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Fredrikstad kommune        Vedtatt dato: 
         Dato for siste mindre endring: 

 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR VEUM PARK  
Reguleringsbestemmelser til plankart i målestokk 1:1000, datert 25.05.2021     

 
Plan-ID: 3004 1130 

Saksnummer:  

Datert:  

1. PLANENS HENSIKT 

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boliger med tilhørende servicefunksjoner og 
internvegnett på det gamle sykehusområdet på Veum og sikre verneverdiene i den bevaringsverdige 
delen av sykehusanlegget. 

2. AREALFORMÅL 

Området er regulert til følgende formål: (PBL § 12-5): 

Vertikalnivå 2 (terrengnivå) 

Pbl. § 12.1  Bebyggelse og anlegg PBL § 12-5, ledd nr. 1  
- Konsentrert småhusbebyggelse BKS1-2  (1112) 
- Blokkbebyggelse BBB1-5    (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 Samferdselsanlegg 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 GP1-3      (3050)  

 

Hensynssoner: PBL § 12-6 
Sikringssone  

- Frisikt       (H140)  
Faresone 
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- Ras- og skredfare    (H310) 
Sone med angitte særlige hensyn 
       - Bevaring kulturmiljø    (H570) 
       -  Bevaring naturmiljø    (H560) 
Båndleggingssoner 

 -   Båndlegging etter lov om kulturminner   (H730) 
 

2. FELLESBESTEMMELSER  

Hensyn til miljø, støy og forurensning (PBL § 12-7, nr. 3 og 12) 

2.1 For bebyggelse og anlegg innenfor planområdet skal tabell 3 (permanente tiltak) og tabell 4/5 
(midlertidige tiltak) i Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging (T-
1442/2016), eller senere utgaver, legges til grunn for planarbeidet. 

2.2 Plan for håndtering av overvann, vann og avløp for hele planområdet foreligger sammen med 
reguleringsplanen. Plan for håndtering av overvann, vann og avløp innenfor hvert delområde 
skal framlegges ved søknad om rammetillatelse. Det skal redegjøres for behandling av alt 
overvann, og nødvendige anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortleding av 
overflatevann fra bebyggelse, veger og andre arealer.  

2.3  Tiltak for lokal flomforebygging/overvann fra tomt er tillatt innenfor alle arealformål. 

 Kulturminner (PBL § 12-7, nr. 6) 

2.4 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som 
ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses, jf. Lov om kulturminner § 8. Melding skal snarest 
sendes kulturvernmyndighetene i Viken fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 
gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 
dette. 

 Estetikk (PBL § 12-7, nr. x) 

2.5 Illustrasjonsplanen til reguleringsplanen skal være veiledende for detaljplanlegging og 
utbygging av området. 

 
Planområdet skal utformes med god arkitektonisk kvalitet. 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.  

  
Det skal utarbeides en estetisk redegjørelse ved søknad om rammetillatelse. Av 
redegjørelsen skal det gå fram hvordan bebyggelsen og uteanlegget er tilpasset stedet ved 
plassering, form, farge og materialbruk.  Mulighetene til vegetasjonsetablering på 
parkeringskjellere skal belyses. 

 
 Krav til søknad om tiltak (PBL § 12-7, nr. 1) 

2.6 Søknad om rammetillatelse skal inneholde situasjonsplan med plassering for alle bygg 
innenfor det aktuelle felt, selv om disse ikke skal ferdigstilles samtidig. 

Situasjonsplanen skal vise følgende: 
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a) Plassering av og type bebyggelse og anlegg med påført utvendige hovedmål, 
antall etasjer, møne- og gesimshøyder, avstand til nabogrenser og nærmeste 
bebyggelse. Arealer skal beregnes i henhold til NS3940 

b) Terrengprofil som viser bebyggelsens plassering i høyde i forhold til 
omkringliggende bebyggelse, og opprinnelig og ferdig planert terreng på tomta. 

c) Interne adkomstveger på tomta med stigningsgradparkeringsareal, snuplasser, 
terrengarbeid, eventuelle murer og andre melde-/søknadspliktige tiltak 

d) Dokumentasjon av sol- og skyggeforhold 
e) Plassering og størrelse på arealer for lek og opphold 
f) Underjordiske parkeringsanlegg med rampe 
g) Godkjent plassering av renovasjonsanlegg med nedgravde containere og 

plassering av avfallsrom 
h) Godkjent oppstillingsplass for renovasjons- og utrykningskjøretøy  

