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Saksnr.: 2015/6367 
Dokumentnr.: 119 
Løpenr.: 119202/2021 
Klassering: Veum sykehus 
Saksbehandler: Edvard Duvsete 

 
 
Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Planutvalget 15.06.2021 72/21 

 
Forslag til detaljregulering for Veum Park - arealplanID 3004 1130 - Veum 
Høring og offentlig ettersyn  
Forslagsstiller: Betonmast Eiendom AS 
 
Utvalgsleders innstilling 
Utvalgsleder anbefaler planutvalget å fatte følgende vedtak: 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til detaljregulering for Veum Park, nasjonal arealplanID 3004 1130 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven § 12-10. 

 
Fredrikstad, 07.06.2021 
 

Planutvalgets behandling 15.06.2021: 
Ida Irene Julsen (MDG) fremmet følgende forslag til endret punkt 1 og nytt punkt 2: 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken. Forslag til detaljregulering for Veum Park, 

nasjonal arealplanID 3004 1130 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 
samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 12-10, med følgende 
endringer i bestemmelsen 3.2 der antall ordinær p-plasser skal beregnes etter 
følgende maks norm:  
- Forretning 1 pr. 100 m2 BRA  
- Kontor 1 pr. 100 m2 BRA  
- Forsamlingslokale 2 pr. 100 m2 BRA 

2. Andre tiltak for å "bidra til utvikling av bærekraftsamfunnet" bør forsterkes. 
  
Begrunnelse:  
Da planutvalget vedtok at planarbeidet bør avklare hvordan prosjektet bidrar til en utvikling 
av bærekraftsamfunnet, var ikke intensjonen at det skal føre til økt trafikk. Maksgrensen for 
parkering for næring halveres derfor, men også andre tiltak bør vurdere nærmere. 
 
Votering: 
Utvalgsleders innstilling ble vedtatt med 10 stemmer (Ap 4, Sp 1, R 1, H 2, FrP 2) mot  
1 stemme (MDG 1) som ble avgitt for forslag fra Ida Irene Julsen. 
 

Planutvalgets vedtak 15.06.2021: 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til detaljregulering for Veum Park, nasjonal arealplanID 3004 1130 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven § 12-10. 

 
 
Fredrikstad 18.06.2021 
Rett utskrift: 



Side 2 av 10 

 
---------------------------------------- 
Irene Lundstrøm 
møtesekretær 
 
Utskrift til  saksbehandler Edvard Duvsete 

kst. direktør Seksjon for kultur, miljø og byutvikling  
Ole-Henrik Holøs Pettersen 

 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra utvalgsleder 
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Planutvalget viser til opplysninger i saken og er enig i kommunedirektørens vurdering. 

Forslag til detaljregulering for Veum Park, nasjonal arealplanID 3004 1130 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven § 12-10. 

 
Sammendrag 
Planforslaget er godt beskrevet i plandokumentene, og i samsvar med kommuneplanens 
arealdel. Planforslaget legger opp til en transformasjon av gamle Veum Sykehus til 
boligutvikling i form av leiligheter og rekkehus, et nærsenter-tilbud, store parker og 
lekeplasser og ny barnehage. 
 
Reguleringsplanen er en detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Planen baserer 
seg på et skisseprosjekt fra 2020 for utvikling av området på Veum Park. Bestemmelsene gir 
føringer for utforming av kvartalene, og skisseprosjektet er veiledende. 
 
Veum er egnet for konsentrert boligutbygging. En fortetting innenfor planområdet vil være i 
tråd med prinsipper for utbygging i kommuneplanens arealdel, samt regionale og statlige 
planretningslinjer om samordnet areal- og transportplanlegging. Planforslaget åpner for en 
utbygging som vil kunne løfte nærområdet. 
 
Kommunedirektøren mener forslagsstiller avklarer hvordan prosjektet bidrar til et bærekraftig 
prosjekt. For å ivareta kulturmiljø og områdets karakter med store åpne, grønne arealer, har 
man valgt å foreslå forholdsvis tett bebyggelse i deler av området. Det er også valgt å legge 
en stor andel av parkeringen i parkeringskjellere, slik at områdene fortsatt kan framstå som 
«grønne». 
 
