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1 Innledning 

 Formål 
Planområdet har tidligere vært benyttet til sykehusdrift. Det planlegges nå å utvikle området til et 
boligområde med noe næring (bl.a. dagligvarebutikk). Det kan også bli aktuelt å sette av areal til 
barnehage. 

 Om analysen 
I forbindelse med reguleringsplan for Veum Park er det utført en trafikkanalyse hvor 
konsekvensene av en utbygging vurderes. Trafikkanalysen beskriver konsekvensene av nyskapt 
trafikk som følge av fremtidig utbygging av Veum Park på trafikkavviklingen i krysset 
Veumveien/Skogstrandveien x Evenrødveien. Videre vurderes det hvordan persontrafikk fra 
området kan ivaretas med kollektiv, sykkel og gange.  

 Planområde og lokalisering 
Planområdet ligger i Fredrikstad kommune, ca. 4 km nord for Fredrikstad sentrum. I vest ligger 
boligområdet Ambjørnrød, med områdets barneskole.  

 
Figur 1-1: Planområdets plassering (markert med rødt) i Fredrikstad kommune. Kilde: Norgeskart.no 
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2 Dagens situasjon 

 Arealbruk 
Området har vært brukt til sykehus. Driften på Veum sykehus ble lagt ned i 2015 og det er nå lite 
aktivitet på planområdet. Hovedbygningen er godkjent at bygges om til leiligheter.  
 
Vi har ikke tall for hvor mye trafikk som ble generert da sykehuset på Veum var i drift. Sykehuset 
hadde totalt 108 døgnplasser. Det var til enhver tid fra 250 til 300 tilstedeværende ansatte på 
sykehuset (Kilde: Tore Dag Olsen, prosjektdirektør sykehuset Østfold). Basert på dette kan vi anta at 
sykehuset skapte ca. 700 til 800 bilturer pr. døgn.  

 Vegnett og biltrafikkmengder 
Evenrødveien (fv. 381) og Veum Allé er hovedadkomst til tomten. Evenrødveien møter 
Veumveien/Skogstrandveien (fv. 381) sør-vest for området. Evenrødveien har en 
årsdøgntrafikk1(ÅDT) på ca. 2600 kjøretøy pr. døgn. Veumveien/Skogstrandveien har en 
årsdøgntrafikk på 5600 kjøretøy pr. døgn. Veum allé er ca. 5 m bred. Evenrødveien har en bredde 
på ca. 5,9 m. Veumveien har en bredde på ca. 6m. 

 
Figur 2-1 Ortofoto av nærliggende veier. Det er vikeplikt fra Evenrødveien til Skogstrandveien og fra Veum allé til 
Evenrødveien. Kartkilde: Norgeskart 

 Fartsgrenser 
Veumveien og Evenrødveien har fartsgrense på 60 km/t, mens Veum Allé har 50 km/t. (Statens 
vegvesen, 2020) 

 
1 Årsdøgntrafikk er summen av antall kjøretøy som passerer et snitt på en veistrekning gjennom året delt på 
antall dager i året. Det er et gjennomsnittstall for trafikkmengden på en veistrekning.  
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 Kollektiv  
Det er i dag ingen bussholdeplasser som anløpes innenfor planområdet. Utenfor planområdet er 
nærmeste holdeplass Veum allé, som ligger i krysset mellom Veum allé og Evenrødveien, ca. 350 m 
fra planområdet. Holdeplassen betjenes av rute 102 og 187 (EnTur, 2020).  

På Veumveien, ca. 500 m fra planområdet, ligger holdeplassen Veumveien/Skogstrandveien, som i 
tillegg til rute 102 og 187, betjenes av rute 7 i retning sentrum (EnTur, 2020). Per i dag er det 
dermed et begrenset kollektivtilbud i området.  

Gangadkomst til holdeplassene skjer via gang- og sykkelveg i Veum Allé og langs 
Veumveien/Skogstrandveien.  

 
Figur 2-2 Lokalisering av holdeplasser omkring planområdet (EnTur, 2020) Holdeplassene er markert med røde 
holdeplass-symbol,  

 
Tabell 2-1 Avganger pr time i rushtid på nærliggende holdeplasser (Østfold kollektivtrafikk, 2020) 

 Veum sykehus Veum allé Veumveien/Skogstrandveien

Rute 7 (hovedrute) - - 3 

Rute 102 (rushtidsrute) - 1 1 

Rute 187 (skolerute) - 1 1 
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 Trafikksikkerhet  
Det har ikke vært politirapporterte personskadeulykker med kjøretøy i planområdet de siste 10 
årene. 2 

På det omkringliggende vegnettet har det vært 3 politirapporterte trafikkulykker de siste 10 årene, 
alle med lettere skader. En av ulykkene var på Evenrødveien, litt vest for krysset Veum allé x 
Evenrødveien, og de to andre var ved krysset Veumveien x Hestehagen.  

 

 
Figur 2-3: politiregistrerte trafikkulykker i området den siste 10årsperioden, illustrert med grønne sirkler (Statens 
vegvesen, 2020) 

 Gange og sykkel 
Kombinerte gang- og sykkelveier går langs både Veum allé, Evenrødveien og 
Veumveien/Skogstrandveien. For å komme til sistnevnte er det nødvendig å krysse Veumveien. Det 

 
2 Ulykker med kun fotgjenger€ defineres ikke som trafikkulykker og sykkelulykker har en underrapportering 
på ca. 90%, så det er usikkert om det kan ha vært flere ulykker med myke trafikanter (Bjørnskau, T. og 
Sundfør, H.B. 2017, 2017) (Bjørnskay, 2018).  
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er gangfelt ved nordgående holdeplass Veumveien og ved kryss mellom Veumveien og Hestehagen. 
Dette er naturlige krysningspunkter.  

Sykkelandelen i Fredrikstad var i 2013/2014 på 6%, som var en oppgang fra 5% i 2006 (Fredrikstad 
kommune, 2020) Fredrikstadmarka benyttes også til sykling sommerstid. Det er i dag adkomst fra 
planområdet til marka. Det er en snarvei som kan brukes til/fra barneskolen på Ambjørnrød. 
Avstand mellom planområdet og skolen blir ca. 1,6 km ved bruk av denne snarveien. Dagens 
gangkryssing av Veumveien er i plan.   