 

Detaljert utomhusplan skal vedlegges søknad om igangsettingstillatelse.  Planen skal som et 
minimum vise: 

1) Eksisterende og nye terrengkoter 
2) Eksisterende vegetasjon som skal bevares og ny overordnet vegetasjon 
3) Materialbruk, belysning og møblering av lekeplasser, torv, parker og 

uteoppholdsarealer 
4) Interne kjøre- og gangveier med bredder og stigningsforhold 
5) Varelevering 
6) Parkering (HC, bil og sykkel) 
7) Gjerder og murer 
8) Håndtering av overflatevann 

Ved etappevis utbygging kan situasjonsplan og utomhusplan avgrenses til boliggrupper som 
danner en naturlig enhet inklusiv tilhørende uteoppholdsarealer og lekeplasser.  

Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge: 

a) Snitt, digitale 3D-modeller og annet hensiktsmessig illustrasjonsmateriale som viser og 
redegjør for utearealets overgang til tilliggende fortau, torg og gatearealer, innganger til 
tilliggende bebyggelse og atkomster til tilliggende felt for å sikre helhetlig 
terrengtilpasning og universell utforming. 

 b)    En strategi  som sikrer en miljø- og ressursriktig utbygging.  

c)    En miljøoppfølgingsplan for prosjektet, med fokus på avfallsminimering og klimavennlig       
materialvalg. 

Universell utforming (PBL § 12-7, nr. 4) 

2.7 Arealene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av en så stor del av befolkningen 
som mulig. Inngangspartier, parkeringsplasser, veier og gangveier i planområdet skal, i den 
grad terrenget tillater det, tilfredsstille prinsippene om tilgjengelighet for alle. I hvilken grad 
området er universelt tilrettelagt skal gå fram av rammesøknad.  

Kvikkleire Pbl § 12-7, nr. 12 

2.8 Det er registrert kvikk- eller sprøbruddsleire i forbindelse med grunnundersøkelser knyttet til 
byggeområdet. Slike masser kan finnes utenfor hensynssonene også i andre deler av 
planområdet, og utbygger plikter å dokumentere tilstrekkelig områdestabilitet ved 
anleggsarbeider og byggeprosjekt. 
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3. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

Fellesbestemmelser (PBL §12-7, nr. 1, 2 og 7)  

3.1 Ved ytterligere detaljering av planområdet kan det gjøres mindre justeringer mellom de ulike 
formålene. Atkomstveier kan justeres i forhold til pilmarkeringer på reguleringsplankartet. 
Ved utarbeidelse av detaljert situasjonsplan kan det gjøres mindre innbyrdes rokkeringer 
mellom arealformål.  

 
3.2 Antall parkeringsplasser skal beregnes etter følgende norm: 

Formål Ordinær parkering 
minimum  

Ordinær parkering 
maksimum 

Parkering for 
funksjonshemmede, 
minimum 

Leiligheter, rekkehus 0,5 pr. enhet 1,2 pr. enhet 0,1 pr. enhet 
Forretning  2 pr. 100 m2 BRA 0,15 pr. 100 m2 BRA 
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,  

0,1 pr. barn 
0,05 pr. ansatt 

 
Parkeringskjellere kan etableres under bebyggelse og uteanlegg i BBB2,4 og 5 og BFT1. Alle 
parkeringsplasser i parkeringskjeller skal ha framlagt infrastruktur for lading, og minimum 30 
% skal ha ladepunkt før det gis brukstillatelse.  
Det skal etterstrebes sambruk av parkeringsplasser for flere funksjoner. 
 
Sykkelparkering:  

Formål  Minimum antall plasser

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. 
 

3.3 Innenfor byggeområdene og SPA1 skal det plasseres felles, nedgravde containeranlegg for 
renovasjon. Renovasjonsplassene skal ha tilkomst med servicebil med nødvendig 
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forbikjøringsplass for andre kjøretøy. Renovasjonskjøretøy og brannbiler kan kjøre på internt 
gang- og sykkelvegnett, og skal kunne manøvrere gjennom byggeområdet uten å måtte 
rygge.  Gående og syklende skal kunne passere trygt i forbindelse med tømming.  

