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Sammendrag 
Faget landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet 
oppfattes som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelser; fra tette bylandskap til uberørte 
naturlandskap.  
 
Landskapstype defineres som et større geografisk område med enhetlig visuelt preg, skapt av enhetlig dominans av 
store landformer og kjennetegnet ved karakteristisk fordeling av landformer, naturstrukturer og andre landskapselemen-
ter.  
Landskapsbilde er her et uttrykk for landskapets romlige- og visuelle egenskaper med naturlige og menneskeskapte 
komponenter og elementer som særpreger et geografisk område. Det romlige og visuelle omhandler hvordan landska-
pet oppleves som fysisk form. 
 
Det aktuelle planarealet Veum er godt plassert innen region 03 Leirjordsbygdene på Østlandet. Området henter land-
skapsmessig sine hovedtrekk fra denne regionen. I Norge finnes det relativt sett svært få områder som er preget av jord-
brukslandskap. Typisk for disse arealene er gammel havbunn som er blitt oppdyrket. På grunn av det flate terrenget er 
jorden i dette området lettdrevet og egner seg godt til maskinbruk.  Store åkerlandskap dominerer, men husdyrholdet er 
derimot gått kraftig tilbake i moderne tid, og tidligere beitemark gror ofte igjen. 
 

Planområdet på Veum består i all hoved-
sak av det som tidligere utgjorde Veum 
psykiatriske sykehus (heretter referert til 
som sykehusdrift(en)), tilhørende Sykehu-
set i Østfold. Det var drift i området frem til 
2015. Bygningsmassen på Veum har i 
dag stort behov for oppgradering eller re-
habilitering. Området består av bebyg-
gelse tilpasset den institusjonen som en 
gang var her, samt større parkdrag, av-
grenset av landbruksområder og boligom-
råder. Det er betydelig bygningsmasse in-
nenfor planområdet i dagens situasjon. 
Det har vært utfordrende å finne innhold 
som passer til den funksjonen byggene 
opprinnelig hadde. Det er i tillegg flere 
verneverdige bygninger innenfor området.  

 
 
 
Tiltaket består av en utvikling av Veum Park, 
hvor de fleste strukturer rives og erstattes 
med ny kombinert bolig- og næringsbebyg-
gelse. Det legges til rette for å bevare hoved-
delen av eksisterende parkareal i tillegg til å 
etablere nye utearealer rundt Veum. I planfor-
slaget bevares og gjenbrukes den kulturhisto-
riske bebyggelsen og delene av det tidligere 
sykehuskomplekset ved legge til rette for nye 
formål. 
 
Det ærverdige hovedbygget skal bygges om 
til leiligheter og den tilhørende parken blir et 
attraktivt uteområde for beboerne. De nye bo-
lig- og næringsbyggene avtrappes mot det 
historiske hovedbygget og forholder seg til 
bevrte bygg og parken som identitetsska-
pende elementer på tomten. Området revitali-
seres med hovedbygget som identitetsska-
pende element og sentralt fokuspunkt. Alléen 
langs aksen inn mot den historiske bebyggel-
sen og Hovedbygget utbedres og blir en sen-
tral adkomst til området.  
 
  

Figur 2 Planforslaget 

Figur 1 Dagens situasjon 
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Utredning av landskapsbilde er basert på metodikken som er beskrevet i Statens vegvesens håndbok H712, Konsek-
vensanalyser 2018. 
Vurderingene er utført i en analyse i tre trinn. Temaanalysen omfatter de to første trinnene som inkluderer en kunn-
skapsinnhenting i første trinn. I trinn tre vurderes den samlede konsekvensen for alle fagtemaene.  
 
I konsekvensutredning for fagtemaet er det utført en landskapsanalyse som avdekket registreringskategorier og defi-
nering av delområder i planområdet i henhold til temaene i analysen. De ulike delområdene er utredet ut ifra kategoriene 
og verdi, påvirkning og konsekvens av tiltaket er vurdert i forhold til 0-alternativ. 
 
I henhold til konsekvensvifta i håndbok V712 er konsekvensgraden vurdert for hvert enkelt delområde basert på en ver-
divurdering og påvirkningsgrad. 
 
Influensområdet 
Influensområdet fremstår som et kulturlandskapsområde med hovedsyke-
husanlegget og omkranset jordbrukslandskap og skogkledde åser. 
 
Influensområdet representerer på sin måte et typisk eksempel på jord-
brukslandskapene i Østfold. Selv om influensområdet ikke er unikt så inne-
holder det gode, tydelig definerbare visuelle kvaliteter med rik jordbrukshis-
torie og vurderes derfor samlet sett til å ha middels/stor verdi. 
 
Skisseprosjektet har en påvirkning i influensområdet, spesielt for noen om-
råder, da utbyggingen er av betydelig omfang. Likevel vil det ikke ha stor 
betydning for influensområdet som helhet. Bebyggelsen vil utgjøre omtrent 
likt omfang som i dagens situasjon, med noe høyere tetthet og bygnings-
høyde. Influensområdet er stort og lanskapsrommene er massive og vil tåle 
en fortetting av bebyggelsen.  
 
Verdien er stor, og tiltakene positive. Påvirkningen er vurdert til ubetydelig 
endring i retning mot forringet.  Konsekvensen vurderes til ubetydelig miljø-
skade. 
 
I henhold til konsekvensvifta i håndbok V712 er konsekvensgraden vurdert 
til 0. 
 
Delområde 1: Hovedbygg 
Området fremstår som et svært viktig kulturlandskapsområde med hoved-sykehusanlegget og omkranset jordbruksland-
skap. Kulturlandskapet ligger i bakgrunnen som en kontrast til anlegget men fremhever resten av landskapet med sin 
avvikende form og farge. 
 
Skisseprosjektet har en påvirkning på delområde 1, men har som fokus på styrke de arkitektoniske, symmetriske og hel-
sefremmede menneskeskapte strukturene. Siktlinjer forsterkes og det bygges videre på strukturen for å danne et visuelt, 
tydelig og stramt inngangspreg til hovedbygget. 
 
Verdien er stor, og tiltakene har positiv påvirkning.   
Konsekvensen vurderes til forbedret. 
Konsekvensgraden vurdert til 
1-2 pluss(+/++), miljøgevinst for delområdet. 
 
Delområde 2: Atrier og indre rom 
Området er et sentralt område av betydning, som kan sies å utgjøre «indrefileten» i planarealet, både med tanke på 
plassering i anlegget, romlig dannelse og fremtidige utviklingskonsepter. Mangel på skjøtsel, preg av etterkrigstids og 
postmodernistisk arkitektur med lite vedlikehold de siste år gjør at området fremstår av mindre viktig verdi, estetisk sett.   
 
Skisseprosjektet tilsier en stor endring i området, der de fleste strukturer rives og erstattes med ny kombinert bolig- og 
næringsbebyggelse. Preget er tett og tilstreber dermed å følge den gangbare, romdannende morfologien i området, men 
med ytterligere fortetting. Et sentralt byrom og torg utgjør en del av denne bystrukturen. Eksisterende bygg rives, med 
unntak av gymsalen, som bevares videre og mottar ny bruk. 
 
Verdien er av noe betydning. Tiltaket er vurdert at har en betydelig påvirkning.  
Konsekvensen vurderes til forbedret. 
Konsekvensgraden vurdert til  
3-4 pluss(+++/++++), delområdet får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket. 
 
Delområde 3: Luft og grønt 
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Åsene danner vegger og rom i landskapet. Området henger naturlig sammen med Veums arealdrift som sykehus, og 
overordnet sammen med det store jordbrukslandskapet. 
 
Deler av delområdet 03 Luft og grønt får mindre påvirkning av utbyggelsen i Planalternativet. Åpne arealer i vest får 
ingen betydelige endringer foreslått i skisseprosjektet. Nordøstover langs vegen Hestehagen er det imidlertid foreslått en 
sanering av eksisterende bygg og etablering av to etasjers rekkehusstruktur, inkludert tilhørende tunareal, lekeplasser 
og lokale gater, som utgjør en mellomgrad av bytetthet. Fra tilstøtende ås i sør og vegen Hestehagen som omkranser 
planområdet, vil deler av utbyggingen ligge nedsenket i terrenget, som tilsier at sikten ikke påvirkes i nevneverdig grad. 
 
Verdien er vurdert til middels. Påvirkningen er vurdert til forbedret. Konsekvensen vurderes til positiv. 
Konsekvensgraden vurdert til  
1-2 pluss(+/++), miljøgevinst for delområdet. 
 
Delområde 4: Bebyggelse 
Det eksisterende bygningsvolumet utgjør et tydelig preg i området. Landskapsrommet har liten betydning visuelt. Rom-
mene oppleves som noe defragmentert og lite helhetlig.  
 
Delområde 4 Bebyggelse blir påvirket av skisseprosjektet, der den høyhusbaserte utbyggelsen med opp mot 5 etasje-
høyder, torg etc. er med på å danne en strammere bystruktur. Med tanke på etablering av et mer rendyrket bebyggel-
seskonsept med tilhørende gatetun og ferdsel, er utbyggingen av Planalternativet en vesentlig forbedring i forhold til al-
ternativ 0.  
 
Verdien er vurdert til noe (lav) verdi.  Påvirkningen er vurdert til forbedret. Konsekvensen vurderes til positiv.  
Konsekvensgraden vurdert til  
3-4 pluss(+++/++++), delområdet får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket. 
 
Delområde 5: Klassiske hager 
Området oppleves som åpent, grønt, og frodig. Pent turområde, 
god utsikt mot lengre og større landskapslinjer i nord. Pyntelig og 
plantet vegetasjon i harmoni med eldre bygg. Godt eksempel på 
historisk arealbruk. 
 
Skisseprosjektet innlemmer deler av område 5 i den bymessige 
strukturen, og vil påvirke deler av de gamle frukttrærne og de åpne 
områdene. Likevel tilfører dette en fortetting som vil virke frem-
mende for området ved at en tett arealsparing fører til at en slipper 
å bygge utover og ta av flere klassiske områder. Overlegeboligen 
og tilhørende hageareal skånes. Veum allé beholdes og fremhe-
ves, og strukturen foreslått i skisseprosjektet vil være med på å for-
sterke deler av de historiske linjene og opplevelsen. 
 
Verdien er vurdert til høy. Påvirkning er vurdert til noe forbedret. 
Konsekvensen er vurdert til positiv. 
Konsekvensgraden vurdert til  
1-2 pluss(+/++), miljøgevinst for delområdet. 
 
Delområde 6: Veum allé 
Delområde 6 Veum allé er teknisk sett utenfor planområdet, men 
tas med i vurderingen da det er et såpass sterkt, synlig og vesent-
lig element for området som en helhet, både i en historisk, plan-
messig og visuell kontekst. 
 
Andre generelle konsekvenser 
 
Siktforbindelse bidrar til områdets identitet og danner orienteringspunkt for beboere og besøkende i området. Gode sikt-
akser er et vesentlig bidrag til en god opplevelse på stedet, de formidler blant annet destinasjon og ankomst, skala og 
avstander.  
Siktlinjer mot det omkringliggende jordbrukslandskapet er ivaretatt. Jordbrukslandskapet i vest, nord samt i sørøst har 
en myk overgang til den eksisterende parken med sine frodige trær, store plenarealer og kulturminner.  
Sentrale siktakser er blant annet ved ankomst, Veum allé, Veumdalen, og ulike landskapsrom tilknyttet åkerlandskapene 
og åsene i horisonten. 
 
Konklusjonen er at konsekvensene av tiltaket er samlet sett positive men i ulik grad for delområdene. Det er 
vurdert at tiltaket har positiv påvirkning for området og konsekvensene er en forbedring for området innenfor 
fagtemaet landskapsbilde.   
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1 Innledning 

1.1 Definisjon av fagtema og avgrensinger 
Faget landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet oppfattes som fy-
sisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelser; fra tette bylandskap til uberørte naturlandskap.  
 
Landskapstype defineres som et større geografisk område med enhetlig visuelt preg, skapt av enhetlig dominans av 
store landformer og kjennetegnet ved karakteristisk fordeling av landformer, naturstrukturer og andre landskapselemen-
ter.  
 
Landskapsbilde er her et uttrykk for landskapets romlige- og visuelle egenskaper med naturlige og menneskeskapte 
komponenter og elementer som særpreger et geografisk område. Det romlige og visuelle omhandler hvordan landska-
pet oppleves som fysisk form.  

