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G R E S S V I K LO KA LS A M F U N N

Rapporten er utarbeidet av:

Arbeidsutvalgets har bestått av:

Arbeidsutvalget

Gresvik idrettsforening
Gressvik Røde kors

etter initiativ fra og ledelse av
Fredrikstad kommune
Plan- og miljøseksjonen
Miljøbyprosjektet
Pb. 1405, 1602 Fredrikstad
Telefon 69 30 56 00
og med hjelp av engasjerte fagkonsulenter:
Landskapsarkitekt MNLA
Per André Hansen
v/ Per André Hansen og Lars Ole
Klavestad.
Pb. 528, 1612 Fredrikstad
Telefon 69 95 50 00
Fax 69 95 50 01
E-post hansen99@online.no

Trykk: Melsom Grafisk AS

Parallelt med denne stedsanalyserapporten er det utarbeidet en egen rapport (Del 2: Tiltak) som inneholder
både fremtidsvisjoner og konkrete forslag til tiltak. Det er viktig at disse to
rapportene sees i sammenheng.
Stedsanalysen bygger i stor grad på
registreringer av dagens situasjon og
en analyse av kvaliteter, mangler, problemstillinger og stedets framtidspotensiale.

Jan Simensen
Emil Bjerke/
Jan Erik Gundrosen
Rød og Hurrød skolekorps
Jostein Gjerløv
Musikkforeningen Viken
Trond Røed
Gressvik sentrum
Egil Hassing
Gressvik Aktivitetshus
Odd Ragnar Johannessen
Gressvik menighet
Ann Christin Nicolaysen/
Karl Ek
Gressvik båtforening
Finn Rud/
Tore W. Johansen
Gressvik barnehage
Anne Beth Hasseløy
Hurrød skole
Henning Persson
Rød skole
Brit Gundersen/
Åslaug Romundset/
Kjell R. Eriksen
Gressvik ungdomsskole
Geir Thorsen/ Bjørnar Rødje
Thorbjørn Hansen
Gressvik ungdomsskole (elevrådet)
Helén Andersen/ Jørgen R. Rieck/
Thea Størkersen/ Sara Johannesen
Kolberg Volleyballklubb
Rolf Eggen
Onsøy Pensjonistforening
Berit Foss Olsen
Onsøy Handicaplag
Egil Olsen/ Odd Trudvold
Onsøy Grunneierlag
Thor Skaara
Dagali Vel
Sissel Klingvall
Krosnes og Oksviken Vel
Vidar A. Løchen/
John Reinertsen
Viker Vel
John Berge
Oksviken II Vel
Finn Skofterud
Rødslia Vel
Geir Larsen
Rødåsen Vel
Bjarne Standal
Vollebergåsen Vel
Britt Stenakrød
Krosnes Båtforening
Øivind W. Reinertsen
Fredrikstad komm. (Kultur)
Bjørn Heidenstrøm
Fredrikstad komm. (K-delssjef)
Stein Krogsrud/
Anne-Kari Rekaa
Fredrikstad komm. (K-delsleder)
Per Lebesby
Fredrikstad komm. (Teknisk drift)
Hallvard Romundset
Fredrikstad komm. (Plan og Miljø)
Terje Heen/ Siv Niva Lothe/
Rita Heide Eggen
Landskapsarkitekt
Per André Hansen
Landskapsarkitekt
Lars Ole Klavestad

Forslag til framtidige planer og tiltak
er vist i tiltaksrapporten som er kalt
lokalsamfunnsprosjektets del 2: Tiltak.
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S T E D S A N A LY S E F O R G R E S S V I K

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

I

Lokalsamfunnet er
arenaen for folks
hverdagsliv og har
derfor stor
betydning for
trivsel, utfoldelse,
kultur og identitet

- offentlig og privat service til dekning
av folks hverdagsbehov finnes i gang-/
sykkelavstand 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- og sykkelveinett som forbinder boliger, tjenester og
nære friområder.
- lokalsamfunnet har en balansert
befolkningssammensetning og et stabilt sosialt miljø.
- beboerne kjenner tilhørighet til og
kan delta i utviklingen av sitt lokalsamfunn.
- ressursbruken er minimerende. Arealog energiforbruk pr. innbygger bør
være synkende.

Fredrikstad er inndelt i 23 lokalsamfunn og ennå flere nærmiljøer.
I strategisk handlingsplan for miljøbyprosjektet er ett av målene å gjennomføre stedsanalyser og lage tiltaksplaner
for samtlige 23 senterdefinerte lokalsamfunn i Fredrikstad i form av en
"lokalsamfunnsrapport".
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Stedsanalyse og tiltaksplan for Gressvik utgjør ett av disse 23 prosjektene.
Arbeidet med å utvikle "lokalsamfunnsrapporter" har pågått siden 1997
og har vært et nybrottsarbeid - ikke
bare i Fredrikstad - men også på nasjonalt plan.
Det fantes verken på sentralt eller kommunalt hold noen strategier eller
modeller for hvordan "områdebasert
planlegging med medvirkning" skulle
eller burde foregå. Valget falt på en
"åpen" prosess, med en sentral
arbeidsgruppe som representerte ulike
interessegrupper og som fattet beslutningene, åpne folkemøter, samarbeid
med sektormyndigheter samt erfaringer fra andre lokalsamfunnsprosjekter.
Siktemålet er å utvikle lokalsamfunnene i pakt med de mål og anbefalinger
som er utarbeidet. Prosjektet har vært
mangfoldig og hatt et helhetlig perspektiv, og det har blitt lagt til rette for
en best mulig deltagelse fra lokalbefolkningen. Lokalsamfunnet er arenaen
for folks hverdagsliv og har derfor stor
betydning for trivsel, utfoldelse, kultur
og identitet.
Lokalsamfunnet er det viktigste innsatsområdet for å få til en dreining mot
større bærekraft. Miljøproblemene har
etterhvert endret karakter og er i stadig
større grad knyttet til vår livsstil og
levestandard. Måten vi innretter hverdagslivet på har stor betydning for
samfunnets
totale
ressursbruk.
Lokalsamfunnet er stedet hvor miljøpolitikken skal realiseres - arenaen for
den lokale handling.
Vår trivsel avhenger av måten vi lever
på i samvær med andre mennesker og
våre muligheter for å delta i samfunnsutviklingen. Historisk tilknytning, kulturell forankring, identitet, trygghet,
stabilitet, utfordringer, selvrealisering,
helse og sosialt liv er viktige stikkord
for kvaliteten på det livet vi lever.
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HISTORISKE
RØTTER

BYGGESKIKK OG
B E B Y G G E LS E

O P P V E K S TVILKÅ R

Lokalt engasjement
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.
Bærekraftig utvikling
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.
Lokal deltagelse
Hele lokalsamfunnet har fått anledning
til å delta på åpne møter og gi innspill
til prosessen enkeltvis eller gjennom

dem som representerer lokalsamfunnet
i arbeidsgruppa. I arbeidsgruppa har
representanter for lokalbefolkningen,
skolen og lokale organisasjoner, lag og
foreninger deltatt aktivt. De har bidratt
med egen kunnskap, videreformidlet
andres, informert sine grupper, fungert
som “testpanel” for konsulentene og
tatt beslutninger.

Tematikken for stedsanalyser er mangfoldig og spenner over så ulike tiltak
som bevaring av kulturminner og kulturlandskap, istandsetting av lekeplasser, fornying av lokaldemokratiet, ivaretaking av biologisk mangfold, trafikksikringstiltak, etablering av arenaer
for sosialt liv, byggeskikk, kollektivtrafikk, stedstilhørighet og tjenestetilbud.

Å starte med en registreringsfase som
inkluderer opplevde behov eller problemer mener vi har vært strategisk
klokt framfor å begynne med føringer
som skal endre deltakernes adferdsmønster.

Selv om dette dokumentet ikke er juridisk bindende, vil det ha høy status og
stor gjennomslagskraft når nye tiltak
skal prioriteres i Fredrikstad kommune. Også i forhold til fylkesnivået vil
analyse og tiltaksrapport bli brukt som
"brekkstang" for å finne forståelse for
lokale utfordringer som krever statlig
eller fylkeskommunal bistand.

Å endre tilvendte handlinger i en mer
bærekraftig retning tror vi derimot at
dette lokalsamfunnsprosjektet og andre
holdningsskapende tiltak som gjennomføres i miljøbyen vil medvirke til.
Miljøbyprogrammets helhetlige perspektiv og mangfoldige tematikk skal
også gi prosjektet et bredt utgangspunkt med få begrensninger - bortsett
fra at rammen er en "bærekraftig utvikling". I dette ligger at beboerne på
Gressvik gjennom prosjektet har hatt
muligheten til å engasjere seg innenfor
et svært vidt begrep som inneholder det
økologiske, sosiale, biologiske, fysiske, bygningsmessige, kulturhistoriske
og trafikkmessige miljø.
At disse temaene gjennom denne stedsanalyseprosessen har fått noe ulik
behandling når det gjelder grundighet
og konkret tilnærming er en annen sak,
men uansett vil det bli et godt steg i retning av å anvende en helhetlig arbeidsmåte og problemløsning som ser de
ulike miljømål i sammenheng.
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Lokalsamfunnsprosjektet skal først og
fremst gjøre Fredrikstad kommune mer
demokratisk. Dette kan illustreres med
at vi ønsker å gjøre grensene mellom
det kommunale og sivile samfunn så
gjennomhullet at de flyter over i hverandre. På den måten håper vi at de som
bor i lokalsamfunnet får et enda tettere
eierforhold til kommunen.
En viktig effekt av "lokalsamfunnsprosjektet" skal være at en helhetlig organisering av lokalsamfunnsarbeidet settes på dagsorden. Målet er å skape flere
møteplasser for folk som har lyst og
evne til å utvikle lokalsamfunnet sitt,
og at den frivillige sektoren skal få
bedre kontakt med den kommunale
organisasjonen og kommunal planlegging. Med andre ord, det skal skapes en
arena for fellesløsninger, samtidig som
det handler om å styrke demokratiet og
folks lyst til å delta.
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SOSIALE MØTEPLA SSER

K U LT U R L A N D S K A P

Stedsanalysen er i
prinsippet en systematisering av
kunnskap for å forstå stedets historie,
nåværende situasjon og fremtidsmuligheter. Den
gir grunnlag for å
forstå stedets forutsetninger og
muligheter. Den er
plattformen for å
kunne diskutere tiltak og hva som
skal skje med og i
bygda i fremtiden;
hva som skal vektlegges og hvilke
beslutninger som
bør fattes. Å kjenne stedets kvalitet,
særtrekk og historie vil også styrke
tilhørighet til og
respekt for stedet
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Elva var forutsetningen for industristedet Gressvik. Den fraktet tømmeret ned til bruket, og den var farbar med store skuter
som reiste over hele verden. Over ser vi fullriggeren Wendur oppankret i Huthesundet. Den satte rekord Fredrikstad-Australia
på 81 døgn i 1894 (K. Engebretsen: Fr.stadskuter på de syv hav). Stolte skuter og en stor og ukjent verden for småguttene
langs elva den gang som sikkert hadde mange drømmer. Elva var arbeidsplass og samtidig kontaktpunkt med hele verden.
Under ser vi Gressvik-båten som har lagt til ved Gressvik-brygga (foto fra Onsy Historielags tidsskrift “Varden”).
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HISTORISK UTVIKLING

Gressvik er sterkt
preget av
geologisk
opprinnelse,
Glomma og
sagbruksepoken i
Fredrikstaddistriktet

LANDSKAPETS DANNELSE

DE FØRSTE GRESSVIKINGER

erggrunnen består av granitt
som er en hard og sur bergart. Den forvitrer lite og gir
et surt jordsmonn. Denne
bergrunnen er sprukket opp i
langsgående dalfører nordøst-sydvest
som for eksempel i Åledalen og på
Oksviken og med mindre tverrgående
senkninger.

Første spor etter menneskelig aktivitet
finner vi i Gressvikmarka fordi denne
først stakk opp av havet. Her er det
registrert funn fra ca. år 4500 f. Kr.
med et havnivå 40 m høyere enn i dag.
Da havet hadde sunket 20 m lavere (ca.
år 2000 f. Kr.) finner vi en rad med
fangstboplasser langs fjellfoten av
Gressvikmarka i Trondalen. Dette var
da en beskyttet nordøstvendt havstrand.

