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1 Sammendrag 

1.1 Bakgrunn 
Hensikt med planarbeidet er å legge til rette for en transformasjon av arealene til tidligere Veum 
Sykehus til boligutvikling og et nærsentertilbud samtidig som en tar vare på verneverdiene i det 
gamle sykehusanlegget.   

1.2 Planprosessen 
22.06.2017 godkjente Planutvalget rammesøknad om bruksendring fra sykehus til leilighetsbygg 
(hovedbygget). 

Reguleringsplanarbeidet utløser krav til konsekvensutredning etter §8 i forskrift om 
konsekvensutredning, men skal ikke ha planprogram eller melding.  
 
Oppstartsmøte med planmyndighet ble avholdt 26.03.2020. Varsling av oppstart av planarbeid ble 
kunngjort 22. 04.2020. Det er mottatt ti innspill til varsel om oppstart. Disse er referert og 
kommentert i et eget notat og oppsummert i kapittel 10.  
 
Geotekniske undersøkelser viser at det kan være behov for å etablere en støttefylling på jordet vest 
for hovedbygningen på Veum for å opprettholde lokal stabilitet. Grunneier Fredrikstad kommune, 
fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune ble varslet om planutvidelsen ved brev datert 
30.10.2020 med frist for å komme med innspill 30.11.2020. Innspillene er referert i notat og 
oppsummert i kapittel 10. Stabiliserende tiltak er i ettertid endret til terrengavlastning og 
masseutskifting vest for hovedbygningen på eksisterende parkeringsplass, innenfor opprinnelig 
varslet område. 

1.3 Overordnede planer, bestemmelser og retningslinjer 
Planforslaget forholder seg til relevante overordnete planer, bestemmelser og retningslinjer. 
Utvikling av området på Veum ligger inne i kommuneplanens arealdel for perioden 2020-2032. 
Planen grenser inn mot plan for Brønnerød som regulerer fortau/gangveg langs Brønnerødveien og 
Veum Alle.  Reguleringsplan for gangbru Hestehagen har også betydning for framtidig ferdsel knyttet 
til Veum Park.  

1.4 Eksisterende situasjon 

 Beliggenhet og avgrensning av planområdet  

Planområdet ligger øst for fv. 381 Veumveien, ca. 5 km fra Fredrikstad sentrum. Planområdet utgjør 
ca. 87 dekar. Planområdet består i all hovedsak av det som tidligere var Veum psykiatriske sykehus. 
Det var sykehusdrift her fram til 2015. Området består av bebyggelse tilpasset institusjonens ulike 
behov og et større, sammenhengende parkdrag, avgrenset av landbruks- og boligområder. Stedet 
bærer i dag preg av å være et forlatt institusjonsområde.  

 



Veum Park - Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning multiconsult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 Sammendrag

 
 

10214972-PLAN-RAP-001  25.05.2021 / 02 Side 9 av 79 

 
Figur 1-1: Flyfoto som er tatt mellom år 2000 og 2015, kilde og tidspunkt ukjent.  

 Stedets karakter 

Planområdet har et klart institusjonspreg med den gamle hovedbygningen som et sentralt 
midtpunkt. Øvrig bebyggelse underordner seg hovedstrukturen i anlegget, og bærer preg av at 
anlegget er bygget ut i flere etapper. Hele området er rammet inn av en frodig park med alleer, 
trerekker og store enkelttrær.    

 Landskap 

Landskapsrommet der Veum Park ligger er et bredt og åpent daldrag med slake landbruksarealer 
omgitt av skogkledde, lave rygger. Den gamle institusjonen ligger litt oppe i skråningen på østsiden av 
den vide dalen, og er derfor godt synlig fra tilgrensende veier og boligområder.  

 Kulturmiljø 

Innenfor planområdet finnes det både automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner i 
form av bebyggelse og parkanlegg fra den gamle institusjonen.  

 Naturverdier  

Innenfor planområdet er det ingen arealer eller elementer som er vernet. Det er registrert verdifulle 
naturtyper; hovedsakelig knyttet til store, gamle trær.  

 Rekreasjon og grønnstruktur 

Den store parken og gangvegsystemet var tidligere flittig brukt. I dag går mye av trafikken rett forbi 
anlegget og inn i marka på østsiden, men parken blir fortsatt benyttet som tur- og trimområde. 
Parken er frodig og de store trærne langs veiene gjør at anlegget utenfra oppleves som grønt. 
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 Landbruk 

Planområdet omfatter et landbruksareal vest for utbyggingsområdet. Dette området er fulldyrket og 
del av et stort, vestvendt jorde. I kommuneplanen er det hensynssone landbruk H510 på arealene.  

1.5 Trafikkforhold 

 Kjøreatkomst 

Veum Allé er hovedadkomst til området, men Hestehagen og Brønnerødveien kan også benyttes.  

 Kollektivtilbud 

Pr. i dag er det et begrenset kollektivtilbud i området. Holdeplassen ved kryss med Evenrødveien 
betjenes av rute 102 og 187. Holdeplass på Veumveien ved krysset med Evenrødveien betjenes av 
rute 7 i retning sentrum.   

 Gang- og sykkel 

Det er kombinerte gang- og sykkelveier langs Veumveien/Skogstrandveien, Evenrødveien og Veum 
Allé. Det er vedtatt reguleringsplan for en planskilt kryssing ved Hestehagen, og for gangveg/fortau 
langs øvre del av Veum Alle og langs Brønnerødveien.    

 Barns interesser 

Innenfor planområdet er det ikke registrert forhold av spesiell betydning for barn og unge. Området 
benyttes noe av grupper som har aktiviteter i parkområdene, og gangvegsystemet benyttes til tur og 
treningsaktivitet. Veum er en viktig innfallsport til marka med kort avstand til skihytta.  

 Sosial infrastruktur 

Barneskole med trinn fra 1.-7. klasse ligger på Ambjørnrød, i ca. en km gangavstand fra planområdet.  
Kvernhuset ungdomsskole ligger ca. to km sør for planområdet.  

Det er i dag totalt 274 barnehageplasser i området som kan nås innenfor tre minutter med bil og ni 
minutter på sykkel.  

 Universell tilgjengelighet  

Bygningsmassen på Veum Park er i dag ute av funksjon og hvilken grad de enkelte bygningene er 
universelt tilrettelagte er derfor ikke av betydning.  Gang- og sykkelveger gjennom området fra sør 
mot nord er slake og egnet for alle brukere.    

 Teknisk infrastruktur  

 Energi  

Norgesnett forsyner bebyggelsen rundt og i planområdet.  

 Vann og avløp 

Det er kommunale vann og avløpsledninger i området i dag. Kapasiteten må bedres.  

Spillvann og overvann renner i dag i fellesledning ned mot Veumbekken.  
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 Grunnforhold 

Hele planområdet ligger under marin grense, og det er stor sannsynlighet for sammenhengende 
forekomst av marin leire. Sør og øst for planområde indikerer kvartærgeologisk kart områder med 
bart fjell.  

Stabilitetsberegninger viser at det er behov for tiltak for å ivareta stabilitet under og etter oppføring 
av planlagt bebyggelse.  

 Støyforhold 

Veum Park ligger i god avstand fra trafikkerte veger. Det er ingen potensielle støykilder i området.  

 Luftforurensning  

Veum Park er ikke utsatt for forurensning fra vegtrafikk eller fra annen kjent forurensningskilde.  

 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

Veumområdet har ikke spesiell risiko- og sårbarhetssituasjon i dag.  

 Næringsvirksomhet 

For tiden er noen bygninger leid bort til mindre næringsvirksomheter.  

1.6 Utredningsalternativer (tiltaksbeskrivelser) 

 Alternativ 0 (referansealternativ) 

Alternativ 0 omfatter dagens situasjon samt vedtatt reguleringsplan for Brønnerød og gangbro ved 
Hestehagen. Ombygging av hovedbygningen til leiligheter inngår også i 0-alternativet.  

 Alternativ 1 

Planforslaget slik det er illustrert i skisseprosjekt Veum Park, datert 2021, er lagt til grunn for 
vurdering av konsekvenser.  

1.7 Konsekvensutredning 

 Generelt 

Det er utført konsekvensutredning for temaene friluftsliv og barn og unges interesser, kulturarv, 
landskapsbilde og naturmangfold. Utredningene ligger som vedlegg til planen.  Statens vegvesens 
håndbok V712 er lagt til grunn for utredningene.  

 Friluftsliv og barn og unges interesser 

Ferdselsforbindelser  

Dagens situasjon 
I forbindelse med planer for Brønnerød er det regulert gang- og sykkelveg langs Veum Alle videre opp 
til Brønnerødveien og fortau videre sørover langs denne. Det er regulert planskilt kryssing med bru 
over Veumveien mellom Hestehagen og veg vestover mot Ambjørnrød skole. Disse planlagte 
anleggene inngår i 0-alternativet. 
Veumveien, Evenrødveien, Veum Allé og Hestehagen representerer viktige ferdselsforbindelser. 
Gang- og sykkelvegen langs Veumveien inngår i hovedsykkelnettet i Nedre Glomma.  



Veum Park - Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning multiconsult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 Sammendrag

 
 

10214972-PLAN-RAP-001  25.05.2021 / 02 Side 12 av 79 

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

Planforslaget 
Planalternativet medfører ingen endringer i gang- og sykkelvegnett som inngår i 0-alternativet.  
 
Dagens situasjon innenfor planområdet for friluftsliv og barn og unges interesser 

Influensområdet for temaet omfatter arealer øst og sør for planområdet mellom Veum Park og 
marka. Innenfor planområdet finnes store, grønne parkarealer av historisk betydning. 
Institusjonsområdet har stor symbolverdi. Parkarealene har romlige og visuelle kvaliteter. Området 
er et viktig atkomstområde til marka.  

 
Planalternativet 
Planalternativet medfører endring av det gamle institusjonsområdet på Veum ved at store deler av 
den gamle bygningsmassen saneres og østre del av området bygges ut med ny blokk- og 
rekkehusbebyggelse.  Den sentrale atkomstaksen med tilliggende bevaringsverdige boliger, den 
gamle hovedbygningen, parken nord og sør for denne og velferdsbygget skal bevares.   

For mulighetene til å drive friluftsliv og for barn og unge i området vil planalternativet gi en positiv 
effekt ved at det tilrettelegges nye leke- og oppholdsarealer. Utbyggingen vil ikke ha konsekvenser 
for arealene inn mot marka. 

 Kulturarv 

Konsekvensutredningen for kulturarv ser på både enkeltbygningene og kulturmiljøet innenfor 
planområdet og i influensområdet.  
 
Dagens situasjon 
Bebyggelsen på Veum er preget av tre perioder. På 1800-tallet var Veum et gårdsbruk som i 1834 
bestod av et våningshus og en låve. Kun våningshuset er igjen i dag. Fra 1914 ble Veum etablert som 
et psykiatriske sykehus. Senere har stadig nye bygninger blitt oppført i regi av sykehuset. 
 

 
Figur 1-2:  Hovedbygningen på Veum sykehus ble bygget i 1914. Tegnet av ark. Kristian Biong 

Våningsbygningen på Søndre Veum gård og Overlegeboligen er plassert på hver side av 
sykehusallèen nær Veum Allè. Våningshuset på Søndre Veum gård er SEFRAK-registrert og antatt 
oppført i 1824. Etter 1914 ble bygningen en del av sykehusanlegget og brukt til administrasjons – og 
legekontor. 
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Planalternativet 
Opprettholdelsen av deler av parken og alleen som fører opp til hovedbygningen vil sammen med de 
omkringliggende bevarte bygningene være identitetsskapende elementer som viderefører områdets 
kulturminneverdier. Utbygging av Veum Park vil samlet sett ha en positiv konsekvens for området.  

Landskapsbilde  

Dagens situasjonPlanområdet på Veum består i all hovedsak av det som tidligere utgjorde Veum 
psykiatriske sykehus. 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. Det er flere verneverdige 
bygninger innenfor området. 

Planalternativet består av en utvikling av Veum Park, hvor de fleste strukturer rives og erstattes med 
ny kombinert bolig- og næringsbebyggelse. Det legges til rette for å bevare hoveddelen av 
eksisterende parkareal i tillegg til å etablere nye utearealer rundt Veum. I planforslaget bevares og 
gjenbrukes den kulturhistoriske bebyggelsen og delene av det tidligere sykehuskomplekset ved legge 
til rette for nye formål.  
Analysen viser at tiltakene innenfor byggeområdet får liten/ingen konsekvens for de omkringliggende 
arealene utenfor planområdet. Parken og den bevarte bebyggelsen i vest blir liggende som en visuell 
buffer mot jordbrukslandskapet og bebyggelsen i sør, vest og nord.  

Innad i utbyggingsområdet vil det bli liten endring i de delene som omfatter bebyggelse og 
parkanlegg som skal bevares. I de nye byggeområdene med blokk og rekkehus vil ny bebyggelse med 
gater, lekearealer og grønne områder gi en positiv konsekvens for landskapsbildet.   

 Naturmiljø 

Kartlegging av naturmangfold viser at de registrert naturtypene innenfor planområdet har middels 
eller stor verdi og at det er registrert flere hensynsområder med noe verdi.  
Konsekvensene for planalternativet er vurdert til ingen/ubetydelig miljøskade for tre naturtyper og 
betydelig miljøskade for en naturtype grunnet at en allé med eldre trær skal fjernes. Denne er 
vurdert som en naturtype med middels verdi. De resterende verdiene i form av store gamle trær blir i 
stor grad hensyntatt. Det er lagt frem forslag om skadereduserende tiltak, og det er gitt noen 
føringer i forbindelse med anleggsarbeid. 

 Samlet vurdering og anbefaling 

Konsekvensutredningen oppsummerer at planalternativet samlet sett vil ha en positiv konsekvens for 
Veum i fremtiden. Det anbefales at planalternativet videreføres.  

1.8 Beskrivelse av planforslaget 
Reguleringsplanen er en detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Planen baserer seg på et 
skisseprosjekt fra 2020, revidert 2021, for utvikling av området på Veum Park. Bestemmelsene gir 
føringer for utforming av kvartalene, og skisseprosjektet har status som en veiledende plan.  

Underjordiske parkeringsanlegg fremgår av illustrasjonsskisser på plankartet, og forankres primært i 
reguleringsbestemmelsene.  
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1.9 Planlagt arealbruk 

 
Figur 1-3: Reguleringsplankart Veum Park  

 Reguleringsformål  

Området er regulert til følgende formål: 

Pbl. § 12.1 Bebyggelse og anlegg PBL § 12-5, ledd nr. 1  
- Konsentrert småhusbebyggelse BKS1-2   (1112) 
- Blokkbebyggelse BB1-5     (1113) 
- Barnehage BBH1-2    (1161)  
- Vel- og bydelshus VB1    (1164) 
- Lekeplass – Nærmiljøpark BLK   (1610) 
Kombinerte bebyggelses- og anleggsformål 
- Bolig/forretning/tjenesteyting BFT1  (1800) 
- Bolig/kontor   BKB1  (1804) 
Pbl. § 12.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur PBL § 12-5, ledd nr. 2  
- Kjøreveg SKV1-4    (2011) 
- Fortau SF1-3     (2012) 
- Gang- og sykkelveg SGS1-5   (2015) 
- Parkering SPA1     (2080) 
Pbl. § 12.3 Grønnstruktur PBL § 12-5, ledd nr. 3    
- Park G1-3      (3050) 
Hensynssoner: PBL § 12-6 
Sikringssone  
- Frisikt       (H140)  
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Faresone 
               Ras og skredfare    (H310) 

Sone med angitte særlige hensyn 
-  Bevaring kulturmiljø     (H570) 
-  Bevaring naturmiljø    (H560) 
Båndleggingssoner 
-   Båndlegging etter lov om kulturminner   (H730) 
 

 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål  

Plankart og reguleringsbestemmelser gir føringer for følgende tema:  

Fellesbestemmelser 
Fellesbestemmelsene omfatter krav som stilles til miljø, støy og forurensning (herunder også 
overvann og flom), kulturminner generelt, estetikk, krav til innholdet i søknad om tiltak, krav knyttet 
til universell utforming og grunnforhold.  

Bebyggelse og anlegg 
Fellesbestemmelser åpner for at en ved detaljering kan gjøre mindre justeringer mellom de ulike 
reguleringsformålene og atkomstvegene. Det stilles krav knyttet til parkering for bil og sykkel. Det 
stilles krav knyttet til avfallshåndtering. Det stilles krav til plassering, størrelse og innhold på 
lekeplasser.  

Konsentrert småhusbebyggelse BKS1 omfatter et rekkehusområde.  

BKS2 omfatter et verneverdig hus som sammen med hovedbygget og parken ligger innenfor en 
hensynssone for bevaring av kulturmiljø. 

Blokkbebyggelse BBB1-5 omfatter hovedtyngden av den nye boligbebyggelsen på Veum Park, inklusiv 
hovedbygningen. 

Det er regulert tomt til oppføring av en kommunal barnehage for 80 barn.  

Vel- og bydelshus VB1 omfatter det eksisterende velferdsbygget fra sykehustiden. 

Lekeplass BLK er en nærmiljøpark med integrert kvartalslekeplass.  

Midt i byggeområdet er det lagt ut et område til kombinerte formål bolig, forretning og tjenesteyting, 
BFT1.  

Et av de bevaringsverdige bolighusene øst for aksen inn mot hovedbygget er regulert til kombinert 
formål bolig/kontor, BKB1.  

Det skal bygges underjordiske parkeringsanlegg under BBB2, 4 og 5 og BFT1. 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Aksen fra Veum Alle fram mot hovedbygningen, samt tverraksen mellom denne og velferdsbygget, er 
regulert som kjørevei, SKV1-2. Det er lagt inn en ny kjøreveg SKV3 fra Brønnerødveien inn mot BBB2. 
Eksisterende atkomstveg til boliger i sørvest mot Hestehagen er regulert inn som SKV4.   

Langs aksen fram mot hovedbygget og langs sideaksen er det regulert gangarealer SGV1-3. Alleer skal 
etableres på gangarealene for å understreke akser og retninger i anlegget.  
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Eksisterende gangveier i parkområdet sør for hovedbygget er regulert inn, SGS1-3.  I tillegg er det lagt 
inn to kjørbare gangveier (SGS4-5) gjennom felt BB3-4. Kjøring skal begrenses til nyttetrafikk, 
varelevering og utrykningskjøretøy.  

Parkering SPAP1 omfatter parkeringsplass vest for det gamle hovedbygget.  

Grønnstruktur 

Parken, som er en sentral del av det gamle anlegget ved institusjonen på Veum, er regulert til park 
G1-3. Anlegget skal opprettholdes som en grønn omramming av hovedbygget og de to villaene, med 
åpne gress-sletter med grupper av trær. 

