til rette for 
boligbebyggelse i form av frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse og blokkbebyggelse og offentlig 
bebyggelse (utvidelse av barnehage). Planen legger opp 
til både eneboliger, rekkehus og lavblokker (3-4 etasjer). 
Totalt omfang boenheter er ikke endelig fastsatt, men 
planen gir rom for at det kan etableres ca 300 boenheter 
innenfor planområdet, da fordelt på ca 100 leiligheter i 
lavblokk, ca 150 boenheter i rekkehus og 44 frittliggende 
eneboliger. 

Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til planen. 
Disse innebærer blant annet at før nye boliger kan gis 
brukstillatelse skal det være: 

• etablert og gitt brukstillatelse til planfri kryssing over 
Veumveien

• Opparbeidet tosidig universelt utformet 
kollektivholdeplasser i hht reguleringsplan Gangbro 
Hestehagen – Veumveien 

Utklipp fra Fredrikstad kommunes kartklient. Viser planområde 
for Brønnerød med ortofoto i bakgrunnen

Utklipp fra Fredrikstad kommunes kartklient. Viser regulert plan 
for Brønnerød
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GANGBRO 
HESTEHAGEN – VEUMVEIEN - PLANID 0106 
1103

Reguleringsplanen ble vedtatt 09.02.2017. Forslagsstiller 
var Fredrikstad kommune.  

Planområdet utgjør ca 4 dekar. Hensikten med 
planarbeidet er å tilrettelegge for planfri kryssing over 
Veumveien fra Hestehagen, samt gang- og sykkelveg fra 
Hestehagen mot framtidig boligfelt på Brønnerød. Tiltaket 
skal bidra til å sikre myke trafikanter trygg ferdsel over 
Veumveien mot Ambjørnrød barneskole (8).   

Reguleringsplan for Hestehagen
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PÅGÅENDE PLANARBEID I NÆROMRÅDET 

Fredrikstad skiklubb er i, samarbeid med Idrettsavdelingen 
i Fredrikstad kommune, i ferd med å etablere 
et permanent helårsanlegg i området mellom 
Brønnerødskogen og jordet sør for Ren såpeindustri og 
tidligere Veumalléen Statlige mottak. Anlegget omfatter 
en asfaltert løype på 1600-1700 meter med en bredde på 
6 meter. Løypa skal, utenfor vintersesongen, benyttes som 
rulleskibane. Vinterstid vil det bli en kunstsnøløype. 

I tilknytning til anlegget er det også ønske om å etablere 
et bygg med garderobeanlegg, kiosk, sekretariat samt en 
garasje for utstyr.  

Adkomst til området vil skje via Veumalléen. Skiklubben 
ønsker at det etableres en adkomstvei helt fram til 
anlegget. I reguleringsplanen for Brønnerød åpnes det 
for at gang- og sykkelveg tillates å være kjørbar fram til 
skianlegget fra nord.  

Anlegget, som ligger ved inngangen til marka, ventes 
å generere en del aktivitet. Det vil være åpent for alle. 
Anlegget tas i bruk vinteren 2017/2018.

Perspektivskisse av ny skiarena: Kilde epost Per Stenseth 20170731. 

Skipark 
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På tomta hvor Ihleby Gartneri i dag ligger er det igangsatt 
planarbeid for etablering av en dagligvareforretning. 
Det har vært varslet oppstart til planarbeidet. Ved varsel 
om oppstart kom det inn en rekke innspill, blant annet 
innsigelse fra statlige myndigheter, grunnet at dagens 
formål i kommuneplanen her er LNF. Det er ikke kjent hva 
som er status for planarbeidet. 

Utklipp fra Fredrikstad kommunes kartklient. Viser varslet planområde med ortofoto i bakgrunnen.  

Evenrødveien – planID 01061132
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DAGENS TRAFIKK   

TILGJENGELIGHET    

4.  TRAFIKK OG TILGJENGELIGHET

Veumveien har en årsdøgntrafikk på 5600 kjøretøy pr. 
døgn. Evenrødveien har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 
ca. 2900 kjøretøy pr. døgn. Evenrødveien (fv. 381) er 
hovedadkomst til tomten. Fartsgrensen på begge veiene 
er 60 km/t. Årsdøgntrafikken er hentet fra Nasjonal 
vegdatabank (NVDB). 

Tilgjengelighet kan måles i hvor langt det er til ulike 
funksjoner, og hvor enkelt det er å reise til eller fra et 
område. 

I og med at Fredrikstad har vedtatt Bypakke Nedre 
Glomma, med mål om at veksten i persontransporten skal 
tas med kollektivtransport, sykkel og gange, har vi sett 
på tilgjengelighet til Veum Park for gående, syklende og 
kollektivreisende. 

Hensikten med dette kapitlet er å vise tilgjengeligheten 
til Veum og sammenliknet den med andre tilsvarende 
boligområder i Fredrikstad. 

