
M I L J Ø B Y P R O S J E K T E T

L O K A L S A M F U N N S P R O S J E K T E T

G R E N D E S E N T E R E T

E N G E L S V I K E N



   1

Rapporten er utarbeidet av:

Fredrikstad  Kommune
Plan- og  miljøseksjonen/
Miljøbyprosjektet
1602 Fredrikstad   tlf. 69 30 60 00

Prosjektgruppe:

Siri Thoner Eriksen
Terje Heen
Anne Boger
Willy Grønli
Johnny Paulsen
Astrid Mathisen
Nina Spernes
Carl Terje Strømberg
Lars Sigvart Andersen
Bjørg Erdal
Elsa Karlsen
Anne-Lise Kahn
Arvid Stokke
Arne Paus

Konsulenter:

Stenseth Grimsrud arkitekter as (SG arkitekter)
v/ Siv.ark. Svein M. Jakobsen

Trosvikstranda 9                        Strandstredet 1
1608 Fredrikstad                         1767 Halden
tlf. 69 31 45 85                        tlf. 69 17 63 40

Illustrasjoner  (der  ikke  annet  er nevnt)   er  ved
                                           Svein M. Jakobsen

Trykk                                 Melsom Grafisk AS

Miljøbyprosjektet / Plan- og miljø - prosjektleder
Miljøbyprosjektet / Plan- og miljø
Teknisk Drift
Skontorp bedehus
Engelsviken Vel
Engelsviken Vel
Engelsviken barnepark
Engelsviken seilforening
Engelsviken Canning
Engelsviken helselag
Støttegruppen for eldresenteret
Smauget velforening
Oppvekstkonsulent
Kjentmann



   2

Grendesenteret Engelsviken må sees i sammenheng med
lokalmiljøprosjektet Manstad som allerede er gjennomført
på rapportnivå. Engelsviken er nært knyttet til Manstad fordi
skolene og idrettsanlegg ligger her. Under oppstart av lokal-
miljøprosjektet Manstad ble det besluttet at Engelsviken
skulle behandles som eget prosjekt og igangsettes i
forlengelsen av Manstadprosjektet.

Fredrikstad er inndelt i 5 kommunedeler, 23 lokalsamfunn og
ennå flere nærmiljøer.

I vår strategiske handlingsplan for miljøbyprosjektet om
lokalsamfunn er et av målene å gjennomføre steds-
analyser og lage tiltaksplaner  for samtlige senter-
definerte lokalsamfunn i Fredrikstad i form av et dokument
som vi har valgt å kalle en «lokalsamfunnsrapport»..

Det fantes verken på sentralt eller kommunalt hold noen  stra-
tegier eller modeller for hvordan «områdebasert planlegging
med medvirkning» skulle eller burde foregå.  Vårt valg har da
også falt på en «åpen» prosess, der vi drar nytte av våre
erfaringer fra andre lokalsamfunnsprosjekt, - mens ønsker og
utfordringer varierer.

Siktemålet er å utvikle lokalsamfunnene i pakt med de mål og
anbefalinger som er utarbeidet.  Prosjektet skal være mang-
foldig og ha et helhetlig perspektiv, og det skal legges til rette
for en best mulig deltagelse fra lokalbefolkningen.

Lokalsamfunnet er areanaen for folks hverdagsliv og har der-
for stor betydning for trivsel, utfoldelse, kultur og identitet.
Lokalsamfunnet er det  viktigste innsatsområdet for å få til en
dreining mot større bærekraft.  Miljøproblemene har etter-
hvert 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.  Lokal-
samfunnet er stedet hvor miljøpolitikken skal realiseres. Det
skal være  arenaen for den lokale handling.

Måten vi lever på i samvær med andre mennesker og våre
muligheter for å være deltagende i samfunns-
utviklingen, er viktig for vår trivsel.  Historisk tilknytning,
kulturell forankring, identitet, trygghet, stabilitet, utfordrin-
ger, selvrealisering, helse og sosiale relasjoner er viktige stikk-
ord for kvaliteten på det livet vi lever.

Folkelig deltagelse i plan- og beslutningsprosesser er en for-
utsetning for en lokal 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
innenfor lokalsamfunnet.

Vi har langt på vei fulgt «areal- og transportplanens» senter-
inndeling i vårt lokalsamfunnsarbeide, men finner enkelte lo-
giske brister i den geografiske inndelingen. Vi har foretatt
korreksjoner der den lokale kunnskapen overbeviser oss om
at deres syn er riktig.

Arbeidet med å utvikle «lokalsamfunnsrapporter» er et
nybrottsarbeid ikke bare i Fredrikstad, men også på et nasjo-
nalt plan, og det som hittil er utført har fått mye positiv opp-
merksomhet.

FORORD

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

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

barneskolen utgjør et naturlig tyngdepunkt i området og
har en funksjon som sosialt møtested i 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- og sykkelveier.

lokalsamfunnet har et sammenhengende gang- og sykkel-
veinett som forbinder boliger, tjenester og nære friområder.

lokalsamfunnet har en balansert befolkningssammen-setning
og et stabilt sosialt miljø.

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

ressursbruken skal være så liten som mulig. Areal- og
energiforbruk pr. innbygger bør være synkende.
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Bærekraftigbegrepet inneholder en spesiell omtanke for kom-
mende 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.

Hele lokalsamfunnet har hatt anledning til å delta på de arran-
gerte åpne møtene og gi innspill til prosessen enkeltvis eller
gjennom de som representerer lokalsamfunnet i prosjekt-
gruppen.  I prosjektgruppen er deltakerne for lokalbefolknin-
gen, skolen og lokale organisasjoner, lag og foreninger gitt
aktive roller som informanter, kunnskapsformidlere, premiss-
leverandører, samarbeidspartnere og beslutningstakere.

Prosjektdeltakerne ble invitert  til å medvirke i en planlegging
med en vid miljøtematikk, som, bl.a. inneholdt deres hjertesa-
ker og/eller utfordringer som var  sentrale for dem.  Dette har
da også fått størst oppmerksomhet i de prosjektene som hittil
er gjennomført. Det å starte med en tematikk, som inkluderer
opplevde behov eller problemer, mener vi har vært strategisk
klokt framfor å begynne med føringer som skal endre delta-
kernes adferdsmønster.  Å endre tilvendte handlinger i en mer
bærekraftig retning tror vi derimot at dette dokumentet og
andre holdningsskapende tiltak som gjennomføres i miljø-
byen vil medvirke til.

Miljøbyprogrammets helhetlige perspektiv og mangfoldige
tematikk viser også at Engelsvikprosjektet har hatt et bredt
utgangspunkt med få begrensninger - bortsett fra at rammen
var en «bærekraftig utvikling».  I dette ligger at beboerne ble
invitert til å delta og engasjere seg innenfor et svært vidt
miljøbegrep som inneholdt det økologiske, sosiale, biologiske,
fysiske, bygningsmessige, kulturhistoriske og trafikkmessige
miljø.

Riktignok gis disse temaene svært ulik behandling når det
gjelder grundighet og konkret tilnærming, men det er  et godt
skritt i retning av å anvende en helthetlig arbeidsmåte og
problemløsning som ser de ulike miljømål i  sammenheng.

Tematikken for stedsanalyser slik vi ser det i de lokalsamfunns-
rapportene som hittil er gjennomført er mangfoldig og spen-
ner over så ulike tiltak som bevaring av kulturminner og kul-
turlandskap, istandsetting av lekeplasser, fornying av lokal-
demokratiet, ivaretaking av biologisk mangfold, trafikk-
sikringstiltak, etablering av arenaer for sosialt liv, byggeskikk,
kollektivtrafikk, stedstilhørighet og tjenestetilbud.

Prosjektet og tiltakslisten som framstår i denne rapporten vil
naturlig nok skape forventning i lokalsamfunnet Engelsvi-
ken.  Det dreier seg jo om konkrete forslag som for alle føles
nære både i tid og rom.  Tid ved at det gjelder situasjonen
«her og nå», og rom ved at det er saker i eget nærområde som
gis prioritet.

Prosjektet har midler til å igangsette noen ikke altfor kostnads-
krevende tiltak, men i hovedsak må denne rapportens tiltaks-
liste innarbeides i kommunens ordinære planer og budsjetter.
I så måte er det svært viktig å ha gjennomført denne helhetlige
analysen, som selv om dokumentet ikke er juridisk bindende,
vil ha høy status og stor gjennomslagskraft når nye tiltak skal
prioriteteres i Fredrikstad kommune.

Også i forhold til fylkesnivå vil utredning og tiltaksliste bli
brukt som «brekkstang» for å finne forståelse for lokale utfor-
dringer som krever statlig eller fylkeskommunal bistand.