Rekkefølgebestemmelser 
Det stilles rekkefølgekrav knyttet til helhetlig plan for internt vegnett, helhetlig plan for 
renovasjonssystemet, vannforsyning, stabiliseringstiltak, lekeplasser og gangbru over Veumveien, 
fjerning av parkeringsplass i park nord for hovedbygget, ferdigstilling av gang- og sykkelveier og 
planting av alle  

Hensynssoner 

De to villaene, hovedaksen, hovedbygget og store deler av parken omfattes av en hensynssone for 
bevaring av kulturmiljø. Enkelte store, gamle trær har fått en hensynssone bevaring. Sone for lokalt 
stabiliseringstiltak er markert som faresone. Det er lagt inn frisiktsoner i kryss. Automatisk fredete 
kulturminner er markert med båndleggingssone etter lov om kulturminne. 

Bebyggelsens plassering og utforming 
Reguleringsplanen bygger på et skisseprosjekt. Dette tar utgangspunkt i de store verneverdiene som 
eksisterende bygninger og parkområdet representerer, og har lagt til grunn at ny bebyggelse skal 
underordne seg de gamle hovedstrukturene.   

 
Figur 1-4: 3D illustrasjon fra skisseprosjektet. Nord til venstre.  



Veum Park - Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning multiconsult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 Sammendrag

 
 

10214972-PLAN-RAP-001  25.05.2021 / 02 Side 17 av 79 

 
 

Bebyggelsens plassering, bygningshøyder og utforming 

Hovedbygningen på Veum er bevart, det samme er to villaer som ligger langs aksen fram mot 
hovedbygningen fra Veum alle. Det gamle velferdsbygget på Veum er også bevart. Bygningene og 
parkanleggene rundt dem er omfattet av en hensynssone kulturmiljø. Dette har vært utgangspunktet 
for plassering av ny bebyggelse på eiendommen.   

Den nye bebyggelsen består av et rekkehusområde i sør og et blokkområde som inkluderer 
forretnings- og næringsfunksjoner i nord og inn mot den vernete bebyggelsen i vest. Det er 
parkeringskjeller under deler av bebyggelsen. Blokkhøyden varierer fra tre  til fem etasjer. Rekkehus 
har to til tre etasjer. Reguleringsbestemmelsene sier at det skal benyttes tegl, mur, tre og glass i 
fasader, og at fargene skal tilpasses de vernete byggene.  Det er stilt krav om maksimal 
bygningslengde for blokkene nærmest Brønnerødveien. Det skal etableres nye trerekker og 
enkelttrær. 

Grad av utnytting  
Grad av utnytting varierer mellom 12 og 70 % BYA. Høyest utnyttelse er på kvartal regulert til bolig, 
forretning og næring, lavest på vernet bolighus i nordvest.  Blokk- og rekkehusområdene ligger 
mellom 20 og 30 % BYA. 

Antall arbeidsplasser, antall m2 næringsareal 

Planen åpner for etablering av inntil 1200 m2 forretningsareal og inntil 1800 m2 for tjenesteytende 
næring i BFT1.  Det er regulert plass til en barnehage for 80 barn i BBH1-2.  

Antall boliger, leilighetsfordeling 

I skisseprosjektet er det lagt til grunn at Veum Park kan utvikles med ca. 260 leiligheter.  Det er 
planlagt to, tre og fireroms leiligheter med en slik fordeling: 

 Areal Antall
Rekkehus  140 9
Townhouse  180 22
Leilighet 50 57
Leilighet 90 104
Leilighet 180 33
Leilighet i hovedhuset 90 34
SUM  259

 

 

Boligmiljø/bokvalitet 

Det er viktig at Veum Park får fellesfunksjoner med treffsteder og aktiviteter som gjør at folk kan 
møtes.  En har tilstrebet en tetthet i bebyggelsen for å skape uformelle møtepunkt mellom 
beboerne. 
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Figur 1-5:Tverraksen opp mot velferdsbygget vil være det viktigste samlingsstedet for beboerne på Veum.  

Tett inn mot husene blir det leke- og oppholdsarealer, det bygges en nærmiljøpark med integrert 
kvartalslekeplass, og den gamle parken rammer inn store deler av byggeområdet. Rett ved siden av 
går lysløypa ut i marka. Velferdsbygget bevares som et velforeningsbygg.  

Parkering 
Mens rekkehusbebyggelsen har parkering ved egen inngang, er beboerparkering for blokkene i 
hovedsak lagt under terreng i fem parkeringskjellere (foreløpig).  Prosjektet legger opp til: 

HC-parkering:   25 for bolig     6 for næring/forretning  1 for barnehage 
P-plasser:  288 for bolig   54 for næring/forretning 
   0,1 pr. barn, 0,2 pr. ansatt   12 plasser for barnehage  
Sykkel:  474 for bolig   78 for næring/forretning 

 

Tilknytning til infrastruktur 
Veum Park vil få hovedatkomst fra Veum Alle.  Utbyggingsområdet grenser også mot Brønnerødveien 
og Hestehagen som vil være viktige atkomster for syklister og gående.  

Vann og avløp 
Veum Park skal knyttes til offentlig nett for vannforsyning og avløp. Det skal etableres 
fordrøyningsanlegg for overvann.  

Energi 
Strømforsyning til feltet skjer ved påkobling til eksisterende nett i området. Utbygger ønsker å 
etablere jordvarmeanlegg og benytte solceller på ny bebyggelse. 
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 Trafikkløsning  

Kjøreadkomst 
Det skal etableres et vegsystem med interne veger som sikrer atkomst til parkeringsanlegg og 
atkomst/oppstilling for brannbil og renovasjonsbil.  Reguleringsplanen viser hovedatkomsten fram 
mot hovedbygget, tverraksen og parkering vest for hovedbygget. Øvrige veger er markert med 
atkomstpil.   

Utforming av veger  
Kjøreveier er planlagt med bredde 5,5 meter. Kjørbare gangveier skal ha bredde fire meter. Veiene 
innenfor planområdet er tenkt hastighetsregulert til 30 km/t. 

Krav til samtidig opparbeidelse  
Internvegnettet i hvert felt må være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse på leiligheter i feltet.  

Varelevering 
Planen åpner for etablering av en matbutikk i BFT1. Butikken skal ha varelevering fra internt vegnett i 
byggefeltene. 

Tilgjengelighet for gående og syklende 
Veum Park bygges opp med et finmasket gang- og sykkelvegnett. Gangveg langs Veum Alle og fortau 
langs Brønnerødveien, samt planskilt kryssing av Veumveien, er regulert tidligere og inngår i 0-
alternativet. Det stilles rekkefølgekrav i planen om etablering av planskilt kryssing av Veumveien før 
ferdigstilling av boliger på Veum Park.  

Kollektivtilbud 
Kollektivtilbudet forventes i utgangspunktet å fortsette som i dag.  Med en utbygging av Brønnerød, 
Brønnerødlia og Veum Park vil området få en betydelig befolkningsvekst som kan påvirke 
rutetilbudet.  

 Planlagte offentlige anlegg 

Det er planlagt at nærmiljøparken og atkomstveiene til denne, SKV 1-3, skal være offentlige. 
Barnehagetomta er regulert til en offentlig barnehage.  

 Miljøoppfølging 

Utbyggingen har ingen konsekvenser som utløser krav til miljøoppfølging under eller etter 
byggeperioden.  

 Universell utforming  

Ny bebyggelse i blokk vil være universelt tilrettelagt med parkering i kjellere under bebyggelsen og 
med heis direkte opp i leiligheten. Nærings- og forretningsarealer vil være universelt tilrettelagt.  
Gangveier er universelt tilpasset, det samme vil gjelde for leke- og oppholdsarealer og for 
parkarealene.   
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 Uteoppholdsareal 

Dette blir et grønt utbyggingsområde med store leke- og oppholdsarealer for alle. Alle leiligheter i 
blokk vil ha balkong eller oppholdsareal på terreng. Rekkehusene får egen hage. Det skal bygges 
sandlekeplasser i atkomstsonen ved husene, og sentralt i området kommer en nærmiljøpark på 3,3 
daa med integrert kvartalslekeplass som blir liggende i direkte kontakt med de store plenarealene sør 
for hovedbygningen. De gamle parkarealene som blir oppholdsarealer for alle utgjør ca. 13,5 daa. 

 Landbruksfaglige vurderinger 

Planen berører ingen landbruksarealer, og har heller ingen påvirkning på atkomst til 
jordbruksområder. 

 Kulturminner  

Kulturminner innenfor planområdet ligger innenfor hensynssonene bevaring kulturmiljø H570 og 
båndlegging etter lov om kulturminner H730.  

 Sosial infrastruktur 

Skolekapasitet 
Veum Park sokner til henholdsvis Ambjørnrød barneskole og Kvernhuset ungdomsskole.  På grunn av 
begrenset skolekapasitet er det i kommuneplanen stilt rekkefølgekrav om at det utenfor byområdet 
ikke kan gis rammetillatelse til nye boenheter før det er dokumentert tilstrekkelig skolekapasitet  

Barnehagedekning 
Det er i dag totalt 274 plasser som kan nås innenfor tre minutter med bil og ni minutter på sykkel. 
Reguleringsplanen viser tomt for ny offentlig barnehage lengst i sør mot Hesthagen. Barnehagen vil 
ligge i direkte kontakt med det store parkområdet sør for hovedbygget.  

 Plan for vann- og avløp og tilknytning til offentlig nett  

Det skal etablering nytt separatsystem og sikres forsyning av brannvann. Overvann skal fordrøyes på 
egen tomt. Vannforsyningen sikres ved at det etableres ny ledning for vannforsyning. Spill- og 
overvannsledninger kobles til eksisterende ledningsnett ved Veumbekken. Det skal ikke slippes på 
mer overvann på kommunalt nett enn før utbygging. 

 Plan for avfallshåndtering 

Det legges til grunn en renovasjonsløsning med nedgravde containere. Det er utarbeidet en 
renovasjonsteknisk plan  som viser plassering av, type og antall containere.   

 Avbøtende tiltak/løsninger ROS Risiko og sårbarhet  

Rasfare 
Det er behov for tiltak for å sikre tilstrekkelig lokal stabilitet ved avlastning av terreng vest for 
hovedhuset.  Det knyttes rekkefølgekrav til at tiltakene skal være gjennomført før en kan gjøre 
terrengarbeider i BBB1 og BFT1. 

Flomfare, vind støy og luftforurensning 

Veum Park er ikke utsatt for flomfare, vind, støy eller luftforurensning. 
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Forurensing i grunnen 
I henhold til forurensningsforskriften kapittel 2 må det gjøres en nærmere vurdering av om det kan 
være forurensning i grunnen.  

Beredskap og ulykkesrisiko 
Planen tar nødvendige hensyn til fremkommelighet og oppstilling av utrykningskjøretøy. 

Endringer som følge av planen 
Utbygging av Veum Park innebærer stabiliseringstiltak som vil bedre lokal stabiliteten ved det gamle 
hovedbygget på Veum.  

1.10 Virkninger av planforslaget  

 Overordnede planer 

Utbygging av Veum Park er i samsvar med Kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2020-2032. 

 Landskap, stedets karakter, byform og estetikk 

Den nye bebyggelsen blir høyere enn eksisterende, og vil bli synlig fra Veumveien, Evenrødveien, 
Veum Alle og fra bebyggelsen på Ambjørnrød.  Terrengform og bevaring av eksisterende 
bygningsmasse og park vest i området vil dempe fjernvirkningen av det nye anlegget.  Ved utforming 
av den nye bebyggelsen legges det vekt på materialbruk og formspråk.   

 Kulturminner og kulturmiljø 

Den historiske bygningsmassen og parken som er bevaringsverdige blir beholdt. Varig vernede 
kulturminner blir ikke berørt.  

 Forholdet til naturmangfoldloven 

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
Kunnskapsgrunnlaget er etter plankonsulents vurdering tilstrekkelig til å vurdere planen, og § 8 er 
derfor oppfylt.  

§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Etter plankonsulents vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og 
virkninger på naturmangfoldet er godt kjent.  

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
En naturtype (verdi C) blir berørt. Rundt Oslofjorden er potensialet for artsmangfold på naturtypen 
høyt. Den samlede belastningen anses dermed som liten eller ikke til stede for dette tiltaket. 

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet.  

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder). 
Generelt for de registrert verdiene er det ønskelig å vise hensyn ved anleggsarbeid nær trærne slik at 
ikke rotsystem skades av for eksempel tunge kjøretøy eller gravearbeid. 
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 Rekreasjonsinteresser og rekreasjonsbruk 

Opprusting av Veumområdet vil øke områdets attraktivitet i forhold til friluftsliv og rekreasjon.  

 Uteområder 

Anlegg som i dag fremstår som gjengrodd og forfallent vil bli erstattet av nyanlegg. Den grønne og 
åpne delen av parkanlegget med historisk bygningsmasse blir bevart.  

 Trafikkforhold 

Full utbygging av planområdet forventes å gi en trafikkøkning på ca. 1400 bilturer per døgn. Planen 
legger til rette for at det innenfor planområdet skal bli enkelt å sykle og gå. 

 Barns interesser 

Nye uteområder vil øke områdets attraktivitet for barn og unge. Nye lekeplasser og store parkarealer 
for allmenn bruk vil gjøre Veum Park til et attraktivt område for barnefamilier.  

 Sosial infrastruktur 

Utbyggingen vil øke presset på skole og barnehager i nærområdet.  Det er regulert inn plass til ny 
kommunal barnehage. 

 Universell tilgjengelighet  

Veum Park planlegges med vekt på universell tilgjengelighet.   

 Energibehov- energiforbruk 

Utbygger ønsker å benytte alternative energikilder som jordvarme og solcelleanlegg.  

 ROS  

Utsjekk av aktuelle tema for ROS-analysen er gjort ved hjelp av sjekklisten i kapittel 4. ROS-analysen 
finner at de fleste tema er tilstrekkelig behandlet i foreliggende planforslag. Mulig 
radonproblematikk i eks. bygg fanges opp av prosjektering for rehabilitering av hovedbygget. Det 
legges inn radonsperre i tillegg til at hver leilighet får separat ventilasjon.  

 Jordressurser/landbruk 

Det kan etter avtale med grunneier bli lagt ledningsnett gjennom jordbruksareal. 

 Teknisk infrastruktur 

Teknisk infrastruktur planlegges i samråd med Fredrikstad kommune. En vannledning fra 
ringledningen ved Kvernhuset og frem til ledningsanlegget i Evenrødveien, samt trykkforsterker, vil 
kunne gi økt robusthet for vannforsyning både til bebyggelsen på Veum Park og på Brønnerød. 
Detaljering av og ansvarsfordeling for anlegget fastlegges i en senere planfase.    

 Andre forhold  

Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Det skal inngås en utbyggingsavtale mellom utbygger og Fredrikstad kommune.  Press på skoler og 
barnehager kan gi behov for utvidelse av skoleanlegg.  
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Konsekvenser for næringsinteresser  
Ingen nåværende næringsinteresser i planområdet forventes å bli påvirket av utbyggingsprosjektet. 
Planen vil gi rom for nyetablering av tjenesteytende næring og forretning.  

Nødvendige offentlige og private tiltak 
Ny vannledning og nytt avløpsystem skal bygges, Det er knyttet rekkefølgekrav til ferdigstilling av 
gangbru over Veumveien og til oppgradering av Veum alle, Brønnerødveien og Hestehagen med 
fotgjengerarealer.  

Interessemotsetninger  

Det er ingen kjente interessemotsetninger knyttet til området.  

 Avveininger virkninger  

Veum Park representerer store eiendomsverdier.  Utvikling og ny bruk vil være positivt for 
lokalsamfunnet.  Det er ikke avdekket negative konsekvenser av en slik karakter at området ikke bør 
bygges ut.  

1.11 Innkomne uttalelser 

 Generelt 

Det er mottatt syv uttalelser til varsling av oppstart. Disse er fra Direktoratet for mineralforvaltning, 
Forsvarsbygg, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Mattilsynet, NVE, Statens vegvesen og Viken 
fylkeskommune.  

02. november 2020 ble en utvidelse av planområdet varslet pr. mail til berørt grunneier, Viken 
Fylkeskommune og Fylkesmannen i Viken og Oslo. 

Kopi av varslingsbrev, varslingsannonse og adresselister ligger som vedlagt til planen 

 Sammendrag og kommentarer 

Merknadene er i hovedsak knyttet til følgende forhold: 

Reguleringsplanens innhold i forhold til fortettingsstrategien i kommuneplanen, tilgjengelighet for 
gående og syklende samt rekkefølgekrav knyttet til sikker gang- og sykkeladkomst til skole, 
parkeringskrav for sykkel og bil, trafikale konsekvenser herunder trafikksikkerhet, universell 
utforming, overvann, avløp, støy og luft, bevaring av vegetasjon, kulturminner- og kulturmiljø.  

Planforslaget svarer ut de merknadene som har kommet inn.   
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2 Bakgrunn 

2.1 Bakgrunn og hensikt med planarbeidet 
Virksomheten på Veum Sykehus ble flyttet til Kalnes i 2015. Siden den gang har lokalene stort sett 
stått tomme. Området består av bebyggelse tilpasset sykehusdriften, samt et større parkdrag. 
Bygningsmassen har stort behov for oppgradering.   

Hensikt med planarbeidet er å legge til rette for en transformasjon av arealene til tidligere Veum 
Sykehus til boligutvikling og et nærsentertilbud, samtidig som en tar vare på verneverdiene i 
bebyggelsen og parkanlegget.   

2.2 Aktører og eiendomsforhold 
Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning fremmes av plankonsulent Multiconsult 
Norge AS for forslagsstiller Veum Park AS.  
Planforslaget berører følgende eiendommer:  
Gnr/bnr:   Hjemmelshaver: 
214/159/0 Lia Eiendomsutvikling AS 
214/135/0 Veum Park AS 
214/136/0 Fredrikstad kommune 
214/1  Fredrikstad kommune 

2.3 Tidligere vedtak 
Det er fattet flere tidligere vedtak av relevans for saken: 
- I mai 2015 ble det varslet oppstart av reguleringsplan for Veum. I møte med Fredrikstad 

kommune 16.08.2016 ga kommunen klare føringer om at videre reguleringsarbeid for området 
må koordineres med rullering av kommuneplanen.  Arbeidet ble derfor stilt i bero.  

- 22.06.2017 godkjente Planutvalget rammesøknad om bruksendring fra sykehus til leilighetsbygg. 
Planutvalgets vedtak var som følger:   

 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra plankravet i 

kommuneplanens arealdel pkt. 3.1. 
2. Som vilkår for dispensasjon gjelder følgende: 

• Vinterhage på loftet utgår. 
• Balkongene reduseres noe i bredden. 
• Balkonger og svalganger får en utforming mer i tråd med husets arkitektur.  