Illustrasjon som viser dagens bussforbindelser og til-
rettelegging for gående og syklende i Ambjørnrød-/
Veumområdet

1.Årsdøgntrafikk er summen av antall kjøretøy som passerer et snitt på en veistrekning gjennom året dividert på antall dager i året. Et gjennomsnitt-
stall for trafikkmengde på en veistrekning. 

KOLLEKTIVTILGJENGELIGHET

Figuren over viser, i tillegg til sentrale funksjoner som 
barnehage, barne- og ungdomsskole, trasé for dagens 
bussruter. 

Ruten som betjener Veum er rute 351. Den går fra 
Fredrikstad stasjon og sentrum, via Oredalen og Paul 
Holmsens vei, Veumveien, Ambjørnrødveien, Veum 
Allè, Veumveien og tilbake til sentrum i samme trase. 
Endeholdeplass er plassen foran hovedbygningen på 
tidligere Veum sykehus.  I tillegg går rute 2490 langs 
Veumveien. Den er en pendlerbuss til/fra sykehuset på 
Kalnes med start og sluttpunkt på Inspiria på Grålum i 
Sarpsborg og Langøya på Kråkerøy. 

Det er minimum én bussavgang per time i tiden fra kl. 
0630 til 22.30. På ettermiddagen, mellom 15.30 og 16.35 er 
det fem avganger. Reisetiden til bussterminalen er 15-20 
minutter, avhengig av hvilken trasé som kjøres. 
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FRAMTIDIG RUTETILBUD – RUTESTRUKTUR

Østfold fylkeskommune har fått gjennomført en utredning 
om framtidig rutestruktur i Østfold. Målsettingen med 
ny rutestruktur er et mer effektivt og kundetilpasset 
kollektivtilbud. Hovedmålet for det nye tilbudet er:

• Enklere tilbud

• Raskere 

• Oftere (og lengre utover kvelden)

• Fleksibelt med hensyn til videreutvikling

Utredningen, som er utarbeidet av Urbanet analyse 
og Asplan Viak, skal danne grunnlag for en politisk 
sak om framtidig rutestruktur, som fremmes for 
politisk behandling høsten 2017 (6).  En vet derfor 
pr i dag ikke hva som blir det endelige resultatet. 
Det er fra Fylkeskommunens side ønskelig at det 
framtidige rutestrukturen skal være satt i drift når 
bompengeinnkrevingen starter.  

Det ble avholdt møte med Østfold fylkeskommune 
22.06.17 for å få en redegjørelse om hva som ligger i 
forslag til framtidig rutestruktur.  

Foreslått rutestruktur innebærer en betydelig forenkling 
i forhold til dagens struktur. Det er foreslått en endring 
fra ringruter til stamruter.  I tillegg til stamruter 

Utklipp fra Urbanet Analyses rapport «Utredning av kollektivtilbudet i Nedre Glomma», som viser foreslått stamrutenettet for Nedre 
Glomma.
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Utklipp fra Fredrikstad kommunes kartklient som viser varslet 
planområde for ny kollektivforbindelse mellom Ambjørnrødveien 
og Pettersand (7).

Veum Park har både barnehage, barneskole og 
ungdomsskole innenfor 10 min sykkelavstand. 
Innenfor 20 minutters sykkelavstand når man både 
sentrum, sentrale deler av FMV-området, Ørebekk og 
næringsområdene ved Råbekken.  På 20 til 30 minutter 
kan man også nå store deler av Rolvsøy og de mest 
sentrale delene av Kråkerøy og Gressvik. Mellom Veum 
Park og ny stasjon på Grønli er det via Google maps 
beregnet en reisetid på sykkel på 17 minutter. Denne er 
da beregnet ut fra bruk av Veumveien og Knipleveien. 
Dersom man benytter snarveiene langs Brønnerødveien, 
Brønnerødskogen og Sandbæk vil reisetiden reduseres.  
Mange har en opplevelse av at Veumområdet ligger 
forholdsvis perifert i forhold til sentrum. Sett i forhold til 
reisetid med sykkel er ikke dette tilfelle. 

Vi har i denne analysen sett på reisetid med sykkel fra 
boligområdene Haugstenåsen på Begby, Langøyåsen på 
Kråkerøy, Oksviken på Gressvik, Rekustadåsen på Rolvsøy 
og Sorgenfri på Østsiden.

Det er gjort GIS-analyser som viser hvor langt man 
kommer på sykkel på henholdsvis opp til 10 min., 
mellom 10 og 20 min. og mellom 20 og 30 min. Elveg er 
grunnlaget for analysene.

SYKKELTILGJENGELIGHET innebærer forslaget at det også kan opprettes ytterligere 
sekundærtilbud, som mater basistilbudet, om behov. 