Lokalsamfunnetsprosjektet skal først og fremst gjøre Fredrik-
stad kommune mere 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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Onsøy, “Odins øy”, er oppkalt etter guden Odin. Den opp-
rinnelige Onsøyas avgrensing mot nord var så sent som på
1700-tallet en seilbar vestlig arm av Glomma. Gamle Onsøy
kommune (før sammenslåingen med Fredrikstad) var ca.
115 kvadratkilometer.  25% av dette er jordbruksareal.
Strandlinjen  er ca. 50 km.  Det er en variert skjærgård
med 152 øyer.

Onsøy er i dag en av kommunedelene i Fredrikstad.  Onsøy
er nest størst av kommunedelene. Det er ca. 13000 innbyg-
gere (20% av Fredrikstads innbyggere). Det er ca. 3500
feriebosteder med flere populære badeplasser.

Fiskeforedlingsbedrifter i  Øyenkilen og Engelsviken er fort-
satt aktive.

Kommunedelsadministrasjonen er ved Ørebekk, hvor det
også er helsestasjon, PPT-tjeneste, sosialkontor, menighets-
kontor og lensmannskontor

Kommunedelen er tillagt ansvar for oppvekst og omsorg.

4 barneskoler
2 ungdomsskoler
9 barnehager
aktivitetshus på Gressvik
Onsøy kirke og Gressvik kirke

Omsorgsdelen består av:
Onsøyheimen Sykeheim (63 plasser). Også base for hjem-
mebasert omsorgstjeneste, hjemmesykepleie og hjemme-
hjelp. Nybygde avdelinger for senil demente .

Gressvik aldershjem (privat).

Slevik  : 12 omsorgsboliger.

Manstad  : 12 omsorgsboliger.

Arbeidssenter for psykisk utviklingshemmede på Gressvik
(15 pers.).  Boveiledningstjeneste (botilbud med døgn-
oppfølging).

Ansvaret og driften i kommunedelen styres gjennom
kommunedelssjef og kommunedelsutvalg.

           STEDSANALYSE                                         OM   ONSØY

Oppvekstdelen består av:

De to herregårdene Elingård og Kjølberg har historisk sett
vært sentrale tyngdepunkter i Onsøy, og på forskjellig vis
bidratt til Onsøys utvikling.

Oversiktskartet viser tettstedene langs Onsøykysten.
Avgrensingen med rød strek viser omtrentlig avgrensing av
prosjektområdet Engelsviken.Elingård herregård
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Engelsviken nærområde

Folke- og boligtellingens utvalgte kjennetegn for bolig-
standard kan illustreres slik:

Vi kan lese av diagrammene bl.a. at det er en relativt stor
andel barn og unge under 19 år. Tyngden av boligbygging
de siste 30-årene forklarer befolkningssammensetningen i
stor grad. De ulike befolkningsgruppenes behov blir i dag
dekket av følgende offentlige og private tilbud lokalt:

    FAKTA OM ENGELSVIKEN                                STEDSANALYSE

Det nærområdet som behandles i rapporten er avgrenset på
oversiktskartet.Engelsviken har vel 700 innbyggere.
Befolkningsfordelingen går frem av diagrammet.

Befolkning :

Barnehager/barneparker :   (tilbud på Manstad i parantes)
-  Gamle Engelsviken skole brukes til barnepark.
   30 plasser. Det er nå 24 barn og 2 ansatte.
- (Korttidsbarnehage v/Gaustad ungdomsskole).
-  Skontorp barnehage (privat).

Ungdomsklubb :
(Avdeling av Gressvik Ungdomsklubb, PYTON, holder til på
Manstad.  60 medlemmer 1990.  Åpent tirsdag, torsdag og
annenhver søndag kveld.

Arbeidsplasser, butikker, service :
-  Engelsviken Canning.  Opprinnelig etablert som Engelsvi-
   ken Salteri i 1867, i 1919 Engelsviken Preserving og 1924
   Engelsviken Canning. Nå 25-30 ansatte.
-  Troll Salmon A/S  (som er en forlengelse av tidligere virk-
   somheter med forskjellige navn.)  Røkeri (røkt, varmrøkt og
   gravet laks). Nå 13 ansatte.
-  Brdr.  Skogens fiskehandel.
   Etablert 1942.  Fiskeutsalg og fiskemat. 4 ansatte.
-  Engelsviken Brygge Fiskerestaurant og Pub.
   Etablert 1996.   Antall ansatte varierer fra 5-10.
-  Engelsviken Slipp A/S.
   Etablert 1928.  6 ansatte.
-  Engelsviken snekkerverksted.  4 ansatte.
-  Sildesnurperen Onsøyværingen. 5 ansatte.
-  Alexandersen Bilverksted. 1 ansatt.
-  Forøvrig finnes det en hel rekke 1- og 2-mannsbedrifter i
   Engelsviken, alt fra bilverksted til advokat.

Tidligere tilbud som nå er fjernet, nedlagt e.l.

Engelsviken skole :

Tollstasjon :

Postkontor :

Dagligvarer :

Kafe :

Bibliotekbussen :

Eldresenter på gamle Engelsviken skole.
Hår- og fotpleie. 1 ansatt i halv stilling.

Engalsvik Postkontor holdt til i denne bygningen fram til
1996 da det ble nedlagt.

Ble innviet i 1922. I 1970 ble sko-
len nedlagt. Elevene går nå på
Manstad skole.
Opprettet i 1912. Nedlagt i 1958.

Engalsvik postkontor, etablert
1947 som et av fire i Onsøy.
Nedlagt januar 1993.

Engelsviken Handel eftf.
Butikken nedlagt aug. 1998.

Kolbjørn  Spro, kolonial, ned-
lagt 1995.
Engelsviken kjøtt, nedlagt 1987.

Baker Fredrik Bakken, nedlagt
1959.

Engelsviken kafe, nedlagt 1964.

Startet 1948. Nedlagt 1985 når
statstilskuddet falt bort.
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Frivillige organisasjoner lokalt:
-  Engelsviken Vel etablert 1946. ca 160  medlemmer.
-  Smauget velforening
-  Engelsviken helselag
-  Støttegruppen for eldresenteret
-  «Speider`n»
-  Engelsviken seilforening. Det avvikles seilkurs for barn og
   ungdom i jollesiling. Foreningen  betraktes som et  viktig
   tiltak overfor barn og ungdom i Engelsviken.

Hva karakteriserer det sosiale livet ?

Velforeningens aktiviteter står helt sentralt.  Velhuset bygget
på dugnad i 1952.  I  mange andre velforeninger er aktivite-
tene ofte rettet mot fysiske forbedringer i lokalmiljøet, som
pressgruppe og talerør mot sentrale myndigheter i kommune
og fylke. Engelsviken Vel retter virksomheten også mye mot
sosiale og festlige tilstelninger i lokalmiljøet. Dette er i seg
selv en viktig funksjon. At dette har bidratt til at befolknin-
gen føler en sterk tilhørighet til stedet er lett å registrere.
Tilhørigheten til lokalområdene er også sterkere i de «ytre»
delene av kommunen enn i mer sentrale boområdene.  Som et

av lokalområdene med egen restaurant, «Engelsviken
Brygge», bidrar også dette til det sosiale liv.  De aktivitetene
som har vært her med f.eks. visesang og underholdning trek-
ker også besøkende fra andre deler av kommunen. Engelsvi-
ken er på mange måter i en spesiell situasjon i så måte.

Brdr. Skogens fiskeforretning som ligger rett ved bryggen er
også  er et av de mest kjente og miljøskapende innslagene i
Engelsviken. Fiskeforretningen er åpen hele året og mange,
også utenfor Engelsviken benytter seg av tilbudene her.

Engelsviken Brygge,  restaurant m.m.

Skontorp Bedehus stod  ferdig i 1902. Bedehuset har vært et
samlingspunkt i bygda gjennom alle år, og har fortsatt stor
aktivitet. Det er søndagsskole, eldretreff, familiegospel,
Yngres, ungdomsgruppe og misjonsmøter.

Skontorp Bedehus
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Forhistorisk tid

Da isen trakk seg bort fra Østfold for ca. 10.000 år siden sto
havet 200 m høyere enn i dag. Landet hevet seg «raskt», de
første 700 - 800 årene med ca. 70 m. Etterhvert har det gått
saktere, men landet i denne delen av Østfold har steget med
30 cm de siste 100 årene.  Fortsetter dette vil sundet ved
Engelsvikøya om et par hundre år kanskje være en stor slette,-
kanskje jordbruksland.

Det er funnet spor av jordbrukssamfunn i Engelsvikområdet
fra ca. 2000 år f. Kr.. Bergartsøksa på bildet  er funnet på
Engelsviken og er trolig fra denne perioden. Engelsvik-øksa
har en karakteristisk fiskehaleformet egg som gjør at den
kan tidfestes til omkring 2000 f. Kr..
Begge foto :  Ove Holst, Universitets Oldssakssamling.