3. Søknad om rammetillatelse for bruksendring av sykehus til leilighetsbygg og oppføring av 
balkonger og svalganger godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 
2008 nr. 71, med tilhørende bestemmelser og forskrifter. 

4. Før igangsettingstillatelse kan gis, må følgende være oppfylt:  
• Det må foreligge en detaljert utomhusplan som beskriver hvordan utearealene 

skal opparbeides. 
• Brannkonsept må foreligge. 
• Det må foreligge detaljtegninger på balkonger og svalganger. 
• Det må foreligge søknad om sanitærabonnement.  
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5. Før brukstillatelse kan gis, må følgende være oppfylt: 
• Utearealene skal være opparbeidet i henhold til utomhusplan. 

6. Regulerings- og byggesakssjefen gis fullmakt til å foreta videre saksbehandling av 
byggesaken.  

- 12.03.2020 fattet Planutvalget følgende vedtak: 
1. Planutvalget stiller seg bak hovedrammene i planinitiativet og anbefaler oppstart av 

reguleringsarbeid. 
2. Planarbeidet må forholde seg til forslag til ny kommuneplan og dens rammebetingelser. 
3. Planarbeidet bør avklare hvordan prosjektet bidrar til en utvikling av 

bærekraftsamfunnet, med fokus på effektiv areal- og energibruk, miljøvennlig 
materialbruk og utnyttelse av takflater med grønne tak, solceller eller annen, innovativ 
bruk.  

2.4 Utbyggingsavtale 
Det skal  inngås en utbyggingsavtale med Fredrikstad kommune. 

2.5 Krav om konsekvensutredning 
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn 
blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, 
planen kan gjennomføres.  
 
Planarbeidet er vurdert mot forskrift om konsekvensutredning. Planarbeidet omfattes ikke av § 6 
(Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding) eller § 7 
(Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding). 
Innenfor planområdet er det registrert enkeltkulturminner og ett helt kulturmiljø. 
Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning etter §8, men trenger ikke ha planprogram eller 
melding.  

3 Planprosessen 

3.1 Varsel om oppstart 
Oppstartsmøte med planmyndighet ble avholdt 26.03.2020. Varsling av oppstart av planarbeid ble 
gjennomført ved kunngjøring i Fredrikstad Blad, ved brev til berørte naboer, gjenboere, offentlige 
myndigheter og interesseorganisasjoner, samt i digitale medier på Fredrikstad kommune sin 
hjemmeside 22. april samme år. Se vedlegg for kopi av kunngjøringsannonse, varslingsbrev samt 
adresseliste.  
Frist for innspill ble satt til 25. mai 2020.  
Det er mottatt ti innspill til varsel om oppstart. Disse er referert og kommentert i et eget notat og 
oppsummert i kapittel 10. I forslagsstillers kommentarer fremgår det om og eventuelt hvordan de 
ulike innspillene er tatt til følge og innarbeidet i planforslaget. 

 Tilleggsvarsling 

Geotekniske undersøkelser viser at det kan være behov for å etablere en støttefylling på jordet vest 
for hovedbygningen på Veum for å opprettholde områdestabilitet. Arealet som blir berørt ligger ikke 
innenfor den opprinnelige varslingsgrensen.  Grunneier Fredrikstad kommune, fylkesmannen i Oslo 
og Viken og Viken fylkeskommune ble varslet om planutvidelsen ved brev datert 30.10.2020. Frist for 
å komme med innspill ble satt til 30.11.2020. Det kom tre innspill til utvidet varsling. Stabiliserende 
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tiltak er i ettertid endret til terrengavlastning og masseutskifting vest for hovedbygningen på 
eksisterende parkeringsplass, innenfor opprinnelig varslet område. 

 

 
Figur 3-1: Kart som viser opprinnelig og utvidet varsel av oppstart.  

3.2 Medvirkningsprosess 
Planoppstart ble varslet i aviser, pr brev til offentlige instanser og berørte parter og ved annonsering 
på Fredrikstad kommunes nettsider. Det tas sikte på å avholde åpent møte når planforslaget ligger på 
høring.   

Det er i samråd med Fredrikstad kommune besluttet at barn og unge skal trekkes aktivt med ved 
utarbeidelse av plan for nærmiljøpark, og at reguleringsplanen skal legge føringer for dette.  

3.3 Planleggings- og utredningsprosess 
Planarbeidet er gjennomført i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og Forskrift om 
konsekvensutredning.  

Det er underveis i planarbeidet gjennomført flere møter med Fredrikstad kommune. 
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4  Planstatus og overordnede rammebetingelser 

4.1 Overordnede planer, bestemmelser og retningslinjer  

 Fylkesplan for Østfold (Østfold mot 2050) – vedtatt 21. juni 2018 

Hovedmålene i fylkesplan for Østfold[15] er knyttet til temaene klima og miljø, verdiskapning og 
kompetanse, levekår og folkehelse. Planen definerer en generell arealstrategi for Østfold, regionale 
strategier samt nærmere retningslinjer for areal- og energibruk. Det er også knyttet regionale 
planbestemmelser til planen; Regional planbestemmelse for lokalisering av handel og Regional 
planbestemmelse for lokalisering av arbeids- og eller besøksintensive virksomheter.  
Transporteffektivitet ligger som grunnlag for arealstrategien. Arealstrategien for Nedre Glomma 
innebærer en videreføring av tidligere strategi, med fortetting i bysentra og i bybåndet mellom 
Fredrikstad og Sarpsborg sentrum.  
 

 Regional Transportplan for Østfold mot 2050 

Planen ble vedtatt av fylkestinget i juni 2018[16]. Planen er en oppfølging av fylkesplan «Østfold mot 
2050», og skal være en operasjonalisering av relevante mål og strategier i denne. Planen definerer 
mål for gående, syklende, kollektivtransport, offentlig veg, trafikksikkerhet, godstransport og 
flytrafikk. Målene følges opp av strategier. Noen av strategiene er:  

- Trafikksikkerhet skal være førende for planlegging, bygging og drift.  

- Gange og fremkommelighet for gående skal prioriteres på reiser under to km, særlig i tettsteder 
og byområder.  

- Øke fremkommeligheten for gående ved å opparbeide og vedlikeholde snarveier til knutepunkt, 
holdeplasser og målpunkter.  

- Sørge for at kombinasjonsreiser er enkelt og attraktivt. Knutepunkt og byttepunkt gis gode 
overgangsmuligheter mellom sykkel og kollektivtilbud, og tilstrekkelig antall gode 
sykkelparkeringsplasser. 

 Regional plan Klima og energi (2019-2030) 

Planen ble vedtatt av fylkestinget 28. november 2019[17].  Fylkesplanens mest relevante delmål for 
klima- og energiarbeidet er:  

«Østfold skal være et fylke som ivaretar klima, natur, kulturminner og kulturlandskap, og som tar 
miljøhensyn i offentlig og privat sektor. I 2050 er all energibruk i Østfold fossilfri, og jordbruk og 
industri er ledende i å minimere annen type klimagassutslipp per produserte enhet. Østfold skal være 
et lavutslippssamfunn med høyeffektiv energi og ressursbruk. For å nå målet for 2050 skal det settes 
delmål for 2020, 2030 og 2040. Transporten i Østfold skal være fossilfri i 2030. Målet er at dette skal 
gjelde all transport». 

 Kulturminneplan for Østfold (2010-2022) 

Planen[18] er en oppfølging av Fylkesplan for Østfold og har til hensikt å gi et grunnlag for 
beslutninger og valg innenfor kulturminnevernets arbeidsområde i årene fremover. Som et tillegg til 
og utdyping av planen gis det beskrivelser, bakgrunn og forutsetninger for kulturminnevernet i 
Østfold.  
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 Kommuneplanens samfunnsdel – Fredrikstad mot 2030 (vedtatt 26. april 2018) 

Visjonen er «den lille verdensbyen». Det er definert følgende 3 innsatsområder; å leve i Fredrikstad, 
å skape i Fredrikstad, å møte framtiden i Fredrikstad. Innenfor hvert innsatsområde er det definert 
mål og strategier for å nå målene[19]. Som en del av samfunnsdelen er det definert en arealstrategi. 
Denne gir føringer for kommuneplanens arealdel.  

 Kommuneplanens arealdel 2020-2032 (vedtatt 18. juni 2020) 

Området til Veum Park er avsatt med formål kombinert bebyggelse og anlegg (KB2). I 
bestemmelsenes kap. 7.2 «Utbyggingsområder» er det følgende føringer for området:  

«Innenfor feltet tillates boliger, tjenesteyting og forretning. I reguleringsplan skal det vurderes å sette 
av tomt for ny skole. Annen handel enn dagligvarehandel, nærhandel og strøkstjenlig virksomhet 
tillates ikke. Hensynet til det historiske anlegget skal vektlegges. Av hensyn til flomutsatte områder i 
lavere terreng, skal det etableres fordrøyningsbasseng som gir økt fordrøyning av overvann fra 
området før første bolig tas i bruk». 

I dialog med Fredrikstad kommune er det avklart at det ikke er behov for å avsette tomt til ny skole. 
Det er imidlertid fra kommunens side stilt krav om at det skal avsettes areal til barnehage. I 
kommuneplanen[20] er det definert to hensynssoner inne på tomten til Veum Park, det er H570-LOK 
hensynssone kulturmiljø og H730-AUT Båndlegging etter kulturminneloven.  

I kommuneplanen har man lagt til grunn en arealstrategi som innebærer at framtidig boligbygging 
skal skje med en prosentvis fordeling med 60 % innenfor byområdet, 30 % innenfor tettstedet og 10 
% innenfor lokalsentra. Veum Park ligger innenfor tettstedsavgrensningen.  Kommuneplanen åpner 
for en boligbygging på 250 enheter i perioden 2021-2030.  

 Kommunedelplan for klima (2019-2030) 

Kommunedelplan for klima 2019-2030[21] ble vedtatt av bystyret 5. september 2019. Planen har 
følgende hovedmålsettinger:  
• Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 60 prosent, sammenliknet med 

2016. 
• Fredrikstad skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050 ved 

både å redusere utslippene kraftig og øke CO2-opptakene i Fredrikstad. 
• Fredrikstad skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 2050. 

 
Det er definert ulike strategier knyttet til mobilitet, ressursbruk, bygg og anlegg. Noen av strategiene 
av relevans for Veum Park er knyttet til prioritering av og tilrettelegging for andre transportformer 
enn bil. Når det gjelder bygg og anlegg har planen satt mål om at framtidige bygg og anlegg skal 
gradvis baseres på sirkulær tankegang, materialer med lave klimagassutslipp i verdikjeden og et 
generelt lavt ressurs- og energifotavtrykk. Ved rehabilitering skal eksisterende bygg redusere 
energiforbruket, og det skal velges klimavennlige energiløsninger og materialer. Det er også et mål 
om at bygg- og anleggsplasser skal bli fossilfrie.  

 Sykkelhovedplan for Fredrikstad 

Planen «Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad»[22] ble vedtatt i Fylkesutvalget 8. juni 2017, 
Sarpsborg Bystyre 15. juni 2017 og Fredrikstad Bystyre 16. juni 2017.  Planen består av en strategidel 
og en handlingsdel. Strategidelen viser ambisjonene for sykkelsatsingen og prinsipper for 
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hovedsykkelveinettet, mens handlingsdelen konkretiserer tiltaksbehovet og prioriteringen mellom 
rutene. Veumveien inngår i hovedsykkelrute 4. På strekningen mellom Ambjørnrødveien og 
Evenrødveien er det vist en løsning med ensidig gang- og sykkelveg, tilsvarende dagens situasjon.  

 Trafikksikkerhetsplan (2018-2021) 

Planen ble vedtatt av bystyret 05.09.2019[23]. Trafikksikkerhetsplanen for Fredrikstad kommune gir 
blant annet visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet og angir konkrete tiltak. Visjonen for 
trafikksikkerhet er at «Fredrikstad skal være et samfunn der ingen blir drept eller hardt skadd i 
trafikken».  Målene for trafikksikkerhet i Fredrikstad er at «Antall drepte eller hardt skadde i 
veitrafikken skal halveres innen 2024» og «På det kommunale veinettet ingen drepte eller hardt 
skadde». Eksempler på fysiske trafikksikkerhetstiltak er 30-soner og humper, rundkjøringer, 
vegbelysning, gangfelt og gang-/sykkelanlegg samt drift og vedlikehold. I tillegg kommer 
trafikantrettede og organisatoriske tiltak.   

 Hovedplan Vann og avløp 2008-2028 

Hovedplan Vann og avløp 2008 - 2028[24] er den overordnete planen for vann- og 
avløpsvirksomheten. Den er styrende for handlings- og økonomiplanen som rulleres årlig. 
Hovedplanen ble sist rullert i 2012. Dokumentet gir en oversikt over rammebetingelsene, status for 
vannforsyningen og avløpshåndteringen i Fredrikstad kommune, og en oversikt over tiltakene som er 
utført i forrige planperioden (2012-2016). Det er foreslått tiltak for den kommende fireårs perioden.   

 Overvannsrammeplan  

Målet med planen er å skape en bevissthet blant kommunale og private utbyggere om 
overvannsproblematikk og overvannshåndtering etter moderne ideer om bærekraftige prinsipper.  
Kommunens strategi er at i bebygde områder skal overvann i størst mulig grad tas hånd om ved 
kilden, og overvannet skal søkes utnyttet til glede for innbyggerne. Overvannshåndtering skal inngå 
som en del av planleggingsfasen sammen med vei, vann og avløp, landskap og bebyggelse.   Drifts- 
og vedlikeholdsansvaret skal også være avklart.  
 
Følgende er føringer i forbindelse med vannmiljø: 

- Overvannsystemer skal fortrinnsvis være åpne systemer  
- I bebygde områder skal overvann i størst mulig grad tas hånd om ved kilden gjennom       

fordrøyning og infiltrasjon 
- Ved fornyelse av overvannssystemer skal en søke å gjøre vannet synlig ved å åpne vannveier og 

anlegge frie vannflater 
- Forurenset overvann skal føres til lokale renseinstallasjoner før vannet føres ut av området 
 

4.2 Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 

 B113 Brønnerød, plan ID 01061011 

Brønnerød er et kommunalt område, utviklet av Fredrikstad kommune. Formålet med 
planarbeidet er å legge til rette for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, 
blokkbebyggelse, offentlig bebyggelse (utvidelse av barnehage), offentlige trafikkområder, 
fellesområder og friområder. Innenfor planen legges det til rette for 44 nye tomter for frittliggende 
eneboliger samt noe konsentrert småhusbebyggelse og lavblokkbebyggelse. Eneboliger er den 
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dominerende boligtypen. Det legges også til rette for utvidelse av den eksisterende barnehagen 
Trollstua som ligger rett øst for Veum Park. 
Reguleringsplanen regulerer Veum allé med langsgående gang- og sykkelvei, fortau langs 
Brønnerødveien og deler av Hestehagen som kjørevei. Planavgrensningen til Veum Park er lagt inn 
mot plangrensen for denne planen langs disse veiene. 
 

 
Figur 4-1: Reguleringsplan for Brønnerød 

Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til planen som sier at: 
-  Planskilt krysning over Veumveien skal være etablert og gitt brukstillatelse før nye boliger gis 

brukstillatelse.  
- Tosidig universelt utformede kollektivholdeplasser iht. tilstøtende reguleringsplan, Gangbro 

Hestehagen – Veumveien (planid 01061103) skal være opparbeidet før nye boliger gis 
brukstillatelse.   

 Gangbro Hestehagen – Veumveien, plan ID 01061103 

Denne reguleringsplanen er ikke tilgrensende, men er likevel av betydning. I reguleringsplan 
«Gangbro Veumveien-Hestehagen (ID 01061103) er det regulert en gangbro over Veumveien og 
tosidig bussholdeplass i Veumveien. 
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Figur 4-2: Plankart gangbro Hestehagen - Veumveien 

 Brønnerødlia, plan ID 01061054  

Denne reguleringsplanen er ikke tilgrensende, men er likevel av betydning. Reguleringsplanen ble 
vedtatt 09.02.2017. Planområdet utgjør ca. 30 dekar. Hensikten med planarbeidet har vært å legge til 
rette for boliger i form av blokkbebyggelse og bolig/tjenesteyting. Brønnerødveien deler 
planområdet i to. Det er tilrettelagt for boliger i form av blokkbebyggelse i felt BB1 på nordvestsiden 
og tett-lavbebyggelse i felt B/T på den andre siden av veien. Eksisterende bebyggelse i BB2, et eldre 
mursteinsbygg som er ombygd til leiligheter, videreføres. Det er knyttet rekkefølgebestemmelser til 
planen både i fht. tilrettelegging av gang- og sykkelveg og opparbeiding av kollektivholdeplass. Det 
skal blant annet ikke gis brukstillatelse for nye boliger innen BB1 og B/T før gang- og sykkelveg er 
opparbeidet og sammenkoblet med gang- og sykkelveg i tilstøtende planområde, slik at det blir 
sammenhengende gangveg fra planområdet fram til Hestehagen og planskilt kryssing av Veumveien. 

 
Figur 4-3: Reguleringsplan for Brønnerødlia 
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 Evenrødveien 2, plan ID 01061132   

Denne reguleringsplanen er ikke tilgrensende, men er likevel av betydning. På tomta der Ileby 
gartneri ligger er det vedtatt en reguleringsplan for etablering av dagligvarehandel med 800-1000 
kvm. bruksareal. Det er planlagt å rive deler av eksisterende gartneri. Før det gis brukstillatelse for ny 
bebyggelse skal kollektivholdeplass med tilhørende gang- og sykkelveg på nordsiden og sørsiden av 
fv. 381 være opparbeidet. Videre skal to krysningspunkt over fv. 381 (en øst og en vest for Veum 
allé), tilknytning til gang- og sykkelveg på sørsiden av fv. 381, samt tilkobling til gang- og sykkelveg sør 
for Veum allé være ferdig opparbeidet. Begge krysningspunkt skal være opparbeidet med sentraløy 
og forsterket belysning 

 
Figur 4-4: Reguleringsplankart Evenrødveien 2 

 Kvernhusveien – Brønnerødskogen, plan ID 01061069 

Denne reguleringsplanen er ikke 
tilgrensende, men er likevel av betydning. 
Hensikten med planen er å legge til rette for 
en oppgradering av den eksisterende 
turstien mellom Brønnerødskogen og 
Kvernhusveien til gang-/sykkelvei. En 
realisering av denne planen og 
reguleringsplan for Brønnerød vil gi en 
forbedret gang- og sykkeladkomst mellom 
Veum Park og Kvernhuset ungdomsskole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-5: Reguleringsplankart Kvernhusveien - Brønnerødskogen 
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4.3 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

Hensikten med retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging[11] er å oppnå en 
bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene og på tvers av 
kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping 
og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. Retningslinjene legger blant annet vekt på 
å styrke sykkel og gange som transportform, effektiv og sikker trafikkavvikling, god framkommelighet 
for næringstransport samt universell utforming og tilgjengelighet for alle. 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

Hensikten med planretningslinjene[12] er å sikre at kommunene og fylkeskommunene prioriterer 
arbeidet med å redusere klimagassutslipp, bidrar til klimatilpasning, og sikrer mer effektiv energibruk 
og miljøvennlig energiomlegging i kommunene [12]. Retningslinjene sier at kommunene og 
fylkeskommunene skal innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, der det 
også tas hensyn til effektiv ressursbruk for samfunnet. 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

Hensikten med rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen[13]. er 
å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planlegging. Retningslinjene stiller blant annet krav 
om vurdering av konsekvenser for barn og unge i planleggingen, foreta en samlet vurdering av barn 
og unges oppvekstmiljø, utarbeide retningslinjer, bestemmelser eller vedtekter om omfang av og 
kvalitet i arealer og anlegg av betydning for barn og unge, og organisere planprosessen slik at 
synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram. 