1.2 Overordnede mål og føringer 

1.2.1 Lovverk, retningslinjer og planprogram 
 
Den europeiske landskapskonvensjonen forplikter Norge i artikkel 6 til å bedre kunnskapen om eget landskap. I dette 
ligger det å kartlegge landskap heldekkende og analysere landskapets karakter for å få fram hvilke krefter og trusler som 
fører til endringer. Landskapsplanlegging defineres i artikkel 1 som sterke fremtidsrettede tiltak som tar sikte på å for-
bedre, istandsette og skape landskap. 
 
Plan- og bygningsloven har landskap med som et eget ansvar under §3.1 «oppgaver og hensyn i planlegging». Pla-
nene skal sikre kvaliteten i landskap og vern av verdifullt landskap.  
 
Forskrift om konsekvensutredninger omtaler verdifulle landskap under «kriterier for vurderingen av om en plan eller 
et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.» Hvilke landskap som inngår i verdifulle landskap er beskre-
vet i tilhørende veileder fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  
 
Naturmangfoldlovens § 3 definerer naturmangfold som «biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk 
mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. Virkningen på landskapsmessig mang-
fold omtales under temaet landskapsbilde. 
 
Planprogram for Veum gir følgende føringer for utredning av landskapsbilde. 
Utredningsomfang:  

 Kartlegge eksisterende landskap gjennom innhenting av foreliggende grunnlagsdata og ny befaring. Utarbei-
delse av en enkel, overordnet landskapsanalyse.  

 Vurdering av konsekvenser for landskapsbilde, inklusiv estetikk. I dette ligger beskrivelse av nær- og fjernvirk-
ning samt påvirkning av viktige siktakser  

 Visualisering av nær- og fjernvirkning samt viktige siktakser fra utvalgte perspektiv. 
 

Mål: 
 Tilrettelegge for akseptable konsekvenser for landskapsbilde ved utforming av planforslag. 
 Legge nødvendige føringer for videre detaljprosjektering innenfor planområdet. 
 Innarbeide nødvendige konsekvensbegrensende tiltak i plankart og planbestemmelser.  
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2 Metode og grunnlag 

2.1 Metode 
Utredning av landskapsbilde skal baseres på metodikken som er beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712, Kon-
sekvensanalyser, 2018.  
 
Vurderingene gjøres i en analyse i tre trinn. Temaanalysen omfatter de to første trinnene. I trinn tre vurderes den sam-
lete konsekvensen for alle fagtemaene. I trinn en foretas en kunnskapsinnhenting som omfatter: 
 

 Gjennomgang av eksisterende kunnskap 

 Etablere oversikt over landskapstype 

 Befaring 

 Utarbeide registreringskart/temakart 

 
På bakgrunn av dette deles influensområdet inn i delområder. Influensområdet omfatter områder innenfor og utenfor 
planområdet som vil bli visuelt påvirket av tiltaket. Influensområdet ved inkludering av Veum allé vil være noe større enn 
planområdet. Landskapets karakter fastlegges, og det vurderes hvilken betydning de ulike områdene har for landskapets 
karakter. Det utarbeides et verdikart basert på gitte kriterier i håndboken. 
 
I siste trinn vurderes hvilken påvirkning tiltaket vil ha for landskapet. Vurdering av påvirkning skjer etter faste kriterier i 
håndboken.  Påvirkning relateres til områdeverdi, og det fastlegges en konsekvens av tiltaket på de ulike delområdene. 
Vurdering av konsekvens for de ulike alternativene skjer ved en sammenstilling av delområdevurderinger.  

2.1.1 Verdi 
Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv. 
 
Verdivurdering er knyttet til fagtradisjon og overordnede føringer. Verdivurdering er et redskap for å kunne vurdere for-
valtningsprioritet og bevaringsstrategi. Hvert delområde verdivurderes etter en femdelt glidende skala, se figur under. 
Verdivurderingen oppsummeres i et verdikart som lokaliserer verdifulle områder innen plan- og influensområdet. 
Verdivurderingen er femdelt: 
 

 
Figur 3 Figur 1 Skala for vurdering av verdi. Skalaen er glidende og pilen flyttes for å nyansere verdivurderingen. Figur hentet fra SVVs håndbok 

V712 
 
Ved vurdering av verdi legges landskapsbildets karakter for det enhetlige delområdet til grunn. 
Kriterier for verdisetting av delområder er gitt i tabell under. Kriteriene brukes for å komme fram til en verdi for det en-
kelte delområde. Det er angitt et sett med aspekter som sjekkes ut i forhold til den fastsatte karakteren for landskapsbil-
det. Det enkelte aspekt er gradert i henhold til verdiskalaen. Utreder begrunner vurderingen i en kort og konsis tekst. 
 
Som oftest vil landskapsbildets karakter utløse flere aspekt for verdivurderingen. Utreder gjør en vurdering av hvilke av 
dem som er mest relevante. Når flere aspekt brukes kan for eksempel et delområde ha noe reduserte visuelle kvaliteter 
(noe verdi), men faller også inn under god balanse mellom helhet og variasjon (middels verdi). Utreder må gjøre en fag-
lig vurdering av hvilke verdier som vektes tyngst og som angir verdien for delområdet. Verdisettingen begrunnes. 
 
For dette fagtemaet vil middels verdi for eksempel tilsvare et delområde som har gode visuelle kvaliteter, som har god 
balanse mellom helhet og variasjon, eller som har et særpreg. 
 
De to nederste aspektene i tabellen under er predefinerte, og brukes ikke på de to laveste verdinivåene. 
Landskapstyper som inngår i utredningen vurderes opp mot hvor vanlig forekommende de er i en regional/nasjonal sam-
menheng. Om forvaltningsprioriterte landskapsområder inngår i utredningen må det framkomme om de har kvaliteter 
som medfører regional, nasjonal eller internasjonal betydning. 
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Påvirkning 
Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området påvirkes som følge av et definert tiltak. Påvirkning 
vurderes i forhold til referansesituasjonen (referansealternativet). 
 

 
Figur 4 Figur hentet fra SVVs håndbok V712. 
 
 
 
Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn og går fra sterkt forringet til forbedret, 
se figur. Skalaen utgjør y-aksen i konsekvensvifta. Vurdering av påvirkning gjø-
res i forhold til situasjonen i referansealternativet., som vist i figur. 
 
Påvirkning er et uttrykk for endringer som tiltaket vil medføre på det berørte del-
området. Vurderinger av påvirkning skal relateres til den ferdig etablerte situasjo-
nen. Det er kun områder som blir varig påvirket, som skal vurderes.  
Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurde-
ring av påvirkning. Dette gjelder også avlastet veg og deponiområder. Potensi-
elle framtidige påvirkninger som følge av andre/framtidige planer, skal ikke inngå 
i vurderingen. Skalaen for påvirkning er inndelt i fem trinn og går fra sterkt for-
ringet til forbedret. Skalaen utgjør y-aksen i konsekvensvifta, se Figur 3Figur 6. 
Vurdering av påvirkning skal gjøres i forhold til situasjonen i referansealternativet 
(0-alternativet). Ingen endring utgjør 0-punktet på skalaen. 
 
 

 

  
Figur 5 Skala for vurdering av påvirkning. 

Skalaen for påvirkning gjenfinnes på y-ak-

sen i konsekvensvifta. Figur hentet fra SVVs 

håndbok V712. 
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Konsekvens 
Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til matrisen konsekvensvifta i figur. Kon-
sekvensen er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et område. 
 

 
Figur 6 Figurer fra SVV håndbok V712 
 
 
Konsekvens for delområder (trinn 1) 
Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med vurderingen 
av tiltakets påvirkning. Det vises til veiledning og konsekvensvifte i Figur 6-6 i kapittel 6.2.3 i SVV håndbok V712. 
Alle konsekvensvurderinger av delområder må begrunnes av fagutreder. 
Eventuell beslutningsrelevant usikkerhet beskrives. Forslag til skadereduserende tiltak som kan 
bidra til å redusere negative virkninger beskrives av utreder. Slike forslag inngår ikke i vurderingen. 
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2.2 Avgrensing av tiltaks- og influensområdet 
Utredningsområdet består av består av planområdet og influensområdet. Registreringer gjelder hele utredningsområdet 
men mer detaljert innenfor planområdet. 

2.2.1 Planområdet 
Planområdet ligger ved fv. 381, Veumveien, øst for boligfelt og skole på Ambjørnrød og nord for 
Brønnerød og Kvernhuset ungdomsskole. 
 

 
Planområdets overordnede beliggenhet. Fredrikstad sentrum i sør, Fylkesveg 381 i midten i AKA Veumveien som viktigste 
ferdselsåre og hovedatkomst i nord‐sørgående retning. 
 
Planområdet på Veum består i all hovedsak av det som tidligere utgjorde Veum psykiatriske sykehus (heretter referert til 
som sykehusdrift(en)), tilhørende Sykehuset i Østfold. Det var drift i området frem til 2015. Bygningsmassen på Veum 
har i dag stort behov for oppgradering eller rehabilitering. Området består av bebyggelse tilpasset den institusjonen som 
en gang var her, samt større parkdrag, avgrenset av landbruksområder og boligområder. Bildet illustrerer betydelig byg-
ningsmasse innenfor planområdet i dagens situasjon. Det har vært utfordrende å finne innhold som passer til den funk-
sjonen byggene opprinnelig hadde. Det er i tillegg flere verneverdige bygninger innenfor området. 
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Flyfoto fra tiden det var aktiv drift på Veum. Her vises tydelig det karakteristiske jordbruksarealet som omkranser områ-
det. Kilde: nrk.no 
 
Arealet bærer i dag i stor grad preg av og fremstår som et større, forlatt institusjonsområde. Området består imidlertid 
blant annet av den storslåtte hovedbygningen med tilhørende allé, og andre bygninger med historisk betydning i et 
større jordbruksområde. Planområdet utgjør til sammen ca. 81 dekar. Planarbeidet berører hele eller deler av gnr./bnr. 
214/159/0, 214/135/0 og 214/136/0. Det kan bli aktuelt å gjøre enkelte justeringer til planavgrensning underveis i 
planprosessen. 
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Planavgrensing  
Planområdet avgrenses av omkringliggende vegnett i nord, øst og sør, regulert i nylig vedtatt reguleringsplan for Brøn-
nerød, med plan-ID 0106 1011. Avgrensningen tar imidlertid med seg deler av vegformålet i Brønnerødplanen. Årsaken 
er at det tas høyde for å kunne avsette adkomst til Veum Park fra omkringliggende vegnett. Plan for Veum Park er i ho-
vedsak tenkt å legge seg inn til plan for Brønnerød, uten å endre eksempelvis gang- sykkelveien som er planlagt langs 
Veum allé. Mot vest avgrenses området mot landbruksområde avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel. 
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Influensområdet 
Omfatter områder innenfor og utenfor planområdet som vil bli visuelt påvirket av tiltaket. Influensområdet omfatter plan-
området med dets nærmeste omgivelser, samt omkransende åser som er med på å danne og ramme inn landskapsrom-
met på planområdet Veum. Deler av boligfeltet Ambjørnrød og Toppen er også innlemmet i influensområdet. 
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2.3 Data- og kunnskapsgrunnlag 
 
Vurderinger er i stor grad avledet fra befaringer på stedet, i to omganger 2015 og 2020 

 Rapporter fra LINK:  
o Fossen Søndre - Internt gjeldende notat - Konsekvensutredning for landskapsbilde  
o Sjøhagen nord – Planprogram, Detaljreguleringsplan Veum Park – varslingsbrev, planbeskrivelse  
o GANGBRO HESTEHAGENVEUMVEIEN (NASJONAL PLAN ID: 01061103),  

 Befaring utført av LINK landskap 2015  
 Befaring utført LINK landskap september 2020 
 Håndbok V712 Konsekvensanalyser - Statens vegvesen  
 NRK.no nettarkiv 
 NIBO nasjonalt referansesystem for landskap https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/bits-

tream/handle/11250/2557712/NIJOS-Rapport-2005-10.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 Reguleringsplan for Brønnerød (plan-ID 0106 1011) 
 Lokalmiljøprosjekt. Ambjørnrød/Veum/Strand. Lokalmiljøprosjekt Ambjørnrød/Veum/Strand 

https://docplayer.me/5022031-Lokalmiljoprosjekt-ambjornrod-veum-strand-lokalmiljoprosjekt-ambjornrod-
veum-strand.html 

3 Landskapsanalyse 

3.1 Beskrivelse av landskapet iht. nasjonalt referansesystem for landskap 
Nasjonalt referansesystem for landskap. Beskrivelse av Norges landskapsregioner (NIJOS rap.10/2005). I refe-
ransesystemet for landskap beskrives landskapets hovedform, landskapets småformer, fjord og vassdrag, vegetasjon, 
jordbruksmark, bebyggelse og anlegg, og oppsummeres som landskapets karakter.  
 