B

Mange istider har så slitt fjellet ned til
avrundete koller - ofte med ansamling
av stenurer i kollenes sydender som
bevis på isens bevegelsesretning i siste
istid. Ved gradvis landeheving etter
siste istid har deretter havet vasket
disse kollene temmelig rene for løsmasser. De fremstår derfor fortsatt i
dag som ganske vegetasjonsløse og
markerte innslag i landskapsbildet
(Galoppen, Lenafjell, Mulefjell m.fl.).
I tillegg har smeltevann fra isen og deretter Glomma tilført området løsmasser i senkingene. Dette skaper uvanlig
skarpe skiller mellom nakne koller og
fruktbare dalbunner.

Eldste nåværende gård i området er
Åle. Foruten den opprinnelige "opphavsgården" et sted nord i bygda var
resten av Onsøy delt mellom gårdene
Elin og Åle. Etter hvert som landet
steg og havet sank, tok menneskene
stadig nytt land i bruk. Ser vi på et
tidsbilde fra ca. år 500 e. Kr. sto havet
5 m høyere enn i dag, og innenfor
Gressvik og Viker hadde gårdene
Ørebekk, Gressvik, Rød, Krosnes og
Viker blitt utskilt fra Åle.

Mulefjell (her sett fra Åle) er et godt eksempel på de langstrakte, nakne kollene på Gressvik. De følger sprekkemønsteret i berggrunnen (NØ-SV) og isens bevegelse som var i samme retning. Den harde granitten har gitt et sparsomt jordsmonn, og det lille
som var ble skyllet ned i dalgangene den gang havet sto høyere. Resultatet er disse vegetasjonsløse, hvalformete fjellformene
som kjennetegner stedet. Andre eksempler er Lenafjell, Lensmannsfjellet, Galoppen, Hurrødåsen, Vollebergåsen m.fl.
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Kart som viser hvor de første lokalsamfunnsbeboerne
slo seg ned. Havet er vist med blått.
Begge kart er hentet fra “Onsøys historie”.

Kart som viser hvordan kystlinjen så ut 500 år e. Kr. Havet
sto ca. 5 m høyere enn idag, og vi ser hvordan det påvirket
plasseringen av de første gårdene. Åle er eldst.

Foto fra Trondalen som viser landskapet til de tidlige “Gressvikinger”, ca. 2000 år f.Kr. Havet sto 20 m høyere enn idag og
dekket hele dalen som var en skjermet fjordarm med to trange innløp fra øst (se kartet over til venstre). I det som var strandlinje langs hele foten av Gressvikmarka til venstre er det funnet en hel rad av rester etter fangstkultur.

10

LokalsamGressvik 2.qxd

04.11.03

13:21

NAVNEOPPHAV
Rett nord for gården Gressvik lå det en
liten vik (ved nåværende sportssenter)
som antagelig har gitt opphavet til navnet Gressvik - ikke fordi den var gressbevokst - men kort og godt fordi det var
en vik og fordi man koblet dette med
mannsnavnet Grettir. Grettir skal ha
vært en landsforvist islandsk stormann
som slo seg ned her. Stedet er kalt
Grettisvik i Sverres saga.

Side 11

oksalsyrefabrikk (1873) og lutkokeri.
Bedriften fikk elektrisitet i 1872.
Brukseier Jacobsen viste også et sam-

poster plassert rundt i bebyggelsen.
Bedriften hadde også egen sykekasse
med lege og eget brannvesen. Dersom
isforholdene skapte stans i eksporten,

TETTSTEDET GRESSVIK
Gressvik var et laste- og lossested
lenge før det ble et produksjonssted.
Det er nevnt som ladested allerede på
1500-tallet - d.v.s. før anleggelse av
Fredrikstad by. Dersom vi går fram til
første del av 1800-tallet, var
Gressvik/Viker-området fortsatt et
kombinert ladested og landbruksområde hvor folk også drev litt fiske.
Gressvik hadde fått en gradvis økt
betydning som lasteplass for utskiping
fra Fredrikstad. Det var imidlertid
opphevelsen av byenes sagbruksprivilegier i 1860 som førte til en industriell
revolusjon i hele distriktet, og
Gressvik-området fikk sin fulle del av
denne.
Omfanget av denne voldsomme
omstillingen kan bl.a. beskrives med
økningen i folketallet. Mens det i 1855
bodde 183 personer innenfor gårdene
Åle, Hauge og Gressvik, var tallet økt
til 2.459 i år 1902!
Brukseier Julius. N. Jacobsen ble
grunnleggeren av det moderne
Gressvik med anleggelse av et omfattende industrianlegg. Græsvig Bruk
ble anlagt som sagbruk i 1860 og etterhvert med 3 høvlerier. Det var i sin tid
Norges både første eksporthøvleri og
største bedrift for trelasteksport. I tillegg var det på stedet ett sagbruk til
(Molvigsaga el. Nordre Græsvig
Bruk). Senere kom gassverk (1862)

Gammelt foto som viser bare et utsnitt av Gressvik Bruk sett mot Fjeldberg. Store
dimensjoner på Norges største eksporthøvleri ! Fotos på denne siden er fra
“J. N. Jacobsen: Lastehandler...” (Se litt.liste s. 67).
funnsansvar ved å bygge stort sett alt
det et slikt samfunn trengte den gang.
Græsvig Brugs Skole ble startet i 1862,
overtatt av kommunen først i 1929(!)
og brukt helt til 1961. Græsvig
Pigeskole ble startet i 1869, en "håndgjerningsskole" i 1872, Græsvig kirke i
1883 og Losje Dagningen.
Drikkevannsdam ble bygget i
Trondalen med tilhørende ledningsanlegg til Gressvik og med felles vann-

kunne brukseieren sette i gang tapsbringende stenhogging framfor at
arbeiderne
skulle
gå
ledige.
Arbeiderne fikk gratis eller svært billig
den endekappen som oppstod når et
emne hadde vannkant i enden. Det ble
brukt til å bygge knubbhus. Det hevdes at arbeiderne på Gressvik hadde
bedre bostandard enn de fleste andre
steder p.g.a. at de fikk bedre behandling av sin brukseier.

Gammelt foto tatt fra O.A.Hauges vei i 1875. Bedehusberget med Galoppen bak.
Plankestablene ligger ved det gamle posthuskrysset. Gressvikveien er bare jorder.
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BOSETTINGSUTVIKLINGEN
Den første boligbebyggelsen knyttet til
den nye industrivirksomheten skjedde
naturlig nok nært opp til bedriftene (Gressvikveien, Bedehusberget, Liastien, Haugetangen og Ålestranda).
Man unngikk den dyrka marka og de
mest markerte fjelltoppene. Det betød
at man bygde i kantene mellom dyrka
mark og fjellkollene og i de trangeste
daldragene som ikke var viktige for
landbruket. Dette særpreget er i
hovedtrekk beholdt til i dag.
Etterhvert bredte bebyggelsen seg,
men helt fram til 2. verdenskrig var
bebyggelsen sterkt konsentrert til
områdene rundt sagbruk, prambyggervirksomhet og havnevirksomhet
(Gressvik, Ålestranda og Krosnes).
I mellomkrigsåra fortsatte samme
utvikling, men i tillegg skjedde det en
merkbar utbygging i Trondalen, på Åle
og på Rød. Vi fikk også en tydelig hyttebygging på Viker - spesielt strandtomtene i Faratangen og Fjeldskilen
ble utbygget.
Like etter krigen var boligreising viktig, og vi fikk de første eksemplene på
feltutbygging (Parkveien er typisk).
Det var imidlertid først da privatbilen
begynte å bli vanlig - dvs. fra ca. 1960
og utover at det skjedde noe radikalt
nytt. Den økte mobiliteten førte til en
utbygging som bredte seg over langt
større områder og avstander. Fra
Gressvik kirke og nord til Ørebekk ble
området mellom Storveien og Åledalen
bygget ut. Vi fikk videre en sterk
økning i såkalt randbebyggelse langs
veiene. Til sist kom de store byggefeltene på Åle, Rød og Oksviken og de litt
mindre på Viker.
Selv om de første hyttene på Viker faktisk ble etablert tidlig på 1900-tallet,
skjedde det store byggevolumet av hytter i perioden 1960 -1980 og noe mindre i de neste tyve årene.

Side 12

Fortsatt er imidlertid de ulike områdene ganske klart definert i folks
bevissthet. Fordi Åledalen er beholdt
som åpent jordbruksland - og Ålekilene ikke er bebygd med boliger - er
det ikke vanskelig å skille mellom oppfattelsen av Gressvik, Åle og Krosnes
som ulike steder.
Det samme er tilfelle med Viker fordi
randbebyggelsen langs Vikerveien slutter på Oksviken.
Blandingen av gammel og ny bebyggelse har imidlertid ført til at grensen
mellom Krosnes og Oksviken og
mellom Oksviken og Rød er mindre
klare enn før.

STILPERIODER (BYGGESKIKK)
Siden utbyggingen har skjedd over en
periode på snart 150 år, kan vi lese mye
av utviklingen også i stilepokene i de
ulike byggeområdene.
Sveitserstilen dominerte i den hektiske
etableringstiden etter 1860, og svært
mye av den gamle bebyggelsen har det
vi kan kalle "arbeidersveitserstil". Den
har sveitserstilens hovedtrekk, men er
langt mindre påkostet (bl.a. uten rike
ornamenter).
Etter århundreskiftet var det innen
arkitekturen en kort periode med nasjonalromantikk som vi har svært lite av i
dette lokalsamfunnet. Senere kom
jugend som vi har en del eksempler på
før funkis-perioden kom i 1930-årene.
Vi har knapt ekte funkis her i form av
glattpussede murhus, men "byggmester-varianten" har vi flere av - både
som én-etasjers bungalower og som toetasjers "byggmester-hus". De har ofte
hjørnevinduer, liggende weatherbordkledning uten hjørnekasser og helvalmet tak.
Etter 2. verdenskrig ble mye av stilutviklingen styrt av Husbanken og ferdighusfirmaene. De første Husbankhusene måtte være for minst 2 familier,
og bare Husbankens egne typetegninger kunne nyttes (jfr. Parkveien).
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Fortsatt skjedde imidlertid individuell
utbygging der boligen ble planlagt med
utgangspunkt i tomta (se s. 14). Dette
ble imidlertid stadig sjeldnere, og byggevirksomheten medførte gradvis større og større terrenginngrep i omgivelsene. Mest ekstremt er eksemplet
med rekkehusbebyggelsen i Rødåsen
der store områder ble flatsprengt i et
ellers kupert terreng og terrenghøydene ble endret med opptil 6 m.
Utviklingstendensene i samtiden er
ofte vanskelige å se klart, men det er
opplagt at vi har mange ulike forhold
som kjennetegner byggestilen og
utbyggingsprinsippene i tiden rundt
tusenårsskiftet: Eksisterende lokalsamfunn fortettes, mens det forsøkes å
unngå etablering av nye "sovebyer"
som Rødåsen, Oksviken , Slevik o.l.
Aktiv fritid for barna favoriserer mer
sentralt beliggende tomter. Det samme
gjør myndighetenes ønske om minimalisering av transport.
Det er en klar tendens til at eldre boliger rehabiliteres fremfor å rives. Det
bygges langt flere småleiligheter for
ulike omsorgsbehov og som resultat av
delte familier. Gressviks betydning
som forstad for byen forsterkes ved
bedret kommunikasjon (Floa-brua og
byferge). Innenfor arkitektur skjer alt
fra rehabilitering av gamle bygg, gjeninnføring av funkisen i offentlige bygg
og næringsbygg til ferdighusindustriens fortsettelse av typehusproduksjonen. Det siste består av enten rene stilkopier av gamle hus, en videreføring
av ferdighusene fra 70-tallet eller mer
pompøse, Amerika-inspirerte boliger.
Fortsatt savnes en god tolkning av “stedet” som utgangspunkt for god arkitektonisk tilplassing til eksisterende
bebyggelse og terreng.
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Empirestilen er lite utbredt lokalt fordi sveitserstilen dominerte da industrisamfunnet på Gressvik ble etablert. Her er imidlertid et nydelig eksempel på denne nøkterne, velproposjonerte
stilen.

