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Parallellt med denne stedsanalyserapporten er det utarbeidet en egen rapport
som inneholder både fremtidsvisjoner
og konkrete forslag til tiltak. Det er
viktig at disse to rapportene sees i
sammenheng. Denne analysen bygger i
stor grad på registreringer av dagens
situasjon, samt hvilke premisser som
ligger bak denne. På en annen side inngår også bygdas fremtidspotensialer i
en stedsanalyse. Dette har vi likevel
valgt å presentere i tiltaksrapporten.
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Hva er
egentlig
et godt
lokalsamfunn?
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S T E D S A N A LY S E F O R Å R U M

Miljøbyprogrammet er det utarbeidet mål og retningslinjer for
utvikling av gode lokalsamfunn i
Fredrikstad.
Grunnleggende
kjennetegn ved et godt lokalsamfunn er bl.a. at:

sjektene.
Arbeidet med å utvikle "lokalsamfunnsrapporter" har pågått siden 1995,
og har vært et nybrottsarbeid ikke bare
i Fredrikstad, men også på nasjonalt
plan.

- offentlig og privat service til dekning
av folks hverdagsbehov finnes i gang-/
sykkelavstand fra bolig.

Det fantes verken på sentralt eller kommunalt hold noen strategier eller
modeller for hvordan "områdebasert
planlegging med medvirkning" skulle
eller burde foregå. Valget har falt på en
"åpen" prosess, der vi drar nytte av
erfaringer fra andre lokalsamfunnsprosjekter - mens ønsker og utfordringer
varierer.

I

- barneskolen utgjør et naturlig tyngdepunkt, og har en funksjon som sosialt
møtested for hele lokalsamfunnet.
- alle aldersgrupper har et sosialt møtested i lokalsamfunnet.
- tilstrekkelige leke- og rekreasjonsarealer finnes internt, samtidig som
adkomst til større tur- og rekreasjonsområder er sikret via gang-/ sykkelveier.
- lokalsamfunnet har førøvrig et
sammenhengende gang- og sykkelveinett som forbinder boliger, tjenester og
nære friområder.
- lokalsamfunnet har en balansert
befolkningssammensetning og et stabilt sosialt miljø.
- beboerne kjenner tilhørighet til og
kan delta i utviklingen av sitt lokalsamfunn.
- ressursbruken er minimerende. Arealog energiforbruk pr. innbygger bør
være synkende.

Fredrikstad er inndelt i 23 lokalsamfunn og ennå flere nærmiljøer.
I strategisk handlingsplan for miljøbyprosjektet er ett av målene å gjennomføre stedsanalyser og lage tiltaksplaner
for samtlige 23 senterdefinerte lokalsamfunn i Fredrikstad i form av en
"lokalsamfunnsrapport".
Sammen
med del 2 (forslag til tiltak) er stedsanalysen for Årum ett av disse 23 pro-
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Siktemålet er å utvikle lokalsamfunnene i pakt med de mål og anbefalinger
som er utarbeidet. Prosjektet har vært
mangfoldig og hatt et helhetlig perspektiv, og det har blitt lagt til rette for
en best mulig deltagelse fra lokalbefolkningen. Lokalsamfunnet er arenaen
for folks hverdagsliv og har derfor stor
betydning for trivsel, utfoldelse, kultur
og identitet.
Lokalsamfunnet er det viktigste innsatsområdet for å få til en dreining mot
større bærekraft. Miljøproblemene har
etterhvert endret karakter og er i stadig
større grad knyttet til vår livsstil og
levestandard. Måten vi innretter hverdagslivet på har stor betydning for
samfunnets
totale
ressursbruk.
Lokalsamfunnet er stedet hvor miljøpolitikken skal realiseres - arenaen for
den lokale handling.
Måten vi lever på i samvær med andre
mennesker og våre muligheter for å
være deltagende i samfunnsutviklingen, er viktig for vår trivsel. Historisk
tilknytning, kulturell forankring, identitet, trygghet, stabilitet, utfordringer,
selvrealisering, helse og sosiale relasjoner er viktige stikkord for kvaliteten
på det livet vi lever.
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K U LT U R MINNER

MØTEPLASSER
samfunn er en ressurs for framtidige
slekter.

O P P V E K S TVILKÅ R

Folkelig deltagelse i plan- og beslutningsprosesser er en forutsetning for
den lokale bærekraft. Folk må føle
ansvar for sin egen situasjon, sitt nærmiljø og sine naboer, og engasjere seg
i arbeidet for fellesskapets beste. Et
viktig tema i dreiningen mot større
bærekraft blir samhandling og samspill
mellom den offentlige og private innsats. I et bærekraftig samfunn er transportbehov og ressursbruk redusert til et
minimum. Dette innebærer at folk må
få dekket flest mulig av sine behov i
lokalsamfunnet.
Bærekraftbegrepet inneholder en spesiell omtanke for kommende generasjoner. En langsiktig planlegging vil ha
oppvekstmiljøet som sentralt innsatsområde. Hva vi klarer å overbringe av
livskvalitet og holdninger til våre barn,
vil være avgjørende for samfunnets
bærekraft. Et trygt og levende lokal-

Hele lokalsamfunnet har fått anledning
til å delta på åpne møter og gi innspill
til prosessen enkeltvis eller gjennom
dem som representerer lokalsamfunnet
i arbeidsgruppa. I arbeidsgruppa har
representanter for lokalbefolkningen,
skolen og lokale organisasjoner, lag og
foreninger hatt aktive roller som informanter, kunnskapsformidlere, premissleverandører, samarbeidspartnere og
beslutningstakere. Å starte med en
registreringsfase som inkluderer opplevde behov eller problemer mener vi
har vært strategisk klokt framfor å
begynne med føringer som skal endre
deltakernes adferdsmønster.
Å endre tilvendte handlinger i en mer
bærekraftig retning tror vi derimot at
dette lokalsamfunnsprosjektet og andre
holdningsskapende
tiltak
som
gjennomføres i miljøbyen vil medvirke
til.
Miljøbyprogrammets helhetlige perspektiv og mangfoldige tematikk skal
også gi prosjektet et bredt utgangspunkt med få begrensninger - bortsett
fra at rammen er en "bærekraftig utvikling". I dette ligger at beboerne på
Årum gjennom prosjektet har hatt
muligheten til å engasjere seg innenfor
et svært vidt begrep som inneholder det
økologiske, sosiale, biologiske, fysiske, bygningsmessige, kulturhistoriske
og trafikkmessige miljø.
At disse temaene gjennom denne stedsanalyseprosessen har fått noe ulik
behandling når det gjelder grundighet
og konkret tilnærming er en annen sak,
men uansett vil det bli et godt steg i retning av å anvende en helhetlig arbeidsmåte og problemløsning som ser de
ulike miljømål i sammenheng.

S T E D S I D E N T I T ET
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Tematikken for stedsanalyser er mangfoldig og spenner over så ulike tiltak
som bevaring av kulturminner og kulturlandskap, istandsetting av lekeplasser, fornying av lokaldemokratiet, ivaretaking av biologisk mangfold, trafikksikringstiltak, etablering av arenaer
for sosialt liv, byggeskikk, kollektivtrafikk, stedstilhørighet og tjenestetilbud.
Selv om dette dokumentet ikke er juridisk bindende, vil det ha høy status og
stor gjennomslagskraft når nye tiltak
skal prioriteres i Fredrikstad kommune. Også i forhold til fylkesnivået vil
analyse og tiltaksrapport bli brukt som
"brekkstang" for å finne forståelse for
lokale utfordringer som krever statlig
eller fylkeskommunal bistand.
Lokalsamfunnsprosjektet skal først og
fremst gjøre Fredrikstad kommune mer
demokratisk. Dette kan illustreres med
at vi ønsker å gjøre grensene mellom
det kommunale og sivile samfunn så
gjennomhullet at de flyter over i hverandre. På den måten håper vi at de som
bor i lokalsamfunnet får et enda tettere
eierforhold til kommunen.
En viktig effekt av "lokalsamfunnsprosjektet" skal være at en helhetlig organisering av lokalsamfunnsarbeidet settes på dagsorden. Målet er å skape flere
møteplasser for folk som har lyst og
evne til å utvikle lokalsamfunnet sitt,
og at den frivillige sektoren skal få
bedre kontakt med den kommunale
organisasjonen og kommunal planlegging. Med andre ord, det skal skapes en
arena for fellesløsninger, samtidig som
det handler om å styrke demokratiet og
folks lyst til å delta.
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K U LT U R L A N D S K A P
TRAFIKKS I K K E R H ET

“

Stedsanalysen er i prinsippet en systematisering av kunnskap for å forstå stedets historie, nåværende situasjon og
fremtidsmuligheter. Den gir grunnlag for å forstå stedets forutsetninger og muligheter. Det er plattformen for å kunne
diskutere tiltak og hva som skal skje med og i bygda i fremtiden; hva som skal vektlegges og hvilke beslutninger som
bør fattes. Det å finne fram til stedskvaliteter og forstå stedets særtrekk og historie vil også styrke respekten for stedet.
7
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Både bøndene og arbeiderne har spilt viktige roller i Nordre Borge. Bøndene og landbruket var først ute, men etter at man tok i
bruk fossekraften i Sarpsfossen til sagbruksvirksomheten bygde Hafslund opp et eget arbeidersamfunn ved bordtomtene i
Sundløkka. Over ser vi tunet på en av Årum-gårdene. Under ser vi arbeiderboligen Rosmannsbrakka i Sundløkka.
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HISTORIE OG TOPOGRAFI

Hvis man ikke
kjenner til eller ikke
har forståelse for
et steds historie blir
man rotløse.

a lokalsamfunnsarbeidet ble
startet opp høsten 2001 var
det en liten debatt om navnet
på prosjektet. Nordre Borge
eller Årum? Nordre Borge
er hele det store området som ligger
nord for Borge Varde - og som avgrenses i nord av Glomma og Sarpsborg by.
I jordbrukslandskapet her ligger en
rekke bondegårder spredt utover.
Tettstedene Sundløkka, Årum og
Vesten er resultater av arbeidervirksomheten langs Glomma. I dag ligger
midtpunktet i lokalsamfunnet, barneskolen, på Årum. Vi valgte av den
grunn navnet Årum Lokalsamfunn,
etter navnet på skolekretsen. Selve
navnet har opphav i trenavnet 'or', og
endelsen -um har opprinnelig vært heim. Mange slike -heim-navn endret
seg tidlig til -um, men endelsen tyder
på at vi kan datere Årum-gårdene tilbake til Kristi tid. I dag finnes det hele 13
Årum-gårder.

D

Fram til 1994 var Årum en del av
Borge kommune, som da ble innlemmet i Fredrikstad. Likevel føler mange
av beboerne her seg sterkt knyttet til
Sarpsborg. Sarpsborg er det naturlige
handlesentrum for mange beboerne i
Nordre Borge. Her har mange arbeidsplassene sine, og veien er kort til ulike
tilbud. Tidligere hadde man både telefon- og postnummer knyttet til
Sarpsborg. I forkant av kommunesammenslåingen i 1994 ble det avholdt folkeavstemning hvor befolkningen fikk
avgjøre om Nordre Borge skulle tilhøre Fredrikstad eller Sarpsborg.
På slutten av 1970-tallet fikk Årum
som lokalsamfunn en stor barriere ført
tvers gjennom tettstedet. Da ble E6
anlagt, og krysset med Sarpsborgveien
(rv. 111) delte tettstedet i fire kvadranter. I dag er dette krysset et meget viktig kommunikasjonsknutepunkt i
Nedre Glomma-regionen. Det er dessuten den eneste plassen hvor
Fredrikstad kommune er direkte knyttet opp mot E6. Når det gjelder fram-
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tidsrettet planlegging angående forbedring av kommunikasjonsnettet er det
viktig at man tar tilstrekkelig hensyn til
lokalsamfunnet. Man må for all del
ikke legge til rette for økt bilisme uten
å ta hensyn til de myke trafikkantene
og de som til daglig lever nært opp til
trafikkårene.

KORT HISTORIKK
Historien til Nordre Borge kan skrives
svært langt tilbake i tid. Et synlig bevis
på dette er de mange helleristningsfeltene som finnes i området. Nordre
Borge er et av de områdene i Østfold
hvor det ligger flest helleristninger
samlet innenfor et lite område.
Tilsammen finnes det her rundt 50 felt.
Flere av dem er svært elegant hugget.
De skriver seg fra bronsealderen, ca.
3000 år tilbake, og har trolig vært steder det har vært knyttet rituelle fruktbarhetshandlinger til. Helleristningsfeltene har trolig vært bøndenes bønn
til naturgudene om økte avlinger.
Bøndenes stilling i området er fremdeles viktig da mesteparten av området
fortsatt preges av å være et landbruksområde, tildels med flotte kulturlandskapsverdier.

