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SAMMENDRAG 
Bakgrunnen for at Fredrikstad kommune stiller krav om en mobilitetsplan er målet om 0-vekst i 
personbiltrafikken.  For å kunne endre reisemiddelfordelingen må en gjøre det enklere å velge andre 
alternativer enn personbil.  Mobilitetsplanen omhandler tilgjengelighet til og i planområdet.  

Tilgjengeligheten til området påvirkes i svært liten grad av planforslaget. En bedring av 
tilgjengeligheten til området for gående og syklende skjer først ved en realisering av tilgrensende 
planer. Ved en realisering av planen vil imidlertid kundegrunnlaget for buss øke, noe som kan styrke 
det framtidige rutetilbudet. 

Innenfor planområdet legges det vekt på å tilrettelegge for gående og syklende. 
Parkeringsbestemmelsene følger langt på veg bestemmelsene i kommuneplanen.  I tillegg stilles det 
krav til lokalisering og utforming av sykkelparkering.  
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1 Bakgrunn  
I forbindelse med detaljregulering av Veum Park har Fredrikstad kommune stilt krav om at det skal 
utarbeides en mobilitetsplan. Kravet er forankret i kommuneplanens arealdel 2020-2032 
bestemmelse 16.2:  

«Ved regulering av utbyggingsprosjekter større enn 1000 kvm BRA eller som beregnes å gi mer enn 
50 arbeidsplasser, skal det utarbeides mobilitetsplan». Mobilitetsplan skal analysere muligheter for 
minst bilavhengighet. Mobilitetsplanen skal i tekst og tegning vise løsninger for gange, sykkel, 
kollektivtrafikk, bil, varetransport og fossilfrie kjøretøy og hvordan disse danner sammenhengende 
ruter».   

Bakgrunnen for at Fredrikstad kommune stiller krav om en mobilitetsplan er målet om 0-vekst i 
personbiltrafikken.  Dagens reisemiddelfordeling i Nedre Glomma er 4% sykkel, 15% gange, 6% 
kollektivtrafikk, 61% bilfører, 12% bilpassasjer og 2% annet. (Kilde: RVU 2019 Nedre Glomma). For å 
kunne endre reisemiddelfordelingen må en gjøre det enklere å velge andre alternativer enn 
personbil.   

 

1.1 Planforslaget  
Formålet med detaljreguleringsplanen for Veum Park er å muliggjøre en transformasjon av det gamle 
sykehusområdet til i hovedsak bolig og til noe nærservice (tjenesteytende næring og dagligvare).   

Etter at sykehusvirksomheten ble flyttet til Kalnes har det vært vurdert hva området kan og bør 
transformeres til. En har kommet fram til at bolig med noe nærservice er funksjoner som er best i 
tråd med fylkesplanens transportminimerende strategi. Planforslaget gir mulighet for realisering av 
260 boenheter, 1200 m2 forretning (dagligvare) og 1800 m2 tjenesteytende næring.  

Veum inngår i Ambjørnrød lokalsumfunn, som ikke har noe nærservice-tilbud i dag.  Planforslaget 
muliggjør at denne type tjenester kan nås ved sykkel eller gange, for langt flere enn de som bosetter 
seg på Veum. 

 



Detaljreguleringsplan Veum Park multiconsult.no
Mobilitetsplan 2 Områdets lokalisering

 

10214972-PLAN-RAP-007 12.mai 2021 / 01 Side 6 av 12 

 

Figur 1-1: Plankart 

 

2 Områdets lokalisering 
 

2.1 Planområdets lokalisering 
Veum Park ligger ca. 5 km fra Fredrikstad sentrum, 1,6 km fra Ambjørnrød barneskole og ca. 2 km fra 
Kværnhuset ungdomsskole.  
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Figur 2-1: Områdets lokalisering i Fredrikstad. Kilde Norgeskart. 

 

3 Trafikkberegninger av planforslaget 
Det er utarbeidet et notat «Trafikkvurdering» hvor de trafikale konsekvensene av planforslaget er 
vurdert. Det ses spesielt på hvilke konsekvenser den nyskapte biltrafikken gir for trafikkavviklingen.   