Jugendperioden var kort (ca. 1920-årene), og kom i en epoke med mindre byggeaktivitet. Vi har likevel flere fine bygg i
denne stilen som har knappere utstikk, vinduer som er rutet i
øvre del, ofte svungne former og iblant med mansardtak.

Foto som viser typisk sveitserstil. Denne boligen i Hauges vei
er fint restaurert og har noe mer detaljering enn vanlig for
“arbeidersveitserstilen”.
Sveitserstilen dominerer også på gårdene. Under et foto fra
Hauge gård hvor dessuten helheten i tunanlegget er bevart.

I 30-årene kom funkisen til Norge - lokalt representert med
“bungalow´s” i 1 etasje som her på Habekk og “byggmesterhus” i 2 etasjer som f.eks. i Gressvik allé.
Under ser vi en typisk funkis fra Gressvikveien. Trehus i funkis kjennes bl.a. ved valmet eller flatt tak, funkisvinduer (ofte
hjørneplassert), Weatherkledning uten hjørnekasser og forøvrig rensket for ornamenter.
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Utbyggingen i Parkveien er det lokale eksemplet på offentlig
støttet boligreising etter krigen. Standariserte Husbankhus for 2
familier innenfor en strengt utformet reguleringsplan. Nøkternheten fra funkisperioden er beholdt uten at det nå kalles det.

I perioden 1950-70 skjedde det også en utstrakt utbygging
langs hovedveiene (såkalt randbebyggelse) som senere har
skapt problemer med trafikksikkerhet og bomiljø. Her et
motiv fra Vikerveien.

I 50-, 60- og først på 70-årene ble det bygget enkelte boliger
som ikke var Husbankhus. Noen var mer tradisjonelle (over),
mens andre var mer ekte funkis(under) enn f.eks. de tidligere
bungalowes. Fellestrekket er imidlertid at de ofte fikk en individuell utforming og god terrengtilpassing som kan lære oss
mye fortsatt om å bygge etter tomtas egenart.

Spesielt på 60-tallet ble åsene nordvest på Gressvik bebygd
med eneboliger - individuelt utformet og tilpasset terrenget.
De siste tredve årene er dominert av feltutbygging og typehus fra ferdighusfirmaene. Rød, Rødvollen,og Volleberget er
mest typiske. Feltene Oksviken (foto under), Myråsen og
Dagali har en blanding av typehus og individuelle bygg.
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STILARTER OG ENHETLIGE
STRØK
På de to kartene er det forsøkt inntegnet
ulike strøk som er utbygd innenfor samme
tidsepoke og tilhørende stilperiode.
Her er hensikten å vise hovedtrekkene.
Innenfor perioden 1860-1920 som er vist
som sveitserstilepoken finnes det også
andre stilarter, men da mest som enkeltbygg
og ikke hele strøk. Tilsvarende er det for
de andre periodene. Det er m.a.o. den
dominerende stilarten innenfor strøk med
enhetlig karakter som er angitt.
De byggeområdene som ikke er fremhevet
består av en blanding av ulike stilarter eller er litt for spredtbygd - slik at det er
vanskelig å beskrive området som et enhetlig strøk ut fra alder og stil.
Det er også interessant å se på ulikhetene
innenfor prosjektområdet. Mens Krosnes
har et sterkt enhetlig preg, og Gressvik har
flere, store sammenhengende strøk med
klare karakterer, har ikke Viker det samme.
Dette samsvarer godt med karakteristikken
av stedene som er gjengitt på side 19.
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LANDSKAPSKARAKTER

andskapet er det overordnede
nivået i en analyse av stedets
fysiske form. Det utgjør en helhetlig ramme som rommer
både natur- og kulturmiljøet, og
det er en viktig kilde for historisk forståelse av næringsliv og bosetting.
Gressvik lokalsamfunn utgjøres kort
sagt av landskapet mellom Gressvikmarka og Vesterelva med forlengelsen
til Fjeldskilen.
For å kunne analysere dette landskapet har vi valgt å bruke de fem viktigste
objektene som vi kontinuerlig sanser
for å orientere oss: Bevegelseslinjer,
knutepunkt, barrierer, landemerker og
distrikt (Kevin Lynch).

dalen og Haugeveien (ved Gressvik
kirke).

LANDSKAPSANALYSE

Distrikter eller strøk
Distrikter eller strøk er sammenhengende områder med samme karakter.
Dette kan forstyrres eller forsterkes av
mer kulturelt betingede forhold som
f.eks. skolekretsgrenser. I lokalsamfunn Gressvik er det utrolig mange
strøk innenfor et lite areal. Disse
utgjør fortsatt markerte grenser for
sosial omgang - om enn ikke i like stor
grad som før. Tydeligst er dette i de
gamle bomiljøene som f. eks. Krosnes, Ålestranda og Haugetangen.

L

Det som
kjennetegner
landskapet mest
er de markerte,
nesten
vegetasjonsløse
kollene som ligger
nordøst/sydvest
med elva tett inntil
og med
langsmale
daldrag imellom

Bevegelseslinjer
Med dette begrepet mener vi ikke bare
viktige ferdelsårer, men også markante
landskapsdrag som har en tydelig linjeføring. De nordøst-sydvestgående dragene er skapt gjennom berggrunnens
sprekkemønster og isens bevegelse i
landskapet. De tydeligste eksemplene
på dette er Åledalen med forlengelsen
mot Oksviken, Trondalen og elveløpet.
Virkningen av disse blir betydelig forsterket av de markerte høydedragene
som ligger i samme retning mellom
forsenkningene i landskapet.
Knutepunkt
Når to bevegelseslinjer krysser hverandre får vi et knutepunkt. Selv om bevegelseslinjene ikke behøver å være
veier, virker slike knutepunkt likevel
svært ofte som magneter på ulike etableringer, og de blir derfor strategiske
punkter i utvikling og planlegging av
et lokalsamfunn.
Det mest markante knutepunktet på
Gressvik er Ålekilene. Her møter elva
dragene i Åledalen, Oksviken og Rødsdalen med tilhørende veilinjer.
Andre viktige knutepunkt er Hurrød/
Ørebekk/ Skårakilen, Gressvik sentrum og krysningspunktet mellom Åle-
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Barrierer
Med barrierer mener vi objekter som
fysisk eller visuelt oppleves som
stengsler. I vårt tilfelle er det bratte
fjellskrenter som vi må bevege oss
rundt. Disse medvirker samtidig sterkt
til å skape de såkalte landskapsrommene. De mest markante fjellskrentene er vist på landskapsanalysekartet.
Landemerker
Dette er enkeltobjekter som er iøyenfallende fokuspunkter i landskapet.
Eksempler er kirken, de mest markante
kollene o.l.

LOKALE LANDSKAPSKARAKTERER
Det som kjennetegner landskapet mest
er de markerte, nesten vegetasjonsløse
kollene som ligger nordøst/sydvest
med elva tett inntil og med langsmale
daldrag imellom. Aller mest tydelig
fremtrer dette på Gressvik med
Lenafjell og Galoppen som er sterkt
eksponert mot byen og elva og
Haugefjell (Lensmannsfjellet) og
Mulefjell m.fl. som vender seg mot
Åledalen. I de trange daldragene
mellom kollene ligger tettbebyggelsen,
mens de større, åpne daldragene i stor
grad er opprettholdt som åkerland
(Åledalen og Trondalen).
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Fortsatt er de fleste av de mest markerte kollene beholdt ubebygd (som
f.eks. Lenafjell til venstre). Det samme er tilfelle med området KrosnesViker, men her er ikke åsene like vegetasjonsløse og kolleformete med et
visst unntak av Kølaberget på Krosnes. Derimot er den lange, bratte fjellskrenten langs elva fra Krosnes til Viker meget markant og understreker
bevegelsesretningen i landskapet (bildet under). Det samme gjør fjel-

skrenten som går hele veien fra "Martins plass" til
Fjeldkilen.
Der daldragene dreier til side og møter elva oppstår krysningspunkter mellom ulike bevegelseslinjer, eller det vi kaller knutepunkt. Tydeligst er
Ålekilene og Fjeldkilen.

“Gressvik er det tidligere
brukssamfunnet
mellom de nakne kollene
mot Gressvikfloa´s mudderstrender i øst, med
Gressvikmarka som rygg
i vest og med Skårakilen
og Ålekilen som endepunkter i nord og syd.
Stedet har et svært rikt
foreningsliv og mange
sosiale møteplasser.”
Sett fra Åsgård.
“Krosnes har karakter
som et lokalt havnemiljø
med røtter tilbake til
seilskutetiden. Stedet har
få sosiale møteplasser,
men preges likevel av at
beboerne har en sterk
lokal tilhørighet. Dette
kan skyldes en konsentrert
bebyggelsesstruktur, mye
gammel bebyggelse og en
aktiv velforening.”
Sett fra Fastings skanse på
Glombo.

“Viker har identitet som en liten,
lokal fiskerhavn med små, gamle
sjøbuer, omgitt av en blanding av
boliger, hytter, badested og landbruksmiljø og med få sosiale møteplasser. Karakteren kunne vært
sterkere dersom boligbebyggelsen
hadde vært lokalisert mer rundt
havna. Nå er boligene spredt
rundt i et område som har karakter
av dels boligområde, dels hytteområde og dels landbruksområde.”
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Gammelt foto tatt fra Åsgård:

Her har vi en flott oversikt over bruket(
i n d u s t r i b e b y g g e l s e n u n d e r L e n a f j e l l p å re s t e n a v b i l d e t . Fra v e n s t re s e r v i e n m i n d re s k u t e s o
l i k e u n d e r l i g g e r e t s a g - e l l e r h ø v l e r i b y g g p å t o m t a s o m s e n e re b l e b e b y g g e t a v O d d e n m e k . v. (
mens det eneste bevarte bygget er det som ligger rett bak skutene og med husprammer fortøyd
frakte plank fra land og ut til skutene som lå fortøyd eller oppankret fra Krosnes til Floa. På
flere påler) og merkede fortøyningsringer og -bolter på fastlandet og på Hutholmen. Lengst t
I f o r g r u n n e n n e d e t i l v e n s t r e s e r v i R ø d s b r u k e t p å K r å k e r ø y . Fo t o e t e r h e n t e t f r a J . B e r g w i t z :
skimte at seilskuta til høyre har skorsten (dvs. dampmotor).
E t t u r t i p s : E n k o r t t u r t i l Å s g å r d e r a b s o l u t t å a n b e f a l e f o r å s e p å s a m m e o m r å d e i d a g . Pa r
s y d l a n g s u t s i d e n a v g j e r d e t t i l F M V. H o l d d e r e t t e r t i l h ø y r e s å e r m a n s t r a k s p å t o p p e n , m e n
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ket(egentlig brukene) fra plankestabler og prambyggeri i Ålestranda til venstre til den tyngre
e som laster ved Jada-piren. Oppe i fjellet ligger det store hvite huset til formann Hansen,
. v. ( t i l h ø re r n å G re s s v i k M a r i n a ) . P å n e s t e p a r t i ( m e d p i p a ) e r d e t i d a g i n g e n b e b y g g e l s e ,
øyd inntil. Husprammene var firkantede lektere med enkle bordhus oppå og ble brukt til å
På Krosnes ser vi ennå tydelig både de kraftige fortøyningspålene (en sammensurret bunt av
st til høyre ligger idag hovedanlegget til Gressvik Marina.
i t z : O n s ø h e r re d 1 8 1 4 - 1 9 1 4 ( u t g . 1 9 1 4 ) o g e r s i k k e r t t a t t i f o r b i n d e l s e m e d u t g i v e l s e n . Vi k a n
P a r k é r v e d F M V, g å i n n Å s g å r d v e i e n o g f ø l g d e r e t t e r e t a v d e e l d s t e v e i f a r p å K r å k e r ø y m o t
men pass på barna p.g.a. høy skrent (stenbrudd)!
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Mor
er alltid hjemme
Far
jobbær på “Værste”
Vi
går på ski i Trondær´n
og blandær oss ikke med sossen fra by´n
Onkel
spellær kornett i Viken han er egentlig ganske
god

På
sønda´n går vi på skøyter eller
ski om vinter´n, kastær på stikkæ om
vår´n og badær i Foten om sommer´n

LOKALSAMFUNNET
1960

Halvparten
av båtæne i havna er tun´joller
med 3 hk Taifun eller Crescent ingen låser ´em
Jeg
spellær høyrehalf på
Gressvik

Høsten
er gørr når det ikke er
fotballkamp - eller en fin
film på kino - åsså blir jeg
så lei fete makrellkaker

Det
er tivoli om høsten og alle går dit - siste hovedopptreden blir alltid litt forsinkæ så
døm får sålt no´n remser
tel

De som har opplevd siste halvdel av 20. århundre er kanskje ikke klar over at de har gjennomlevd en av de største samfunnsforandingene i historien - på linje med jordbruksrevolusjonen i stenalderen og den industrielle revolusjonen på 1800tallet.
På få år endret samfunnet seg fra et sterkt kollektivt og lokalt orientert industrisamfunn til et individualistisk og mobilt samfunn orientert mot hele verden. Og før bilens, fjernsynets og kvinnefrigjøringens virkninger har nådd sin ende, girer neste
revolusjon (IT) farten ytterligere opp.