Sundløkka og Årum
Trelasthandelen er en gammel næring i
vårt distrikt, og på slutten av 1500-tallet kom de første oppgangssagene ved
Sarpsfossen. Plankene fra Hafslundssagene ble transportert ned til
Sundløkka der det etter hvert grodde
fram et eget brukssamfunn av tomtearbeidere og deres familier. Plankene ble
fraktet gjennom ei vannrenne langs
elvebredden, som var bygget av tre.
Ved Sundløkka var det havn slik at de
store plankestablene kunne skipes
videre ut på de store havene.
De gamle bruksmiljøene rundt
Sarpsborg dannet lukkede samfunn,
som langt på vei var selvrekrutterende.
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Barna som vokste opp der, fulgte i foreldrenes fotspor, og det var få innflyttere. Arbeidsgiveren tok godt vare på
arbeiderfamiliene, og arbeiderne skulle
til gjengjeld være stille og underdanige. Nye tanker og impulser fikk sjelden
innpass i de lukkede, konservative
brukssamfunnene, og det var sjelden
noen våget å protestere mot lønns- og
arbeidsforhold.
På 1860-tallet lå arbeidertallet på
Hafslund på mellom 500 og 600. Av
disse arbeidet rundt 300 på selve sagbrukene ved fossen, mens resten jobbet
og bodde ved bordtomtene på
Sundløkka. Tilsammen var det her sju
boligbrakker av ulik størrelse. De varierte med alt fra tre til 16 leiligheter
med ett rom og kjøkken. Rosmannsbrakka nord for Borgarbanen er den
eneste av de gamle arbeiderbrakkene i
Sundløkka som fortsatt står. En rekonstruert utgave av Wegnerbrakka, som
ble tatt ned ved E6-utbyggingen i
1976, er forøvrig reist på Borgarsyssel
museum. Det skal nevnes at enkelte
arbeidere på bordtomtene også bygde
seg egne hus andre steder rundt
Sundløkka og Årum. En oversikt fra
begynnelsen av 1800-tallet viser at det
var 42 arbeiderboliger i dette området.
Nederst
i
Sundløkka
ligger
Bordskrivergården hvor bordskriverne
på Hafslunds bordtomter hadde kontorer. Bygningsmiljøet rundt denne bygningen har nærmest noe herskapelig
over seg. På den andre siden av veien
ligger blant annet de erverdige bygningene til Zinkvalseverket som tidligere var en gammel embedsmannsbolig. Sundløkka har på grunn av sine
kaimuligheter vært industriområde
fram til i dag. På grunn av kaia og kraften fra Sarpsfossen ble Norges første
elektriske
jernbane
anlagt
til
Sundløkka. Den ble åpnet i 1898, og
den fraktet hovedsaklig råvarer som
ble benyttet til å fyre opp ovnene til
Karbiden. Jernbanen så sine siste dager
på 1960-tallet, og fra midten av 1990tallet har traséen vært en del av
Glommastien.

Årum har alltid vært et kommunikasjonsknutepunkt. Den Fredrikhaldske
kongevei krysset Glomma nettopp
over Sandesund. Ferjestedet her er eldgammelt, men i 1979 sluttet ferja å gå.
Dette hadde sammenheng med at det
ble bygget ny gang- og sykkelvei under
Sandesundbrua, slik at forbindelsen til
Sarpsborg ble opprettholdt. Den gamle
Kongeveien fulgte opp Sundløkkaveien, gjennom tunet på Bilet og videre
forbi Kroken og Molteberghellene.
Den gamle veien ligger der den dag i
dag, men oppleves ikke lenger som en
og samme vei. På Bilet var det skysstasjon - derav navnet Bi litt (bli litt)! De
nevnte arbeiderbrakkene var forøvrig
lokalisert rundt krysset mellom
Kongeveien og veien som tok av mot
Fredrikstad. Det pussige er at den nye
E6 følger den samme trasé som den
gamle veien, men de slake kurvene
dimensjonert for biler i høy fart har en
helt annen opplevelseskarakter enn den
gamle veien som bukter seg i takt med
landskapet. Økt bilisme har ved flere
anledninger ført til at veinettet på
Årum har blitt endret. Seneste tilfelle
var at Vardeveien ble lagt utenom
bebyggelsen i 1996.
Teglverkene utgjør også en viktig del
av historien på Årum. Årum teglverk
ble bygget i 1896 og lå ved elvekanten
på nedsiden av Bilet. Her ble det produsert mursten, taksten og drensrør.

Forsamlingslokalet Fagerheim på Årum.
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Verket ble nedlagt i 1951, men restene
etter grunnmurene ligger der fremdeles. Gretnesverket ble startet i 1896 og
var i drift helt fram til 1958. Lera er
fremdeles en ressurs i området. På
1980 og -90 tallet har Norsk Leca tatt
ut lere på Gretnes, og i dag tas det ut
lere på slettene på nedsiden Kviberg.
Utover 1900-tallet utviklet Årum seg
som tettsted. På 1950, -60, -70 og 80tallet ble ulike områder bygget ut. Den
største helhetlige utbyggingen var det
såkalte Hauglifeltet på Søndre Årum
på 1970-tallet. Utviklingen av tettstedet førte til butikker, foreninger, forsamlingshus, idrettsanlegg og selvsagt
skole. Det var en tid hele fem butikker
på Årum og i Sundløkka. Dessverre ble
butikken i Sundløkka stengt i 1998,
mens Årum handel stengte dørene i
2002. Forsamlings-lokalet Fagerheim
ble bygget i 1901 av Nordre Borge
Ungdomsforening. Det var først og
fremst folk med bondebakgrunn som
var tilsluttet foreningen, som hadde
flere underavdelinger som kor, kvinneforening, søndagsskole og misjonsaktiviteter. Bygget er i første rekke møtelokale, men det er også vigslet og har
gjennom alle år vært nyttet til gudstjenester - også med dåp, konfirmantforberedelser o.l. I dag brukes bygget av
KFUM- og KFUK-speiderne. Ved
siden av Fagerheim ligger også en liten
speiderhytte.
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Idrettslaget Borgar ble stiftet i 1929 og
var dengang en forening for arbeiderungdommen. Foreningen fikk sitt eget
idrettsanlegg, og dette er i dag det blant
de idrettsanlegg i Fredrikstad som driftes som driftes privat og ikke kommunalt. I 1979 ble det også bygget eget
klubbhus ved banen. Av andre møtelokaler har vi Kilevold som i dag benyttes av Årum skolekorps. Fra 1936 var
Kilevold Folkets Hus, men da bedriftene i området trappet ned og forsvant
etter 2. verdenskrig gikk behovet for
møtelokaler for fagforeningene drastisk ned. Skolekorpset kjøpte bygget i
1999, men bygget benyttes i dag også
til andre aktiviteter. Når det gjelder
møtelokaler skal vi også nevne Sarepta
like på oversiden Kildevold, som er et
bedehus som ble bygget i 1917. Det
var Nordre Borge Menighetsforening
som var stiftet i 1911 som bygde bygget, og bedehuset var tiltenkt både
bønder og arbeidere. I dag er det liten
aktivitet tilknyttet bygningen, men det
er i 2003 solgt til Den nordiske katolske kirke. Det siste møtelokalet som
skal nevnes i tilknytning til selve Årum
er Speiderhytta ved siden av
Fagerheim.
Når det gjelder skoler har det vært
mange av dem i Nordre Borge opp
gjennom årene. Hafslund hadde egen
bruksskole for arbeiderbarna på
Sundløkka. Det var også skole på
Sundstad og på Kilevold. Småskolen
holdt til på Sundstad, mens storskolen
var på Kilevold. I 1916 ble det bygget
skole på Bilet som overtok for disse.
Med tiden ble også denne for liten, og
i 1957 ble Årum sentralskole bygget.

Det var da bjelkehandelen fikk sine
representanter i Fredrikstad i 1840 at
fløtingen begynte for alvor gjennom
Sarpsfossen. Tømmeret som skulle til
brukene ved Fredrikstad ble til tider
oppbevart ved lensene ovenfor
Sarpsfossen. Men den endelige sorteringen av tømmeret kunne ikke foregå
overfor fossen, da tømmeret likevel
måtte bli sammenblandet under fløtingen gjennom denne. I 1854 ble det
anlagt en samlelense ved Vesten, men
det varte ikke lenge før man måtte
utvide og rasjonalisere som en følge av
den veldige økningen i trelastdriften i
Fredrikstad-distriktet. Siden det var
arbeid å få begynte også folk å bygge
hus i Hølberget. I 1885 ble det bygget
en soppemaskin ved lensa, hvor tømmerstokkene ble bundtet sammen, slik
at de ferdige soppene kunne fløtes til
de ulike sagbrukene nedover langs
elva. I 1900 var rundt 40 personer på
Vesten i arbeid i lensa. I tillegg arbeidet det omtrent like mange her fra den
motsatte siden av elva. Bebyggelsen på
Vesten har vokst med et hus nå og da
helt fram til i dag. I 1977 var det en
liten feltutbygging i den øvre delen av
tettstedet. I likhet med Sundløkka var
det også i Hølberget ferjeforbindelse
over til den andre siden av elva. Denne
opphørte på 1970-tallet.

Tømmerlensa og soppemaskinen i
Hølberget ga grunnlag for et helt lite
tettsted på Vesten. Tegningen av den
karakteristiske soppemaskinen erlaget
på grunnlag av et gammelt fotografi.
lingslokale. Familien Amundsen kom
til Vesten på 1850-tallet. Gården østre
Vesten ble da delt i fire deler mellom
tre brødre (deriblant Roalds far) og én
svoger. De var i tillegg til å være gårdbrukere også skipsredere med mange
seilskuter på havene. Bygningsmiljøet
og kulturlandskapet på disse gårdene
er i dag helt unikt.

Tettstedet hadde som nevnt egen skole,
men her var det også eget bedehus og
butikker. Bedehuset ble reist i 1905 og
står fortsatt. Velforeningen har den
senere tiden fått anledning til å benytte
huset. Skolen ble nedlagt i 1957 og elevene overflyttet til den nye sentralskolen på Årum. Bygningen er i dag borte.
Det var to butikker her, og den siste ble
nedlagt så sent som i 1998.

I en historisk oversikt må også stenhoggingen i Toftebergfjella nevnes. På
starten av 1900-tallet var det stor aktivitet i fjellene her. I gamle Borge kommune kan vi snakke om to stenhoggergrender ved siden av Torsnes. Dette
var Skjærviken og Tofteberg. I forbindelse med stenhoggeraktiviteten vokste det fram en del arbeiderboliger.
Sten ble skipet ut på brygger både i
Sundløkka og i Hølberget.

Vesten er likevel mest kjent for polarhelten Roald Amundsen som var førstemann til Sydpolen. Hans fødested,
Tomta, er bevart tidsriktig og er i dag
museum. I tilknytning til huset er det
bygget et senter med utstillinger i forbindelse med hans liv og ekspedisjoner. Dette benyttes også som forsam-

Vannforsyningen til Nordre Borge er
også et kapittel for seg. I tilknytning til
vannila Grindbekk ved Storhaug ble
det
bygget
høyttrykksbasseng.
Bassenget ga renvann til Årum, Vesten
og Torp. I dag er det ikke i bruk, men
ila er fortsatt et populært sted å hente
vann fra.

Vesten
Også Vesten hadde sin egen skole. Det
hadde sammenheng med at tettstedet
Vesten og Hølberget er et sted som er
klart definert og som nærmest er et
eget lokalsamfunn. Bosettingen her
stammer i alt vesentlig fra tiden med
tømmerfløting og lensevirksomhet.
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UTVIKLINGSTREKK
Kartene viser hvordan Sundløkka og
Årum har utviklet seg som tettsteder.

1850

1970-75

1920

1980

På kartet fra 1850 ser vi at bebyggelsen består av bondegårder samt
arbeiderbrakkene på Sundløkka.
Langs elva ligger planketomtene.
Kongeveien er gjennomgående, mens
de andre veien føyer seg innpå. De
gamle bygdeveien slynget seg
gjennom landskapet mellom gårdstunene. I 1920 har bebyggelsen spredt
seg utover Årum. Teglverkene har fått
sin plass ved elva. Utover 1900-tallet
vokser tettstedet med større feltutbygginger. Vi får også større industrivirksomhet på Sundløkka. På slutten av
1970-tallet bygges E6 - og deler
lokalsamfunnet i flere biter. Vi ser
også hvordan veimønsteret etter dette
har blitt radikalt forandret. På det
siste kartet fremgår også Lecas leiruttak som stiplede industrifelt.

Rødt - hovedveier
Grønt - gårdstun
Brunt - boligbebyggelse
Rosa - industri
1950-60

2003
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TOPOGRAFI

FORENINGSLIV

STEDETS SÆREGENHET

Nordre Borge består av et landareal på
ca. 15 km2. Mesteparten av dette er
dyrket mark, med unntak av skogsområdet som er tilknyttet Borge Varde. I
tillegg kommer enkelte større og mindre åkerholmer, lerbakker og ravinedaler langs Glomma, samt områdene
hvor det i dag er bebyggelse. Glomma
og Borge Varde gir en klar avgrensning
av området. Det åpne slettelandskapet
her er gammel havbunn som består av
leire. Det ligger mellom to morener
som er grushauger som isen for lang tid
tilbake har lagt igjen etter seg. I nord
ligger Raet som er særlig fremtredende
ved
Hafslund
hovedgård
og
Sarpsfossen. I sør kommer åsryggen
med Borge Varde, som også er restene
etter en morene. Av den grunn finner vi
store grus- og sandavsetninger her, noe
som i moderne tid har ført til store
masseuttak. Berggrunnen består forøvrig hovedsaklig av granitt. Det er
denne som har gjort fjellområdene ved
Tofteberg såpass attraktive for stenhoggere. Borge Varde med sine 116
m.o.h. er høyeste fjelltopp i
Fredrikstad, og den er godt synlig fra
mange steder i kommunen.

Almveien velforening
IL Borgar
Speideren KFUK
Speideren KFUM
Sundløkka velforening
Søndre Årum velforening
Tomtas venner
Vesten vel
Årum skolekorps

Årum er en del av Fredrikstad kommune, men den geografiske beliggenheten
inn mot Sarpsborg by, gjør at tilknytningen til Sarpsborg føles sterkere enn
til Fredrikstad. Det er her mange har
jobb, og det er her man ofte handler og
bruker kultur- og aktivitetstilbud.
Nordre Borge er jordbrukslandskapet
på nordsiden av Borge Varde. Området
har mye flott kulturlandskap. I elveskråningene langs Glomma finnes
gamle beite områder og viktige kulturminner fra sagbrukstiden. I tilknytning
til dette ligger også unike tunområder
på Vesten. I de mer indre områdene
finnes frodige kulturlandskap med historisk preg og mengder av helleristninger. Tettstedene i Nordre Borge,
Sundløkka, Årum og Vesten, har vokst
opp som arbeidersteder i forbindelse
med sagbruksvirksomheten i tilknytning til Sarpsfossen og Glomma.
Nærheten til fossen og sagbrukene er
avgjørende for hvor stedene vokste
opp. De har utviklet seg som tettsteder
fram til i dag, og folk på stedet kjenner
en sterk tilhørighet. Skolen og idrettslaget utgjør kjernen i lokalsamfunnet.
Nærheten til byene og handleområdene har ført til at det er få servicetilbud her i dag. I dag skjærer E6 og Rv.
111 tvers gjennom lokalsamfunnet, og
bilismen utgjør en stor belastning.
Veiene har skapt et sterkt oppdelt
lokalsamfunn. Dette er forøvrig det
eneste punktet hvor Fredrikstad er
direkte knyttet til E6, og det er således
et viktig knutepunkt.