Med de forutsetninger som er lagt til grunn viser beregningene at en utbygging i henhold til 
planforslaget vil generere ca. 1600 bilturer pr. døgn når hele området er utbygd i 2032. Det er da lagt 
til grunn at det vil gjennomføres 3,5 bilturer pr. dag pr. leilighet over 50 m2 og 2,5 bilturer pr. dag pr. 
leilighet under 50 m2. I tillegg er det lagt til grunn 35 bilturer pr. 100 m2 detaljhandel, 8 bilturer pr. 
100 m2 areal tjenesteytende næring og 2,5 bilturer pr barnehageplass.   

 

4 Tilgjengelighet til og i området 
 

4.1 Kollektivtilbud  
Området har i dag busstilbud til/fra sentrum hver halvtime. Det er også avganger med buss til Kalnes 
sykehus i morgen og ettermiddagsrush.  

Rutene fra sentrum går i dag via Pettersand/Labråten og til Ambjørnrød. Til sentrum går ruten via 
Veumveien.  

Med en befolkningsvekst som følge av utbygging på Brønnerød, Brønnerødlia og Veum Park vil det på 
sikt kunne bli et tilstrekkelig befolkningsgrunnlag til en ny vurdering av rutestrukturen i området. 
Med hensyn til effektiv rutedrift vil det være en trase langs Veumveien som er mest aktuell.  

 



Detaljreguleringsplan Veum Park multiconsult.no
Mobilitetsplan 4 Tilgjengelighet til og i området

 

10214972-PLAN-RAP-007 12.mai 2021 / 01 Side 8 av 12 

4.2 Sykkel og gange  
Det er sammenhengende gang- og sykkelveg langs Veumveien. Denne traseen inngår i rute 4 i 
hovedsykkelveinett for Nedre Glomma.  

 

 
Figur 4-1: Utsnitt fra hovedsykkelveinett for Nedre Glomma. Kilde: Hovedsykkelveier Sarpsborg og Fredrikstad 

 
Det er tidligere gjort en rekkeviddevurdering av hvor langt man når i løpet av henholdsvis 10, 20 og 
30 minutter på sykkel fra Veum. Se figur 4-2. Denne viser at både barneskole, barnehage og 
ungdomsskole er innenfor 10 minutters sykkelavstand. I løpet av 20 minutter når man store deler av 
Fredrikstad sentrum, Ørebekk, FMV og Råbekken. På 20-30 minutter når man store deler av Rolvsøy, 
Gressvik og Kråkerøy Nord.   
 
Det foreligger flere vedtatte, tilgrensende reguleringsplaner til Veum Park som inneholder tiltak som 
vil bedre framkommeligheten for gående og syklende. Dette gjelder følgende reguleringsplaner:  
Brønnerød, Kvernhuset – Brønnerødskogen, Gangbro Veumveien – Hestehagen.  Når disse realiseres 
vil reisetid fra planområdet til/fra sentrum og til skoler i nærområdet reduseres ytterligere.  
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Figur 4-2: Illustrasjon som viser reiseavstander med sykkel fra Veum Park. Kilde: Mulighetsstudie, Multiconsult 
og LINK arkitektur, 2017. 

 
 

 
Figur 4-3: Eksisterende og framtidig gang- og sykkelveier, Rambøll 2015 
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Figur 4-4: Gang- og sykkel-trasé fra planområdet til Ambjørnrød skole, via ny planskilt kryssing av Veumveien  

Oppsummert:  

Tilgjengeligheten til området påvirkes i svært liten grad av planforslaget. En bedring av 
tilgjengeligheten til området for gående og syklende skjer først ved en realisering av tilgrensende 
planer. Ved en realisering av planen vil imidlertid kundegrunnlaget for buss øke, noe som kan styrke 
det framtidige rutetilbudet.   

 

4.3 Tilgjengelighet innenfor planområdet 
Hovedgrepet i skisseprosjektet er å plassere byggene og veisystemet slik at man kan etablere gode, 
trygge uterom, og samtidig ivaretar de kvaliteter og verdier som Veum i dag representerer.  
Skisseprosjektet viser et finmasket nett av gangforbindelser inne på området. Intensjonen er at 
gange- og sykkel skal være et naturlig valg når en beveger seg innenfor planområdet.  
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Figur 4-5: Vegsystem for gående og syklende (Kilde: Revidert skisseprosjekt, LINK arkitektur) 

 

5 Tiltak i planen som kan bidra til å redusere personbiltrafikken  
 

5.1 Fysisk utforming av planområdet 
Planen åpner ikke for et gatesystem med gjennomgående biltrafikk.  

Veum Allé fram til hovedbygningen og til grendehuset skal ha tosidig fortau. På den andre siden av 
hovedbygningen legges det opp til gangveger på begge sider av parken, samt at dagens forbindelse 
på tvers av parken opprettholdes. Reguleringsplanen gir også føringer om at det skal etableres 
gangveg innenfor delområde BKS1, og at det skal være god kobling mellom denne og de tilliggende  
gangvegene.    