 Trafikktelling 
Det er begrenset virksomhet på Veum Park, og det genereres nesten ingen trafikk til/fra 
eksisterende bygninger. Det er imidlertid godkjent at det skal etableres leiligheter i hovedhuset.  

Det ble gjennomført en manuell telling av trafikk i krysset Evenrødveien x Veumveien 17.juni 20203. 
Tellingen ble gjennomført i ettermiddagsrushet mellom kl. 14.30 og kl. 16.30. Tellingen viste at 
største timetrafikk i ettermiddagsrushet er mellom kl. 15.15 og kl. 16.15. Det ble to ganger 
observert 11 biler i kø i Evenrødveien som tilsvarer ca. 75 meter fra krysset.   
 
Tabell 2-2 Trafikkstrømmer i makstimen mellom kl. 15:15 og 16:15. Alle tall er oppgitt i kjøretøy per time (kjt/t). 

15:15 - 16:15
  AB AC BA BC CA CB 
Lette 49 84 177 328 156 166
Tunge 0 4 0 3 0 0 
Totalt 49 88 177 331 156 166
Tunge % 0 % 5 % 0 % 1 % 0 % 0 % 
Maks kø (antall 
biler) 1 11 1 

Gangfelt i arm C     6 

 Dagens trafikkavvikling i kryss 
Trafikken som kommer fra Skogstrandveien og Veumveien flyter problemfritt gjennom krysset i 
ettermiddagsrushet, mens det er fare for kortvarig kødannelse i Evenrødveien, uten at dette gir 
tilbakeblokkering til krysset Evenrødveien x Veum Allé. 

Hovedgrunnen til at det blir kortvarige kødannelser i ettermiddagsrushet i Evenrødveien er fordi 68 
% av trafikken som kommer fra Evenrødveien svinger i retning Fredrikstad sentrum/Veumveien. 
Krysset Veumveien x Evenrødveien x Skogstrandveien er vikepliktsregulert og dette medfører at all 
trafikk fra Evenrødveien må vike for trafikken i Veumveien/Skogstrandveien. Skogstrandveien har 
den laveste andelen av trafikk inn i krysset i ettermiddagsrushet, men har høyeste prioritet i 
krysset. I tillegg gir den geometriske utformingen av krysset utfordringer, først og fremst fordi 
Evenrødveien går ned i et lavbrekk før krysset og har nokså bratt stigning opp mot krysset. Dette 
medfører at bilene bruker lengre tid på å akselerere og komme inn i krysset, noe som igjen 
medfører lengre ventetid fordi bilene behøver større tidsluker når bilene skal inn på Veumveien 
eller Skogstrandveien. I tillegg er det dårlig sikt inn mot Skogstrandveien. 

 
3 Tellingen utført i normaltrafikk. 
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2.8.1  Resultater fra simuleringen 
Trafikkmodelleringsprogrammet SIDRA 9.0 er benyttet for å gjøre en vurdering av kapasiteten i 
krysset Evenrødveien x Veumveien.  

Belastningsgraden uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og beregnet kapasitet. Tabell 2-3 under 
beskriver trafikkavviklingen ved ulike belastningsgrader. Kølengde er lengste teoretisk kølengde, 
altså [m] med biler som er i stillstand foran krysset. Beregningene i SIDRA gir lengste teoretiske 
kølengde som oppstår i dimensjonerende time. For kølengder brukes ulike farger på veglenker for å 
vise forholdet mellom kølengde og tilgjengelig kømagasin. Lengden på kømagasinet tilsvarer 
avstanden til nærmeste kryss. 
Tabell 2-3 Betydning av ulike belastningsgrader 

Belastningsgrader Beskrivelse 

0,0-0,6 Lav belastning, ingen fare for kapasitetsproblemer

0,6-0,7 Stabil belastning uten merkbare køer

0,7-0,8 Fare for kortvarige kødannelser som løser seg opp i rolige perioder 

0,8-0,9 Noe ustabil avvikling med tidvis kødannelse

0,9-1 Ustabil avvikling med større kødannelser

1 All teoretisk kapasitet er brukt opp

 
Trafikkgrunnlaget som er benyttet i beregninger er vist i tabell 2-2. Modellen er kalibrert mot 
observerte maksimal kølengde som vist i tabell 2-2, ved å justere parametere for tidsluker og 
følgetid. Trafikantene i Evenrødveien har høy kritisk tidsluke som følge av dårlig sikt for 
trafikkstrømmen som svinger til venstren inn på Veumveien, samt bratt stigning inn mot krysset.  

Resultatene i figur 2-4, figur 2-5 og figur 2-6 viser at trafikken som kommer fra Skogstrandveien og 
Veumveien flyter problemfritt gjennom krysset i ettermiddagsrushet. 

Trafikk som kommer fra Evenrødveien har en belastningsgrad på 0,78, noe som betyr at det er fare 
for kortvarig kødannelser som løser seg opp i rolige perioder. Maks kølengde er beregnet til 75 
meter, som tilsvarer ca. 11 biler i kø. Det dannes ikke tilbakeblokkering til krysset Evenrødveien x 
Veum Allé i dagens situasjon. Gjennomsnittlig kølengde i Evenrødveien er beregnet til 30 meter.  
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Figur 2-4 Dagens situasjon: belastningsgrad i ettermiddagsrushet (tall som overstiger 0,85 indikerer 
trafikkavviklingsproblem). 

 
Figur 2-5 Dagens situasjon: beregnet gjennomsnittlig kølengde i ettermiddagsrushet. 
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Figur 2-6 Dagens situasjon: beregnede maksimal kølengde i ettermiddagsrushet (95-fraktil kølengde, enhet: meter). 
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3 Fremtidig situasjon 

 Utbyggingsplaner i Veum Park 
Det tas høyde for utbygging av total 259 boenheter i ulike størrelser. Fordeling på 
leilighetsstørrelser vil være omtrent som vist i tabell 3-1.  
Tabell 3-1 Fordeling på ulike boligstørrelser i prosjektet 

 

 

De 34 leilighetene i hovedbygget er en del av 0-alternativet, da ombyggingen der allerede er 
godkjent. Utbyggingstakt er 25-26 boenheter pr år, fra 2022 til 2032. I tillegg legges det til rette for 
1200 m2 forretning (dagligvare) og 1800 m2 tjenesteytende næring (lege, fysioterapeut, frisør, café, 
osv.). Det skal også settes av en tomt til en barnehage for 80 barn. Hvis vi forutsetter at halvparten 
er store barn med 6 barn pr ansatt, og halvparten små barn, med 3 barn pr. ansatt, vil det tilsvare 
20 ansatte.  

