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SAMMENDRAG 

Konsekvensutredning for friluftsliv og barn og unges interesser viser at alle områder innenfor influensområdet har 
middels eller høy verdi. Planområdet ligger i nærheten av Fredrikstadmarka som er et svært viktig friluftslivsområde. 
Marka er opparbeidet med mange turstier. Lysløypa mot skihytta passerer gjennom influensområdet. Fredrikstad 
skiklubb har et trenings- og kunstsnøanlegg av regional betydning. Det er gressbane og barnehage i grensen mot 
marka.  

I forhold til dagens bruk av området vil utbygging av Veum Park gi økt trafikk og flere brukere av både planområdet 
og influensområdet. Tiltaket vil bevare hoveddelen av eksisterende parkareal rundt Veum, etablere nye 
uteoppholdsarealer og føre til økt bruk av planområdet som i dag har middels bruksfrekvens. De øvrige arealene 
innenfor influensområdet vil bli ubetydelig berørt av tiltaket. Konsekvensene for planalternativet er vurdert til positiv. 
Det er ikke nødvendig med skadereduserende eller kompenserende tiltak.  

Det er viktig at tilgjengeligheten og adkomstene til Fredrikstadmarka opprettholdes, også under anleggsperioden. 
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1 Metode og grunnlag 

1.1 Metode  

1.1.1 Overordnet  

Utredning av landskapsbilde, naturmiljø, friluftsliv og barn og unges interesser, kulturarv og skal ta 
utgangspunkt i overordnet metode fra Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyse [4]. Alle 
ikke-prissatte konsekvenser, dvs. konsekvenser det ikke kan gjøres en økonomisk vurdering av, skal 
dekkes av en av disse fire kategoriene. Temaene representerer ulike aspekter ved det naturlige og 
menneskepåvirkede landskapet på følgende måte: 

• Landskapsbilde: «Det romlige og visuelle landskapet» 

• Friluftsliv barn og unges interesser: «Landskapet slik folk oppfatter og bruker det» 

• Naturmangfold: «Det økologiske landskapet» 

• Kulturarv: «Det kulturhistoriske landskapet» 

 

Konsekvensutredningen består av en tre-trinns prosedyre som følger Statens vegvesen håndbok 
V712 [4]. Verdi, påvirkning, konsekvens og avbøtende/kompenserende tiltak skal vurderes for alle 
ikke prissatte fagtema. Verdivurderingen gjøres for den situasjonen som gjelder i 0-alternativet. 
Konsekvensutredningen gjøres for alle verdi-satte delområder.  Endringene vurderes i forhold til 0-
alternativet. For en mer utdypende gjennomgang av metoden vises det til håndbok V712 kap.6.2. 

 

1.1.2 Influensområde 

Influensområdet vil variere fra fagtema til fagtema og skal defineres av fagutreder ut fra hvilket 
tilgrensende område som antas bli berørt av det planlagte tiltaket. Influensområdet vil kunne være 
større enn planområdet, da et tiltak kan gi konsekvenser utenfor det området hvor det fysiske 
inngrepet skal skje. 

1.1.3 Verdi 

Områdets karaktertrekk og verdi skal beskrives og vurderes. Verdiene innenfor enkeltområdene skal 
plasseres i en registreringskategori. Enkeltområdenes verdi skal vurderes basert på en skala fra «uten 
betydning» til «svært stor» verdi. Vurdering av dagens situasjon skal baseres på kjent informasjon, 
tilgjengelige databaser og nye, supplerende registreringer/undersøkelser. Verdien skal være basert 
på situasjonen i alternativ 0 og vises på en fem-delt skala fra «uten betydning» til «svært stor» verdi. 

 

 
 

 

Uten 
betydning Noe Middels Stor 

Svært stor
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1.1.4 Påvirkning 

Påvirkning, dvs. en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket forventes å medføre for de ulike 
miljøene eller områdene, skal vises på en fem-delt skala fra «forbedret» til «sterkt forringet». 

 
 

1.1.5 Konsekvens 

Konsekvenser, dvs. de fordeler og ulemper som tiltaket medfører, skal vurderes i en ni-delt skala fra 
fire minus til fire pluss, som vist i figur 1-1. Konsekvensen vil fremkomme ved å sammenholde verdi 
og påvirkning. 