Det forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å gjøre vedtak 
om at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg 
1 Oversiktskart  
2 Plankart, datert 25.05.21  
3 Reguleringsbestemmelser, datert 25.05.21  
4 Planbeskrivelse, datert 18.12.20 sist revidert 25.05.21  
5 ROS-analyse, datert 12.05.21  
6 Skisseprosjekt for Veum Park (2021)  
7 Konsekvensutredning Friluftsliv og barn- og unges interesser, datert 12.05.21  
8 Konsekvensutredning Kulturarv, datert 26.09.20 sist revidert 12.05.21  
9 Konsekvensutredning landskapsbilde, datert 10.09.20 sist revidert 10.05.21  
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10 Konsekvensutredning Luft og støy, datert 17.12.20 sist revidert 12.05.21  
11 Konsekvensutredning Naturmangfold, datert 28.09.20 sist revidert 12.05.21  
12 Trafikkvurdering, datert 30.09.20 sist revidert 12.05.21  
13 Renovasjonsteknisk plan, datert 26.11.20 sist revidert 12.05.21  
14 Mobilitetsplan, datert 17.12.20 sist revidert 12.05.21  
15 Sammendrag av og kommentarer til uttalelser til varsling av oppstart, datert 

14.12.20 sist revidert 12.05.21 
 

16 BioFokusrapport 2015-25 Kartlegging av naturmangfold i planområde for Veum 
sykehus, Fredrikstad kommune 

 

17 VA-plan, datert 19.06.20 sist revidert 25.05.21  
18 Vurdering av områdestabilitet - Beregningsgrunnlag, datert 16.12.20  
19 Vurdering av områdestabilitet, datert 17.12.20  
20 Kvalitetssikring Faresoneutredning iht NVE Veum Park datert 28.10.20  
21 Borplan med profiler, datert 01.09.20  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Se sak 2015/6367. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn for planarbeidet 
Hensikt med planarbeidet er å legge til rette for en transformasjon av arealene til tidligere 
Veum Sykehus til boligutvikling og et nærsentertilbud.  
 
Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning fremmes av plankonsulent 
Multiconsult Norge AS for forslagsstiller Veum Park AS. 
 
Overordnet planstatus 
Fylkesplan for Østfold (Østfold mot 2050) 
Hovedmålene i fylkesplan for Østfold 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.  
 
Kommuneplanens arealdel 2020-2032 
Området til Veum Park er avsatt med formål kombinert bebyggelse og anlegg. 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». 
 
Fredrikstad kommune har avklart at det ikke er behov for å avsette tomt til ny skole. 
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 kommuneplanen 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. 
 
Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold 
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Planområdet ligger ca. 5 kilometer utenfor sentrum. Boligfeltet Ambjørnrød med Ambjørnrød 
skole ligger vest for området. Fredrikstadmarka ligger øst for planområdet 
 
Planområdet utgjør ca. 87 dekar. 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. 
 
Planområdet har et klart institusjonspreg med den gamle hovedbygningen som et sentralt 
midtpunkt. Bygget oppleves som monumentalt både fra hovedatkomsten fra Veum Allé og 
fra det åpne parkområdet på sørsiden. 
 
Innenfor planområdet finnes det både automatisk fredete kulturminner og nyere tids 
kulturminner i form av bebyggelse og parkanlegg fra den gamle institusjonen. 
 
Innenfor planområdet er det ingen arealer eller elementer som er vernet. Det er registrert 
verdifulle naturtyper; hovedsakelig knyttet til store, gamle trær. 
 
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. 
 
Barneskole med trinn fra 1.-7. klasse ligger på Ambjørnrød, i ca. 1 km gangavstand fra 
planområdet. Kvernhuset ungdomsskole ligger ca. 2 km sør for planområdet.  
 
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. 
 