BEFOLKNING
Nordre Borge hadde pr. 1.1.2000 1792
innbyggere. Av disse var 281 barn (012 år), hvorav 149 var i skolepliktig
alder. 214 var ungdommer i alderen
13-24 år, mens 884 personer var i i
alderen 25-67 år. 226 personer var pensjonister over 67 år.

SERVICE
Følgende servicetilbud finnes:
Offentlige:
- Årum skole (barneskole og SFO)
- Bussforbindelse til Fredrikstad og
Sarpsborg
Private:
- Trollklubben (2 barnehager)
- Bensinstasjon med storkiosk
- Pizzautsalg (tidl. Årum handel)

Oversikt over befolkningen i Nordre
Borge pr. 01.01.2000
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Påskefjellet på Vesten er et viktig landemerke i det flate jordbrukslandskapet. Det er kanskje ikke så unaturlig at det ligger
rester etter en bygdeborg her.
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L A N D S K A P S A N A LY S E

andskapet er det overordnede
nivået i en analyse av stedets
fysiske form. Det utgjør en helhetlig ramme som rommer
både natur- og kulturmiljøet, og
det er en viktig kilde for historisk forståelse og for å gi kunnskap om kulturminner og kulturmiljøer. Nordre
Borge, eller Årum lokalsamfunn som
er betegnelsen vi bruker her, er forholdsvis klart avgrenset. Det er det
åpne slettelandet som ligger mellom
Borge Varde og Sarpsborg by.
Avgrensingene er svært klare: Den
markante åsryggen med Borge Varde i
sør, Glomma i nord, Gatedalen mot øst
og Moumbekken mot vest. I det store
og hele er det et svært åpent landskap.
For å kunne analysere landskapet har
vi valgt å bruke de fire temaene bevegelseslinjer, barrierer, knutepunkt og
landemerker.

både den gamle veien som førte til ferjestedet og den nye E6 over
Sandesundbrua. Vi kan også på sett og
vis si at det er en bevegelsesretning på
elvesletta langs Sarpsborgveien fra
Moum mot Årum. I det man nærmer
seg Årum glir så denne over i et større
landskapsrom.

BEVEGELSESLINJER
Med dette begrepet mener vi ikke først
og fremst ferdelsårer, men særlig markante landskapsdrag som har en tydelig
linjeføring. Glomma er et svært godt
eksempel på dette. Elvas bevegelseslinje strukturerer mye av landskapet
omkring. Litt pussig er det at Glomma
i vårt område renner tilnærmet østvest, mens man ofte forestiller seg at
den renner nord-sør. Også de tre store
bekkene som renner ut i Glomma;
Moumbekken, Gretnesbekken og
Gatedalsbekken danner markante
bevegelseslinjer i landskapet. De to
sistnevnte bekkene går i forholdsvis
dype daler som strekker seg langt inn i
jordbrukslandskapet. De bratte bakkene og orevegetasjonen langs bekkene er klare bevegelseslinjer i det
åpne kulturlandskapet. Disse linjene
fortsetter på sett og vis også på den
andre siden av Glomma. F.eks. fortsetter draget fra Moumbekken over i
Visterflo, mens draget fra Gretnesdalen
fortsetter over i Yvendalen. Også fjellkjeden som danner odden på
Sundløkka skaper en viktig bevegelsesretning. Den forsterkes av veiene,

KNUTEPUNKTER
Når to eller flere bevegelseslinjer krysser hverandre får vi et knutepunkt. I
vårt tilfelle kan vi si at tettstedet Årum
er et stort knutepunkt i seg selv. Her
møtes mange viktige bevegelses- og
samferdelslinjer. Stedet har fungert
som et viktig knutepunkt langt tilbake i
tid. Både ferjestedet og skysstasjonen
Bilet (Bi litt!) vitner om dette.

L

Adkomsten til Fredrikstad kommune i
Gatedalen på riksvei 111 på Årum.
Disse bekkedalene er svært viktige
trekk i landskapsbildet i Nordre
Borge. De danner klare bevegelseslinjer og er samtidig viktige “lufterom”
mellom bebygde arealer.

Borregaardspipa er et kjent landemerke i Sarpsborgdistriktet.
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BARRIERER
Med barrierer mener vi i vårt tilfelle
markante hindringer som vi i stor grad
beveger oss rundt. Det kan være åssider eller bratte fjellskrenter. På kartet
ser vi f.eks. at elveskråningene, åssidene til Borge Varde og kantene til
mindre men markante fjellkollene er
markert som barrierer. Både Glomma
og E6 kan også karakteriseres som barrierer, samtidig som de også er viktige
samferdelslinjer.

LANDEMERKER
Dette er enkeltobjekter som er iøyenfallende fokuspunkter i landskapet. De
viktigste naturskapte landemerkene i
området er Borge Varde, Kulås,
Sarpefossen og Påskefjellet ved
Vesten. I tillegg kommer en del menneskeskapte
landemerker
som
Borregaardspipa, Siloanlegget på
Alvim, Sandesundbrua, samt en del
andre viktige eller markante bygg i
Sarpsborg og på vestsiden Glomma
(f.eks. kirkespir, Karbiden og blokkene
på
Gullskåret
på
Rolvsøy).
Landemerkene gjør at vi lettere er i
stand til å orientere oss i landskapet.
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Før bodde folk der man jobbet. Det var således næringsveiene som skapte tettstedene. Tegningen viser Hølberget.

På siste halvdel av 1900-tallet vokste det fram boligområder
som følge av feltutbygging. Tegningen er fra Søndre Årum.
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DISTRIKTER/ GRENDER

avnet på dette lokalsamfunnsprosjektet ble satt til
Årum etter skolekretsen.
Årum er det største tettstedet
i Nordre Borge. Likevel
omfatter prosjektet et område som er
mye større enn Årum. Nordre Borge
består av en rekke grender eller “steder”.

N

Snekkerhaugen på Moum.

Tofteberg.

Sundløkka.

Tettstedene
Det er to klart definerte tettsteder i
Nordre Borge: Årum/ Sundløkka og
Vesten/ Hølberget. Begge har sin bakgrunn i arbeidermiljøene i tilknytning
Glomma. I Sundløkka oppsto det på
1700-tallet arbeiderbebyggelse i forbindelse med plankeopplagene ved
elva, og i Hølberget ble det bygget
bolighus for arbeiderne ved Vesten
lense på 1870-tallet. Bebyggelsen på
de to stedene var svært konsentrert helt
til starten på 1900-tallet. Da begynte
tettstedene å vokse. Dette hang sammen med at man nå bedrev andre typer
næring i området, f.eks. teglverk og
annen type industri. På Årum ble det
satt ut tomter langs veiene, og etter
hvert ble Sundløkka og Årum nærmest
som ett tettsted å regne. Hølberget vokste også lenger oppover mot hovedveien. Utviklingen av de to tettstedene
har fortsatt helt til i dag.
Utviklingen av Årum som tettsted har
også foregått gjennom feltutbygging
fra 1950-tallet og fram til nå.
Eksempelvis kom bebyggelsen i
Laguneveien på 1960-tallet, mens det
store Hauglifeltet på Søndre Årum ble
bygget på 1970-tallet. Tettstedet Årum
har i dag en svært utflytende avgrensening. Samtidig som man har tilknytning til Årum som tettsted kan man
igjen dele dette opp i mindre nabolag.
Spesielt E6, som har skjært seg tvers
gjennom tettstedet, har bidratt til dette.
Vi kan dele tettstedet Årum i tre hoveddeler: Årum, Søndre Årum og
Sundløkka. Innen disse strøkene kan vi
igjen finne mindre nabolag som f.eks.
Almveien, Laguneveien og parseller av
Vardeveien og Sundløkkaveien.
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Tettstedet Vesten har hatt et jevnt tilsig
av boliger fra 1900 og fram til i dag.
Det har vokst opp et hus nå og da. Noe
sterkere utbygging var det dog i 1977.
Årumområdet var ikke gjenstand for
den store boligfeltutbyggingen vi kjenner fra mange steder i Borge, Onsøy og
Rolvsøy på 1980-tallet. Vi fikk her
ingen feltutbygginger som Kjølshunnfeltet, Haugenfeltet, Glosli, Oksviken,
Slevik Platå eller Rekustadåsen.
Gårdssamfunn
Også enkelte gårdssamfunn har en
karakter av å være små grender. Dette
henger sammen med at det ligger flere
gårder, og ofte andre bolighus, tett
sammen. Gode eksempler på dette er
Tofteberg og gårdene i tilknytning til
Veberg-/ Kviberggata. Gårdsgrender
med en mer utflytende avgrensning
med likevel med en viss nabotilhørighet er for eksempel områdene
Heia/Sandheia/Storhaug og Molteberg/
Skjælin.

LANDSKAPSTYPER
Nordre Borge preges av å være en stor
lerslette som ligger på nordsiden av
Borge Varde. Jordene er store og vide,
og landskapet er svært åpent.
Bekkedalene og fjellkollene som stikker opp som grønne knatter er svært
viktige landskapselementer. Glomma
fremtrer ikke som markant før man er
tett innpå. Likevel utgjør den et tydelig
skille i landskapet ettersom nordsiden
er bebygd med industri og boliger
mens skråningen på Borgesiden på
lange strekninger er bevart grønn.
Vardeveien utgjør et lite skille i kulturlandskapet. Jordbrukslandskapet på
østsiden av denne er mer mangfoldig
enn landskapet på vestsiden, dersom
man ser bort fra enkelte partier på
Vesten. Det finnes få klart markerte
landskapsrom, men Gretnes- og
Gatedalen utgjør viktige grenselinjer i
landskapet.
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Roald Amundsens fødested er bevart som museum og beholdt
slik det var da Amundsenfamilien bodde her. På stedet er det
utstillinger, forsamlingslokale og et flott kulturlandskap.

De bratte lereravinene og beitelandskapet langs Glomma
gjør at det er vakkert å bevege seg langs Glommastien.
Området er fullt av historie fra sagbruks- og teglverkstiden.
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O P P L E V E LS E S K VA L I T ET E R

På tross av at
Årum er preget av
mange tekniske
inngrep finnes det
en rekke flotte
visuelle opplevelseskvaliteter når
det gjelder bygninger og landskap.

Gårdstunene ligger som frodige fargeklatter i kulturlandskapet. Her representert ved Skjælin.

Den gamle skysstasjonen Bilet vitner
om at Årum langt tilbake var et knutepunkt. Kongeveien strøk like forbi.

BYGNINGSMILJØER

ANNEN BEBYGGELSE

et finnes en rekke bygninger
i Nordre Borge som har høy
grad av opplevelsesverdi.
Dette gjelder både bygninger knyttet til gårdtun og til
arbeiderområdene.

Den nedre delen av bebyggelsen i
Sundløkka er svært verdifull.
Bygningene her har nærmest noe herskapelig over seg. De har spilt en viktig rolle i industrien i området, og de er
også omgitt av flotte parkanlegg.

D

GÅRDSTUN
De fleste gårdstun her fine visuelle
opplevelseskvaliteter. Tunene ligger
ofte på høydepartier ute på jordbruksområdene. Mosaikken av røde og hvite
bygninger og store trær danner en flott
kontrast til de grønne jordene. Enkelte
gårdstun har en mer fremtredende
beliggenhet enn andre, og disse fungerer som viktigere visuelle fokuspunkter
enn de som ligger mer tilbaketrukket.
Når det gjelder gårdstun står tunene på
Vesten i særstilling. Her finnes det fem
flotte gårdstun samlet innenfor et lite
område. Bygningene har en særegen
byggeskikk, de er godt bevart, tunene
er helhetlige med dammer, gjerder og
alléer, og de har en spesiell historie
knyttet til seg. Særegen byggeskikk har
også våningshuset på Bilet.

ARBEIDERBOLIGER
Rosmannsbrakka på Årum er en av få
arbeiderbrakker i Østfold som er
bevart. Tidligere lå det sju arbeiderbrakker i dette området. En av dem ble
tatt ned i forbindelse med E6-utbyggingen på slutten av 1970-tallet og flyttet til Borgarsyssel Museum.
Rosmannsbrakka har en stor historisk
verdi både fordi den fortelle mye om
stedets opprinnelse og fordi den har en
særpreget arkitektur.
Hølberget bærer preg av å være en
mosaikk av bygninger som klamrer seg
til elveskråningen. Denne selvgrodde
arbeiderbebyggelse oppleves særlig
godt fra motsatt side av elva.
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Flere andre enkeltbygninger utmerker
seg også ved særegen byggeskikk, som
blikkfang eller p.g.a. historisk verdi. Et
eksempel på dette er Stenstua ved
Bilet. Flere godt restaurerte boligbygg
som inngår i tettbebyggelsen er også
med på å skape trivelige bomiljøer.
Flere av disse bolighusene kunne like
gjerne vært markert på kartet.

KULTURLANDSKAP
I Nordre Borge finner vi flere flotte
kulturlandskap med et historisk preg.
Disse skaper viktige opplevelseskvaliteter i nærområdet og skaper en skarp
kontrast til alle de tekniske inngrepene.
Vi kan nevne følgende viktige kulturlandskapsområder:
1. Vesten: Flotte gårdstun, Roald
Amundsens fødested, elveskråning,
bekkedal, beiter og bygdeborg på
Påskefjellet.
2. Domberg: Raviner, beiter, gamle
damanlegg, rester etter teglverk, spennende parti av elva på nedsiden fossen.
3. Søndre Årum/ Skjælin/ Molteberg:
Historisk jordbrukslandskap med raviner, beiter, gårdstun og meget høy frekvens av helleristningsfelt fra bronsealderen.
4. Området rundt Vesten bedehus: Lite
område med gammel beitemark.
Gravfelt fra jernalderen og gammelt
bedehus.
I landskapet finnes også en del visuelt
viktige elementer som øyet ofte søker
mot.
Som opplevelseskvaliteter har vi også
vist turområder rundt Borge Varde med
både tårnet og vannkilden i Grindbekk.
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De gamle bygdeveiene buktet seg forsiktig gjennom kulturlandskapet. Bildet er tatt fra Skjælin mot Hystad.