 
3.4 Sandlekeplasser skal plasseres innenfor de ulike boliggruppene med største avstand 50 m i 

luftlinje til bolig. Sandlekeplasser skal være minimum 100 m2 store, og inneholde lekeutstyr 
for mindre barn i kombinasjon med sitteplasser. 

   
 Nærmiljøpark skal være på minimum 2,5 daa og lokaliseres maksimum 400 m fra bolig i 

luftlinje. Nærmiljøparken skal inneholde et variert tilbud til barn i alle aldersgrupper, 
herunder ball-lek. Kvartalslekeplass på min. 1 daa, med minste avstand til bolig 200 meter, 
skal integreres i nærmiljøpark. Kvartalslekeplassen skal inneholde minst fem elementer for 
variert lek.  

 
Utomhusplanen for BLK skal godkjennes av Fredrikstad kommune ved virksomhet Park. 

 
3.5 I tilknytning til bebyggelse skal det etableres solcelleanlegg og/eller anlegg for jordvarme. 

 Trafo kan integreres i ny bebyggelse, eller plasseres på BBB2-5, BKS1 og BFT1. Det tillates 
konstruksjoner/oppbygg i tillegg til største bygningshøyde som muliggjør adkomst til tak med 
trapp/heis, konstruksjoner for tekniske anlegg og solcelleanlegg. Oppbygg skal trekkes 
minimum to meter inn fra veggliv med mindre de er knyttet til utenpåliggende trappehus. 
Opp-byggene skal holdes lavest mulig og skal ha en utforming som harmonerer med bygget 
for øvrig. Takene skal vurderes som en del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. På 
feltene BFT1, BBB2-5 og BBH2 skal tekniske anlegg som heisoppbygg og ventilasjonsanlegg 
integreres i den arkitektoniske utformingen.  

 Takterrasser skal ha beplantning på 20 % av arealet. 

3.6 Område BBB2-5, BFT1 og BKS1 kan benyttes til riggområder under utbygging av Veum Park.  
 Område SPA1 og eksisterende parkeringsanlegg i GP1 kan benyttes til rigg under 
rehabiliteringsarbeider i BBB1. Parkeringsanlegget i GP1 kan også benyttes til rigg under 
rehabilitering av SKV1-2 med tilliggende gangveger og utbygging av BFT1. 

Boligbebyggelse BKS1 (PBL §12-7, nr. 1) 

3.7 BKS1 skal benyttes til konsentrert småhusbebyggelse i form av rekke- eller kjedehus. 
Bebyggelsen skal organiseres rundt et internvegsystem som skal bindes sammen med øvrig 
vegsystem i Veum park. Det kan etableres to atkomstveier fra Hestehagen/Brønnerødveien. 
Disse skal bindes sammen med SGS2 og SKV3. Det skal etableres parkering for bil og sykkel 
ved hver boenhet.  

 % BYA = 35 %.  Største mønehøyde = største gesimshøyde 9,5 meter over gjennomsnittlig 
nytt terreng rundt huset. Bebyggelsen kan variere mellom to og tre etasjer.  

 Det skal legges vekt på tilpasning til øvrig bebyggelse ved bruk av materialer som mur, tegl og 
tre. 

 Innenfor BKS1 skal det opparbeides to sandlekeplasser, hver på minst 100 m2.  

3.8 BKS2 omfatter eksisterende bolighus med hageanlegg. Bygget og hagen skal bevares ut fra 
kulturminnefaglige vurderinger. Alle søknadspliktige tiltak på bygningen skal sendes til 
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fylkeskommunen for uttale før vedtak fattes i kommunen, jf. Lov om kulturminner § 25. 
Det tillates ikke ytterligere bebyggelse på eiendommen. Hagen skal bevares, evt. 
tilbakeføres til tidligere dokumentert tilstand. Huset kan seksjoneres i flere boenheter. 
Det kan opparbeides inntil en parkeringsplass pr. boenhet. % BYA = 14 %, parkering er 
ikke inkludert i % BYA. 

 

Boligbebyggelse BBB1-5 (PBL §12-7, nr. 1) 

3.9 BBB1 omfatter eksisterende, vernete hovedbygning på Veum.  Bygningen skal bygges om til 
leiligheter. Atkomstplass nord for bygget skal istandsettes i samsvar med intensjonen i 
opprinnelig plan for parkanlegget. Fontenen skal bevares som et viktig fondmotiv.   