Ca 2000 f. Kr.var havnivået  20 m høyere enn nå. (skravert
areale). På denne tiden må man helt til Haviken og Rød for
å finne tørt land. Kartet viser jordbrukssamfunn fra de yng-
ste fasene av yngre steinalder, ca 2800-1800 f. Kr..
(Kart fra Onsøys Historie).

På Haviken finnes flere gravrøyser fra bronsealderen.
Gravrøysene er ofte anlagt som minnesmerker over mennes-
ker som bodde i området. Det tyder på en relativ stabil
bosettingsform med jordbruksbefolkning.

Middelalderbosettingen

De dyrkbare feltene sør på Engelsviken ga grunnlaget for
framveksten av Haviken og Smauget. Folkemengden i
middelalderen før 1537 er vanskelig å anslå. Men med en
gjennomsnittlig familiestørrelse på 5 personer pr. bruk snakker
vi muligens om størrelsesorden 15-20 personer. Trolig har det
også bodd noen ved fjorden. Noen omstreifere og tiggere
fantes også.

Omkring 1800 viser kilder at det er ca. 30 personer på
Engelsviken. De geografiske grensene for tallet er imidlertid
uklare. I 1835 er det registrert 27 personer, i 1865 er dette vokst
til 75 personer. I 1875 er det 98 personer, mens det i 1910 er
hele 294 personer. Sagt på en annen måte var det en tredobling
av folketallet på 35 år fra 1875-1910.
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Gården Vestre Engelsviken tilhørte
Lars Andersen. Han har vært helt
sentral i Engelsvikens utvikling
mot industrisamfunnet. Han løste
handelsbrev i 1879, drev fiskehan-
del, opprettet landhandleri, startet

Gården Engelsviken er trolig en av de eldste gårdene i Onsøy.
Sannsynligvis kommer navnet av mannsnavnet Ingjul og or-
det Vik. Det kan tolkes som at Ingjul slo seg ned i Viken og
ryddet boplass.  Denne første gården ligger langt fra vannet
idag. Det kan bety at den ble anlagt på et tidspunkt da vannet
sto høyere enn idag.

Gården er nevnt i et kongebrev fra 1369. Skriveformen var da
Ingiældsvik.  Også Ingiærdzwigen er brukt. Noe senere er
både Ingielsviik, Engelsvik, Engelsuik og Engelsvigen brukt.
Gården var såkalt kongegods frem til1658. Den ble da over-
dratt til Henrik Bjelke på Elingard.

Kart over Onsøy fra 1776 viser kun en gård i Engelsviken,
en i Husebingen (Engelsvikhuset) og en plass på Tangen.
(Fra Onsøyatlas).

bakeri, var agent for en motorfabrikk i Christiania, og ikke
minst drev storsildefisket (1877 - 1897). Hans etterkommere
har ført tradisjonene videre etter hans død i 1917. Engels-
viken Salteri, Engelsviken Preserving og nå i dag Engelsvi-
ken Canning er stadier i utviklingen.

Gården til kjøpmann
Lars Andersen,
Engelsviken.

Eies nå av Karin og
Petter Nordhagen.

Lars Andersen med
familie.

I 1688 er det nevnt et gjestgiveri på Engelsviken,   muligens
på Tangen.
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En annen fiskeindustri i Engelsviken som ble etablert i 1890,
Th. Johnsen & Co. har også bidratt sterkt til utviklingen fra
gårdsbruk til et lite industrisamfunn. Også dette firmaet var et
resultat av de store sildefiskeriene før århundreskiftet.  Fir-
maet hadde ca. 200 ansatte før århundreskiftet.

And. Johnsen Canning & Co., Chr. Bjelland & Co. A/S og
idag Troll Salmon AS beskriver en bedriftsutvikling med kjøp
og salg og ulike eiere.

I tillegg til fiskeriene ble etterhvert også hvalfangst i Syd-
ishavet en viktig næring. Dette var delvis en erstatning for
dårlig fiske i 30-årene og en ny måte å tjene penger på til livets
opphold. Fangsten pågikk i ca. 50 år.

Engelsviken som fiskerihavn er markant i Østfold, og også i
landssammenheng.  Kystdirektoratet kartlegger i disse tider
fiskerihavner i landet. Det er et «produkt» av kulturminneåret
og skal resultere i «havnebevaring». Det er Fiskerideparte-
mentet som evt. skal bevilge penger til bevaringen. Bevaring
i denne sammenheng er å sikre havnene som fortsatt fiskeri-
havn. Fritidsbåter/småbåthavn bør ikke prioriteres på bekost-
ning av dette. Vi vil tro det er viktig at også lokale krefter er
aktive i denne sammenheng i evt. konkurranse med Viker-
havn, Skjærhallen, Utgårdskilen m.v.

Det er fortsatt fiske og fiskeprodukter som markedsfører Engel-
sviken og skaffer de fleste arbeidsplassene. Engelsviken
Canning gjør seg fortsatt gjeldende i butikkhyllene. Emmy og
Bjarne Skogens fiskehandel, Troll Salmon og Engelsviken
Brygge og  fiskerestaurant understreker dette og fører tradi-
sjonene videre.
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Utsnitt av kart over Onsø Herred fra 1914 (N.G.O.).
Kartet viser daværende veisystem og gårdsbebyggelse. Vi
ser veisystem til Smauet, Haviken og Gruntvig og også langs
Elingårdskilen fra Gaustad til Haviken. Gårdene er markert
med røde prikker.

Økonomisk kartverk fra rundt 1970.
Kartet viser hva som var av bebyggelse
omkring 1960. Boligebyggelsen er kon-
sentrert rundt de gamle ferdselsårene og i
tilknytning til gårdsbrukene. Bebyggelsen
knyttet til havna og fiskeindustrien er
markant. På Engelsvikøya er det hytte-
bebyggelsen som dominerer. Feriehjemmet
Solviken, som var Fredrikstad Mekaniske
Verksteds(FMV)  feriested, var helt sentralt
i sommeraktivitetene på Engelsvikøya.
Boligbebyggelsen på Engelsvikøya var
konsentret til det nærmeste området rundt
Engelsviken Canning og og en boligrekke
på vestsiden av Sundet.

De to kartutsittene til høyre er to utgaver
av kommuneplanen. Til venstre planen av
1993 og til høyre planen fra 1998. De er
laget med bare 5 års mellomrom, men for-
skjellene er likevel slående. Det mest karak-
teristiske er vel at langt større områder var
disponert til ulike byggeområder i den
eldste planen. Her var det lagt opp til vesent-
lige næringsarealer med tanke på utvikling
av tilleggsnæringer. Det var nevnt utleie av
sjøboder, brygger, rom, hytter og camping.
Det var også planlagt et mottaksanlegg for
septik og søppel. Vi ser dessuten at det var
planlagt en markant videreføring av eksis-
terende boligbebyggelse retning i Flåta-
vika. Den eldste planen tar også klarere
stilling til sikring av grøntarealer gjennom
båndlegging av de viktigste områdene. Det
er  flere andre interessante forskjeller i de
to planene som det kan være verdt å se
nærmere på i forbindelse med forslag til
tiltak og fremtidsbilder.
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Verneverdivurdering av grønnstrukturen
Dette kapittelet tar sikte på å gi en oversiktlig og enkel doku-
mentasjon av natur-,  rekreasjons-  og landskapsverdier.
Målet er også å belyse de ulike funksjoner i grønnstrukturen
og forsøke å foreta prioriteringer/se på viktigheten av de for-
skjellige områdene. Dette vil kunne gi viktige signaler  til de
som er involvert i arealforvaltning. Ved regulerings-
planlegging er det ikke minst viktig å kunne se avgrensede
enkeltplaner i en litt større sammenheng.

Til høyre:
Flyfoto tatt mot nord fra moloområdet illustrerer godt grønn-
stukturen i det sentrale Engelsvikenområdet. Vi vil spesielt
peke på området med eldre bebyggelse langs Moloveien.
Dette er et området som både er registrert som betydnings-
fullt i forhold til biologisk mangfold og som i tillegg har
kulturhistorisk betydning knyttet til noe av den eldste
bebyggelsen. Landskapsverdiene i de nordlige områdene
ved Sundet og på østsiden av Sundet trer også svært tydelig
frem på bildet. Vi ser også at det er flere sterkt markante
grupper av trær/trerekker som har stor betydning for
grønnstruktur og landskapsbildet.