 

 
Figur 1-1: Matrise for sammenstilling av verdi og påvirkning hentet fra håndbok V712 [4] 

Fire minus, tre minus, to minus og én minus er betegnet som henholdsvis svært stor, stor, middels og 
liten negativ konsekvens. Fire pluss, tre pluss, to pluss og én pluss er betegnet som henholdsvis svært 
stor, stor, middels og liten positiv konsekvens. Det gjøres først en vurdering av konsekvens for hvert 
enkelt delområde for det enkelte tema, før det gis en felles konsekvens for temaet. 

1.1.6 Skadereduserende og kompenserende tiltak 

Tiltak som kan begrense negative konsekvenser skal vurderes. Skadereduserende tiltak omfatter 
tiltak utover de forbedrende tiltakene som allerede inngår i investeringskostnadene. For fagtemaene 
skal det også vurderes kompenserende tiltak i de tilfeller hvor skadereduserende tiltak ikke er et 
alternativ eller det ikke kan forventes oppnådd tilfredsstillende resultater som følge av 
skadereduserende tiltak. 

 

Forbedret 
Ubetydelig 
endring 

Noe  
forringet Forringet 

Sterkt 
forringet 
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1.2 Lovverk og retningslinjer 
De mest sentrale føringene for utredning av temaet friluftsliv og barn og unges interesser er 
følgende: 

- Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (T-2/08) [12] 

- Stortingsmeldingen om friluftsliv (Stortingsmelding 18, 2015-2016, «Friluftsliv – Natur som kilde 
til helse og livskvalitet) [3] 

- Stortingsmelding om Bærekraftige byer og sterke distrikt (Stortingsmelding 18, 2016-2017) [11] 

 

1.3 Definisjoner  
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse. Friluftsliv tar for seg alle områder som har betydning for allmennhetens muligheter 
til å drive friluftsliv som helsefremmede og trivselsskapende aktiviteter. Temaet omfatter 
friluftsområder, utearealer i byer og tettsteder som er allment tilgjengelige, forbindelseslinjer for 
myke trafikanter, nett for tursykling og sykling på offentlig vegnett. Det inkluderer også støy i den 
grad det påvirker menneskers bruk og opplevelse av by- og friluftsområder. I forbindelse med planer 
for Veum Park blir sykkelruter langs offentlig veg kommentert under friluftsliv. 

Barn- og unges interesse defineres gjennom rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen [12]. Arealer skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen 
helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor det er muligheter for utfoldelse og til å skape sitt 
eget lekemiljø. Det må være store nok arealer som egner seg for lek og opphold, og det må være 
mulighet for ulik type lek etter årstid. Arealene må kunne brukes av ulike aldersgrupper, og gi 
muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne. 

 

1.4 Kunnskapsgrunnlag 
Som grunnlag er hovedsakelig Miljødirektoratet sin naturbase over friluftsliv [5] samt tur- og 
friluftsområder som er registrert i Miljøstatus sin karttjeneste [6] benyttet. Kommunens karttjeneste 
for turstier er brukt som kilde [7]. Miljøstatus og kommunens karttjeneste viser samme resultat i 
registrerte friluftsinteresser. De overnevnte tjenestene viser dårlig kartlagte stier og løyper, så her er 
UT.no [10] og stedsanalysen for Ambjørnrød lokalsamfunn [8] benyttet. I tillegg er det foretatt 
befaringer i området. 

 

1.5 Influensområde 
Tiltakets influensområde vist i figur 1-1.  Avgrensningen av influensområdet er begrenset til arealer 
øst for planområdet opp mot Fredrikstadmarka. Brønnerød som er planlagt utbygd er holdt utenfor 
influensområdet. Støy og visuell eksponering av tiltaket i den grad det påvirker opplevelseskvaliteter 
kan ha betydning for influensområdet, men det er ikke tillagt vekt i dette arbeidet. 
Registreringskartleggingen har påvirket avgrensningen.  

Influensområdet avgrenses i nordvest av planområdet og sørvest av Brønnerødveien. Avgrensningen 
i nord følger Veum alle, men tar med seg utfartsparkeringen på nordsiden av vegen. I øst følger 
avgrensningen lysløypa på østsiden av Fredrikstadmarka barnehage med tilhørende gressbane og 
østsiden av Fredrikstad skiarena. Mot sør omfatter influensområdet Fredrikstad skiarena, og 
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avgrenses langs Brønnerødveien og Hestehagen. Veum er en viktig innfallsport til Fredrikstadmarka, 
og avgrensningen langs lysløypa er satt på bakgrunn av stedets betydning som atkomstsone. 