Ca. 2/3 av parkeringen vil være i parkeringskjellere og resterende på bakkeplan.   

 

 
Figur 3-1 Illustrasjonsplan for Veum, datert 09.2020, utarbeidet av Link arkitektur 

 Ant kvm antall
Rekkehus  140 9
Townhouse 180 22
Leilighet 50 57
Leilighet 90 104
Leilighet 120 33
Leilighet i hovedbygget (0-alt) 90 34
Sum 259
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 Kollektiv  
Utbygging i området kan gi økt kundegrunnlag for kollektiv, som igjen kan muliggjøre et noe 
forbedret rutetilbud. Det forventes likevel at kollektiv vil ivareta begrensede andeler av 
planområdets persontransportbehov, da tilbudet ikke forventes å være konkurransedyktig opp mot 
personbil. Tilgjengelighet til kollektivtilbud er derfor spesielt viktig for å sikre mobilitet for de som 
ikke har bil, for eksempel eldre og barn.  

Tilrettelegging for gange tilrettelegger samtidig for kollektiv, da nesten halvparten av tidsbruken på 
en kollektivreise er gange. Manglende gangadkomst til holdeplass innebærer manglende 
tilgjengelighet til kollektivtilbudet. (Hillnhütter, 2018). Relevante tiltak er attraktive og universelt 
utformede gangtraséer mot holdeplasser. Hvilemuligheter langs gangtraséer er viktig for mange og 
gir samtidig møteplasser og mulighet for opphold. 

 Gange 
Planområdet skal ha et finmasket og oversiktlig nett av gangforbindelser, med fortau langs gatene 
og grusstier i parken (Link Arkitektur, 2021). 

 
Figur 3-2: Skissert løsning for gående og syklende (Skisseprosjekt Link Arkitektur, 2021) 

Iht Fredrikstad kommuned veinorm fra 2016, skal fri bredde på fortau være minimum 2,5 meter, fri 
høyde være minimum 3 m og avstand til f.eks. veranda skal være minimum 1 m. Det skal være 
naturlige/integrerte ledelinjer (som kantstein) langs fortau og til innganger, og det skal ikke være 
trapper/ramper på fortau (Fredrikstad kommune, 2016).  

Barnehager og skoler er målpunkt som er i gangavstand fra planområdet. Fredrikstadmarka 
barnehage og Villa Øst barnehage er i umiddelbar nærhet til planområdet. Gangadkomst hit er via 
lavtrafikerte gater. (Fredrikstad kommune, 2020)  

Planområdet er i inntaksområdet til Ambjørnrød barneskole og Kvernhuset Ungdomsskole. 
Ambjørnrød barneskole er ca. 1,5 km fra planområdet, målt i Google maps. Kvernhuset 
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Ungdomsskole er ca. 2,2 km i gangavstand fra planområdet, målt i Google maps.  Kvernhuset 
Ungdomsskole har gangadkomst via lavtrafikerte gater, mens gangadkomst til Ambjørnrød 
innebærer kryssing av Veumveien. Det er planlagt en gangbro over Veumveien mot Ambjørnrød 
skole, ved Hestehagen. Flere beboere i området kan gi større behov for kryssingsmuligheter for 
gående.  

 
Figur 3-3: gangtrasé fra planområdet til Ambjørnrød skole, via ny planskilt kryssing, vist med rød linje 

 Sykkel  
Partene i Bypakke Nedre Glomma har vedtatt mål om nullvekst i personbiltrafikken, som innebærer 
at vekst i persontransport skal være i form av kollektiv, sykkel og gange. I mindre byer er det 
utfordrende å få til et kundegrunnlag for tilstrekkelig frekvens på kollektivtrafikken til at den blir 
konkurransedyktig i forhold til personbil. Derfor blir sykkel svært viktig å tilrettelegge for på 
mellomlange reiser. Sykkelbyen Nedre Glomma har mål om en sykkelandel på 12%. Det er en 
fordobling fra i dag. Med vesentlig økning i bruken av elsykler, øker samtidig akseptabel 
sykkelavstand og stigninger blir i mindre grad en barriere (Fyhri & Sundfør, 2020).  

Planområdet Veum Park er innen 20 minutters sykkelavstand til både Fredrikstad sentrum, Ørebekk 
og næringsområdene ved Råbekken. Både barnehage, barneskole og ungdomsskole er innen 10 
minutter sykkelavstand. Store deler av Rolvsøy og de mest sentrale delene av Kråkerøy og Gressvik, 
samt ny stasjon på Grønli kan nås med sykkel på mellom 20 og 30 minutter. Snarveiene langs 
Brønnerødveien, Brønnerødskogen og Sandbæk kan redusere reisetiden med sykkel. (Multiconsult 
og Link arkitektur, 2017) 
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Figur 3-4: rekkevidde for sykkel innenfor 10,20 og 3 minutter fra planområdet (Multiconsult og Link arkitektur, 2017) 

Veumveien inngår i rute 4 i hovedsykkelveinett for Nedre Glomma. Det er i dag gang- og sykkelvei 
langs Veumveien og deler av Veum Allé. Reguleringsplan for Brønnerød innebærer en utbygging av 
gang- og sykkelveg langs hele Veum Allé. I tillegg vil en bedring av sykkelforbindelsen mot 
Kværnhuset ungdomsskole også bidra til å styrke forbindelsen mot hovedsykkelveinettet.  
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Figur 3-5: Utsnitt fra hovedsykkelveinett for nedre Glomma, kartblad 6, for området ved Veum og Ambjørnrød. 
Planområdet er nordøst i kartet. Kilde: Hovedsykkelveier Sarpsborg og Fredrikstad 