Landskapsopplevelsen og
landskapskarakteren
Det typiske Onsøylandskapet
er også tydelig i Engelsviken-
området. De sterke nord-syd-
gående dragene viser seg i Eng-
elsvikøya, Sundet og havna,
jordbruksarealene i de smale
lengdedalene, Smaugstangen,
Stokkvikberget osv. Karak-
teren viser seg også i de små
kilene og buktene som repre-
senterer idyller på flere måter.
Eksempeler på dette er
Flåtavika, Levvel, Storesanvik

Grønnstrukturens funksjoner
I tillegg til de viktige jordbruks- og rekreasjonsformålene
som kanskje i første rekke forbindes med grønnstrukturen er
det også viktig å se på følgende; -Landskapsverdier, -be-
tydning for kulturhistorie, -for biologisk mangfold og for
lokalklima og luftkvalitet.

Hva mener vi med grønnstruktur ?
I  begrepet “grønnstruktur” inngår alle grønne og bevokste
arealer med eventuelle tilhørende sjø/vann. Herunder private
hager, fellesområder, og offentlige friområder. Også vann kan
være viktig for opplevelsen av grønnstrukturen i tillegg til at
det er viktig for biologiske verdier.

Biologisk mangfold
Til høyre utsnitt av  Plan- og miljøseksjonens kart
produsert i 1997 over biologisk mangfold.
47    Engelsvikøya, søndre dam.
149  Engelsviksundet , strandeng.
291  Moloveien, veikantvegetasjon.
265  Teineholmen.
48    Engelsviken, dam.
147  Haviken, skjellsandforekomst.
296  Grundvik-Storesandvik, veikantvegetasjon.
120  Smaugstangen, barlindforekomst.
297  Smaugstangen nord, edellauvskog.
194  Smaugstangen, sumpskog.

Rekreasjonsverdiene knyttet til sjøen i kystområdet ved
Engelsviken er åpenbare. Når forsvaret etter hvert trekker
seg bort fra Rauøy representerer også dette en en viktig
ressurs for friluftslivet. Landskapsverdier og verdier knyttet
til biologisk mangfold i området er betydelige.
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Kriterier for prioritering av natur-, landskaps- og
rekreasjonsverdier.

Vi har valgt å prioritere områdene i 3 kategorier.

Kategori 1
Områder med meget store verdier for friluftsliv, rekreasjon,lek
og idrett, samt jordbruksarealer.
Jordbruksarealene i form av dyrka mark er vist med egen farge.

Forøvrig er dette arealer som:
Store sammenhengende grønne områder.
Grønnstruktur  i sammenheng med fornminner og kulturminner.
Viktige grønne silhuetter og landskapsformer.
Særpreget vegetasjon og vann, biotoper, stedegen vege-
tasjon.
Regulerte friområder.

Kategori 2
Områder med store verdier for friluftsliv, rekreasjon og
idrett.
Avgrensede enkeltområder med betydning for områdets
grønne karakter.
Mindre restarealer og buffersoner mot kategori 1.
Områder med trær eller busker som kan ha biologisk
korridorfunksjon.

Kategori 3
Områder med verdier for friluftsliv, rekreasjon og idrett.
Dett er i prinsippet resten av den registrerte grønnstrukturen.
I disse områdene kan omdisponering eller fortetting vurderes.
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Rekreasjonsverdiene knyttet til områdene på hver side av
Sundet prioriteres i Kategori 1, d.v.s. område med meget store
verdier. I Engelsviksundet er det dessuten knyttet betydelige
verdier til biologisk mangfold. (Kfr. kommunens egne
registreringer over biologisk mang-fold). Våtmarksområdene,
spesielt på østsiden av Sundet er også viktige. (Buholmen
lenger ut i Sundet har navn etter salteribua som ble bygget
her under de rike sildefiskeriene før århundreskiftet. Bua ble
revet ved århundreskiftet. Også holmene utgjør viktige
rekreasjonsverdier). På østsiden av Engelsviksundet har det
vært en gammel turvei. Denne bør gjenopprettes der den er i
ferd med å forsvinne og den bør videreutvikles til et
sammenhgengende system som også går ut langs
Engelsvikøya på vestsiden av Sundet.

Områdene på hver side av Sundet representerer viktige
natur- landskaps- og rekreasjonsverdier i Kategori 1.
Vestsiden av Sundet vurderes som viktigere enn østsiden.
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Solviken er navnet på FMV-arbeidernes feriehjem på
Engelsvikøya. Navnet skriver seg fra D/S Solviken, som var
navnet på et skip bygget på FMV.  Skipseieren ga en  penge-
gave til arbeiderne som gjorde det mulig for dem å kjøpe
området. Eiendommen er på ca.100 daa. Strandlinja langs
Sandbukta er et typisk område i Kategori 1. At området er
privateiet endrer ikke på dette. Gjennom reguleringsplan kan/
bør området sikres som offentlig friområde. Det bør også
sikres muligheter for turveier langs strandområdene fra
Sandbukta både nordover og sørover langs Engelsvikøyas
vestside. Flåtaviken er et tidligere privateiet friareale som nå er overtatt

av Fredrikstad kommune til offentlig badeplass og friareal.
Kommunen vedlikeholder området og det er utplassert
offentlig toilett som tømmes av kommunen. Det er et område
med store rekreasjonsverdier som bør prioriteres i Kategori 1.
Det er lagt relativt dårlig til rette for offentlig adkomst, spesielt
med tanke på parkering. Det fungerer vel  først og fremst som
rekrea-sjonsområde for den nærmeste lokalbefolkningen.

Over: FMV-arbeidernes feriehjem Solviken med
badeplassen Sandbukta.
Til høyre: Friluftsområdet Flåtaviken.
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Kulturminnevern
Definisjon på kulturminnevern går frem av §2 i “Lov om
kulturminner” :

“Med kulturminnevern menes alle spor av menneskelig
virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter
seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø
menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en
større helhet eller sammenheng”.

I lokal sammenheng representerer kulturminner og kultur-
miljøer både kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og
bruksverdier. Bevissthet og kunnskap om slike områder er
grunnlaget for en lokal identitet. Slik kunnskap er viktig i
arbeidet med å skape trivsel og tilhørighet  for de som bor i
området.

Viktige kulturminner og kulturmiljøer i Engelsviken-
området :

Gravrøys Haviken/Buvik

Skogen. Gnr. 22 er ikke kjent fra middelalderdokumenter. Det
er imidlertid registrert gravhauger på gården.

Skontorp. Gården er trolig i utgangspunktet et torp ryddet i
Engelsvikmarka en gang i middelalderen.

Haviken, Gnr.108. Ble skrevet Hadhauik i 1320. Det er
registrert to gravrøyser på gården. Husmannsplassene
Rødningen, Havik plads og Kollen lå under Haviken-gården.

Østre og Vestre Engelsviken. Dette representerer den første
gårdsbebyggelsen. Gården Vestre Engelsviken tilhørte Lars
Andersen som sammen med sin familie har vært en svært
sentral og viktig person i Engelsvikens utvikling.

Husmannsplasser under Engelsviken:
Engelsvikhuset (Husebingen) fra 1776
Tangen nord på Engelsvikøya. Nevnt i folketellingen i 1801
som husmannsplass under Elingaard.
Bergaas fra 1822.
Reiersmarken (samme som Skogen) er utskilt fra Vestre
Engelsviken tidlig på 1800-tallet.
Risholmen (på holmen utenfor Sandbukta) fra 1865.
Engelsvikdalen fra 1865.
Rauøy. Det har vært to plasser her under Elingaard. (1801).

Smauget. Gnr.107. Det er registrert en gravrøys på gården.
Husmannsplassene Levvel (1822) og Smaugshaken (1891) lå
under gården.

Gravrøys Stokkvikberget

Gravrøys ved Smauget

Buholmen i Engelsviksundet. Her var det salteri under de
store sildefiskeriene før århundreskiftet. Bua som ga navn til
holmen ble revet i 1899 og flyttet til Finnmark.

Fornminner o.l.:

Gårdsbebyggelse og husmannsplasser:

Veier:
Veien fra Gaustad til Engelsviken ble bygget i 1895. Det er
riktig å betrakte veien med nærmeste omgivelser som et eget
kulturmiljø. Også andre gamle ferdselsårer kommer i denne
kategorien.

Hele havneområdet med fiskeindustribedrifter, brygge-
anlegg, slipp osv. utgjør et eget og helhetlig kulturmiljø. I
dette inngår en rekke kulturminner. Sjøbodene er en viktig del
av dette. Det gjelder også sjøboden sør på Engelsvikøya.
Likeså moloer og strandlinjer/svaberg i havneområdet.
Teineholmen er også en viktig del av dette kystkulturmiljøet.
Holmen ble brukt til tørking av teiner. Under de store
sildefiskeriene før århundreskiftet sto det flere boder for salt-
ing her.

Smaugshavna. En god havn som ofte er brukt som nødhavn.
Det skal også ha vært skjenkested her. ved utgravinger under
vann i 1976 ble det bl.a. funnet hollandske krittpiper fra 1600-
tallet.

Smaugstangen. I 1814 hadde norske styrker en bemannet
vaktpost på Smaugstangen.