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 forekomster av kvikkleire. Stabilitetsberegninger viser at det 
er behov for tiltak for å ivareta lokalstabilitet under og etter oppføring av planlagt 
bebyggelse. 
 
Beskrivelse av planforslaget 
Reguleringsplanen er en detaljreguleringsplan med konsekvensutredning. Planen baserer 
seg på et skisseprosjekt fra 2020 for utvikling av området på Veum Park. Bestemmelsene gir 
føringer for utforming av kvartalene, og skisseprosjektet er veiledende. 
 
Reguleringsplanen legger til rette for en transformasjon av tidligere Veum Sykehus til 
boligutvikling i form av leiligheter og rekkehus, et nærsentertilbud, bevaring av 
velferdsbygget, en ny nærmiljøpark på 3.3 daa og et areal avsatt til barnehageformål. I 
skisseprosjektet er det lagt til grunn at Veum Park kan utvikles med ca. 250 leiligheter. Det 
er planlagt to, tre og fireroms leiligheter. 
 
Reguleringsformål: 
Rekkehusene - BKS 
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 - BBB 
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Blokkbebyggelse BBB1-5 omfatter hovedtyngden av den nye boligbebyggelsen på Veum 
Park, inklusiv hovedbygningen. 
 
Bolig/forretning/tjenesteyting - BFT 
Midt i utbyggingsområdet er det lagt ut et område til kombinerte formål bolig, forretning og 
tjenesteyting. Første etasje skal benyttes til forretning og tjenesteyting, øvrige etasjer skal 
benyttes til boligformål. I tillegg skal det vis a vis nærmiljøparken etableres torg på minimum 
200 m2 og maksimum 300 m2. Plassen skal ha karakter av lokalt torg som skal fungere som 
et trivselsskapende element for beboerne. 
 
Overlegeboligen – BKB  
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 uttalelse før vedtak 
fattes i kommunen, jf. Lov om kulturminner § 25. 
 
Barnehage - BBH 
BBH1-2 skal benyttes til offentlig barnehage med uteareal (BBH1) og hente/bringesløyfe og 
parkering (BBH2). 
 
Velferdshuset - VB 
VB1 omfatter eksisterende fellesbygg med gymnastikksal, kantine, med mer. 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. 
 
Nærmiljøpark - BLK 
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.  
 
Samferdsel  
Reguleringsplanen viser hovedatkomsten (SKV1) fram mot hovedbygget, tverraksen (SKV2) 
og parkering vest for hovedbygget. Det skal etableres et vegsystem med interne veger som 
sikrer atkomst til parkeringsanlegg og atkomst/oppstilling for brannbil og renovasjonsbil. 
 
Veum Park bygges opp med et finmasket gang- og sykkelvegnett. Gangveg langs Veum Allé 
og fortau langs Brønnerødveien, samt planskilt kryssing av Veumveien, er regulert tidligere 
og inngår i 0- alternativet. 
 
Parkering  
Det skal bygges underjordiske parkeringsanlegg under BBB2, 4, 5 og BFT1. I tillegg vil det 
være noe parkering på bakkenivå. 
 
Park - GP 
Parken, som er en sentral del av det gamle anlegget ved institusjonen på Veum, er regulert 
til park GP1-3. Anlegget skal opprettholdes som en grønn omramming av hovedbygget og 
villaen i BKS2 med åpne gress-sletter med grupper av trær. 
 
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. 
 
Rekkefølgebestemmelser  
Det stilles rekkefølgekrav knyttet til helhetlig plan for internt vegnett, helhetlig plan for 
renovasjonssystemet, vannforsyning, stabiliseringstiltak, lekeplasser og gangbru over 
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Veumveien, fjerning av parkeringsplass i park nord for hovedbygget, ferdigstilling av gang- 
og sykkelveier og planting av allé. 
 
Hensynsoner  
De to villaene (BKS2 og BKB1), 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. 
 
Konsekvenser av planforslaget 
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 Allé 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. 
 
Den historiske bygningsmassen og parken som er bevaringsverdig 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. 
 
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. 
 