5 Beskrivelse av planområdet  

5.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet  
Planområdet ligger øst for fv. 381 
Veumveien, sør for fv.381 Evenrødveien 
og nord for Brønnerødlia og Kvernhuset 
ungdomsskole. Boligfeltet Ambjørnrød 
med Ambjørnrød skole ligger vest for 
området. Fredrikstadmarka ligger øst for 
planområdet. Planområdet ligger ca. 5 
km fra Fredrikstad sentrum.  

 

 

 

Figur 5-1: Oversiktskart som viser beliggenheten til planområdet 

Planområdet utgjør ca. 87 dekar. Avgrensning av planområdet etter utvidet oppstartsvarsling er vist 
på figur 3-1. Planområdet avgrenses i nord, øst og sør av de kommunale vegene Veum Allé, 
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Brønnerødveien og Hestehagen. Mot vest avgrenses planområdet mot landbruksområde avsatt til 
LNF i kommuneplanens arealdel.  

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  
Planområdet består i all hovedsak av det som tidligere var Veum psykiatriske sykehus, tilhørende 
Sykehuset Østfold. Det var sykehusdrift her fram til 2015. Området består av bebyggelse tilpasset 
institusjonens ulike behov, og et større, sammenhengende parkdrag avgrenset av landbruks- og 
boligområder. Stedet bærer i dag preg av å være et forlatt institusjonsområde.  
 

 
Figur 5-2: Flyfoto som er tatt mellom år 2000 og 2015, kilde og tidspunkt ukjent.  

Bildet over viser at det er en stor bygningsmasse innenfor planområdet. Det har vært utfordrende å 
finne nye funksjoner for bygningene som har stort behov for oppgradering.  

5.3 Stedets karakter 
Planområdet har et klart institusjonspreg med den gamle hovedbygningen som et sentralt 
midtpunkt.  Bygget oppleves som monumentalt både fra hovedatkomsten fra Veum Alle og fra det 
åpne parkområdet på sørsiden. Veger og plasser forsterker inntrykket. Øvrig bebyggelse underordner 
seg hovedstrukturen i anlegget, og bærer preg av at anlegget er bygget ut i flere etapper. 
Bebyggelsen er i tre, pusset mur og tegl, og fremstår som enhetlig i de ulike byggefasene. Hele 
området er rammet inn av en frodig park med alleer, trerekker og store enkelttrær.    

5.4 Landskap 
Landskapsrommet der Veum Park ligger er et bredt og åpent daldrag med slake landbruksarealer 
omgitt av skogkledde, lave rygger. Den gamle institusjonen ligger litt oppe i skråningen på østsiden av 
den vide dalen, og er derfor godt synlig fra tilgrensende veier og boligområder. Øst og nord for 
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anlegget dominerer skogkledde rygger innover i marka. Mot sør og vest finner vi utbygde 
boligområder med småhusbebyggelse. 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Innenfor planområdet finnes det både automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner i 
form av bebyggelse og parkanlegg fra den gamle institusjonen.  

5.6 Naturverdier  
Innenfor planområdet er det ingen arealer eller elementer som er vernet. Det er registrert verdifulle 
naturtyper; hovedsakelig knyttet til store, gamle trær.  

5.7 Rekreasjon og grønnstruktur 
Veum var tidligere et samlingssted i lokalsamfunnet. Stedet hadde kiosk, og var utgangspunktet for 
17. maitoget. Den store parken og gangvegsystemet var flittig brukt. I dag går mye av trafikken rett 
forbi anlegget og inn i marka på østsiden, men parken blir fortsatt benyttet som tur- og trimområde. 
Parken er frodig og de store trærne langs veiene gjør at anlegget utenfra oppleves som grønt. 

5.8 Landbruk 
Det varslete planområdet omfatter et landbruksareal på kommunal grunn vest for 
utbyggingsområdet. Dette området er fulldyrket og del av et stort vestvendt jorde. I kommuneplanen 
er det vist hensynssone landbruk H510 på disse arealene. Jordkvaliteten er vurdert som god/svært 
god, og området har derfor stor verdi for matproduksjon.  

5.9 Trafikkforhold 

 Kjøreatkomst 

Veum Allé er hovedadkomst til området, men Hestehagen og Brønnerødveien kan også benyttes. 
Dette er alle kommunale veger. Veum Allé har innkjøring fra fv. 381 Evenrødveien, mens de øvrige 
har adkomst via fv. 409 Veumveien.  

 Veisystem og trafikkmengde 

Fv. 409 Veumveien har en ÅDT på 5600 kjøretøy pr. døgn. Veien har en bredde på ca. 6 m. 
Fv. 381 Evenrødveien har en ÅDT på ca. 2600 kjøretøy pr. døgn. Veien har en bredde på ca. 6 m. 
Fartsgrensen er 60 km/t på begge veiene.  
Veum allé er kommunal, ca. 5 m bred og har en fartsgrense på 50 km/t.   
Brønnerødveien og Hestehagen er kommunal veger.  Fartsgrensen er 50 km/t. Det foreligger ikke 
trafikkdata. Brønnerødveien har noe varierende bredde, mellom 4,5 og 6 meter, mens Hestehagen 
har en varierende bredde mellom 4 og 5 meter.  

 Ulykkessituasjon 

Det har ikke vært politirapporterte personskadeulykker med kjøretøy i planområdet de siste 10 
årene. På Evenrødveien, litt vest for kryss med Veum Allé, har det vært en ulykke med lettere skade. I 
krysset mellom Veumveien og Hestehagen er registrert to bilulykker som begge medførte lettere 
skader.  
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 Trafikksikkerhet 

Vegstrekningene som omfattes av planen er ikke nevnt spesielt i Trafikksikkerhetsplanen for 
Fredrikstad kommune (2018-2021).  

 Kollektivtilbud 

I dag er det et begrenset kollektivtilbud i området. Nærmeste holdeplass ligger i krysset mellom 
Veum Allé og Evenrødveien, ca. 350 meter fra planområdet. Holdeplassen betjenes av rute 102 og 
187. I tillegg er det holdeplass på Veumveien ved krysset med Evenrødveien, ca. 500 meter fra 
planområdet. Denne betjenes av rute 7 i retning sentrum.   

 Gang- og sykkel 

Det er i dag kombinerte gang- og sykkelveier langs Veumveien/Skogstrandveien, Evenrødveien og 
Veum Allé. Gang- og sykkelvegen ligger på vestsiden av Veumveien, og denne må derfor krysses via 
gangfelt ved Evenrødveien og Hestehagen. Det er vedtatt reguleringsplan for en planskilt kryssing 
ved Hestehagen.    

5.10 Barns interesser 
Innenfor planområdet er det ikke registrert forhold av spesiell betydning for barn og unge. Området 
benyttes noe av grupper som har aktiviteter i parkområdene, og gangvegsystemet benyttes til tur og 
treningsaktivitet. Rett utenfor planområdet ligger Fredrikstadmarka med lysløype, turstier, 
fotballbane og et trenings- og kunstsnøanlegg. Veum er en viktig innfallsport til marka med kort 
avstand til skihytta. Anleggene og marka benyttes både til organisert og uorganiserte aktiviteter. 
Fredrikstadmarka barnehage ligger også like utenfor planområdet.  

5.11 Sosial infrastuktur 
Barneskole med trinn fra 1.-7. klasse ligger på Ambjørnrød, i ca. en km gangavstand fra planområdet.  
Kvernhuset ungdomsskole ligger ca. to km sør for planområdet. Når de vedtatte reguleringsplanene i 
området realiseres reduseres gangavstanden til ca. 1,6 km.  

På grunn av begrenset skolekapasitet er det i kommuneplanen stilt rekkefølgekrav om at det utenfor 
byområdet ikke kan gis rammetillatelse til nye boenheter før det er dokumentert tilstrekkelig 
skolekapasitet. 

Det er i dag flere barnehager i kort avstand fra planområdet. Samlet sett representerer 
Fredrikstadmarka barnehage, Villa Øst, Ambjørnrød barnehage, Lillelia gårdsbarnehage og 
Læringsverkstedet totalt 274 plasser. Disse kan alle nås innenfor tre minutter med bil og ni minutter 
på sykkel.  

Det er generelt for lav barnehagekapasitet i Fredrikstad. Kommuneplanen stiller derfor krav om at 
det ved utbygging av områder med mer enn 200 boenheter skal settes av areal til barnehage med 
minst 80 plasser.  

5.12 Universell tilgjengelighet  
Bygningsmassen på Veum Park er i dag ute av funksjon. I hvilken grad de enkelte bygningene er 
universelt tilrettelagte er derfor ikke av betydning. Uteområdet faller fra øst mot vest, brattest i den 
østlige delen. Gang- og sykkelveger gjennom området fra sør mot nord er slake og egnet for alle 
brukere.  Interne gangveger øst-vest er brattere enn anbefalt i den østlige delen. Området benyttes 
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til en viss grad av turgåere som bruker parken som rekreasjonsareal. Store, åpne plenarealer gjør 
området godt egnet til aktivitet for alle brukergrupper.  

5.13 Teknisk infrastruktur  

 Energi  

Norgesnett forsyner bebyggelsen rundt og i planområdet. Planområdet ligger utenfor 
konsesjonsområdet for fjernvarme og det legges ikke opp til en styrt utbygging av fjernvarmeanlegg. 

 Vann og avløp 

Det er kommunale vann og avløpsledninger i området i dag. Eksisterende anlegg er for lite til å kunne 
gi tilfredsstillende vannforsyning og brannvannsdekning. Kapasiteten må derfor bedres. Kommunens 
eiendomsselskap skal utvikle boligområdet Brønnerød. Fredrikstad kommune har stilt krav om at 
utbyggingen av Veum Park og Brønnerød må ses i sammenheng.  

Spillvann og overvann renner i dag i fellesledning ned mot Veumbekken. Herfra går den inn i en 
større fellesledning som går nedover langs Veumbekken. Ledningene er av eldre dato og er ikke 
oppgradert til separert system. 

5.14 Grunnforhold 
Tiltaksområdet består av havavsetning og marin strandavsetning, se 5-3. Hele området ligger under 
marin grense, og det er stor sannsynlighet for sammenhengende forekomst av marin leire. Sør og øst 
for planområde indikerer kvartærgeologisk kart områder med bart fjell.  

 

Figur 5-3: Kvartærgeologisk kart - løsmasser (kilde: www.ngu.no). Utbyggingsområde er markert med rødt. 

Kartutsnitt fra NGU sitt kart som viser sannsynlighet for å påtreffe marin leire indikerer mulighet for 
kvikkleire i planområdet, se 5-4.  
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Figur 5-4:  Kartutsnitt som viser sannsynlighet for å påtreffe marin leire (kilde: www.ngu.no). 
Utbyggingsområde er markert med rødt. 

På bakgrunn av tilgjengelige grunnundersøkelser og vurderinger av potensielle løsneområder, 
vurderes området på Veum Park ikke som en faresone for områdeskred, men som et område med 
lokale forekomst av kvikkleire. Stabilitetsberegninger viser at det er behov for tiltak for å ivareta 
lokalstabilitet under og etter oppføring av planlagt bebyggelse.  

5.15 Støyforhold 
Veum Park ligger i god avstand fra trafikkerte veger. Det er heller ingen andre potensielle støykilder i 
området.  

5.16 Luftforurensning  
Veum Park er ikke utsatt for forurensning fra vegtrafikk eller fra annen kjent forurensningskilde.  

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Veumområdet har ikke spesiell risiko- og sårbarhetssituasjon i dag.  

Byggeområdet ligger innenfor aktsomhetssone for Radon i henholdsvis gul (moderat til lav) og rød 
(høy) sone, dvs. moderat til høy aktsomhetsgrad.  

Det er ingen kjente forurensningskilder i området. Mye av bygningsmassen er oppført på 1960-1970 
tallet, og store arealer har vært byggeplass. Det kan ikke utelukkes at det kan finnes forurensning i 
grunnen.   

5.18 Næringsvirksomhet 
For tiden er noen av bygningene i Veum Park leid vekk til mindre næringsvirksomheter.  
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6 Utredningsalternativer  

6.1 Alternativ 0 (referansealternativet) 
Driften på Veum Sykehus ble lagt ned i 
2015. Siden den gang har bebyggelsen 
på området blitt brukt til ulik type utleie. 
Bygningsmassen på Veum står i dag i 
stor grad ubrukt, og fortsetter dette vil 
bygninger og omkringliggende områder 
forfalle. Området er i dag uregulert. 0-
alternativet betyr en videreføring av 
dagens bruk, med kun heltnødvendig 
vedlikehold.  

 
 
 
 
 

 

Figur 6-1: Utklipp fra Fredrikstad kommunes 
kartklient som viser dagens bygningsmasse.  

I henhold til håndbok V712[1] inngår allerede vedtatte tiltak som «er i gang eller har fått bevilgning» i 
referansealternativet. Ombygging av hovedbygget inngår da i referansealternativet/0-alternativet.  

Ombygging av hovedbygget ble behandlet i planutvalget i Fredrikstad kommune 22.06.17, hvor det 
gis dispensasjon fra plankravet, og det settes vilkår for dispensasjon og rammetillatelse for 
bruksendring fra sykehus til bolig. Det skal ifølge tillatelsen oppføres balkonger og svalganger på 
fasaden og det kan bli utført mindre fasadeendringer i forbindelse med dette. Det ble i 2017 anslått 
29 boenheter i den ombygde hovedbygningen. Det arbeides nå med en løsning med 34 enheter.  I 
dette planforslaget legges vedtaket fra 2017 til grunn, dvs. 29 leiligheter.  

Ved vurdering av konsekvenser er influensområdet større enn planområdet.  Det foreligger vedtatt 
reguleringsplan for Brønnerød (planID 0106 1011) som omkranser planområdet på tre sider.  Denne 
planen omfatter videreføring av gang- og sykkelveg langs Veum alle og fortau langs Brønnerødveien. 
Begge disse vegene har betydning for ferdsel 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 
gangbrua blir bygget før en kan bygge nye boliger på Brønnerød.  Etter som utbygging av Brønnerød 
ansees som nært forstående inngår denne planen og gangbroa også i 0-alternativet.   

6.2 Alternativ 1 - planforslaget  
Planforslaget omfatter en transformasjon av området fra sykehus til boligområde med nærservice. 
Det ærverdige hovedbygget skal bygges om til leiligheter og den tilhørende parken blir frodig 
uteområde for beboerne.  

Området revitaliseres med hovedbygget som identitetsskapende element og sentralt fokuspunkt. De 
nye bolig- og næringsbyggene skal forholde seg til det historiske bygget og parken som 
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hovedelement på tomten. Den eksisterende parken med trær, store plenarealer og flere 
kulturminner skal ivaretas og forblir sentral i boligområdet.   

Alleen inn mot det historiske bygget skal fornyes, og aksen vil fortsatt være hovedatkomst til det 
gamle hovedbygget og til den nye tverraksen i anlegget. Siktlinjer mot hovedhuset og det 
omkringliggende jordbrukslandskapet skal ivaretas.  

 
Figur 6-2: Bilde fra 3D-modell av skisseprosjektet 2021 

Det planlegges 226 nye boenheter, slik at totalsum inkludert hovedhuset blir 260 boenheter. 
Boenhetene varierer i type og størrelse. Det legges til grunn en fordeling på 31 rekkehus og 229 
leiligheter. I tillegg planlegges det bygget 1200 m2 til dagligvarehandel,  1800 m2 til tjenesteytende 
næring og en offentlig barnehage for 80 barn.  

Den nye bebyggelsen organiseres slik at det dannes intime og godt definerte uterom i ulik skala, som 
en kontrast til den store, åpne parken og jordbrukslandskapet rundt Veum. Byggene definere et 
sentralt torg i en tverrakse mellom hovedbygget og det gamle velferdsbygget som beholdes som 
grendehus.  

Mellom boligbyggene er det små og mellomstore uterom utformet for fotgjengere. Mindre 
lekeplasser integreres i alle rom, samtidig som en nærmiljøpark med allsidige lekemuligheter og den 
gamle parken vil gi gode og variere aktivitetsområder.  

Parkering for det gamle hovedbygget blir liggende på samme sted som i dag, vest for bygget. Det 
etableres en felles parkeringsplass knyttet til nærings- og forretningsarealene som er konsentrert 
langs den nye tverraksen. Øvrig parkering for beboere i blokk skal ligge i underjordiske 
parkeringsanlegg. Det kan etableres mindre parkeringsanlegg på bakkeplan. I rekkehusområdet 
planlegges parkering ved den enkelte bolig.  



Veum Park - Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning multiconsult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning 6 Utredningsalternativer

 
 

10214972-PLAN-RAP-001  25.05.2021 / 02 Side 41 av 79 

 
Figur 6-3: Fra skisseprosjekt 2021, illustrasjonsplan 

 Hovedgrep 

Hovedbygningen, parken og de 
verneverdige byggene langs hovedaksen 
forblir sentrale element på Veum.  Ny 
bebyggelse er konsentrert øst for den 
gamle, og fordeler seg på to hovedfelt. 
Det sørligste kan bebygges med 
rekkehus, det nordligste er et 
blokkområde. Sentralt i byggeområdet er 
det lokalisert handels- og næringsarealer 
ved et torg.  Det er avsatt plass til en 
barnehage i sørøst. Bygningene 
plassering skaper intime byrom og en 
stor variasjon i oppholdsarealer. Det 
planlegges etablert nye alleer og 
trerekker. 

