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3FORORD

FORORD

I miljøbyprosjektet er det utarbeidet mål og retningslinjer
for utvikling av gode lokalsamfunn i Fredrikstad. Det
gode lokalsamfunn kan karakteriserses således:

• Offentlig og privat service til dekning avff
folks  hverdagsbehov finnes i gang-/ sykkel-
avstand fra bolig.

• 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 forøvrig et sammenhengende
gang- sykkelveinett som forbinder boliger,
tjenester og nære friområder.

• Lokalsamfunnet har en balansert befolk-
ningssammensetning og et stabilt sosialt miljø.

• Beboerne kjenner  tilhørighet til og kan delta i
utviklingen av sitt lokalsamfunn.

• Ressursbruken er minimerende. Areal- og
energiforbruk pr. innbygger bør være synkende.

I vårt miljøbyprogram om lokalsamfunn har vi beskrevet
som et av målene mot år 2000 å gjennomføre et
nærmiljøposjekt med realisering av ulike miljømål for et
område.

Prosjektet skal ha som siktemål å utvikle et område i pakt
med de mål og anbefalinger som er utarbeidet for
lokalsamfunnene. Prosjektet må være mangfoldig og ha
et helhetlig perspektiv, og det må legges til rette for en
best mulig deltagelse fra lokalbefolkningen. Det er
forutsatt at prosjektet gjennomføres på en slik måte at
resultatene kan evalueres.
Som prosjektområde er valgt Østsiden, med bakgrunn i
mange pågående prosjekter i dette området. De fleste av
disse enkeltprosjektene kan videreføres gjennom dette
prosjektet og sees i en helhetlig sammenheng. De sentrale
lokalsamfunn for prosjektet er Torp, Sellebakk,
Nabbetorp / Lundheim og Begby.

Lokalsamfunnet er arenaen for folks hverdagsliv og har
således 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.
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
lokalsamfunn er en ressurs for framtidige slekter.

Østsiden-prosjektet er beregnet gjennomført i perioden
1995-1997. Nærmiljøprosjektet Begby er tredje trinn i
et program hvor også Sellebakk skal analyseres. Torp-
prosjektet som var første trinn i programmet fikk sin
stedsanalyse og miljøtiltaksplan i 1995. Nabbetorp /
Lundheim tilsvarende i 1996.

Stedsanalyse er en systematisering av kunnskap for å
forstå stedets historie, situasjon og framtidsmuligheter.

Stedsanalysen gir grunnlag for å forstå stedets
forutsetninger og muligheter, for å diskutere tiltak og
framtidsmuligheter og for å fatte beslutninger. Det å finne
fram til og forstå stedskvaliteter vil også kunne styrke
respekten for stedet.
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Befolkning og befolkningssammensetning.

2599 innbyggere i 1996.
Aldersfordelingen var da:

0 - 19 år = 748
20 - 66 år = 1688
67 - = 163

Folketellingen fra 1990 splitter opp aldersgruppene mer.
Her går det frem at av en befolkning på 2583 er hele 907
i aldersgruppen 30-49 år. Bare 19 er over 80 år. 288 er
mindre enn 6 år, mens det er 322 fra 7-15 år. 161 er fra
16-19 år.

Boligstandard.

Boligstandarden er god. Av 944 private husholdninger
er hele 779 bygget etter 1960. 825 av boligene er på ett
plan. Det er ikke tilgjengelig statistikk på leilighets-
sammensetningen, men bortsett fra noen få 4-
mannsboliger og en liten gruppe trygdeleiligheter er det
familieleiligheter i form av eneboliger. 814 av
husstandene disponerer bil.

Arbeidsplasser, butikker og service.

Begbyhallen (AKA), én Rimibutikk og en liten
industribedrift (Hollung) ved adkomsten til Begby i sør,
utgjør tyngden av arbeidsplassene i området foruten
offentlig og sosial tjenesteyting.

Statistikkene sier ingenting om hvor mange av beboerne
som arbeider på Begby. Av 2502 beboere i 1990 var 1402
yrkesaktive ( 16 år og oppover).

Andre forhold.

Av foreninger og frivillige organisasjoner er det Begby
Idrettslag, Borge og Begby skolekorps og Kjølberg
speidergruppe som synes best i lokalmiljøet.
Velforeningene er også aktive.VV

Idrettslaget har et fint anlegg med nytt klubbhus hvor
det også drives dagsenter.

Kollektivtransportdekningen kan bedres. Behovet øker
med overføringer av viktige tjenester til Selbak (post,
bank). Gang/sykkelveinettet er ikke tilfredstillende i
retning Selbak og Begby ungdomsskole.

Aldersfordelingen har som ventet sitt tyngdepunkt
mellom 20 og 66 år. ( Området er utbygget i løpet av de
siste 40 år.) Det er relativt få eldre i forhold til ungdom
og barn. Dette understreker behovene for fritidsklubb /
ungdomslokaler og også barnehage. Samtidig er
aldersgruppen fra 67 år og oppover stigende. Behovet
for tilbud til disse er økende.
Fritidsklubbens kår beskrives i rapporten. Det er én
barnehage i området i dag, ingen eldresenter eller
omsorgsboliger.
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HISTORISK UTVIKLING

Forhistorien.

På Begby er det naturlig å trekke linjene ca. 3000 år
tilbake i historien når det skal gjøres en oppsummering
av stedets historie.
Helleristningene på Gullskår er fra denne tiden. Langs
“Oldtidsveien” (riksvei 110) er det også funnet spor av
de første plogfurer i landet og gravfelt fra forskjellige
tider forteller om tidlig bosetting og stor aktivitet.

Helleristningene.

Helleristningene er uttrykk for de religiøse, politiske og
økonomiske forestillinger til folk i bronsealderen. De
avspeiler en jordbrukskultur og svabergene med
ristningene ligger gjerne i tilknytning til gammel dyrket
mark og beiteland. De vanligste motivene er solsymboler,
skip, vogner, våpen, mennesker, husdyr, fottegn og
skålgroper. Bildene forteller om bronsealderens teknologi
og materielle verdier, om kommunikasjon og
menneskelig utfoldelse og om religiøs kultur knyttet til
bl. a. fruktbarhet.