Det aktuelle planarealet Veum er godt plassert innen region 03 Leirjordsbygdene på Østlandet, markert med sandfarge 
på kart under. Området henter landskapsmessig sine hovedtrekk fra denne regionen. I Norge finnes det relativt sett 
svært få områder som er preget av jordbrukslandskap. Typisk for disse arealene er gammel havbunn som er blitt opp-
dyrket. På grunn av det flate terrenget er jorden i dette området lettdrevet og egner seg godt til maskinbruk.  Store åker-
landskap dominerer, men husdyrholdet har gått kraftig tilbake i moderne tid, og tidligere beitemark gror ofte igjen.  

3.1.1 Landskapets hovedform  
dannes grovt sett av et sletteland med mektige løsmasseavsetninger, vesentlig av marin opprinnelse. Slettelandet er 
mosaikkpreget og oppstykket av lave åser som skaper landskapsrom av ulik skala.  

3.1.2 Landskapets småformer  
Hav- og strandsedimenter dominerer løsmassene i denne regionen. Av disse dannes ofte sletter med en rolig, bølgende 
topografi. Mye av ravinelandskapet en kan observere i landskapsregion 03 er planert og forenklet til større og flatere 
former. 

3.1.3 Vann og vassdrag 
Regionens vassdrag preges av stilleflytende elver. Elvene Glomma og Vorma følger eksempelvis dype sprekker i berg-
grunnen. Mindre elver har dog mange sirlige såkalte meanderslynger, som snor seg gjennom godt oppdyrkede leirjords-
bygder. Ofte er selve elveløpet skjult av kantvegetasjon, og er lite synlige fra eksisterende ferdselsårer. Dette gjelder 
også Veumbekken som ligger i tilknytning planområdet mot vest langs Veumveien, AKA Fylkesveg 381. Elvevannet 
fremstår visuelt ofte gråfarget som følge av leirmasser, men også grunnet avrenning fra dyrket mark. 

3.1.4 Vegetasjonsmessig  
preger barskoger skogbildet, men oppstykkes ofte av jordbruksmark. Granskog er vanligst på tykkere løsmasser, stedvis 
også i barblanding eller som blandingsskog. Undervegetasjonen varierer, ofte ses lyngdominerte skogtyper med innslag 
av rikere småbregne-, lågurt- og høgstaudeskog. Koller og åspartier har mye bar- eller karrig furuskog, mens raviner og 
elvedaler gjerne har frodigere løv eller blandingsskoger. Mellom og rundt dyrket mark er innslaget av løvtrær stort, enten 
som linjedrag mellom jorder, som skogkanter eller kantvegetasjon langs blå (i dette tilfellet gråfargede) strukturer. Edel-
løvskoger eksisterer spredt, noe som er typisk for Østfold, hvor også innslaget av eik er vanlig. 

3.1.5 Jordbruksmark 
Region 03 Leirjordsbygdene på Østlandet er landets mest kultiverte region, bygdene har alltid hørt til blant landets mest 
fruktbare jordbruksområder. Korndyrking dekker mesteparten av åkerarealet (~80%), deretter utgjør gressfôr til slått og 
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kulturbeite og frukt- og grønnsaksproduksjon videre andeler. Årlig nedbygges store areal dyrket mark rundt urbane 
strøk grunnet by- og tettstedsspredning.  

3.1.6 Bebyggelse og tekniske anlegg 
De mange gårdstunene er den mest betydningsfulle bygningsmassen. Små og store tettsteder er jevnt fordelt, og mange 
fungerer som bo-satellitter til Oslo eller regionens egne bysentrum, og kan ofte ta form som sammenhengende, urbane 
strukturer, med de fleste fortsatt i vekst. Da strøk som dette er omgitt av dyrket mark, blir som en konsekvens stadig 
større biter av landets beste matjord nedbygd. Både jernbane og hovedveier har betydning som føringer for bolig- og 
industriutviklingen. Samferdselsnettet er, i en norsk kontekst, svært godt utbygd, vegnettet er preget av sprik i alle ret-
ninger. 

3.1.7 Landskapskarakter - oppsummering 
Brorparten av regionen er over marin grense. Det er store sammenhengende leirdekker, med innslag av rå og morene-
rygger.  
 
Da elvene renner godt senket i landskapet er de lite synlige fra det omkringliggende slettelandet. De fleste steder har 
opphør av beite langs blå strukturer ført til at tett løvskog omkranser løpene, og dermed gjør de vanskeligere tilgjengelig.  
 
Leirmassene er godt over ravinert, noe som gir en tett og kraftig kupering. Vegetasjonen preges av barskog i åsdragene 
og løv- eller blandingsskog i ravinene. Innslag av edelløvskog eller enkeltstående, varmekjære trær er vanlig nært tun 
og jordbruksmark eller i tettsteders grøntområder. De mange små og store åsdrag som skiller regionens mellom-
skalerte bygdelag danner mange steder lave kulisser av betydning for opplevelsen av landskapsrommet.  
 
Leirjordsbygdene på Østlandet er landets mest oppdyrkede region. Så å si all dyrket mark ligger på leiravsetninger. Det 
tidligere ravinerte landskapet er mange steder godt planert. Lave åser omgir dyrkingslandet, men også randsoner og 
mindre skogsområder. Søndre regiondeler hører til blant landets rikeste fornminneområder. Det finnes også flere større 
urbane kjerneområder, og presset på omkringliggende jordbruksareal er stort.  

 
Figur 7 Veum ligger tydelig plassert i landskapsregion 03 Leirjordsbygdene på Østlandet, markert med sandfarge. 

 
- rødbrunt: landskapsregion 01 Skagerakkysten 
- rødt: landskapsregion 02 Oslofjorden 
- sandfarget: landskapsregion 03 Leirjordsbygdene på Østlandet 
- grønt: landskapsregion 07 Østlandets skogtrakter 
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3.2 Registreringer 

3.2.1 Siktlinjer 
Siktforbindelse bidrar til områdets identitet og danner orienteringspunkt for beboere og besøkende i området. Gode sikt-
akser er et vesentlig bidrag til en god opplevelse på stedet, de formidler blant annet destinasjon og ankomst, skala og 
avstander.  
 
Sentrale siktakser er blant annet ved ankomst, Veum allé, Veumdalen, og ulike landskapsrom tilknyttet åkerlandskapene 
og åsene i horisonten. 

 
Registreringskartet viser hovedtrekkene og landskapets overordnede siktlinjer. Disse vist i sammenheng med de vik-
tigste forbindelseslinjene og ankomstpunktene i eksisterende situasjon. 
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Alternativt siktlinjekart fra registreringer basert på områdebefaringer fra 2015 
 
 

 

3.2.2 Terrengform 
Området Veum, som er en del av Rolvsøya, er igjen en del av det store granittfeltet som karakteriserer hele søndre Øst-
fold (nå Viken fylke). Landskapet er formet av isen som i sin tid beveget seg mot sør-sørvest. Åsenes nordsider som 
isen støtet mot er blitt avrundet og blankskurt. Sørsiden (lesiden) ble utsatt for frostsprengning og landskapet er opp-
sprukket og består av skrenter og blokker. Isen og breelvene dannet også jettegryter som det finnes flere av i området. 
Disse har også hatt en kulturhistorisk betydning som vannreservoar for mennesker og gårdsdrift.  
 
Selve planområdet ligger i et daldrag mellom Ambjørnrød (et betydelig boligfelt utbygget på 1980-tallet) i vest og Brøn-
nerød. I nærområdet ses tydelige skogkledde åsrygger som avsluttes mot boligbebyggelse og landbruksarealer. Områ-
det preges av tydelige topografiske landformer der «fjell», åsrygger, samt daldrag har en markert sydvest-nørdøstlig ori-
entering. 
 
Landskapet domineres av lengdedaler (langdaler) adskilt av skogkledde granittåser. Disse følger strukturen i ca. nord-
sør-kompassretning. Det største dalføret innenfor området er Veumdalen. Langdalene er avbrutt av mindre tverrdaler 
med bekkefar og stier som fungerer som snarveier mellom dalene. Høydeforskjellen mellom dalbunnene og åsflatene er 
20-30 meter. De høyeste åsene er opptil 90-100 meter høye. Åsene utgjør en del av et typisk østfoldlandskap, aldri mar-
kerte topper, men jevne, vide toppflater og er rester etter en gammel fjellslette. 
 
Den overordnede landskapsformen danner et vestvendt amfi og platå med utsyn over Veumdalen. Skogkledde åser 
danner rygg mot øst og sør. Ankomstpunkter og forbindelseslinjer danner utgangspunkt for overordnede retninger i an-
legget. 
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3.2.3 Trær 
 

 
 
I takt med det tradisjonelt anlagte sykehusanlegget er det en del karakteristiske trær som innlemmes i området. Store, 
eldre trær har klare paralleller til historisk bebyggelse og er en viktig del av stedets uttrykk. Selve Veum allé utgjør en 
tydelig signatur i området, til tross for at den nåværende tilstanden viser noe preg av mangel på skjøtsel. (Bildeeksemp-
ler av trær, vegetasjon og skjøtsel fremvises under verdivurderingen av delområdene i egen del videre i dokumentet.) 
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3.2.4 Registrerte verdifulle grøntområder, kulturminner og hensynssoner 
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3.2.5 Vann  
Rolvsøya ligger omrammet av Vesterelva (Glomma) og Seutelva og tilhører dermed landets største vassdrag. Ved Stor-
dammen er det påvist truede mosearter; furu- og svampgaffelmose. Av truede plantearter er det påvist hornblad og 
grann-tjønnaks. 
 
Veumbekken er 7 km lang med et nedslagsområde på 10 kvadratkilometer. Vannkvaliteten er målt til dårlig og det er 
påvist gjengroing, noe som igjen har påvirket områdets lokale fauna. Videre er det problemer med forsøpling og erosjon 
ved stor vannføring. Det er registrert tilbakegang i dyrelivet i og langs bekken. Kulverter og lange lukkinger er vandrings-
hindre for fisken. 
 
Jf. Miljødirektoratets naturbase er Veumbekken registrert som et viktig bekkedrag, med status lokalt viktig. Bakgrunnen 
for at den er lokalt viktig er fordi den allerede er sterkt forurenset, og derfor svært sårbar for ytterligere forurensing.  
 
Trær og vegetasjon spiller også en viktig rolle for overvannshåndteringen. Avrenningen av fra terrenget øst for tomta 
følger terrenget sørover. Innenfor tomtens avgrensing vil overvann fra harde flater samles og ledes mot overvannsløs-
ninger som infiltrerer og fordrøyer overvann.  

3.2.6 Bebyggelse 
Psykiatrisk avdeling: Bebyggelsen består av store bygningsvolumer som er sammenbundet av mindre og lavere volumer 
og danner sammen et stort komplekst anlegg i et parklandskap. Mellom volumene dannes uterom av ulike typer; plas-
ser, tun og innvendige atrium. Tradisjonelle parkeringsverdier utenfor og i grøntanlegget, forbundet med gangveier. 
 
På tidlig 1900-tall ble det besluttet at Østfold Fylke skulle ha sitt eget sykehus til behandling av psykiatriske pasienter. 
Gården Veum/Kriken ble kjøpt opp og sykehusets eldste bygning er dermed gårdens hovedbygning fra ca. 1830. Det 
såkalte Hovedbygget (må ikke forveksles med gårdens hovedbygning fra 1830), også kjent som Kvinnesentralen, tilknyt-
tet Veum Sykehus ble bygget i 1914. Tilhørende samme periode er den prominente Overlegeboligen, administrasjons- 
og legekontor, samt kolonibyggene. 
 
Senere ble det oppført utbyggelse i betydelig grad; med kombinasjoner av klassisistiske og modernistiske arkitektoniske 
elementer med et tydelig, enkelt funksjonalistisk preg. Bygningsmassen som utgjorde Veum Sykehus representer et vik-
tig historisk helhetlig institusjonsanlegg med sine enkeltbygninger og parkanlegg.  
 