Bygningene til Zinken i Sundløkka gir en fornemmelse av
storhet. Bygningsmiljøet her bærer et helhetlig historisk preg.
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K U LT U R M I N N E R

D
I tilknytning til lerslettene i Nordre
Borge ligger et utrolig stort antall helleristninger fra bronsealderen.

Fra Roald Amundsens Minne.

Gamlegården på Vesten har et unikt
bygningsmiljø som er meget godt ivaretatt.

et historiske kulturlandskapet i Nordre Borge inneholder en rekke fornminner,
kulturminner og landskap
med historisk verdi.

HELLERISTNINGER
Årumfjella og områdene rundt Skjælin
og Molteberg er unikt med tanke på
helleristninger fra bronsealderen.
Feltene ligger svært tett i dette området. Det varierer fra svært motivrike
fjellflater til enkle felt med såkalte
skålgroper. Ristningene er lokalisert til
åkerholmene eller til fjellflater som
vender seg mot dyrket mark. Denne
bergkunsten har trolig vært en del av
en fruktbarhetskult hvor man ba til
naturgudene om gode avlinger. Sola,
vannet og jorda spilte en viktig rolle,
og motivene og plasseringen bekrefter
dette. Bare på strekningen fra Bilet og
sørover til Søndre Aarum ligger det
minst 20 felt langs den vestvendte
åsryggen. Da landet siden bronsealderen har hevet seg omkring 15 meter,
var dengang bekkedalen ved Brudalen
en lang fjordarm. De stive lerslettene
som ligger høyere enn dette nivået, og
som i dag er dyrka mark, var på den
tiden trolig beitemarker. Foruten den
store helleristningskonsentrasjonen
som er nevnt finner vi også et par felt
på Tofteberg, mens det på Hystad ligger figurer skjult under torva. Litt
uvanlig er det også at det er funnet to
helleristningsfelt nær Glomma i
Sundløkka.

ANDRE FORNMINNER

Den stenvelvede brua i Gatedalen.
Den ble bygget for jernbanen i 1898.

I bronsealderen gravla man høyerestilte personer i gravrøyser på toppen av
åsene. Også i Nordre Borge finner vi
flere slike røyser både på småkollene
ute på slettelandet og på topper i forbindelse med åspartiet rundt Borge
Varde. Flere av røysene er riktignok
forholdsvis små og utrotede.
I skogen ved Storhaug ligger et større
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gravfelt fra jernalderen. Det består av
gravhauger og flere reiste bautastener.
Ved Grindbekk står en kjempemessig
bautasten reist på en “odde” ute i den
gamle sandgropa, og denne var en del
av et anlegg med seks slike stener, hvor
de øvrige dessverre er fjernet. Også
ved Vesten bedehus finner vi et mindre
gravfelt fra den samme perioden. Det
samme gjør vi ved Vesten nordre.
På toppen av Påskefjellet på Vesten er
det dessuten rester etter en bygdeborg
fra folkevandringstiden. Restene etter
borgmuren finnes fortsatt, men det
bratte fjellet var i seg selv et godt forsvarsverk.
I forbindelse med Lecas leruttak på
Kviberg ble det funnet både rester av
boplasser og graver ute på det store
sletteområdet nordvest for Heia. Ved
registreringer i forbindelse med E6utvidelsen ble det i 2002 funnet rester
etter en stenalderboplass ved
Molteberg. Ved Bilet er det dessuten
funnet flere stenøkser som kan dateres
svært langt tilbake i tid.

HELHETLIG KULTURMILJØ
Det er viktig at vi ser fornminnene i
sammenheng med landskapet og miljøet de ligger i - og også knytter dem til
nyere tids kulturminner, bygninger og
hendelser. Nordre Borge er rikt på verdifulle kulturlandskap og fine gårdstun
og arbeiderminner. Disse er beskrevet i
avsnittet om opplevelseskvaliteter. Når
vi snakker om kulturmiljøer må vi også
nevne helhetlige bygningsmiljøer med
historisk preg, slik vi finner i arbeiderstrøkene i Hølberget og Sundløkka
Ellers finnes det en rekke nyere tids
kulturminner. Rester etter husmannsplasser, teglverk, damanlegg og jernbanetraséen med brua i Gatedalen. Vi
finner også flere gode eksempler på
gamle bygdeveier som bukter seg
gjennom landskapet fra tun til tun.
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Barneskolen er midtpunktet i lokalsamfunnet. Den er like mye
et sosialt møtested som et sted hvor man lærer noe.

Kilevold har vært et lokale hvor folk har møttes i ulike
sammenhenger gjennom lang tid.
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SOSIALE MØTEPLASSER

De sosiale møteplassene i et lokalsamfunn er viktige.
Det er her man
kan treffe andre
mennesker, enten
det er planlagt
eller tilfeldig - formelt eller uformelt.

i kan derfor dele inn i to
ulike kategorier møteplasser:
1. "Formelle" møteplasser,
f.eks. forsamlingshus til en
forening eller menighet.
2. "Uformelle" møteplasser, f.eks.
butikken, brygga eller badestranda.

V

De viktigste sosiale møteplassene i
Nordre Borge ligger i tilknytnig til
Kilevoldveien. Her finner vi både barneskolen, idrettsanlegget til IL Borgar
og
forsamlingslokalet
Kilevold
someies og benyttes av Årum skolekorps. Dette er møteplasser som favner
hele lokalsamfunnet og alle aldre.
Skolen er selvsagt midtpunktet ettersom alle er tilknyttet denne.
Når det gjelder andre møteplasser har
vi også Fagerheim på Årum som
benyttes som møtelokale for speiderne
og som et slags bedehus. På Vesten har
bedehuset i den senere tid også blitt
åpnet for velforeningen og lokale aktiviteter.
Roald Amundsens Minne har også i
lang tid vært å betegne som en sosial
møteplass, men etter at det nye senteret
ble bygget på 1990-tallet har det flotte
området blitt mer tilgjengelig for flere.
Den nybygde låven rommer både
utstillinger og forsamlingslokale. Her
har f.eks. Borge Rotary møter, og det

“Låven” på Roald Amundsens Minne er et forholdsvis nytt
forsamlingslokale i praktfulle omgivelser.

drives utleievirksomhet til selskaper
o.l. Det er dermed en møteplass som
favner flere enn kun lokalbefolkningen.
Da Årum Handel ble nedlagt i 2002
forsvant dessverre den siste lokale
landhandelen i Nordre Borge.
Butikkene i Sundløkka og på Vesten så
sine siste dager på slutten av 1990-tallet. Lokalbutikkene var viktige uformelle møteplasser hvor folk kunne slå
av en prat med hverandre uten at det
var avtalt på forhånd. I dag er bensinstasjonen ved Bilet den eneste plassen
som faller inn under denne kategorien,
selv om man her ikke har den atmosfæren en møteplass trenger.
Glommastien med sine møteplasser og
Borge Varde kan tildels også betegnes
som viktige møteplasser hvor man treffer folk på en uformell måte.
På kartet har vi også vist lekeplassene
som er sosiale møteplasser for barna.
Det finnes på Årum også to barneparker, samt skolefritidsordning i tilknytning til skolen.
Det er viktig at møteplassene i lokalsamfunnet opprettholdes og utbedres.
Dette må til for å opprettholde et godt
sosialt miljø på et sted - i en hverdag
hvor folk oppholder seg mer og mer
utenfor selve lokalsamfunnet.

Nærbutikken er en viktig uformell møteplass. Den siste nærbutikken i Nordre Borge ble nedlagt i 2002.

23

AarumMG

08.05.03

09:01

Side 24

Glomma utgjør en viktig bit av grøntstrukturen i Nordre
Borge. Vann skaper alltid liv. På bildet ser vi Amerikagata
som binder sammen Sundløkka og Vesten.

Bekkedalene er både markante landskapstrekk og viktige
sammenbindingslinjer i grøntstrukturen både for dyr og mennesker. Her ser vi Gretnesdalen med karakteristisk oreskog.
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GRØNTSTRUKTUR

Grøntstuktur er
den strukturen som
består av ulike
“grønne områder”
og forbindelseslinjene mellom dem.

Gang-/ sykkelveien over Vestensletta
har en spennende utforming i traéen
etter den gamle bygdeveien.

egrepet
“grøntstruktur”
omfatter både “grønne områder” og nettet av turstier,
gang- og sykkelveier og
sammenhengen
mellom
ulike skogsområder, bekker og dammer. “Grønne områder” i denne
sammenhengen er idrettsplasser, parker, lekeplasser og utmarksområder
dvs. områder med betydning for rekreasjon og friluftsliv. I Nordre Borge
spiller også Glomma og elvebreddene
en viktig rolle i grøntstrukturen.
Muligens kan det virke noe fremmed å
snakke om grøntstruktur i et område
som i stor grad består av jordbruksarealer. Likevel er det viktig å se sammenhengene. Årum er svært oppstykket av
trafikkerte veier som de myke trafikkantene må krysse på ulikt vis. Hvor
finnes det sammenhengende gang-/
sykkelveier og hvor er det muligheter
til å gå rundløyper når man er på tur,
uten å krysse dyrka mark eller sjenerende trafikkårer? I tillegg kan begrepet også omfatte vilt og biologisk
mangfold. Dette blir omtalt senere.

B

“GRØNNE OMRÅDER”

Den gamle Vardeveien er stengt for
gjennomkjøring. Den er i dag skolevei.

Ettersom lokalsamfunnet på Årum er
stykket opp av E6 er gode forbindelseslinjer viktig.

Nordre Borge har store jordbruksarealer, men lite skogsareal (utmark) knyttet opp til bebyggelsen. Området preges av å være sletteland med noen få
koller. I tilknytning til Årum er
Biletskogen et svært viktig grøntområde med både skog og fjell. På Søndre
Årum er det også en skogkledt fjellkolle, men denne virker mer privatisert
grunnet gårdstun og omkringliggende
jorder. Videre finnes det enkelte mindre skogholt og fjellskråninger. Den
lange fjellskråningen ved Søndre
Årum mot Brudalen er et viktig grøntområde rent visuelt, men den er lite tilgjengelig for folk flest. Elvebredden
langs Glomma fra Gatedalen til
Sundløkka består av bratte bakker,
raviner, damanlegg og gamle beiter.
Stedvis har det vokst opp tett løvskog
og kratt. Dette er fine rekreasjonsområder med flotte opplevelseskvaliteter. På
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strekningen mellom Gretnesbekken og
Moumbekken løper skråningen mer
rett i elva, og områdene er dermed mer
vanskelig
tilgjengelig.
Langs
Gretnesbekken og sidebekkene til
denne er det tett orekratt og gamle beitemarker. Områdene har fram til i dag
vært lite tilgjengelige, men det finnes
mange gode kvaliteter her. Som det
framgår fremstår de “grønne områdene” i Nordre Borge som svært fragmenterte, dvs. oppdelte og usammenhengde.
Turterrenget ved Borge Varde/
Vetatoppen er et viktig rekreasjonsområde. Utgangspunktet for turstiene er
først og fremst parkeringsplassen på
toppen av Vardeveien. De fleste benytter seg av bil via den trafikkerte
Vardeveien. Borge Varde er med sine
116 m den høyeste toppen i Fredrikstad
kommune. Fra parkeringsplassen til
utsiktstårnet er det fin turvei, og ellers
i det forholdsvis store skogsområdet er
det mange stier og gode turmuligheter.
Området knyttes i sør også til
Hunnfeltet og Ravneberget. Vesten
knyttes til skogområdet via mindre
gårdsveier i Tofteberg-/ Vebergområdet.

GLOMMASTIEN
Glommastien løper gjennom Nordre
Borge. Således har lokalsamfunnet god
tilknytning til 32 km sykkelvei/ turvei
langs elva. Områdene ved Vesten og
Domberg hører til de flotteste partiene
langs stien. Over Vestensletta følger
Glommastien traséen til den gamle
bygdeveien oppe langs RV. 111, og den
går dermed ikke langs elvebredden.
G/S-veien under Sandesundbrua gir
også ulike trasémuligheter for hvordan
man ønsker å legge opp turen.

GANG-/ SYKKELVEIER
Det er G/S-vei langs RV. 111 fra Moum
til Årum skole. Videre er det G/S-vei
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fra Hafslund til Bilet. Fra Bilet-krysset
er det fortau langs Sundløkkaveien til
krysset med Kilevoldveien. Det er et
stort behov for en sikker overgang/
undergang i Biletkrysset. Meget stor
trafikk gjør dette punktet livsfarlig. Det
er i dag gangfelt ved bensinstasjonen.
Det er imidlertid ikke G/S-vei langs
RV. 111’s nordside fra bensinstasjonen
til Sundløkkaveien (100 m). Den
gamle Vardeveien gjennom Årum er
stengt med bom. Denne fungerer i dag
som en lite trafikkert skolevei/ turvei.
Fra denne ble det i forbindelse med E6utbyggingen på slutten av 1970-tallet
bygget G/S-vei over til skolen. I dag
ligger denne nært opptil E6 - noe som
representerer
en
sikkerhetsfare.
Trafikkforholdene i Sundløkka skaper
også en stor fare for skolebarn fra
Sundløkka. Skoleveien her har ikke
fortau, og veien benyttes av tungtrafikk.

TURSTITRASÉER

Foruten Glommastien er det igangsatt
et turstiprosjekt langs bekken fra
Brudalen sørover til Skjelinveien.
Denne tilrettelegger bruken av naturområder og kulturlandskap som tidligere ikke har vært tilgjengelig. Videre
er det en turveitrasé som i mer eller
mindre grad knytter Søndre Årum til
Glommastien. Denne begynner i
Bøkveien med gangbro over E6, videre
går den som sti gjennom Biletskogen
fram til Fagerheim og bensinstasjonen.
Derfra går den ned Laguneveien til
tomta etter Årum teglverk nede ved
Glomma. Man kan tenke seg at stien
forlenges sørover til Søndre Årum og
at gangbrua over E6 beholdes.