Jeg
jobbær som rådgivær på
PP-kontoret i Rygge

Vi
har hytte på Blefjell og lar
skiæ stå igjen der fordi det
er så lite snø her

Onkel
spellær kornett i Viken
ennå - han er seig og gir
sæ ente så lett
I
sommer dro vi te Læsø og
Skagen - rart å tenke på at vi før
syn´s det var en kjempetur til Søster
- ikke hvert år vi kom dit

Kona
jobbær 3/4 som lærer
på Tindlund U-skole

På
sønda´n går vi en tur i Fredrikstadmarka og tar oss en middag ved
ælvepromenaden etterpå

lokalsamfunnet
2000
Jeg
og kona spellær golf nå
- til og med når vi er på vinterferie i Malaga
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Om
høsten drar jæ på
jakt med no´n kameratær
mens kona drar på “jentetur”
til Kanariøyene - ærn´te helt
trygg på det dær men, men...

Datræ
vår går på Blindærn og
studerer sosialantropologi - jæ
blir så sleten av å forklare
alle hva det er
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GENERELL SAMFUNNSUTVIKLING

et er ikke lett å beskrive sin
egen samtid, men enkelte
utviklingstrekk bør trekkes
fram fordi de har konsekvens for videre planlegging
- enten det er trender vi ønsker å legge
til rette for - eller det er trender vi
ønsker å sette inn mottiltak overfor.

Svakere lokal tilknytning
Kombinasjonen av å spre arbeidsplassene, servicetilbudene og boligområdene (økt mobilitet), økt kvinneandel i
yrkeslivet og økt reiseaktivitet har ført
til at tilknytningen til lokalsamfunnet
(lokalpatriotisme og lokal kontakt) er
klart svekket i løpet av de siste 30-40
årene.

ET SAMFUNNSSKIFTE SKJEDDE
OMKRING 1970

Konflikter og paradokser:
* Til tross for effektive transportmidler, til tross for at telekommunikasjon
har redusert behovet for å flytte på
mennesker, og til tross for at transport
fortsatt er kostbart - brukes det likevel
mer tid til reising enn noensinne.
* Fritida er blitt sterkt organisert (spesielt for barna) med kraftig økt behov
for transport.
* Ferdigprodusert underholdning servert privat i hvert hjem (TV) konkurrerer med lokale, kollektive tiltak.

D

Fra et gammelt
industrisamfunn
hvor det meste av
livet foregikk lokalt
med sterke sosiale
bindinger og sterk
lokal tilhørighet
til et lokalsamfunn
med åpning til
hele verden hvor
utdanning, jobb,
handel og
fritidsaktiviteter tar
plass regionalt,
nasjonalt og
internasjonalt

Mens industrireisingen førte til store
omveltninger i siste halvdel av 1800tallet, skjedde det egentlig ingen raske
endringer i lokalsamfunnet før ca.
1970. Da begynte privatbil og TV å bli
vanlig, kvinnene tok fra da av stadig
mer del i det lønnete arbeidsliv og spesialiseringen i næringslivet økte raskt.
Økt mobilitet
Den økte mobiliteten førte raskt til
flere betydelige endringer som ennå
ikke har stoppet opp:
* Arbeidsplassene ble spredt lokalt og
regionalt.
* Serviceområdene ble spredt lokalt
(Ørebekk, Gressvik, Ålekilene) og
regionalt, samtidig som de små nærtilbudene forsvant p.g.a. konkurranse
med "de store".
* Boligområdene ble spredt til sovebyområder (Rød, Oksviken, Dagali/
Brekke, Slevik).
Økt materiell velstand
Teknisk/økonomisk utvikling etter 2.
verdenskrig og derettert en markert
økning av kvinner i arbeidslivet førte
til økt velstand som igjen fører til økt
utdanningsnivå, økt kjøpekraft og kortere arbeidstid. Resultatet ble at:
* Valgmulighetene m.h.t. jobb, sosial
kontakt og fritidssysler økte drastisk.
* Boligstandarden steg kraftig i kvalitet og kvantitet pr. familiemedlem.
* Interessen for reiser og fritidsaktiviteter økte betydelig.
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UTVIKLINGSTENDENSER
AKKURAT NÅ:
* Flere ønsker å bo sentralt igjen (spes.
yngste og eldste).
* Flere ønsker lettstelte leiligheter og
mer fritid i stedet.
* Fritidstilbudene tillegges mer vekt.
* De som ikke vil bo sentralt ønsker
oftere å kombinere bolig og hytte.
* Krav til miljøhensyn øker på alle felt
(bolig, jobb, fritid).
* Industrien blir automatisert, flere
sysselsettes i service (off./privat).
* Data reduserer behovet for transport
og gir større frihet ved valg av jobbsted
og boliglokalisering.
* Kommunikasjonene mot Oslo vil
øke mulighetene for pendling.
* Kjernefamilien krymper.
* Kontakten med slekt minker.
* Flere og flere barn vokser opp med
bare én forelder.
* Ensomhet er rangert som folkesykdom nr. 1.
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Jo høyere bærekraft lokalsamfunnet har - jo bedre blir
den enkeltes trivsel - jo mindre blir behovet for å reise
bort i fritiden - og jo bedre grunnlag får neste generasjon

Rio-konvensjonen
lokal agenda
kommuneplan
handlingsprogram
RPR for barn og unge
RPR for Oslofjorden
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F O R U T S ET N I N G E R O G M Å LS ET T I N G
F O R U TV I K L I N G AV G R E S S V I K
LO KA LS A M F U N N

FORUTSETNINGER

F

ør det kan settes opp en målsetting for lokalsamfunnet, må det
klargjøres hvilke overordnede
rammer som det må tas hensyn
til:

Rio-konvensjonen om bærekraftig
utvikling (motto: Tenk globalt handle lokalt ! )
Den sier at vi skal tære minst mulig på
ikke-fornybare ressurser og samtidig
forurense minst mulig. Det som i dag
står i størst motsetning til en slik målsetting er:
* For stort forbruk av landbruks-,
natur- og friluftsarealer
* For stort forbruk av fossile brensler
(bl.a. til transport)
* For stor forurensing p.g.a. forbrenning av fossile brensler
Vi kan:
+ Fortette eksisterende lokalsentra
+ Tilrettelegge bedre for sykling
+ Bedre kollektivtrafikktilbudet
+ Forsterke lokalt servicetilbud
+ Stimulere til lokalt friluftsliv
Areal- og transportplan for Nedre
Glommaregionen (ATPNG) er vedtatt
av fylkeskommunen og sier at redusert
transportbehov skal tillegges langt mer
vekt i planleggingen.
Dette vil øke presset på boligbygging
på Gressvik og tilsvarende redusere
presset på boligbygging på Viker.
Vi kan: Samme som forrige punkt.
Rikspolitiske retningslinjer for
Oslofjorden (RPRO)er vedtatt av staten for å beskytte strandsonen bedre.
Her betyr det et forsterket vern av ubebygde arealer mot Vesterelva syd for
Krosnes. Kommunen kan dessuten
søke om tilskudd for å vinne tilbake
"tapt" strandsone.
Vi kan:
+ Verne naturområdet mellom Kros-

nes og Viker
+ Verne strandsonen i Faratangen
+ Øve press for bedre tilrettelegging
av badeplassene i Faratangen
Rikspolitiske retningslinjer for barn
og unge er også vedtatt av staten og
de forsterker kravet om at barn og unge
skal gis et trygt og stimulerende oppvekstmiljø (omfatter flere sosiale forhold som denne rapporten ikke
behandler).

*

*
*
*

*
Vi kan:
+ Forbedre trafikksikkerheten
+ Forbedre lekemiljøene
+ Forbedre idrettstilbudet (ny hall)
+ Forbedre utemiljøene på skolene
+ Stimulere frivillig barne- og ungdomsarbeid
Lokalsamfunnet skal styrkes
Dette er en vedtatt satsing i kommunens miljøbyprogram og et grunnlag
for arbeidet med denne rapporten.
Vi kan:
+ Tenke helhetlig om lokalsamfunnet
i alle forhold som berører det
Vern av biologisk mangfold ble vedtatt av kommunen i form av en rapport
fra 1997. Den omfatter en kartlegging
av nøkkelbiotoper og forslag til tiltak
for å bevare artsmangfoldet.
Vi kan:
+ Rette spesiell fokus på strandsoner,
bekker, dammer og skogsbryn som
de mest artsrike naturtypene i vårt
lokalsamfunn samt å bevare sammenhengen i grøntområdene som
viktige trekkveier og spredningskorridorer
Andre viktige fakta som gir rammevilkår
* For liten variasjon i boligtilbudet
totalt og innenfor de enkelte strøk
* For kostbart for førstegangskjøpere i
boligmarkedet
* Antall og andel eldre vil øke og gi
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økt behov for boliger, pleie, sosiale
tilbud m.m.
For få tilbud lokalt rammer spesielt
dem uten bil (unge, eldre og ressurssvake)
For liten sosial kontakt.
For liten voksenkontakt for mange
barn
Kommunen får neppe mer midler til
drift og vedlikehold. Dette er en påstand og ikke fakta. Tendensen er
imidlertid klar
Åledalslinjen skal erstatte Storveien
som gjennomfartsåre

Vi kan:
+ Bygge mer variert (også blokk)
+ Bygge mer for å dempe prispresset
+ Øremerke prosjekter for nyetablerte
+ Ikke basere lokale tilbud på at alle
har bil
+ Skape sosiale møteplasser som øker
kontakten mellom generasjonene
+ Øke samarbeidet mellom kommune
og frivillige organisasjoner
+ Ha en handlingsplan for Gressvik
sentrum når Åledalslinja blir bygd

MÅLSETTING FOR GRESSVIK
Gressvik lokalsamfunn definerer følgende målsetting for sitt lokalmiljø:
Et livskraftig og godt lokalsamfunn
må satse på å styrke tettstedene innholdsmessig og kvalitativt, redusere spredt utbygging som er særlig
transportkrevende, legge vekt på et
variert botilbud tilpasset alle grupper, øke bo-ligtilbudet slik at det blir
bedre balanse mellom tilbud og
etterspørsel, legge til rette for etablering av lokale arbeidsplasser, stimulere lokale tilbud av tjenester,
idrett, kultur o.a. foreningsliv, etablere flere sosiale møteplasser på
tvers av generasjoner, bevare viktige
naturmiljøer, tilrettelegge for god
kontakt mellom bomiljø og naturmiljø (god grøntstruktur) og ha fora for
å kunne påvirke lokalmiljøet.
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Mellom Sportsenteret og elva ligger det en stor industritomt som i
mange år har ligget brakk. Den kan bli et flott boligområde, men bør
ha høy utnyttelsesgrad for å bekoste istandsetting av elvekanten.

Rett syd for Gressvikbrygga og nord for Gressvik Marina ligger et areal
hvorav noe er gammel industriruin og noe er nyere virksomheter i enkle
lokaler. Tomta utgjør et sentralt punkt i en ny sterk boligsatsing på stedet.

Samme område sett nordover fra Gressvik Marina i syd. Marinaen holder god standard og kan med fordel innpasses i et attraktivt bomiljø.