Bebyggelsen i tilknytning psykiatrisk avdeling består av store bygningsvolumer som er sammenbundet av mindre og la-
vere volumer til et stort, komplekst anlegg i et parklandskap. Mellom volumene dannes uterom av ulike typer, deriblant 
plasser, tun og innvendige atrier. 

3.2.7 Kulturhistoriske preferanser 
Området er rikt på fornminner fra ulike tidsaldre. De er med på å gi variasjon i landskapet og berike opplevelsen og ferd-
selen i nærmiljøet.  
 
På Veum ligger det mye gravrøyser og gravhauger fra jern/bronsealder. De største gårdene hadde gjerne egne gravfelt. 
I tillegg er gravene fra bronsealderen, såkalte kampe-steinrøyser liggende på toppen av åsryggene, også kalt varder.  
 
Ellers representerer området en et typisk jordbrukslandskap for østfoldregionen; da dalene kom opp fra havet dannet det 
seg et godt grunnlag for jordbrukssamfunnet. Det rike jordsmonnet og relativt beskyttende klimaet var et attraktivt om-
råde. Gårdene Nordre og Søndre Veum er fra oldtiden og ble ryddet før år 1000, og er de eldste som fremdeles eksiste-
rer i dag. 
 
Gårdenes bebyggelsesmønster utover 1600-tallet og videre var tun som primært ble dannet grunnet naturlige betingel-
ser som topografi og ferdselsårer. 
 
Gamle Veum sykehus representerer et viktig historisk helhetlig planlagt institusjonsanlegg, bestående både av helhetlige 
planlagte institusjonsanlegg inkludert enkeltbygninger og tilhørende flotte parkanlegg. Veumveien og Veumdalen kan 
betraktes som et eget kulturmiljø med røtter tilbake som deler av Gamle Kongevei fra Kristiania til Fredrikstad. 
 
Kort sagt kan det konkluderes med at planområdet har et riktig historisk og kulturelt bakteppe, både i det frodige jord-
brukslandskapet, men også den historiske konteksten den historiske langvarige sykehusdriften danner.  
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Historisk foto av Veum mens det pågikk sykehusdrift på området. Situasjon antatt rundt krigsårene. Kilde: Widerøes 
Flyveselskap A/S 1940  
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3.3 Registreringskategorier for vurderinger innen fagtema landskapsbilde 

3.3.1 Landskapet slik det fremstår i dag 
 
Topografiske hovedlinjer 
Området preges av klassisk flatt jordbrukslandskap, omkranset av åser og skogområder. På vestsiden ligger et tydelig, 
åpent kulturlandskap, preget av jordbruk. Kulissene lengre bak rammes tydelig inn av høydeåsen Ambjørnrød. I sør går 
området inn i en skogkledt ås, med relativt høy kupering, regionen tatt i betraktning. 
 
I øst rammes området inn av en slakere ås, Krikenåsen, der den såkalte Veumskogen danner en grønn, tett avgrensing. 
I nord er det slakere, og bak Veum allé åpner landskapet seg og en slyngende riksveg leder linjene videre inn i landska-
pet nordover. Større tun og gårder oppleves som øyer i jordbrukslandskapet. 
 
Veumbekken, som fremstår noe skjult i landskapet, snor seg langsmed Fylkesveg 381, også kjent som Veumveien. 
 
Romlige egenskaper 
De omkransende åsene og skogsvegetasjonen danner et markert landskapsrom. Ellers er den eksisterende bebyggel-
sen som en del av sykehuskomplekset med på å danne ulike rom inne i det ellers flate landskapet i planområdet. Tyde-
lige siktlinjer, ytterligere forsterket av eldre planleggingsprinsipper (les: alleer) meget tydelige.  
 
Naturskapte visuelle egenskaper og nøkkelelementer 
Omkringliggende åser samt tidlig havbunnsjord er med på å danne det karakteristiske jordbrukslandskapet for regionen 
med flat, pløyd mark.  
 
Vegetasjon  
Selve planområdet er preget av menneskeplanlagt vegetasjon, med prinsipper fra ulike stil- og tidsepoker. Fra stramme 
alléformer til frukthager, bjørkelunder og plantet vegetasjon i modernistiske atrier, er vegetasjonen med på å fortelle his-
torien om et område med lang og kontinuerlig bruk. Omkranset rundt planområdet utgjør vegetasjonen plantede kornsor-
ter som utgjør jordbruksarealet. I periferien er åsene preget av barskogsarealer. 
 
Arealbruk 
Varierende med skogsmark, fulldyret mark, gårder med tun, boligbebyggelse og sykehuskomplekset til offentlige formål. 
Enkelte industribygg er også en del av landskapet. 
 
Byform og arkitektur 
Bebyggelsens morfologi og alder er variert, men i selve planområdet er det tydelig preg av den årelange sykehusdriften, 
fra de tidligste byggene og prinsipper til mer moderne utvidelse er det mulig å spore en arkitektonisk rød tråd.  
 
Menneskeskapte visuelle egenskaper 
Fylkesveg 381, Veumveien, går ved vegskille over til Evenrødveien og danner en markert linje gjennom landskapet. Det 
en av de viktigste innfallsportene og utgjør en stor del av opplevelsen av ankomst til landskapet. Boligfeltet Ambjørnrød, 
hovedsakelig bygget ut på 1980-tallet, ligger høyt oppover åsryggen og har utsyn til jordbrukslandskapet. 
 
Ellers er det utenfor planområdet spredt jordbruksrelatert bebyggelse med innslag av industri samt bølgende, åkerland-
skap, typisk for regionen der jordbruk har vært et livsgrunnlag og tydelig inngrep i landskapsformen i mangfoldige år. 
 
Menneskeskapte nøkkelelement 
Sykehuskomplekset og driften på Veum utgjør en dimensjon og beliggenhet som gjør det til det dominerende landskaps-
element slik det ligger i det åpne jordelandskapet. Landskapet mot omkringliggende åser som utgjør bakteppet er relativt 
åpent, men utsikten blokkeres enkelte steder av enkeltbebyggelse.  
 
Ellers er åkerlandskapet, som i høyeste grad kan sies å være menneskeskapt, dominerende som en omkransende og 
tilstøtende struktur mot bebyggelse, veger og gater. 
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3.4 Fastsetting av landskapets karakter og delområdene 
Romlige og visuelle egenskaper virker sammen med landskapskomponenter og elementer, og gjør at området fremtrer 
med et helhetlig utrykk. På bakgrunn av de samme registreringskategoriene som er brukt til å beskrive landskapet deles 
det inn i delområder med et helhetlige, felles preg. Landskapskarakteren og verdien oppsummeres og angis samlet for 
hvert delområde i kapittel 5 Vurdering. Delområdene presenteres under: 
 

 
 
Delområde 1: Hovedbygg 
Området fremstår som et svært viktig del av områdemassen med hovedsykehusanlegget og omkranset jordbruksland-
skap. Kulturlandskapet ligger i bakgrunnen som en kontrast til anlegget men fremhever resten av landskapet med sin 
avvikende form og farge. 
 
Delområde 2: Atrier og indre rom 
Området er et sentralt område med tanke på plassering i anlegget, romlig dannelse og fremtidige utviklingskonsepter. 
Mangel på skjøtsel, preg av etterkrigstids og postmodernistisk arkitektur med lite vedlikehold de siste år. 
 
Delområde 3: Luft og grønt 
Åsene danner vegger og rom i landskapet. Området henger naturlig sammen med Veums arealdrift som sykehus, og 
overordnet sammen med det store jordbrukslandskapet. 
 
Delområde 4: Bebyggelse 
Det eksisterende bygningsvolumet utgjør et tydelig preg i området. Rommet oppleves som noe defragmentert og lite 
helhetlig. 
 
Delområde 5: Klassiske hager 
Området oppleves som åpent, grønt, og frodig. Pent turområde, god utsikt mot lengre og større landskapslinjer i nord. 
Pyntelig og plantet vegetasjon i harmoni med eldre bygg. 
 
Delområde 6 (utenfor planavgrensingen): Veum allé 
Alleen er en vesentlig del av opplevelsen i området i en historisk, estetisk og opplevelsesmessig kontekst. Delområdet 
er utenfor planavgrensingen men er av betydning for planområdet. 
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4 Alternativbeskrivelse 

4.1 0-alternativet 
Metodikken for konsekvensvurderinger baserer seg på sammenligning av utbyggingsalternativer med et 0-alternativ.  0-
alternativet er 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 i skrivende stund på detaljplanleggingsstadiet, og inngår i 0-alternati-
vet. 
 
Ved vurdering av konsekvenser knyttet til landskapsbilde er influensområdet større enn planområdet. Det foreligger ved-
tatt reguleringsplan for Brønnerød (plan-ID 0106 1011) som omkranser planområdet på tre sider. Denne planen omfatter 
videreføring av gang- og sykkelveg langs Veum allé og fortau langs Brønnerødveien. Begge disse vegene har betydning 
for friluftsutfoldelse 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. I planen for Brønnerød er det rekkefølgekrav som sikrer at denne blir 
bygget før en kan bygge noen boliger i Brønnerød. Ettersom utbygging av Brønnerød ansees som nært forestående 
inngår denne planen og gangbruen i 0-alternativet. 

4.2 Planalternativet 
 
Beskrivelse av tiltaket 
Tiltaket består i å legge til rette for å la den historiske bebyggelsen og delene av det tidligere sykehuskomplekset romme 
nye formål. Det ærverdige hovedbygget skal bygges om til leiligheter og den tilhørende parken blir et attraktivt uteom-
råde for beboerne. De nye bolig- og næringsbyggene forholder seg til det historiske bygget og parken som sentrale ele-
menter på tomten. Området revitaliseres med hovedbygget som identitetsskapende element og sentralt fokuspunkt. Al-
léen langs aksen inn mot den historiske bebyggelsen og Hovedbygget utbedres og blir en sentral adkomst til området. 
Det er laget 3D-illustrasjoner av skisseplanen for å blant annet illustrere hvilken visuell virkning utbyggingsforslaget vil 
ha på landskapet. 
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4.2.1 Oppsummering Skissekonseptet (AKA Planalternativet) 
 

 
 
Plankart over skissekonsept lagt over eksisterende struktur. Hvite, tynne streker antyder eksisterende situasjon (veger, 
bygg, større gangstier og høydekoter) og dermed strukturer og områder som vil påvirkes direkte ved innføring av skisse-
tiltaket.  
 
Det presiseres av forslaget i skrivende stund er i skissefasen. Likevel er det vektlagt viktige prinsipper i bunn. 
 
Det plantes trerekker langs gatene i området for å understreke forbindelsene, og som et identitetsskapende element. 
Grupper av vegetasjon brukes som romdannende elementer. Byggene er organisert slik at det dannes intime og godt 
definerte uterom i ulik skala, og vil være en kontrast i forhold til den store åpne parken og jordbrukslandskapet som om-
kranser Veum. Rekkehusene henvender seg ut mot parken, med Hovedbygget som et identitetsskapende fondmotiv. 
 
De generelle høydebestemmelsene sier at det ikke skal bygges mer enn fem etasjer utenfor byområdet, eller 18 meter 
over gjennomsnittlig gatenivå. Lavblokkene varierer mellom fire og fem etasjer. Rekkehusene varierer mellom to og tre 
etasjer. Byggehøyden er redusert på enkelte steder for å gi gode solforhold i uterommene, og for å gi utsikt for andre 
bygg. Service og handel er konsentrert rundt det sentrale torget for å samle besøkende og beboere til et 
byrom. Dette vil være med på å styrke stedet som et nabolag gjennom å legge til rette for planlagte og 
tilfeldige møter.  
 
Det er tegnet inn tre parkeringskjellere på området tilegnet bolig, i tillegg til flere mindre områder for parkering på ter-
reng. Rekkehusene har biloppstilling ved inngangene og en gjesteparkering i sør. Parkering for næring foregår hovedsa-
kelig nord for næringsbygget og i tilknytning til torget. 69% av parkeringsplassene er under terreng. Veum får et finmas-
ket og oversiktlig nett av gangforbindelser, med fortau langs gatene og grusstier i parken. Biltrafikken vil i liten grad på-
virke opplevelsen av torget og de øvrige indre byrommene.  
 