Bosetting.

Historien forteller om kontinuerlig bosetting i området
fram til våre dager. De forhistoriske kulturminnene gir
Begby en usedvanlig sterk forankring i historien og er
selvsagt også et betydelig identitetsskapende element.

1500 - 1800.

I boken “Borge 1500 - 1800” skriver Arne Bugge
Amundsen bl.a.: “Bruksrett og eiendomsrett til jorden
var en viktig ramme for livsvilkårene”. Overgangen til
bondeselveie fant sted for alvor i Borge Sogn fra tidlig
på 1700-tallet, mens eiendomsinteressene til
setegårdseierne ennå dominerte i Torsnes ut hele
århundredet. Forskjellen i økonomi og livsvilkår var svært
store mellom en selveiende, økonomisk sikret bonde i
Borge og en leilending i Torsnes med arbeidsplikt og uten
utsikt til å kjøpe gården. Innad i Borge var det også store
ulikheter mellom bøndene.

Det har gjennom hele perioden 1500-1800 vært tre akser
i utviklingen av Borge som lokalt samfunn; byen,
sagbrukene og herregårdene. Borges utvikling på det
sosiale, økonomiske og kulturelle området ble preget av
bygdas forhold til disse tre aksene.

Det er nærliggende å tenke seg at Begbyområdet med
kongeveien østover fra byen med tilknytning over
Svinesund mot Båhus har hatt  etter datidens forhold stor
ferdsel.

Gjestgivergården Borge (ved Borge kirke), tegnet inn på
kartet fra 1770-årene, og vertshus nærmere byen, tyder
på det.

Det er interessant å merke seg at kongeveien (nå også
kalt Oldtidsveien) stort sett følger den samme traséen i
terrenget som dagens riksvei 110.
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1800-1900:

De arbeidsmuligheter som dampsagverk og høvlerier,
teglverk og steinindustri, skipsfart og andre næringer
skapte utover på 1800-tallet, trakk store mengder
arbeidssøkende til Fredriksstad og omliggende
kommuner. Også befolkningsstatistikk forteller om økt
tilvekst gjennom hele dette århundret, men betydeligst i
tidsrommet 1865-75.

Trelastnæringens utvikling langs Glomma var sterkt
medvirkende til næringslivets blomstringstid i denne
perioden, spesielt etter 1860, når sagbruksprivilegiene
ble opphevet. Også bøndene i Borge startet sitt eget
sagbruk ved Glomma. Det kaltes “Bondesagen” (senere
Sellebakk Dampsag).

Hvis man studerer alderen på Begbys gårdsbebyggelse,
er det påfallende mange våningshus eller fjøs og låver
som er bygget i siste halvdel av 1800-tallet. Det gjelder
bl. a. Begby (1/1), Begby Østre, Haugsten, Lilleby
Søndre, Moen, Sperling, Strippa, Slettevold, Begby
Søndre og Begby (Bråten).

Det har tydeligvis skjedd en betydelig byggeaktivitet og
nivåheving på gårdsbebyggelsen i denne perioden. At
bebyggelsen i dag preges av sveitserstilen har selvsagt
sammenheng med at det nettopp var i disse årene stilarten
var dominerende og populær.

Den store ekspansjonsperioden fikk altså også vesentlige
konsekvenser for jordbruksnæringen.

Bebyggelse ca. 1900B Bebyggelse 1963
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1900 - 1950 - 1996.

Begbyområdet har vært et rent jordbruksområde helt fram
til 1950-årene. De siste 45 årene har det utviklet seg
betydelige boligområder på begge sider av riksveien fra
Haugsten til Begby. Området er preget av villa og tett /
lav bebyggelse i tre. Nord i området -i den delen som
vender seg mot de andre boligkonsentrasjonene i
kommunen, Kjølberg, Selbak og Torp, ligger de viktigste
fellesfunksjonene i området, Begby skole, idrettsanlegg,
barnehage, dagsenter og kjøpesenteret Begbyhallen. Helt
sør i området, ved Begbyfeltet som er et av de første
boligutbyggingene , ligger en dagligvarebutikk.

Begbyfeltet er et av de mange utbyggingsprosjekter i
offentlig regi (Boligkooperasjonen / Husbank) som ble
igangsatt etter krigen for å bøte på boligmangelen.
Sammen med noen enkelthus langs riksveien ble dette
starten på Begbyutbyggingen.

Bebyggelse 1975 Bebyggelse 19977
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NATUR OG LANDSKAPAA

Natur- og landskapsanalyser tar sikte på å belyse
grøntstrukturens ulike funksjoner. Vi har lagt vekt på å
vurdere landskapskarakter og grøntområder. Analysene
er oppsummert i en sammenfattende kartoversikt som
peker på de viktigste verdiene og funksjonene i Begbys
grøntstruktur. Også friluftsliv (markagrense /
tilgjengelighet) og dyre- og planteliv belyses.

Landskapsopplevelsen.

For de som opplever Begbylandskapet fra riksveien vil
den slake bakken og svingen mellom gårdene Haugsten
og Lilleby oppleves som innfallsporten til Begby fra sør.
Det er en viss portalvirkning her. Etter å ha passert halv-
urbane områder åpner landskapet seg etter Begbyhallen,
og det typiske jordbrukslandskapet trer frem. Kommer
man fra nord har man litt av den samme følelsen idet
man passerer granhekken ved Begbygården som ligger
tett inntil riksveien, men fra nord oppleves også et langt
større landskapsrom som starter et stykke eter
kirkegården.

I landskapsrommet mellom Begby
og Begbyhallen virker også alléen, 
langs riksveien, positivt inn på opp

Innfallsporten til Begby fra nord.
Begby Gård

Innfallsporten
til Begby fra sø
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Riksvei 110.