Full utbygging av planområdet forventes å gi en trafikkøkning på ca. 1600 bilturer per døgn. 
Dette, samt generell trafikkvekst, vil kunne 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 Allé 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. 
 
Samråd og medvirkningsprosess 
Plankonsulenten mottok 7 innspill i forbindelse med varsel om oppstart. Det kom i tillegg tre 
innspill til utvidet varsling. Et sammendrag av varslingsuttalelsene er referert og kommentert 
i planbeskrivelsen og mer utfyllende i eget notat.   
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Konsekvenser for sosial bærekraft 
Kommunens arbeid med sosial bærekraft knyttes tett til arbeidet med å jobbe for å bedre 
barns oppvekstsvilkår og utdanning. Barnehager med tilstrekkelig bemanning og høy 
pedagogisk kvalitet bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, fremme integrering og dempe 
utenforskap på sikt. Dette er et forebyggende arbeid som bidrar til økt barnehagedeltakelse. 
Nok barnehageplasser bidrar til å gi foreldre muligheter for utdanning og yrkestilknytning. 
 
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. Det er positivt for folkehelsen.  
 
Konsekvenser for økonomisk bærekraft 
Teknisk infrastruktur 
Det skal inngås en utbyggingsavtale mellom utbygger og Fredrikstad kommune vedrørende 
opparbeiding av vei, vann og avløp og en planskilt kryssing av Veumveien. Dette er 
infrastruktur som kommunen skal drifte. I tillegg skal kommunen overta og drifte SKV1-2 og 
SF1-3, dette medfører betydelige driftskostnader i fremtiden.  
 
Skolekapasitet 
Press på skoler og barnehager kan, sammen med andre utbyggingsområder 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. 
 
Barnehage 
I større utbyggingsprosjekter som Veum park skal det, ifølge kommuneplanens arealdel § 
7.1 b), avsettes et areal for barnehageformål. Fredrikstad kommune har som mål å eie egne 
barnehagebygg i framtiden, og avvikle leieforhold. Dette kan medføre behov for 
investeringer i eksisterende bygg, eksempelvis for å samlokalisere to eksisterende 
barnehager og avslutte et leieforhold. Økning i kapasitet i form av utvidelser eller nye 
barnehager vil kreve investeringer og påfølgende driftskostnader. Dette vil også ha en 
betydelig kostnad for kommunen i dette prosjektet. I og med at barnehagetomten inneholder 
offentlig eierform har utbygger rett til innkreving av tomten innen 3 år.  
 
Nærmiljøpark 
Kommunen skal også overta driften av nærmiljøparken BLK. Dette medfører kostnader til 
drift i fremtiden.  
 
Konsekvenser for miljømessig bærekraft 
Det vil ikke bli utbygging på områder berørt av jordvern. Den historiske bygningsmassen og 
parken som er bevaringsverdig blir beholdt. Varig vernede kulturminner blir ikke berørt. 
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.  
 
Beregning av bilturproduksjon ved full utbygging av planområdet gir en trafikkøkning på ca. 
1600 kjøretøy per døgn til/fra Veum Park. Det vil, sammen med utbygging av området, bidra 
til økt utslipp av klimagasser.  
 
Ansattes medbestemmelse 
Ikke relevant 
 
Vurdering 
Generelt  
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Planforslaget er godt beskrevet i plandokumentene, og i samsvar med kommuneplanens 
arealdel. Planforslaget legger opp til en transformasjon av gamle Veum Sykehus til 
boligutvikling i form av leiligheter og rekkehus, et nærsenter-tilbud, store parker og 
lekeplasser og ny barnehage. Planområdet har vært mer eller mindre ubrukt i alle årene 
etter at Veum Sykehus ble lagt ned. Bygningsmassene forfaller for hvert år som går, og 
området bærer preg av dette. Kommunedirektøren mener at Veum Park er en plan med 
mange gode kvaliteter som vil kunne skape merverdi for nærområdet.  
 