Den skogkledde kollen rett sør for planområdet er regulert til boligutbygging, og er derfor ikke tatt 
inn i influensområdet. Kollen er lite benyttet til friluftsliv i dag.  

I tillegg til områdene har en vurdert gang- og sykkelvegnettet langs Veumveien og Veum alle, og 
planlagt tverrforbindelse over Veumveien fra Hestehagen mot Ambjørnrød.   

 
Figur 1-2: Tiltakets influensområde 

 

1.6 Oppstartsvarselsbrev og ytterligere avgrensning av temaet  
Krav til utredning er hentet fra oppstartvarselbrevet sendt til Fredrikstad kommune 21. april 2020. 
Planen omfattes av §8 i forskrift om konsekvensutredninger [14] og det er derfor ikke krav til 
planprogram eller melding for plansaken. Utredningsbehovet framgår av oppstartvarselsbrevet for 
plansaken. Tabell 1 viser utredningstema sett i sammenheng med omfanget og målsettingen med 
utredningen.   
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Tabell 1: Utredningstema, omfang og mål for utredningen, hentet fra brevet om varsel om oppstart. 

 

 

1.7 0-alternativet (referansealternativet)  
I vurderingen skal planen vurderes opp mot et referansealternativ, her kalt 0-alternativet.  Dette 
alternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon. Det inkluderer ordinært vedlikehold og nødvendige 
utskiftninger og oppgraderinger. Vedtatte tiltak som har fått bevilgning skal inngå i 
referansealternativet. For Veum Park er det gitt tillatelse til ombygging av hovedhuset til 29 
leiligheter. Dette arbeidet er på detaljplanleggingsstadiet, og inngår i 0-alternativet.  

Ved vurdering av konsekvenser knyttet til friluftsliv 
og barn og unges interesser er influensområdet 
større enn planområdet.  Det foreligger vedtatt 
reguleringsplan for Brønnerød (planID 0106 1011) 
som omkranser planområdet på tre sider.  Denne 
planen omfatter videreføring av gang- og sykkelveg 
langs Veum alle og fortau langs Brønnerødveien. 
Begge disse vegene har betydning for 
friluftslivsutfoldelse og trafikksikkerhet i området. 
Det foreligger også en vedtatt reguleringsplan for 
Gangbro Hestehagen – Veumveien (plan-ID 
01061103) som omfatter planskilt kryssing av 
Veumveien ved Hestehagen. Denne vil være en del 
av skolevegen for barneskolebarn fra Veum Park.  

 

 

 

Utredningstema        Friluftsliv, inkludert barn og unges interesser  

Utredningsomfang Kartlegging av eksisterende friluftslivsverdier gjennom innhenting av 
foreliggende grunnlagsdata og befaring (jf. veileder om kartlegging og 
verdsetting av friluftsområder, håndbok SVV; V712).  

Vurdering av konsekvenser for ulike typer friluftsområder og andre leke-, 
aktivitet- og rekreasjonsområder. 

Mål Avdekke om det finnes friluftsliv- og rekreasjonsverdier i og i nærhet av 
planområdet. 

Tilrettelegge for akseptable konsekvenser for friluftsliv, lek, aktivitet og 
rekreasjon ved utforming av planforslag. 

Ivareta allmennhetens tilgang til friluftsliv og eventuelt tilrettelegge for å 
forbedre muligheten for rekreasjon og friluftsliv. 

Innarbeide nødvendige konsekvensbegrensende tiltak i plankart og 
planbestemmelser. 

Figur 1-3: Kartutsnittet viser gjeldende reguleringssituasjon 
med plan for Brønnerød og gangbru Hestehagen 
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I planen for Brønnerød er det rekkefølgekrav som sikrer at denne blir bygget før en kan bygge nye 
boliger på Brønnerød.  Etter som utbygging av Brønnerød ansees som nært forstående inngår denne 
planen og gangbroa i 0-alternativet.   

 

1.8 Utbyggingsalternativet 
 

Skisseprosjektet som skal vurderes i denne konsekvensutredningen er vist i figuren under:  

 

 

Figur 1-4: Veum park, skisseprosjekt 2021 (kilde: LINK Arkitektur) 
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2 Verdi (eksisterende situasjon) 
 

2.1 Registreringskategorier 
Registreringskategoriene er delt i to hovedkategorier: forbindelseslinjer og geografiske områder. 