Figur 6-4: Fra skisseprosjekt 2021, hovedgrep landskap  
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  Volumfordeling 

De generelle høydebestemmelsene sier at 
det ikke skal bygges mer enn fem etasjer 
utenfor byområdet, eller 18 meter over 
gjennomsnittlig gatenivå. Blokkene 
varierer mellom tre, 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. 

 

 

Figur 6-5: Fra skisseprosjekt 2021, volumfordeling  

 Trafikkløsning 

Hovedadkomsten er via Veum Allé. For 
bebyggelsen øst i planområdet vil adkomst 
også skje via Brønnerødveien.  Langs 
Veum Allé og Brønnerødveien er det 
regulert en gang- og sykkelveg/fortau. 
Inne på området vil det være et finmasket 
og oversiktlig nett av gangforbindelser, 
med fortau langs gatene og grusstier i 
parken. Biltrafikken vil i liten grad påvirke 
opplevelsen av torget og de øvrige indre 
byrommene.  

 

 

 

 

 

 

 

Gatene skal utformes med tanke på 
utryknings- og renovasjonskjøretøy. 

 

 

 

 

Figur 6-6: Trafikk gang og sykkel. Fra skisseprosjekt 2021

Figur 6-7: Utrykning. Fra skisseprosjekt 2021  
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Figur 6-8: Renovasjonsplan Fra skisseprosjekt 2021 

  Uteareal, bygulv og første etasjer 

 

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 
ved å legge til rette for planlagte og 
tilfeldige møter.  

 
 
 
 
 

 Parkering 

  

Parkering er i hovedsak lagt i 
parkeringskjellere og mot 
omkringliggende veier for å legge til rette 
for opphold, aktivitet og lek i Veum Parks 
mange uterom. Det er fem 
parkeringskjellere på området, i tillegg til 
mindre områder for parkering på terreng. 
Rekkehusene har biloppstilling ved 
inngangene. Barnehagen har parkering på 
eksisterende plass lengst sør i området. 

 

Figur 6-10: Uteareal, bygulv og første etasjer. Fra skisseprosjekt 2021  

Figur 6-11: Parkering. Fra skisseprosjekt 2021   
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 Lekeplasser 

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 
kvartalslekeplass og nærmiljøpark 
sentralt plassert.  

 

 

 

 

 Overvann 

Avrenningen fra terrenget øst for tomta 
følger terrenget sørover. Innenfor 
tomtens avgrensning vil overvann fra 
harde flater samles og ledes mot 
overvannsløsninger som infiltrerer og 
fordrøyer overvann. De blå feltene vist i 
figur 6-13 viser mulige arealer som kan 
benyttes til fordrøyning av overvann. 
Terrenget utformes for å sikre flomveier 
videre til Veumbekken.  

 

 

 

7 Konsekvensutredning 

7.1 Generelt 
Det er utført konsekvensutredning for temaene friluftsliv og barn og unges interesser, kulturarv, 
landskapsbilde og naturmangfold. Utredningene ligger som vedlegg til planen.  Statens vegvesens 
håndbok V712 er lagt til grunn for utredningene. Her gjengis et sammendrag av innholdet i de fire 
temarapportene.  
Konsekvenser av alternativ 1 – planforslaget- vurderes opp mot referansealternativet 
(nullalternativet). Alternativene er beskrevet nærmere i kap. 6.1 – 6.2.  
 

Figur 6-12: Lekeplasser. Fra skisseprosjekt 2021 

Figur 6-13:  Overvann. Fra skisseprosjekt 2021  
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7.2 Friluftsliv og barn og unges interesser 

 Ferdselsforbindelser  

Dagens situasjon 
I forbindelse med planer for Brønnerød er det regulert gang- og sykkelveg langs Veum Alle opp til 
Brønnerødveien og fortau videre sørover langs denne. Det er regulert planskilt kryssing med bru over 
Veumveien mellom Hestehagen og veg vestover mot Ambjørnrød skole. Disse planlagte anleggene 
inngår i 0-alternativet. 
 
Veumveien, Evenrødveien, Veum Allé og Hestehagen representerer viktige ferdselsforbindelser. 
Gang- og sykkelvegen langs Veumveien inngår i hovedsykkelnettet i Nedre Glomma i den standard 
den er bygget ut. Brukerfrekvensen for gang- og sykkelvegene er usikker, det foreligger ikke tellinger.  
 
Det er gang- og sykkelveg langs nedre del av Evenrødveien og opp langs Veum Alle fram til aksen opp 
mot hovedbygningen.  Hestehagen, som går fra Veumveien opp til Veum Park, har blandet trafikk 
med langt færre biler enn de andre veiene i delområdet.  
 
Tverrforbindelsen med den planlagte brua over Veumveien representerer en viktig forbindelse fra 
Ambjørnrød mot Fredrikstadmarka. Ved utbygging av Veum Park og Brønnerød vil vegen være 
skoleveg for barna i utbyggingsområdene. 

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

        
 

Gang- og sykkelvegen langs Veumveien omfatter en ferdselsforbindelse hvor det er sykkel- og 
gangvei av lokal og regional betydning. Veien inngår i et større sykkelnettverk som er mye brukt, og 
har betydning både lokalt og regionalt.  
 
Tverrforbindelsen mellom Ambjørnrød og marka og gangvegen langs Veum Alle er viktige som 
skoleveger, og som atkomst til marka. De har også potensiale for økt bruk ved utbygging av boliger 
på Veum Park og Brønnerød. Gangbroen ivaretar tilgjengeligheten til friluftsinteressene, og sikrer 
dermed barn- og unges interesser. 

 
Planforslaget 
Planalternativet medfører ingen endringer i gang- og sykkelvegnett som inngår i 0-alternativet. 
Utbyggingen får dermed ingen konsekvens ut over at anleggene får flere brukere.  
 

Figur 7-1: Gang- og sykkelveg langs Veumveien (venstre) og langs Veum Alle (høyre) 
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 Friluftsliv og barn og unges interesser.  

Dagens situasjon 
Planområdet omfatter Veum Park og hele det gamle institusjonsanlegget på Veum. Influensområdet 
for temaet omfatter også arealer mellom Veum Park og marka. Innenfor planområdet finnes store, 
grønne parkarealer av historisk betydning. I tillegg finnes flere bevaringsverdige bygninger.  Parken 
og institusjonsområdet var tidligere mye brukt og representerer en viktig del av stedets identitet. I 
dag bruker mange grupper parkanlegget ved felles aktiviteter som hundetrening og droneflyging. 
Andre går tur og trener langs gangvegene i parkområdet. Det er sannsynlig at hovedaksen, vegen opp 
mot Brønnerødveien og parken i sørvest i større grad benyttes til ferdsel enn arealene mellom den 
øvrige bebyggelsen.  
 
Institusjonsområdet har stor symbolverdi på grunn av sin historie. Parkarealene har romlige og 
visuelle kvaliteter som innbyr til opphold og bruk, og internvegnettet gir gode ferdselskorridorer. 
Nærheten til marka gjør at delområdet oppleves av mange mennesker selv om de ikke beveger seg 
gjennom det.  

 
 

Nord, øst og sørøst for selve planområdet ligger utfartsparkering, boligområdet øst Brønnerødveien, 
Såpefabrikken, Fredrikstadmarka barnehage og tilgrensende ballbane. Lysløypa går gjennom østre 
del av området. Rett sør for barnehagen ligger et åpent dyrka område, og sør for dette finner vi 
Fredrikstad Skiarena. 
 
Området er et viktig atkomstområde til marka. Det brukes av mange, og har stor lokal betydning. 
Parkeringsplassen er mye brukt i forbindelse med utfart knyttet til friluftsliv, og er nærmeste 
parkeringsmulighet til skihytta. Når det er skiføre benytter mange Veum som utgangspunkt for turer i 
marka.  Spesielt småbarnsfamilier velger denne atkomsten fordi det er kort og lett løype fram til 
Skihytta. Området ved barnehagen brukes til skilek og aking. Lekeplassen brukes som lokal lekeplass 
utenom barnehagens åpningstid. Mange marka-brukere følger lysløypa og krysser gjennom området 
til fots, på sykkel og med ski. Gressbanen er mye brukt både til organisert trening og uorganisert 
ballspill. Dette er den eneste gressbanen i nærområde. Jordet sør for barnehagen er gjennom plan 
for Brønnerød, som inngår i 0-alternativet, planlagt utbygd som kvartalslekeplass samt til utvidelse av 
barnehagen.  

Figur 7-2: Store plenarealer med flotte løvtrær omkranser bebyggelsen på Veum Park. Plenarealene er 
godt vedlikeholdt og innbyr til lek og opphold. 
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Fredrikstad skiarena er et helårs treningsanlegg med kunstsnøproduksjon. Om sommeren er det 
rulleskiløyper, og om vinteren kjøres det skispor i lyssatt løype når det er mulig å produsere 
kunstsnø. Anlegget ligger i ytterkanten av Fredrikstadmarka. Området har stor brukerfrekvens og er 
lett tilgjengelig med eget parkeringsanlegg rett ved stadion. Skiarenaen benyttes til organisert og 
uorganisert trening, rekreasjon, lek, turområde og som konkurransearena. I og med at området 
benyttes som konkurransearena har det regional betydning. Området har visuelle kvaliteter og er 
godt tilrettelagt. Anlegget er fremdeles under utbygging 

 
Planalternativet 
Planalternativet medfører endring av det gamle institusjonsområdet på Veum ved at store deler av 
den gamle bygningsmassen saneres og østre del av området bygges ut med ny blokk- og 
rekkehusbebyggelse.  Den sentrale atkomstaksen med tilliggende bevaringsverdige boliger, den 
gamle hovedbygningen, parken nord og sør for denne og velferdsbygget skal bevares.  Den nye 
blokkbebyggelsen lokaliseres i en åpen kvartalsstruktur nordøst i området. I sørøst skal det bygges 
rekkehus som blir liggende med direkte kontakt mot parken.  Helt i sør er det avsatt areal til bygging 
av en barnehage. Det skal etableres en kvartalslekeplass sentralt i anlegget, og det skal bygges 
nærlekeplasser i blokk- og rekkehusområdet.  

For mulighetene til å drive friluftsliv og for barn og unge i området vil planalternativet gi en positiv 
effekt ved at det tilrettelegges nye leke- og oppholdsarealer i den delen av planområde som i dag er 
lite brukt. Utbyggingen vil ikke ha konsekvenser for arealene inn mot marka, bortsett fra at 
brukergruppen blir større. Som boligområde vil Veum Park bli spesielt attraktivt for mennesker som 
er opptatt av rekreasjon, trening og friluftsliv. 

7.3 Kulturarv 
Konsekvensutredningen for kulturarv ser på både enkeltbygningene og kulturmiljøet innenfor 
planområdet og i influensområdet.  
Dagens situasjon 
Bebyggelsen på Veum er preget av tre perioder. På 1800-tallet var Veum et gårdsbruk som i 1834 
bestod av et våningshus i 2 etasjer med 12 værelser og kjøkken, og en låve som senere ble revet. Kun 
våningshuset står i dag. Fra 1914 ble Veum etablert som et psykiatriske sykehus. Senere har stadig 
nye bygninger blitt oppført i regi av sykehuset. 
 

Figur 7-4: Gressbanen benyttes til 
organisert trening og uorganisert ballspill 

Figur 7-3: Lysløypa nordover fra Veum 
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Figur 7-5: Hovedbygningen på Veum sykehus ble bygget i 1914. Tegnet av ark. Kristian Biong 

Sykehusbygningen fra 1914 ligger plassert på et lite platå i Veumdalen. Det er et vakkert og velformet 
anlegg med akser og allèer som ender i en rondell foran den monumentale sentralbygningens 
hovedinnganger. Sentralbygningen er utformet med to fløyer plassert symmetrisk på 
hovedbygningen, og har store, valmete tak som avsluttes med vipp ved gesims. Hele anlegget er 
bygget om en nord-sør gående akse, med park og allè på forsiden av sykehusbygningen.  
 

 
Figur 7-6: Allèen opp mot hovedbygninger ender i en rondell foran bygget 
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Figur 7-7: Administrasjonsbygningen til venstre er eneste bygning fra Veum gård. Huset er bygget i 1828.  
Overlegeboligen til høyre ble tegnet av ark. Kristian Biong og bygget i 1914. 

Våningsbygningen på Søndre Veum gård og Overlegeboligen i klassisistisk stil er plassert på hver side 
av sykehusallèen nær Veum Allè. Våningshuset på Søndre Veum gård er SEFRAK-registrert og antatt 
oppført i 1824. Etter 1914 ble bygningen en del av sykehusanlegget og brukt til administrasjons – og 
legekontor. 
 
Planforslaget 
Innenfor planområdet finnes det som nevnt bygninger og kulturmiljø med varierende verdisetting. 
Tiltaket vil bevare flere bygninger fra flere tidsperioder, og derved vise tidsdybden og kontinuiteten 
som kulturmiljø. Opprettholdelsen av deler av parken og alleen som fører opp til hovedbygningen vil 
sammen med de omkringliggende bevarte bygningene være identitetsskapende elementer som 
viderefører områdets kulturminneverdier. 
 

 
Figur 7-8: Pasientkoloniene, oppført i 1914. Tegnet av ark. Kristian Biong. Disse blir ikke berørt av planen. 

Influensområdet inkluderer bygninger fra etter 1900 som ikke har vesentlig egen kulturminneverdi, 
men som er med på å fortelle sykehusets historie. Planforslaget påvirker ikke disse bygningene.  

7.4 Landskapsbilde  

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 landskapet oppleves som fysisk form.  

Det aktuelle planarealet Veum ligger innenfor region 03 Leirjordsbygdene på Østlandet. 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 oppdyrket. På grunn av det flate terrenget er jorden i dette området lettdrevet og egner seg 
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godt til maskinbruk. Store åkerlandskap dominerer.Husdyrholdet har gått kraftig tilbake i moderne 
tid, og tidligere beitemark gror ofte igjen.  

Planområdet på Veum består i all hovedsak av det som tidligere utgjorde Veum psykiatriske sykehus. 
Det var drift i området frem til 2015. Området består av bebyggelse tilpasset den institusjonen som 
en gang var her og et større parkdrag, avgrenset av landbruksområder og boligområder. Det er 
betydelig bygningsmasse innenfor planområdet i dag. Bygningene på Veum har stort behov for 
oppgradering eller rehabilitering. Det er flere verneverdige bygninger innenfor området. 

 
Figur 7-9: Bildet er tatt en gang mellom år 2000 og 2015, og viser bebyggelsen og parkanleggene på Veum. 

Planalternativet består av en utvikling av Veum Park, hvor de fleste strukturer rives og erstattes med 
ny bolig- og næringsbebyggelse. Det legges til rette for å bevare hoveddelen av eksisterende 
parkareal, i tillegg til å etablere nye utearealer rundt Veum. I planforslaget bevares og gjenbrukes 
den kulturhistoriske 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 bolig- og næringsbyggene forholder seg til det historiske bygget og 
parken som sentrale elementer på tomten. Området revitaliseres med hovedbygget som identitets-
skapende element og sentralt fokuspunkt. Alléen langs aksen inn mot den historiske bebyggelsen 
fornyes, gatenettet rustes opp og blir en sentral adkomst til området. Bevaringsverdige bygg rustes 
opp. 
Analysen viser at tiltakene innenfor byggeområdet får liten/ingen konsekvens for de omkringliggende 
arealene utenfor planområdet. Parken og den bevarte bebyggelsen i vest blir liggende som en visuell 
buffer mot jordbrukslandskapet og bebyggelsen i sør, vest og nord.  

Innad i utbyggingsområdet vil det bli liten endring i de delene som omfatter bebyggelse og 
parkanlegg som skal bevares. I de nye byggeområdene med blokk og rekkehus vil ny bebyggelse med 
gater, lekearealer og grønne områder ha en positiv konsekvens for landskapsbildet.   
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Figur 7-10: Planområdet sett fra Veumveien før utbygging 

 

 
Figur 7-11: Planområdet sett fra Veumveien etter utbygging 
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Figur 7-12: Planområdet sett fra Ambjørnrød før utbygging 

 

 
Figur 7-13: Planområdet sett fra Ambjørnrød etter utbygging 
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Figur 7-14: Planområdet sett fra nord før utbygging 

 

 
Figur 7-15: Planområdet sett fra nord etter utbygging 

7.5 Naturmiljø 
Beskrivelsen er hentet fra (BioFokus, 2015): 
«Planområdet ligger i boreonemoral vegetasjonssone og i svakt oseanisk vegetasjonsseksjon, og det hører til 
landskapsregion 3 Leirjordsbygdene på Østlandet. Berggrunnen i området består av Iddefjordsgranitt. Området 
ligger under marin grense, og har tre typer løsmasser av marin opprinnelse: tynn hav-/strandavsetning, tykk 
havavsetning og marin strandavsetning. Løsmassene er i stor grad planert ut, og det meste av arealet er 
bebygd eller kultivert til gressplen. 
Det er noen små arealer med kratt og tresjikt innenfor planområdet, og en lengre skogteig ligger (utenfor) langs 
grensa i sørøst. Både boreale treslag og edelløvtrær er representert. 
Området har parkpreg med både unge og gamle enkelttrær og alleer. En del hagearter og fremmedarter er 
representert i beplantningene i tillegg til hjemlige treslag og busker.» 

Kartlegging av naturmangfold viser at de registrert naturtypene innenfor planområdet har middels 
eller stor verdi og at det er registrert flere hensynsområder med noe verdi.  
Konsekvensene for planalternativet er vurdert til ingen/ubetydelig miljøskade for tre naturtyper og 
betydelig miljøskade for en naturtype grunnet at en allé med eldre trær skal fjernes. Denne er 
vurdert som en naturtype med middels verdi. De resterende verdiene i form av store gamle trær blir i 
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stor grad hensyntatt. Det er lagt frem forslag om skadereduserende tiltak, og det er gitt noen 
føringer i forbindelse med anleggsarbeid. 

 

         
 

Figur 7-16: Det har vært fokus på søylealmene opp mot hovedbygningen. Trærne er i svært ulik forfatning, og 
planen legger opp til at trerekkene skal erstattes med nye trær.  

7.6 Oppsummering av konsekvenser, samlet vurdering og anbefaling 
Ingen av temarapportene konkluderer med at en utbygging av Veum Park får store negative 
konsekvenser for området.  Ut fra et kulturminnevernssynspunkt er det viktig at verneverdige bygg 
får en ny bruk som sikrer opprusting og vedlikehold. Med hensyn til friluftsinteressene ved Veum blir 
de lite påvirket av utbyggingen.  Anlegges egen verdi vil bli større ved bevaring av den sentrale 
parken, samtidig som det bygges nye leke- og oppholdsarealer. For naturmangfold vil utbyggingen 
føre til at en del store trær blir felt. Gamle trær er viktige for mange andre arter.  