 

Å lokalisere nærservicefunksjoner og tjenesteytende næring, og parkering i tilknytning til disse i 
ytterkant av planområdet, bygger oppunder grepet om å begrense biltrafikken inne på selve 
området.  

Barnehagetomt er lagt i sør, nært inntil gangvegsystemet langs parken. Biladkomst vil være via  
Brønnerødveien og Hestehagen.  

5.1.1 Sykkelparkering  

Parkeringsbestemmelsene samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanen når det gjelder krav til 
krav til antall p-plasser: 

- Leiligheter < 50 kvm BRA skal ha minimum 1 plass per boenhet 
- Leiligheter > 50 kvm BRA skal ha minimum 2 plasser per boenhet 
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- Forretning skal ha minimum 2 plasser per 100 kvm BRA    
- Tjenesteyting skal ha minimum 3 plasser per 100 kvm BRA 
- Minst 5% av sykkelplassene skal være tilrettelagt for lastesykkel/sykkel med vogn 
- Minimum 25% av sykkelplassene skal ha overbygg. Mange av disse plassene er tenkt lokalisert i p-

kjellere 

For å gjøre det enkelt å velge sykkel bør sykkelparkeringen være strategisk lokalisert, samtidig som 
sykkelen kan stå tørt og trygt. Reguleringsplanen stiller krav til at en stor del av sykkelparkeringen 
skal lokaliseres nært inngangsparti. Der det er sykkelanlegg i p-kjeller, gir planen føringer om at  
sykkelanlegg skal plasseres slik at sykkelparkeringen kan skje nærme heis/trapperom i p-huset.   

For å sikre trygg sykkelparkering, stiller planen krav om at fellesanlegg skal være opplyst og at det 
skal være mulig å låse fast sykkelen.  

For rekkehusene skal sykkelparkering lokaliseres på egen tomt.  

Sykkelparkering skal inngå i utomhusplan. Utomhusplan skal utarbeides for felles og offentlige 
uteoppholdsarealer samt andre grøntområder. Det er knyttet rekkefølgekrav til ferdigstillelse av 
uteareal.  

5.1.2 Bilparkering 

Det legges til grunn følgende parkeringsbestemmelser, som samsvarer med kommuneplanens 
arealdel:  

- Minimum 0,5 og maks 1,2 plasser per boenhet.   
- HC: 0,1 per boenhet  
- Maks 2 plasser per 100 kvm BRA forretning og kontor   
- Maks 0,2 plasser per ansatt i barnehage  
- Maks 0,1 plass pr barn i barnehage 
- HC barnehage: 0,05 plass pr ansatt  
 

 
En stor del av boligparkeringen tilknyttet blokkbebyggelsen skal skje i parkeringskjeller.  

Når det gjelder parkeringskrav pr. barn i barnehage, er kravet i kommuneplanen minimum 0,1 plass 
pr barn og maks 0,25 plass pr barn. For å begrense biltrafikken til barnehagen har man valgt 
minimumskravet. I og med at det er flere barnehager i nærheten vil det være mulig å styre 
tildelingen av plasser slik at barn som er tilreisende i større grad kan tilknyttes Fredrikstadmarka 
barnehage. I reguleringsplanen for Brønnerød er det avsatt et stort parkeringsområde som både skal 
betjene Fredrikstadmarka barnehage og fritidsreiser til marka 

Kravet om 1 plass pr boenhet for rekkehusene er satt både for å begrense biltrafikken. 
Gjesteparkering vil kunne benytte parkeringsplassene ved nærsentret, og ved barnehagen når den 
ikke er i bruk.  

5.1.3 Område for vask og reparasjon av sykkel   

Servicefunksjoner som muliggjør vask og reparasjon av sykkel vil kunne bidra til å gjøre det mere 
attraktivt å bruke sykkel som transportform. Ved planlegging av uteanlegget bør en sørge for vann- 
og strømuttak ved sykkelparkering.  
 

 