Veum er egnet for konsentrert boligutbygging. En fortetting innenfor planområdet vil være i 
tråd med prinsipper for utbygging i kommuneplanens arealdel, samt regionale og statlige 
planretningslinjer om samordnet areal- og transportplanlegging. Planforslaget åpner for en 
utbygging som vil kunne løfte nærområdet, samt åpne opp området for beboende, 
forbipasserende og besøkende. Opparbeidelse av nærmiljøpark, samt et torg med aktive 
fasader, kan bidra til at Veum Park blir et levende område som tilfører positive kvaliteter til 
beboere også utenfor planområdet. Nærheten til marka er også positivt for bokvaliteten. 
 
Denne utbygging vil tilrettelegge for fortetting i et område som er avsatt til fremtidig 
utbygging i kommuneplanens arealdel, uten å påvirke temaer som eksisterende 
rekreasjonsområder, natur- og kulturmiljø eller dyrket jord. Viktigheten av at fortetting ikke 
går ut over overnevnte kvaliteter er også nevnt i følgende avsnitt fra gjeldende fylkesplan: 
«Fortetting er en del av løsningen for å redusere klimagassutslippene, tilrettelegge for 
miljøvennlige transportformer og unngå inngrep i natur- og kulturmiljø og dyrket jord. 
Samtidig kan fortetting bety nedbygging av rekreasjonsområder og grønne lunger i byer og 
tettsteder. Dette kan få negative konsekvenser for folkehelsen og medføre at flere blir utsatt 
for høye nivåer av støy og luftforurensing (Østfold mot 2050, s. 19)». Planen vil etter 
kommunedirektørens vurdering gi en effektiv arealutnyttelse i tråd med formål avsatt i 
kommuneplanen. Selv om planområdet ikke er en del av byområdet i Fredrikstad er det 
fremdeles nært nok til at miljøvennlig transport er mulig til og fra bysentrum. Det vil være ca. 
20 minutter med sykkel til Fredrikstad sentrum, noe som må kunne regnes som innen rimelig 
sykkelavstand. Kollektivtransport er også tilgjengelig, med to bussavganger i timen til 
Fredrikstad sentrum. 
 
Kommunedirektøren vurderer at etableringen av et nærsenter er positivt. Det er i dag et lite 
tilbud i området hvor det er mange beboere, og det er også planlagt storstilt utbygging på 
sørsiden av området. Et nærsenter kan begrense behovet for bilturer fra området til sentrum 
og andre steder, ettersom det vil dekke et behov som i dag ikke er tilgjengelig for 
nærområdets beboere. 
 
Kommunedirektøren er også svært positiv til at de store park arealene blir bevart. Det er 
uteoppholdsarealer som blir viktige når man fortetter med ca. 250 boenheter. Det vil gi 
området en blanding av ubebygd park og en bebygd park i form av en nærmiljøpark. Det vil 
tilføre viktige kvaliteter og gjøre planområdet mer attraktivt. 
 
Planforslaget vurderes også å hensynta kulturmiljøet innenfor planområdet på en god måte. 
Ny planlagt bebyggelse er trukket lengre vekk fra verneverdig bebyggelse enn i dagens 
situasjon, og siktlinjer til og fra hovedhuset er ivaretatt. Dette bidrar til at det kulturhistoriske 
miljøet innenfor planområdet gis en fremtredende rolle i planarbeidet. Parkanlegget er også 
tenkt videreført, noe som anses som svært positivt. 
 
Barnehage 
Forslagsstiller har, i samsvar med kommuneplanens § 7.1, avsatt et området til offentlig 
barnehageformål. Arealplanen stiller krav til å avsette areal til barnehage med minst fire 
avdelinger ved utbygging av 200 boenheter eller mer. Det er få andre muligheter for nye 
barnehager eller utvidelse av eksisterende barnehager. Kommuneplanens arealdel 2020–
2032 under generelle bestemmelser §13.9 om barnehage sier: «Uteoppholdsareal for 
barnehage skal være minst 25 kvm per barn utenfor byområdet og minst 15 kvm per barn 
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innenfor byområdet». Dette er gjeldende for nybygg og endringer av eksisterende 
barnehagebygg.  
 