Kystkultur:

Landemerker:

I en litt stor skala er både Rauøy, Engelsvikøya, Teineholmen,
Smaugstangen og andre karakteristiske lanskapsformer
landemerker. Rauerkalven med høyeste punkt 43 m.o.h. og
Rauer fyrlykt er karakteristiske landemerker. Det kan man også
si om Stokke Varde, berget nordvest for Grundvik. Dette er
også kommentert under natur, landskap og friluftsliv. Viktige
grønne silhuetter og landskapsformer må båndlegges mot
utbygging og inngrep.

Også markante bygninger kan være viktige landemerker. Fra
sjøen er Fryseriet et slikt eksempel. Også sjøboden sør på
Engelsvikøya.

Kollen. Karakteristisk 30 m høy kolle mellom Grundvik og
Buvik. Husmannsplassen Kollen under Haviken gård lå her.
Avmerket på kart fra 1822.

Sveitserstilen: Kfr. side 23, midterste illustrasjon.

Empire: Kfr. side 23, venstre side.

Jugendstilen: Kfr. side 23, høyre side. Akkurat denne
hustypen finnes det flere gode eksempler på i området.

Den gamle Bjellandfabrikken, eller fryseriet, er et fint
eksempel på funksjonalismen eller “funkisstilen”.

Bygninger som representerer gode eksempler på
byggeskikk fra forskjellige stilepoker:
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Den eldre gårdsbebyggelsen representerer i sin helhet
viktige kulturminner. Her representert med Grønli gård.

Engelsviken gamle skole er et viktig og verneverdig
kulturminne. Bygningen er i god stand og i bruk både som
barnehage og eldresenter.
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Det er en rekke kulturminner i tilknytning til kystkulturen.
Det er her representert med disse eksemplene:

Øverst til venstre: Sjøboden sør på Engelsvikøya.

Øverst til høyre   : Sjøbodene innerst i havneområdet som
                                  også utgjør et helhetlig kulturmiljø.

Til høyre               : Tidligere Bjelland,  kan stå som
                                  eksempel både på et landemerke og
                                  all den viktige virksomheten som har
                                  vært, og er, rundt fiskeindustri og fiske-
                                   foredling i Engelsviken.
                                  Bygningen huser nå ulike aktiviteter
                                  knyttet til fiskeindustri.
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Bebyggelsens organisering

Utbyggingsmønsteret på Engelsviken gjenspeiler først og
fremst at det har vært en mer eller mindre “selvgrodd”
utbygging som har kommet gradvis langs de gamle
fedselsårene og i tilknytning til havnemiljøet. Eksempler på
dette er bebyggelsen langs Engelsvikveien, Levvelveien og
Moloveien. Det har vært svært lite styrende planer. Den første
reguleringsplanen av noe omfang, som ble vedtatt i 1974, har
hatt svært liten betydning for utviklingen, og må vel kunne
sies å ha vært et dårlig styringsredskap. Planen er ikke blitt
fulgt opp og den er endret etter behov.  Derfor kan også
bebyggelsesmønsteret i dag virke uoversiktlig og noe rotete

Styrende planer har det først og fremst vært i området nord
for Engelsviken gamle skole og  i et mindre, nyere  hytteområde
i Tangenskauen på Engelsvikøya.

Byggeskikk og bygningshistorie

Som omtalt under avsnittet om historisk utvikling var det også
i Engelsviken en kraftig vekstperiode i en del år før og etter
århundreskiftet. Derfor er det byggeskikk og byggestiler fra
denne perioden som i stor grad dominerer den eldre
bebyggelsen. Det er sveitserstilen som rår grunnen i lange
perioder, kanskje 70 år.  Etterhvert kommer det en del forsiktig
påvirkning fra jugendstil.

Gårdsbebyggelse
Det er naturlig nok den eldste gårdsbebyggelsen  og hus-
mannsplasser som representerer de eldste byggestilene. I
noen tilfeller kan en her finne bebyggelse som går tilbake til
1700-tallet. Dette er en periode som på nasjonalt nivå går
under betegnelsen klassisismen. På en del gårdbebyggelse
kan det gjenspeile seg i stilrene, nøkterne hus med smårutete
vinduer, (rokokkovinduer). Dette er ofte bygninger med høy
kulturhistorisk verdi. Det er få eksempler fra denne perioden.
Det finnes imidlertid eksempler der man gjennom omsorgsfull
restaurering hart tatt vare på den opprinnelige karakteren og
oppnådd fine resultater. Se illustrasjonen under.

I området ved Skolebakken har reguleringsplanen styrt
utbyggingsmønsteret.
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Empirestilen er en videreføring av klassisimen. I Norge

knyttes den til perioden 1805-1835. Empirestilen går i 1835
over i senempiren som varer fram til ca 1870. Disse to stilartene
kan være vanskelig å skille fra hverandre. Karakteristiske
kjennetegn er tak med halv- eller helvalm. Panelet er ofte
lektepanel og inngangsdørene to-fløyede med glassfelt over.
Empirevinduet kan være både smårutet eller 6-delt, men det er
det 6-delte vinduet som normalt betegnes for empirevindu.
Empirestilen var mer utbredt i byene enn på landsbygda.

Sveitserstilen ble helt dominerende i perioden fra 1840- 1920.
Den oppsto egentlig som en landlig byggestil og den ble
gjerne knyttet til interessen for naturen og det sunne liv.
Kurbadene og landstedene for den bedrestilte overklassen er
gode eksempler på dette (kfr. Hankø Bad). Sveitser-
stilperioden faller altså sammen med generelle oppgangstider
og stor aktivitet i mange lokalsamfunn. Det ble bygget svært
mange hus i denne perioden, både på gårdene og ellers. Dette
er grunnen til at sveitserstilen dominerer bebyggelsen i
områder som dette. De viktigste kjennetegnende ved
sveitserstilen er store takutstikk, utskårne bjelker,
løvsagutskjæringer og krysspostvinduer.

Jugendstilen i Norge plasseres i perioden 1890-1920. Den får
en relativt kort levetid i Norge. Dette begrunnes ofte med at
den ikke var “norsk” nok i en periode rundt 1905 når Norge
nettopp var blitt selvstendig og det nye Norge skulle etableres.
Jugendstilen har tydeligvis hatt en viss innflytelse på noe
trehusbebyggelse i området. Den er også  i  noen tilfeller
blandet sammen med sveitserstil. Typiske kjennetegn for
jugendin-spirerte hus er valmede mansardtak med svai mot
gesimsen, karnapp og balkongutbygg, kantede eller
halvrunde. Vindustypene er krysspostvinduer med smårutete
rammer oppe.
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Funksjonalismen.
Funksjonalismens gjennombrudd i Norge knyttes til årene
1925-1927.  Typiske kjennetegn er kubiske sammenstillinger
av volumer og flater. Vinduene er uten sprosser. Det kan være
store vindusflater eller vindusbånd. Takene er flate.

Nyere boliger
De nye boligområdene skiller seg ikke mye ut fra andre
boligområder fra de siste 20-30 årene hvor det har vært
tilsvarende feltutbygginger. Her finner vi en ganske uensartet
blanding av kataloghus og noen arkitekttegnede hus uten
noe helhetlig og samlende preg. Vi kan også observere en
mindre følsom terrengtilpassing i mange tilfeller enn det vi
finner på den eldre bebyggelsen. Det er en tendens til å bygge
på toppene på allerede ganske eksponerte terrengformasjoner.
I flere tilfeller virker dette uheldig og påtrengende for
omgivelsene. Spesielt ved ifyllingsprosjekter innenfor de
gamle strukturene er det viktig å ta hensyn til både
nabobebyggelsens karakter, plassering og volumer.

Fryseriet Tilfeldig valgt eksempel på nyere enebolig i området nord for Skolebakken.
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Ombygde hus og byggeskikk
Uheldige ombygginger, vindusløsninger som bryter sterkt med
husets stil, uheldige fasadematerialer og fasadedetaljer er
ganske vanlig i Engelsvikområdet også, som overalt ellers. På
den annen side kan man registrere en positiv utvikling og en
holdningsendring som har ført til flere gode eksempler på
restaureringsprosjekter og tilbakeføringer hvor tidligere feil
er rettet opp. Det er fortsatt mange hus i området med
potensiale til å kunne få tilbake sitt opprinnelige utseende.
Nye bygninger derimot bør ikke utformes som kopier av
sveitserhus fra århundreskiftet. Likevel kan eldre lokal
byggeskikk godt være utgangspunkt for nytolkninger og mer
moderne uttrykk. Det finnes endel eksempler på dette i
området. Dette gjelder også bebyggelse knyttet til kulturmiljøet
rundt havna og industrien her.

Sveitserhus ved Moloveien. Noen
opprinnelige vinduer er i behold.
Huset kan med relativt enkle midler
tilbakeføres til opprinelig utseende.