 % BYA = 37 %.  

3.10 BBB2-5 skal benyttes til blokkbebyggelse. BBB2 og 4-5 kan ha underliggende 
parkeringskjeller. Det kan etableres mindre parkeringsanlegg på bakkeplan.  

BBB2: % BYA = 30 %. Største bygningshøyde = største gesimshøyde: 13 meter over 
gjennomsnittlig nytt terreng rundt huset.  

BBB3-5: % BYA 30 %, største høyde = største gesimshøyde: 16 meter over gjennomsnittlig 
nytt terreng rundt bygget. Største bygningslengde 32 meter. 

Det skal være variasjon i bygningshøyde innenfor områdene BBB3-BBB5. Ved fastlegging av 
høyder og plassering av bygg skal en legge vekt på solforhold for småhusbebyggelsen på 
østsiden av Brønnerødveien.  Blokkene skal organiseres slik at en får klart avgrensete rom 
mellom bebyggelsen, og husene skal ha gangatkomst fra felles byrom. I byrommene skal det 
opparbeides en sandlekeplass i BBB3, to i BBB4 og en i BBB5, hver på minst 100 m2.   

Bebyggelsen skal utformes med et helhetlig formspråk og enhetlig materialbruk. Det skal 
legges vekt på tilpasning til eksisterende hovedbygg ved bruk av materialer som mur, tegl og 
tre og farger som harmonerer med hovedbygget. 

Parkeringskjeller skal dimensjoneres slik at konstruksjonen tåler 0,8 m jorddybde på steder 
der det skal plantes store trær. 

Barnehage BBH1-2 (PBL §12-7, nr. 1) 

3.11 BBH1-2 skal benyttes til offentlig barnehage med uteareal (BBH1) og hente/bringesløyfe og 
parkering (BBH2).  

 % BYA = 22 %. Største byggehøyde 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng rundt 
bygget. Største gesimshøyde = største mønehøyde 

  

Vel- og bydelshus VB1 (PBL §12-7, nr. 1) 
3.12 VB1 omfatter eksisterende fellesbygg med gymnastikksal, kantine m.m. Bygget skal bevares 

og kan benyttes som felles velferdsbygg for Veum Park. I bygget kan det etableres kafe, pub 
eller annen serveringsvirksomhet i tillegg til forsamlingslokaler, trenings- og møterom. 



Side 7 av 11 Detaljreguleringsplan for Veum Park 3004 1130  

 
Lekeplass BLK (PBL §12-7, nr. 1 og 2) 

3.13 Innenfor BLK skal det opparbeides nærmiljøpark med integrert kvartalslekeplass.          BLK 
skal tilrettelegges med et variert tilbud til barn i alle aldre og ha en helhetlig utforming. Det 
skal være muligheter for å klatre, henge, krype, løpe, sykle, balansere, leke, ake/bruke 
skøyter/ski og leke med ball. Anlegget skal være universelt tilrettelagt. Utforming av anlegget 
skal skje i samråd med potensielle brukere av anlegget, eller med innspill fra andre barn i 
aldergruppen 8 – 18 år.  

Kombinerte bebyggelses- og anleggsformål 
Bolig/forretning/tjenesteyting BFT1 (PBL §12-7, nr. 1)  
3.14 I BFT1 skal det etableres kombinerte bygg for bolig, forretning og offentlig og privat 

tjenesteyting.  
Første etasje skal benyttes til forretning og tjenesteyting, øvrige etasjer skal benyttes til 
boligformål. Som tjenesteyting regnes i denne sammenheng fysioterapi, kiropraktor, frisør, 
hudpleie, fotpleie o l., servering, bevertning, kafe, restaurant, pub o.l. Det kan etableres 
inntil 1200 m2 forretningsareal og 1800 m2 areal for tjenesteytende næringer. 

Anleggene skal ha felles parkeringskjeller under bakken. Øvrige parkeringsarealer på 
bakkeplan skal lokaliseres nord og vest for bebyggelsen. Kvartalet skal ha felles atkomst fra 
Veum alle og fra SKV1. Varelevering til virksomhetene skal skje fra parkeringsområdet 
Nedkjøring til parkeringskjeller skal skje via parkeringsområdet langs vestre fasade på 
bebyggelsen, utenfor byggegrensen på plankartet.  
  