Sykkelhåndboka (V122) anbefaler sykling i blandet trafikk ved små trafikkmengder og lav fart, samt 
liten andel tunge kjøretøy (Statens vegvesen, 2013). I planområdet er sykling i blandet trafikk med 
lav fartsgrense aktuell løsning. 
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Tabell 3-2: Sammenstilling av ulike lands anbefalinger for når ulike løsninger skal velges, ut fra fartsgrense og 
trafikkmengde, gitt som kjøretøy (biler) pr. døgn (Rambøll, 2008) 
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 Parkering 

3.5.1 Bilparkering  
Kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt 18. juni 2020, har følgende bestemmelser for 
bilparkering: 
Tabell 3-3: bilparkeringsnorm i Fredrikstad kommune 

 
I prosjektet legges det opp til fem parkeringskjellere, sammen med noe parkering på terreng. Det 
legges det opp til maksimal parkeringsdekning iht. parkeringsnormen,  
Tabell 3-4: parkeringsdekning i planforslaget 

Bolig: 0,5 - 1,2 bilplass per boenhet (1 per rekkehusleilighet) + 0,1 HC-
plasser per boenhet (3 plasser).  
 

Forretning og 
kontor:  

 

2 ordinære bilplasser per 100 kvm BRA + 0,15 HC-plasser per 100 kvm 
BRA.  

Forsamlingslokale: inntil 10 plasser
Barnehage: 0,2 plasser per ansatt

0,1 plasser per barn  

0,05 HC-plasser per ansatt (1 plass) 
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Iht. Fredrikstad kommuned veinorm, skal HC-parkering ha 4,5 bredde og 7 m lengde. (25m bredde 
ved langsgående parkering) (Fredrikstad kommune, 2016).  

  
Figur 3-6: utforming av parkeringsplasser for forflytningshemmede (Fredrikstad kommune, 2016) 

3.5.2 Sykkelparkering  
Kommuneplanens arealdel har minimumskrav til sykkelparkering, som reguleringsplanen skal 
ivareta: 
Tabell 3-5: Sykkelparkeringsnorm i Fredrikstad kommune 
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Kommuneplanens arealdel har krav om at sykkelparkering skal plasseres på terreng, i første etasje 
eller i parkeringskjeller. Minst 25 % av sykkelplassene skal ha overbygg. Minst fem prosent av 
sykkelplassene skal være tilrettelagt for lastesykkel/sykkelvogn. 

Sykkelparkering bør plasseres nærmest mulig inngang, på den siden det er sannsynlig at syklister 
kommer fra. Det vil være hensiktsmessig å ha manøvreringsareal ved sykkelparkeringen, slik at de 
som henter eller setter fra seg sykkel ikke står i veien for andre trafikanter.  

En elektrisk lastesykkel gjør at en enkelt kan frakte 1-2 barn og noen handleposer, og kan erstatte 
privatbil på daglige reiser. Parkeringsplass for laste- og familiesykkel kan være fra 1 m brede og 2,5 
meter lange. Lastesykler, el-sykler og generelt dyrere sykler har blitt mer vanlig de senere år. Slike 
sykler innebærer et potensiale til at sykkel kan dekke en større andel av persontransportbehovet, 
og forutsetter tyverisikker og værbeskyttet sykkelparkering. Da gjerne at sykkelen kan låses inn i et 
eget rom. Batteri tas som regel av sykkelen for lading, og kan derfor ivaretas i boligen. Dette er også 
å foretrekke ut fra elbilforeningenes anbefalinger for lading av elsykkel, som at en bør lade i et tørt 
rom med en temperatur på mellom 5 og 20 grader og at batteri skal tas ut av lader når/før det er 
fullt (Elbilforeningen, 2020). 

Samtidig vil det være behov for lavterskel-sykkelparkering, for eksempel for besøkende. Dette er 
stativer som er lette å finne, ikke er låst inne, men gjerne kan være overdekket. Både 
sykkelparkeringsskap og tak over sykkelparkeringsstativer kan ha grønne tak for bedre biomangfold 
og overvannshåndtering. 

 

 
Figur 3-7: Eksempel på tyverisikker og værbeskyttet sykkelparkering i form av sykkelparkeringsskap som selges i Norge 
i dag: Bike parklet, her med grønt/beplantet tak. Det er plass til 10 sykler på samme areal som 1 plass for bilparkering 

 Trafikksikkerhet  
Det er etablert gang- og sykkelvei langs Veumveien, deler av Veum Allé og langs Ambjørnrødveien. 
Med tiltak i vedtatte reguleringsplaner for Brønnerød, Veumveien – Hestehagen og Kvernhuset – 
Brønnerødskogen, vil planområdet forbindes til skolene og til sentrumsnære områder.  

Innenfor selve planområdet utformes gatene med fortau, og slik at kjørehastighet for biltrafikk 
holdes lav.  

God sikt i kryss ivaretas gjennom planbestemmelsene.  

Gatene innenfor planområdet er tenkt hastighetsregulert til 30 km/t. Dette er i tråd med Statens 
vegvesens fartsgrensekriterier, der det anbefales 30 km/t som fartsgrense for adkomstgater i bolig- 
og/eller forretningsområder der det er gater med fortau.  
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Gangfelt bedrer framkommeligheten for gående og reduserer ulykkesrisikoen for kryssende 
fotgjengere. Det vil derfor være hensiktsmessig å ha gangfelt der det er naturlig å krysse veier med 
noe trafikk. Tiltak som opphøyd gangfelt, trafikkøy (refuge) og belysning kan redusere 
ulykkesrisikoen i gangfelt (Høye, 2016) 

 Turproduksjon og trafikkmengder 
Det er vurdert hensiktsmessig å utarbeide trafikkberegninger for to fremtidige alternativ: 
 
Nullalternativ: nullalternativet beskriver hva som forventes å skje dersom man kun legger til grunn 
fremtidig trafikkvekst, uten at Veum Park utvikles. I henhold til håndbok V712 – Konsekvensanalyse, 
inngår allerede vedtatte tiltak som «er i gang eller har fått Bevilgning» i nullalternativet. Ombygging 
av hovedbygget til leiligheter inngår da i nullalternativet.  
 