Kravet om at det settes av areal til barnehage ved større utbygginger må ses i sammenheng 
med å sikre tilstrekkelig barnehagedekning for kommunen som helhet, og ikke bare som et 
lokalt behov for utbyggingsområdet. Dog er det viktig å påpeke at dette medfører behov for 
investering i form av ervervelse av tomt og oppføring av nytt bygg. Kommunedirektøren er 
positiv til området som er avsatt til barnehage.  
 
Hvordan utbyggingen forholder seg til omkringliggende bebyggelse og hovedhuset 
Kommunedirektøren er fornøyd med hvordan den nye utbyggingen forholder seg til 
omkringliggende bebyggelse og hovedhuset. Byggegrensen til BFT er trukket langt inn slik 
at hovedhuset ikke forsvinner bak de nye byggene. I tillegg så er det lagt inn en 
bestemmelse som sikrer at bebyggelsen trappes ned mot alléen. Dette bidrar til at den nye 
bebyggelsen tar hensyn til hovedhuset, slik at hovedhuset får spille hovedrollen i planen. 
Blokkbebyggelsen øst i planområdet (BBB4-5) har trukket byggegrensen lenger inn i 
planområdet for å skåne naboene med tanke på sol- og skyggeforhold.  
 
VA-planen 
Kommunedirektøren ønsker å påpeke at detaljene rundt VA-planen ikke er løst per dags 
dato, men at dette ikke er til hinder for å sende planen på høring og offentlig ettersyn.  
Oversendte VA-plan for Veum Park beskriver forslag til tekniske løsninger for feltet. Det 
gjenstår imidlertid detaljavklaringer på dimensjoner, valg av traseer, tekniske løsninger for 
håndtering av eksisterende bebyggelse med mer. Utbyggingen av dette feltet krever at det 
bygges en overføringsledning frem til feltet samt at det bygges en trykkforsterker da det ikke 
er tilfredsstillende trykk og kapasitetsforhold i området. Dette er et stort utbyggingsfelt og 
svært mange vil bli berørt hvis man ikke har tosidig forsyning inn til feltet også med hensyn 
til. brannvann. Det må derfor være mulig å koble seg til trykksonen på Ambjørnrød ved 
driftsforstyrrelser på forsyningen fra Kvernhuset. Dette er et rekkefølgekrav som må 
oppfylles før bygningene tas i bruk. 
 
Det er ikke vist hvordan man skal håndtere eksisterende bebyggelse, men det er beskrevet 
at det skal detaljeres nærmere. 
 
I VA-planen har man benyttet maks grensen i Overvannsveilederen for kommunene i 
vannområdene Morsa og Glomma sør for påslipp av overvann. Det er utfordringer 
nedstrøms dette feltet og i detaljplanleggingen bør man sette seg strengere krav enn dette. 
 
Tekniske detaljer på de VA-tekniske løsningene kan avklares i en utbyggingsavtale og 
detaljer må være avklart før man gir igangsettelsestillatelse. 
 
Bærekraftig plan – politisk bestilling 
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. 
 
Kommunedirektøren mener forslagsstiller avklarer hvordan prosjektet bidrar til et bærekraftig 
prosjekt. 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». 
 
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 
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viktige samlingspunkt som torg og inngangspartier til boliger. Videre stilles det krav til at 
materialbruken i område BBB2-5 skal tilpasses eksisterende hovedbygg. 
 
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. 
 
Planen åpner for at solceller kan etableres på tak. Omfang og plassering tilpasses bruk av 
takflatene til uteoppholdsareal. Takflater som skal benyttes til takterrasser skal ha 
vegetasjon på minimum 20 % av arealet. 
 
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. 
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren har ingen flere merknader i denne fasen av behandlingsprosessen. Det 
forutsettes at planforslaget blir vurdert og bearbeidet på grunnlag av innkomne uttalelser 
etter høring og offentlig ettersyn. Kommunedirektøren anbefaler planutvalget å gjøre vedtak 
om at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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