Det er avsatt områder på minst 100 kvm til sandlekeplass innenfor maks. 50 m avstand fra enhver boenhet. 
Innenfor en radius på 200 meter fra boligene ligger kvartalslekeplassen sentralt plassert. 
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Det er lagt opp til ett nett av gangforbindelser med lange siktlinjer for å gjøre lesbarhet og orientering enklere. Aksene 
er i stor grad rettet mot hovedhuset og den gamle gymsalen. Dermed vil byggenes karakter prege store deler av områ-
det. Høydespranget mot øst er utnyttet til en parkeringskjeller, med en terrassering av uterommene. De to nivåene er 
knyttet sammen med trapper og ramper.  
 
HC-parkering er planlagt etter Fredrikstads normer, og distribuert godt utover området for å gjøre avstanden fra HC-
plass til ulike målpunkter kort.  
 
Trær har en viktig rolle for overvannshåndteringen. Innenfor områdets avgrensning vil overvann fra harde flater samles 
og ledes mot overvannsløsninger som infiltrerer og fordrøyer overvann. Terrenget utformes for å sikre flomveier videre til 
Veumbekken.  
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5 Vurdering av influensområde og delområder  
I det etterfølgende er det gjort registrering og verdivurdering av dagens landskap. I forbindelse med konsekvensutred-
ningen er verdien korrigert for effekten av 0-alternativet.  
 
Influensområdet presenteres og beskrives først med verdi, omfang og endringer samt konsekvens. 
 
Deretter presenteres planområdet som videre er delt inn i fem delområder. Inndelingen av delområdene er gjort på basis 
av landskapets karakter, romlig inndeling, logiske bevegelseslinjer, eksisterende landskap som henvender seg til byg-
gene, siktakser, vegger og høyder i landskapet samt landemerker jfr. kap. 0  

5.1 Influensområdet 
 
Markeringen viser influensområdet på et overordnet plan. Den involverer deler av høyden Ambjørnrød og tilhørende 
boligfelt, feltet nord for planområdet kalt Toppen, samt tilgrensende skogs- og turfelt, jordbrukslandskap og bebyggelse. 
Den indre markeringen utgjør planområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

29 

 
Område 
INFLUENSOMRÅDE 
 
 
Kategori 

 
Omtale 

 
Betydning uvesentlig – mindre vik-
tig – viktig- svært viktig – avgjø-
rende 
 

 
Topografiske hovedlinjer 
 

 
Influensområdet er del av  et daldrag 
mellom Ambjørnrød i vest. I nærområdet 
ses tydelige åsrygger som avsluttes mot 
boligbebyggelse og landbruksarealer. 
Området preges av tydelige topografiske 
landformer der «fjell», åsrygger, samt 
daldrag utgjør en markert sydvest-nørd-
østlig orientering som øvrig i regionen 
 
Landskapet domineres av lengdedaler 
(langdaler) adskilt av skogkledde granitt-
åser. Disse følger strukturen i ca. nord-
sør-kompassretning. Det største dalføret 
innenfor området er Veumdalen. Langda-
lene er avbrutt av mindre tverr-daler med 
bekkefar og stier som fungerer som snar-
veier mellom dalene. Høydeforskjellen 
mellom dalbunnene og åsflatene er 20-
30 meter. De høyeste åsene er opptil 90-
100 meter høye. Åsene utgjør en del av 
et typisk østfoldlandskap, aldri markerte 
topper, men jevne, vide toppflater og er 
rester etter en gammel fjellslette. 
 
Den overordnede landskapsformen dan-
ner et vestvendt amfi og platå med utsyn 
over Veumdalen. Skogkledde åser dan-
ner rygg mot øst og sør. Ankomstpunkter 
og forbindelseslinjer danner utgangs-
punkt for overordnede retninger i anleg-
get.  
 

 
Svært viktig 

 
Romlige egenskaper 
 

 
De omkransende åsene og skogsvegeta-
sjonen danner et markerte landskapsrom 
med åkerlapper og åpne landskap i 
midten. 
 

 
Svært viktig 

 
Naturskapte visuelle egenskaper 
og nøkkelementer 
 

 
Omkringliggende åser samt tidlig hav-
bunnsjord er med på å danne det karak-
teristiske jordbrukslandskapet for regio-
nen med flat, pløyd mark.  
 

 
Viktig 

 
Vegetasjon  
 

 
En  betydelig beplatnining som utgjør ve-
getasjonen er plantede kornsorter som 
utgjør åkerlandskapet. Koller og åspartier 
innehar bar- eller karrig furuskog. Innslag 
av løvtrær stykkvis i landskapet. 
 

 
Svært viktig 

 
Arealbruk  
 

 
Varierende med skogsmark, fulldyret 
mark, gårder med tun, boligbebyggelse 

 
Svært viktig 
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og sykehuskomplekset til offentlige for-
mål. Enkelte industribygg er også en del 
av landskapet. 
 

 
Byform og arkitektur 
 

 
Flere tidsepoker preger området. Innslag 
av gårder der de eldste delene dateres til 
flere hundre år gamle, samt enebolig-
struktur og rekkehus fra 1980-tallet ug ut-
over. Variert og ikke entydig. 
 

 
Viktig 
 

 
Menneskeskapte visuelle egen-
skaper 
 

 
Arealer har vært under menneskelig på-
virkning i over 1000 år, og det meste av 
det som leses i dagens landskap er re-
sultat av menneskelig aktivitet i en eller 
annen form. De tydeligste elementene er 
jordrukslandskapet og åpne åkerlapper. 
 
 

 
Svært viktig 

 
Menneskeskapte nøkkelelement 
 

 
Riksvegen og jordbrukslandskapet utgjør  
tydelige elementer i influensområdet 
 

 
Svært viktig 

 
Influensområdet fremstår som et svært viktig kulturlandskapsområde med hovedsykehusanlegget og omkranset 
jordbrukslandskap og skogkledde åser. 

 
 

5.1.1 Verdi 
Influensområdet representerer på sin måte et typisk eksempel på jordbrukslandskapene i Østfold. Selv om influensområ-
det ikke er unikt inneholder det gode, tydelig definerbare visuelle kvaliteter med rik jordbrukshistorie og vurderes derfor 
samlet sett til å ha middels til stor verdi. 
 

 
 

5.1.2 Påvirkning  
Alternativ 0 (referansealternativet) 
Planarbeidet har plan-ID 0106 1011. Selve planområdet er i dag uregulert. Referansealternativet er dagens situasjon, 
men inkluderer at hovedbygget bygges om til 29 leiligheter.  
 
Planalternativet (skisseprosjektet) 
Skisseprosjektet har en påvirkning i influensområdet, spesielt for noen områder, da utbyggingen er av betydelig omfang. 
Likevel vil det ikke ha stor betydning for influensområdet som helhet. Bebyggelsen vil utgjøre omtrent likt omfang som i 
dagens situasjon, med noe høyere tetthet og bygningshøyde med en høyere kvalitet enn bebyggelsen som rives. Influ-
ensområdet er stort og lanskapsrommene er massive og vil tåle en fortetting av bebyggelsen.  
 
Videre illustreres effekten av skisseprosjektet fra ulike sentrale standpunkt i influensområdet i før- og etter fotomontasjer. 
 
  

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
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Bildemateriale 
 

 
Dagens situasjon fra Ambjørnrød 
 

 
 
Skisseprosjekt fra Ambjørnrød viser hvordan bygningsmassen kan oppleves fra samme standpunkt. 
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Dagens situasjon fra Toppen 
 

 
Skisseprosjektet sett fra Toppen 
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Dagens situasjon fra Veum allé 
 
 

 
Skisseprosjektet sett fra Veum allé 
 
Påvirkningen er vurdert til ubetydelig endring i retning mot forringet. 
 

  
 

5.1.3 Konsekvens 
Verdien er middels/stor, og tiltakene positive. Påvirkningen er vurdert til ubetydelig endring.  Konsekvensen vurderes til 
0. 
  

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 
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Fastsetting av landskapets karakter og delområdene innen planområdet 
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5.2 Delområde 1: Hovedbygg 
 

 
 

 
Delområde 1  
HOVEDBYGG 
 

  

 
Kategori 

 
Omtale 

 
Betydning uvesentlig – mindre vik-
tig – viktig- svært viktig – avgjø-
rende 
 

 
Topografiske hovedlinjer 
 

 
Området består av tydelige, klassiske, 
strukturerte alleer, samt gater og ledelin-
jer som naturlig har latt seg etablere på 
flat mark.  
 
På vestsiden, det vil si ens høyre side 
når en entrer området i bevegelse mot 

 
Svært viktig 
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hovedbygget, ligger det en større åker-
lapp, med Ambjørnrødåsen som bak-
teppe.   
 

 
Romlige egenskaper 
 

 
Den plantede alléen inne på selve områ-
det, i samspill med de rette linjene som 
henvender seg i en tradisjonell stil mot 
hovedbygget, er med på å danne svært 
tydelige, lesbare linjer. Flankert av ho-
vedentreen finner en blant annet klas-
siske empirebygg som forsterker romfø-
lelsen. Sør for Hovedbygget er det en 
ansamling store særskilt verdifulle trær, 
ref. kap. 3.2.3., som med årene har vokst 
seg svært store og fungerer som tydelige 
og romlige strukturer mot hovedbyggets 
søndre, klassiske fasade. Videre sør for 
åpner det seg en klassisk løkke, med 
frie, luftige utsyn i flere retninger. 
 

 
Svært viktig 

 
Naturskapte visuelle egenskaper 
og nøkkelementer 
 

 
Området i omkransning og som henviser 
til Hovedbygget, bærer større preg av en 
stram, menneskeskapt utforming enn en 
naturskapt. 
 

 
Middels 

 
Vegetasjon  
 

 
Tre-alléen som flankerer hovedinngangs-
åren er et viktig element, men bærer 
også noe preg av mangel på skjøtsel. 
Det er utført knutekolling på enkelte trær. 
Alléen trenger pleie for å opprettholde 
sin karakter, men utgjør i sin helhet en 
signatur for området. Andre, store, en-
kelttrær tilhørende Overlegeboligens 
frukthage og lønn er med på å danne va-
riasjon og fungerer som skalaformidler.  
 
Langs parkeringsplassen vest for Hoved-
bygget er det en meget tett ansamling 
vegetasjon, disse vil i 0-atlternativet tyn-
nes kraftig ut og Acer og Hassel behol-
des. 
 
Vegetasjonen bak hovedbygg (søndre 
fasade) er frodig og massiv i skala. En 
fremtredende bøk er med på å danne et 
tydelig og identitetsskapende element. 
 

 
Svært viktig 

 
Arealbruk  
 

 
Offentlige formål, sykehusdrift 1914-
2014. Ikke lenger drift, struktur gjenstår. 
 

 
Svært viktig 
 

 
Byform og arkitektur 
 

 
Flere tidsepoker preger bebyggelsen og 
kan enkelt leses i den tidsmessige byg-
ningsmorfologien. Delområde 1 preges 
av den tidligste epoken fra 1800-tallet til 
1914 og anses å ha den høyeste histo-
riske og estetiske verdien i området. 
 

 
Svært viktig 
 

 
Menneskeskapte visuelle egen-
skaper 

  
Svært viktig 
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 Tydelig, stramt og klassisistisk allé-preg. 
Den dyrkede marken i bakgrunnen dan-
ner et estetisk og kontrastfylt bakteppe, 
og de plantede trærne danner et ordens-
messig og pent visuelt utrykk. 
 
 

 
Menneskeskapte nøkkelelement 
 

 
Hovedbygningen (1914), den originale 
gården i empirestil fra 1830-tallet og ho-
ved-alléen med tilhørende plass og fon-
tene. Hageanlegg tilknyttet klassiske 
bygg. 
 

 
Svært viktig 

 
Området fremstår som et svært viktig kulturlandskapsområde med hoved-sykehusanlegget og omkranset jord-
brukslandskap. Kulturlandskapet ligger i bakgrunnen som en kontrast til anlegget men fremhever resten av 
landskapet med sin avvikende form og farge.  

 
 
 

 

 

5.2.1 Verdi 
Delområdet utgjør et helhetlig landskap med hovedinngangspartiet til Veum sykehus som hovedelement. Delområdet 
inneholder svært gode visuelle kvaliteter, og vurderes samlet sett til å ha svært stor verdi. 
 

 
 
 
Bildemateriale 
 

    
 
Alléen i selve området er et sterkt visuelt grep og identitet og leder rett mot Hovedbygget.  