Ombygging av hovedbygget ble behandlet i planutvalget i Fredrikstad kommune 22.06.2017, hvor 
det gis dispensasjon fra plankravet, og det settes vilkår for dispensasjon og rammetillatelse for 
bruksendring fra sykehus til bolig.   
 
Alternativ 1: Alternativ 1 beskriver hva som forventes å skje dersom man legger til grunn prognoser 
for fremtidig trafikkvekst og ønsket utvikling av Veum Park. I dette alternativet legges det til grunn 
en utvikling av 259 boenheter (inkludert 34 leiligheter i hovedbygget), 1200 m2 dagligvare, 1800 m2 
tjenesteyting og en barnehage på Veum Park.  

3.7.1 Nyskapt trafikk som følge av utbygging i Veum Park 
Det er utført turproduksjonsberegninger for å synliggjøre hvor mye nyskapt trafikk utbyggingen vil 
skape. Turproduksjonsberegningene gjelder for bilreiser. Turproduksjon er basert på Statens 
vegvesen sin håndbok V713 om trafikkberegninger. 

 
Figur 3-8 Turproduksjon per enhet per døgn. Kilde: Statens vegvesen håndbok V713  
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Boliger 

I nullalternativet er det lagt til grunn at det skal etableres 34 leiligheter i hovedbygget med et 
gjennomsnittlig areal på ca. 90 m2. 

Turgenerering fra boliger vurderes på grunnlag av følgende:  

• Små boliger med få personer per bolig bidrar til lavere bilturproduksjon.  
• Blokkbebyggelse gir lavere turproduksjon. 
• Godt kollektivtilbud skaper mindre biltrafikk.  
• Mange barnefamilier gir høyere turproduksjon enn eldre beboere.  
• Boliger som ligger nærme sentrum bidrar til lavere bilturproduksjon.  
• Gode parkeringsmuligheter skaper mer biltrafikk.  

 
Planområdet har gode parkeringsmuligheter for bil, dårlig kollektivtilbud og ligger ca. 5 km fra 
Fredrikstad sentrum. I beregningene er av nyskapt trafikk er det benyttet gjennomsnittlig 
turgenereringsfaktor. For rekkehus og leiligheter er det benyttet en turproduksjonsfaktor på 3,5 
bilturer per døgn, med unntak av leilighetene med areal på 50 m2 hvor det er benyttet en 
turproduksjonsfaktor på 2,5 bilturer per døgn. 
Tabell 3-6 Beregning av nyskapt trafikk for boliger i Veum Park 

Arealbruk Antall 
kvm 

Antall 
boliger 

Genererings-
faktor 

Beregning ÅDT

Leiligheter i hovedbygget 
(0-alternativet) 

90 34 3,5 34 boenheter x 3,5 119

Leiligheter/rekkehus 90-180 168 3,5 168 boenheter x 3,5 588

Leiligheter 50 57 2,5 57 boenheter x 2,5 143

Sum  259 850

 
Barnehage 

Det er planlagt å etablere en barnehage som skal romme 80 barn og 20 ansatte. I rapporten 
erfaringstall for turproduksjon utarbeidet av Sintef og Asplan Viak er erfaringstall for turproduksjon 
fra ulike virksomheter samlet (Sintef, 2013). Den er benyttet for å vurdere sannsynlig 
trafikkmengde som skyldes barnehageutbyggingen. Ifølge rapporten er gjennomsnittlig 
genereringsfaktor for barnehage 2 turer pr. barnehageplass, med variasjonsområde fra 1,1 til 2,5 
turer.  
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Figur 3-9 turproduksjon pr. barnehageplass pr. virkedøgn. Kilde: Sintef rapport nr. A25302.  

Det er oppgitt i rapporten at generingstall til barnehage er beregnet basert på informasjon fra 8 
barnehager, 3 i Oslo-området, 3 i Bergen og 2 i Trondheim. Disse byene har et godt kollektivtilbud, 
og barnehagene har sannsynligvis et bedre kollektivtilbud enn barnehagen i planområdet.   

På bakgrunn av dette beregnes turproduksjon ved å benytte genereringsfaktor på 2,5 bilturer pr. 
barnehageplass. Planlagt etablering av barnehage forventes dermed å skape 200 bilturer pr. 
virkedøgn. 
Tabell 3-7 Beregnet nyskapt trafikk til/fra barnehage.  

Utregning YDT

2,5 bilturer pr. barnehageplass x 80 barnehageplasser 200

 

Næring og forretninger 

Som nevnt er det planlagt å etablere 1200 m2 forretning (dagligvare) og 1800 m2 tjenesteytende 
næring (lege, fysioterapeut, frisør, cafe, osv.). Veum Park har ingen konkrete avtaler med aktuelle 
aktører angående etablering av næring i Veum. Det er dermed vanskelig å gjøre en vurdering av 
trafikkgenerering for etablering av den typen virksomheter. 

I Statens vegvesens håndbok V713 er erfaringstall for turproduksjon fra ulike virksomheter samlet. 
Den er benyttet for å vurdere sannsynlig trafikkmengde som skyldes næringsutbyggingen. I denne 
rapporten er det tatt utgangspunkt i genereringsfaktorer for handel og kontor. I henhold til 
håndboka omfatter handel følgende typer virksomheter: detalj, kiosk, bensinstasjon og kjøpesenter 
og kontor omfatter følgende virksomheter: post, bank, helse og off. kontor. 

Ifølge håndbok V713 er standard genereringsfaktor for handel 45 bilturer per 100 m2 areal, med 
variasjonsområde fra 15 til 105 turer. I trafikkberegningen er det tatt utgangspunkt i en 
turgenereringsfaktor på 35 bilturer per 100 m2. Det antas at hovedandel av kundene er beboere i 
nærområdet, dermed vil bilturproduksjonen være lavere enn standardverdien. I tillegg er det 
planlagt en ny dagligvarebutikk i Evenrødveien 2. Dermed vil dagligvarebutikken i planområdet 
benyttes i hovedsak av beboere i planområdet.  