En av stamrutene vil betjene Ambjørnrød og Veum. Det 
er tenkt at denne ruten skal gå gjennom Pettersand og 
videre til Ambjørnrød via Ambjørnrødveien.  I motsetning 
til dagens rute vil den ikke gå langs Veumveien. 

En slik trasé vil først være mulig når det etableres en 
vegforbindelse mellom Ambjørnrødveien og Pettersand. 
Reguleringsplan for dette er igangsatt. Planoppstart ble 
varslet september 2015 (7). 

En realisering av Veum Park, Brønnerød (210 dekar) og 
Brønnerødlia (30 dekar) vil innebære betydelig økning 
i antall boenheter i dette området i forhold til dagens 
situasjon, og derav en stor endring i kundegrunnlaget 
langs Veumveien.  På sikt bør det derfor være potensiale 
for å gi et rutetilbud som også betjener disse områdene.
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På 10 minutter når man ikke sentrum hverken fra 
Haugstenåsen, Sorgenfri, Oksviken, Langøyåsen eller 
Rekustadåsen. I løpet av 20 minutter når man sentrum 
både fra Haugstenåsen, Sorgenfri og Langøyåsen. Fra 
Oksviken og Rekustad tar det nærmere 30 minutter til 
sentrum inkl. Grønli og FMV. 

Tatt dette i betraktning kan Veum Parks tilgjengelighet 
med sykkel sammenliknes med boligområdene ved 
Haugstenåsen, Sorgenfri og Langøyåsen. Veum Park og 
Langøyåsen har imidlertid fordel av at man ikke må krysse 
Glomma, enten ved bruk av Fredrikstadbrua eller med 
ferge.  
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Det er ca 1 km fra hovedbygningen på Veum Park til 
barneskolen ved Ambjørnrød, dersom man følger 
Hestehagen og snarveien opp til Karjolveien. En 
realisering av reguleringsplanen for gangbro Hestehagen 
– Veumveien vil bidra til å bedre tilgjengeligheten og øke 
trafikksikkerheten på denne strekningen. 

Avstanden til Kvernhuset ungdomsskole er i dag i 
underkant av 2 km. Når de vedtatte reguleringsplanene i 
området realiseres reduseres avstanden til ca 1,6 km. 

Det er flere barnehager innenfor svært kort gangavstand. 
Den kommunale barnehagen Trollstua ligger under 500 
meter fra hovedbygningen. Her er det også åpnet for 
utvidelse av barnehagen, gjennom reguleringsplan B113 
Brønnerød.  

 

Utklipp fra kartklienten til Fredrikstad kommune med påtegnet gang- sykkelveg når vedtatte planer er realisert

TILGJENGELIGHET FOR GÅENDE  
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I 2018, når strekningen Simo – Ørebekk på riksveg 110 
åpner for trafikk, vil bomstasjonen i Veumveien åpnes.  
Skissen nedenfor viser hvilke bomstasjoner som åpner i 
2018. Skissen er hentet fra nettsidene til Bypakke Nedre 
Glomma 

http://www.sisteskrik.no/sites/bypakkenedreglomma/
wp-content/uploads/2015/08/Bomring_kart_
BypakkeNedreGlomma.jpg

Veum Park og hele Ambjørnrød lokalsamfunn blir liggende 
utenfor bomringen. 

Takstene er satt til 25 kroner for lette kjøretøy og 63 kroner 
for tunge kjøretøy. 

Bompengene skal benyttes til å delfinansiere Bypakke 
Nedre Glomma. Bypakke Nedre Glomma er en tiltakspakke 
med en kostnad på 10-12 milliarder kroner. Stortinget 
har så langt godkjent fase 1 av Bypakke Nedre Glomma. I 
denne fasen inngår utbygging av rv. 110 Ørebekk – Simo, 
utbygging av gang- og sykkelveger samt planlegging 
for neste fase. Fase 1 har en økonomisk ramme på 1,2 
milliarder 2014-kroner. 

Utklipp, Bypakke Nedre Glomma, viser bomsnitt for Nedre Glomma

BOMPENGER  
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5. SOSIAL INFRASTRUKTUR

Utklipp fra barnehage- og skolebruksplanen som viser kapasitet 
og prognose ved Ambjørnrød skole

Både kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for 
Fredrikstad byområde og kommunedelplan for bolig 
forholder seg til målsetting om fordeling av boligbygging 
(50 % innenfor byområdet, 40 % innenfor tettstedet og 
resterende 10 % som vedlikeholdene boligbygging i 
lokalsentrene). Denne målsettingen er også grunnlag for 
prioritering av skoleutbygging i kommunen (1). 