 
Tabell 2: Registreringskategorier for friluftsliv og barn og unges interesser – fra Statens vegvesens håndbok V712 [4] 

 
 

Innenfor planområdet finnes det ikke kartlagt friluftsområder i offentlige databaser, men det er 
registrert friluftsområder, gang- og sykkelveg, skiløyper, leke- og rekreasjonsområder, turveinett og 
et permanent helårsanlegg for ski i influensområdet for konsekvensutredningen. I planområdet 
befinner det seg ingen barnehager eller lekearealer, men i influensområdet er det flere anlegg for 
barn og unge. Det finnes barnehage, skiarena, parkområde og gressbane innenfor influensområdet.  
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Figur 2-1 viser registrerte friluftsområder med verdi. Fredrikstadmarka er registrert som svært viktig 
friluftsområde. Fredrikstadmarka strekker seg nord til Grettland og Rostadnesset, vest til 
Klevelsrødbråten, øst til Rådalen og sør til Fredrikstad sentrum. Rundt Fredrikstadmarka finner man 
flere utfartsparkeringer, hvor av en ved Veum alle. Sør i Fredrikstadmarka, ved Dølasletta, ligger det 
et statlig sikra friluftsområde. Adkomstene til marka ved Veum er med i konsekvensutredningens 
influensområde. 

Det er gjennomført registreringer og befaring av anlegg for friluftsliv og barn- og unges interesser. 
Registreringskartet i figur 2-2 viser anlegg for friluftsliv inkludert barn- og unges interesser i ulike 
aldersgrupper. I utarbeidelsen av registreringskartet er Miljødirektoratets veileder for kartlegging og 
verdisetting av friluftsområder M98-2013 [5] benyttet. Fra veilederen er det spesielt områdetyper, 
registreringskategorier og grafisk framstilling som er benyttet. 

 

Figur 2-1: Registrerte friluftsområder hentet fra Miljøstatus. 
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Figur 2-2: Registreringskart for anlegg knyttet til friluftsliv og barn- og unges interesser ved Veum 

 
Figur 2-3 viser inndeling i fire delområder. Disse delområdene er brukt for å nærmere beskrive 
verdier, påvirkning og konsekvenser innenfor influensområdet.  
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Figur 2-3: Inndeling i delområder 

 

2.2 Verdivurdering 
Verdiene på delområdene settes på en fem-delt skala fra liten til stor verdi. For verdisettingen 
benyttes kriteriene i håndbok V712, se tabell 3. 
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Tabell 3: Kriterier for verdisetting av nærmiljø og friluftsliv  

 
 

2.3 Ferdselsforbindelser  
 

Registreringskategori: Ferdselsforbindelse/grønnkorridor.  

Dagens situasjon 

I forbindelse med planer for Brønnerød er det regulert gang- og sykkelveg langs Veum alle videre opp 
til og sørover langs Brønnerødveien. Det er regulert planskilt kryssing med bru over Veumveien 
mellom Hestehagen og veg vestover mot Ambjørnrød skole. Disse planlagte anleggene inngår i 0-
alternativet. 

Veumveien, Evenrødveien, Veum allé og Hestehagen representerer viktige ferdselsforbindelser. 
Gang- og sykkelvegen langs Veumveien inngår i hovedsykkelnettet i Nedre Glomma. Fig 2.4 viser 
planlagt standard for anlegget. (Rødt er eget sykkelanlegg, grønt blandet for sykkel og fotgjengere og 
blått blandet sykkel/bil.)  Veganlegget langs Veumveien ligger i dag som en vanlig gang- og sykkelveg 
med blanding av syklister og fotgjengere.  

Det er gang- og sykkelveg langs nedre del av Evenrødveien og opp langs Veum alle fram til alleen inn 
mot hovedbygningen.  Hestehagen som går fra Veumveien opp til Veum Park har blandet trafikk, 
men langt mindre biltrafikk enn de andre veiene i delområdet. 

 
Figur 2-4: Framtidig standard for hovedsykkelvegnettet i Nedre Glomma 2016 
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Brukerfrekvensen for gang- og sykkelvegene er usikker, det foreligger ikke tellinger. Gang- og 
sykkelvegen langs Veumveien er viktig som en del av et regionalt sykkelnettverk. Sykkelvegen har 
potensiale for mer bruk sett i sammenheng med det øvrige sykkelnettverket i Fredrikstad og 
Sarpsborg.  