I Ålestranda er industribygg av lav standard klemt helt opp til boligbebyggelsen. Samme resonnement kan nyttes her som for “Bruket”.
Arealene kan med fordel omdisponeres til konsentrert boligbebyggelse.
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S T R AT E G I F O R B O L I G U T V I K L I N G

t fra det som er sagt foran er
det mer riktig å satse på å
fortette eksisterende lokalsentra og å utvide disse i
gunstig retning fremfor å
etablere flere rendyrkede bomiljøer
løsrevet fra lokalmiljøet forøvrig. Ved
fortetting og tettstedutvidelse må det
legges vekt på å bevare særpregede
bygningsmiljøer, verdifull grøntstruktur (inkl. lekeområder) og karakteristisk landskap.

U

“Det er særlig
mangel på
leiligheter for unge
nyetablerte, for
eldre og for
ressurssterke som
ønsker seg
blokkleilighet med
høy standard”

“Det er vanskelig
å finne andre
ledige arealer på
Gressvik som er
like sentrumsnære
og
transportgunstige
som arealene ved
elvefronten”

Gressvik
For Gressvik er det mulig å fortette
internt i tettstedet, omdisponere brakklagte industriarealer langs elva og
utnytte ledige arealer på Åle, Volle-berget og Rødvollen. De siste er noe mindre i tråd med målsettingen enn de første.
Alternativer som forkastes er å ta i bruk
landbruksarealene i Åledalen, landbruksarealene i daldraget Øre-bekkTrondalen samt å bryte markagrensa.
Elvefronten
Arealene langs hele elvesida på Gressvik har vært nyttet til industri- og havneformål siden bruksetableringen i
1860. Også i dag er det meste regulert
til industri. Store arealer er imidlertid
enten lite intensivt utnyttet eller ligger
brakk. Det er få bedrifter som utnytter
beliggenheten mot elva. Unntak er fiskeutstyrsbedriften Rapp Hydema og
ulike marinaanlegg. En tendens til å
tenke bolig har allerede begynt, jfr.
Bruket borettslag.
Reparasjon og ombygging av gamle
kaier for å kunne ta imot store lastebåter er svært kostbart, og flere og flere
innser at dette vil skje over Øra havn
fremfor ved individuelle anlegg.
Det faktum at det har vært anledning til
å etablere bedrifter på stedet i mange år
uten at det har gitt store resultater, er en
indikasjon god nok på at bedriftene
legger mer vekt på andre forhold i dag
enn bare sjøkontakt. I stedet preges
deler av området av mange års forfall.
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Ved en større boligsatsing kan områdene omdannes fra industriruin til høykvalitets bomiljøer - til glede for beboerne og hele lokalsamfunnet. Stedet er
både sentrumsnært på Gressvik, har
kort gang- og sykkelavstand til byen
over Floa-broa og korte avstander til
buss og ferge. Det er vanskelig å finne
andre ledige arealer på Gressvik som er
like transportgunstige som boligområder. Det vil også bli mindre næringstrafikk gjennom "Gamle Gressvik" enn
om man viderefører industrisatsingen
på stedet. Likevel blir det viktig å få til
en god trafikkregulering.
Mulighetene for en mer konsentrert
boform ligger godt til rette p.g.a. åpenheten mot elva - noe som igjen gir god
arealøkonomisering og lavere opparbeidingskostnader pr. bolig.
Det gir i sin tur mulighet for et mer
variert boligtilbud og et mer sammensatt bomiljø. Det må legges vekt på at
området skal oppleves som en del av
totalmiljøet på Gressvik og ikke som et
minitettsted orientert bort fra lokalsenteret. Ny bebyggelse må ikke planlegges slik at eksisterende, gammel
bebyggelse mister sin elvekontakt og
blir en "bakgård".
En boligutbygging langs elva vil lette
presset på mer konfliktfylte utbyggingsområder.

Ulempen med å bygge boliger langs
elva er at enkelte bedrifter på sikt må
finne seg andre tomter eller lokaler. I
tillegg må gammel spunt fornyes. Det
er kostbart, men det ville vært langt
mer kostbart å oppruste samme partier
til industrikaier.
I sentrumsplanen er det en idéskisse
som viser utbygging av ny øy på sandbanken på Floa. Det vil gi ekstremt
kort og god gang-/sykkeladkomst til
byen - hele tiden langs vannet og uten
parallellføring langs eller kryssing av
sterkt trafikkerte veier. Samtidig ska-
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pes et meget særegent lite boligsamfunn ute i vannet à la Venezia.
Ulempen er at lokalklimaet ikke er
særlig gunstig med kraftig kuldedrag
fra Seutelva om vinteren og sydvesten
inn Vesterelva for øvrig. Idéen bør
imidlertid ikke forkastes totalt. Det
kan for eksempel være aktuelt å bygge
småbåthavn e.l. Ved å kombinere et
stort byggeprosjekt med en så god
gang-/sykkelveiforbindelse mot byen
vil det bli svært ressurs- og tidsbesparende for den enkelte å la bilen stå. Det
er jo grunn god nok til ikke å forkaste
idéen!
Krosnes
For Krosnes vil en oppfølging av målsettingen bety å satse på å fortette på
store tomter og samtidig omdisponere
deler av eksisterende industriområde til
boligformål.
Terrengmessig har
Krosnes klare ytre grenser som det er
viktig å holde seg innenfor slik at stedets karakter styrkes fremfor å svekkes. Ved omdisponering av tankanlegget er det viktig at ny bebyggelse blir
av en slik art og omfang at den oppfattes som en naturlig videreutvikling av
stedet. Samtidig bør det vurderes å
omdisponere deler av tankanlegget til
nye typer arbeidsplasser som kan
forenes med begrenset kapasitet på tilførselsveien. Eksempel på dette er
kunnskapsbedrifter som har svært lite
transportbehov. Det er viktig å ha
lokale arbeidsplasser.
Viker
På Viker er det vesentlig å ikke la
området bli enda mer utflytende. De
sentrale områdene må prioriteres til
boligformål slik at stedet blir tydeligere. Det vil si å ta i bruk sentrale
landbruksarealer, utfyllingstomter,
fjellarealer, fortetting på store tomter
og å omdisponere på lang sikt de hytteområdene som ligger tettest opp til
bomiljøene og delvis inne i. Gjort på
rett måte vil Viker kunne bli et karakterfullt lokalsamfunn med langt flere
tilbud enn i dag. Til det kreves flere
beboere. Da kan også stedets trafikknutepunkt bli mer enn et veikryss med
et bedehus, en nedlagt butikk, et busskur og en avfallstasjon.
Variert botilbud
Lokalsamfunnet har i dag et for lite
variert botilbud. Befolkningsstørrelsen
som er på høyde med en liten norsk by

Den vurderingen som er omtalt nederst på denne siden fører for Gressviks del til
en anbefaling om å satse tungt på å vende seg mot elva igjen, dvs. omforme dårlig
utnyttede industriarealer til bomiljøer med høy miljøstandard. I tillegg kan resten
av landskapsrommet mellom Vollegerget og Rød utnyttes samt Himmelfjella.
skulle tilsi et mer variert tilbud. I øyeblikket er det totale utbudet av boliger
i hele kommunen for lite, men lokalt er
det særlig mangel på leiligheter for
unge nyetablerte, for eldre og for ressurssterke som ønsker seg blokkleilighet med høy standard. I disse gruppene må svært mange ut av lokalsamfunnet for å få dekket sitt behov. En
utbygging av elvefronten med særlig
vekt på variasjon i boligtilbudet vil
kunne bøte på dette. Det bør imidlertid
også satses på prosjekter som kan forventes gjennomført i løpet av kortere
tid, idet en samlet plan for elvefronten
neppe vil foreligge helt umiddelbart.
Konklusjon nye boligområder
I prosjektartbeidet har arbeidsutvalget
vurdert ulike utbyggingsalternativer ut
fra ulike kriterier. Særlig ble det lagt
vekt på identitetsskaping, nærhet til
service og sosiale møteplasser og minimalisering av konflikt med natur, miljø
og friluftsliv. Resultatet er vist på kartskissene på denne siden.
NB! De to utbyggingskartene har
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ikke samme målestokk. Kartet over
Gressvik er mer forminsket enn
kartet over Viker.

For Viker fører samme resonnement til
en anbefaling om å styrke boligbyggingen rundt selve Vikerkilen og i
Losjeskogen.
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“En bygnings indre tilhører eieren,
men dens ytre tilhører hele verden”
(Victor Hugo)
Byggeskikk
Det er også viktig å ikke bare tenke på
hvor og hvordan det skal bygges nytt,
men at vi har en stor bygningsmasse og
eksisterende miljøer som vil være de
dominerende også i framtida. Da er
det viktig å se på hvilke muligheter vi
har til å gjøre disse til enda bedre bomiljøer.
Mye av dette behandles i andre kapitler
som Trafikksikkerhet, Grøntstruktur
(inkl. lek), Sosialt liv o.l. Her skal derfor nevnes bare det som omfatter estetikken i det fysiske bomiljøet - eller
det vi kaller byggeskikk.
I byggeskikkarbeidet er det viktig å
tenke helhetlig. “En bygnings indre
tilhører eieren, men dens ytre tilhører
hele verden” (Victor Hugo). En bygning må gjerne ha sin egen identitet,
men samtidig skal den være med på å
gi hele strøket en karakter. Dersom det
siste neglisjeres, blir bildet gjerne kaotisk, men hvis en samlet regulering av
strøket er for streng, kan resultatet bli
kjedelig og monotont. Harmoni opp-

nås ved en passe variasjon innenfor en
felles ramme.
Eldre bygningsmiljøer (før ca. 1920)
hadde slike uskrevne rammer fordi det
ikke var andre aktuelle byggeteknikker
eller materialer. Uten strenge reguleringer fikk bebyggelsen likevel sterke
fellestrekk. Idag er valgmulighetene så
mange at dette ikke oppnås uten
videre, og de samme kvalitetene er
ikke lett å planlegge.
Stikkord i byggeskikksarbeidet bør
være helhet og respekt.
Helhet omfatter både den enkelte bygning, hele anlegget (bolig, uthus, gjerde,port, tuntre) og hele strøket.
Vi har mange fine eksempler på enkle
bolighus som har ivaretatt en slik helhet (se illustrasjoner side 29 og 30).
Det motsatte av helhetstenking er sektortenking - noe som ble sterkt økende i
samfunnets måte å bygge landet på etter
2. verdenskrig. Sterke fagmiljøer vok-

Fint eksempel på et bevart helhetlig bygningsanlegg i J.N. Jacobsens gate:
En enkel sveitserbolig med uthus i nabogrensen, gjerde, port og et gammelt frukttre som tuntre.
Helheten er summen av detaljene, og her er disse med få unntak bevart i sin opprinnelige stil. Det gir karakter og i tillegg en fin romdannelse på en liten tomt.
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ste fram innen økonomi og ulike ingeniørfag. Utbyggingen av de fleste norske
kommuner ble faglig nokså ensidig styrt
av personer med kompetanse innen byggeteknikk og kommunalteknikk (se
illustrasjon under og fotos på s. 31).
Kimen til en ny tendens kan settes til
arkitekturvernåret 1975. Samme år ble
det stadfestet en reguleringsplan for
Gressvik sentrum som ville rasert viktige deler av eksisterende miljø dersom
den var blitt gjennomført! Det tar tid å
skape nye holdninger i innarbeidete
fagmiljøer. Senere har imidlertid myke
verdier som sosialt liv, natur- og miljøvern og estetikk kommet sterkere inn i
samfunnsplanleggingen.
Respekt omfatter både hensyn til naboskap, strøkets karakter og kulturelle
røtter. Nybygg kan sammenlignes med
musikalske komposisjoner. Store komponister som f.eks. Grieg skapte ny,
stor musikk med klare røtter. Det er
kanskje det som likevel er vanskeligst!