I kommunedelplan for bolig/boligpolitisk plan 
for Fredrikstad kommune stipuleres det et 
boligbyggeprogram som retningsgivende for 
boligutviklingen i kommunen (1).  Områdene til Veum 
park har ikke blitt vurdert i gjeldende boligbyggeprogram 
fordi området ikke har vært avsatt til boligformål tidligere. 
I retningslinjene som følger boligbyggeprogrammet står 
det at ved avvik fra programmet må tilgang til nødvendig 
sosial og teknisk infrastruktur sannsynliggjøres. I denne 
delen av mulighetsstudien vil vi gjøre rede for kapasitet og 
prognoser ved aktuell skole og barnehage. 

I gjeldende barnehage- og skolebruksplan (2) er Veum 
definert som en del av Rolvsøy/sentrum. I umiddelbar 
nærhet til Veum Park ligger Trollstua barnehage. Dette er 
en kommunal barnehage. Det er i reguleringsplan satt av 
mer plass til Trollstua barnehage gjennom reguleringsplan 
B113 Brønnerød. Ved Ambjørnrød skole ligger Ambjørnrød 
barnehage, også en kommunal barnehage. Ved Veumveien 

Veum Park sine områder sokner til Ambjørnrød skole. 
Som nevnt i kap. om trafikk og tilgjengelighet er 
gangavstanden til Ambjørnrød skole på ca 1 km. 

Med den boligbyggingen som allerede ligger til grunn for 
kapasitetsvurderingen i skolebruksplanen vil Ambjørnrød 
skole fylle sin kapasitet mot slutten av perioden. Det 
er å anta at store deler av Brønnerødplanen (plan-id: 
01061011) ligger til grunn for denne prognosen. 

I årene fram til 2026 er det ledig kapasitet ved skolen, 
medregnet utbyggingen av Brønnerødlia. 

I gjeldende boligbyggeprogram (1) ligger Brønnerødlia 
inne med mellom 20 og 40 boliger per år fra 2017 til 2025. 

Det er lite som tilsier at det vil bli innflytting i Brønnerødlia 
i 2017, slik forutsatt i boligbyggeprogrammet, og det 
er også grunn til å tro at utbyggingstakten ikke vil bli 
så rask som utbyggingsprogrammet og barnehage- og 
skolebruksplanen legger til grunn. Dette vil kunne åpne 
for at det også kan komme i gang andre boligprosjekter i 
området.  

Kapasitetsprognose for Kvernhuset ungdomsskole (2) 

BARNEHAGER I OMRÅDET

SKOLER I OMRÅDET 

viser at denne skolen vil ha utfordringer med kapasitet i 
årene som kommer. Anbefalt strategi i skolebruksplanen 
foreslår å gjøre om Cicignon barne- og ungdomsskole 
til en ren barneskole og bygge en ny ungdomsskole på 
den tidligere sykehustomta på Cicignon. Dette vil ifølge 
barnehage- og skolebruksplanen avlaste blant annet 
Kvernhuset ungdomsskole. 

ligger en privat barnehage; Veum familiebarnehage. 
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6. FØRINGER FRA REGIONAL PLAN OG UTTALELSER FRA REGIONALE 
MYNDIGHETER VED HØRING AV PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING

Fylkesplan for Østfold er fra 2009 og er en plan som 

skal dekke hele Østfoldsamfunnet. Den har utpekt tre 

prioriterte oppfølgingsområder: 

• Kompetanseutvikling

• Fortetting, byutvikling og vern

• Transport og fysisk aktivitet

Fylkesplanen har retningslinjer om blant annet samordnet 

areal- og transportplanlegging, utbyggingsmønster 

og effektiv arealutnyttelse, langsiktig grense 

mellom by og land, krav om effektiv arealutnyttelse, 

funksjonell lokalisering, boligbebyggelse, fortetting 

og bruk og utvikling av næringsområder, i tillegg til 

kjøpesenterbestemmelse, retningslinjer om kollektivtilbud 

og gang-sykkelveger, vegnett og parkering. 

Det er laget en arealstrategi for Østfold som bygger 

på valgt modell om «transporteffektivitet» og den 

arealbruken som er avsatt i fylkesplanen er ment å 

oppfylle mål om transporteffektivitet. 

FYLKESPLAN FOR ØSTFOLD

Som bærende idé skal arealbruken i 

transporteffektivitetsmodellen bygge opp under 

prinsippene om et bærekraftig transportsystem med 

hovedvekt på:

• Å redusere transportomfang

• Å øke kollektivandeler

• Å øke andelen gang/sykkeltrafikk

Det er gjennom fylkesplan for Østfold lagt langsiktige 

tettstedsgrenser for alle delregionene i Østfold. Arealene 

til Veum sykehus ligger i Nedre Glomma- regionen. 

Fylkesplanen har mål om å redusere arealforbruk 

per innbygger, og har med grunnlag i en gitt 

befolkningsprognose og mål om redusert arealforbruk per 

innbygger satt en langsiktig tettstedsgrense. 