Riksveien danner en funksjonell sperre både i
landskapsrommet ved Begby og gjennom Begbyområdet
generelt. Dette er et praktisk og trafikksikkerhetsmessig
relativt stort problem, men betraktet fra ulike ståsteder
har veien underordnet betydning i landskapsrommet.
Eneste markering av veien er den tidligere nevnte allé /
trerekken.

Variert vegetasjon.VV

Artsrikdom, som f. eks. i blomsterenger og bryn over-
ganger mellom jorder, voll, skog og landskapsbekker der
dette fortsatt finnes, er generelt truet. Man må være
bevisst på slike områder som viktige element i
grøntstrukturen.

Gjerder.

Det finnes ennå eksempler på gamle gjerder med
granittstolper i tilknytning til gårdsbebyggelsen. Dette
er viktige landskapselement av kulturhistrisk betydning.

Vann.VV

Bortsett fra Oldenborgbekken som er “grensebekk”
mellom Sellebakkområdet og Begbyområdet er
“Borgardammen” det viktigste innslaget med vann i
området. Dette er en idyllisk dam ved Løvli Terasse.
Dammen er en viktig biotop. Dyre- og plantelivet er ennå
ikke registrert systematisk. Dette kan være et egnet
skoleprosjekt. Det er viktig å sikre en bebyggelsessone
rundt dammen i den videre arealplanleggingen.

Landskapskarakteren.

Kulturlandskapet har sikkert endret karakter mange
ganger siden bronsealderfolket risset i berget, men
hovedtrekkene i landskapet er det samme. De berikende
landskapselementene er kontrasten mellom det åpne
jordbrukslandskapet og de lave vegtasjonskledte åsene
og åkerholmene som i hovedsak går i sørvest- / nordøstlig
retning. Åkerholmene og åsene avgrenser karakteristiske
landskapsrom (felt). Oldenborgbekken og den flate sletta
som strekker seg ned mot Gansrødbukta danner linjer i
landskapet. I det karakteristiske landskapsrommet som
avgrenses  av Begby, Begbyhallen, Gullskår, Sperling,
Visur og Bråten ligger åkerholmen Ekeberg som har enVV
flott virkning i landskapsrommet som et markant punkt.

Haugstenåsen (ca. kote 50) og åsene i øst bak Fredheim
(ca. kote 56) er attraktive friluftsområder og avgrenser
et større landskapsrom.

Åkerholmen
Ekeberg
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Grøntstrukturen.

Kulturlandskap / jordbruk.

Større sammenhengende jordbruksarealer  med
gårdsbebyggelse utgjør anslagsvis 40% av området. Dette
er i hovedsak meget verdifullt kulturlandskap. Området
sørøst for riksveien mellom skolen og Ekeberg / Bråten
er imidlertid vist som utbyggingsområde i
kommuneplanen.

“Marka”-områder.

Grenseområder i vest mot jordbruksområder utgjør
markerte, verdifulle landskapsformer, inkludet
Helleristningsfeltet på Gullskår. Omdisponering er
uaktuelt. Markerte landskapsformer ved Stippa, Fjelly
og bak skolen er i samme kategori. Markerte
landskapsformer ved Bråten og Fredheim må tas hensyn
til ved eventuell utbygging her.

Korridor / forbindelser.

Behovet for korridorer og forbindelse mellom
grøntstrukturene må tas hensyn til. Flere av de viste
forbindelsene er eksisterende turløyper. En supplering
må vurderes for å oppnå ennå bedre sammenhenger.
Spesielt viktig er forbindelsen fra idrettsanlegget og ut
til lysløypesystemet.

Parkområder.

Typiske parkpmråder finnes knapt. Det nærmeste enTT
kommer er området ved Helne langs riksveien.
Innfallsporten til Gullskårområdet, spesielt fra sør, bør
vurderes gitt mer parkpreg.

Friområder og lekeplasser.

Friområder og lekeplasser i bebyggelsen er relativt godt
utbygget. Standarden varierer. Plassene bør gjennomgås
og vurderes i sammenheng med og i forhold til
rikspolitiske retningslinjer (RPR) vedrørende barns
oppvekstvilkår.

Idrettsanlegg.

Begby idrettspark er under utvidelse og har stort
potensiale til å bli et kraftsenter i lokalsamfunnet.

Store trær, alléer.

Dette er viktige innslag i det fysiske miljøet. Fragmenter
av trerekker anbefales forsterket og nyplanting bør
vurderes.

Ny lekeplass ved skolen.
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Eksisterende grøntstruktur
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Kulturminner.

Kulturminner er definert som “alle spor etter menneskelig
virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det
knytter seg historiske hendelser til, tro eller tradisjon”
(Lov om kulturminner §2).

“Kulturmiljø er områder hvor kulturminner inngår som
en del av en større helhet eller sammenheng.”
Slike områder representerer:

- kunnskapsverdi
- opplevelsesverdi
- bruksverdi.

Gravhaugene på Begbyfjellet.

Gravfelt fra jernalderen (ca. 600 f.Kr. -1000 e.Kr.)

Jernalderens mennesker gravla sine døde på gravfelt ved
den gården der de bodde. Ættefølelsen var sterk, og derfor
ble gravene lagt slik at det var nærhet mellom gård og
gravplass. Det vanligste gravminnet er den runde
gravhaugen. Andre gravminner er landhauger, runde
stensettinger, stenlegninger, røyser og bautasteiner.

De større feltene vitner om lang og kontinuerlig bosetting
gjennom det meste av jernalderen, inn i vikingtiden.
Deretter overtar kristen gravskikk og de døde blir gravlagt
ved kirken i bygda.

Eksempler på kulturminner og kulturmiljø i
Begbyområdet:

- Helleristningene og en mengde spor fra
førhistorisk tid. Gullskårfeltet er helt sentralt.

- Alle gårdsanleggene fra 1800-tallet og tidligere.

- Gamle gjerder (granittstolper).

- Kulturlandskapet i seg selv.

- Særpregede feltutbygginger som representerer
spesielle tidsepoker.

- Borgardammen (i utgangspunktet vannforskyning
til Borgar fabrikker).

- Vannbassenget på Haugeåsen.VV

Gravhaugene på begbyfeltet
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Viktige kulturminnerVV
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STEDSFORMING.