Ut mot SKV2 skal det vis a vis nærmiljøparken etableres en plassdannelse på minimum 200 
m2 og maksimum 300 m2. Plassen skal ha karakter av lokalt torg som skal fungere som et 
trivselsskapende element for beboerne. Utforming og materialbruk skal skille seg fra 
tilstøtende vegformål og signalisere at ferdsel skal skje på myke trafikanters premisser. På 
torgarealet tillates sykkelparkering, uteservering, lek og opphold. Det kan etableres inntil tre 
HC-parkeringsplasser mot SKV2.  
 
% BYA = 70 %. Største bygningshøyde = største gesimshøyde: 18 meter over gjennomsnittlig 
nytt terreng rundt huset. Det skal være variasjon i bygningshøyde innenfor området, og 
bebyggelsen skal trappes ned til tre etasjer (ett forretningsplan, to boligplan) mot alleen i 
vest.  

Bebyggelsen skal utformes med et helhetlig formspråk og enhetlig materialbruk som 
harmonerer med hovedbygningen.  

 
Bolig/kontor BKB1 (PBL §12-7, nr. 1)  
3.15 BKB1 omfatter eksisterende bolighus med hageanlegg. BKB1 kan benyttes til bolig og eller 

kontor. Bygget og hagen skal bevares ut fra kulturminnefaglige vurderinger. Alle 
søknadspliktige tiltak på bygningen skal sendes til fylkeskommunen for uttale før vedtak 
fattes i kommunen, jf. Lov om kulturminner § 25. Hagen skal bevares, evt. tilbakeføres til 
tidligere dokumentert tilstand.  
% BYA = 12 %, parkering er ikke inkludert i % BYA. Største byggehøyde 7 meter over 
dagens terreng rundt bygget 
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

Kjøreveier SKV1-4 (PBL §12-7, nr. 1 og 14) 

3.16 Veg SKV1 omfatter eksisterende hovedatkomst og skal benyttes til atkomstvei for Veum Park. 
Veien skal opparbeides i bredde 5,5 meter.  

 Veg SKV2 omfatter tverrakse mellom VB og parkeringsanlegg vest for hovedbygget.  Aksen 
skal benyttes til kjørevei på fotgjengernes premisser. Det skal etableres en min. 5,5 meter 
bred kjøresone for å sikre atkomst for brannbil og store servicekjøretøy.  

 Veg SKV3 omfatter adkomsvei til BBB2 og BBB5 fra Brønnerødveien. Vegen skal opparbeides i 
bredde 5,5 meter.  

 Veg SKV4 omfatter eksisterende atkomstvei til eiendommene Hestehagen 7-11. Vegen skal 
brukes til kombinert gang- og kjørevei. 

Fortau SF1-3  (PBL §12-7, nr. 1 og 14) 

3.17 SF1-3 omfatter fortau langs begge sider av SKV 1-2. Fortau langs SKV1-2 skal ha bredde fire 
meter. På fortausarealene skal det etableres alleer og annen trevegetasjon, og plasseres ut 
benker, belysning og lignende utstyr. Vegetasjon og utstyret skal plasseres slik at en alltid har 
min. 2,5 meter brede gangarealer.  

Den nye alleen opp mot hovedbygget skal plantes ca. en meter fra grensen mot SKV1. Alleen 
skal bestå av oppstammete løvrær med stammehøyde minimum 180 cm. og stammeomkrets 
minimum 16-18 cm. Valg av treslag skal skje i samråd med parkavdelingen i Fredrikstad 
kommune. Det skal benyttes skjelettjord eller tilsvarende løsninger for å sikre tilstrekkelig 
vekstjord for trærne. 

Gang- og sykkelvei SGS1-3 (PBL §12-7, nr. 1 og 14) 
3.18 SGS1-3 omfatter eksisterende gang- og sykkelveier som skal opprettholdes. SGS1 kan 

benyttes av renovasjonskjøretøy.  
 SGS2 og 3 skal ha kjørebredde tre meter. Oppbygging av vegskulder og håndtering av 

overvann kan skje på tilgrensende arealer. 
 