Standard genereringsfaktor for kontor er 8 bilturer per 100 m2 areal, med variasjonsområde fra 6 til 
12. Turproduksjon for kontor beregnes med utgangspunkt i standard genereringsfaktor for kontor. 
Området har god parkeringsdekning og ligger utenfor bomringen med dårlig kollektivtilbud.  
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Tabell 3-8 Beregning av nyskapt trafikk for næring i Veum Park 

Arealbruk Antall 
kvm 

Genererings-
faktor 

Beregning ÅDT 

Dagligvarebutikk 1200 35 (1200 kvm x 35)/100 kvm 420 

Tjenesteytende næring 1800 8 (1800 kvm x 8)/100 kvm 144 

Sum  564 

 

For å beregne ÅDT til makstime er det antatt at makstimen utgjøre 12 % av ÅDT for trafikken til og 
fra boligene, forretning og næring og 35 % for barnehage. 

Ut fra disse faktorer beregnes det at Veum Park i 2032 generer en trafikkmengde på ca. 1600 
bilturer per døgn.  

3.7.2 Generell trafikkvekst frem til år 2040 
Trafikkdata fra automatisk tellepunkt på Veumveien viser tilnærmet ingen endring i ÅDT i perioden 
2016 – 2019. 

 
Figur 3-10 Årligdøgntrafikk i Veumveien i perioden 2016-2019. Tallene er hentet fra automatisk tellepunkt 
«Veumveien». 

Målet i bypakka at all vekst i persontrafikk skal være i form av gange, sykkel og med kollektiv, slik at 
målet om 0-vekst i personbiltrafikken oppnås. Byindeks Nedre Glomma estimerer endringen i ÅDT i 
perioden 2016 – april 2020. Resultatene i rapporten viser en nedgang på 12,2% i området. Den 
største endringen i trafikkmengde er i perioden 2019 – 2020, dette har trolig sammenheng med 
etablering av bomring i Fredrikstad kommune (Statens vegvesen, 2020).  

I kapasitetsberegningene er det valgt å legge til grunn 0-vekst i personbiltrafikken på vegnettet, 
basert på trafikktall som viser utviklingen i de siste årene. For å ta hensyn til både nullvekstmålet 
for personbiltrafikk og forventet økning i næringstrafikk, er det i trafikkprognoser benyttet 0,5 % 
vekst per år for all trafikk. Det utgjør ca. 10 % trafikkvekst over 20 år. Dette tilsvarer nullvekst i 
personbiltrafikken og ca. 2,5 % generell vekst per år i næringstrafikken, når det forutsettes at 
næringstrafikken utgjør ca. 20 % av den totale trafikkmengden. 
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Evenrødveien har dårligere standard enn Veumveien og Skogstrandveien og benyttes lite av 
næringstrafikken. Det er store usikkerheter knyttet til reduksjonen i trafikkvekst, da den største 
reduksjonen i trafikken trolig skyldes etablering av bomring i Fredrikstad kommune i 2019. For å 
minimere usikkerheten er det benyttet en trafikkvekst på 2,5 % i næringstrafikken i Evenrødveien 
også.  

Ut fra disse prognosene for årlig trafikkvekst fremskrives trafikkmengden i Evenrødveien, 
Veumveien og Skogstrandveien med en planhorisont på 20 år, frem til 2040.  

3.7.3 Fremtidig timetrafikk og trafikkmatriser 
Etablering av leiligheter, forretning og næring i planområdet genererer 170 bilturer i makstimen i 
ettermiddagsrushet, det er antatt at 80 % av den nyskapte trafikken kjører mot krysset 
Evenrødveien x Veumveien x Skogstrandveien (136 bilturer), og 20% mot Evenrød/Solli. Det er 
forutsatt at all nyskapt trafikk går via Veum Allé og ingen trafikk benytter Brønnerødveien, dette er 
et konservativt anslag. Ved kødannelse i Evenrødveien vil flere trafikanter benytte Brønnerødveien 
som alternativrute mot Fredrikstad sentrum.  

Videre er det antatt at 70% kjører til planområdet og 30% kjører fra planområdet i 
ettermiddagsrushet. I beregningene er det lagt til grunn at makstimen i ettermiddagsrush utgjør 
12% av døgntrafikken. Fordelingen i krysset antas å følge dagens retningsfordeling av kjøretøy. 
Tungtrafikkandelen antas å være lik dagens situasjon. 

Etablering av barnehage i planområdet genererer 200 bilturer per virkedøgn. Det er antatt en 
50/50-fordeling mellom morgen- og ettermiddagsrushet og at makstimen i ettermiddagsrushet (kl. 
15.15-16.15) utgjøre 70 % av trafikken i ettermiddagsrushet (kl. 15.00-17.00). Dette gir en 
makstimetrafikk i ettermiddagen på 70 kjøretøy.  

Hestehagen og Brønnerødveien er alternative ruter. Det er planlagt utbedring av Brønnerødveien i 
fremtiden og planlagt barnehage ligger sør i planområdet med nærheten til Hestehagen og 
Brønnerødveien. På bakgrunn av dette er det antatt at 50 % av trafikken benytter Evenrødveien og 
50 % benytter Brønnerødveien og Hestehagen. Det er antatt at 95 % av trafikken som benytter 
Evenerødveien kjører mot krysset Evenrødveien x Veumveien x Skogstrandveien (70*50%*95%= 34 
kjøretøy) og 5 % mot Evenrød/Solli.  

Videre er det antatt en 50/50-fordeling til og fra barnehage og at 25 % kjører til og fra 
Skogstrandveien og at 75 % kjører til og fra Veumveien.  