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
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Alléen sett andre retning (nordover, med ryggen mot Hovedbygget). Tilstøtende bruk, jorder samt inngangsparti synlig. 
 

    
 
Hovedbygget (1914) er et massivt og identitetsskapende element, med sitt tilhørende utomhusanlegg er det antageligvis 
blant de sterkeste identitetsskapende elementene i området. 
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Mektige og lettleste utearealer i tråd med klassiske plangrep. Empiregård fra 1830-tallet. Enkelte trær sør for Hovedbygg 
på baksiden har med årene vokst seg betydelige og dominerende i størrelse. 
 

5.2.2 Påvirkning  
Alternativ 0 (referansealternativet) 
Planarbeidet har plan-ID 0106 1011. Selve planområdet er i dag uregulert. Referansealternativet er dagens situasjon, 
men inkluderer at hovedbygget bygges om til 35 leiligheter. Det inkluderer ordinært vedlikehold og nødvendige utskift-
ninger og oppgraderinger. Kvaliteten fra eksisterende hovedbygg bevares og forsterkes. Fonteneelementet blir et viktig 
sentralpunkt. Videre vil attraktive gårdsrom og utomhusarealer fungere som en samlingsplass med sittemøbler og opp-
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hold. Det gjøres tiltak for å unngå felling av trær som utgjør en verdi og styrke i området i dagens situasjon. Det er i skri-
vende stund i skisseprosjektet ikke vedtatt hvordan den arkitektoniske verdien av hovedbygget vil endres ved ombyg-
ging og innføring av nødvendige krav og tiltak som brannrømning etc., men ved å ta bygget videre i bruk bevares det for 
fremtiden. Arkitekturen kan, når planer er materialisert, i ytterste konsekvens oppfattes som noe forringet, men transfor-
masjon er nødvendig for å bevare bygget for fremtiden, og vurderes derfor som ubetydelig. 
 
Planalternativet 
Skisseprosjektet har en påvirkning på delområde 1, men retter søkelyset mot å styrke de arkitektoniske, symmetriske og 
helsefremmede menneskeskapte strukturene. Siktlinjer forsterkes og det bygges videre på strukturen for å danne et vi-
suelt, tydelig og stramt inngangspreg til hovedbygget. 
 
 

  
 

5.2.3 Konsekvens 
Verdien er stor, og tiltakene positive. Påvirkningen er vurdert til positiv.  Konsekvensen vurderes til positiv. 
 

 
 
Illustrasjon hentet fra 3D-modell av Planalternativet AKA skisseprosjektet. Planområdet sett fra vinkel med ansiktet mot 
hovedbygg ved ankomst. Akser styrkes og bevares for fremtiden. 
 
  

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 
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5.3 Delområde 2: Atrier og indre rom 
 

 
 

Delområde 2 
ATRIER OG INDRE ROM  

  

 
Kategori 

 
Omtale 

 
Betydning uvesentlig – mindre vik-
tig – viktig- svært viktig – avgjø-
rende 
 

 
Topografiske hovedlinjer 
 

 
Få eller ingen. Flatt terreng, i stor grad 
preget av bebyggelse. 
 

 
Uvesentlig 

 
Romlige egenskaper 
 

 
Bebyggelsen er med på å danne tydelige 
opplevde uterom. Atriebygg-strukturen 
innehar indre rom med vegetasjon. Fro-
dig og betraktelig vegetasjonvekst, opp-
levelsen forsterkes også av den innram-
mede romfølelsen.  

 
Svært viktig 
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Naturskapte visuelle egenskaper 
og nøkkelementer 
 

 
Få eller ingen. Flatt terreng i stor grad 
preget av bebyggelse. Mangel på til-
strekkelig skjøtsel i kjølvannet av stengt 
sykehusdrift har ført til betraktelig gjeng-
roing. Pene, store enkeltstående park-
trær. 
 

 
Mindre viktig 

 
Vegetasjon  
 

 
Stort innslag av plantet løvvegetasjon i 
form av trær. Påbegynnende suksesjon 
fra naturen. Buskfelt er også med på å 
understreke ganglinjene som er etablert i 
området. Interiør i atrier meget frodig og 
forvokst. Innslag av løvarter, eføy og 
gress. 
 

 
Viktig 

 
Arealbruk  

 
Offentlige formål, sykehusdrift 1914-
2014. Ikke lenger drift, struktur gjenstår. 
 

 
Viktig 

 
Byform og arkitektur 

 
Preget av senere utvikling enn i delom-
råde 1 Hovedbygg. Modernistisk etter-
krigstidspreg. Lavere høyder på bygg, 
men med en tydelig morfologisk avgren-
sing på gateplan. Svært romdannende. 
Varierende estetikk og tilstand på bygg 
 

 
Mindre viktig 

 
Menneskeskapte visuelle egen-
skaper 
 
 

 
Området preges av aktivitet fra sykehus-
driften. Gymsal, tidligere boliger for an-
satte og behandlingsbygg.  
 

 
 
Viktig 

 
Menneskeskapte nøkkelelement 
 

 
Ganglinjer, ferdselsårer, oppstrammer og 
rammet inn av kantstein, vegetasjon og 
bebyggelse. Tidstypiske 60-talls-atrium-
hus. 
 

 
Viktig 

 
Området er et sentralt område av betydning, som kan sies å utgjøre «indrefileten» i planarealet, både med 
tanke på plassering i anlegget, romlig dannelse og fremtidige utviklingskonsepter. Mangel på skjøtsel, preg av 
etterkrigstids og postmodernistisk arkitektur med lite vedlikehold de siste år gjør at området fremstår av mindre 
viktig verdi, estetisk sett.   
 

 
 
 

 

 
 
Verdi 
Delområde 2 Atrier og indre rom utgjør på sitt vis et helhetlig landskap med bebyggelse og gangveg omkranset av plan-
tet vegetasjon som hovedelement. Delområdet inneholder fra naturen side få kvaliteter, men plantet vegetasjon utgjør 
en viktig og mer positivt prangende del i landskapsrommet. Ustrukturert eller ingen bruk og drift i skrivende stund, util-
strekkelig skjøtsel og gjengroing samt utvendig lagring trekker helhetsinntrykket noe ned. Området vurderes samlet sett 
til å ha noe verdi. 
 

 
 
 
 
 
Bildemateriale 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 



  

 

 

 

43 

 

 
Balkong tilhørende gymsalen. Dette bygget bevares også i Skissealternativet. Atriene og områdene ellers bærer preg av 
naturens suksesjon og gjengroing. Hovedbygget fra delområde 1 ruver i bakgrunnen som et sterkt steddannende ele-
ment. 
 
 
 
 

 
Atrierommene er sterkt gjengrodde 
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Plantet vegetasjon utgjør enda en orienterende funksjon og understreker og rammer inn flere av gang/bevegelseslin-
jene. 
 
Påvirkning  
Alternativ 0 (referansealternativet) 
 
Planarbeidet har plan-ID 0106 1011. Selve planområdet er i skrivende stund uregulert. Se kap. 4.1 for informasjon om 0-
alternativet. 
 
Planalternativet 
Skisseprosjektet medfører en stor endring i området, der de fleste strukturer rives og erstattes med ny kombinert bolig- 
og næringsbebyggelse. Preget er tett og tilstreber dermed å følge den gangbare, romdannende morfologien i området, 
men med ytterligere fortetting. Et sentralt byrom og torg utgjør en del av denne bystrukturen. Eksisterende bygg rives, 
med unntak av gymsalen, som bevares videre og mottar ny bruk. Bebyggelsen innenfor delområde trappes ned mot vest 
av hensyn til hovedhuset. 
 

  
 
 
Konsekvens 
Verdien er av noe betydning. Påvirkningen er vurdert til betydelig.  Konsekvensen vurderes til forbedret. 
 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 
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I skisseprosjektet illustreres en tydelig endring i bystruktur, med en betraktelig større utnyttelse av arealet til nærings- og 
boligformål enn i 0-alterantivet. Hovedbygget skimtes i sørvest, samt et sentraldannende bytorg, samt bevart gymsal fra 
eksisterende situasjon. Helsefremmede boformer, næring og et lokalt urbant bomiljø står i sterkt fokus. 
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5.4 Delområde 3: Luft og grønt 
 

 
 

 
Delområde 3 
LUFT OG GRØNT  
 

  

 
Kategori 

 
Omtale 

 
Betydning uvesentlig – mindre vik-
tig – viktig- svært viktig – avgjø-
rende 
 

 
Topografiske hovedlinjer 
 

 
Den sørlige delen i planområdet, sør for 
hovedbygg, åpner seg landskapsmessig 
og stiger svakt fra hovedhuset mot sør 
øst. Landskapet oppleves som en vegg-
dannelse mot tilstøtende åser i sørøst. 
Jordbruksareal i vest er tydelig lesbart og 
lett å orientere seg etter.  
 

 
Svært viktig 
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Romlige egenskaper 
 

 
Landskapet er flatt og delvis åpent. I 
søndre del følger vegen Hestehagen 
landskapet slakt oppover og østover, 
med skog og ås som romdannende ku-
lisse i sør. 
 

 
Viktig 

 
Naturskapte visuelle egenskaper 
og nøkkelementer 
 

 
Terrengformene gir landskapsvariasjon 
med åpent landskap i vest og vegger i 
sør. 
 

 
Mindre viktig 

 
Vegetasjon  
 

 
Åkerlandskap og åpen plen preger vest-
lig del. I sør langs Hestehagen er det 
lund av store, voksne bjørk på planområ-
det. Klipt plen som element på bakken 
binder arealene sammen. 
  

 
Viktig 

 
Arealbruk 
 

 
Offentlige formål, sykehusdrift 1914-
2014. Ikke lenger drift, struktur gjenstår. 
Spredt, åpen bebyggelse, ikke spesielt 
romdannende  
 

 
Mindre viktig 

 
Byform og arkitektur 
 

 
Åpent, lavere funksjonsbygg ligger lavt i 
terrenget sett fra sør. Hovedbygg fra pla-
nområde 01 ruver i bakgrunnen som 
romdannende og orienterende element  
 

 
Viktig 

 
Menneskeskapte visuelle egen-
skaper 
 

 
Området preges av den tidligere syke-
husdriften. Veger, ferdselsårer og om-
rammende jordbruksareal, boliger samt 
plantet vegetasjon på arealet danner et 
klart bilde av den menneskelige påvirk-
ningen.  
 

 
Viktig 

 
Menneskeskapte nøkkelelement 
 

 
Ganglinjer, ferdselsårer, jordbruk, vege-
tasjon og bebyggelse. 
 

 
Svært viktig 

 
Åsene danner vegger og rom i landskapet. Området henger naturlig sammen med Veums arealdrift som syke-
hus, og overordnet sammen med det store jordbrukslandskapet. 

 
 
 

 

 
Verdi 
Delområde 3 Luft og grønt omkranses av større rom i landskapet. Delområdet er plassert i en arealkontekst som repre-
senterer en vanlig naturtype i regionen. Verdien beregnes som middels.  
 
 

 
 
 
 
Påvirkning  
Alternativ 0 (referansealternativet) 
 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
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Planarbeidet har plan-ID 0106 1011. Selve planområdet er i skrivende stund uregulert. Se til side 26 for informasjon om 
0-alternativet. 
 

 
 
 
 

Delområde 3 er i dag preget av åpne arealer med godt utsyn til fylkesveg, boligarealer og åser. Videre, langs Hesteha-
gen, ledes en inn langs søndre, østre og nordre områdeperiferi med innsyn i slak skråning inn mot anlegget. Her kan 
bjørkelunden observeres.  
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Bjørkelund. Lav bebyggelse i delområdet, Hovedbygget skimtes også i bakgrunnen og har funksjon som visuell og orien-
terende effekt. 
 
Planalternativet 
Deler av delområdet 03 Luft og grønt får mindre påvirkning av utbyggelsen i Planalternativet. Åpne arealer i vest får 
ingen betydelige endringer foreslått i skisseprosjektet. Nordøstover langs vegen Hestehagen er det imidlertid foreslått en 
sanering av eksisterende bygg og etablering av to til tre etasjers rekkehusstruktur, inkludert tilhørende tunareal, leke-
plasser og lokale gater, som utgjør en mellomgrad av by-tetthet. Det foreslås også en barnehage i to etasjer lengst 
sør.Fra tilstøtende ås i sør og vegen Hestehagen som omkranser planområdet, vil deler av utbyggingen ligge nedsenket 
i terrenget, som tilsier at sikten ikke påvirkes i nevneverdig grad.   
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Medium tetthet rekkehusutnyttelse. Etablerte grøntarealer tilhørende boområder, samt indre ferdselsårer er med på å 
skape god bo- og levekvalitet. Tiltaket preger sør-østre del av planområdet i skissealternativet. 
 