LEKEPLASSER/GRØNTANLEGG
Lekeplasser er markert på kartet.
Enkelte av disse er kommunale, mens
andre er private og drives av velforeninger. Idrettsanlegget og skolen
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utgjør det viktigste grøntanlegget i
lokalsamfunnet, men også Biletskogen
må sees på som en viktig naturlekeplass. Et såpass fragmentert område
krever mange nærlekeplasser. Kartet
avdekker at det er behov for flere. Når
det gjelder offentlige parkanlegg må
også hagen ved Roald Amundsens
Minne nevnes. Stedet ligger dessuten i
et vakkert kulturlandskap med fin
utsikt til elva. Et gammel privat parkanlegg er det dessuten ved Zinkens
bygninger i Sundløkka.

SAMMENHENGER
I et område som Nordre Borge er det
svært viktig å skape sammenhenger i
grøntstrukturen, slik at man kan bevege seg til fots eller på sykkel uten å bli
forstyrret av trafikken eller tråkke på
bøndenes marker. Ved å tenke seg flere
sammenkoplingslinjer kan disse
mulighetene forbedres ytterligere.
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LANDSKAPSINNGREP

om tidligere nevnt har Årum
langt tilbake i tid vært et viktig knutepunkt. Dette har sin
bakgrunn i at dette er det stedet man kommer lengst opp i
Glomma med lastebåter, samtidig som
det alltid har vært en plass hvor det har
latt seg gjøre å krysse elva.
Beliggenheten mellom Sarpsborg og
Fredrikstad og tilknytning til hovedveien mellom utlandet og Oslo forsterket dette. Videre ligger stedet nært opptil Sarpsfossen som i alle tider har produsert kraft, så også i dag. Historisk
sett var det disse faktorene som skapte
et samfunn her, men etter at samfunnsutviklingen har skutt fart oppleves de
ulike inngrepene i dag mer som trusler.
Dette beskrives nærmere nedenfor.

S

VEIER

Biletkrysset er krysningspunkt og lite
tilrettelagt for myke trafikkanter.

E6 har skapt en barriere gjennom
lokalsamfunnet.

Da E6 ble bygget på slutten av 1970tallet ble Årum hardt rammet. Det er
det eneste tettstedet i hele fylket hvor
veien måtte skjæres tvers gjennom et
tettsted. Krysset og trafikkmaskinen
med RV. 111 delte så og si lokalsamfunnet i fire kvadranter. Begge disse
veiene er svært trafikkerte, særlig i
rushtiden. Sandesundbrua fungerer
også som en lokalvei i tilknytning til
Tunejordet
og
Borgenhaugen/
Rakkestad-området. Vardeveien er den
senere tiden blitt en fartsetappe mellom
Fredrikstad og Sarpsborg. Her kjøres
det ofte langt hurtigere enn fartsgrensen, og farlige situasjoner oppstår.
Trafikkforholdene for lokalbefolkningen på Årum ble bedret da veitraséen
ble lagt utenom bebyggelsen i 1996.
Sundløkkaveien har vært preget av
tung industritrafikk mellom bl.a.
Hafslund Smelteverk og kaia i
Sundløkka. Industritrafikk i et boligområde er ingen god kombinasjon
hverken av hensyn til boforholdene
eller trafikkforholdene. I selve
Sundløkka er det dessuten ikke fortau.
Forholdene for myke trafikkanter bør
absolutt bedres.
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KRAFTLINJER
Bebyggelsen på Årum gjennomskjæres
av flere store kraftlinjer. Beboerne har
ytret et sterkt ønske om at disse skal
legges i jordkabler gjennom selve
bebyggelsen - både av visuelle og
helsemessige årsaker.

Årum er gjennomskåret av store kraftlinjer som oppleves som en visuell forstyrrelse og burde ligge i bakken.
INDUSTRI
Innenfor selve lokalsamfunnet er
Sundløkka det eneste området som har
tungindustri. Likevel preges Årumområdet av industrien mellom
Gatedalen og Hafslund, samt de mange
bedriftene på motsatt side av Glomma.
Søppelfyllinga i Gatedalen ligger også
tett innpå bebyggelsen. Norsk Leca har
tatt ut lere på Gretnes, og har i dag et
større uttaksområde ved Kviberg.
Bedriften og kommunen har ikke fulgt
opp reguleringsplanen for tilbakeføringen av Gretnesområdet, og det har
av den grunn hersket mye usikkerhet
og misnøye rundt dette.

Norsk Leca har tatt ut lere på Gretnes
og Kviberg og har således påvirket
både landskap og bomiljø.
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S KO L E V E I S U N D E R S Ø K E LS E

Høsten 2001 gjennomførte elevene ved
Årum skole registreringer av skoleveier, områder som blir brukt til lek og
områder hvor barna føler seg utrygge.
Barna registrerte hvilken vei de bruker
til skolen, og hvordan de kommer seg
dit. Videre har barna registrert hvor de
leker/oppholder seg og hvor de føler
seg utrygge. De har også kommet med
kommentarer om hvorfor de føler seg
utrygge.
Formålet
Formålet med dette er å sikre barns
deltakelse i arealplanleggingen og å få
fram barns synspunkter på lokalmiljøet

de bor i. Det er registrert verdifulle
opplysninger på hvilke områder barna
beveger seg i. Flere av de utrygge
områdene blir vurdert og tatt hensyn til
i utarbeidelse av kommunens trafikksikkerhetsplan.

Utrygge områder
Som det fremgår av kartet til venstre er
det først og fremst biltrafikken som
gjør barn utrygge. De stedene med flest
registreringer er i tilknytning til krysningspunkter av eller bevegelser langs
de mest trafikkerte veiene.
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Lekeområder
Kartet viser at barna oppgir at de leker
i skogsområdene og bakkeskråningene.
Det er derfor viktig at disse ivaretas i
fremtiden. Her finner man varierte
lekemuligheter. Ellers blir de opparbeidede lekeplassene, skolegården og
idrettsanlegget mye benyttet.
Skoleveier
Traséene som blir benyttet fremgår av
kartet nedenfor. Elevene bruker i stor
grad enkleste vei. Mellom Molterbergveien og skolen er det flere alternative
traséer.
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Gammelt helhetlig boligmiljø ved Bilet. Huset til høyre kalles Stenstua. Den er bygd av teglsten med kalk som bindemiddel. Huset
er pusset og hvitmalt, og det er trolig bygget som arbeiderbolig på første halvdel av 1800-tallet hvor den da tilhørte Hafslund.
Huset ved siden er i samme dimensjoner og har “arbeidersveitserstil”, dvs. en enkel form for sveitserstil. Denne typen finnes
det flere gode eksempler av i Nordre Borge. Husene danner en fin helhet med uthus i samme stil og omkransende hager.

Bebyggelsen ved Glomma i Hølberget bærer preg av å være “selvgrodd”. Den er
nærmest et konglomerat av hus og uthus. Flere er i sveistserstil, mens andre er små
og enkle arbeiderhus. Stedet vokste frem på siste halvdel av 1800-tallet fordi arbeiderne ønsket å bo ved tømmerlensa der de jobbet.
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I god byggeskikk spiller både detaljene
og helheten en viktig rolle sammen.
Inngangspartiet er det første som man
møter. Tegningen er fra Sundløkka.
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BYGGESKIKK OG STILHISTORIE

God byggeskikk
skaper trivelige
bomiljøer.
Heldigvis kan
dette være smittsomt.

ygningene er en svært viktig
del av kulturlandskapet og
tettstedene. Gårdene framstår som punkter øynene
naturlig fokuserer mot og
hviler på i landskapsbildet, mens
husene i tettstedene skaper rom, helheter og variasjon. I Nordre Borge kan vi
i hovedsak snakke om følgende typer
bygningsmiljøer:

B

- Bondegårder
- Arbeiderbebyggelse
- Nyere bolighus
- Industribygninger
- Offentlige bygninger, butikker og forsamlingshus.

BONDEGÅRDER
Det finnes knapt gårder i Nordre Borge
som har bygninger fra 1700-tallet. De
fleste gårdshusene i Nordre Borge i
dag stammer 1800-tallet eller fra rundt
århundreskiftet 1900. Dette er midt i en
periode hvor sveitserstilen sto sterkt i
Norge. Stilen kjennetegnes med rik
detaljering og saltak med store takutstikk. Typisk er også korsdelte vinduer
og at sperreføtter og åsender er synlige
og har dekorasjoner og utskjæringer.
Innføring av dampteknologien (dampsagene) etter 1859 hadde stor betydning for utvikling av sveitserstilen, og
de mange utsmykningene er et resultat
av at man kunne boltre seg med båndsaga. Svært mange av sveitserhusene
på gårdene er godt vedlikeholdt. Som
viktige elementer på gårdstunene kommer også de øvrige bygningene som
lagård, bu, bryggerhus, skjul, smie og
hønehus. Historisk sett kommer også
andre elementer som f.eks. dam og
hage. Utviklingen i landbruket har ført
til at det ikke lenger er behov for alle
disse bygningene. Fuktighet fra dyrehold førte også til at de gamle uthusene i tre fikk en kortere levetid enn
våningshusene. Således er det få veldig gamle uthus som er bevart. På en
gård spiller helheten i bygningsmassen
en viktig rolle, og det er således viktig
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at nye og gamle bygninger også spiller
godt sammen. Gårdstun har som regel
også ofte en framskutt plass i landskapet, noe som gjør at de ofte blir iøyenfallende. De gamle bygdeveiene i
Nordre Borge gikk svært ofte gjennom
tunene. Gode eksempler på dette har vi
fremdeles i gata gjennom Veberg- og
Kvibergområdet og veiene ved
Molteberg, Skjælin og Hystad.

ARBEIDERBEBYGGELSE
Hafslunds bordtomter i Sundløkkaområdet og lensevirksomheten ved
Vesten førte til at det vokste opp en
rekke arbeiderboliger på disse stedene.
Man bodde der man jobbet. I
Sundløkka satte Hafslund opp brakker
til arbeiderne sine. Tilsammen var det
sju boligbrakker av ulik størrelse, men
det skal nevnes at enkelte av arbeiderne på bordtomtene også bygde seg
egne hus andre steder i Sundløkka- og
på Årum. En oversikt fra begynnelsen
av 1800-tallet viser at det var 42 arbeiderboliger
i
dette
området.
Rosmannsbrakka er den eneste av
selve brakkene som står igjen, og
utvendig ser den ut omtrentlig som da
den ble bygd en gang i første halvdel
av 1800-tallet eller på slutten av 1700tallet. Brakka er den eneste eksisterende av de store trebrakkene i
Fredrikstad- og Sarpsborgdistriktet.
Den hadde opprinnelig åtte leiligheter,
men i dag er to og to slått sammen. I
Sundløkka er også flere herskapelige
bygninger fra planketiden bevart. I en
av disse, Bordskrivergården, holdt bl.a.
bordskriverne til. De var så og si formenn over arbeiderne. Arbeiderbebyggelen bærer ofte preg av at områdene nærmest er “selvgrodde” med
små hus og uthus. Dette har vi gode
eksempler på i Hølberget. Ellers i
området ligger de små arbeiderstuene
spredt med et hus her og der. Ofte er de
lokalisert til små knutepunkter som
veikryss eller svinger på veien.
Eksempler på dette er Stenstua ved
Bilet og Rosenlund i Sundløkka.
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NYERE BOLIGHUS
STILARTER
Etter 2. verdenskrig har Årum fått oppleve ulike feltutbygginger - både på
1950-, -60, -70, -80-tallet. Måten de
ulike områdene er bygd ut på, samt stilen på husene gjenspeiler ofte den arkitektoniske stilen som var på mote i de
ulike tidsrommene. De etablerte boligområdene på Årum og Vesten bærer
også preg av fortetting. Disse stedene
har utviklet seg ved at det har kommet
opp et hus nå og da. Dette fremkommer også i at bygninger med ulik stil
ligger om hverandre.

Eldre våningshus
I Nordre Borge finnes det i dag få
gårdshus som kan føres tilbake til
1700-tallet. Dette kunne være høyreiste, laftede tømmerhus med svalgang
eller lave og forholdsvis smale hus. Av
den første typen sto det et slikt hus på
Skjælin inntil for noen få år siden, men
dette er i dag borte. Den andre typen
med en lav og harmonisk byggestil
fortsatte utover 1800-tallet. Et eksempel på et godt restaurert hus av denne

INDUSTRIBYGNINGER
I Sundløkka finnes det både nye og
gamle industribygg. Området bærer
ikke preg av å være et moderne industriområde, men en blanding av lagerbygninger i forbindelse med kaia, slitte
produksjonsbygninger og gamle, prektige administrasjonsbygg. I tiknytning
til Biletområdet finnes det også enkelte bygninger for service- og lettindustri. Bygningsmessig skiller disse seg
klart fra bolighus, men også p-plass,
skilting o.l. skaper et uttrykk for funk-

met tak. Gode eksempler på slike hus
finner vi på Tomta på Vesten, og på
nabogårdene. Denne typen hus har
høy kulturhistorisk- og arkitektonisk
egenverdi.
Sveitserstil
Sveitserstilen har fått innpass både i
arbeiderstrøkene og på bondegårdene.
Den regnes i Norge fra 1840-1920 og
kjennetegnes med rik detaljering og
saltak med store takutstikk. Typisk er
også korsdelte vinduer og at sperreføtter og åsender er synlige og har dekorasjoner og utskjæringer. Innføringen
av dampteknologien (dampsagene)
etter 1859 hadde stor betydning for
utviklingen av sveitserstilen, og de
mange utsmykningene er et resultat av
at man kunne boltre seg med båndsaga.
Arbeiderhusene hadde oftest en langt
enklere detaljering i sveitserstilen enn

Gammelt våningshus på Tofteberg,
bygget 1700-tallet. Bygningen er nylig
restaurert.
typen finner vi Tofteberg.
Empirestil
Denne stilarten knyttes i Norge til perioden 1805-35, men blir etterfulgt av
senempiren som regnes helt fram til
1870. Karakteristisk for disse husene
er at de er harmoniske og velproposjonerte og at de som oftest har halvvalHus i sveitserstil i Vardeveien, bygget
rundt 1905. Det markante gavlutstikket og etasjeskillet er typisk for stilen.
Vinduene skal korrekt være krysspostvinduer.

Slitt, men særpreget industribygg i
Sundløkka.
sjonen.
OFFENTLIGE BYGNINGER O.L.
Gamle skolebygninger og forsamlingshus utmerker seg ved at skalaen ofte er
større en vanlige bolighus, samt
gjennom et annet uttrykk på fasaden,
andre typer vinduer m.m.