Under: Idyll ved Grundvig. Huset
representerer imidlertid et uheldig
eksempel på ombygde sveitserhus.

Under til høyre: Ombygget/ “ødelagt”
jugendhus. Det finnes mange ek-
sempler på denne hustypen i området.
Sammenlign med huset til høyre på
side 23.
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Planer som fortsatt gjelder
Det foreligger 9 reguleringsplaner fra perioden 1974- 1998 som
fortsatt gjelder ifølge siste kommuneplan. Vi synes det er  både
riktig og nødvendig å se nærmere på disse i forbindele med
stedsanalysen. En reguleringsplan er et overordnet element
som i stor grad kan påvirke utviklingen hvis den følges.
Dersom planen ikke følges, eller det er liten vilje til å
gjennomføre planens intensjoner, er det på den annen side
liten grunn til å opprettholde planen. Man bør i alle fall stille
seg relativt kritisk til planer som er opp til 26 år gamle og som
fortsatt ikke er realisert. Både planprinsipper og holdninger til
hva som er en ønsket utvikling har endret seg radikalt i denne
perioden.

Gjennomgangen av planene kan sees på som en nødvendig
evaluering for å klarlegge om planleggingen har virket etter
sin hensikt og om positive resultater er oppnådd. Vi har tillatt
oss å være noe kritiske. Foreldede planer bør oppheves og
evt. erstattes med nye. Et par planer (Solviken fra1983 og
Engelsvikøya I fra 1995) har vi ikke gått nærmere inn på fordi
planene er blitt stoppet i prosessen og altså ikke vedtatt.

En ny plan for Solviken Camping er under utarbeidelse idet
det er annonsert igangsatt reguleringsarbeide. Det er
Fredrikstad Fagforening som driver campingplassen og som
står bak dette arbeidet. Det er interessekonflikter i bruk av
campingplassen med  vinterlagring av campingvogner med
tilhørende plattinger og naboområdene med boliger.
Velforeningen vil engasjere seg i prosessen for å sikre
beboernes interesser.
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Reguleringsplan Engelsviken, 1974
Planen som er utarbeidet i 1972 ble stadfestet i 1974. Dette var
en omfattende og relativt drastisk plan, spesielt angående
nye veisystem. Heldigvis , må man vel si, er store deler av
planen endret i reguleringsplan Engelsviken I fra 1985. F. eks.
er regulert ny trasè for fylkesveien tatt ut av planen. Det som
er igjen av planen omfatter eksisterende boligområder hvor
det er lagt opp til fortetting. Vi merker oss spesielt viktige
friområder inne i bebyggelsen som virker positivt. Et større
felt i sørøst er regulert til ballbaner og lek. Boliggatenes
bredder er fra 8-10m.

Kommentarer:
Planen, som nå er 26 år gammel, er på flere områder ikke
realisert. I noen tilfeller har den nok hatt en viss betydning,
men inntrykket er at den aldri kan ha blitt tatt helt på alvor.
Den må i dag kunne betraktes som et dårlig redskap for
utviklingen fremover. Vi reagerer spesielt på veibredder som
er svært overdimensjonert i forhold til gjeldende anbefalinger
i Veidirektoratets veinormaler. Vi anbefaler at planen oppheves
ved første anledning (f. eks. rullering av kommuneplanen).
Det vil være mer formålstjenlig å lage en kommunedelsplan

for sentrale deler av Engelsviken hvor man kan ta stilling til
hovedprinsipper for utviklingen og hvor det kan stilles krav
om mer detaljerte planer der det er nødvendig.

GJELDENDE REGULERINGSPLANER
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Reguleringsplan Engelsviken I, 1985
Planen er egentlig en revisjon av deler av planen fra 1974.
Den omfatter store deler av de sentrale områdene. Innholdet
kan oppsummeres slik:

Boligformål: Den legger til rette for noe ny boligbygging
som fortetting på ledige arealer. 10-12 boliger?
Forretningsformål: Ved butikken som nå er nedlagt er det
regulert ca. 8 daa til forretningsformål fordelt på begge sider
av fylkesveien.
Industri: Gjelder hele havneområdet.
Landbruksformål: Noen arealer nord for forretningsformålet
og langs Smaugetveien.

Kommentarer:
Planen er ca. 15 år gammel. Planen er på ingen måte gjennom-
ført. Det må vel i dag kunne anses som en fordel. Spesielt
virker veisystemet overdimensjonert i dag. Området som er
regulert til forretning er delvis benyttet til boligformål
(trygdeboliger). Butikken er nedlagt. Reguleringsformålet er

Trafikkområder: Relativt omfattende standardheving på
veisystemet (veibredder) som også medfører at bygninger
må rives. Veibreddene varierer fra 8-10m. Moloveien er f. eks.
vist 9m bred. Det er vist gangvei på østsiden av fylkesveien.
Vei og gangvei er her tilsammen 13m bred.
Friområder: 3 mindre friområder knyttet til boliggruppen
inngår i planen.

ikke lenger aktuelt. Vi reagerer også på at sjøbodmiljøet ved
bukta inngår i boligformålet. Dette bør reguleres til bevaring/
kulturminner. Det samme gjelder egentlig fylkesveien med
nærmeste omgivelser fra Skolebakken til rundkjøring/
snuplass. Store deler av havnemiljøet, Moloveien og  nær-
meste bebyggelse bør også være i denne kategori. Området
innerst i Sundet bør være en del av et sammenhengende areal
rundt Sundet regulert til bevaring/vegetasjonsvern/biologisk
mangfold. Ut fra en helhetsvurdering vil prosjektgruppens
anbefaling være at eksisterende reguleringsplan oppheves.
Det bør om nødvendig utarbeides en alternativ hensiktsmessig
plan (som kommunedelplan eller reguleringsplan).
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Reguleringsplan Engelsviken II, 1985
Plan for boligfelt med 45 tomter nord og øst for den gamle
skolen. Tomter på 700-900 m2. Reguleringsplanen har styrt
byggeområdene i relativt uklare grupperinger. Det er to mindre
nærlekeplassser, hver på ca. 1daa. Hovedadkomstvei med
snuplass i enden har bredde på 5m. Mindre adkomstveier er
regulert til felles adkomst stort sett med samme bredde. Endel
restarealer er regulert til friområder. Noen mindre revisjoner er
gjort i 1989.

Kommentarer:
Bortsett fra hovedveien som ender i en rundkjøring synes vi
planen mangler et klart hovedgrep. Boliggrupperingene er
ikke tydelige nok. Grupperingene er ikke utnyttet til å gi
enhetene identitet. F.eks. er  ikke gruppene samlet om en felles
adkomst, tun, nærlekeplass e.l. Tvert om er det adkomsten
som skiller gruppene. Lekeområdene virker underdimen-
sjonert.

Reguleringsplan Engelsviken IV, 1986
Området sør og vest for den gamle skolen og langs Smauget-
veien. Flere eksisterende boliger inngår i planen. Planen
antyder 4 nye boliger som fortetting. I nordøst med
gangadkomst fra Engelsviken II er det regulert inn en
fotballbane under kraftlinjen  på nærmere 3 daa. Fylkesveien
er regulert 6 m bred. Det samme er adkomstveien i sør og øst.

Kommentarer:
En enkel plan som tar sikte på en forsiktig fortetting i
eksisterende struktur langs veien. Vi oppfatter fotballbanen
som et restareal under kraftlinjen som ikke kan benyttes til
andre formål. Forøvrig vil kraftlinjer normalt være regulert til
formålet “fareområde”. Det kunne med fordel vært mindre
bredde på adkomstveien enn på fylkesveien.
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Reguleringsplan Engelsvik-Eidet, 1991
En liten plan for 3 boligtomter på  vestsiden av Sundet der
eidet er på det smaleste. Planen strekker seg helt ut mot Sundet.
Nord og øst for byggeområdet er det regulert et område til
park. Det er også regulert en felles avkjørsel inn på østsiden
av boligene.

Kommentarer:
Felles avkjørsel kan synes ulogisk og unødvendig så lenge
det er adkomstmuligheter fra veien mot Engelsvikøya. Den er
vel heller ikke bygget. Hva med opparbeidelse av parken?

Reguleringsplan Tangenskauen, 1996
Et område på østsiden av Engelsvikøya på begge sider av
Jonseveien. Øst for Jonseveien er store deler regulert til
friluftsområde, bortsett fra et mindre felt med 6 små utleiehytter.
Vest for veien er det et hyttefelt med 9 hytter. Det er ikke tillatt
med campingvogner i området. Det er restriksjoner på
hyttestørrelsene. Mellom hytteområdene er det regulert inn
et lekeområde.

Kommentarer:
Planen oppfattes som ryddig og god. Friluftsområdet ned
mot Sundet vil være en del av det som bør være et sammen-
hengende friluftsområde langs hele Sundet.