Prognoser for fremtidig maksimal timetrafikk i krysset for de to scenariene er vist i  

tabell 3-9 og  tabell 3-10. Antall gående og syklende i fotgjengerfeltet i Veumveien antas å bli 
dobbelt så høyt som dagens antall kryssinger.  
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Figur 3-11 Oversikt over retninger A, B, C 

Tabell 3-9 Trafikkgrunnlag for nullalternativet 

Ettermiddagsrush AB AC BA BC CA CB Sum 
Dagens trafikk 49 84 177 328 156 166 960 
Nyskapt trafikk fra Veum Park 2 - 1 2 - 5 10 
Generell trafikkvekst 5 9 19 35 17 18 103 
Sum prognose 56 93 197 365 173 189 1073 
Andel tunge  0 % 5 % 0 % 1 % 0 % 0 %  

 
Tabell 3-10 Trafikkgrunnlag for Alternativ 1 

Ettermiddagsrush AB AC BA BC CA CB Sum 
Dagens trafikk 49 84 177 328 156 166 960 
Nyskapt trafikk fra Veum Park 30  - 18 41 -  83 172 
Generell trafikkvekst 5 9 19 35 17 18 103 
Sum prognose 84 93 214 404 173 267 1235 
Andel tunge  0 % 5 % 0 % 1 % 0 % 0 %  

 Resultater fra simuleringen 

3.8.1 Beregninger av nullalternativet (med utvikling av leiligheter i hovedbygget) 
Kapasitetsberegninger for nullalternativet viser at trafikkavvikling i krysset blir noe dårligere 
sammenlignet med dagens situasjon. Maks kølengde i Evenrødveien kan bli 149 meter, mens 
trafikken i Veumveien og Skogstrandveien fortsatt vil ha god flyt, figur 3-12 og figur 3-14. 
Gjennomsnittlig kølengde er beregnet til å være på 60 meter, dette tilsvarer ca. 9 kjøretøy i kø.  

Beregningen viser en belastningsgrad i Evenrødveien på 0,93 som indikerer en ustabil avvikling med 
større kødannelser. Endringen skyldes først og fremst den generelle trafikkveksten, som utgjør en 
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økning på ca. 100 kjøretøy i krysset rushtiden, mens Veum Park utgjør en økning på kun 10 kjøretøy 
i krysset i rushtiden.  

  
Figur 3-12 Nullalternativet: belastningsgrad i ettermiddagsrushet (tall som overstiger 0,85 indikerer 
trafikkavviklingsproblem). 
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Figur 3-13 Nullalternativet: beregnet gjennomsnittlig kølengde i ettermiddagsrushet. 

 
Figur 3-14 Nullalternativet: beregnede maksimal kølengde i ettermiddagsrushet (95-fraktil kølengde, enhet: meter). 
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3.8.2 Beregninger av alternativ 1 (med utvikling av Veum Park) 
Ved full utbygging av Veum Park, som definert i alternativ 1 og med en retningsfordeling av 
trafikken som forutsatt, vil det bli 172 flere kjøretøy i krysset mellom Evenrødveien og 
Veumveien/Skogstrandveien. Dette er en økning på ca. 15 % ift. dagens situasjon. Generell 
trafikkvekst vil gi ca. 100 flere kjøretøy. Samlet sett utgjør dette en økning på ca. 22,3 % i krysset i 
ettermiddagsrushet.   

I og med at Veumveien/Skogstrandveien er forkjørsregulert vil en økning i trafikken for 
trafikkstrømmene AB, AC og CA bidra til dårligere avvikling i Evenrødveien. Beregningene viser en 
vekst på 61 kjøretøy i rushtimen for trafikkstrømmene i Veumveien og Skogstrandveien, hvorav 31 
kjøretøy er knyttet til generell trafikkvekst. 

Det er beregnet en belastningsgrad på 1,1 i Evenrødveien. På Veumveien/Skogstrandveien er den 
høyeste belastningsgraden beregnet til 0,34, noe som tilsier god trafikkavvikling.  

Beregningene viser en gjennomsnittlig kølengde på 169 meter, dette tilsvarer ca. 24 biler i kø. Den 
maksimale kølengde som kan oppstå, er beregnet til å være på 420 meter i Evenrødveien, som 
tilsvarer ca. 60 biler i kø. Maksimal kølengde kan oppstå en til to ganger i ettermiddagsrushet. Køen 
i Evenrødveien vil tilbakeblokkere krysset Evenrødveien x Veum Allé.  

 

  
Figur 3-15 Alternativ 1: belastningsgrad i ettermiddagsrushet (tall som overstiger 0,85 indikerer 
trafikkavviklingsproblem) 
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Figur 3-16 Alternativ 1: beregnet gjennomsnittlig kølengde i ettermiddagsrushet.  

  
Figur 3-17 Alternativ 1: beregnede maksimal kølengde i ettermiddagsrushet (95-fraktil kølengde, enhet: meter). 
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3.8.3 Kommentarer til beregningene  
Vi har lagt til grunn at all trafikk til/fra boligene, forretning og næringen på Veum park benytter 
Veum Allé. Dersom man opplever en køsituasjon i krysset Evenrødveien x 
Veumveien/Skogstrandveien vil Brønnerødveien være en alternativ kjørerute. For beboere i de 
boenhetene som ligger sør i planområdet vil det være kortest å benytte Hestehagen og 
Evenrødveien. Dermed er det sannsynlig at belastningen i Evenrødveien vil være noe lavere enn det 
beregningene for alternativ 1 viser.  

I dag benyttes Evenrødveien av mange som skal til E6, sykehuset på Kalnes og Sarpsborg, da det er 
kapasitetsproblemer på fv. 109 i rushtidene. I 2032 er det høyst sannsynlig at deler av bypakke 
Nedre Glomma er gjennomført, herunder utbygging av fv. 109 og en økt tilrettelegging for gående 
og syklende. Endringer i trafikkmønsteret på det overordnede vegnettet og en endring i 
reisemiddelfordelingen vil ha betydning for trafikkmengdene i Evenrødveien.   

 Andre prosjekter i området som vil påvirke trafikk 

3.9.1 B113 Brønnerød  
For Brønnerød, mellom Veum sykehus og Kvernhuset ungdomsskole, er det vedtatt en 
reguleringsplan (9/2-2017) der det er tilrettelagt for ca. 300 boliger og tjenesteyting. Adkomst til 
området skal skje fra Veumveien (i et kryss mellom Ambjørnrødveien og Hestehagen) og fra Veum 
Allé/Brønnerødveien.  