Arealene på Veum ligger innenfor eksisterende 

tettsted og er videreført innenfor tettstedsgrensen i 

kommuneplanens arealdel. At arealet er avklart innenfor 

eksisterende tettsted er en forutsetning for å få området 

utbyggingsklart. 

Fylkesplanen har retningslinjer om funksjonell lokalisering. 

NÆRING

Næringsvirksomhet som skaper tungtransport skal 
ifølge fylkesplanen som hovedregel lokaliseres til 
regionale næringsområder med tilknytning til jernbane 
eller havn, eller ved hovedvegnett med tilstrekkelig 
kapasitet. Fylkesplanen sier videre at lokalisering av 
næringsvirksomheter skal skje etter ABC-prinsippet. I følge 
ABC-prinsippet skal virksomheter med mange ansatte 
etableres ved kollektivknutepunkt, mens virksomheter 
med få ansatte og mye vare- og godstransport skal 
lokaliseres ved hovedvegnett, godsterminal eller havn. Det 
er i fylkesplanen utpekt egne regionale næringsområder 
til arealkrevende virksomhet og avlastningsområder for 
handel. 

Disse sier at all utbygging skal lokaliseres til arealer 
som er egnet for formålet ut fra hensyn til topografi, 
lokalklima, visuelle forhold og kommunikasjoner. 
Ved all utbygging skal det legges vekt på nærhet til 
transportnettet for gang og sykkel, kollektiv og annen 
transport. Innenfor tettbebygde strøk bør innbyggernes 
daglige behov tilfredsstilles så nær boligen som mulig og 
innen gang- og sykkelavstand. Servicevirksomhet med 
stort publikumsbesøk og/ eller mange arbeidsplasser 
bør alltid lokaliseres i nærheten av knutepunkt i 
kollektivtransportnettet. 
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Fra rapporten nærings- og lokaliseringsanalyse for Nedre Glom-
ma-regionen, Asplan Viak 2013. 

Det er for Nedre Glomma gjort en næring- og 
lokaliseringsanalyse som redegjør mer for kravet om «rett 
virksomhet på rett sted». 

ABC-kartlegging av utbyggingsområdene i Nedre Glomma 
fra 2013 viser at Veum har en D-profil; Et område med god 
biltilgjengelighet og lav tilgjengelighet ellers. I rapporten 
står det om D-områder: (..)Dette er områder som normalt 
ikke inngår i tettbebyggelsen, og hvor det ikke bør 
etableres andre virksomheter enn primærnæring(..)

Det bør bemerkes at dette er en mobilitetsprofil for 
næringsetableringer/områder. 

Et C-område vil Veum aldri kunne bli, på grunn av 
avstanden til E6. A-områder er forbeholdt den indre 
sentrumssonen, som har kollektivknutepunkt av 
betydning. Næringsarealer som er B-områder er 
kjennetegnet av å ha god lokal kollektivbetjening og 
middels god biltilgjengelighet. Parkeringsrestriksjoner kan 
brukes for å styre biltilgjengeligheten. For at Veum skal bli 
et B-område må kollektivbetjeningen bli betydelig bedre. 
Samtidig må kollektivtilgjengeligheten bli betydelig bedre 
enn tilgjengeligheten med bil.
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Med kjøpesenter forstås detaljhandel i bygningsmessige 
enheter og bygningskomplekser som etableres, drives 
eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever 
kunde- eller medlemskort for å få adgang. I kjøpesenter 
foregår salg av alle typer varer direkte til forbruker, det 
vil si både dagligvarehandel og faghandel, inklusive salg 
av plasskrevende varer. Som kjøpesenter regnes også 
handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et 
område.

Kjøpesentra med et bruksareal på mer enn 3000 m² kan 
videre bare etableres eller utvides i områder som er 
spesielt utpekt i fylkesplan / fylkesdelplan og avklart i 
kommuneplanens arealdel. Kjøpesentra kan etableres i 
bysentrene, avgrenset i kommunenes sentrumsplaner. 
Videre har kjøpesenterbestemmelsen utpekt hvilke 
områder som skal fungere som avlastningsområder for 
handel, områder for «plasskrevende varegrupper». Det 
er ingen områder på Veum eller i nærheten av Veum som 
er avsatt til avlastningsområder for handel. Eventuelle 
handelsetableringer i området vil måtte forholde seg til 
kjøpesenterbestemmelsen med en maksimumsstørrelse 
på 3000m². 

KJØPESENTERBESTEMMELSEN I FYLKESPLANEN UTTALELSE TIL HØRING AV PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV VEUM PARK –  
ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE (ØFK)

KONTOR OG OFFENTLIG PRIVAT TJENESTEYTING

ØFK mener det er viktig at utviklingen av området 

ikke undergraver bysentra. I henhold til fylkesplanen 

skal kontorarbeidsplasser legges til sentrum/

tettstedsområdene. Næringsliv og senterstruktur er 

svært avhengige av hverandre, både direkte og indirekte. 