Stedsforming er forhold knyttet til strukturelle elementer
(reguleringsplaner, feltutbygginger), til arkitektur,
byggeskikk, landskapsinngrep, skilt, reklame og detaljer
i bygningsmiljøer (gjerder, porter, belysning m. v.).

Overordnede strukturelle elementer.
Primære elementer som har preget stedets fysiske
utvikling:

- Den gamle ferdselsåren gjennom
landskapet (nå riksveien)

- Eiendomsgrenser knyttet til
jordbrukskulturen.

- Reguleringsplaner og feltutbygging.
- Skoleutbygging.
- Bygging av Begbyhallen kjøpesenter.

Topografien har styrt og begrenset utbyggingen. Det
samme kan sies om forekomster av kulturminner fra
førhistorisk tid. Det kan ha lagt begrensinger på
utbyggingsretninger og sikret noen karakteristiske
landskapstrekk.

Gårdsveier fra riksveien har i noen grad strukturert
bebyggelsen.

Styrende planer er utgangspunktet for nær innpå 100 %
av boligutbyggelsen fra 50-åra til idag.

Bebyggelsesstrukturen.

Bebyggelsesstrukturen gjenspeiler planutvidelser som har
vært rådende i etterkrigstiden. Det vil være av interesse
å studere de fysiske kvalitetene i endel typiske boligfelt.
En slik etterprøving vil kunne gi et viktig
erfaringsgrunnlag for videre utbygging på Begby og
tilsvarene områder. Siste del av kapittelet vil gå nærmere
inn på dette.

Bebyggelsesstrukturen generelt karakteriseres av:
- organisering i forhold til terreng, veier osv.
- internt ordensprinsipp i et felt
- om bebyggelsen følger akser eller

andre geometriske systemer
- om bebyggelsen danner plasser eller uterom.

Åkerlandskapet rundt Begby

TEGNFORKLARING

Punktmessig bebyggelse / gårdsbebyggelse

Bygningsgrupper med flere enheter.

Lineær organisert bebyggelse.

Bebyggelse som henvender seg mot gate.

Enkeltbygg organisert langs vei uten å
henvende seg direktemot denne.

Områder bygget ut etter intern organisering.

Feltutbygginger med intern organisasjon.

Feltutbygging med intern organisasjon
med stor grad av fleksibilitet.
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Bebyggelsesstrukturer
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Reguleringsplaner som har vært strukturerende for Begbyområdet
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BYGNINGSHISTORIE OG STILHISTORIE.

Sveitserstilen.

Det er liten grunn til å gå lengre bak i tiden enn til
sveitserstilen som i Norge knyttes til perioden 1840-1920.
Dette faller i tid sammen med en omfattende utbygging
av gårdsbebyggelse i Begbyområdet. Det er vanskelig å
finne inntakte eksempler på bebyggelse fra 1700-tallet,
men våningshus på Begby Søndre er bygget i 1740
(ombygget).

Sveitserstilen kjennetegnes med rik detaljering. Saltak
med store takutstikk på gavlvegg er vanlig. Sperreføtter
og bjelkeender er synlige og har dekorasjoner og
utskjæringer. Pløyd staffpanel er vanligst. Korsdelte
vinduer er typiske. Innføring av dampteknologien
(dampsagene) etter 1859 hadde stor betydning for
utvikling av sveitserstilen. En del av gårdsbebyggelsen
står ennå med originale detaljer og utsmykninger i be-
hold.

Historisme, Jugend, Funksjonalisme.

Lite eller ingen byggevirksomhet i perioden etter
århundreskiftet og frem til boligutbygginger i 50-årene
betyr at det ikke finnes relevante eksempler fra disse
periodene.

Gjenreisning og Husbank.

Bygningsstilen i 50-årene preges av funksjonalismen. Det
finnes også ferdighustyper av svensk opprinnelse og
svenske forbilder for to- og firemannsboliger. Tofags
funkisvindu og tømmermannspanel var vanlig.

Ombygde hus / byggeskikk

Også etterkrigsbebyggelsen har vært utsatt for uheldige
ombyggninger som har redusert den arkitektoniske
kvaliteten. De karakteristiske funkisvinduene er skiftet
ut med brunbeisede husmorvinduer med hele glass.
Panelet er påsatt eternittplater. Balkonger er endret.
Frodig fargesetting er erstattet med dvask, utflytende,
pastell-lignende farger. Ikke minst er takene med flott
teglstein erstattet med ensformig betongtakstein, gjerne
sort.

Det bør kunne slås fast at etterkrigsarkitekturens kvalitet
er verdt å ta vare på. Det bør være aktuelt med
tilbakeføringsprosjekter på enkelte 4-mannsboliger i alle
fall.

Slettevold, eksempel på gårdsbebyggelse i sveitserstil.
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Vurdering av fysiske kvaliteter i boligområdene.VV

Prosjektgruppa har funnet det interessant at det blir redegjort for noen av Begbys
typiske boligområder. Nærmiljøprosjektet gir ikke rom for noen inngående
vurdering av områdene gjennom sosiologiske undersøkelser. Det er tatt sikte på
å gjøre en kort vurdering basert på egne erfaringer og studier av plangrunnlaget.
Dette betyr at vurderingene blir et rent faglig skjønn, forhåpentligvis ikke alt for
subjektivt. Hensikten er å bli bevisst på de fysiske forskjellene i typiske områder
fra de seneste 40 år på Begby. Det er utvilsomt mange kvaliteter og løsninger i
flere av disse områdene som bør kunne videreføres ved ny boligbygging på Begby.

Gårdsbebyggelse, Haugsten gård.

Sveitserstil, gårdsbebyggelse, Fredheim. Fra Hesteskoen.
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Fra Atriumveien.

Fra Løvli terrasse.

Fra Agatveien, Moenfeltet.

Fra Olav kyrres vei.
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PROSJEKT OPPVEKSTMILJØ BEGBY

Initiativ til prosjektet ble tatt i november 1994. Det er
delvis forankret i handlingsplan for kommunedel Borge
og delvis i Begby skoles virksomhetsplan.