Gang- og sykkelvei SGS4-5 (PBL §12-7, nr. 1 og 14) 
3.19 SGS4-5 omfatter nye gang- og sykkelveier som skal være åpne for nyttekjøretøy og 

varetransport. SGS4-5 skal ha en bredde på 4 meter. Ved avfallsstasjoner og oppstillingsplass 
for brannbil skal veien breddeutvides i hht. Fredrikstad kommunes renovasjonstekniske 
veileder.   

 
Parkering SPA1 (PBL §12-7, nr. 1 og 14) 
3.20 SPA1 omfatter eksisterende parkeringsanlegg på bakkeplan vest og nord for hovedbygget.  

Området skal benyttes til parkering for beboere i dette huset med en plass pr. boenhet. 
Nedgravd renovasjonsanlegg kan etableres innenfor området i henhold til renovasjonsteknisk 
plan. 

 
 
   



Side 9 av 11 Detaljreguleringsplan for Veum Park 3004 1130  

Grønnstruktur GP1-3 (§ 12-5 nr. 3) 

3.21 GP1-3 omfatter eksisterende parkanlegg sør, vest og nord for hovedbygget. Parkanlegget skal 
bevares og opprettholdes som et åpent, gresskledd parkområde med store trær og åpne 
sletter. Anlegget kan tilbakeføres til tidligere dokumentert tilstand. 

 Innenfor parkanlegget kan det etableres dammer som samler overvann fra anlegget.  
Enkelttrær markert i reguleringsplanen med hensynssone skal bevares.  

 Eksisterende parkeringsanlegg i GP1 nord for hovedbygget skal fjernes, og arealet skal 
opparbeides som gressarealer med tre- og buskvegetasjon.  

Plan for tiltak i parken skal legges fram for Viken fylkeskommune. 

4. KRAV TIL REKKEFØLGE  

4.1 Før en kan behandle første søknad om rammetillatelse for bebyggelse i BKS1 skal det 
foreligge en plan for internt gang- og kjøreveinett som viser sammenbinding med øvrig 
veinett i Veum Park. Veinettet skal følge prinsippene som er vist i skisseprosjekt datert 2021  
med sammenbinding av veier mellom og gjennom de ulike byggeområdene. Veinettet skal 
binde sammen SGS3 og SKV3.   

Veinettet kan opparbeides etappevis.  

4.2 Planskilt kryssing over Veumveien skal være opparbeidet og gitt brukstillatelse før det gis 
brukstillatelse for boliger innenfor Veum Park. 

4.3 BKS1, BBB1-5 ogBFT1 kan bygges ut etappevis, men all servicetrafikk skal til enhver tid kunne 
foregå uten at bilene må rygge. Internveinettet i de enkelte byggeområdene skal være bygget 
før det kan gis brukstillatelse for boliger i området. 

4.4 Før det kan gis brukstillatelse for første bolig i hvert byggeområde skal den tilhørende 
sandlekeplassen være opparbeidet.  

4.5       Kvartalslekeplassen i BLK skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse til mer 
enn 25 boenheter. Øvrig del av nærmiljøparken skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse for 
mer enn 50 boenheter (eksklusiv leiligheter i BBB1). 

4.6 Utearealer i byggeområder skal være ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for boenhetene 
i området. Ved ferdigstilling i høst og vinterperioden kan det gis brukstillatelse forutsatt at 
anlegget blir ferdigstilt senest i løpet av første etterfølgende vekstsesong.  

4.7 Før en kan gi brukstillatelser i byggeområde BBB1-2 og BFT1 skal det være gjennomført 
nødvendige tiltak for å sikre områdestabilitet, jfr. 10214972-RIG-RAP-001, rev. 01 Vurdering 
av områdestabilitet. Jfr. punkt 5.2. 

4.8 Før det kan gis brukstillatelse for første boenhet i ny bebyggelse skal det være etablert 
tilstrekkelig vannforsyningskapasitet til Veum Park for bruksvann og brannvann.  

4.9  Veum Alle opp til Brønnerødveien med tilhørende gang- og sykkelveg, som vist i 
reguleringsplan B113 Brønnerødlia, PLANID 30041011, skal være opparbeidet før det gis 
brukstillatelse for felt BFT1. 
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Brønnerødveien med tilhørende fortau fra Veum Alle fram til Hestehagen, som vist i 
reguleringsplan B113 Brønnerødlia, PLANID 30041011, skal være opparbeidet før det gis 
brukstillatelse for feltene BBB2-5.  