ØFK mener at det bør fremgå av planbeskrivelse og 

planbestemmelser at det ikke skal legges til rette for rene 

forretningskonsepter, heller ikke rene kontorbedrifter 

innenfor reguleringsområdet, slik at området ikke 

undergraver byutviklingen.

Forslagsstiller viser til at aktuelt reguleringsformål er 

boligbebyggelse med tilhørende sentrumsformål (side 

18 i forslag til planprogram). Sentrumsformål innbefatter 

forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, 

hotell/overnatting og bevertning, herunder nødvendig 

grøntareal til bebyggelsen. 

ØFK mener at sentrumsformålet hører til i bykjernen, 

mens reguleringsplanen for Veum må fastsette 

mer spesifikt hvilket formål det skal ha. Det er ikke 

i tråd med Fylkesplanen å legge til rette for større 

handelsetableringer i området. Formålet med 
kjøpesenterbestemmelsen er å styrke eksisterende by- og 
tettstedssentre, bidra til samfunnsøkonomisk effektiv 
arealbruk og legge til rette for miljø- og helsefremmende 
transportvalg.

FORRETNING

ØFK anser at å legge til rette for en lokal matbutikk er 
greit, men det må fremgå klart av bestemmelsen at det 
på planområdet, som helhet, ikke kan etableres eller 
utvides kjøpesenter på totalt mer enn 3000 m² bruksareal, 
jf. fylkesplanens retningslinjer pkt. 5.9. Som kjøpesenter 
regnes også handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter.

ØFK understreker at engroshandelen i området må 
begrenses til salg som er et nødvendig supplement 
til vedkommende virksomhet, og må ikke utgjøre en 
selvstendig aktivitet. Denne type salg skal heller ikke skje 
direkte til forbruker. ØFK forutsetter at dette følges opp.
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UTTALELSE TIL HØRING AV PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING AV VEUM PARK - 
FYLKESMANNEN I ØSTFOLD

FYLKESMANNEN I ØSTFOLD SKRIVER I SIN 
VURDERING:

«Området ligger ca. 2 km fra sentrum og skal 
transformeres til andre formål. Med denne beliggenheten, 
som også vil være innenfor nærområdet til ny 
jernbanestasjon, vil trolig boligformål være mest egnet. 
Fra vår side er vi mer skeptiske til andre formål, både av 
hensyn til formål som bør lokaliseres til sentrum og til 
trafikkskapende virksomheter. Trafikkveksten i byene skal i 
henhold til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 
areal- og transportplanlegging tas med gange, sykkel og 
kollektivtransport».



36

OPPSUMMERING

Arealene til Veum Park er i fylkesplan for Østfold innenfor 
«eksisterende tettstedsgrense», i tillegg til at arealene 
er avsatt til eksisterende bebyggelse og anlegg i 
kommuneplanens arealdel. Arealene er således klare for 
videre detaljering av formål. 

Uttalelsene fra fylkeskommunen og fylkesmannen er 
tydelige på at større etablering av næringsvirksomheter 
med mange arbeidsplasser og besøkende ikke er 
ønskelig på Veum, gitt den mobilitetsprofilen området 
har. Fylkesmannen i Østfold går så langt at de uttaler 
at boligformål virker mest egnet og at de vil være mer 
skeptiske til andre formål først og fremst på grunn av den 
transporten det vil medføre, og at slike virksomheter hører 
hjemme i bysentrene.  

Når det gjelder selve sentrumsformålet, er Østfold 
fylkeskommune i sin uttalelse tydelige på at dette formålet 
ikke skal brukes utenfor sentrumsområdene. 

Det står å lese i fylkesplanen at innenfor tettbygde strøk 
bør innbyggernes daglige behov tilfredsstilles så nær 
boligen som mulig og innen gang- og sykkelavstand. 

Ambjørnrød lokalsamfunn består i stor grad av avgrensete 
boligområder og større rekreasjonsområder. Ambjørnrød 
skole er en viktig møteplass i lokalsamfunnet. Det ble 

uttrykt allerede i 2001 da Stedsanalyse for Ambjørnrød, 
i forbindelse med Miljøbyprosjektet, ble utarbeidet, 
at lokalsamfunnet mangler en større møteplass og at 
butikk savnes. Dette behovet er fremdeles ikke dekket i 
lokalsamfunnet. 