1.  Mål.

- Forbedre oppvekstmiljøet for barn og
unge i Begby-området for å oppnå økt
trivsel og bedre sosial tilpasning.

- Gi et bredere tilbud til barn og unge i fritiden,
særlig med tanke på den uorganiserte
ungdommen.

2.  Hovedoppgavene.

- Etablere fritidsklubb, fortrinnsvis i eget hus.
- Diskotek.
- Kantine på kveldstid.
- Ballspill-grupper.
- Sprøyte grusbanen om vinteren

evt. kunstfrossen bane.
- Info-brosjyre om eksisterende fritidstilbud.
- Kulturtorg der organisasjoner viser hva

de står for.
- EDB-rom med PC´er til felles bruk.

3.  Organisering.

Prosjektet har -  styringsgruppe
-  prosjektledere
-  prosjektgrupper
-  referansegruppe

4.  Tidsplaner.

Det er satt opp tidsplaner med relativt
ambisiøse mål.

5.  Medvirkning.

Organisasjoner og foreninger på Begby har på
forskjellig vis vært medvirkende i arbeidet.

Følgede organisasjoner/foreninger nevnes :
(Oversikten gir også et bilde på foreningslivet
og det sosiale livet på Begby.)

- Begby  Idrettslag
- Borge- og Begby skolekorps
- Fritidsklubbern “Crazy”
- Kjølberg speidergruppe
- Moen Velforening
- Lilleby Vel
- Ekeberg Vel
- Ungdomsklubben Blinken
- Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Igangsatte delprosjekt.

Prosjektet har vært inn under KAJA-ordningen med 3
KAJA-stillinger.

- Elevkantina åpnet i mars 1995.  Takket være
betydelig økonomisk støtte fra FAU ble kantina
møblert.

- Gjenværende klasserom i ungdomsskole-
fløyen ble pusset opp på dugnad.

- Tiltak på  lekearealene, bl.a. fjernet farlige leke-
stativ.

- Fritidsklubben “Crazy” som i 15 år var drevet av
én person på fullstendig frivillig basis ble
overtatt av prosjektgruppa.  Som første tiltak
ble driften utvidet fram til ferien -95.

- Fritidsklubben ble utvidet til 3 kvelder i uka fra
høsten -95.

- Utearealer ble opprustet for kr. 20.000,-.

- Fritidsklubben tilbyr nå elever og eldre
ungdommer aktiviteter 4 kvelder i uka.

Tirsdag - elevkantine
Onsdag - ballspillgrupper, fritidsklubb

junior, kantine på kveldstid.
Torsdag - Elevkantine i skoletidenTT

Fritidsklubb kl. 18 -22
Søndag - Fritidsklubb kl. 18 - 22

Høsten -96 ble det laget sandvolleyballbane disponibel
både for elever og nærmiljøet forøvrig.

Milepælplan fra prosjektet
Oppvekstmiljø Begby

Igangsatte  delprosjekter
beskrevet over.
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Videre planer.

- Fortsette driften av  igangsatte tiltak.

- Utarbeide flere elevmiljøtiltak.

- Utarbeide flere tiltak på fritiden.

- Arbeide for sprøyting av grusbanen når det blir
kaldt evt. vurdere kunstfrossen bane.

- Skaffe eget hus for fritidsklubben.

- Arbeide for å kunne gi medlemmene EDB-
tilbud/opplæring.

- Gå over fra prosjekt til drift i kommende periode.

Eget hus for fritidsklubben.

Fritidsklubben satser på permanent drift fra 1.1.98. Det
viktigste tiltaket for fritidsklubbens fremtid er å
skaffe fritidsklubben eget lokale.  Det er fokusert sterkt
på dette i arbeidsmøter og allmøter og betraktes som et
av de viktigste tiltakene i nærmiljø-prosjektet.

Skolen har vurdert alternative løsninger, også Moelven-
brakker.  Det antydes kostnadsrammer for 200 m2 på
opptil 1,6 mill.

Det er på det rene at skolelokalene ikke fungerer godt
nok.  Det synes å være en forutsetning at ungdommene
selv kan være med på å innrede lokalene og føle at de i
stor grad styrer bruken selv.

Lokaliseringen av slike lokaler bør være på skolens
område, ved lekeplassen hvor det er tilgjengelig areal.

Med fare for å provosere og å gripe inn i private forhold
kan det være nærliggende  å peke på vaktmesterboligen
som en mer langsiktig mulighet. Beliggenheten er
utmerket.  Forslaget er høyttenking fra arbeidsgruppas
side og flere forutsetninger må oppfylles for at dette skal
være realistisk.

Ungdomshus / forsamlingslokale.

Lokalmiljøet savner ungdomshus og forsamlings-
lokale. Disse behovene bør kunne kobles opp mot et
fremtidig helleristningssenter som kan  bli et kulturhus i
vid forstand. Forsamlingslokaler vil være en naturlig del
av dette.

Lokalisering av fritidsklubb.
Alternativ lokalisering av ungdomshus /

forsamlingslokale
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Beboermedvirkning.

Arbeidsgruppen

I de avholdte arbeidsmøtene har beboerne og
interessegrupper vært representert gjennom :

Lilleby Vel
Ekeberg Velforening
Moen Velforening
Fritidsklubben
Begby  Idrettslag
Begby og Skjærviken Arbeiderlag
Dessuten :
Kommunedelsledelsen, kommunedelssjef,
Borge Lensmannskontor, Postverket og
Frivillighetssentralen.

Åpne møter.

Det er avholdt to åpne møter med bra deltakelse.

Fritidsklubben, eget hus og drift har vært sentralt og viktig
tema. Beboerne mener at ambisjonsnivået på dette
området bør være høyt. Beboerne ikke bare ønsker, men
forlanger at fritidsklubben får et permanent sted.

Andre viktige temaer har vært trafikksikkerhet (svært
farlige kryssingspunkter på riksveien), bedre
kollektivtrafikk, hindring av postkontornedleggelse, opp-
rusting av lekeplasser, balløkker, sikring og forskjønning
av området rundt Borgardammen, utvidelse av lysløype/
gangsystem, større utendørs samlingsplass m.m.