Eksempel på sektortenking framfor
helhetstenking (Bjerkelundsveien).
En til tider ukritisk måte å framføre
strøm og telefon i luftstrekk på har
enkelte steder skapt et visuelt kaos.
Jordkabling og færre master ville
skapt et helt nytt og triveligere bilde.
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To flotte anlegg som kan lære oss mye - bl.a hva som oppnås med omsorgsfullt vedlikehold - og om nødvendig - restaurering.
Over et eksempel på enkel “arbeidersveitserstil”, men som får åpenbare kvaliteter ved at det er tenkt komplett anlegg: Hus, to
uthus, gjerde, port, tuntre og fine bygningsdetaljer - alt plassert nede i landskapet mellom de nakne kollene på Gressvik.
Under et mer staselig hus i overgang mellom sveitserstil og Jugend. Det har sveitserstilens bygningsform, store takutsikk og
krysspostvinduer, men med Jugendvinduer i midtpartiet.Også her er det lagt vekt på å bevare kvaliteten i anlegget som helhet.
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Krysset ved bedehuset på Viker er det lokale knutepunktet. Byggeskikk handler ikke bare om bygg, men også om å forme steder.
Inntrykket ville vært ganske annerledes dersom kommunen kunne funnet en mer diskret plassering av igloene, redusert asfaltarealet i det utflytende krysset betraktelig og laget en minipark. Samtidig kunne med fordel bygget fått beholdt sine originale
sveitserstilvinduer. Det er tross alt den mest iøyenfallende fasaden på stedet(se foto s.43).
Under ser vi hvordan Hauge gård på Gressvik er gjemt bak nybygg som ikke er tilpasset og med et virvar av luftstrekk foran.
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I Ålestranda er det etter 1970 etablert
industribygg kloss inntil boligbebyggelsen i Haugetangen (se også s.24).
Samlokaliseringen er uheldig, byggene har en enkel standard og planlagt industrivei langs sjøen fra Ålekilene blir neppe realisert.
Konsekvensen av dette bør være en
omdisponering av arealene til boligformål - sentrumsnært og med
Gressvik båthavn som tilliggende
miljø- og identitetsfaktor.

Åledalen utgjør det mest markante,
lokale daldraget med et fint kulturlandskap der historiske veilinjer og
historisk bebyggelse fremtrer særlig
klart på vestsiden i overgangen mot
Gressvikmarka.
På en liten høyde (til venstre på bildet) ligger Åle gård som sammen med
Elingård er én av de to første gårdene
i Onsøy som ble utskilt fra en ukjent
opphavsgård i Ørmen-trakten (jfr.
bygdeboka. Se også kart s. 10).
Også på Ørebekk er det et fint kulturlandskap, men en eventuell næringsutvikling her vil ikke gi den samme
konfliktgraden som i Åledalen m.h.t.
konfliktlinje mot boligområder, historisk bosettingsmønster, - og ikke minst
- trafikken som ved næringsutvikling
på Ørebekk ikke behøver å bli trukket
inn i lokalmiljøet. En naturlig avgrensing mot nord er vegetasjonsbeltet som følger bekken fra Skytterhuset
til Skårakilen (se foto under).
Foto fra Skåra som viser vegetasjonsbremmen som følger bekken fra
Gressvikmarka til Skårakilen. Denne
vil danne en naturlig “vegg” og
avslutning på næringsområdet på
Ørebekk og uten at det eksponerer seg
unødig i kulturlandskapet i nord.
Det settes dermed en naturgitt grense
for tettstedet som unngår å virke
unødig utflytende.
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S T R AT E G I F O R N Æ R I N G S U T V I K L I N G

“Mange bedriftslokaliseringer kan i
ettertid sies å
være dårlige”

“En utbygging i
Åledalen vil gi en
maksimalt lang
konfliktlinje og
samtidig berøre et
meget fint
kulturlandskap”

æringsvirksomhet er i dag
spesielt knyttet til områdene
Ørebekk, Gressvik sentrum,
Gressvik Bruk, Ålekilene,
litt på Krosnes og litt på
Viker (fiske).

N

Regionalisering og nye kommunikasjoner - omdisponering av Gressvik
Bruk/elvefronten
Det skjer en rask utvikling med regionalisering, sammenslåing til større
enheter, bedrifters krav til et totaltilbud
der de vil etablere seg osv. Mange
bedriftslokaliseringer kan i ettertid sies
å være dårlige. I dette lokalsamfunnet
gjelder det spesielt etablering av ikke
sjørettede virksomheter på tidligere
Gressvik Brukområdet. Disse belaster
i stedet i dag lokalsamfunnet med sin
tungtrafikk. En omregulering fra
industri til primært bolig av området
fra Gressvik båthavn i syd til det gamle
fergeleiet på Floa i nord anses derfor
som et viktig framtidsrettet grep.

Åledalen bevares
Med Åledalslinjen vil det komme et
betydelig press på landbruksarealene i
Åledalen. Disse er det imidlertid ikke
gunstig å nytte til næringsarealer. Med
sin langstrakte form gir dette en maksimalt lang konfliktlinje i kontakt med
tilliggende boligområder. Samtidig har
Åledalen fine kulturlandskapskvaliteter (både landskapsbilde og historie)
som bør søkes bevart.
Næringsutvidelse på Ørebekk
Eneste aktuelle alternativ som ikke
skaper stor konflikt med etablerte
bomiljøer er en utvidelse av næringsområdene på Ørebekk - dels ved en
utvidelse mot nordvest - og dels ved en
høyere intern utnyttelsesgrad (jfr. lav
utnyttelse av tidligere Volvo-kvartalet).
Arealene her har en transportgunstig
plassering som ikke trekker næringstrafikk inn i lokalsamfunnet. Også her
er det verneverdier i kulturlandskapet,
men det finnes ingen reelle alternativer
lokalt.

“Eneste aktuelle
alternativ er en
utvidelse av
næringsområdene
på Ørebekk”

“Gressvik sentrum
er det eneste
stedet der service
skjer innenfor et
positivt ytre miljø
og med kortest
avstand til flest
brukere”

Kartet viser anbefalt utvidelse av næringsarealene på Ørebekk (vist med loddrett
skravur) dersom Gressvik i det hele tatt skal ta sin del av behovet for slike etableringer. Dagens næringsområde slutter vilkårlig “midt på jordet”, mens anbefalt
utvidelse får en naturlig avgrensing i nord mot den tette løvskogen som følger bekken. Riksveikorridoren gjennom løvskogsbeltet blir en port inn til tettstedet, mens
skogsbrynet danner et logisk og klart skille mot landbruksarealene lenger nord.
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Utnytte eksisterende næringsområder bedre
Det blir mindre og mindre vanlig med
store utendørslagre. Det bør derfor
vurderes om ikke utnyttelsesgraden på
industriområdene kan høynes for de
bransjene som ikke trenger stort uteareal. Det vil i så fall være både arealbesparende for samfunnet og ressursbesparende for bedrifter som trenger å
utvide.
Gressvik sentrum er lokalsamfunnsenteret
Et annet viktig forhold er den videre
utviklingen av lokalt offentlig og privat
tjenestetilbud. Gressvik sentrum er det
eneste stedet der service skjer innenfor
et positivt ytre miljø og med kortest
avstand til flest brukere. Ørebekk og
Ålekilene er blandete miljøer preget av
en industristandard og sterkt oppdelt av
trafikkerte veier som oppleves som
kraftige barrierer.

Ålekilene industriområde ligger i et knutepunkt i bygda som svært mange reiser
gjennom daglig. Trivselen kunne med enkle tiltak vært bedret betydelig med en
kraftig rammeplanting rundt kvartalene, et tiltalende, felles skiltopplegg og en miljøtilpasset gatebelysning
Det vil ikke være mulig å oppnå
samme kvaliteter her som i Gressvik
sentrum.
Det er derfor viktig at kommunen uttrykker klart at Gressvik sentrum skal
være det lokale senteret og ikke tillater
etablering av virksomheter på de to
andre stedene som kunne og burde

styrket Gressvik sentrum. Kan hende
det er på tide å se på en fornyelse av
reguleringsplanen for Gressvik sentrum for å kunne legge til rette for nye
etableringer? Utfordringen med mindre trafikk p.g.a. Åledalslinja bør drøftes i et samarbeid mellom Gressvik
handelstand og kommunen.

For å dekke vårt sosiale behov er det viktig at vi har mange uforpliktende sosiale møteplasser. Disse oppstår der vi treffes tilfeldig mens vi utfører ulike nødvendige ærend. En viktig og uforpliktende sosial møteplass er den lokale butikken. Hvor godt
den dekker også det sosiale behovet avhenger av om det er andre funksjoner samme sted - og om det fysiske miljø frister til
lenger opphold enn nødvendig. Moderne handlesteder som kun tar hensyn til handlefunksjonen dekker den sosiale siden dårlig (dagligvarevbutikker på Ålekilene t.v. og Ørebekk t.h.).
Der hvor parkering er nært, men trafikken likevel adskilt fra et handletorg med mange ulike butikktilbud og et tiltalende fysisk
miljø - der er det langt mer naturlig å sette seg ned i vårsola på en ledig krakk og betrakte livet og slå av en prat med en kjent
som dukker opp.
Handlemiljøene på Ålekilene, Ørebekk og Skårakilen både kan og bør forbedres, men kan likevel ikke nå i ettertid få samme
kvalitet som Gressvik sentrum (neste side) - ganske enkelt fordi de i utgangspunktet er planlagt ut fra helt andre forutsetninger.
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Vikerkilen er en statlig fiskerihavn hvor staten har bygget bl.a. moloanlegg. Det er viktig både for fiskerne og stedets identitet
at næringen gis vilkår som muliggjør fortsatt bruk av havna.

Gressvik torg er med sin trafikkfrie og trafikkskjermede utforming velegnet som offentlig og uformelt møtested. Her kan man i
hyggelige omgivelser slå litt av på tempoet og treffe andre på en uforpliktende måte når man har et ærend eller bare oppsøker
miljøet for å dekke et sosialt behov og ta lokalmiljøet litt på pulsen. Foto: Odd Ragnar Johannessen.
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MILJØVERN

ed miljøvern menes her
både naturvern (inkl.
landskapsvern og vern
mot forurensing) og kulturvern. Den grunnleggende målsettingen for lokalt miljøvernarbeid finnes i definisjonen av
bærekraftig utvikling og i Lokal
Agenda:

sammenlignes med økonomi. Et samfunn er sårbart dersom det er helt
avhengig av én eller noen få bedrifter.
Videre er det viktig å bevare flest mulig
arter og leveområdene deres (biotoper),
fordi de har verdi for framtidig forskning. Tapte arvestoffer kan ikke gjenvinnes, og utdødde raser og arter er
tapt for alltid.

"Tenk globalt og langsiktig - handle
lokalt og nå !"

En høy, varig produksjon sikrer ikke
bare mennesker mat, men sikrer en
natur med tilstrekkelig selvrensingsevne og et miljø med opplevelsesverdi for
befolkningen. Enkelte filosofer gir
også naturen en egenverdi uavhengig
av menneskenes nytte.

M

Tenk globalt og
langsiktig handle lokalt og
nå !

Miljøvern er viktig for menneskers
trivsel både i kort og langt perspektiv.
Ett tiltak som kan synes bra på kort
sikt, kan vise seg å være feil på lang
sikt. Det er derfor viktig å ha et langsiktig perspektiv på alle tiltak, slik at
man ikke skyver problemer foran seg
eller skaper nye problemer som blir
merkbare først etter en viss tid.

Det er viktig å ha
et langsiktig
perspektiv på alle
tiltak

Temaer som trafikksikkerhet, lekemuligheter, rekreasjonsmuligheter o.l. kan
også kalles miljøvern siden det sikrer
et godt miljø eller bedrer det. Disse
temaene er omtalt i kapitlene
Trafikksikkerhet og Grøntstruktur.