Det bør kunne være rom for å gi innbyggerne i 
Ambjørnrød lokalsamfunn et mer helhetlig tilbud 
gjennom etablering av et nærservicetilbud. Et 
nærservicetilbud vil møte behovet for en sosial møteplass 
samt bidra til å redusere transportbehovet da daglige 
behov vil kunne dekkes innenfor lokalsamfunnet. Et 
geografisk samlet nærservicetilbud vil være viktig for 
å forsterke oppfattelsen av en møteplass. Eksempel på 
nærservicetilbud som vil være i tråd med overordnede 
føringer er frisør, lege, fysioterapeut, dagligvarebutikk, 
kafé o.l. 
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I denne delen av mulighetsstudien beskrives tre ulike 
alternativer for utvikling av Veum Park og til slutt gjøres 
det en vurdering av alternativene. 

Først litt historikk. Det ble først vurdert å etablere 
demenslandsby på deler av området. Dette gikk man 
imidlertid bort fra pga at det ble vanskelig å gjennomføre. 
UDI fattet så interesse for området, og det ble foreslått 
å benytte eksisterende bygningsmasse til et asylmottak. 
Men da behovet for asylmottaksplasser avtok stoppet 
dette arbeidet opp. Det var også stor motstand i 
lokalsamfunnet til etablering av et mottak i den 
størrelsesorden som ble foreslått. 

Ved varsel om oppstart av detaljreguleringsplanen ga 
Østfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold 
klart uttrykk for at en større næringsutvikling i området 
ikke er ønskelig. Uttalelsene fra fylkeskommunen og 
fylkesmannen er tydelige på at større etablering av 
næringsvirksomheter med mange arbeidsplasser 
og besøkende ikke er ønskelig på Veum, gitt den 
mobilitetsprofilen området har. Fylkesmannen i Østfold 
framhever boligformål som trolig det mest egnete 
formålet for området. 

7. ALTERNATIVER FOR UTVIKLING

Figur 7 1: Utklipp fra kartklienten til Fredrikstad kommune. Ut-
klippet viser dagens bygningsmasse
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En ren næringsutvikling på området anses ikke som 
realistisk, og vil dermed ikke bli vurdert ytterligere. 

Det vurderes to ulike alternativer for boligutvikling og det 
gjøres en enkel vurdering av et 0-alternativ. 0-alternativet 
defineres som en videreføring av dagens situasjon. 

• Alternativ 1: Boligutbygging i etapper

• Alternativ 2: Boligutbygging i etapper   samt 
nærservice

• Alternativ 3: 0-alternativet
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Dette alternativet innebærer en utbygging av området til 
boligformål. Det er lagt til grunn en etappevis utbygging 
av totalt 260 boenheter, med en utbyggingstakt på 20-30 
enheter pr år. Til kommunedelplan for bolig ble det spilt 
inn om lag 300 boenheter. Det synes nå mer hensiktsmes-
sig å vurdere en utbygging med noe lavere tetthet, for å 
bevare kvalitetene i området på en bedre måte. 

Følgende boligtyper er lagt til grunn:  
• 60 boliger 50+
• 60 boliger/omsorgsboliger
• 40 enheter i rekkehus
• 100 terrassehusleiligheter

Foreløpig områdeinndeling: 
• Område 1 – boligbebyggelse
• Område 2 – boligbebyggelse
• Område 3 – boligbebyggelse
• Område 4 – boligbebyggelse
• Område 5 – boligbebyggelse
• Område 6 – grønnstruktur
• Område 7 – boligbebyggelse
• Område 8 – grønnstruktur (bevaring av bygninger)

ALTERNATIV 1: BOLIGUTBYGGING I ETAPPER
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ALTERNATIV 2: BOLIGUTBYGGING I ETAPPER 
OG UTVIKLING AV NÆRSERVICETILBUD
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Alternativet innebærer boligbebyggelse kombinert med 
tjenesteytende næring og dagligvarehandel. Det er lagt 
til grunn 220 boenheter, 1800 m2 tjenesteytende næring 
og 1200 m2 dagligvare. Det er også her tenkt utbygging i 
etapper, tilpasset markedet og tilgang på sosial infrastruk-
tur. Det er lagt til grunn 20-30 boenheter pr. år. 
Et nærservicetilbud kan tenkes inneholde funksjoner som 
dagligvare, lege, fysioterapeut, frisør, tannlege, kafé etc. 
Med et slikt tilbud vil lokalbefolkningen ha tilgang til flere 
daglige gjøremål rett i nærheten av der de bor, dermed vil 
transportbehovet i området totalt sett gå ned. 
Det synes ikke hensiktsmessig å planlegge for at arbe-
idsplassbehovet for beboerne på Veum Park også skal 
dekkes innenfor området. 
• Område 1 – boligbebyggelse
• Område 2 – boligbebyggelse
• Område 3 – boligbebyggelse/forretning/offentlig 

privat tjenesteyting
• Område 4 – boligbebyggelse
• Område 5 – boligbebyggelse
• Område 6 – grønnstruktur
• Område 7 – boligbebyggelse
• Område 8 – grønnstruktur (bevaring av bygninger)

Type boliger: 
• 60 boliger 50+
• 60 boliger/omsorgsboliger
• 40 enheter i rekkehus
• 60 terrassehusleiligheter
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0-alternativet defineres som en videreføring av dagens 
situasjon. 