Våningshus i empirestil på Vesten.
Vinduene og det halvvalmede taket er
typisk for stilen.
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våningshusene på gårdene
Jugendstil
Dette er en stilart som i Norge plasseres i perioden 1890-1920, altså kun en
kort periode med mindre byggeaktivitet. Årsaken til dette blir ofte begrunnet med at den ikke er "norsk". Dette
var nettopp i perioden rundt 1905 da
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istedet ville fokusere på de gamle særnorske elementene. Stilepoken faller
derfor delvis sammen med dragestilen.
Viktige kjennetegn for stilen er imidlertid valmede mansardtak med svai
mot gesimsen, karnapp, balkongutbygg og krysspostvinduer med smårutede rammer oppe. Svungede former er
også svært typisk. I Nordre Borge finnes det få rene jugendhus. Flere hus
har jugendtrekk i seg. Blant annet
finner vi et par slike nederst i
Sundløkka.

BYGGESKIKK

Funkishus ved Bilet bygget på 1960tallet.
Nyere boliger
De ulike feltutbyggingene etter 2. verdenskrig representerer ulike typer byggeskikker uten man lett kan putte dem
i en stilgruppe. Standardiserte husbankhus og ferdighus har preget perioden.

Uheldige ombygginger, uharmoniske
vindusløsninger og uheldige fasadedetaljer er like vanlig i Nordre Borge som
mange andre plasser. En trend de
senere årene er at folk har blitt flinkere
til å rehabilitere husene på en god
måte. Ved spredt bebyggelse og fortetting med enkelthus i de gamle tettstedene eller grendene stilles det større
krav til tilpassing for ikke å bryte ned
lokal karakter og identitet. Det behøver
på ingen måte være kopiering av eldre
stilarter, men form, volum, terrengtilpasning og en gjennomtenkt plassering
i eksisterende miljøer er viktig. Når det
gjelder gårdsbygninger er det viktig å
kunne tenke nytt for å kunne bevare
helheten i tunene. Finnes det alternative bruksområder for bygningene?

Hus med jugendtrekk i Sundløkka.
Funkisstil
Funksjonalismens gjennombrudd i
Norge knyttes til årene 1925-27, og
den varte fram til 1940. Det var enkelheten som rådet i denne stilepoken, og
det ble bygget hus både i mur og tre.
Typiske kjennetegn på trehusene, som
var panelte reisverkshus, er valmede
tak, store vindusflater uten sprosser
ofte plassert i hjørnene, vindusbånd og
kubiske sammenstillinger av volumer
og flater. På 1950 og -60-tallet ble stilen videreført som en slags “nyfunkis”
med sammenstillinger av kubiske former, blanding av tre og mur og flate
tak.

Bungalow ved Kroken. Disse “enkle”
bygningene representerer funkisstilen.

Disse husene bak tidligere Årum handel er et eksempel på offentlig støttet
boligreising etter krigen. Nøkternheten
fra funkisperioden er beholdt uten at
den nå kalles det.

Bolighus i Åsveien, bygd på 1960-tallet. Huset, som er en blanding av mur
og tre ligger fint tilpasset i furuskogen.
Å bygge etter tomtas egenart er viktig
slik at tomtas naturkvalitet ivaretas.

Hauglifeltet på Årum ble bygget ut på
1970-tallet. Husene er typehus som
ligger strengt ordnet ved siden av
hverandre langs veiene.

Tilpasning til omgivelsene er viktig.
Dette nye våningshuset på Haugen
gård passer godt på et gammelt gårdstun.
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UNGE OG ELDRE

BARN OG UNGDOM

H

vilke tilbud finnes for barn
og unge i Nordre Borge pr.
dags dato?

Årum er et lokalsamfunn
som er belastet fordi det er et trafikknutepunkt. Det er derfor ekstra viktig
at gode forhold for barn og unge ivaretas. Gang- og sykkelveier er beskrevet
på side 25 og 29, men forholdene er
også drøftet i tiltaksdelen.
Lokalsamfunnet bærer også preg av å
ligge i et åpent landskap med forholdsvis få koller og skogsområder som er
tilgjengelige. For eksempel ligger skolen ikke i tilknytning til skogen. Det er
derfor viktig at grøntområdene som
finnes ivaretas, samt at tilgjengeligheten til disse bedres.
Barnehager
Det finnes i dag to avdelinger av
Trollklubben på Årum - en i Almveien
og en i Moltebergveien. De har kapasitet til i overkant av ti barn hver.
Skolefritidsordningen
SFO ved Årum skole har åpent hele
året med unntak av juli. Tilbudet gjelder for 1. til 4. klasse. SFO har åpent
fra 07.15 til 08.20 og fra 12.15 til
16.30. SFO holder åpent i skolens øvrige ferier. I dag benytter ca. 20 barn
ordningen.
Skolen
Barneskolen ligger i Kilevoldveien på
Årum. Den er skole for barna i hele
Nordre Borge, og den har i dag ca 140
elever. Dette tallet er stabilt fra år til år.
Det er G/S-vei fra Moum og Vesten til
skolen, samt en tverrforbindelse til den
gamle Vardeveien som i dag er lite trafikkert. Det er flere farlige trafikkpunkter på veistrekningene som benyttes til skolevei. Kryssing av Rv. 111
ved Bilet, samt Sundløkkaveien som
mangler fortau er to punkter som er
framhevet og hvor en utbedring kreves.
Ungdom fra Nordre Borge går ellers på

Borge ungdomsskole. Denne er forbundet med buss, men strekningen
Årum-Selbak er i stor grad også sikret
med G/S-vei.

30 aktive medlemmer, samt en rekke
støttemedlemmer. Kilevold er også
blitt benyttet til andre aktiviteter som
f.eks. dansekurs.

Lekeplasser
Det er i tilknyning til flere av boligområdene opparbeidet lekeplasser. Disse
er av ujevn kvalitet - noen er kommunale, mens andre er private.
Skolegården med tilknytning til Borgar
IL idrettsanlegg er det viktigste tilrettelagte lekeområdet. Siden bebyggelsen i
Nordre Borge ligger forholdsvis spredt
ligger skolegården langt unna der
mange bor. På Søndre Årum er det et
større lekeområde og ballplass sentralt
i feltet, og det samme er det på Vesten.
En utvidelse av tilbudene på lekeplassene sees å være nødvendig. Det finnes
også mindre lekeplasser i Årumfjella
og Almveien, mens områder som
Sundløkka og Laguneveien er totalt
uten. Som nevnt over er skogsområdene, bakkene og fjella de viktigste
lekeområdene. Ved en videre utvikling
av stedet er det viktig at grøntstrukturen ivaretas og utvikles videre.

Speideren har sitte tilholdssted på
Fagerheim, og er også en viktig institusjon for barn og ungdom i nærmiljøet.
Nordre Borge er dessuten et område
som favnes av Borge 4H og Borge
Bygdeungdomslag som begge er ungdomsforeninger og har tilhold på
Bøndernes Hus på Borge.

Idrett
IL Borgar har ca. 270 medlemmer og
driver med fotball og barneidrett. Det
er i den senere tid også startet eget
damelag. Borgarbanen og klubbhuset
ligger i tilknytning til skolen. Klubben
favner hele lokalsamfunnet. For å
bedrive andre idretter må man søke seg
mot Torp, Selbak, Fredrikstad eller
Sarpsborg. IL Borgar har hatt god
rekruttering den senere tiden.
Glommastien egner seg godt til jogging og turgåing, men ellers er det få
turstier i området. Dette er det potensiale for å utvikle i framtiden, f.eks. i tilknytning til bekkedalene. For å komme
i større turområder må man til områdene rundt Borge Varde.
Andre ungdomsaktiviteter
Årum skolekorps er en viktig institusjon i lokalsamfunnet. Korpset har til
holdssted på Kilevold. Det har i dag ca.
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Det arrangeres ungdomsklubb med
avktiviteter på Borgar hver torsdag; én
for barneskolen og én for ungdomsskolen. På lørdag arrangeres det ungdomsklubb på Fagerheim. Det er også forsøkt med diskotek på Kilevold.
Ungdommen reiser ikke til sarpsborg
eller Fredrikstad før etter de har fylt 17
år.
Det er den senere tiden bygget leiligheter på Mellomløkka på Søndre Årum.
Lokalsamfunnet trenger varierte boformer, hvor unge og eldre kan fortsette å
bo på hjemstedet uten å måtte bo i en
alt for stor og dyr enebolig.

ELDRE
I Nordre Borge bor det i dag rundt 225
mennesker over 67 år. I selve lokalsamfunnet er det ingen tilbud direkte til
de eldre. Tilknytning til foreninger og
sosiale arrangementer må skje i retning
byene eller mot Selbak-området.
Foreninger som bondelag, bygdekvinnelag og historielag har tilholdsted på
Bøndernes Hus i Borge og i Torsnes.
Sykehjem og eldresenter finnes på
Kjølstad. På Søndre Årum er det dessuten bygget eldreboliger.
Det er også viktig at unge og eldre kan
møtes i blant, f.eks. i undervisningssammenheng og ved ulike tilstelninger.
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NÆRING

A

t menneskerer har slått seg
ned på et sted har historisk
sett alltid hatt sammenheng
med at stedet har nærtilknytning til en eller annen

næring.
Landbruk
Landbruket har historisk sett vært en
viktig næringsvei i Nordre Borge, og
det er det fremdeles. Det er allikevel få
bønder som i dag lever ene og alene av
landbruket. Utviklingen har ført til at
både mannen og kona på gården som
oftest arbeider i en annen jobb ved
siden av å være bønder. Det har også
ført til at flere og flere leier bort jorda,
slik at enkelte bønder driver større
enheter. Kornproduksjon er den viktigste næringsveien. Når det gjelder dyrehold er det i dag ingen gårder i Nordre
Borge som driver melkeproduksjon,
fem driver med gris, mens et par driver
med høner. Flere av gårdene har hestehold, både traver- og ridehester. På
Tofteberg er det dessuten en større
minkfarm. Foruten å være næringsvei
er også landbruket en svært viktig
landskapsforvalter.
Industri
Som tidligere beskrevet er bebyggelsen i Sundløkka og på Vesten et
resultat av planke- og tømmervirksomheten knyttet til fløtingen på Glomma,
Sarpsfossen og sagbrukene. Industrien
som senere oppsto på Sundløkka var
også betinget i at man her hadde en kai
hvor varer kunne fraktes inn- og ut
med skip og prammer. Hit fikk man
tidlig strøm fra kraftverket til
Hafslund, og hit ble det allerede på
slutten av 1800-tallet anlagt jernbanespor. Hovedvirksomhetene i Sundløkka
har vært lager, produksjon og utskiping. Virksomhetene har først og
fremst vært knyttet til Hafslund smelteverk og til Norsk Zinkvalseverk. De
senere årene har situasjonen endret
seg. Karbidproduksjonen på smelteverket ble nedlagt i 1967, men produksjonen gikk videre med diverse andre pro-

sjekter. I 1997 kjøpte Globe Hafslund
Metall fabrikken, men dyre kraftavtaler og sviktende marked gjorde at
bedriften gikk konkurs i desember
2002. Nå har Stene Stål overtatt fabrikken samt kaia i Sundløkka. Jotun
Cathodic Protection AS har overtatt
administrasjonsbygningene
til
Zinkvalseverket, og de har også bygget
et nytt industribygg på stedet. I området er det flere “slitne” bygninger som
huser noe forskjellige virksomhter.
Området bør helt klart vitaliseres og
gjøres mer innbydende. Ved en forskjønning av området kan området bli
mer attraktivt for nyetableringer og
arbeidsplasser.
Områdene i Sundløkka ble regulert til
industri i reguleringsplanen for Nordre
Borge fra 1981. Deler av det gamle
industriområdet virker i dag forslummet og lite vedlikeholdt. Tungtransporten til kaia gjennom boligområdene har vært en belastning for beboerne, både selve trafikken og den farlige
skoleveisituasjonen denne har skapt.
Tungtransport og boligområder er ikke
forenlig.
Også i tilknytning til Biletkrysset finnes det en del lettindustri. Vi kan nevne
Damsleth Skilt, Leif W. Karlsen AS,
DANÅ-fabrikker og bensinstasjonen
UnoX. Området virker i dag udefinert,
som en blanding av boliger, industri,
landbruk, vei og restarealer. I trekanten
mellom
E6,
Rv.
111
og
Sundløkkaveien er det i reguleringsplan fra 1985 regulert til formålet
“kontor m.v./ lett produksjonsvirksomhet”. Dette arealet ligger fremdeles
som dyrka mark. Årumområdet har
også industriområdene ved Hafslund
tett innpå seg. Disse bærer preg av å
være transportvennlige uten noen form
på de ytre estetiske miljøfaktorene.
Søppelfyllinga i Gatedalen bør også
nevnes. Etter reguleringsplanen skal
dette området tilbakeføres som særskilt
kulturlandskap. Også industrien på
motsatt side av Glomma har innvirk-
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ning på Årum som lokalsamfunn.
Forholdene rundt framtiden til industriområdet i Sundløkka, tungtransport i
Sundløkkaveien og lite konkrete planer
og avisoppslag angående Årum-trekanten skaper en uønsket usikkerhet i
lokalsamfunnet. Samtidig er det viktig
å fokusere på næringsliv og arbeidsplasser. Etablering av en nærbutikk bør
være en målsetting for området.
Masseuttak
I 1994 ble reguleringsplan for et større
leruttak for LECA godkjent. Fram mot
2000 ble det tatt ut lere her. I forbindelse med reguleringsplanen ble det
laget en landskapsplan for tilbakesetting av området til landbruk. Denne
planen er ikke blitt fulgt opp, og områdene ligger fremdeles som uistandsatte
brakkområder. Det har hersket stor
usikkerhet rundt området. Blant annet
var det en stund planer om å legge
asfaltverk på stedet. Det er i dag laget
en arealdisponeringsskisse som er vedlagt kommuneplanen. I 1996 fikk
LECA godkjent nok et område til leruttak ved Kviberg/ Veberg/ Heia. Dette
uttaket er i dag i drift. At LECA ikke
har oppfylt planene om å tilbakesette
leruttakene sine har gjort bedriften lite
populær i lokalsamfunnet. Strengere
oppfølgingsrutiner er etterlyst. En
videre utvidelse av virksomheten er fra
lokalsamfunnets side ikke ønskelig ut i
fra erfaringer som er gjort og av hensyn til landskapsvernet.
Områdene rundt Borge Varde er sandog grusmorener. I området er det tatt ut
store mengder sand og grus. Ved flere
av sandtakene er det fortsatt drift.
Entrepenørfirmaet Ødegaard tar masser i gropa ved Grindbekk, mens kommunen har godkjent en reguleringsplan
for et mindre uttak av sand mellom
Storhaug og Skjelinveien for firmaet
Jørgensen og Jørgensen .
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Over:
Utsnitt av Kommuneplanens arealdel
2002-2013. Lys grønt = landbruks-,
natur- og friluftsområde, brunt =
nåværende byggeområde, gult = nytt
boligområde, lyse brunt = uspesifisert
byggeområde, fiolett = masseuttak.
Skraverte områder viser ulike typer
vern eller verdifulle områder med hensyn til landskap eller friluftsliv.
Til v.:
Utdrag av reguleringsplanen for
Nordre Borge, vedtatt 03.08.1981.
Fargene anviser ulike arealformål. I
tillegg til kartet finnes det også
bestemmelser som er juridisk bindende. Nordre Borge-planen var en
helhetsplan for hele Årum-området, og
den er senere endret en rekke ganger.
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E KS I S T E R E N D E A R E A L P LA N E R

Bestemmelsene
om kommune- og
reguleringsplanlegging ble fastlagt i plan- og
bygningsloven av
1985, med enkelte
senere justeringer.
Medvirkning fra
berørte parter og
lokalsamfunnet er
alltid viktig i en
planprosess.