Når det gjelder nye boligfelt har det kommet frem skepsis
til for høy utbyggingstakt. Nye boligfelt må ikke være
for store (kfr. Moen). Utbygging må stå i forhold til
skolekapasiteten.

Også forhold litt utenom prosjektområdet har vært berørt.
Det gjelder i første rekke gang/sykkelvei til Borge skole
og Vispen.  Dette bør være et viktig satsingsområde, og
riksveien bør legges utenom kirkegården. Det er en farlig
og svært lite funksjonell og verdig forbindelse mellom
de to delene av kirkegården.

Eksempler på materiale utarbeidet ved innkalling til åpne møter.
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Spørreskjemaet :  “Hva er din mening om Begby.”

Beboernes mening om positive og negative trekk ved
Begby kom også frem gjennom en spørreundersøkelse.
Skjemaer ble delt ut til et stort antall husstander ved hjelp
av skolen. 23 svarskjemaer er relativt lite, men gir likevel
viktige innspill.  De viktigste er :

Positive trekk ved Begby :

- sentral beligenhet mellom byene.
- nære friområder.
- nærhet til skole.
- nærhet til butikk/handelssenter.
- nærhet til postkontor (!)
- trivelige boligområder i landlige omgivelser.

Negative trekk ved Begby :

- nedleggelse av postkontoret.
- mangler sosialt samlingssted for alle.
- stor trafikk på riksveien.
- fare for nye store boligfelt (!)
- lite fritidstilbud til ungdom utenom idrett.
- forurensning fra  Øra.
- kloakkstank fra kum ved klubbhuset.
- dårlig bussforbindelse Fredrikstad - Selbak -

Sarpsborg.

Viktige tiltak :

- sykkelsti til Borge skole.
- fritidsklubb.
- bygge aktivitetshus.
- sykkelsti til Selbak.
- beholde postkontoret.
- beplante langs Haldenveien (riksveien) m.m.

Ønsket utviklingsretning :

- flere bussavganger.
- rimeligere bussbilletter.
- mindre bruk av privatbil.
- handletur for eldre.
- lite ny boligbygging (ikke store felt).
- ta vare på, ruste opp lokalmiljøet.
- beholde skolegrensene.
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Skoleprosjektet, registreringer.

Skolen har vært engasjert i arbeidet med stedsanalyser
gjennom aktivt og nyttig registreringsarbeide som en del
av et undervisningsopplegg.

Følgende forhold er registrert :
- Utrygge områder (områder hvor barna føler

seg utrygge.)
- Lekeområde (områder som benyttes til lek,

også områder som ikke er begrenset til dette.)
- Sykkelmønster (traseen som benyttes til/fra

skole o.s.v.)
- Gangmønster (gangveier, inkludert snarveier

og ønskede, men ikke helt lovlige veier).
- Kjøremønster.
- Kollektivtraseer.

Materialet er bearbeidet i lesbar form av kommunens
Geodataavdeling. Registreringene gir enkelte
overraskende og interessante resultater som har vært
viktige innspill i vurderingene og arbeidet rundt forslag
til tiltak/forbedringer.

Vi vil summarisk henlede oppmerksomheten på en del
viktige og interessante resultater:

Utrygge områder:

- Alle eksisterende kryss på riksveien føles
utrygge. Også kryss på mer interne veier som
Smaragdveien/Opalveien og Tyrslia/Tyrifjell-
veien.

- Arealet foran Rimi-butikken.
- Lekeplassen på Moen-feltet ! ?
- Arealet foran Begbyhallen.
- Ulovlig kryssing av riksveien over autovernet

ved Begbyhallen.
- Gangveien fra Agatveien til Johs. Øbys vei.
- Skogsarealet bak gym.hallen.

Lekeområder:

- Arealet foran Rimibutikken ! ?
- Begbyhallen !  ?
- Flere veier nyttes til lek, bl.a. samleveien

gjennom Moenfeltet.
- Noen regulerte lekeplasser (reg.plan) benyttes

ikke (dårlig lokalisering ? Standard ?)
- Det lekes ved innkjøring til Atriumveien.

Gang/sykkelmønster.

- Endel snarveier og mye benyttede sykkelstier
er viktige for videre utbedringer.  Eksempelvis
forbindelsen Ekeberg - skolen (vinterstid over
jordene.)
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Helleristningssenter.

Helleristningssenter/kulturhus retter seg generelt mot to
brukergrupper : Bygdas egen befolkning og tilreisende.
Tomta gir gode muligheter for å henvende seg til beggeTT
gruppene.  Tilgjengeligheten er god både lokalt og for
tilreisende.

Det er gjennomført en arkitektkonkurranse om
utformingen.  Etter dette har det skjedd lite.

Befolkningen på Begby ønsker at Helleristningssenteret
prioriteres i de kommunale budsjetter og at
lokalpolitikerne presser på sentralt for å få statlige midler
til gjennomføring av de delene av prosjektet der dette er
naturlig og en del av en nasjonal satsing.

VinnerutkastetVV



32 PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING BEGBY AREALBRUK

Prinsipper for framtidig utvikling.

Arealbruk. Boliger.

Det bør  legges opp til en langsom og gradvis utbygging
av nye boligområder.  Ny boligbygging lokaliseres til
områdene Bråten/Fredheim.

Utbyggingen skal bygge på positive erfaringer fra
tidligere utbyggingsprosjekter på Begby.  Det betyr i
klartekst at boliggruppene skal være små og oversiktlige
med forutsetninger for gode sosiale miljø.  Det skal være
attraktive og nære fellesarealer og god kontakt ut til
friområdene.

Trafikksikkerheten  skal ivaretas med adkomstveier i formTT
av blindveier. (Eksempel på et slikt område : Åslia m.fl.)

Utbyggingen bør starte nærmest Ekeberg.

Andre utbyggingsoppgaver.