Tverrforbindelsen med den planlagte brua over Veumveien representerer en viktig forbindelse fra 
Ambjørnrød mot Fredrikstadmarka. Ved utbygging av Veum Park og Brønnerød vil vegen være en 
viktig skoleveg for barna i utbyggingsområdene. 

 
 

Gang- og sykkelvegene krysser gjennom et åpent landskapsrom preget av Veumveien og åpne jorder 
langs denne. Gang- og sykkelveien langs Veumveien ligger atskilt fra veibanen, og vil oppleves som 
trygg og innbydende å ferdes på. Den vil være et attraktivt veivalg og gi gode reiseopplevelser. 
Trafikkstøy vil kunne oppleves som forstyrrende, spesielt i rush.  

  
 
 
 
 

Verdi 

Der hvor Hestehagen møter Veumveien er det regulert en planskilt kryssing gjennom 
reguleringsplanen «Gangbro Hestehagen – Veumveien» (plan-ID 01061103). Gjennom 
reguleringsplan for Brønnerød (plan-ID 0106 1011) er det regulert gang- og sykkelveg/fortau langs 
midtre del av Veum alle og nordre del av Brønnerødveien. Disse anleggene inngår i alternativ 0.   

Gang- og sykkelvegen langs Veumveien omfatter en ferdselsforbindelse hvor det er sykkel- og 
gangvei av lokal og regional betydning. Veien inngår i et sykkelnettverk som er mye brukt, og har 
betydning både lokalt og regionalt.  

Tverrforbindelsen mellom Ambjørnrød og marka og gangvegen langs Veum alle er viktig som 
skoleveg og som atkomst til marka. De har også potensiale for økt bruk ved utbygging av boliger på 
Veum Park og Brønnerød. Gangbroen ivaretar tilgjengeligheten til friluftsinteressene, og barn- og 
unges interesser. 

 
 

Figur 2-5: Gang- og sykkelveg langs Veum alle (venstre) og langs Veumveien (høyre) 
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2.4 Delområde 1  
 

Registreringskategori: Andre rekreasjons- og friluftslivsområder 

Dagens situasjon 

Delområde 1 omfatter Veum Park og hele det gamle institusjonsanlegget på Veum. Her finnes store, 
grønne parkarealer av historisk betydning. I tillegg finnes flere bevaringsverdige bygninger i dette 
delområdet. Stedsanalysen av Ambjørnrød [8] og barnetråkkregistreringer har vist at parkarealene er 
lite brukt. Barn og unge opplevde området som utrygt. Bakgrunnen for lav brukerfrekvens er 
områdets historie som «sinnssykeasyl». Disse registreringene er imidlertid over tyve år gamle. Eldre 
brukere forteller om Veum som samlingssted på 17. mai og som stedet der det var kiosk og salg av is 
helt fram til institusjonen ble nedlagt. Parken og stedet var mye brukt og representerer en viktig del 
av stedets identitet. I dag bruker mange grupper parkanlegget ved felles aktiviteter som 
hundetrening og droneflyging. Andre går tur og trener langs gangvegene i parkområdet. Det er 
sannsynlig at hovedaksen, vegen opp mot Brønnerødveien og parken i sørvest i større grad benyttes 
til ferdsel enn arealene mellom den øvrige bebyggelsen.  

Området har stor symbolverdi på grunn av sin historie. Parkarealene har romlige og visuelle 
kvaliteter som innbyr til opphold og bruk, og internvegnettet gir gode ferdselskorridorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdi 

Delområdet er uregulert med unntak av en stripe langs Veum alle og Brønnerødveien som 
regulerer gangveg/fortau langs disse vegene. Disse gangforbindelsene inngår i 0-alternativet.  

Områdets brukerfrekvens er usikker. Området har stor symbolverdi ut fra sin historie og anleggets 
identitetsskapende betydning. Området har store romlige og visuelle kvaliteter som innbyr til 
opphold og ferdsel. Det har kulturhistoriske opplevelseskvaliteter i form av kulturminner fra ulike 
tidsepoker. Området har en markant beliggenhet som øker opplevelseskvaliteten.  Nærheten til 
marka gjør at delområdet oppleves av mange mennesker selv om de ikke beveger seg gjennom det.  