 
Figur 3-18 Planavgrensning fro B113 Brønnerød, vist med gul stiplet linje (Rambøll, 2015) 

Det er stilt rekkefølgebestemmelser om opparbeiding av holdeplass, sammenhengende ganganlegg 
fra planområdet fram til Hestehagen og planskilt kryssing (bro) over Veumveien. Den tosidige 
holdeplassen ved Veumveien vil bli nærmeste holdeplass for beboere lengst sør i Veum Park. Det 
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reguleres også sammenhengende gang- og sykkelvei eller fortau gjennom hele planområdet, 
inkludert deler av Veum Allé der dette mangler. Figur 3-19 viser eksisterende gang- og sykkelveier 
(vist med oransje) og framtidige gang- og sykkelveier (vist i grønt). Planområdet Brønnerødlia er vist 
med sort skravering (Rambøll, 2015).  

 
Figur 3-19 Eksisterende og framtidige gang- og sykkelveier, og Brønnerødlia planområde (Rambøll, 2015) 

3.9.2 Kvernhuset - Brønnerødskogen (ID 01061054) 
I reguleringsplan «Kvernhuset-Brønnerødskogen» er det regulert en turvei med høyere standard 
enn i dag, og med mulighet for å bli en god helårstrasé for elever til Kværnhuset ungdomsskole. Ved 
realisering av denne vil beboere på  Veum Park få bedre gang- og sykkelforbindelse til Kvernhuset 
ungdomsskole.  

3.9.3    Gangbro Veumveien – Hestehagen (ID 01061103) 
I  reguleringsplan «Gangbro Veumveien-Hestehagen( ID 01061103) er det regulert en gangbro over 
Veumveien. Realisering av denne vil gi en planskilt kryssing av Veumveien.  

3.9.4 Evenrødveien 2 
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. 
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Figur 3-20 Gjeldende regulering for krysser Veum allé x Evenrødveien 

3.9.5 Trafikkonsekvenser av B 113 Brønnerød  
I hvor stor grad trafikken i Veumveien og Evenrødveien vil påvirkes er usikkert. Rambøll har i sin 
trafikkrapport beregnet en trafikkøkning på 750 kjøretøy per døgn i krysset Veumveien x 
Evenrødveien (450 retning Evenrødveien og 300 kjt. i retning Skogstrandveien), forutsatt at 62,5% 
av nyskapt trafikk skal gjennom dette krysset. Til sammenlikning antas at kun 25% av nyskapt 
trafikk skal til/fra Fredrikstad sentrum.   

3.9.6 Trafikkonsekvenser av Evenrødveien 2 
Etablering av dagligvarebutikk vil genere trafikk. Det er forventet at dette vil generere 1050 bilturer 
pr. virkedøgn / en ÅDT på 950 til/fra dagligvarebutikken. Det er forventet at det vil gi ca. 162 kjt/t i 
ettermiddagsrushet, i tilleg til ca. 20 kjt/t til/fra gartneriet. Det er forventet at dette vil gi en økning 
i trafikken på Veumveien og Skogstrandveien, på henholdsvis 300 og 200 ÅDT. Evenrødveien 
forventes å få en økt ÅDT på 700 vest for Evenrødveien 2 og en økning på 300 øst for Evenrødveien 
2 (COWI, 2014) I forbindelse med utbyggingen av Evenrødveien 2, er det regulert gangfelt over 
Evenrødveien ved kryss med Veum allé og fortau fram til den nye utbyggingen (COWI, 2014).  
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4 Oppsummering og konklusjon 
Eksisterende virksomhet på Veum Park generer lite trafikk i dag. Veum allé, med adkomst fra 
Evenrødveien, er hoved-kjøreadkomst til området. Kapasitetsberegninger av krysset mellom 
Evenrødveien og Veumveien, i dagens situasjon, viser at det er fare for kortvarig kødannelser som 
løser seg opp i rolige perioder i Evenrødveien. Ved trafikktelling ble det observert maks kølengde på 
ca. 75 meter, som tilsvarer omtrent 11 biler i kø. 

Det er vurdert to fremtidige alternativer. Nullalternativet beskriver hva som forventes å skje 
dersom en legger til grunn generell trafikkvekst og ombygging av hovedbygget til leiligheter (totalt 
34 leiligheter). Alternativ 1 beskriver situasjon med full utbygging av Veum Park, der det legges til 
grunn 259 boenheter, 1200 m2 dagligvare, 1800 m2 tjenesteyting og en barnehage. 

Kapasitetsberegninger for nullalternativet viser at trafikkavviklingen i krysset blir noe dårligere enn 
dagens situasjon. Trafikkavviklingen i Evenrødveien kan bli ustabil og maks kølengde vil kunne nå 
149 meter, som tilsvarer ca. 22 biler i kø. Trafikken i Veumveien og Skogstrandveien vil fortsatt flyte 
bra.  

Beregning av bilturproduksjon ved full utbygging av planområdet gir en trafikkøkning på ca. 1600 
kjøretøy per døgn til/fra Veum Park. I makstimen i ettermiddagsrushet gir dette en økning på 240 
bilturer største time, av disse er det 172 kjøretøy som belaster krysset Evenrødveien x 
Veumveiem/Skogstrandveien.  

Ved full utbygging av Veum Park som definert i alternativ 1, er det beregnet at maksimal kølengde i 
Evenrødveien kan bli ca. 420 meter, som tilsvarer ca. 60 biler i kø. Makimal kølengde kan oppstå 1-2 
ganger i ettermiddagsrushet. Gjennomsnittlig kølengde er beregnet til å være på 169 meter (24 
biler i kø). Køen i Evenrødveien kan tilbakeblokkere krysset Evenrødveien x Veum Allé. Avviklingen 
av trafikk i krysset Skogstrandveien x Veumveien x Evenrødveien blir dårligere enn nullalternativet. 
Belastningsgrad i Evenrødveien viser at all teoretisk kapasitet er brukt opp.  

Konklusjonen er at det er fare for kortvarige kødannelser som løser seg opp i rolige perioder i 
Evenrødveien i dag. Kapasitetsproblemene vil bli verre i år 2040, uavhengig av Veum Parks 
utbygging.  

Fylkesvegen ved planområdet kobles til E6 i nord, og det er dermed en del gjennomgangstrafikk 
som belaster krysset.  Noe av denne gjennomgangstrafikken forventes å komme av manglede 
kapasitet på rv.110 og rv.109, som forventes å overføres til rv.110 og rv.109 når denne er utbedret.  
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