Helleristningssenter / kulturhus er bestemt lokalisert nær
fornminneområdet Gullskår. Dette innebærer at deler av
dyrka mark til Begby gård skal utbygges. Det forutsettes
at anlegget skal ligge alene i åkerlandskapet uten andre
bygninger i umiddelbar nærhet.

På sørvestsiden av riksveien åpner det seg muligheter
for en utvikling / utbygging knyttet til skoleanlegget.
Dette er et resultat av endrede veitraséer / kryssløsninger
som har til hensikt å bedre trafikksikkerheten.

Aktuelle byggeformål kan være barnehage,
forsamlingslokale, fritidsklubb eller fremtidig skole-
utbygging. Det kan også tenkes benyttet til boligformål i
form av bofellesskap / trygdeboliger eller eldresenter.

Næringsutvikling.

Det er ikke forutsatt ny næringsutvikling på Begby. Begby
har vært og er først og fremst jordbruksområde. Denne
tradisjonen som går 3.000 år tilbake i tid må vernes om.
Det er derfor uaktuelt å legge ut arealer for
næringsutvikling. Av samme grunn bør boligbygging
begrenses.

Lokalsenterfunksjoner.

Begby er definert som lokalsenter i ATPNG (Areal- og
transportplan for Nedre Glomma-regionen). Dette
innebærer/forutsetter følgende servicetilbud:

Skole/oppvekst:

- barnepark/familiebarnehage.
- barnehage 1 - 5 år.
- barneskole 6 - 12 år.

Kultur/fritid:

- torg/bygdetun
- forsamlingslokaler
- grendehus
- serveringssted
- idrettsplass
- park, lekeplass

Helse/sosial:

- legekontor
- offentlig tannlegeff
- dagsentre
- sonekontor, pleie
- eldresenter

Kommunikasjon:

- kollektivtilbud min. 8 ganger daglig
- gang / sykkelvei til bysenter / sekundærsenter

Ande tilbud:

- postkontor
- bank
- forretningssenter, dagligvarer, bensinstasjon

Oppgaver.

Dekningen er dårlig på kultursiden og heller ikke fullgod
på helse / sosial. Postkontoret nedlegges tross protester.
Ved nedleggelse er det et krav at det flyttes til Selbak.VV
Dette må følges opp med bedre kollektivtilbud og gang-
og sykkelvei til Selbak som er sekundærsenter (nivå etter
bysenteret) for Østsiden.

Det finnes gode tomtemuligheter nord for skolen for
etableringer av nye funksjoner innen helse- og sosial
(f.eks. eldresenter). Beboerne beklager sterkt at
bankfunksjoner nedlegges lokalt.
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Nye boligområder ved Bråten / Fredheim
Fargesymboler kfr. side 39

Utsnitt av kommunedelplanforslag
B503. Nye boligutbyggingsområder på Begby.B
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Forslag til tiltak/forbedringer.

Trafikksystemet.

Riksveien (også benevnt Haldenveien og Oldtids-
veien) deler Begby i to og danner barriere i lokalområdet.
Trafikken er til tider stor, også med tungtransport.TT

Som et overordnet langsiktig mål bør forbindelsen Øra -
E6 retning Sverige flyttes til daldraget mellom Haugsten
/Selbak / Torp og Begby / Kjølberg. Det vil kunne gi
vesentlig bedre trafikkmiljø på Begby (og i de andre
grende- og lokalsentra på Østsiden.)

Som svar på dagens problemer er det foreslått
kryssaneringer og etablering av 3 rundkjøringer på
riksveien. Hastighetsreduksjon er også en god effekt av
dette. Dette må følges opp av sikre krysningspunkter for
fotgjengere.

Eksisterende kryss ved Solliveien / Tyrihjellveien endres til rundkjøring

Begbyveien og Smaragdveien samles i rundkjøring

Olav Kyrres vei og Tyrihjellveien samles i rundkjøring
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Et svært farlig krysningspunkt mellom skolen og
Begbyhallen må også prioriteres høyt.  Idag fungerer ikke
undergangen godt nok. Ny undergang ved Atriumveien
bør etableres.

Ny undergang ved Atriumveien bør etableres.
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Skillet mellom riksveien og gang/sykkelvei mot
bysenteret bør styrkes. Det kan gjøres med beplantning /
skjerming. Det er mulig å legge gang og sykkelvei i større
avstand til riksveien, f.eks. ved etablering av ny gang-
og sykkelvei mot Begby skole.

Trafikksystemet internt i boligområdene fungerer relativtTT
bra med 30-soner og miljøpriorieteringstiltak i form av
fartshumper. Visuelt kan asfalthumpene virke
provisoriske. Bedre løsninger vil være opphøyde felt med
gatestein.

Det foreslås nye tiltak i lokalveiene. Det bør innføres
fartshumper i Spinellveien og Tyrihjellveien.

Kryss Smaragdveien/Opalveien strammes inn og
suppleres med opphøyet fotgjengerkryssing.
Kryss Tyrilia/Tyrihjellveien strammes inn og suppleres
med hastighetsreduksjon før kryss.

Trafikkarealer foran Rimibutikken strammes opp og
innsnevres. Klarere definerte arealer for fotgjengere og
biler.

Det må etableres sykkelsti til Borge ungdomsskole.

Det må etableres sykkelsti til Selbak.

Andre mindre utvidelser av sykkelstinettet er aktuelt for
å etablere nye ønskede forbindelser. Et viktig tiltak er
turveiforbindelse Haugsten - Atriumveien - Hollung  -
Borgardammen.

Området rundt Begbyhallen (AKA) må rustes opp. Det
er foreslått en mer ordnet parkering og strukturert
treplanting i tråd med de ideer som ligger konkurranse-
forslaget for Helleristningssenteret / kulturhus.

Trafikkarealer foran Rimibutikken strammes opp og
innsnevres. Klarere definerte arealer for fotgjengere og
biler.

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING BEGBY TILTAK
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Tiltak grøntstruktur.