Landskapsbildet blir ikke vesentlig forringet fordi utbyggingen ivaretar hele den vestlige delen av 
anlegget.  Denne er sterkest fokusert og har størst fjernvirkning. Fornyelse og opprusting av 
bebyggelse og uteområder for øvrig vil ha en positiv konsekvens for landskapsbildet.   

 Samlet vurdering og anbefaling 

Konsekvensutredningen oppsummerer at planalternativet samlet sett vil ha en positiv konsekvens for 
Veum i fremtiden. Det anbefales at planalternativet videreføres.  

7.7 Avbøtende og kompenserende tiltak 
Avbøtende og skadereduserende tiltak er i hovedsak knyttet til tap av verdifull vegetasjon. 
Planforslaget legger imidlertid opp til etablering av nye trerekker og alleer.  Av hensyn til biologisk 
mangfold er det aktuelt å deponere hogstavfall fra gamle trær på en slik måte at insekter, lav og 
moser fortsatt kan vokse på de døde trærne. 
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 Oppfølgende undersøkelser eller overvåking 

En marginal del av syd-vestre hjørne av bygningen som tidligere inneholdt ungdomspsykiatri, som er 
planlagt revet, går inn i sikringssonen rundt automatisk fredet område ID-219559 (se figur 6). Rivning 
av bygningen bør overvåkes og kulturminneforvaltningen i fylket kontaktes før oppstart.  

 

8 Beskrivelse av planforslaget 
Reguleringsplanen er en detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Planen baserer seg på et 
skisseprosjekt fra 2020, revidert 2021, for utvikling av området på Veum Park. Erfaringsmessig vil det 
ved detaljert prosjektering av bebyggelsen være behov for mindre justeringer av skisseforslaget.  En 
har derfor valgt en detaljeringsgrad på plankartet som gir mulighet for det.  Det betyr bl.a. at kartet 
ikke viser hele det interne vegnettet, nærlekeplasser eller fotavtrykk for planlagt bygningsmasse. 
Bestemmelsene gir føringer for utforming av kvartalene, og skisseprosjektet har status som en 
veiledende plan. Før de enkelte byggeområdene kan detaljprosjekteres skal det foreligge en plan for 
det overordnete vegsystemet gjennom byggeområdene.  

Underjordiske parkeringsanlegg fremgår av illustrasjonsskisser på plankartet, og forankres primært i 
reguleringsbestemmelsene.  

8.1 Planlagt arealbruk 

 
Figur 8-1: Reguleringsplankart Veum Park  

Skisseforslaget som danner grunnlaget for reguleringsplankartet er beskrevet i kap. 6.2. 
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 Reguleringsformål  

Området er regulert til følgende formål: 

Pbl. § 12.1 Bebyggelse og anlegg PBL § 12-5, ledd nr. 1  
- Konsentrert småhusbebyggelse BKS1-2   (1112) 
- Blokkbebyggelse BBB1-4    (1113) 
- Barnehage BBH1-2    (1161) 
- Vel- og bydelshus VB1    (1164) 
- Lekeplass – Nærmiljøpark BLK   (1610) 
 
Kombinerte bebyggelses- og anleggsformål 
- Bolig/forretning/tjenesteyting BFT1  (1800) 
- Bolig/kontor BKB1    (1804) 
 
Pbl. § 12.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur PBL § 12-5, ledd nr. 2  
- Kjøreveg SKV1-4    (2011) 
- Fortau SF1-3     (2012) 
- Gang- og sykkelveg SGS1-5   (2015) 
- Parkering SPA1     (2080) 
 
Pbl. § 12.3 Grønnstruktur PBL § 12-5, ledd nr. 3    
- Park G1-3      (3050) 
 
Hensynssoner: PBL § 12-6 
Sikringssone  
- Frisikt       (H140)  
 
Faresone 

               Ras og skredfare    (H310) 
 
Sone med angitte særlige hensyn 
-  Bevaring kulturmiljø     (H570) 
-  Bevaring naturmiljø    (H560) 
 
Båndleggingssoner 
-   Båndlegging etter lov om kulturminner   (H730) 
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Tabell 1: Arealtabell 

 

 

8.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål  
Plankart og reguleringsbestemmelser gir føringer for følgende tema:  

 Fellesbestemmelser 

Fellesbestemmelsene omfatter krav som stilles til miljø, støy og forurensning (herunder også 
overvann og flom), kulturminner generelt, estetikk, krav til innholdet i søknad om tiltak, krav knyttet 
til universell utforming og grunnforhold. Det stilles krav om utarbeidelse av en miljø- og 
ressursstrategi og til utarbeidelse av en miljøoppfølgingsplan.  

 Bebyggelse og anlegg 

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg åpner for at en ved detaljering kan gjøre mindre 
justeringer mellom de ulike reguleringsformålene og atkomstvegene. Det stilles krav knyttet til 
parkering for bil og sykkel. Det stilles krav knyttet til avfallshåndtering med nedgravde containere og 
atkomst for servicekjøretøy og brannbil. Sandlekeplasser skal plasseres i boliggruppene maks. 50 
meter i luftlinje fra bolig, nærmiljøpark med kvartalslekeplass med avstand henholdsvis 400 og 200 
meter. Det stilles krav til størrelse og innhold i anleggene.  

Bestemmelsene åpner for at en skal ta i bruk solcelleanlegg og/eller jordvarmeanlegg. Trafo kan 
plasseres i byggeområder. På større bygninger tillates mindre oppbygg over tak for tekniske 
konstruksjoner og heis. Byggeområder utenfor hensynssone kulturmiljø kan benyttes som 
riggområder.  

Konsentrert småhusbebyggelse BKS1 omfatter et planlagt rekkehusområde som skal ligge øst for 
parken og hovedaksen, sørøst i planområdet. Internvegsystemet kan fastlegges i forbindelse med 
rammesøknad, og det stilles krav om sandlekeplasser. 
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BKS2 omfatter et verneverdig hus som sammen med hovedbygget og parken ligger innenfor en 
hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Huset har en markert beliggenhet ut mot jordene vest for 
Veum Park, og eiendommen er en visuelt viktig del av atkomsten til byggeområdet.  Huset skal 
benyttes til bolig, og det kan seksjoneres.  

Blokkbebyggelse BBB1-5 omfatter hovedtyngden av den nye boligbebyggelsen på Veum Park, inklusiv 
hovedbygningen. De nye blokkene er plassert i nordøst og inn mot en ny tverrakse i planområdet i en 
åpen kvartalsstruktur.  Også her stilles det krav til sandlekeplasser. 

Vel- og bydelshus VB1 omfatter det eksisterende velferdsbygget fra sykehustiden.  Bygget skal tas 
vare på og skal dekke fellesfunksjoner knyttet til det nye boligområdet.  

Lekeplass BLK er en offentlig nærmiljøpark med integrert kvartalslekeplass som er plassert sentralt i 
byggeområdet med direkte kontakt mot det store parkanlegget sør for hovedhuset. Parken skal gi et 
allsidig aktivitetstilbud til alle potensielle brukere. 

Midt i byggeområdet er det lagt ut et område til kombinerte formål bolig, forretning og tjenesteyting, 
BFT1. Butikk- og næringslokaler skal lokaliseres i nederste etasje i kvartalet, med direkte kontakt ut 
mot den nye tverraksen. I de øvre etasjene kan det etableres boliger.  

Et av de bevaringsverdige bolighusene øst for aksen inn mot hovedbygget er regulert til kombinert 
formål bolig/kontor,, BKB1. Bygget er viktig innenfor hensynssonen kulturmiljø.   

Det skal bygges underjordiske parkeringsanlegg under BBB2-5 og BFT1. Oppsamlingspunkt med  
nedgravde avfallscontainere kan etableres i byggeområdene.  

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Aksen fra Veum Alle fram mot hovedbygningen, samt tverraksen mellom denne og Velferdsbygget, er 
regulert som offentlig kjørevei, SKV1-2.  SKV3 er en offentlig kjørevei som går fra Brønnerødveien 
ned til nærmiljøparken.  Vegene skal benyttes som atkomstveg for tilliggende bebyggelse.  

Langs aksen fram mot hovedbygget og langs sideaksen er det regulert gangarealer SF1-3. Alleer skal 
etableres på gangarealene for å understreke akser og retninger i anlegget.  

Eksisterende gangveier i parkområdet sør for hovedbygget er regulert inn, SGS1-3.  I tillegg er det lagt 
inn to kjørbare gangveier (SGS4-5) gjennom felt BB3-4. Disse skal knyttes sammen med det øvrige 
internveinettet. Kjøring skal begrense til nyttetrafikk, varelevering og utrykningskjøretøy. 
Skisseprosjektet viser hovedtrekkene i et framtidig gangveinett (se fig. 6-6). 

Parkering SPA1 omfatter eksisterende parkeringsplass på bakkeplan vest og nord for det gamle 
hovedbygget. Denne skal benyttes av beboere i hovedbygget. Det kan etableres renovasjonsplass 
med nedgravde containere på området. Øvrig parkering vil skje både på mindre plasser på bakkeplan 
og under bakken.  Fordeling av plasser vil fremgå av rammesøknad for de enkelte byggeområdene. 

 Grønnstruktur 

Parken, som er en sentral del av det gamle anlegget ved institusjonen på Veum, er regulert til park 
G1-3. Anlegget skal opprettholdes som en sammenhengende, grønn omramming av det gamle 
hovedbygget og de to bevarte villaene.  Parkanlegget skal opprettholdes som åpne gress-sletter med 
store enkelttrær.  Anlegget, eller deler av det, kan tilbakeføres til tidligere dokumentert tilstand (Se 
temarapport Kulturarv, fotovedlegg).  Det åpnes også for etablering av overvannsdammer 
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 Rekkefølgebestemmelser 

Det stilles rekkefølgekrav om at helhetlig plan for internt vegnett (kjøre- og gang/sykkelveier) skal 
foreligge før det kan gis noen rammetillatelser for nye bygg.  På samme tidspunkt skal det foreligge 
helhetlig plan for renovasjonssystemet. Gangbru over Veumveien skal være bygget før brukstillatelse 
for første bolig. Byggeområdene kan bygges etappevis. Opparbeidelse av sandlekeplasser skal skje 
før brukstillatelse gis for tilliggende boliger.  Kvartalslekeplass skal ferdigstilles før det kan gis 
brukstillatelse til mer enn 25 leiligheter i BBB1-2 og BKT. Nærmiljøpark skal ferdigstilles før det kan 
gis brukstillatelse til mer enn 50 leiligheter. 

Det stilles krav om tiltak for å sikre stabilitet, og etablering av ny  vannforsyning. Det stilles krav om 
tilbakeføring av parkareal, ferdigstilling av utearealer, tidspunkt for ferdigstilling av gang- og 
sykkelveger og planting av allè. Det er også rekkefølgekrav knyttet til oppgradering av Veum Alle, 
Brønnerødveien og Hestehagen. 

 Hensynssoner 

De to villaene, hovedaksen, hovedbygget og store deler av parken omfattes av en hensynssone for 
bevaring av kulturmiljø. Det er intensjonen at en på denne måten skal opprettholde det 
monumentale og ærverdige miljøet i den sentrale delen av det gamle institusjonsanlegget, samtidig 
som bygningene tas vare på og får nye funksjoner. Bestemmelsene åpner for etablering av nedgravd 
søppelanlegg, overvannsdammer, og tilbakeføring av hageanlegget til tidligere dokumentert tilstand.  

 

                             

Enkelte store, gamle trær har fått en hensynssone bevaring. 

Kjente kulturminneregistreringer som ikke blir berørt av planforslaget er markert med 
båndleggingssone.  

Område der det skal gjøres stabiliseringstiltak er markert som faresone. Det er vist frisiktsoner i 
forhold til kjøre- og gangarealer i kryss mellom hovedakse og Veum Alle.  

Figur 8-2: Trær på BKS2 og BKB1 som har fått hensynssone bevaring naturmiljø 
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8.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Reguleringsplanen bygger på et skisseprosjekt som er diskutert med Fredrikstad kommune og Viken 
fylkeskommune.  I prosjektet har en tatt utgangspunkt i de store verneverdiene som eksisterende 
bygninger og parkområdet representerer, og en har lagt til grunn at det nye byggeområdet skal 
underordne seg de gamle hovedstrukturene.  Samtidig har en hatt som mål at det nye boligområdet 
skal ha en urban karakter, og at området skal ha en variasjon i bygningsstørrelser, byrom og plasser. 

 Bebyggelsens plassering, bygningshøyder og utforming 

Hovedbygningen på Veum er bevart, det samme er to villaer som ligger på hver sin side av den 
markerte aksen fram mot hovedbygningen fra Veum alle. Det gamle velferdsbygget på Veum som 
ligger ut mot en tverrakse til hovedaksen er også bevart. Bygningene og parkanleggene rundt dem er 
omfattet av en hensynssone kulturmiljø. Dette har vært utgangspunktet for plassering av ny 
bebyggelse på eiendommen.   

 

   

Den nye bebyggelsen er delt i to typeområder.  I sørøst med direkte kontakt ut mot den grønne 
parken ved hovedbygningen er det lagt et rekkehusområde med rekkehus i 2-3 etasjer.  Husene er 
lagt i en vifteform langs to veier.  Hvert hus har parkering på egen tomt.  

I den sentrale delen av området som i dag er et atriumkompleks er det lokalisert bebyggelse for 
kombinert bruk forretning, bolig og næring.  Bebyggelsen er trukket så langt øst at den flukter med 
østfløyen på hovedbygget, og bygningshøyden er trappet ned mot vest.  Forretninger og 
næringsvirksomhet skal ligge i første etasje, høyere opp er det boliger.  Bebyggelsen varierer i høyde 

Figur 8-3: Hovedbygningen og de to villaene som flankerer atkomstalleen skal tas vare på 
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fra 13 til 16 meter. Fasadene er trukket inn mot tverraksen mot velferdsbygget og mot den interne 
gangveien SGS5. Trafikk- og parkeringsarealet legges samlet på nordsiden av bebyggelsen. Det er 
parkeringskjeller under bebyggelsen med nedkjøring langs vestfasaden. 

Øvrig blokkbebyggelse er lokalisert langs to nye kjørbare gangveier og en atkomstveg fra 
Brønnerødveien. Her er det planlagt blokker som er plassert i en åpen kvartalsstruktur.  Høyden 
varierer fra fire til fem etasjer. Under blokkene er det parkeringskjellere. Blokkene er plassert slik at 
beboerne får atkomst fra felles byrom med sandlekeplasser og felles oppholdsarealer. Blokkene er 
trukket litt vekk fra Brønnerødveien. Byggegrensen mot Brønnerødveien er satt til åtte meter fra 
grensen til reguleringsformålet. Byggegrense til midt veg blir ca. 15 meter, i samsvar med krav i 
veiloven. Dette gir en avstand på 25-30 meter til bebyggelsen på motsatt side av Brønnerødveien.  
Det er stilt krav om at fasadelengder ikke kan overskride 32 meter.  

 
Figur 8-4: Nedkjørsel til parkeringskjeller i BFT1 langs vestsiden av bygget, utenfor byggegrensen.  

 
Figur 8-5: Snitt gjennom blokkbebyggelsen i BBB3-4. Illustrasjon fra skisseprosjektet.  

Skisseprosjektet legger vekt på at en skal benytte materialer og farger som harmonerer med den 
store, gule, pussete murbygningen. Reguleringsbestemmelsene sier at det skal benyttes tegl, mur, tre 
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og glass i fasader, og at fargene skal tilpasses de vernete byggene. Det skal etableres nye trerekker og 
enkelttrær. 

 Grad av utnytting  

Grad av utnytting varierer. Hovedbygningen (BBB1) med nærområde har en % BYA på 37 % i dag, og 
endres ikke. Bolighuset nordvest ved alleen (BKS2) har en % BYA på 14. Her åpnes det for at det kan 
lages en parkeringsplass pr. boenhet ved evt. seksjonering av bygget, og % BYA er derfor satt til 20 %.  
Den vernete bygningen (BKB1) på motsatt side alleen har en % BYA i dag på 8 % uten parkering. % 
BYA settes derfor til 12 %.  

Blokkområdene BBB2-5 er i skisseprosjektet illustrert med en bygningsmasse uten bakkeparkering 
som tilsvarer % BYA 26 % på BBB2, 20 % på BBB3 og 17 % på BBB4-5 i planforslaget. Disse områdene 
er gitt en % BYA i planen på henholdsvis 30 %, 25 % og 22 %.  

For BFT1, bolig, forretning og tjenesteyting, som ligger sentralt i nordre del av Veum Park er det gitt 
en høy utnyttelsesgrad. Dette kvartaler er planlagt bygget ut med en tett bebyggelse med forretning 
og tjenesteytende næringsfunksjoner på bakkeplan, og med tilliggende trafikkarealer for parkering, 
manøvrering og varelevering. % BYA er satt til 70 %. Skisseprosjektet viser 67 %. 

Velferdsbygget VB1 er vernet, og planen åpner ikke for endring av utnyttelsesgraden.  

Rekkehusområdet lengst sør (BKS1) har fått en % BYA på 30 %. Skisseprosjektet viser BYA 26 %. Dette 
inkluderer en parkeringsplass pr. boenhet.  

 Antall arbeidsplasser, antall m2 næringsareal 

Planen åpner for etablering av inntil 1200 m2 forretningsareal og inntil 1800 m2 for tjenesteytende 
næring i BFT1. Hvor mange arbeidsplasser dette vil gi er vanskelig å si noe om på dette tidspunktet i 
planprosessen.  Forretningsarealet er tenkt benyttet til en dagligvarebutikk. Det er også ønskelig at 
det etableres en type serveringssted, som f.eks. kaffebar eller pubDet er avsatt areal til bygging av en 
ny barnehage for 80 barn.. Det er antatt 20 ansatte i tilknytning til barnehagen. 

 Antall boliger, leilighetsfordeling 

I skisseprosjektet er det lagt til grunn at Veum Park kan utvikles med ca. 260 leiligheter. Det er 
planlagt to, tre og fireroms leiligheter. Det er gitt tillatelse til 29 leiligheter i eksisterende 
hovedbygning. Det søkes nå om 34 leiligheter.  Skisseprosjektet viser totalt 229 leiligheter og 31 
rekkehus på et tomteareal på 80 200m2..  