 

  
 
 
Konsekvens 
Verdien er vurdert til middels. Påvirkningen er vurdert til forbedret. Konsekvensen vurderes til positiv. 
 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 
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5.5 Delområde 4: Bebyggelse 
 

 
 

Delområde 4 
BEBYGGELSE  

  

 
Kategori 

 
Omtale 

 
Betydning uvesentlig – mindre vik-
tig – viktig- svært viktig – avgjø-
rende 
 

 
Topografiske hovedlinjer 
 

 
Todelt topigrafisk med en ftalte mot vest 
og en svak skråning mot Hestehagen 
som tilstøter arealet i øst. 
 

 
Mindre viktig 

 
Romlige egenskaper 
 

 
Rom dannes hovedsakelig av eksiste-
rende bebyggelse knyttet til sykehusdrif-
ten. Halvåpent. Åpne p-arealer oppleves 
som større flater. 

 
Mindre viktig 
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Naturskapte visuelle egenskaper 
og nøkkelementer 
 

 
Få eller ingen 

 
Uvesentlig 
 

 
Vegetasjon  
 

 
Arealet har lite helhetlig vegetasjon. Noe 
oppslag av enkeltstående trær, busker, 
samt plenarealer. Preg av gjengroing i p-
arealer og stedvis utilstrekkelig skjøtsel. 
 

 
Mindre viktig 
 

 
Arealbruk 

 
Offentlige formål, sykehusdrift 1914-
2014. Ikke lenger drift, struktur gjenstår. 
Relativ massiv bebyggelse. 
 

 
Viktig 
 

 
Byform og arkitektur 
 

 
Varierende grad av kvalitet. Nærings-
bygg i teglsten av middels til lav arkitek-
tonisk opplevd kvalitet og mangel på 
kontinuerlig vedlikehold på fasader pre-
ger inntrykket. 
 

 
Mindre viktig 

 
Menneskeskapte visuelle egen-
skaper 
 

 
Næringsbygg har en form og volum som 
gjør at de oppleves som noe massive, el-
lers preg av sykehusdriften i området. 
 

 
Mindre viktig 

 
Menneskeskapte nøkkelelement 
 

 
Få eller ingen. Noen gangveger og en-
keltbeplanting mellom bygg skaper struk-
tur. 
 

 
Mindre viktig 

 
Det eksisterende bygningsvolumet utgjør et tydelig preg i området. Landskapsrommet har liten betydning visu-
elt. Rommet oppleves som noe defragmentert og lite helhetlig.  

 
 
 

 

 
Verdi 
Verdien beregnes som noe (lav) verdi.  
 

 
 
 

 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
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Noe preg av skjøtsel; plenområder er klippet, men ellers tegn på gjengroing og udefinerbare arealer og romdannelser. 
Annet enn avbildede gangakser og etablert sti oppleves det liten grad av orientering i delområdet. 
 
Påvirkning  
Planarbeidet har plan-ID 0106 1011. Selve planområdet er i skrivende stund uregulert. Se til kap. 4.1 for informasjon om 
0-alternativet. 
 
Planalternativet 
Delområde 4 Bebyggelse blir påvirket av skisseprosjektet, der utbyggelsen med opp mot 5 etasjehøyder, torg etc. er 
med på å danne en strammere bystruktur. Med tanke på etablering av et mer rendyrket bebyggelseskonsept med tilhø-
rende gatetun og ferdsel, er utbyggingen av Planalternativet en vesentlig forbedring i forhold til alternativ 0. Konsekven-
sen vurderes totalt sett som forbedret. 
 

  
 
  
 
 

 
 
Skissealternativet viser en fremtidig komplett bystruktur i planområdet. 
 
Konsekvens 
Verdien er vurdert til noe (lav) verdi.  Påvirkningen er vurdert til forbedret. Konsekvensen vurderes til positiv (+).  
  

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 
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5.6 Delområde 5: Klassiske hager 
 

 
 

Delområde 5 
KLASSISKE HAGER  

  

 
Kategori 

 
Omtale 

 
Betydning uvesentlig – mindre vik-
tig – viktig- svært viktig – avgjø-
rende 
 

 
Topografiske hovedlinjer 
 

 
Innrammet av Brønnerødveien i øst, 
Veum allé i nord. Preget av etablert og 
stram allé med frodige og massive, ryt-
misk beplantede løvtrær. Utsyn til nord-
lige åkerlapper og jordbrukslandskap 
med gårdsbruk. Flatt terreng, slakt skrå-
nende i øst. 
 

 
Svært viktig 

 
Romlige egenskaper 

  
Viktig 
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 Åpent preg, plenarealer med plantede 
frukttrær og enkeltstående signaturtrær 
tilhørende Overlegeboligen danner varia-
sjon i området. 
 

 
Naturskapte visuelle egenskaper 
og nøkkelementer 
 

 
Lite. Flatt landskap har dannet grunnla-
get for jordbrukslandskapet. Åser i hori-
sonten synlig. 
 

 
Mindre viktig 
 
 

 
Vegetasjon  
 

 
Frodig vegetasjon i tilknytning Veum allé 
og hagearealer. Relativt pent skjøttet 
drift på befaringstidspunkt vitner om et 
etablert og planlagt grøntareal i en større 
helhet.  
 

 
Svært viktig 
 
 

 
Arealbruk 

 
Offentlige formål, sykehusdrift 1914-
2014. Ikke lenger drift, struktur gjenstår. 
Åpent, hageareal tilhørende Overlegebo-
ligen. Delvis parkeringsareal i området. 
 

 
Viktig 
 

 
Byform og arkitektur 
 

 
Klassisk arkitektur preger Overlegeboli-
gen.  
 

 
Svært viktig 

 
Menneskeskapte visuelle egen-
skaper 
 

 
Tilstøtende Veum allé er viktigste inn-
fallsport og ledende for opplevelse av 
rommet. Grøntområde rundt og tilknyttet 
Overlegebolig bærer enda preg av klas-
siske elementer.   
 

 
Svært viktig 

 
Menneskeskapte nøkkelelement 
 

 
Veum allé 

 
Viktig 

 
Området oppleves som åpent, grønt, og frodig. Pent turområde, god utsikt mot lengre og større landskapslinjer i 
nord. Pyntelig og plantet vegetasjon i harmoni med eldre bygg. Godt eksempel på historisk arealbruk. 
 

 
 
 

 

 
Verdi 
Verdien vurderes som stor. 
 
 

 
 
 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
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Overlegeboligen og parkdrag 
 

Trær i hageanlegg og slak terrengskråning 
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Utsyn mot Veum allé, åkerlandskap og trevegetasjon. 
 
 
Påvirkning  
Planarbeidet har plan-ID 0106 1011. Selve planområdet er i skrivende stund uregulert. Se til kap. 4.1 for informasjon om 
0-alternativet. 
 
Planalternativet 
Skisseprosjektet innlemmer deler av område 5 i den bymessige strukturen, og vil påvirke deler av de gamle frukttrærne 
og de åpne områdene. Likevel tilfører dette en fortetting som vil virke fremmende for området ved at en tett arealsparing 
fører til at en slipper å bygge utover og ta av flere klassiske områder. Overlegeboligen og tilhørende hageareal skånes 
helt. Veum allé beholdes og fremheves, og strukturen foreslått i skisseprosjektet vil være med på å forsterke deler av de 
historiske linjene og opplevelsen. 
 
 

  
 
  
 
Konsekvens 
Verdien er vurdert til høy. Påvirkning er vurdert til noe forbedret. Konsekvensen er vurdert til positiv. 
 
 
 
 
 
  

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 
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5.7 Delområde 6: Veum allé 

 
Delområde 6 Veum allé er teknisk sett utenfor planområdet, men tas med i vurderingen da det er et såpass sterkt, synlig 
og vesentlig element for området som en helhet, både i en historisk, planmessig og visuell kontekst. 
 

Delområde 6 
VEUM ALLÉ  

  

 
Kategori 

 
Omtale 

 
Betydning uvesentlig – mindre vik-
tig – viktig- svært viktig – avgjø-
rende 
 

 
Topografiske hovedlinjer 
 

 
Øst-vestgående streng og tydelig allé. 
Flankert i sør av planområdet Veum med 
historiske hager, i nord av jordbruksland-
skap og åkerlandskap. 
 

 
Svært viktig 

 
Romlige egenskaper 
 

 
Langsgående strekning med rytmisk 
plantede trær på begge sider. 

 
Svært viktig 
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Naturskapte visuelle egenskaper 
og nøkkelementer 
 

 
Lite. Flatt landskap har dannet grunnla-
get for jordbrukslandskapet. Åser i hori-
sonten synlig. 
 

 
Mindre viktig 
 
 

 
Vegetasjon  
 

 
Frodig løvtrevegetasjon langs allé. Til-
støtende kornåker i nord. Henger sam-
men med opplevelsen av alléen. 
  

 
Svært viktig 
 
 

 
Arealbruk 

 
Alléen har tradisjonelt og historisk vært 
en viktig transportkorridor i området til og 
fra funksjoner tilknyttet sykehusdriften, 
gårder, boligområder, næring og industri 
som sammen danner det finmaskede ve-
vet av form og funksjoner i landskapet.  
 

 
Viktig 
 

 
Byform og arkitektur 
 

 
Ikke relevant 

 
Ikke relevant 

 
Menneskeskapte visuelle egen-
skaper 
 

 
Allen er viktigste innfallsport og ledende 
for opplevelse av området. Gir førelinjer, 
sikt, landskapsvariasjon, opplevelse og 
orden. 
 

 
Viktig 

 
Menneskeskapte nøkkelelement 
 

 
Se over 

 
Se over 

 
Allen er en vesentlig del av opplevelsen i området i en historisk, estetisk og opplevelsesmessig kontekst. 
 

 
 
 

 

 
Verdi 
Verdien vurderes som svært stor. 

 
 
 

 

Påvirkning  
Ikke direkte relevant. Gjelder både alternativ 0 og Planalternativet. 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 

Veum allé og stabbur tilhørende tilstøtende landbruksarealer og gårdsbruk 



  

 

 

 

60 

6 Oppsummering og konklusjon 

6.1 Verdi 
 

6.1.1 Verdivurdering influensområde 

6.1.2 Verdi 
Influensområdet representerer på sin måte et typisk eksempel på jordbrukslandskapene i Østfold. Selv om influensområ-
det ikke er unikt inneholder det inneholder gode, tydelig definerbare visuelle kvaliteter med rik jordbrukshistorie og vur-
deres derfor samlet sett til å ha middels/stor verdi. 
 

 
 
 

6.1.3 Verdivurdering delområder 
 
Delområde 1: Hovedbygg 
Delområdet utgjør et helhetlig landskap med hovedinngangspartiet til Veum sykehus som hovedelement. Delområdet 
inneholder svært gode visuelle kvaliteter, og vurderes samlet sett til å ha svært stor verdi. 

 
 
 
 
Delområde 2: Atrier og indre rom 
Delområde 2 Atrier og indre rom utgjør på sitt vis et helhetlig landskap med bebyggelse og gangveg omkranset av plan-
tet vegetasjon som hovedelement. Delområdet inneholder fra naturen side få kvaliteter, men plantet vegetasjon utgjør 
en viktig og mer positivt prangende del i landskapsrommet. Ustrukturert eller ingen bruk og drift i skrivende stund, util-
strekkelig skjøtsel og gjengroing samt utvendig lagring trekker helhetsinntrykket noe ned. Området vurderes samlet sett 
til å ha noe verdi. 

 
 
 
 
Delområde 3: Luft og grønt 
Delområde 3 Luft og grønt omkranses av større rom i landskapet. Delområdet er plassert i en arealkontekst som repre-
senterer en vanlig naturtype i regionen. Verdien beregnes som middels.  

 
 
 
 
Delområde 4: Bebyggelse 
Verdien beregnes som noe (lav) verdi.  

 
 
 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
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Delområde 5: Klassiske hager 
Verdien vurderes som stor. 

 
 
 
 
Delområde 6: Veum allé 
Verdien vurderes som svært stor. 