STEDSANALYSEGJELDENDE REGULERINGSPLANER

Reguleringsplan Gnr. 112 Bnr. 56 og 162, 1989
Et boligområde på ca. 7,6 daa. Tomtedeling er ikke vist i planen.
En felles adkomst er regulert med 6m bredde.

Kommentarer:
Et lite fortettingsprosjekt innenfor eksisterende strukturer.
Byggegrenser på 12,5m fra midt vei virker unødig mye i
sammenhenger som dette hvor det godt kan være litt tette
strukturer i forhold til gaten. Veibredden kunne godt vært
nede i 3m.
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Reguleringsplan for gang-/sykkelvei langs fylkesveien fra
Gaustadkrysset til Skolebakken. Under behandling.
Planen tar sikte på å regulere inn gang-/sykkelvei og buss-
lommer på den aktuelle strekningen. Den er lagt på vestsiden
av fylkesveien. Busslommene er delvis ensidig og delvis på
begge sider. Vi merker oss at traseèn er lagt på vestsiden av
låvebygningen ut mot jordet der situasjonen er litt trang.

Kommentarer:
Planen er svært viktig for å sikre skoleveien mot Manstad.
Det er riktig å legge den på veiens vestside. Det store spørs-
målet er vel hva som bør skje med gangveien fra Skolebakken
og mot Engelsvikøya.
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Invitasjon til medvirkning.
Ved oppstart av prosjektet høsten 1998 ble det sendt ut
invitasjon til å delta i prosjektarbeidet til lokale organisasjoner,
lag og foreninger. I tillegg til prosjektledelsen og teknisk drift
i kommunen har prosjektgruppen hatt 10 deltakere som
representanter for lokalbefolkningen.

Åpne møter.
Hele lokalsamfunnet har hatt anledning til å delta på de arran-
gerte åpne møtene og gi innspill til prosessen enkeltvis, eller
gjennom de som representerer lokalsamfunnet i prosjekt-
gruppen. I prosjektgruppen er deltakerne for lokalbefolknin-
gen gitt aktive roller som informanter, kunnskapsformidlere,
premissleverandører, samarbeidspartnere og beslutningsta-
kere.

Prosjektgruppen har hatt jevnlige møter i hele prosjektperioden
og det har vært samlet mye god lokalkunnskap i gruppen.
Tilgangen på informasjon har vært tilsvarende stor. En del
interessekonflikter lokalt har også kommet til uttrykk her.

Det første åpne møtet ble avholdt i januar 1999 med ca. 60
deltakere. Det ble fokusert sterkt på trafikksikkerhets-
problematikk og spesielt skoleveien mot Manstad skole. (Gjen-
nom «lokalsamfunnsprosjektet Manstad» deltok også skole-
elevene fra Engelsviken i registreringsarbeider, som bekrefter
stor utrygghet i forhold til trafikk langs skoleveien). Andre
viktige forbedringstiltak som ble tema her var dårlig fritidstil-
bud for ungdom (behov for større lekeplass/ballbane/skøy-
tebane), nedleggelsen av nærbutikken (arbeide for å få startet
ny), ønker om grendeskole, gatelys osv.

De forskjellige initiativ og innspill kommer i rapporten til ut-
trykk som forslag til tiltak. I motsetning til mer tradisjonelle
planprosesser (kfr. f.eks. Kystsoneplanen) hvor kommunen
utarbeider forslag (høringsutkast) som det er mulig å gi utta-
lelse til, skal denne rapporten gjenspeile mer direkte beboer-
nes ønsker og prioriteringer. I denne sammenheng må man
naturligvis ikke glemme at det  kan være store meningsfor-
skjeller blandt lokalbefolkningen også.

Et nytt åpent møte ble holdt i oktober -99 med noe mindre
deltakelse. Her ble det presentert diverse tiltak som foreløpige
innspill. Dette fikk frem en del synspunkter og reaksjoner
som har vært grunnlag for ny bearbeiding og konklusjoner
fra prosjektgruppen side. Konklusjonene i form av en samlet
rapport, inkludert stedsanalysen er sendt prosjektgruppe-
deltakerne for gjennomgang, kommentarer og endringsforslag
før trykking.

Eventuell ny dagligvarebutikk.
Lokale interessenter har tatt initiativ til å utrede mulighetene
for å etablere ny dagligvareforretning i Engelsviken. De har
vurdert området innerst i Sundet som godt egnet område. Det
er for en stor del kommunen som er grunneier. Planene er i en
tidlig fase. Arealbruken krever dispensasjon fra den regu-
leringsplanen som gjelder nå. Planen er uaktuell og bør uansett
oppheves. Området har en strategisk fin lokalisering i forhold
til flere funksjoner, og en utvikling her kan få stor betydning
for Engelsviken som grendesenter. En kraftlinje som krysser
området gir visse begrensninger pr.dags dato. Innspillet
representerer et lokalt initiativ som prinsipielt støttes av et
flertall i prosjektgruppen. Men det kommer også frem uenighet
om hvordan disse områdene best kan brukes i fremtiden. Flere
muligheter vises på side 34-35.

En tidlig skisse til utvikling av dagligvarebutikk med videre
ved Sundet utarbeidet av initiativtakerne.

TILTAK
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Trafikksystemet generelt
Hovedveisystemet utgjøres av F.v.  403 mot Engelsviken/
Engelsvikøya og 404 mot Haviken/Grundvik og Smauget-
veien. Fylkesvei 403 som går helt ut mot Tangen på
Engelsvikøya er den mest trafikkerte, og da først og fremst
frem til snuplassen i Engelsviken.  Ingen av disse veiene har
et utbygget gang- og sykkelveisystem. Fylkesdelplanens norm
(ATPNG) om at lokalsentra skal ha gang- og sykkelveisystem
til sentrum er fortsatt langt fra realitetene. Skoleveiene er svært
utrygge i dag. Mangelfull gatebelysning er også et  problem.
Det er fylkesveikontorets ansvar å planlegge og å gjennom-
føre tiltak og utbedringer langs fylkesveier og riksveier.

Prosjektgruppens prioritering av tiltak vedrørende
trafikksikkerhet.
For beboerne har  trafikksikkerhetstiltak høy prioritet i
lokalmiljøprosjektet. Innspillene må formidles til  veikontoret
i forbindelse med ferdigstilling av rapporten, og senere følges
opp av lokale krefter som blir utvalgt til dette, (lokal-
samfunnsforum).

Gang- og sykkelveisystemene er for dårlige. Det må skilles
bedre mellom kjørearealer og fotgjengerarealer.   Skole-
veien mot Manstad skole må prioriteres.  D.v.s. egen gang-
og sykkelvei fra Gaustadkrysset til Flåtavikveien. Veien bør
følge østsiden av fylkesveien fram til Skolebakken. Her må
den skifte side. De fleste boligene ligger på østsiden her.
For å unngå inngrep i bebyggelse og tomter på denne
trangeste strekningen bør gang-/ sykkelveien følge
boliggatene innenfor et stykke. Det kan evt. være nødvendig
å fremheve gangprioritet foran kjøring med skilting eller
fysiske tiltak for å redusere fart på kjøring.

Det foreslås at også selve fylkesveien legges på utsiden av
låven ved Skolebakken slik som foreslått for gangveien.
Fylkesvei gjennom gårdstunet er uakseptabelt.

Kollektivtrafikken bør prioriteres ved at det anlegges
busslommer og venteskur på den samme strekningen fra
Gaustadkrysset til Flåtavikveien.

Fargekoder og tegnforklaringer på de etterfølgende
illustrasjonene på forslag til tiltak.
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I svingen ved nåværende snuplass bør fylkesveien rettes ut
av hensyn til siktforholdene. Dette gir også mulighet til å få
bedre kryssløsninger mot Moloveien.

Dagens trasè på F.v. 403 ned mot de sentrale områder i
Engelsviken har en utforming som signaliserer lavere
hastighet. Dette betraktes som positivt i forhold til
trafikksikkerhet. Det bør  ikke være noe mål i seg selv å
heve standarden på denne veistrekningen. Et sammen-
hengende og adskilt gang- og sykkelveisystem  er viktigere
enn utbedring av fylkesveien.

Eksisterende situasjon
Røde linjer viser nåværende tomtegrenser.

Nåværende snuplass går over til en ordentlig opparbeidet
parkeringsplass og snuplassen flyttes opp i Johnseveien til
kryss med veien til Solviken.

Kryssløsning og regulering med skilting må sørge for at
industritrafikk går inn Moloveien. Gjennomkjøring ved
fiskebutikken/restauranten bør unngås. Bryggeområdene
bør være mest mulig bilfrie uten at det går ut over
tilgjengeligheten.

Veibelysningen kunne godt vært bedre. Statens veivesen  har
ansvaret langs fylkesveien, men også kommunale veier har
forbedringspotensiale.