Planlagt ombygging av hovedbygningen på Veum til 
leiligheter vil ikke bli gjennomført dersom det ikke 
samtidig planlegges og er forutsigbarhet for videre 
utvikling av området. Dermed er det uklart hva innholdet 
i hovedbygningen vil bli i et 0-alternativ. Den samme 
usikkerheten gjelder for de andre bygningene på 
eiendommen, som i begrenset grad leies ut. 

Det er kostbart å vedlikeholde en bygningsmasse som ikke 
er i bruk. Dersom plansituasjonen forblir uendret, kan en 
mulig utvikling bli at eiendommen vil måtte deles opp og 
selges.  

ALTERNATIV 3: 0-ALTERNATIVET
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Det er ikke en ønsket situasjon for Veum Park at dagens 
situasjon (0-alternativet) videreføres. Som nevnt over 
er det i dag stor usikkerhet knyttet til hva dagens 
bygningsmasse kan brukes til, og hvilke leietakere som til 
enhver tid kan fylle byggene. 

Med bakgrunn i redegjørelse gjort i uttalelse fra Østfold 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Østfold ved varsel 
om oppstart av detaljreguleringsarbeid og høring av 
planprogram går det tydelig fram at det er lite ønsket at 
området utvikles som et næringsområde. 

Sett i et samordnet areal- og transportperspektiv er dette 
også logisk, gitt tilgjengelighetsprofilen området har. 
Avstanden til E6 og kvaliteten på Evenrødveien tilsier at 
området ikke er egnet som et større næringsområde. Pr 
i dag er det heller ikke god nok kollektivtilgjengelighet 
til at det er hensiktsmessig å legge opp til en betydelig 
arbeidsplasskonsentrasjon i området.  

Både alternativ 1 og 2 er gode muligheter for utvikling 
av området. Veum Park med omkringliggende kvaliteter 
egner seg svært godt til boligutvikling. Området har en 
nærhet til Fredrikstadmarka som er helt unik og det er kort 
skolevei, både til barne- og ungdomsskole.  Det er også 
korte sykkelavstander til sentrum og ny jernbanestasjon 
på Grønli. 

8. OPPSUMMERING

Det er ønskelig å tilby en kombinasjon av boligtyper, hvor 
man legger til rette for en mangfoldig sammensetning 
av beboere, som er grunnlaget for et godt bo- og 
oppvekstmiljø. 

Å utvikle området, og samtidig ivareta kvaliteter knyttet 
til landskapsbilde og grønnstruktur anses som viktig. 
Dette ivaretas både i alternativ 1 og 2. Det er imidlertid 
ønsket fra forslagsstiller at området skal få et større 
funksjonsinnhold enn kun boliger. Alternativet med 
boligutvikling sammen med nærservicefunksjoner vil 
gi hele lokalsenteret, inklusive de nye boligområdene 
ved Brønnerød og Brønnerødlia, en ny møteplass og 
funksjoner som er viktig i innbyggernes dagligliv.  Å 
kunne ha servicefunksjoner som frisør, dagligvare, 
lege, fysioterapeut, tannlege og kafé i nærområdet vil 
kunne bidra til å redusere det totale transportbehovet. 
Lokalbefolkningen på Ambjørnrød har svært lenge hatt 
ønske om flere servicefunksjoner innenfor sitt nærmiljø.  
Behovet for et nærmiljøsenter er forsterket ytterligere når 
det nå nærmer seg etablering av bomstasjon i Veumveien. 

Det er kort vei til Ambjørnrød skole, og gangavstand er 
på omtrent 1 km fra Veum Park. Det er noe ledig kapasitet 
ved skolen i årene som kommer, til tross for utbygging på 
Brønnerød. Mot slutten av planperioden til barnehage- og 
skolebruksplanen nærmer skolen seg at all kapasitet er 
utnyttet. 

Når det gjelder trafikk, vil en utvikling av området medføre 
økt trafikk i Veumveien og Evenrødveien. Vurderingene 
som er gjort så langt tilsier en trafikkgenerering på ca 1050 
bilturer pr døgn i en ferdig utbygd situasjon, med 220 
boenheter, 1200 m² dagligvare og 1800 m² tjenesteytende 
næring. Det forventes noe mindre trafikkgenerering 
dersom det kun etableres boliger, slik som i alternativ 1.  
Differansen er ca 300 bilturer pr døgn. Trafikkvurderingene 
tilsier at det vil være behov for tiltak i krysset Veumveien/
Evenrødveien. Dette vil måtte belyses ytterligere i en 
reguleringsplan. 
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