N

år det gjelder eksisterende
planer kan vi dele disse inn i
to grupper:

- Overordnede planer og retningslinjer
- Detaljplaner
Nedenfor har vi kun tatt med de typer
planer som berører Årum lokalsamfunn i dag.

OVERORDNEDE PLANER
Kommuneplanen
Kommuneplanens arealdel er et juridisk bindende dokument og består av
et plankart med tilhørende bestemmelser. Planen ser for seg utviklingen
tolv år fram i tid, men den revideres
hvert fjerde år. Den skal legges til
grunn for videre detaljplanlegging for
både vern og utbygging, samt gi klare
føringer for den løpende saksbehandlingen (bygge- og delingssøknader).
Plankartet er bygget opp med ulike arealbruksformål, dvs. med nåværende og
framtidig bruk. Rulleringen av kommuneplanen er svært interessant for

lokalsamfunnsprosjektene. Ikke minst
fordi arbeidsgruppene og senere eventuelt lokalsamfunnsutvalg vil være viktige høringsinstanser. Lokalbefolkningen har gjennom lokalsamfunnsprosjektet ellers blitt orientert om kommuneplanprosessen og forslag til arealmessige endringer.
Lokalsamfunnsprosjektet på Årum ble
startet opp samtidig med revisjonen av
kommuneplanen 2002-2013, og prosjektet fikk dermed delta aktivt i utarbeidelsen av planen. På denne utgaven
av kommuneplanen er det også vist en
arealdisponeringsskisse for Gretnesområdet, som ikke er juridisk bindende, men som ligger som en bakgrunn for formålet “uspesifisert byggeområde”.

ulike fargekoder, samt tilhørende
bestemmelser. Naboer og berørte får
anledning til å komme med innspill og
uttalelser i planperioden. En ny plan
kan godt avløse en eksisterende plan
over det samme området. Både private
grunneiere og kommunen kan utarbeide denne typen planer.

I Nordre Borge er det utarbeidet følgende reguleringsplaner:
Nr. 75 - Gatedalen
Avfallsplass + landbruk

Vedtatt: 19.12.74

Nr. 144 - Nordre Borge
Helhetsplan for Årum

Vedtatt: 03.08.81

Nr. 191 - Del av Nordre Borge, reg.endring
Vedtatt: 08.01.85
Endring av formål til landbruk + ny trasé for Vardeveien
Nr. 192 - Del av Nordre Borge, reg.endring
Boligfelt Almveien

Vedtatt: 30.01.85

Rikspolitiske retningslinjer for barn
og unge.
Føringer for utformingen av eksisterende og nye områder for sikring av
leke- og oppholdsarealer for de yngste.

Nr. 193 - Del av Nordre Borge, reg.endring
Barnehage

Vedtatt: 30.01.85

Rikspolitiske retningslinjer for
areal- og transportplanlegging.
Retningslinjer som skal sikre bedre
samordning av areal- og transportplanlegging for god ressursutnyttelse og
redusert behov for transport og energibruk.

Nr. 314 - Del av Nordre Borge, reg.endring
Boligfelt SØ for Årum handel

Vedtatt: 20.09.90

Nr. 322 - Del av Nordre Borge, reg.endring
Bensinstasjon/ gatekjøkken/ restaurant

Vedtatt: 28.02.91

Nr. 331 - Del av Nordre Borge, reg.endring
Veikryss Brudalen

Vedtatt: 30.01.92

Nr. 332 - Del av Nordre Borge, reg.endring
Trasé for Bøkveien

Vedtatt: 16.10.91

Areal- og transportplan for Nedre
Glomma-region
Plan som trekker opp retningslinjer for
arealdisponering og transportplanlegging som er bindende for kommunen
og fylkeskommunen.

Nr. 215 - Del av Nordre Borge, reg.endring
Vedtatt: 06.09.85
"Årum-trekanten" Kontor m.v./ lett produksjonsvirksomhet
Nr. 227 - Del av Nordre Borge, reg.endring
Vedtatt: 26.06.86
Ved Bilet. Boliger (syd for rv. 111), gartneri/ planteskole (i vest),
industri m/ isolasjonsbelte (gml. Årum teglev.), gatekjøkken.

Nr. 368 - Del av Nordre Borge, reg.endring
Vedtatt: 09.12.93
Gretnes. Leiruttak/ jordbruk etter istandsetting. Også landskapsplan.
Nr. 374 - Del av Nordre Borge, reg.endring
Vedtatt: 21.04.94
Ny trasé for Vardeveien (mer dataljert plan)
Nr. 375 - Bråten sand- og grustak
Vedtatt: 08.09.94
Sand og grustak på østsiden Borge Varde, inkl. isolasjonsomr. +
landbruk
Nr. 376 - Del av Nordre Borge, reg.endring
Vedtatt: 08.09.94
Nye boliger + felles parkering øst for Årum-undergangen

DETALJPLANER
Regulerings- og bebyggelsesplaner
Hensikten med disse plantypene er å
fastsette i detalj hvordan arealene i
planområdene skal nyttes eller vernes.
Begge er juridisk bindende og gir rett
til eventuell ekspropiering, men bebyggelsesplanen er noe mer detaljert enn
reguleringsplanen De består av et
plankart hvor arealene er angitt med
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Nr. 383 - Del av Nordre Borge, reg.endring
Undergang rv. 111 i Gatedalen

Vedtatt: 12.01.95

Nr. 387 - G/S-vei Moum/ Vesten Rv. 111
Gang/ sykkelvei + landbruk

Vedtatt: 15.06.95

Nr. 397 - Del av Nordre Borge, Gretnesdalen SV, reguleringsendring
Vedtatt: 26.09.96
Leiruttak ved Kviberg/ Veberg/ Heia. Tilbakeføring til jordbruk
etter uttak. Isolasjonsområder + naturvernområde langs bekken.
Også landskapsplan.
Nr. 422 - Gatedalen renovasjonsanlegg
Vedtatt: 30.04.98
Fyllplass. Tilbakeføring til særskilt kulturlandskap i etterkant.
Nr. 441 - Mellemløkka
Boligområde (konsentrert + frittliggende)

Vedtatt: 13.04.00

Nr. 479 - Nordre Borge, kraftlinje Kolstad 2

Vedtatt: 06.12.01
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Over: Utsnitt av Fredrikstad kommunes kartlegging av Biologisk mangfold fra
1997. Følgende nøkkelbiotoper/ naturtyper er registrert i Nordre Borge: Nr. 26, 27,
35, 63 og 64 er dammer. Nr. 17 er grustak. Nr. 188 er edelløvskog. Nr. 372 er sumpskog. Nr. 422 og 436 er bekker.
Til v.: Utsnitt av Fredrikstad kommunes kartlegging av viktige viltområderfra 1997. Nedre del av Moumbekken
(16) er klassifisert som viktig viltområde. Pilene viser viktige trekkveier for
viltet over de mest trafikkerte
veiene.Ved Moumbekken, Vesten og
Gretnesbekken er det viktige trekkvei
for rådyr. Også ved Skadalen ved grensa til Skjeberg er det en viktig trekkvei
for rådyr over E6.
Til v.: Utsnitt av rapport for kartlegging av Østfoldlandskap av regional
betydning, utgitt av Fylkesmannens
Miljøvernavdeling 1993. Kartet viser
Nedre Glomma-vassdraget (78) med
særlig vekt på elvebakkene, gamle
hagemarker og bekkeraviner. Også det
åpne jordbrukslandskapet langs E6 er
tillagt vekt ettersom det passer for kjøring i høy hastighet, samtidig som det
er en viktig innfallsport til landet.
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ANDRE PLANSAKER OG
REGISTRERINGER

TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN
Fredrikstad kommunes trafikksikkerhetsplan for 2001-2004 er en plan for
hva som skal gjøres for at det skal bli
tryggere å bevege seg i kommunen.
Dette går i stor grad ut på forslag til
små og store tiltak for å gjøre skoleveiene tryggere. Av i alt 326 vurderte
tiltak i hele kommunen er en tredjedel
av disse tatt med i trafikksikkerhetsplanen for hva som bør gjøres i perioden
2001-2004.
I planen er det laget en vurdering av
trafikkfarlige steder i Årum skolekrets.
Videre er det laget en oversikt over
hvilke steder hvor det bør gjennomføres tiltak i den aktuelle perioden.
Tiltakene er oppgitt med et prioriteringnummer, et kostnadsoverslag og
beskrivelse av det fysiske tiltaket.
Utdrag fra trafikksikkerhetsplanen er
gjengitt i tiltaksdelen som er vedlagt
denne rapporten.

BIOLOGISK MANGFOLD

Fredrikstad kommune har laget en
grundig trafikksikkerhetsplan med
oversikt over farlige punkter og forslag til tiltak. Planen revideres med
jevne mellomrom.

Som et ledd i å forbedre oss på å ta vare
på naturen, utarbeidet kommunen i
1997 en plan for biologisk mangfold.
Rapporten er en kartlegging av nøkkelbiotoper og beskriver også tiltak for
bevaring av artsmangfoldet. Den inneholder både en skriftlig del og et kart.
I likhet med resten av kommunen har
også Nordre Borge en rekke lokaliteter
som har spesielle naturverdier. Flere
dammer er registrert som viktige for
det biologiske mangfoldet. Dette gjelder Dombergdammen (35) og flere av
dammene i de gamle grustakene rundt
Hystad. Dammer, brønner og andre
vannspeil representerer ofte perlene i
kulturlandskapet. I Fredrikstad kommune er det et mål at eksisterende
dammer i kulturlandskapet bevares og
skjøttes. Moumbekken (188), Gretne-sbekken (422) og Gatedalsbekken
(436) er også betegnet som viktige
soner både ut i fra at de er viktige for

39

estetikken i landskapet, de har en viktig renseeffekt, samtidig som at vannet
og skogen/ krattet omkring er viktig for
dyrelivet. Nedre del av Moumbekken
er karakterisert som et viktig edelløvskogområde, og ved utløpet av
Gretnesbekken er det et område med
sumpskog.
De store endringene som skjedde ved
mekaniseringen av landbruket har hatt
mye å si for utviklingen av det biologiske mangfoldet. Eksempelvis kan
nevnes bekkelukking, fjerning av
vegetasjonsbryn og gjenfylling av
dammer.

VILT
Som en følge av kommunesammenslåingen i 1994 ble viltforvaltningen i
Fredrikstad omorganisert. Målet var å
få til en mer helhetlig forvaltning av
kommunen med hensyn til vilt og viltstell. I forbindelse med utarbeidelsen
av planen for biologisk mangfold ble
det også gjort en grundig registrering
av viltressurser. Planen viser bl.a. et
viktig viltområde i nedre del av
Moumbekken, samt viktige trekkveier
for viltet ved passering av de trafikkerte veiene.

ØSTFOLDLANDSKAP AV
REGIONAL BETYDNING
I 1993 utarbeidet Fylkesmannens miljøvernavdeling en oversikt over verdifulle landskapsområder i fylket.
Områdene som er plukket ut bør skjermes mot utbygging og andre tiltak som
kan utarme landskapets naturstruktur,
kulturminner og estetiske kvaliteter.
Rapporten er ikke en verneplan, men et
verktøy til bruk i arealplanleggingen.
Til sammen presenteres 100 områder
fordelt på seks ulike landskapstyper.
Elveskråningene langs Glomma og
kulturlandskapet langs E6 er områder
som berører Nordre Borge.
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Å R U M S O M ET GODT
LO KA LS A M F U N N

I hvor stor grad
kan vi si at Årum
er et godt lokalsamfunn å bo i?

Miljøbyprogrammet er det utarbeidet
retningslinjer for utvikling av gode
lokalsamfunn
i
Fredrikstad.
Nedenfor har vi satt de vesentligste
kjennetegnene opp mot dagens situasjon på Årum.

rer i bygda. Her mangler noe i dag både for
unge og eldre. Antallet elever på skolen er
veldig stabilt fra år til år (ca. 140). Dette
skyldes bl.a. at det ikke er bygd store nye
boligfelt i området. Idrettslaget har den
senere tiden hatt svært god rekruttering.

1. Offentlig og privat service til dekning av
folks hverdagsbehov finnes i gang-/ sykkelavstand fra bolig.
Årum: Har barneskole, musikkhus, barnehager (private), idrettsanlegg, ungdomsklubb, bedehus og bensinstasjon.
Sykkelavstand til byen. Mangler dagligvarebutikk og vellokale.