 
 

6.1.4 Oppsummering: Sammenstilling av verdisetting av delområder på Veum  
 
  

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 

Uten betydning Noe Middels Stor Svært stor 
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6.2 Påvirkning og konsekvens 

6.2.1 Påvirkning 
 
Influensområdet 
Alternativ 0 (referansealternativet) 
Planarbeidet har plan-ID 0106 1011. Selve planområdet er i dag uregulert. Referansealternativet er dagens situasjon, 
men inkluderer at hovedbygget bygges om til 29 leiligheter.  
 
Planalternativet (skisseprosjektet) 
Skisseprosjektet har en påvirkning i influensområdet, spesielt for noen områder, da utbyggingen er av betydelig omfang. 
Likevel vil det ikke ha stor betydning for influensområdet som helhet. Bebyggelsen vil utgjøre omtrent likt omfang som i 
dagens situasjon, med noe høyere tetthet og bygningshøyde med en høyere kvalitet enn bebyggelsen som rives. Influ-
ensområdet er stort og lanskapsrommene er massive og vil tåle en fortetting av bebyggelsen.  
 
 

  
 
 
 
 
Delområde 1: Hovedbygg 
Alternativ 0 (referansealternativet) 
Planarbeidet har plan-ID 0106 1011. Selve planområdet er i dag uregulert. Referansealternativet er dagens situasjon, 
men inkluderer at hovedbygget bygges om til 29 leiligheter. Det inkluderer ordinært vedlikehold og nødvendige utskift-
ninger og oppgraderinger. Kvaliteten fra eksisterende hovedbygg bevares og forsterkes. Fonteneelementet blir et viktig 
sentralpunkt. Videre vil attraktive gårdsrom og utomhusarealer fungere som en samlingsplass med sittemøbler og opp-
hold. Det gjøres tiltak for å unngå felling av trær som utgjør en verdi og styrke i området i dagens situasjon. Det er i skri-
vende stund i skisseprosjektet ikke vedtatt hvordan den arkitektoniske verdien av hovedbygget vil endres ved ombyg-
ging og innføring av nødvendige krav og tiltak som brannrømning etc., men ved å ta bygget videre i bruk bevares det for 
fremtiden. Arkitekturen kan, når planer er materialisert, i ytterste konsekvens oppfattes som noe forringet, men transfor-
masjon er nødvendig for å bevare bygget for fremtiden.  
 
Planalternativet 
Skisseprosjektet har en påvirkning på delområde 1, men har som søkelys på å styrke de arkitektoniske, symmetriske og 
helsefremmede menneskeskapte strukturene. Siktlinjer forsterkes og det bygges videre på strukturen for å danne et vi-
suelt, tydelig og stramt inngangspreg til hovedbygget. 
 

  
 
 
Delområde 2: Atrier og indre rom 
Alternativ 0 (referansealternativet) 
 
Planarbeidet har plan-ID 0106 1011. Selve planområdet er i skrivende stund uregulert. Se til side 26 for informasjon om 
0-alternativet. 
 
Planalternativet 
Skisseprosjektet tilsier en stor endring i området, der de fleste strukturer rives og erstattes med ny kombinert bolig- og 
næringsbebyggelse. Preget er tett og tilstreber dermed å følge den gangbare, romdannende morfologien i området, men 
med ytterligere fortetting. Et sentralt byrom og torg utgjør en del av denne bystrukturen. Eksisterende bygg rives, med 
unntak av gymsalen, som bevares videre og mottar ny bruk. 
 

  
 
 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 
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Delområde 3: Luft og grønt 
Alternativ 0 (referansealternativet) 
 
Planarbeidet har plan-ID 0106 1011. Selve planområdet er i skrivende stund uregulert. Se til side 26 for informasjon om 
0-alternativet. 
 
Planalternativet 
Deler av delområdet 03 Luft og grønt får mindre påvirkning av utbyggelsen i Planalternativet. Åpne arealer i vest får 
ingen betydelige endringer foreslått i skisseprosjektet. Nordøstover langs vegen Hestehagen er det imidlertid foreslått en 
sanering av eksisterende bygg og etablering av to etasjers rekkehusstruktur, inkludert tilhørende tunareal, lekeplasser 
og lokale gater, som utgjør en mellomgrad av bytetthet. Fra tilstøtende ås i sør og vegen Hestehagen som omkranser 
planområdet, vil deler av utbyggingen ligge nedsenket i terrenget, som tilsier at sikten ikke påvirkes i nevneverdig grad.   
 

  
 
 
 
Delområde 4: Bebyggelse 
Planarbeidet har plan-ID 0106 1011. Selve planområdet er i skrivende stund uregulert. Se til side 26 for informasjon om 
0-alternativet. 
 
Planalternativet 
Delområde 4 Bebyggelse blir påvirket av skisseprosjektet, der den høyhusbaserte utbyggelsen med opp mot 5 etasje-
høyder, torg etc. er med på å danne en strammere bystruktur. Med tanke på etablering av et mer rendyrket bebyggel-
seskonsept med tilhørende gatetun og ferdsel, er utbyggingen av Planalternativet en vesentlig forbedring i forhold til al-
ternativ 0.  
 

  
 
 
 
 
Delområde 5: Klassiske hager 
Planarbeidet har plan-ID 0106 1011. Selve planområdet er i skrivende stund uregulert. Se til side 26 for informasjon om 
0-alternativet. 
 
Planalternativet 
Skisseprosjektet innlemmer deler av område 5 i den bymessige strukturen, og vil påvirke deler av de gamle frukttrærne 
og de åpne områdene. Likevel tilfører dette en fortetting som vil virke fremmende for området ved at en tett arealsparing 
fører til at en slipper å bygge utover og ta av flere klassiske områder. Overlegeboligen og tilhørende hageareal skånes 
helt. Veum allé beholdes og fremheves, og strukturen foreslått i skisseprosjektet vil være med på å forsterke deler av de 
historiske linjene og opplevelsen. 
 
 

  
 
 
 
Delområde 6: Veum allé 
Ikke direkte relevant. Gjelder både alternativ 0 og Planalternativet. 
(Delvis utenfor planområdet) 
 
  

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet 
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Konsekvens influensområde 
Verdien er middels/stor, og tiltakene positive. Påvirkningen er vurdert til ubetydelig endring.  Konsekvensen vurderes til 
ubetydelig miljøskade. 
 
I henhold til konsekvensvifta i håndbok V712 er konsekvensgraden vurdert til 0 for delområdet. 

Konsekvens delområder 
 
Delområde 1: Hovedbygg 
Verdien er stor, men tiltakene positive. Påvirkningen er vurdert til positiv.  Konsekvensen vurderes til positiv. 
 
I henhold til konsekvensvifta i håndbok V712 er konsekvensgraden vurdert til 1-2 pluss (+/++), miljøgevinst for delområ-
det. 
 
Delområde 2: Atrier og indre rom 
Verdien er av noe betydning. Påvirkningen er vurdert til betydelig.  Konsekvensen vurdere til forbedret. 
 
I henhold til konsekvensvifta i håndbok V712 er konsekvensgraden vurdert til 3-4 pluss(+++/++++), delområdet får en 
svært stor verdiøkning som følge av tiltaket. 
 
Delområde 3: Luft og grønt 
Verdien er vurdert til middels. Påvirkningen er vurdert til forbedret. Konsekvensen vurderes til positiv. 
 
I henhold til konsekvensvifta i håndbok V712 er konsekvensgraden vurdert til 1-2 pluss(+/++), miljøgevinst for delområ-
det. 
 
 
Delområde 4: Bebyggelse 
Verdien er vurdert til noe (lav) verdi.  Påvirkningen er vurdert til forbedret. Konsekvensen vurderes til positiv (+).  
 
I henhold til konsekvensvifta i håndbok V712 er konsekvensgraden vurdert til 3-4 pluss(+++/++++), delområdet får en 
svært stor verdiøkning som følge av tiltaket. 
 
Delområde 5: Klassiske hager 
Verdien er vurdert til høy. Påvirkning er vurdert til noe forbedret. Konsekvensen er vurdert til positiv. 
 
I henhold til konsekvensvifta i håndbok V712 er konsekvensgraden vurdert til 1-2 pluss(+/++), miljøgevinst for delområ-
det. 
 
Delområde 6: Veum allé 
Ikke relevant. Utenfor planområdet. 
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6.2.2 Tabell: Sammenstilling av verdi, påvirkning og konsekvens av delområder på Veum  
 

Delområde   Verdi  Alternativ 0  Alternativ 1 

Konsekvens  Påvirkning  Konsekvens 

 

Influensområde: Veum 

 

 

Middels/stor 
 

Ubetydelig endring 

 

Ubetydelig endring 

 

0 

 

Delområde 1 Hoved‐
bygg 

 

 

Svært stor 

 

Ubetydelig endring 

 

Forbedret 

 

1‐2 pluss (+/++) 

 

Delområde 2 

Atrier og indre rom 

 

Noe  Ingen  Forbedret   

3‐4 pluss(+++/++++) 

 

Delområde 3 
Luft og grønt 

 

Middels  Ingen  Ubetydelig   

1‐2 pluss(+/++) 

 

Delområde 4 

Bebyggelse 

 

Noe  Ingen  Ubetydelig   

3‐4 pluss(+++/++++) 

 

Delområde 5 

Klassiske hager 

 

 

Stor 

Ingen  Ubetydelig   

1‐2 pluss(+/++) 

 

Delområde 6 

Veum allé 

 

 

 

Ikke rele‐
vant 

 

 

‐ 

 

 

‐ 

 

 

‐ 

Samlet konsekvens  Ingen  Positiv konsekvens 

Rangering  2  1 

Forklaring til rangering  Delområdene 1‐5 og influensområdet vil med utbyggelsen av skis‐
seprosjektet føre til ny bruk av eksisterende bygningsmasse, etab‐
lering av ny, moderne tett bystruktur med gode levekvaliteter og 
følge med seg oppgraderinger og økt vedlikehold. Områdene vil 
generelt få et stort løft, og disse aspektene veier tungt i range‐
ringen. 
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6.2.3 Andre generelle konsekvenser 
 
Siktlinjer 
Siktforbindelse bidrar til områdets identitet og danner orienteringspunkt for beboere og besøkende i området. Gode sikt-
akser er et vesentlig bidrag til en god opplevelse på stedet, de formidler blant annet destinasjon og ankomst, skala og 
avstander.  
 
Siktlinjer mot det omkringliggende jordbrukslandskapet er ivaretatt. Jordbrukslandskapet i vest, nord samt i sørøst har 
en myk overgang til den eksisterende parken med sine frodige trær, store plenarealer og kulturminner.  
 
Sentrale siktakser er blant annet ved ankomst, Veum allé, Veumdalen, og ulike landskapsrom tilknyttet åkerlandskapene 
og åsene i horisonten. 

7 Skadereduserende og kompenserende tiltak  
Alternativ 1 vil ha en positiv konsekvens sett i forhold til alternativ 0. Det anses derfor ikke nødvendig med skadereduse-
rende eller avbøtende og kompenserende tiltak utover tiltak som er innarbeidet i planforslaget. 
 
En generell fortettingsstrategi og fokus på en utbygging av en mer effektiv, arealintens utvikling i tråd med gode, mo-
derne byutviklingsprinsipper sørger for å bevare verdifull mark og områder. Ved å ta av mindre areal og sørge for gang-
bare, tette bymiljøinspirerte strukturer med høy bokvalitet, oppfordres det til økt gange og sykkelbruk, og en reduksjon 
av bilbruk i tråd med statlige føringer.  
 
Forebygge skadevirkninger 
Utbygging tilfører en fortetting som vil virke fremmende for området samt at skala og byggehøyder kan ha konsekvenser 
for fjernvirkningen ved at ny bebyggelse skjermer for utsyn mot de naturlige landskapsformene for noen områder i influ-
ensområdet. Allikevel vil en tett arealsparing føre til mindre behov for å bygge utover tiltaksområdet med spredt bebyg-
gelse og ta av flere klassiske områder.  
 
Med tanke på dette kan tiltaket forbedres, også for senere plan- og byggefaser, ved å stille krav til høy arkitektonisk kva-
litet og estetisk utforming med for eksempel kosmetiske forbedringer som fargebruk/nøytral fargesetting for å redusere 
skadevirkningene for de omkringliggende områdene. I tillegg kan det ved å hensynta deler av de gamle frukttrærne og 
de åpne områdene redusere eventuell skadevirkning. 