NATURVERN / RESSURSVERN
To viktige målsettinger for henholdsvis
naturvern og ressursvern er å sikre en
høy og varig biologisk produksjon som
grunnlag for menneskers liv og å minimalisere forbruket av ikke-fornybare
ressurser.
Et avledet mål av det første er å sikre et
høyt biologisk mangfold.
Biologisk mangfold måles i hvor
mange arter som finnes av dyr og planter innenfor et bestemt område. Et
annet ord på det samme er artsrikdom
eller genetisk mangfold.
Hvorfor er biologisk mangfold viktig ?
Svaret er bl.a. at det sikrer stabilitet i
naturen - noe som er en forutsetning
for varig, høy produksjon. Dette kan
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Noen viktige delmål:
* Opprettholde varierte naturtyper
(økosamfunn). Alle er viktige.
* Rette spesiell fokus på artsrike og
høyproduktive naturtyper.
* Bevare sammenhenger. Ulike naturtyper får redusert verdi når de isoleres fra hverandre.
* Bevare karakteristiske og verdifulle
landskapsområder
* Unngå skadelig forurensing (sur
nedbør, gift, surstoffmangel p.g.a.
overgjødsling m.m.).
* Redusere forbruk av fossile brensler
* Bruke minst mulig av naturmark og
dyrka mark til ulike byggeformål
Hvordan jobbe for dette lokalt ?
Vi kan:
+ Reversere tidligere gale prosesser spesielt i tilknytning til vannmiljøer
og skogsbryn. Det er her det biologiske mangfoldet er størst, det er her
den biologiske produksjonen er høyest - og det er her vi har gjort de
største feilgrepene.
Eks.: Gjenåpne bekkelukkinger, gjeninnføre bekkevegetasjon, reparere
ødelagte elve- og sjøkanter, øke
vannspeil ved gjenfylte dammer og
våtmarksområder m.m.
+ “Forbedre" naturen ved å gjøre
“fattige" områder "rikere".
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Skogbrynene og

vannveiene ....

har høyest biologisk mangfold
Eks.: Masseplante varierte randsoner
(skogkanter) der disse er mangelfulle, bl.a. som omramming rundt industriområder og andre byggeområder.
+ "Forbedre" naturen ved å skape
bedre sammenhenger.
Eks.: Tre- og buskplanting langs veier,
stier, bekker og teigskiller skaper
grønne tråder ("spredningsveier")
mellom ulike naturtyper. Samtidig
økes randsonelengdene.
+ Et mer naturtilpasset skogbruk.
Eks.: Bevare gammel skog, tilpasse
skogsdrift til mer artsrike skogsbestand, nøkkelbiotoper m.m.
Ansvaret for dette ligger hos landbruket som gjennom skogloven har
klare føringer for slik drift (jfr. prosjekt “Rikere skog”).
+ Bevare de markerte og delvis nakne
kollene som fortsatt ubebygde.
De er viktige for stedets identitet.
+ Bevare Krosnesfjella som ubebygde.
De er viktige som turområde både
helt lokalt og som del av Onsøystien.
Elvesiden er i dag svært karakteristisk og bør beholde sitt naturpreg
syd for Krosnes.
+ Bevare Åledalen, Trondalen og Oksviken som åpne landskapsdrag med
stor verdi for stedets identitet. De
har verdifulle natur- og kulturlandskapskvaliteter, samtidig som de
danner nødvendige pusterom
mellomulike lokalmiljøer.
+ Redusert forbruk av olje, gass og
kull skjer lokalt ikke bare ved redusert transportbruk og redusert oljefyring, men også indirekte ved redusert forbruk av elektrisk energi.
Årsaken er at vi ikke dekker hele

elektrisitetsbehovet ved vannkraftsbasert produksjon. Resten dekkes av
import av elektrisitet produsert av
olje, gass, kull eller atomkraft. Spart
elektrisitet vil derfor medføre mindre
forbruk av ikke-fornybare ressurser.
Eks. 1: Bedre gang- og sykkelveier vil
redusere bilbruken (eller i det
minste økningen).
Eks. 2: Bedre kollektivtilbud reduserer
også bilbruken.
Eks. 3: Ved alle større byggeprosjekter
bør alternative teknikker vurderes.
Ved utbygging langs elva bør særlig
varmepumpe vurderes. En ny, liten
"bydel" ved elva vil på denne måten
kunne redusere sitt oppvarmingsbehov med inntil 2/3.
Eks. 4: Generelt sett bør ENØK-arbeidet intensiveres.

nemiljøet i Vikerkilen, den gamle
bebyggelsen på Krosnes og det
sammenhengende strøket ÅlestrandaHaugetangen-Liastien-GressvikveienBedehusberget. Også senere bebyggelse som er særlig tidstypisk bør søkes
bevart med sitt særpreg, som f.eks. de
første Husbankboligene i Parkveien.
Noen av de viktigste enkeltbyggene er
Gressvik gård, Hauge gård (biblioteket), Åle gård, Fredtun bedehus (egentlig Rød gård), de øvrige gårdsanleggene som er utgått av disse, kornmagasinet (Skåra atelier), de gamle butikkene, forsamlingslokalene, kirken og
siste rest av “Bruket”. Eneste gjenværende bygning som tas vare på er lagerbygningen hos Gressvik Marina. Andre
viktige anlegg er Trondalsbassenget og
havnemiljøene.

+ Redusert forurensing vil kunne oppnås med samme tiltak som nevnt i
punktet foran. Det er ikke spesielt
forurensende virksomheter innenfor
lokalsamfunnet, og tilnærmet all
kloakk er tilknyttet kommunalt nett.

For omtale av karakteren som de ulike
boligstrøkene fra ulike tidsepoker har,
vises til kort omtale av disse i kapitlet
Historisk utvikling. For omtale av
byggeskikk vises det til egen
Byggeskikk-veileder som kommunen
har utarbeidet og som ikke behøves
gjentatt her.

KULTURVERN.
Kulturvern er viktig for å kunne forstå
stedets historie og for å kunne la denne
bli en naturlig og integrert del av lokalmiljøet - ikke bare noe man kan lese
om. Et sted med en historisk dybde
oppleves av de fleste som langt mer
spennende og innholdsrikt enn et sted
uten. For å oppnå det må det gjøres tiltak på mange plan. I det fysiske miljø
må kommune, grunneiere, beboere og
foreninger i felleskap bidra til å bevare
viktige enkeltbygg og strøk, gamle
veier og stier og andre miljøer med en
viktig plass i lokalhistorien.
Spesielt fokus bør settes på å få i gang
en positiv prosess med bevaring av hav-
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Kulturvern omfatter selvsagt også forhold som ikke synes i det fysiske miljø.
Dette omhandles imidlertid ikke i
denne rapporten. Nedtegning av lokalhistorien er imidlertid svært viktig, og
materialet kan bli til glede for mange
om det gjøres tilgjengelig på en interessant måte.
Ett eksempel er
Forsvarsforeningens arbeid med å
gjøre Hjemmefrontens innsats kjent,
bl.a. ved å gjøre befolkningen kjent
med våpenhula i Gressvikmarka.
Dersom flere interessante objekter gjøres kjent for publikum, vil beboerne få
større kunnskap om lokalsamfunnets
historie og på en positiv måte knyttes
sterkere til sitt eget nærmiljø.
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På Åle ligger gårdsbebyggelsen som
perler på en snor langs vestsiden av
det langstrakte åkerlandet og enten
helt inntil fjellfoten som her - eller på
skrinne høydedrag som på bildet
under. I begge tilfellene var hensikten
å ha god byggegrunn og samtidig
spare dyrka mark. Resultatet har blitt
et tydelig mønster - et verdifullt kulturhistorisk trekk som er vel verdt å ta
vare på. Da kan ikke gårdsanleggene
pakkes inn i ny bebyggelse som trenger helt inn på tunene.

Dette er det eneste bevarte bygget av
en viss størrelse fra Norges største
eksportsagbruk og ett av de få gjenværende, store bygg totalt mellom
Fredrikstad og Sarpsborg fra hele sagbruks- og teglverksepoken(!) etter at
ovnshuset på Sorgenfri brant.
En opplagt sak for kulturminnevernet!
Bygningen holdes idag i hevd og nyttes
som innendørs vinterlagring av båter
ved Gressvik Marina.

Andre kulturminner fra sagbruksepoken som sikkert ikke ofte forbindes med
denne:
Brukseier J. N. Jacobsen bygde drikkevannsanlegg i Trondalen med ledningsanlegg til Gressvik og vannposter
utplassert ulike steder for å sikre godt
og rent vann til sine arbeidere. Til
minne om dette reiste “arbeidere og
funksjonærer” en bauta ved damanlegget i 1896.
Jacobsen bygde også den første kirken,
skolen og en egen pikeskole (ble senere
overtatt til bedehus - herav navnet
Bedehusberget).
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flere kulturminner (hele listen er mye lenger!):
Gresvik skole (opprinnelig kalt
Græsvig Bruks skole) ble bygget i
1862 av brukseier Jacobsen - kun to
år etter første start på sagbruksvirksomheten. Den ble overtatt av kommunen så sent som i 1929 og ble
benyttet helt til 1961. Her sees skolen
til høyre.
Til venstre ser vi “Brakken” som
Jacobsen lot bygge som arbeiderbolig
fordi det ikke var boliger nok på
Gressvik.. Den inneholdt 10 små leiligheter og to loftsleiligheter.
Kontrakten med byggmester Syversen
lød i 1860 på 600 speciedaler når
også “vedhus, svinehus og bryggerhus” var inkludert. Jacobsen holdt
trelasten - byggmesteren resten.

T.h..:Bedehuset på Bedehusberget på
Gressvik ble opprinnelig bygget av
brukseier Jacobsen som en pikeskole,
men ble etter få år overtatt som bedehus. Bygget ble for få år siden restaurert som ett av få bedehus som var
bevart med sitt opprinnelige interiør.
Med unntak av inngangspartiet er
også eksteriøret originalt.
Bygget eies idag av Kiwanis.
U.t.v.:Tidligere Gressvik menighetshus
heter nå Misjonshuset for å unngå
navneforveksling med det mye menighetssenteret ved kirken.
Det eies av Gressvik Indremisjon og
er et stort sveitserstilbygg som krever
mye vedlikehold.
Bygget tjente som interimkirke i årene
da Gressvik kirke ble gjenoppbygget
etter brannen i 1915.
U.t.h.: Gressvik gård.

40

LokalsamGressvik 2.qxd

04.11.03

13:21

Side 41

Losje Dagningen representerer en
bevegelse som spilte en viktig kulturell rolle i etableringstiden for
Gressvik lokalsamfunn.
Kombinasjon fattigdom og alkoholisme var et samfunnsproblem som ble
viet stor oppmerksomhet og mye frivillig arbeid. Gressvik hadde visstnok
også god tilgang på billig smuglersprit under forbudstiden.
Idag brukes lokalet bl.a. som øvingssted for flere kor.

Fredtun bedehus på Rød er egentlig
våningshuset på den opprinnelige Rød
gård. Denne ble tidlig skilt ut fra Åle
gård og ligger på et sted hvor det har
vært bosetting svært lenge.
Idag er det forsamlingshus og barnehage.
Det er viktig at historien blir kjent for
lokalbefolkning og kommunen, slik at
det legges vekt på det historiske aspektet ved videre forvalting av bygget.
Til nå har det kun fått et beskjedent
tilbygg på endeveggen mot syd (motsatt). Øvrig hovedform er bevart.
Hauge gård (nå Gressvik bibliotek)
ble også skilt ut fra Åle gård, men av
byggestilen (sveitser) ser vi at den er
nyere enn Rød gård på bildet ovenfor.
Gården ligger sentralt på en høyde
midt i nåværende Gressvik tettsted,
mens den første arbeiderbebyggelsen
ble etablert nærmere elva - langs
Lenafjell, på Bedehusberget osv.

Huth fort (oppført 1788-91) med Fastings
skanse vis à vis på Glombo inngikk i det
ytre forsvarsverk for Fredrikstad, Det ytterste anlegget for å motstå angrep fra sjøsiden var Akerøya, mens Huth var det viktigste i Vesterelva.
Fortet beskyttet den norske flåte mot engelskmennene i 1807. Da var også vestre løp
sperret med lense.
Ulempen med dette anlegget, Isegran og
hovedanlegget i Gamlebyen var at høydene
på Kråkerøy ikke var befestet. Dette forsto
svenskene som gikk i land syd på Kråkerøy
i 1814 og truet med å skyte byen i brann fra
Kråkerøy. Det var ildgiving fra Huth fort,
men selve byen ble overgitt uten kamp
(kilde. Onsøy Leksikon).
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ennå flere kulturminner:
På grunn av alle negative følelser
og minner om siste krig, er tyskernes forsvarsverk mot en alliert invasjon ikke gitt den oppmerksomhet
som anleggene fortjener. De er jo
uansett en viktig del av vår nære
historie.
Ved Sturød på Viker har vi tydelige
rester etter skytestillinger midt på
bildet t.v. og løpegraver (u.t.v.). På
Kråkerøy-siden samme sted er det
kanonstillinger (bunkers) som del av
samme anlegg.
U.t.h. ser vi stenbrygga samme sted
som visstnok skal være fra stenhoggertiden - dvs. fra tiden før 2. verdenskrig.
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Gamle stier og veifar blir ofte glemt
som kulturminner. T.v. et motiv fra
stien på Krosnesfjella. Kan hende
den ble tråkket til av stenhoggere som
bodde på Krosnes og hogde sten på
Oksviken, Viker og Sturød? Den skal
inngå i Onsøystien mest mulig uendret.
Mellom Sturød og Vikerkilen ligger en
gammel stenhoggervei som ble nyttet
til å kjøre ut ferdig sten (under). Også
denne vil inngå i Onsøystien og dermed bli gjort bedre kjent.
Tilsvarende viktige far på Gressvik er
Liastien, “Tranga”(sydenden av
Lensmannsfjellet) m.fl.
U.t.h. ser vi en fortøyningsbolt m/
ring fra seilskutetiden. Tilsvarende
skal finnes på Huth-holmen og er
markert med malte “øyne” på fjellet
for lettere å bli funnet. Slike historiske
spor koster lite å bevare, men er verdifulle likevel.