Den usikre bruksfrekvensen gjør at delområdet er verdsatt som middels.  

 

Figur 2-6: Store plenarealer med flotte løvtrær omkranser bebyggelsen på Veum Park. Plenarealene er godt 
vedlikeholdt og innbyr til lek og opphold. 
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2.5 Delområde 2  
 

Registreringskategori: Leke- og rekreasjonsområde/atkomst bymark. 

Dagens situasjon 

Område 2 omfatter utfartsparkering nord for Veum alle, boligområdet øst Brønnerødveien, 
Såpefabrikken, Fredrikstadmarka barnehage og tilgrensende ballbane. Lysløypa går gjennom østre 
del av området.  

Området er et viktig atkomstområde til marka. Området brukes av mange, og har stor lokal 
betydning. Parkeringsplassen er mye brukt i forbindelse med utfart tilknyttet friluftsliv, og er 
nærmeste parkeringsmulighet til Skihytta. Når det er skiføre benytter mange Veum som 
utgangspunkt for turer i marka.  Spesielt småbarnsfamilier velger denne atkomsten fordi det er kort 
og lett løype fram til Skihytta. Området ved barnehagen brukes til skilek og aking. Lekeplassen brukes 
som lokal lekeplass utenom barnehagens åpningstid. Mange markabrukere følger lysløypa og krysser 
gjennom området til fots, på sykkel og med ski. 

Gressbanen er mye brukt både til organisert trening og uorganisert ballspill. Dette er den eneste 
gressbanen i nærområde.  

 

Verdi 

Referansealternativet for delområde 3 er likt dagens situasjon. Delområdet er gitt middels verdi på 
grunn av adkomsten til marka med tilknyttet parkeringsanlegg som er mye brukt og har stor lokal 
betydning, i tillegg til gressbanen som vil ha noe betydning i området fordi det er den eneste 
gressbanen i nærområdet. Lekeplassen til barnehagen har stor betydning, grunnet den store 
brukerfrekvensen og barn- og unges interesser. I reguleringsplanen for Brønnerød som inngår i 0-
alterantivet er det regulert inn utvidelse av barnehagen mot sør.  

 
  

Figur 2-7: Lysløypa nordover fra Veum Figur 2-8: Gressbanen benyttes til organisert 
trening og uorganisert ballspill og lek 
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2.6 Delområde 3 
 

Registreringskategori: Jordbrukslandskap som benyttes til friluftsliv 

Dagens situasjon 

Området består av et åpent jorde mellom Såpefabrikken, lysløypa, skiarenaen og Brønnerødveien.  
Området er i dag fulldyrka. Om vinteren krysser turgåere over jordet på ski. I reguleringsplanen for 
Brønnerød, som inngår i 0-alternativet, er området regulert til friområde – atkomstområde til marka. 
Området skal benyttes til kvartalslekeplass. 

 
Figur 2-9: Flyfoto fra delområde 3, Fredrikstad kommune 2019 

 
Verdi 

Området ligger i overgangen mellom framtidige boligområder og marka, og vil på sikt bli en viktig 
atkomstsone hele året.  Arealet kan når jordbruksvirksomheten opphører benyttes til 
aktivitetsområde.  Området er gitt middels verdi på grunn av potensialet som ligger i gjeldende 
reguleringsplan og nærheten til lysløypa. 

 

 
  

2.7 Delområde 4  
Registreringskategori: Andre rekreasjons- og friluftsområder - skiarena 

Dagens situasjon 

Sørøst for planområdet ligger Fredrikstad skiarena, som er et helårs treningsanlegg med 
kunstsnøproduksjon. På sommeren er det rulleskiløyper, og på vinteren kjøres det skispor i lyssatt 
løype. Anlegget ligger i ytterkanten av Fredrikstadmarka. Området har stor brukerfrekvens og er lett 
tilgjengelig med eget parkeringsanlegg rett ved stadion. Skiarenaen benyttes til organisert og 
uorganisert trening, rekreasjon, lek, turområde og som konkurransearena. I og med at området 
benyttes som konkurransearena har det regional betydning. Området har visuelle kvaliteter og er 
godt tilrettelagt. Området er fremdeles under utbygging 
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Figur 2-10: Fredrikstad skiarena sett fra parkeringsplassen, sett mot nordøst. 