7. Beboerne kjenner tilhørighet til og kan
delta i utviklingen av sitt lokalsamfunn.
Årum: Ja, men felles tilhørighet bør styrkes. Lokalsamfunnsprosjektet og sammensveisingen i forbindelse med "kampsaker"
styrker dette. Årum-folket føler tilhørighet
til Sarpsborg. Det kan være en fare at man
går glipp av å forme lokalsamfunnet fordi
man ikke deltar i debatten i Fredrikstad der hvor politikken meisles ut. Det er viktig
at man snur trenden av å være en utkant.

I

2. Barneskolen utgjør et naturlig tyngdepunkt, og har en funksjon som sosialt møtested for hele lokalsamfunnet.
Årum: Ja, men i liten grad for de uten skolebarn. Dette har i dag i stor grad med
beliggenheten å gjøre.Utenom skoletiden
bruker Borgar IL gymsalen til sine voksne
medlemmer. Ellers benyttesskolen av korpset, men utover disse aktivitetene er det
liten etterspørsel. Noe av grunnen til dette
er omgivelsene, som idéelt sett burde vært
anneledes.
3. Alle aldersgrupper har et sosialt møtested
i lokalsamfunnet.
Årum: Brukbart tilbud for barn og unge.
Lite tilbud for eldre lokalt.
4. Tilstrekkelige leke- og rekreasjonsarealer finnes internt, samtidig som adkomst til
større tur- og rekreasjonsområder er sikret
via gang-/ sykkelveier.
Årum: Glommastien er en viktig del av
overordnet grøntstruktur, men det er for lite
interne rekreasjonsarealer, og tilknytningen
til markaområder er dårlig.
5. Lokalsamfunnet har forøvrig et sammenhengende gang- og sykkelveinett som forbinder boliger, tjenester og nære friområder.
Årum:
Nei. Dette bør bedres.
Beliggenheten i et trafikkbelastet område
gjør at man har krav på at forholdene for
de myke trafikkantene ivaretas og bedres.
6. Lokalsamfunnet har en balansert befolkningssammensetning og et stabilt sosialt
miljø.
Årum: Det sosiale miljøet ivaretas godt
gjennom aktiviteter og foreningsliv. Viktig
at botilbud for alle aldersgrupper eksiste-
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8. Ressursbruken er minimerende. Arealog energiforbruk pr. innbygger bør være
synkende.
Årum: Mest sannsynlig nei. Stedet har for

øvrig et godt busstilbud.

SAMMENFATNING
Til tross for at Årum som lokalsamfunn
ligger midt i et av de viktigste knutepunktene for samferdselen i Østfold har
stedet en rekke flotte kvaliteter. Det er
viktig å se de positive sidene og utvikle
stedet deretter. Landskaps- og bebyggelseskvaliteter tilknyttet Glomma og jordbruksområdene kommer i første rekke.
Trafikkforholdene gjør at tilretteleggingen for de myke trafikkantene må bedres.
Forbedring av gang-/sykkelvei- og turveinettet må skje. Samtidig må ikke
lokalsamfunnet påføres flere belastninger i form av tungtrafikk i boligområder
og industri som ikke ivaretar viktige
miljøhensyn. Gjennom veiutbygging og
generell samfunnsutvikling er lokalsamfunnet påført store belastninger. Det
offentlige bør bidra til å rette opp og
utbedre forhold som i dag fungerer dårlig. Sosiale tilbud, særlig til eldre, bør
bedres. Skolen, idrettslaget, korpset og
speideren bidrar svært positivt til å binde
lokalsamfunnet sammen. Stedet mangler
lokalbutikk. For å kunne skape et godt
lokalsamfunn bør man være varsomme
med en kommersiell utbygging rundt
Årum-krysset.
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MEDVIRKNINGSPROSESSEN

Lokalsamfunnsprosjektet skal først og
fremst gjøre kommunen mer demokratisk.
ed oppstart av prosjektet i
oktober 2001 ble det sendt ut
invitasjon til å delta i prosjektarbeidet til lokale organisasjoner, lag og foreninger. I tillegg
til kommunens prosjektledelse og konsulentene har arbeidsgruppa hatt 13 deltakere som representanter for lokalbefolkningen. Det skal også lokalbefolkningen og Arbeiderlaget også har jobbet
aktivt i forbindelse med flere plansaker.

V

ÅPNE MØTER
Hele lokalsamfunnet har hatt anledning
til å delta på de arrangerte åpne møtene
og til å gi innspill enkeltvis, eller
gjennom de som representerer lokalsamfunnet i arbeidsgruppa. I arbeidsgruppa er deltagerne på vegne av lokalbefolkningen gitt aktive roller som
informanter, kunnskapsformidlere, premissleverandører, samarbeidspartnere
og beslutningstakere.
Arbeidsgruppa har hatt jevnlige møter i
hele prosjektperioden, og det har vært
samlet mye god kunnskap Tilsammen
har det blitt avholdt 9 arbeidsmøter og 4
åpne møter.

ÅPENT MØTE 1
Dette møtet ble avholdt i gymsalen på
Årum skole 6. november 2001 med ca.
55 personer tilstede. Undervisningsinspektør Grethe Hasselgård ved Årum
skole åpnet møtet. Siri Eriksen fra Plan
& Miljø i Fredrikstad kommune orienterte om prosjektet, mens landskapsarkitekt Lars Ole Klavestad kom med noen
innledende betrakninger om stedet.

Landskapsarkitekt Per André Hansen
presenterte høringsutkastet til ny kommuneplan for Fredrikstad.
Deretter var det en ivrig forsamling som
kom med mange innspill om lokalsamfunnet og temaer som prosjektet kan
arbeide med.
Asbjørn Lund fortalte at leruttaket til
LECA på Gretnes for ti år siden ble
lovet som "100 meter-skog" for skolen
med gangstier på toppen og landbruk i
bunnen langs bekken, etter at lera var
tatt. I det nye høringsutkastet til kommuneplanen er dette avsatt til boliger,
næring og en grønn buffersone. Det
dumpes for tiden masser i området som
kan forurense. NCC vil etablere betongverk og asfaltverk. Alt dette er en skam
sett i forhold til LECAs tidligere løfter
og planer. I denne saken må lokalbefolkningen kreve at tidligere løfter blir
holdt. LECA ba for flere år siden om
forståelse for at de trengte noen måneder
på å gjøre området pent og i standsatt.
Nå har det gått mange år uten at noe har
skjedd. - Det er dårlig gjort! Har ikke
kommunen myndighet til å pålegge at
området settes i stand når det blir gitt tillatelse, spurte Asbjørn Lund.
Vidar Jacobsen fortalte at ny industrivirksomhet i Gretnesområdet kan medføre nye ras. Her er det svært løs lergrunn, og i 1925 gikk det et stort ras her.
Jan Willy Damsleth sa også at
Sundløkkaveien ligger på bunnløs lere.
Transporten av kull og stål fra
Smelteverket til Sundløkka har ført til at
husene har stått og gynget på lera.
Smelteverket er nå nedlagt, men problemene
med
tungtrafikk
ned
Sundløkkaveien, mellom en rekke
bolighus, er fortsatt ikke helt slutt. Her
er det tross alt 52 lekende barn som fortjener sikkerhet.
Det ble også foreslått at det bør settes
opp et gjerde mellom G/S-veien til skolen og E6. Disse ligger med meget liten
avstand, og det forkommer at skolebarn
krysser motorveien - noe som er svært
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farlig. Skolen på sin side er klar over
problemet. En av møtedeltagerne sa
også at det må sikres en ny gangveitrasé
når E6 blir utvidet.
Terje Heen gjorde oppmerksom på at en
ny trafikksikkerhetsplan i regi av kommunen vil bli rullert hvert år. Han sa
også at de i forbindelse med lokalsamfunnsprosjektet vil bli utført en skoleveisundersøkelse hvor barna tegner inn
sin skolevei på kart, og samtidig markerer punkter hvor de føler seg uttrygge.
Einar Olavesen sa at det er viktig at man
i prosjektet også ser på utviklingen av
lokalsamfunnet i framtiden - ikke bare
begrensninger. Et område trenger også
nyutvikling for å kunne være bærekraftig.
Trafikksikkerhet var også et punkt
lokalbefolkningen var opptatt av. Etter
at Vardeveien ble lagt om har det blitt to
nye kryss som stadig fører til trafikkfarlige situasjoner. Både krysset ved
Sarpsborgveien og ved Brudalen bør få
avkjøringsfiler. Det kom også opp et
forslag på at bommen i Vardeveien bør
fjernes, og at veien isteden blir skiltet
med "gjennomkjøring forbudt". Dermed
fjernes en barriere, og lokalsamfunnet
knyttes bedre sammen. I krysset ved
Bilett bør det lages fotgjengerovergang
over RV. 111 mot Sundløkkaveien.
Dette er et livsfarlig punkt med svært
mye trafikk. Jan Willy Damsleth fortalte
også
at
det
mellom
krysset
Sundløkkaveien/ RV.111 og bensinstasjonen går en sti tett inntil riksveien.
Denne er livsfarlig p.g.a. trafikken.
Heine Langsholt forklarte at de var varslet igangsetting av planarbeid i forbindelse med en ny reguleringsplan i
Sundløkka. Det var Asplan Viak i Oslo
som skulle utarbeide planen. Han lurte
på hva befolkningen nå skulle gjøre for
å hindre tungindustri i området.
Innspillsfristen var 12. november. Per
André Hansen forklarte om prosedyrene
ang. reguleringsplaner. Det ble bestemt
at arbeidsgruppa snarlig burde avholde
et møte hvor saken ble gjennomgått og
hvor det ble skrevet et innspillsbrev.

AarumMG

08.05.03

09:08

Side 42

ARBEIDSMØTENE
Selve stedsanalysearbeidet er i
utgangspunktet gjort av konsulentene i
samarbeid med arbeidsgruppa. Møtene
har blitt lagt opp med ulike temaer som
både har gått på stedets situasjon i dag,
særegenheter og ikke minst hva som
kan forbedres. Det har blitt diskutert og
kommet opp en rekke forslag til konkrete tiltak som kan forbedre lokalmiljøet. Oppstarten av lokalsamfunnsprosjektet høsten 2001 passet akkurat med
varsling om oppstart av reguleringsarbeid i forbindelse med nytt asfaltverk i
Gretnesdalen og rullering av kommuneplanen. Grundige arbeid i forbindelse med disse to sakene hadde stor
effekt. Et samlet lokalsamfunn viste
seg å ha stor påvirkningskraft.
Reguleringsplanen ble skrinlagt, og
området ble ikke vist som industri i
kommuneplanen. Gruppa utarbeidet i
stedet skisser for alternativ arealutnyttelse (se tiltaksdel). Det ble også sørget
for at områder ved Søndre Aarum ble
tillagt skravur for særlig verdifult kulturlandskap. Planarbeidet rundt firefelts E6 har også blitt viet mye oppmerksomhet. Lokalsamfunnsprosjektet
har hatt flere møter med veiplanleggere
både fra Statens Vegvesen og
Fredrikstad kommune. Det er lagt ned
mye arbeid for å ivareta lokalsamfunnets interesser. Gjennom prosjektet er
det også utarbeidet langsiktige visjoner samt mer konkrete skisser for
utviklingen av stedet. I tillegg er det
arbeidet med flere andre enkeltsaker.
Disse blir presentert i tiltaksdelen som
følger stedsanalysen.
Arbeidsmøtene har også vært et viktig
forum for å samordne foreningslivet i
bygda. Blant annet har møtene blitt
avholdt i de ulike forsamlingslokalene.
Både skolen, Borgar ILs klubbhus,
Kilevold, Fagerheim, Vesten bedehus
og Roald Amundsen Senter har fungert
som møtelokaler.
På møtene har arbeidsgruppa også blitt

Trafikksikkerhet angår mange. Sikre skoleveier og krysningspunkter av de trafikkerte trafikkårene er viktig i et godt lokalsamfunn. Gang-/ sykkelveier og turstier
skal danne et nett som det er trygt, hyggelig og spennende å bevege seg på. Bildet
er fra Vestensletta. For bilister på Sarpsborgveien er dette punktet på mange måter
portalen til Årum/ Nordre Borge.
informert om ulike planprosesser og
hvilken strategi og organsiasjonsstruktur kommunen legger opp til i fremtiden.

Klavestad om forskjellige kortsiktigeog langsiktige tiltak som arbeidsgruppa har diskutert og jobbet med.

ÅPENT MØTE 2
Dette møtet ble avholdt på Årum skole
5. november. En av hensiktene med
møtet var å orientere om hva som
hadde foregått så langt i prosessen.
Landskapsarkitekt Lars Ole Klavestad
presenterte arbeidsgruppas forslag til
stedsanalyse. Kommuneplanlegger
Terje Tjernås orienterte om den nye
kommuneplanen og Gretnes-saken
spesielt. Han svarte også på spørsmål
fra tilhørerne. Saken bidro til stort
engasjement.
Lokalbefolkningen
mente at både LECA og kommunen må
stilles til ansvar for at ikke områdene er
tilbakeført slik som planlagt. Hvem
andre enn kommunen skal kunne sørge
for at en reguleringsplan blir fulgt?
Deretter fortalte prosjektleder i Statens
Vegvesen, Tor Stabbetorp, om planprosessen rundt E6-utbyggingen. Han
drøftet også ulike problemstillinger
knyttet til forbindelseslinjer på tvers av
E6. Til slutt orienterte landskapsarkitektene Per André Hansen og Lars Ole
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HVA SKAL STEDSANALYSEN
BRUKES TIL?
Stedsanalysen kan brukes til flere ting:
- Den skal bidra til at befolkningen blir
bedre kjent med lokalmiljøet og historien til stedet. På den måten får man
tettere bånd til hjemplassen.
- Den skal danne grunnlaget for hvilke
tiltak som skal iverksettes i lokalsamfunnet i framtiden (se egen rapport).
- Den skal være et bakgrunnsdokument
for overordnet planlegging (f.eks.
kommuneplanen)
- Den skal kunne brukes i undervisningssammenheng.
- Den skal bidra til at folk føler seg fornøyde med å bo og leve på Årum og i
Nordre Borge!
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