8.4 Boligmiljø/bokvalitet 
Det er viktig at Veum Park får fellesfunksjoner med treffsteder og aktiviteter som gjør at folk kan 
møtes. En har tilstrebet en tetthet i bebyggelsen for å skape uformelle møtepunkt mellom beboerne. 
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Figur 8-6: Tverraksen opp mot velferdsbygget vil bli det viktigste samlingsstedet for beboerne på Veum.  

Tverraksen opp mot velferdsbygget vil bli et viktig sted for beboerne.  Aksen har direkte kontakt til 
nærmiljøparken og velferdsbygget. Torget vil bli en sentral møteplass. I planen er det satt en 
minimums- og en maksimumsstørrelse på plassen (min. 200 – maks. 300 m2) for å sikre at den får en 
menneskelig dimensjon tilpasset byggeområdets størrelse.  

Beboere i Veum Park vil få et unikt tilbud om leke- og rekreasjonsarealer. Tett inn mot husene blir 
det lekeplasser  og oppholdsarealer, det bygges en nærmiljøpark med integrert kvartalslekeplass, og 
den gamle parken rammer inn store deler av byggeområdet. Rett ved siden av går lysløypa ut i 
marka, og Fredrikstad Skiarena ligger rett sør for bebyggelsen. Ved lysløypa ligger det treningsbaner. 

Velferdsbygget bevares som et velforeningsbygg med mulighet for trening og ulike typer 
foreningsvirksomhet og andre samlinger. Lokalene vil trolig også kunne benyttes til private 
arrangement. Framtidig driftsform er foreløpig ikke avklart. 

Sol er en vesentlig trivselsfaktor. På Veum Park vil en få gode solforhold ved alle boenheter og på 
viktige felles bruksarealer.  
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Figur 8-7: Illustrasjonen viser hvor lenge ulike deler av området er skyggelagt mellom klokka 12 og 18 ved 
sommersolverv.  

Med store gressflater er det ikke behov for å etablere grønne tak for fordrøyning av overvann. 
Grønne tak vil heller ikke være et trivselselement etter som svært få beboere vil ha utsikt mot 
takflatene. Takflater kan bli tatt i bruk til etablering av solcelleanlegg som et supplement til 
jordvarme. Lave tak på kombinert nærings- og boligbebyggelse i felt BFT1 vil ha 
takhageanlegg. Noen tak kan bli benyttet til private uteanlegg. Felles takterrasser skal ha 
beplantning på minst 20 % av arealet.   

8.5 Parkering 
Reguleringsplanen legger til grunn at en vesentlig del av parkering i Veum Park skal skje under 
bakken. Planbestemmelsene punkt 3.2 er utgangspunkt for skisseforslaget. 

Formål Ordinær parkering bil 
minimum  

Ordinær parkering bil 
maksimum 

Parkering for bil for 
funksjonshemmede, 
minimum 

Leiligheter, rekkehus 0,5 pr. enhet 1,2 pr. enhet O,1 pr. enhet 
Forretning  2 pr. 100 m2 BRA 0,15 pr. 100 m2 BRA 
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Kontor  2 pr. 100 m2 BRA 0,075 pr. 100 m2 BRA 
Forsamlingslokale  5 pr. 100 m2 BRA 0,25 pr. 100 m2 BRA 
Barnehage 0,1 pr. barn 0,2 pr. ansatt,  

0,25 pr. barn 
0,05 pr. ansatt 

 
Formål  Minimum antall plasser for sykler 
Leiligheter, rekkehus <50 kvm BRA 1 
Leiligheter/rekkehus > 50 kvm BRA 2 
Forretning  2 per 100 kvm BRA 
Kontor/Tjenesteyting  3 per 100 kvm BRA 
Barnehage 1 per ansatt 

0,1 per barn  
 

Minimum 25 % av sykkelparkeringslassene skal være under tak. Sykkelparkering skal lokaliseres nært 
inngangsdører. Ved plassering i parkeringskjellere/fellesgarasjer skal sykler være lokalisert nær heis og 
trapperom. Alle felles sykkelparkeringsplasser skal ha belysning og mulighet for å låse fast sykkel.  
Minst fem prosent av sykkelplassene skal være tilrettelagt for lastesykkel/sykkelvogn. 

Mens rekkehusbebyggelsen har parkering ved egen inngang, er beboerparkering for blokkene i 
hovedsak lagt under terreng i fire parkeringskjellere (foreløpig).  Parkeringsplassen ved hovedhuset 
beholdt, og det er planlagt parkering på bakkeplan knyttet til forretnings- og næringsbygget i BFT1. 
Eksisterende parkeringsplass helt sør i parken knyttes til barnehagen, men vil være tilgjengelig for 
andre som gjesteparkeringsplass i helger og på kveldstid. I tillegg er det mulighet for etablering av 
mindre parkeringsfelt ellers i bebyggelsen.  I fig. 8-8 er det vist skissemessig plassering av: 

HC-parkering:      25 for bolig    6 for næring/forretning   1 for barnehage 
P-plasser:   309 for bolig  54 for næring/forretning 12 for barnehage 
Sykkel:   474 for bolig  78 for næring/forretning 

 

 
Figur 8-8: Skisse parkering som er vist i skisseforslaget.   
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8.6 Tilknytning til infrastruktur 

 Veg 

Veum Park vil få hovedatkomst fra Veum Alle. Utbyggingsområdet grenser også mot Brønnerødveien 
og Hestehagen som vil være viktige atkomster for syklister og gående.  

 Vann og avløp 

Veum Park skal knyttes til offentlig nett for vannforsyning og avløp. Det skal etableres 
fordrøyningsanlegg for overvann. Se punkt 8.15. 

 Energi 

Strømforsyning til feltet skjer ved påkobling til eksisterende nett i området. Behovet for 
nettutbygging avklares med leverandør.  

Området ligger utenfor konsesjonsområdet for Fredrikstad Fjernvarme. Av hensyn til avstand til 
nærmeste tilknytningspunkt anses fjernvarme som lite aktuelt for området. 

Utbygger ønsker å etablere jordvarmeanlegg og benytte solceller på ny bebyggelse. 

8.7 Trafikkløsning  

 Kjøreadkomst 

Det skal etableres et vegsystem med interne veger som sikrer atkomst til parkeringsanlegg og 
atkomst/oppstilling for brannbil og renovasjonsbil. Reguleringsplanen viser atkomst fram mot 
hovedbygget, tverraksen og parkering vest for hovedbygget og atkomst fra Brønnerødveien i øst. 
Øvrige veger er markert med atkomstpil. Det kan gjøres mindre justeringer av disse i forbindelse med 
detaljplanlegging. Internvegsystemet skal legges gjennom byggeområdene, og skal være fastlagt og 
godkjent av Fredrikstad kommune før det gis rammetillatelse for første byggeprosjekt for nybygg. 
Vegnettet skal bygge på prinsippene som er vist i skisseprosjektet, se fig. 6-7 og 6-9. 

 Utforming av veger  

Kjøreveier er planlagt med bredde 5,5 meter. Kjørbare gangveier skal ha bredde fire meter. 
Oppstillingsplass for brannbil og søppelbil på trafikkert kjøreveg skal ha bredde 5,5 meter og 
mulighet for at andre biler kan passere. Nyttekjøretøy skal kunne trafikkere området uten å rygge. 
Gatene innenfor planområdet er tenkt hastighetsregulert til 30 km/t.  

 Krav til samtidig opparbeidelse  

Intervegnettet i hvert felt må være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse på leiligheter i feltet.  

 Varelevering 

Planen åpner for etablering av en matbutikk i BFT1. Butikken skal ha varelevering fra internt vegnett i 
byggefeltene, ikke fra SKV 2.  

 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Veum Park bygges opp med et finmasket gang- og sykkelvegnett. Fig. 6-6 viser hvordan en i 
skisseprosjektet ser for seg systemet. Det veksles mellom rene gang- og sykkelveier, brede fortau 
med trevegetasjon og interne veier med kombinert kjøre- og gang/sykkeltrafikk. Gangveg langs Veum 
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Alle og fortau langs Brønnerødlia, samt planskilt kryssing av Veumveien, er regulert tidligere og 
inngår i 0-alternativet. Det er stilt rekkefølgekrav knyttet til planskilt kryssing av Veumveien ved foten 
av Hestehagen.  

 Kollektivtilbud 

Kollektivtilbudet forventes i utgangspunktet å fortsette som i dag. Rutestruktur og frekvens vurderes 
jevnlig. Med en utbygging av Brønnerød, Brønnerødlia og Veum Park vil området få en betydelig 
befolkningsvekst som kan påvirke rutetilbudet.  

Nærmeste holdeplass ligger i krysset mellom Veum Allé og Evenrødveien, ca. 350 meter fra 
planområdet. Denne holdeplassen betjenes av rute 102 og 187. Disse rutene er henholdsvis 
rushtidsrute til og fra Kalnes sykehus og Langøyåsen, og skolerute mellom Ambjørnrød og 
Kvernhuset. Det er holdeplass på Veumveien ved krysset med Evenrødveien, ca. 500 meter fra 
planområdet. Denne betjenes av rute 7 som går mellom Moum og Ambjørnrød via Fredrikstad 
sentrum med halvtimes frekvens hele dagen.  

8.8 Planlagte offentlige anlegg 
Planen viser nærmiljøpark med atkomstveg fra Brønnerødveien som offentlige anlegg. Anleggene 
skal bygges av utbygger og overføres til Fredrikstad kommune. Det er også satt av areal til bygging av 
en offentlig barnehage med plass til 80 barn. 

8.9 Miljøoppfølging 
Utbyggingen har ingen konsekvenser som utløser krav til videre miljøoppfølging under eller etter 
byggeperioden.  

8.10 Universell utforming  
Ny bebyggelse i blokk vil være universelt tilrettelagt med parkering i kjellere under bebyggelsen og 
med heis direkte opp i leiligheten. Leiligheter som ikke har parkeringskjeller vil ha HC-parkering på 
bakkeplan med trinnfri atkomst til blokk med heis. Nærings- og forretningsarealer vil være universelt 
tilrettelagt.   

Den sentrale delen av byggeområdet har små høydeforskjeller. Gangveier er universelt tilpasset, det 
samme vil gjelde for leke- og oppholdsarealer og for parkarealene.   

8.11 Uteoppholdsareal 
Veum Park vil bære sitt navn med rette. Dette blir et grønt utbyggingsområde med store leke- og 
oppholdsarealer for alle. Alle leiligheter i blokk vil ha balkong eller oppholdsareal på terreng. 
Rekkehusene får egen hage. Det skal bygges sandlekeplasser i atkomstsonen ved husene, og sentralt 
i området kommer en nærmiljøpark med integrert kvartalslekeplass på 3,3 daa som blir liggende i 
direkte kontakt med de store plenarealene sør for hovedbygningen. Gjennom hele området blir det 
et nettverk av gangveger som leder direkte ut mot Fredrikstadmarka og et godt etablert løypenett.  
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Figur 8-9: Store parkarealer blir tilgjengelige for alle. I tillegg etableres lekearealer i samsvar med krav i 
kommuneplanen. Fra Veum Park går det turveier direkte ut i marka. 

Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at situasjonsplan med spesifikke krav til innhold skal følge 
søknad om rammetillatelse, og at en detaljert utomhusplan skal foreligge ved søknad om 
igangsettingstillatelse. 

8.12 Landbruksfaglige vurderinger 
Det ble varslet utvidelse av planområdet til å omfatte deler av jordet vest for Veum Park. Formålet 
var å etablere en støttefylling på jordet for å sikre stabilitet. I etterkant har en kommet fram til at en 
kan oppnå tilfredsstillende stabilitet ved å avlaste terrenget på parkeringsanlegget vest for 
hovedhuset. Landbruksarealet ble derfor ikke tatt inn i den endelige planen. 

8.13 Kulturminner  
Kulturminner innenfor planområdet ligger innenfor hensynssonene bevaring kulturmiljø H570 og 
båndlegging etter lov om kulturminner H730. Innenfor H570 ligger de bevaringsverdige bygningene 
og deler av parkanlegget på Veum. Bygningene skal bevares, og kan få endrete funksjoner. 
Parkanlegget skal bevares og kan tilbakeføres til tidligere dokumentert tilstand.  

Automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet blir ikke berørt av utbygging. Kulturminnene 
er båndlagt etter lov om kulturminne.  

8.14 Sosial infrastruktur 

  Skolekapasitet 

Veum Park sokner til henholdsvis Ambjørnrød barneskole og Kvernhuset ungdomsskole. På grunn av 
begrenset skolekapasitet er det i kommuneplanen stilt rekkefølgekrav om at det utenfor byområdet 
ikke kan gis rammetillatelse til nye boenheter før det er dokumentert tilstrekkelig skolekapasitet.  
Ifølge Fredrikstad kommune viser prognosene  at det først og fremst er kapasiteten på Kvernhuset 
som vil bli utfordrende. Utbygging vil derfor være avhengig av kommunens utbygging av 
ungdomsskolekapasitet i og i nærheten av sentrum.  

  Barnehagedekning 

Det er i dag flere barnehager i kort avstand fra planområdet. Samlet sett representerer 
Fredrikstadmarka barnehage, Villa Øst, Ambjørnrød barnehage, Lillelia gårdsbarnehage og 
Læringsverkstedet 274 plasser. Disse kan alle nås innenfor tre minutter med bil og ni minutter på 
sykkel.  
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Det er generelt for lav barnehagekapasitet i Fredrikstad. Kommuneplanen stiller derfor krav om at 
det ved utbygging av områder med mer enn 200 boenheter skal settes av areal til barnehage med 
minst 80 plasser. I planforslaget er det satt av areal lengst sør i planområdet til bygging av en 
barnehage for 80 barn. Barnehagen vil ligge direkte inn mot det store parkarealet sør for hovedhuset, 
og rett sør for nærmiljøparken.  

8.15 Plan for vann- og avløp og tilknytning til offentlig nett  
Eksisterende VA-anlegg skal oppdateres i henhold til nye normer og regler. Det medfører etablering 
av nytt separatsystem, sikring av brannvannsforsyning og fordrøyning av overvann i henhold til 
retningslinjer fra Fredrikstad kommune. 

Vannforsyningen sikres ved at det etableres ny ledning for vannforsyning via Brønnerød frem til 
Veum. Anlegget skal tilfredsstille krav til brannvann, vannforsyning og sprinkelanlegg. Traseen vil 
ligge i fortauet langs Brønnerødveien. 

Spill- og overvannsledninger kobles til eksisterende ledningsnett ved Veumbekken, og det legges nye 
ledninger frem til Veum Park. Overvann skal fordrøyes i henhold til gjeldende retningslinjer fra 
Fredrikstad kommune. Fordrøyning etableres etter tretrinns modell.  Det skal ikke slippes på mer 
overvann på kommunalt nett enn før utbygging. Med de store gresskledde arealene i planområdet vil 
det ikke være nødvendig å etablere grønne tak for fordrøyning av overvann. 

Det vises til rammeplan for VA som ligger som vedlegg til planen.  

8.16 Plan for avfallshåndtering 

 
Figur 8-10: Renovasjonsløsning (Kilde: Skisseprosjekt Veum Park 2021, LINK Arkitektur) 

Det legges til grunn en renovasjonsløsning med nedgravde containere. Dette anses som 
merhensiktsmessig enn avfallssug etter som området skal utvikles over tid. Oppsamlingsenhetene er 
foreslått lokalisert slik at de blir enkle å bruke for de som skal kaste avfall og samtidig lette å komme 
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til for henting av avfall. Planforslaget har lagt til grunn kommunens krav om at nedkast skal være 
maksimum 150 meter i gangavstand fra ytterdør, og at renovasjonsbilen skal kunne hente avfallet 
uten å rygge. Kravet om at biler skal kunne passere dersom renovasjonsbil har oppstilling på 
trafikkert veg har også vært førende. En hensiktsmessig plassering ut fra mulig utbyggingsrekkefølge 
og -takt har vært vurdert. Det legges foreløpig til rette for totalt 18 containere, hvorav 7 til restavfall, 
8 til papir, 9 til matavfall og  3 til glass/metall.  

 
Figur 8-11: Illustrasjon avfallsplass med breddeutvidelse vei 

 

8.17 Avbøtende tiltak/løsninger ROS Risiko og sårbarhet  

 Rasfare 

 Det er behov for tiltak for å sikre tilstrekkelig lokal stabilitet. Dette skal oppnås ved å avlaste 
terrenget og skifte til lette masser på parkeringsplassen vest for hovedbygget. Tiltaket er foreløpig 
ikke detaljprosjektert. Lokalstabilitet i skråningen øst på tomta mot Brønnerødveien må ivaretas i 
senere fase. Hvis det skal oppføres nye bygninger i dette området må det forventes tiltak for å 
tilfredsstille kravet på 1,4. Tiltaket kan være f.eks. terrengavlastning eller grunnforsterkning. Før type 
tiltak bestemmes, må det utføres supplerende grunnundersøkelser for å avdekke lokale grunnforhold 
i området. 

 Flomfare 

Veum Park er ikke utsatt for flomfare. 

 Vind 

Veum Park er ikke spesielt vindutsatt. 

 Støy 

Veum Park er ikke utsatt for støy. 
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 Luftforurensning 

Veum Park er ikke utsatt for luftforurensning.. 

 Forurensing i grunnen 

Eldre flybilder over planområdet viser at det har vært byggeaktivitet på store arealer på den gamle 
sykehustomta på 1960- og 70-tallet. Erfaringsmessig vil masser fra slike arealer være noe forurenset. 
I henhold til forurensningsforskriften kapittel 2 må det gjøres en nærmere vurdering av om det kan 
være forurensning i grunnen. Det er i første omgang snakk om en innledende undersøkelse (fase 1), 
der man går gjennom flyfoto, byggesaksmapper, offentlige databaser og kart. Dersom det er 
mistanke om forurenset grunn på eiendommen må det gjøres feltundersøkelser (fase 2) med 
prøvetaking for å avklare omfang. Målet med undersøkelsen er å avgrense forurensningens 
utbredelse og finne ut hvilke konsentrasjoner og stoffer det gjelder. Eventuelle konflikter dette 
skaper med planlagt arealbruk, andre berørte arealer og resipienter skal komme tydelig frem. 

 Beredskap og ulykkesrisiko 

Planen tar nødvendige hensyn til fremkommelighet og oppstilling av utrykningskjøretøy. 

 Endringer som følge av planen 

Utbygging av Veum Park innebærer stabiliseringstiltak som vil bedre lokalstabiliteten ved det gamle 
hovedbygget på Veum.  

8.18 Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelser er omtalt under punkt 8.2.1. 

9 Virkninger av planforslaget  

9.1 Overordnede planer 
Reguleringsplanen for Veum Park er i samsvar med Kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2020-
2032.  