Verdi 

Delområdet er gitt noe stor verdi grunnet den høye brukerfrekvensen anlegget har. I et snøfattig 
område er et kunstsnøanlegg viktig for å opprettholde skiferdighet og interesse blant barn og unge.  
Treningsanlegget er viktig for aktive konkurranseløpere, men er åpent for alle kategorier brukere. 
Dette i kombinasjon med den viktige adkomstveien til marka, gjør området verdifullt. 

 

 
Figur 2-11: Verdikart 
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3 Omfang og konsekvens 
 

3.1 Alternativ 0 
Alternativ 0 innebærer en videreføring av dagens situasjon med nødvendig vedlikehold og 
opprustning og vedtatte reguleringsplaner. Det er gitt tillatelse til at hovedbygget på Veum endrer 
bruk til leiligheter. Reguleringsplan for Brønnerød planlegges realisert i nær fremtid, og planen inngår 
derfor i nullalternativet. I denne planen er det gang- og sykkelveg langs øvre del av Veum alle og 
fortau langs Brønnerødveien. I planen for Brønnerød stilles det rekkefølgekrav om at gangbrua over 
Veumveien, regulert gjennom reguleringsplanen Gangbro Hestehagen – Veumveien skal være bygget 
før det kan gis brukstillatelse for boliger i planområdet. Denne planen inngår derfor også i 0-
alternativet. Alternativ 0 har per definisjon ingen påvirkning eller konsekvens. 

3.2 Ferdselsforbindelser – gang- og sykkelveger 
Registreringskategori: Ferdselsforbindelse/grønnkorridor 

0-alternativet omfatter dagens gang- og sykkelvegnett langs Veumveien, Evenrødveien og Veum alle, 
samt tverrforbindelsen mellom Ambjørnrød skole og Veum Park. Planlagt planskilt kryssing av 
Veumveien og videreføring av gang- og sykkelveg langs Veum alle inngår i alternativet.  0-alternativet 
har ingen konsekvens. 

Planalternativet omfatter ingen endringer i gang- og sykkelvegnettet i forhold til det som inngår i 0-
alternativet. Antallet brukere vil øke. Vegnettet vil være godt tilgjengelig for de nye brukerne. 

 
 

Verdien er middels. Påvirkning vurderes til ubetydelig. Sammenstilling av verdi og påvirkning gir 
ingen/ubetydelig konsekvens (0). 

 

3.2.1 Delområde 1 – Veum Park 

0-alternativet omfatter dagens institusjonsanlegg på Veum Park inklusiv ombygging av 
hovedbygningen til leiligheter. 0-alternativet har ingen konsekvens. 

Planalternativet omfatter bygging av ytterligere ca. 225 boenheter og 1200 m2 dagligvare og 1800 m2 
tjenesteyting med tilhørende uteområder. Det store parkområdet sør for hovedbygget opprettholdes 
som park. Det vil bli bygget nye uteoppholdsarealer for barn og unge. Et nytt internvegnett binder 
sammen ny og gammel bebyggelse og knytter området opp mot tilliggende gang- og sykkelvegsystem 
og bymarka. Delområdet vil få nye romlige og visuelle kvaliteter som innbyr til opphold og ferdsel 
gjennom området. Området vil fortsatt ha symbolverdi i og med at parken og hovedbygget skal 
bevares. Alternativet vil gi vesentlige endringer som vil gjøre området bedre egnet til friluftsliv, lek og 
opphold, og gi økt bruksfrekvens. 

Forbedret 
Ubetydelig 
endring 

Noe  
forringet Forringet 

Sterkt 
forringet 
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Verdien er middels. Påvirkning vurderes til forbedret. Sammenstilling av verdi og påvirkning gir en 
forbedret situasjon i delområdet (++). 

3.2.2 Delområde 2 – Leke- og rekreasjonsområde, atkomst bymark 

0-alterantivet tilsvarer dagens situasjon, og har ingen konsekvens. 

Planalternativet er tilnærmet lik referansealternativet for delområde 2. Området blir uendret med 
hensyn til opplevelseskvalitet, areal, tilgjengelighet og bruk av området. Tiltaket gir flere brukere som 
vil benytte delområdet som gjennomgangsområde til marka, men dette vil ikke medføre en vesentlig 
endring for friluftsverdien som leke- og rekreasjonsområde. Planalternativet vil derfor føre til en 
ubetydelig endring for delområde 2. 
 