- To karakteristiske innfallsporter tilTT
Begbyområdet i nordøst og sørvest foreslås
gitt forsterket karakter med ny treplantning.
Dette vil skape en form for portalvirkning og
markere overgangen fra jordbrukslandskap til
lokalsenteret Begby. Løsningen kan ha en
psykologisk positiv effekt på trafikkantenes
adferd og signalisere møte med et tettere
befolket område.

- Lekeplasser som brukes lite bør være
gjenstand for lokal vurdering. Kan det f.eks.
være aktuelt å ta bort lekeapparat når behovet
for en ballslette er større ? Innregulert leke-
plass/ballslette sør for barnehagen bør
opparbeides. Hovedlekeplass på Moenfeltet
trenger opprustning.

- Spesielt viktige grøntstrukturer / landskapsformer
mot vest bør sikres gjennom kommunedelplan /
reguleringsplaner.

- Markagrensene defineres som endelige
grenser gjennom kommunedelplan. Dette er
viktige friluftsområder for Østsiden.

- Opprusting av skoleområdet forberedes gjennom en
samlet plan utført av landskapsarkitekt i nært
samarbeid med skolen, hvor skolens ønsker og behov
vektlegges. Idéforslag illustrert gjennom
nærmiljøprosjektet forutsettes bearbeidet og
videreført i tråd med dette. Det kan være aktuelt å
vurdere nærliggende områder i nordøst i sammenheng
med dette arbeidet.

- Beplantning langs Haldenveien kan gi skjerm-
effekt og trivligere trafikkmiljø.

- Borgardammen sikres som biotop gjennom
kommunedelplan/reguleringsplan. Studier av
dyre- og planteliv kan utnyttes i undervisning.
Inngjerding må unngås, men et bevisst og
systematisk vedlikehold i samråd med fagfolk
er viktig.
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Framtidsbildet.

Oppsummering av beskrevne og foreslåtte tiltak
er illustrert i “framtidsbildet” eller “utkast til
kommunedelplan”.

Viktige hovedpunkter som ikke går frem av
illustrasjonene :

* Kollektivtrafikken må utvides med flere buss-
avganger. Prisen må ned.
Forbindelsen Begby - Selbak er viktig.

* Etablering av permanent fritidsklubb i egne
lokaler priorieteres svært høyt av beboerne.
Nærmiljøprosjektet delfinansierer fritidsklubbens
drift (leder).

* Begby mangler forsamlingslokaler, grendehus,
kulturhus og torg / bygdetun. Helleristnings-
senteret / kulturhus må opp på prioritert plass i
kommunale budsjetter. Nøkkelen til en
avbøting av manglende lokale tilbud kan ligge
her.

Alternativt kan det vurderes etablert eget
ungdomshus / grendehus.

* Eldresenter / boliger for eldre bør utredes.

* Flere barnehageplasser må søkes etablert.

* Bedret tilgjengelighet til helleristningene. Rampen  på
Gullskår er et spleiselag mellom Fylkeskommunen
og Miljøbyprosjektet. (kfr. Terje Tjernåa)

Viktigste fysiske tiltak vist i planforslag.V

* Trafikksikkerhetstiltak i og langs riksveien. AvTT
disse er fotgjengerkryssing ved Begbyhallen
og nordøstre rundkjøring viktigst.

* Øket tilgjengelighet / framkommelighet med
sykkel retning Selbak, Begby ungdomsskole
og sentrum.

* Lekeplasser og fellesområder utvikles. Tilbudet
med ballplasser for uorganisert ballspill utvides.

* Markagrensene sikres for overskuelig fremtid
gjennom kommunedelplan.

* Det er viktig å sikre turkorridorer ut mot frilufts-
områdene ved evt. utbygging av  nye bolig-
områder ved Fredheim.

Andre miljøtiltak.

* Kildesortering og oppsamlingssystem ved
P-plassen på Begbyhallen virker tilfeldig og
skjemmende. De bidrar til visuell forsøpling i
utemiljøet.

Det finnes bedre alternativer for en helhetlig og
gjennomtenkt utforming. Dette er en kommunal
oppgave mange steder rundt i lokalmiljøene.

* Kompostering og informasjon om dette må følges
opp. Det merkes økende interesse rundt slike
miljøtiltak.

* Det er behov for en lokal utbedring av kloakk-
nettet. Stadige klager på kloakkstank må tas på
alvor. Situasjonen bidrar til mistrivsel i

 nærmiljøet som beboerne ikke bør akseptere.

* Gamle og nye kulturminner må tas vare på
gjennom sikringstiltak. Et særlig påtrengende
behov er registrert ved helleristningsfeltet nær
riksveien ved AKA.

Sikring / tilgjengelighet til dette kan kombineres
med sikker fotgjengerkryssing i gangbro.

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING BEGBY TILTAK
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Sluttord.

Nærmiljøprosjektet Begby er tredje trinn i et program
hvor også Selbak som lokalsenter skal analyseres. Torp
og Nabbetorp/Lundheim var første og andre trinn i
Østsideprosjektet.

Ved fremleggelse av denne rapporten vil nærmiljø-VV
prosjektet Begby gå over i en ny fase.

Prioriteringer og gjennomføringer av tiltak skal bygge
på stedsanalysen og på de prinsipper som ligger i utkastet
til kommunedelplanen.

Det er et overordnet mål at foreslåtte
miljøforbedringstiltak skal gjennomføres og realiseres
gjennom handlingsplan og budsjetter.

Det finnes lite midler til gjennomføringsdelen i
miljøbyprosjektet, hvilket betyr at det alt vesentligste av
fysiske tiltak må innarbeides i ordinære kommunale
budsjetter.

Beboermedvirkning og påvirkning vil være av avgjørende
betydning i den videre prosessen. Her er det naturlig at
velforeningene spiller en sentral rolle. I tillegg må
selvfølgelig fagpersoner og politikere involveres i
arbeidet. Det samme gjelder representanter for skole,
barnehage og fritidsklubb.

Et nærmiljøutvalg må etableres for å styre den videre
prosessen.

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING BEGBY PROSJEKTETS VIDEREFØRING

Verneverdig bygning ved riksveien på Begby gårdVV