9.2 Landskap, stedets karakter, byform og estetikk 
Veum Park legger opp til en tett utbygging av boliger i blokker og rekkehus. Den nye bebyggelsen blir 
høyere enn eksisterende, og vil bli synlig fra Veumveien, Evenrødveien, Veum Alle og fra bebyggelsen 
på Ambjørnrød. Terrengform og bevaring av eksisterende bygningsmasse og park vest i området vil 
imidlertid dempe fjernvirkningen av det nye anlegget. Ny hovedvegetasjon vil gi samme effekt. Det 
gamle institusjonsområdet vil endre karakter fra en lav og tett bygningsmasse omgitt av grønn park 
til en urban bebyggelse med kvartalsstruktur omrammet av parkarealer.  

Ved utforming av den nye bebyggelsen legges det vekt på materialbruk og formspråk. Ny 
boligbebyggelse planlegges med teglfasader, i likhet med flere eksisterende bygg på tomten. 
Teglfasadene på Velferdsbygget og såpefabrikken blir begge stående. Tegl passer godt inn i 
omgivelsene og fremhever det historiske hovedbygget i gul murpuss som sentralt element på 
tomten. Blokkbebyggelsen trappes ned mot ytterkantene og mot den verneverdige bebyggelsen.    
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9.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Den historiske bygningsmassen og parken som er bevaringsverdige blir beholdt. Bygningene blir 
vedlikeholdt og får nye funksjoner som sikrer at de blir bevart for fremtiden. Parkanleggets sentrale 
del tas vare på. Varig vernede kulturminner blir ikke berørt.  

9.4 Forholdet til naturmangfoldloven 

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 
BioFokus har utført en kartlegging av planområdet i 2015 (BioFokus, 2015). Området ble befart av 
biolog Auen Korbøl 24.9.2020 og det er gjort søk i Miljødirektoratets Naturbase (Miljødirektoratet, 
2020), Artsdatabankens Artskart (Artsdatabanken, 2020). Kunnskapsgrunnlaget er etter 
plankonsulents vurdering tilstrekkelig til å vurdere planen, og § 8 er derfor oppfylt.  

§ 9 (føre-var-prinsippet) 
Etter plankonsulents vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og 
virkninger på naturmangfoldet er godt kjent. Føre-var-prinsippet kommer dermed i mindre grad til 
anvendelse. 

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
En naturtype (verdi C) blir berørt. Lokaliteten inngår i parklandskapet ved Veum sykehus hvor det er 
flere lokaliteter med naturtypen store gamle trær. Naturtypen er også forøvrig vanlig i Fredrikstad 
kommune, og disse lokaliteten utgjør en helhet på landskapsnivå for artene knyttet til naturtypen. 
Rundt Oslofjorden er potensialet for artsmangfold på naturtypen høyt. Den samlede belastningen 
anses dermed som liten eller ikke til stede for dette tiltaket. 

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder). 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Sikring av 
verdifulle naturarealer og objekter (naturtyper, trær, kantsoner etc). Massehåndtering og –
forflytting, spesielt med tanke på å unngå spredning av fremmede arter. Generelt for de registrert 
verdiene er det ønskelig å vise hensyn ved anleggsarbeid nær trærne slik at ikke rotsystem skades av 
for eksempel tunge kjøretøy eller gravearbeid. 

9.5 Rekreasjonsinteresser og rekreasjonsbruk 
Utbygging av Veum Park skjer ved et viktig atkomstområde til Fredrikstadmarka. Nye beboere vil gi 
flere brukere, men disse brukerne vil komme uten bil. Et nytt gangvegnett vil gjøre det enkelt å 
bevege seg gjennom det nye boligområdet. Inne på området kommer det nye leke- og 
oppholdsplasser, samtidig som hoveddelen av parkanlegget bevares. Opprusting av Veumområdet vil 
øke områdets attraktivitet i forhold til friluftsliv og rekreasjon.  



Veum Park - Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning multiconsult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning 9 Virkninger av planforslaget

 
 

10214972-PLAN-RAP-001  25.05.2021 / 02 Side 73 av 79 

9.6 Uteområder 
Anlegg som i dag fremstår som gjengrodd og forfallent vil bli erstattet av nyanlegg. Den grønne og 
åpne delen av parkanlegget med historisk bygningsmasse blir bevart.  

9.7 Trafikkforhold 
Full utbygging av planområdet forventes å gi en trafikkøkning på ca. 1600 bilturer per døgn. Dette, 
samt generell trafikkvekst, vil medføre kortvarige kødannelser i krysset Evenrødveien x Veumveien.  

Planen legger til rette for at det innenfor planområdet skal bli enkelt å sykle og gå. Gjennom 
rekkefølgebestemmelser stilles det krav til planskilt kryssing av Veumveien for syklende og gående. 
Dette vil bidra til en trygg skolevei. Det forventes at planen ikke vil ha negativ konsekvens på 
trafikksikkerheten.  

Realisering av tilgrensende reguleringsplaner vil bedre framkommelighet og trafikksikkerheten både 
for syklende og gående.   

9.8 Barns interesser 
Nye uteområder vil øke områdets attraktivitet for barn og unge. Nye lekeplasser og store parkarealer 
for allmenn bruk vil gjøre Veum Park til et attraktivt område for barnefamilier. Umiddelbar nærhet til 
skistadion, marka og treningsbane gir store muligheter for aktivitet.  

9.9 Sosial infrastruktur 
Utbyggingen vil øke presset på skole og barnehager i nærområdet. Ifølge Fredrikstad kommune er 
kapasitetsutfordringen først og fremst knyttet til Kværnhuset ungdomsskole, mens barneskolen vil ha 
kapasitet.  

På grunn av en generell lav kapasitet på barnehageplasser har kommunen stilt krav om at det skal 
avsettes et areal til barnehage med minimum 80 plasser innenfor planområdet.  Det er regulert inn 
tomt til en ny barnehage. 

9.10 Universell tilgjengelighet  
Veum Park planlegges med vekt på universell tilgjengelighet. Alle blokker vil få heis og som 
hovedregel parkeringsanlegg i underetasje.  

9.11 Energibehov- energiforbruk 
Utbygger ønsker å benytte fornybare energikilder som jordvarme og solcelleanlegg.  

9.12 ROS  
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av 
detaljreguleringsplan for Veum Park i Fredrikstad kommune. 

Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av mulige uønskede 
hendelser som har betydning for om arealet er egnet til foreslått utbyggingsformål.Gjennom 
analysen identifiseres hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et 
akseptabelt nivå, jf. plan- og bygningslovens § 4-3. 

ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike 
hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre planprosessen.  
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Utsjekk av aktuelle tema for ROS-analysen er gjort ved hjelp av sjekklisten i kapittel 4. ROS-analysen 
finner at de fleste tema er tilstrekkelig behandlet i foreliggende planforslag. Ett tema har likevel blitt 
analysert:  

Helseskade som følge av radon i bygg. 

Dette temaet er videre behandlet i analysens kapittel 5 hvor det vises til anbefalte avbøtende tiltak 
som enten tas inn i reguleringsplan, byggeplan eller ved prosjektering av planområdet. Med 
gjennomføring av anbefalte tiltak vil prosjektet ikke være utsatt for omfattende risiko- og 
sårbarhetsforhold som er i konflikt med utbyggingsformålet.   

Radonproblematikken fanges opp av prosjektering for rehabilitering av hovedbygget. Det legges inn 
radonsperre i tillegg til at hver leilighet får separat ventilasjon.  

9.13 Jordressurser/landbruk 
Veum Park berører ikke landbruksarealer.  

9.14 Teknisk infrastruktur 
Teknisk infrastruktur planlegges i samråd med Fredrikstad kommune og i tråd med de føringene som 
kommunen legger for området. Vegsystemet som grenser til området (Veum Allé, Brønnerødveien og 
Hestehagen) har kapasitet til å ta den økte belastningen som planene medfører. Det stilles krav til 
oppgradering av Veum Alle med gangvei og Brønnerødveien med fortau. Det stilles også krav om 
planskilt kryssing av Veumveien. Nye boliger medfører forbruk av vann og produksjon av avløpsvann, 
og det stilles krav knyttet til å slippe ut overvann på nettet. En ringledning vil gi økt robusthet for 
vannforsyning både til bebyggelsen på Veum Park og på Brønnerød.  

9.15 Andre forhold  

 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Det skal inngås en utbyggingsavtale mellom utbygger og Fredrikstad kommune. Press på skoler og 
barnehager kan, sammen med andre byggeområder og fortetting i byområdet, gi behov for utvidelse 
av skoleanlegg på Kvernhuset; eventuelt at skolekapasiteten på ungdomsskoletrinnet i og nær 
sentrum økes ved bygging av ny ungdomsskole.  

 Konsekvenser for næringsinteresser  

Ingen nåværende næringsinteresser i planområdet forventes å bli påvirket av utbyggingsprosjektet. 
Planen vil gi rom for nyetablering av tjenesteytende næring og forretning.  

 Nødvendige offentlige og private tiltak 

Det skal bygges nytt opplegg for vannforsyning og nytt avløpssystem. Det er knyttet rekkefølgekrav til 
ferdigstilling av gangbru over Veumveien. 

9.16 Interessemotsetninger  
Det er ingen kjente interessemotsetninger knyttet til området.  
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9.17 Avveininger virkninger  
Veum Park representerer store eiendomsverdier. Ingen er tjent med at det store anlegget står til 
forfall. Utvikling og ny bruk vil være positivt for lokalsamfunnet. Det er ikke avdekket negative 
konsekvenser av en slik karakter at området ikke bør bygges ut.  
 

9.18 Oppsummering av prosjektets bidrag til utvikling av bærekraftsamfunnet 
Planutvalget vedtok 12.03.2020, i forbindelse med vedtak om planoppstart, at man i planarbeidet 
bør avklare hvordan prosjektet bidrar til en utvikling av bærekraftsamfunnet, med fokus på effektiv 
areal- og energibruk, miljøvennlig materialbruk og utnyttelse av takflater med grønne tak, solceller 
eller annen, innovativ bruk. 

Effektiv areal og energibruk  

Kommuneplanens boligbyggeprogram er lagt til grunn med hensyn til antall enheter. 
Utnyttelsesgraden innenfor planområdet varierer. For å ivareta kulturmiljø og områdets karakter 
med store åpne, grønne arealer, har man valgt å bygge forholdsvis tett på deler av området. Det er 
også valgt å legge en stor andel av parkeringen i parkeringskjellere, slik at områdene fortsatt kan 
framstå som «grønne».   

Når det gjelder energibruk legger planen føringer for bruk av jordvarme og solceller. I planen stilles 
det også krav til at alle parkeringsplasser i parkeringskjeller skal ha framlagt infrastruktur for lading, 
og min. 30 % skal ha ladepunkt før det gis brukstillatelse.   

Planen legger opp til at det skal være lette å bevege seg til fots og sykkel innenfor området.  

Miljøvennlig materialbruk 

I planbestemmelsene er det stilt krav til at det skal benyttes varige og miljøvennlige materialer i ny 
bebyggelse, torg og uterom. Det skal legges spesiell vekt på materialbruk på viktige samlingspunkt 
som torg og inngangspartier til boliger. Videre stilles det krav til at materialbruken i område BBB1-5 
skal tilpasses eksisterende hovedbygg.  
Planbestemmelsene gir også føringer om at det skal det foreligge en strategi for å sikre en miljø- og 
ressursriktig utbygging. Denne skal foreligge ved søknad om rammetillatelse. Ved søknad om 
rammetillatelse skal det vedlegges en egen miljøoppfølgingsplan for det enkelte prosjektet, med 
fokus på avfallsminimering og klimavennlig materialvalg 

 
Planen gir føringer om at det ved søknad om rammetillatelse skal utarbeides en estetisk 
redegjørelse, som redegjør for hvordan bebyggelsen og uteanlegget er tilpasset stedet ved 
plassering, form, farge og materialbruk. Mulighetene til vegetasjonsetablering på parkeringskjellere 
skal også belyses i denne.   
 
Utnyttelse av takflater til innovativ bruk  
Planen åpner for at solceller kan etableres på tak. Omfang og plassering tilpasses bruk av takflatene 
til uteoppholdsareal.  
Når det gjelder grønne tak, er hovedhensikten å sikre fordrøyning av overvann. Det vil ikke være 
nødvendig ut fra et overvannsperspektiv å stille krav til dette, da overvann vil fordrøyes på de mange 
grønne flatene på bakkeplan.  Disse flatene vil gi området et sterkt grønt preg. Det anses ikke 
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bærekraftig å etablere tak med sedumarter når det ikke er nødvendig ut fra et overvannsproblem. 
Sedumtak er dyre og krever et større veglikehold enn døde takflater.  
Takflater som skal benyttes til takterrasser skal ha vegetasjon på minimum 20 % av arealet. 
 
Sosialt perspektiv 
Planen åpner for bygging av leiligheter med ulik størrelse, og derved gi bomuligheter for flere 
aldersgrupper og familietyper. Det stilles krav til etablering av torg og utomhusarealer som vil være 
viktige møteplasser for beboerne. Det gamle velferdsbygget skal bevares, og kan i framtiden 
benyttes som felles velferdsbygg for Veum Park. Dette vil kunne bli en viktig møteplass for 
innbyggerne i Ambjørnrød lokalsamfunn.  
 
Planen åpner for noe forretning og tjenesteytende næring. Dette vil gi innbyggerne i Ambjørnrød 
lokalsamfunn et tilbud de ikke har i sitt nærmiljø i dag. Dette vil kunne være med på å styrke 
lokalsamfunnet. Med hensyn til transport vil et slikt tilbud også bidra til kortere reiser.  
 

10 Innkomne uttalelser 

10.1 Generelt 
Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram ble kunngjort 21. april 2020 i 
Fredriksstad Blad og på Fredrikstad kommune sine hjemmesider.  Det er mottatt syv uttalelser til 
varsling av oppstart. Disse er fra Direktoratet for mineralforvaltning, Forsvarsbygg, Fylkesmannen i 
Oslo og Viken, Mattilsynet, NVE, Statens vegvesen og Viken fylkeskommune.  

02. november 2020 ble en utvidelse av planområdet varslet. Det ble sendt varsling pr. mail til berørt 
grunneier (Fredrikstad kommune), Viken Fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken. 
Bakgrunnen for varslingen var at den geotekniske vurdering avdekket behov for tiltak for å ivareta 
områdestabilitet. Det mest aktuelle tiltaket ble vurdert å være en etablering av en motfylling i 
skråningen vest for hovedbygget, utenfor varslet planområde.  

I etterkant av varslingen er det sett på andre måter å sikre områdestabilitet enn ved etablering av 
motfylling. En har kommet fram til en løsning med utskiftning av masser som ikke vil komme i 
berøring av det utvidede varslingsområdet. Planområdet utvides derfor ikke.   

Kopi av varslingsbrev, varslingsannonse og adresselister ligger i 10214972-PLAN-NOT-006 
Varslingsmateriale, som er vedlagt planen.  

 

10.2 Sammendrag og kommentarer til varsling av oppstart 
Merknadene er i hovedsak knyttet til følgende forhold: 

Reguleringsplanens innhold i forhold til fortettingsstrategien i kommuneplanen, tilgjengelighet for 
gående og syklende samt rekkefølgekrav knyttet til sikker gang- og sykkeladkomst til skole, 
parkeringskrav for sykkel og bil, trafikale konsekvenser herunder trafikksikkerhet, universell 
utforming, overvann, avløp, støy og luft, bevaring av vegetasjon, kulturminner- og kulturmiljø.  

Planforslaget svarer ut de merknadene som har kommet inn.   
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Både fylkesmannen og fylkeskommunen ber om at det redegjøres for hvordan reguleringsplanen er i 
forhold til fortettingsstrategien i kommuneplanen.  Reguleringsplanen forholder seg til 
kommuneplanen slik den ble vedtatt juni 2020. Når det gjelder utbyggingstakt, styres den av 
kommunens boligbyggeprogram.  

Det er avholdt møter med Viken fylkeskommune, avdeling for Kulturarv, hvor skisseforslag er 
gjennomgått og drøftet og planen er tilpasset deres krav. .  

Sammendrag av uttalelser og kommentarer til disse følger i vedlagt notat: 10214972-PLAN-NOT-002 
Sammendrag av og kommentarer til uttalelser til varsling av oppstart 

Kopi av uttalelser følger i vedlagt notat: 10214972-PLAN-NOT-007 Uttalelser ved varsel om oppstart 

 

10.3 Sammendrag av utvidet varsling  
Merknadene er knyttet til følgende forhold: 

Behov for arkeologiske undersøkelser og hvordan dette skal gjennomføres.  

Alle parter er opptatt av å minimere konsekvensene for videre drift av dyrka mark.  

Hensyn til barn og unge skal ivaretas.  

Krav i hht. forurensningsloven skal ivaretas.  

Planutvidelsen er ikke lenger relevant fordi en har funnet annen metode for stabilisering av området 
innenfor opprinnelig plangrense.  
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11 Vedlegg 
 

Vedlegg 1: 10214972-PLAN-RAP-002 Risiko og sårbarhetsanalyse detaljregulering Veum Park 
Vedlegg 2: 10214972-PLAN-RAP-003 Konsekvensutredning Friluftsliv og barn og unges interesser 
Vedlegg 3: 10214972-PLAN-RAP-004 Konsekvensutredning Kulturarv 
Vedlegg 4: 10214972-PLAN-RAP-005 Konsekvensutredning Naturmangfold 
Vedlegg 5: 10214972-PLAN-RAP-006 Konsekvensutredning Landskapsbilde 
Vedlegg 6: 10214972-PLAN-RAP-007 Mobilitetsplan 
Vedlegg 7: 10214972-RIL-RAP-001  Utredning av luftforurensning og støy 
Vedlegg 8: 10214972-RIG-RAP-001_rev01 Vurdering av områdestabilitet 
Vedlegg 9: 10214972-RIG-RAP-002_revidert_rapport 512307-1 
Vedlegg 10: 10214972-PLAN-NOT-005 Renovasjonsteknisk plan 
Vedlegg 11: 10214972-RIT-NOT-001 Trafikkvurdering 
Vedlegg 12: 10214972-RIVA-NOT-001 VA rammeplan  
Vedlegg 13: 10214972-PLAN-NOT-002 Sammendrag av og kommentarer til uttalelser til varsling av oppstart og til 

varsling av utvidet planområde 
Vedlegg 14: 10214972-PLAN-NOT-006 Varslingsmateriale 
Vedlegg 15: 10214972-PLAN-NOT-007 Uttalelser ved varsel om oppstart og ved varsling av utvidet planområde 
Vedlegg 16: 10214972-Veum Park   Skisseprosjekt 2021  
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