Øvre del av Hestehagen fram til BBH2, som vist i reguleringsplan B113 Brønnerødlia, PLANID 
30041011, skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse for feltene BKS1 og BBH1-2. 

4.10 Parkeringsplass i GP1 skal fjernes og arealet skal opparbeides som grøntområde. Anlegget 
skal ferdigstilles første vekstsesong etter ferdigstilling av BFT1. 

4.11 Gang- og sykkelveg SGS3 forbi BLK skal ferdigstilles samtidig med nærmiljøparken i BLK. 

4.11 Før det kan gis brukstillatelse til boliger i området, med unntak av BBB1, skal det skal være 
gang- og sykkelvei fra SKV2 til Hestehagen.  

4.12 Alleen langs SKV1 skal etableres samtidig med bygging av SKV1 og SF1-2.  

5. BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)  

Frisiktsoner i kryss (PBL §12-7, nr. 4) 

5.1 Innenfor frisiktsonen kan det ikke etableres konstruksjoner, terrengformer eller vegetasjon 
høyere enn 0,5 meter over midtlinjen i tilstøtende veger. Enkeltelementer som trær, stolper, 
eller lignende med en diameter mindre enn 0,15 meter tillates.  

Faresone   
Ras- og skredfare H310_1 (PBL §12-7, nr. 4) 

5.2 På SPA1 skal det gjøres nødvendige avlastningstiltak for å sikre lokal stabilitet. Arbeidet skal 
utføres i henhold til 10214972-RIG-RAP-001, rev. 01 Vurdering av områdestabilitet. 
Multiconsult. Jfr. punkt 4.7. 

 
Sone med angitte særlige hensyn (PBL §12-7, nr. 6) 
Bevaring kulturmiljø  (H570) 
5.3 Innenfor H570 skal det tas hensyn til kulturmiljøet og de antikvariske verdiene i de bevarte 

bygningene, bygningsstrukturen, gate- og parkanlegg. De to bevaringsverdige eneboligene 
skal fremstå som selvstendige, frittliggende bygg omgitt av store hager. Det skal etableres en 
ny alle langs hovedatkomsten fra Veum alle til hovedbygningen. Hensynssonen langs alleen 
mot hovedbygget skal holdes åpen uten ny bebyggelse for å sikre fri sikt langs aksen opp mot 
hovedbygningen. Nedkjøring til parkeringskjeller kan etableres innenfor sonen, og det kan 
etableres plass for nedgravde avfallscontainere. Eksisterende parkeringsanlegg nord for 
hovedbygningen skal tilbakeføres til grøntanlegg.  
Parkarealet sør for hovedbygget skal opprettholdes med åpne gress-sletter med 
enkeltstående og grupper av løvtrær.  Det kan etableres plantefelt og gangstier som 
formmessig underbygger anleggets tidskarakter.  
Hele eller deler av parkanlegget kan tilbakeføres til tidligere dokumentert tilstand som et 
formelt parkanlegg med geometriske plantefelt og grusganger. Planer for en evt. 
tilbakeføring skal legges fram for kulturminnemyndigheten i Viken fylkeskommune.  
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Bevaring naturmiljø  (H560) 
5.4 H560 omfatter eksisterende enkelttrær som skal bevares.  Innenfor en avstand fra 

trestammen tilsvarende kroneprojeksjonen på treet kan det ikke gjøre inngrep i form av 
graving, planering, etablering av konstruksjoner eller ledninger i grunnen eller annet skal kan 
forårsake skade eller redusert helsetilstand på trærne.  Trær kan felles dersom arborist har 
konkludert med at treet representerer en sikkerhetsrisiko, selv med fagmessig utførte 
skjøtselstiltak.  

Båndleggingssoner   

Båndlegging kulturmiljø (H730) 

5.5 Kjente kulturminneregistreringer som ikke blir berørt av tiltaket, er sikret som hensynssone i 
planen. I område vist som hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H730) må det ikke 
iverksettes tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme det fredede kulturminnet og dets verneområde eller 
fremkalle fare for at det kan skje, jfr. Lov om kulturminner § 3. 

 

 