 
Verdien er middels. Påvirkning vurderes til ubetydelig. Sammenstilling av verdi og påvirkning gir 
ingen/ubetydelig konsekvens (0). 

 

3.2.3 Delområde 3 – Jordbrukslandskap som benyttes til friluftsliv 

0-alternativet omfatter plan for Brønnerød der arealet er regulert til friområde – atkomst bymark. 
Området skal fungere som kvartalslekeplass. 

Planalternativet er lik referansealternativet for delområde 3. Området forblir uendret fra alternativ 0 
både når det gjelder opplevelseskvalitet, areal, tilgjengelighet, bruk av området og lydbilde. 
Planalternativet kan medføre større bruk av området enn alternativ 0, men området ansees å ha 
kapasitet til økt bruk uten at det påvirker opplevelseskvalitetene. Planalternativet vil derfor føre til 
ingen/ubetydelig endring for delområde 3. 

 
Verdien er middels. Påvirkning vurderes til ingen/ubetydelig. Sammenstilling av verdi og påvirkning 
gir ingen/ubetydelig konsekvens (0). 

 

3.2.4 Delområde 4 – Fredrikstad Skiarena 

0-alternativet omfatter dagens situasjon, og har ingen konsekvens.   

Planalternativet gir ingen endring for delområde 4 Fredrikstad Skiarena. Flere brukere vil bosette seg 
i nærområdet til arenaen, og det kan bli flere brukere av anlegget.  

Forbedret 
Ubetydelig 
endring 

Noe  
forringet Forringet 

Sterkt 
forringet 

Forbedret 
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Noe  
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Forbedret 
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Noe  
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forringet 



Detaljregulering Veum Park StedWeb4
Konsekvensutredning Friluftsliv og barn og unges interesser 4 Skadereduserende og kompenserende 

tiltak
 

10214972-PLAN-RAP-003  12.05.2021 /01  Side 23 av 24 

Planalternativet vil derfor føre til ingen/ubetydelig endring for delområde 4. 

 
Verdien er stor. Påvirkningen vurderes til ingen/ubetydelig. Sammenstilling av verdi og påvirkning gir 
ingen/ubetydelig konsekvens (0). 

 

3.3 Konsekvens 
Tabell 2 viser sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvens for tema friluftsliv, og barn- og 
unges interesse. Planalternativet har tre delområder med ingen/ubetydelig konsekvens og ett 
delområde med middels positiv konsekvens. noe som samlet gir positiv konsekvens for alternativ 1 
for tema friluftsliv, og barn og unges interesse. 

Tabell 4: Sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvens. 

Delområde  Verdi Alternativ 0 Planalternativet 
Konsekvens Påvirkning Konsekvens 

Delområde 1 Middels Per definisjon ingen 
konsekvens. 

Forbedret  Middels positiv (++)
 

Delområde 2 Middels Per definisjon ingen 
konsekvens. 

Ubetydelig Ingen/ubetydelig 
(0) 

Delområde 3 Middels Per definisjon ingen 
konsekvens. 

Ubetydelig Ingen/ubetydelig 
(0) 

Delområde 4 Stor Per definisjon ingen 
konsekvens. 

Ubetydelig Ingen/ubetydelig 
(0) 

Samlet konsekvens Per definisjon ingen 
konsekvens 

Positiv konsekvens 

Rangering 2 1 

Forklaring til rangering I planalternativet vil en ta vare på de store, åpne parkarealene sør 
for hovedbygget. Det blir etablert nye uteoppholdsarealer og 
tilrettelagt for lek for alle aldersgrupper. Det etableres god kontakt 
mot marka. Flere brukere vil gi økt bruk.   

 

 

4 Skadereduserende og kompenserende tiltak 
Planalternativet vil ha en positiv konsekvens sett i forhold til alternativ 0. Det anses derfor ikke 
nødvendig med skadereduserende eller kompenserende tiltak. Tiltaket påvirker ikke noen av de 
eksisterende kartlagte friluftsinteressene eller barn- og unges interesser negativt. Det er viktig at 
tilgjengeligheten og adkomstene til Fredrikstadmarka opprettholdes, også under anleggsperioden.  

 

5 Oppfølgende undersøkelser eller overvåkning 
Det anses ikke å være behov for oppfølgende undersøkelser eller overvåkning for temaet friluftsliv. 

Forbedret 
Ubetydelig 
endring 

Noe  
forringet Forringet 
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