Nytt ideforslag til løsning
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Arealene ved Sundet bør helst sikres og disponeres gjennom
utarbeidelse av en reguleringsplan hvor følgende formål må
vurderes: forretningsareal, offentlig areal, offentlig
friområde og parkering. Lokale interessenter har tatt
initiativ for å kunne etablere en dagligvarebutikk her.
Arealene bør ikke tas i bruk til slike fomål før en helhetlig
plan er utarbeidet og hvor også andre funksjoner i området
er vurdert og forsøkt innpasset: Lokalisering av grende-
skole, evt. barnehage, balløkke/lekeareal og parkering.

I tillegg til forslaget presentert på side 33 og forslaget over
har vi også skissert et alternativt hvor også  funksjoner som
balløkke kan få plass i området.

Grendeskole
Beboerne i Engelsviken uttrykker et sterkt ønske om
grendeskole for  de fire første årstrinnene på barneskolen.
Manstad skole er allerede svært stor og kapasiteten er
sprengt. Dette er også et spørsmål om kortere og sikrere
skolevei, om tryggere og triveligere nærmiljø og om
muligheten til ny boligbygging. To aktuelle lokaliseringer
er området ved Sundet og ved Engelsviken gamle skole.

Engelsviken gamle skole må beholdes som offentlig eiendom.
Dagens bruk betyr svært  positive tiltak i nærmiljøet. Både
eldresenteret med sine aktiviteter, og barneparken, må
sikres fortsatt drift.

Ideskisse til disponering av arealene hvor det er forsøkt å
etablere et slags torgareale, eller sentralt område hvor
viktige sentrumsfunksjoner kan lokaliseres. Dette vil i større
grad markere området som et samlingspunkt, hvor også
trafikken kan ledes til andre aktuelle mål.
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Gamle turstier er i ferd med å forsvinne. Turveisystemer /
muligheter er for lite kjent. Sikring og merking av turstier
er ønskelig.

Som et  større lekeareal med balløkke, (isbane om vinteren)
eller “idrettsplass” prioriteres området mellom Levvel-veien
og Flåtavikveien som er regulert til offentlig friområde i
gjeldende reguleringsplan fra 1985.  Det søkes om midler
fra miljøbyprosjektet for å få i gang  en opparbeidelse av
arealene så fort som mulig.

Det er bred enighet om at campingvognplassen bør nedlegges
og arealet reguleres til boligformål, (gjerne for utbygging
av omsorgsboliger, om ønskelig eller nødvendig). Noe av
arealet bør være friområde/lek. Campingvogn-plassen
betraktes som et svært negativt innslag i bomiljøet.
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Moloområdet bør forbeholdes båt og fritid. På innsiden av
moloen er det likevel viktig å sikre manøvreringsplass på
sjøen for viktige bedrifter  i lokalmiljøet. Både snekker-
verkstedet, slippen og sildesnurperen Onsøyværingen
trenger plass i dette området. Det vil være galt å prioritere
fritidsbåter foran disse. Dette bør sikres i Kystsoneplanen.
Det er foreslått en plass for seilforeningen (brunt felt) ved
moloen. Kommunen har tillatt satt opp midlertidige brakker.
Det er noe konflikter mellom forskjellige brukere av
området.  Kommunen bør ta initiativ til å rydde opp i dette .

Det bør sikres areal for eventuell skøytebane/lekeplass på
Forsvarets eiendom i Flåtavikveien.

Rauøy Fort må sikres som friområde når Forsvaret nedlegger
sin virksomhet her.

Velforeningen  foreslår at østre side av Sundet mudres  slik
at det kan etableres båtplasser på denne siden. I forhold til
naturverninteressene kan dette muligens være et problem
som evt. må avklares gjennom reguleringsplan. Det bør
dessuten utredes om dette er realistisk i forhold til at Sundet
er temmelig grundt helt ut til Evja (nær Lervik).  Det ønskes
også en form for “kanal” mellom Sundet og havnesiden i
form av et tilstrekkelig stort dimensjonert rør som kan gi
gjennomstrømning mellom havnebassenget og Sundet.

              manøvreringsfelt
             næringstrafikk
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Miljøproblemer
Det pekes på en del forhold som går på det ytre miljø og som
det bør være mulig å forbedre. Noen av disse problemene vil
kunne løses med enkle midler og god vilje. Andre vil kanskje
trenge økonomiske investeringer eller eventuelt offentlige
påbud.

Utslipp til luft fra enkelte bedrifter kan være sjenerende.
Kan rensemetodene forbedres?

Avfallshåndteringen kan bli bedre for en del bedrifters
vedkommende. Den bør bedres i tråd med kommunens krav.

Næringsutviklingsmuligheter.
Kan det etableres “Engelsviken Næringsutvikling”? Det er
også introdusert en idè om å etablere et “Fjernarbeids-
senter” ved Sundet. Bakgrunnen er de nye mulighetene som
informasjons- og kommunikasjonsteknologien gir for å
kunne ha sin arbeidsplass hjemme eller et annet   sted enn
der bedriften er lokalisert. Dette krever et lokalt initiativ.

Det er behov for en plan eller strategi for opprydding,
beplantning og belysning. Spesielt i områdene ved moloen,
bukta og bryggeområdene. Det er i dag bl.a. en del tilfeldig
og “billig” møblering med betonggriser, kumringer osv. som
bør fjernes.

Skilting (“Velkommen til Engelsviken”) med veian-
visningsskilt, kart over lokalområdet osv. kan betraktes som
service for besøkende men også ha praktisk nytte for å
kanalisere trafikken dit man helst vil ha den.

En oppslagstavle vil være nyttig, spesielt fordi man ikke har
noen lokal dagligvarebutikk, hvor informasjon m.v. kan
formidles. Gunstig lokalisering foreslås av prosjekt-
gruppen.

Støyproblemer:
Boliger som ligger tett ved, eller på havneområdet, kan i
perioder være noe sjenert av støy fra virksomheter i området.
Alt i alt må det vel  karakteriseres som positivt at det er
virksomhet og aktivitet i området. Det forhindrer ikke at
det godt kan vurderes om det er muligheter for at spesielle
støykilder kan skjermes bedre.

TILTAK FREMTIDIG UTVIKLING

Andre forhold/tiltak som arbeidsgruppen har påpekt og som
bør tas opp lokalt i forbindelse med videreføringen av
prosjektgruppen gjennom et “lokalsamfunnsforum” :

Fergeforbindelse til Valle i Tønsberg.
Det foreligger planer om en fergeforbindelse mellom
Engelsviken og Valle. Velforeningen gir uttrykk for at man
er positive til en mindre passasjerferge. Det forutsetter at
forholdene blir lagt godt til rette for dette. Det vil si god
veistandard, tilstrekkelige parkeringsplasser osv.. Det vil
være positivt dersom en fergeforbindelse kan medføre bedre
busstilbud til Engelsviken. Det slås fast at en bilferge vil
vær uaktuelt fra Engelsviken. Det er praktiske forhold i
havnen som gjør det uaktuelt med ferger av denne størrelsen.

“Velkommen til Engelsviken”. Dagens busskur som i dag er
noe av det besøkende først møter når de kommer til
Engelsviken. Det bør det kunne gjøres noe med.
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Lokalsamfunnsprosjektet Engelsviken går over i en ny fase
ved fremleggelsen av denne rapporten.

Prioriteringer og gjennomføringer av forbedringstiltak skal
prinsipielt bygge på stedsanalysen. Ved rullering av
komuneplanen må stedsanalysen tas frem, og forslag til tiltak
og endringer, som er begrunnet i rapporten, må vurderes som
viktige innspill fra lokalbefolkningen og brukes i forhold til
det. Kommuneplanens rullering bør i størst mulig grad
gjenspeile innspill som er kommet frem i rapporten.

Det bør foretas en grundig gjennomgang av eksisterende
reguleringsplaner med den målsettingen å sanere/oppheve
planer som ikke lenger er aktuelle eller realistiske.

Det skal være et overordnet mål å arbeide for at foreslåtte
miljøforbedringstiltak innarbeides i handlingsplaner og
kommunale budsjetter for at de i neste omgang kan blir
realisert. Spesielt bør velforeningene spille en viktig rolle her.

Beboermedvirkning og påvirkning vil være av avgjørende
betydning i den videre prosessen. Planene er nå at det blir
etablert et “lokalsamfunnsforum” som skal styre det videre
arbeidet lokalt. Her bør bl.a. representanter for velforeninger,
idrettslag o.l. sitte sammen med talsmenn for andre
interessegrupper i Engelsviken.
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Engelsvikens tradisjoner og identitet tas best vare på med å legge maksimalt tilrette
for næringsvirksomheten som er knyttet til havbruk, fiskeforedling og lignende,
inkludert slippen og virksomheter med forbindelser til dette.
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