Her ser vi bedehuset”Samhold” som er eneste forsamlingssted på
Viker og dermed svært viktig for stedet. Det nyttes også til barnepark og velmøter. Bygget ligger midt i knutepunktet som trenger en
offentlig opprusting. Idag preges det av et utflytende kryss, et trist
busskur, gjenvinningsbeholdere midt i fokus og tilfeldig oppstilling av
lastebilhengere og -containere.
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T R A F I K KS I K K E R H ET

SKOLEVEIUNDERSØKELSEN

v

åren 2000 gjennomførte elevene ved Hurrød og Rød barneskole registreringer av skoleveier, områder som blir
brukt til lek og områder hvor
barna føler seg utrygge. Barna registrerte hvilken vei de bruker til skolen,
og hvordan de kommer seg dit. De
kunne oppgi om de enten går, sykler,
blir kjørt eller tar buss. Ofte brukte
snarveier ble også registrert.
Videre har barna registrert hvor de
leker/oppholder seg og hvor de føler
seg utrygge. De har også kommet med
kommentarer om hvorfor de føler seg
utrygge.

Formålet
Formålet med dette er å sikre barns
deltakelse i arealplanleggingen og å få
fram barns synspunkter på lokalmiljøet
de bor i. Det er registrert verdifulle
opplysninger på hvilke områder barna
beveger seg i. Flere av de utrygge
områdene blir vurdert og tatt hensyn til
i utarbeidelse av kommunens trafikksikkerhetsplan.
I 1989 vedtok Regjeringen rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns
interesser i planleggingen. Gjennom
skoleveiundersøkelsen skjer planlegging for barn og i samarbeid med barn,
og et av formålene på sikt er å vurdere
hvilke konsekvenser planleggingen har
for barn.
I lokalsamfunnsprosjektene er livskvalitet noe en etterstreber å jobbe mot.
Beboere bør bl.a. føle seg trygge og ha
god tilgang på rekreasjonsområder.
Noe av dette får en kartlagt gjennom
skoleveiundersøkelsen.

70 at de tar buss, av i alt ca 650 elever.
Dvs. at ikke alle elevene har svart på
undersøkelsen.
HURRØD
Snarveier
Mange barn bruker snarveien fra
Gamle Ålevei, over jordet og til skolen,
både de som går og sykler. En annen
snarvei som er mye brukt er fra
Gressvik kirke og til Hurrødåsen. Det
er viktig å sikre disse snarveiene for
framtiden, bl.a. ved å dokumentere at
de er i bruk og rette oppmerksomheten
mot de ved planlegging av tiltak i
området.
Utrygge steder
Områder hvor barna føler seg utrygge
er først og fremst i ulike vegkryss og
langs Storveien - dvs. trafikkmessig
utrygghet.
Gressvik torg er også blant områdene
hvor barna føler utrygghet - men dette
skyldes neppe trafikken. Er det fordi
det er et samlingssted for ungdom?
Når det gjelder trafikksikkerhet bør
dataene fra undersøkelsen brukes for å
dokumentere hvilke veier som blir
mest brukt av barna. Utbedring av
kryss i disse områdene bør inngå som
en del av trafikksikringen. 95 barn av
311 oppgir at de er utrygge pga trafikk.

Resultatene av hvor barna går, sykler,
blir kjørt eller tar buss finnes i vedleggene til lokalsamfunnsrapporten.

Elevene oppgir at de føler seg utrygge
pga trafikk nær skolenes områder. Dette
kan sees i sammenheng med at mange
barn blir kjørt til skolen. Et eksempel på
tiltak mot dette kan være at flere barn går
eller sykler til skolen. Foreldrene bør
være oppmerksom på ulempene ved å
kjøre barna til skolen, og kan hende kan
det settes inn et ekstra støt fra skolens
side (for eksempel gjennom FAU) for at
flere kan kjøre i samme bil.

Går, sykler, biler...
Samlet for både Hurrød og Rød har
210 elever oppgitt at de går til skolene,
130 at de sykler, 170 at de blir kjørt og

Mørke skoleveier er gjenstand for
utrygghet. Spesielt har barna oppgitt
Gamle Ålevei, snarveien derfra og til
skolen og Åledalsveien.
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Selv om barna føler seg utrygge ved
Gressvik torg er det 60 elever som oppgir at de oppholder seg der. Som i
mange andre lokalsamfunn blir sentrum av lokalsamfunnet, eller der det
finnes servicemuligheter, et naturlig
samlingspunkt for de eldre barna. Her
finnes det ofte arealer for skateboard,
rulleskøyter og andre aktiviteter.
Oppholdssteder/lekearealer
På skolene oppholder det seg ca 50
barn i fritiden. Andre områder som
utpeker seg for lek er Hurrødåsen,
området ved Theodor Josefsensvei/
Almgrensvei, øvre og nedre Dagali/
Ålekroken og Trondalen. Dessuten er
det mange små lekeplasser som blir
brukt, men som ikke er gjengitt på
kartet siden det fort blir uoversiktlig og
lite lesbart.
Hurrød utpeker seg i undersøkelsen
ved at nesten alle veiene er oppgitt som
steder hvor barna oppholder seg i fritiden. Det blir uoversiktlig hvis alle
veiene skal gjengis på kartet, derfor er
de veiene hvor det er flere enn 10 som
oppholder seg markert. Ut fra undersøkelsen kan flere gatetun synes godt
utformet i forhold til lek. Et eksempel
er Ålekroken og øvre/nedre Dagali,
hvor ca 20-25 barn oppgir at de leker i
gatene. Her er det lite eller ingen
gjennomgangstrafikk siden veien fra
Brekkefaret er stengt med bom, og kan
hende er arealutformingen på en slik
måte at barna trives med å leke der.
Arealplanleggingen og boligtun/gaters
utforming kan ha mye å si for barnas
trivsel i nærmiljøet.
RØD
Snarveier
Kamillekroken, Rødslia, Sørkilen og
Volleberget/Trondalen er "snarveiene"
som blir mest brukt på Rød.
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Utrygge steder
Få elever oppgir at de er utrygge på
Rød. Av i alt 393 elever har 170 elever
oppgitt at de ikke føler seg utrygge noe
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det være grunn til å tro at elevene
undervurderer trafikksituasjonene.
Spesielt gjelder dette trafikken i
Krosnesveien og Sørkilen. Her har trafikkmønsteret vært
observert av beboere i området i flere
år, og det har blitt
gitt utrykk for at
trafikken til og fra
næringsarealene er
svært uheldig for
barna som beveger
seg i dette området.
Trafikkbildet er det
samme i Aaserudveien som det er i
Granliveien
på
Hurrød; det blir en
oppsamling av biler
i ankomstveien til
skolen siden foreldrene kjører sine
barn til skolen. De
elevene som går
eller sykler føler
seg dermed ofte
utrygge pga trafikken nær skolens
områder.
Foruten trafikkproblematikk synes
flere barn det er
svært utrygt å gå
gjennom Kamillekroken eller "Rødåsenbakken" som
barna kaller det. I denne snarveien
mellom Oksviken og Rød mangler det
gatelys, noe som er uheldig siden dette
er en av de viktigste snarveiene i Rød
skolekrets.

Kamillekroken (øverst) og Rødslia er de to snarveiene som
flest benytter. Den første forbinder feltene Oksviken og Rød,
men mangler lys. Rødslia benyttes som skolevei av barn fra
Oksvik-en og Viker, men har svært dårlig frisikt for barn i
krysset med Gamle Rødsvei.
sted. 40 elever sier de er utrygge for
mørke steder, ungdommer og ved
undergangen i Vikaneveien (ved Rød
bedehus). 40 elever sier de er utrygge
pga trafikk, først og fremst i
Aaserudveien, Storveien, Gamle
Rødsvei og Krosnesveien. Også i
kryssene Krosnes-veien/Vikerveien,
Vikerveien/Vikaneveien og Vikaneveien /Aaserudveien sier opptil 8 elever at de føler seg utrygge pga trafikk.
Siden det er så få elever som har oppgitt at de er utrygge pga trafikken kan

Skolen og flere voksne har påpekt at
det burde vært fotgjengerfelt fra
Rødfaret og over Vikaneveien siden
flere barn krysser veien her istedetfor å
bruke undergangen lenger ned. I
mange andre lokalsamfunn er slike
underganger på strategiske steder et
stort savn, og noe som kan kreve store
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ressurser for å få gjennomført. I dette
perspektivet er det uheldig at ikke foreldrene kan påvirke barna til å bruke
undergangen. Vegvesenet vil neppe
oppfordre til kryssing av veibanen like
ved et sted hvor det er bygget undergang.
Få barn i Viker oppgir at de er utrygge.
Oppholdssteder/lekearealer
Oksvikenfeltet og Rødfaret er populære lekeområder for barna, og her oppgir
100 barn at de er i fritiden.
Lekeplassene i områdene er flittig
brukt.
Få barn oppholder seg ved skolen og
ved Gressvik torg i motsetning til
barna på Hurrød hvor dette er steder
som barna oppholder seg mest.
Avstanden er her av avgjørende betydning. Det er forholdsvis langt fra de
store byggefeltene på Rød og Oksviken til Gressvik torg. Men et annet
moment er igjen utformingen av boligfeltene og lite gjennomgangstrafikk
som kan være med på å øke trivselsfaktorene for barna. Dette er noe en bør
være spesielt oppmerksom på ved
videre utforming av eksisterende boligfelt og i forbindelse med langsiktig arealplanlegging av nye.
Barna oppholder seg også ved boligfeltene på Viker, i områdene ved
Losjeskogen og Myråsen.
Kartene i vedlegget viser nærmere
beskrivelse av elevenes registreringer.
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VIKTIGSTE TILTAK
Viktigste tiltak for trafikksikkerhet er:
· Etablering av Åledalslinja
· Bedre gang-/sykkelveinett (se nærmere under miljøvern)
· Sikrere krysningspunkter (bedre
sikt, bedre lys, redusert fart m.m.)
· Redusert fart i blandete miljøer
· Ordnete trafikkløsninger ved skoler
og barnehager
· Oppdatering av liste over trafikkfarlige punkter

FARLIGE ENKELTPUNKTER OG
STREKNINGER

Krysset Storveien-Stangebyveien er en farlig skolevei, fordi Stangebyveien kommer
ned en bratt bakke og krysser så rett over Storveien. Punktet er markert med “striper” og midtdeler, men føles likevel ikke trygg p.g.a. dårlig sikt.

I planprosessen har beboere pekt spesielt på følgende farlige enkeltpunkter og
strekninger som bør utbedres:
1. Kryssing av Storveien (Rv. 117) ved
Stangebyveien, ved Odins kro og ved
Solvikveien hvor det alle steder er dårlig oversikt.
2. Kryssing av Rv. 117 fra Blinken til
La Finto hvor små barn kan være vanskelige å se når de kommer østfra p.g.a.
periodevis høy ugressvekst eller høyt
siv.
3. Kryssing av Rv. 117 ved pumpestasjonen på Ålekilene. Kombinasjonen
høy hastighet og manglende gatelys er
skummel.
4. Kryssing av Rv. 117 ved Rødfaret.
Manglende hinder medfører ukontrollert kryssing fremfor bruk av undergang litt lenger nord.
5. Kryssing av Vikerveien ved Martins
plass. Meget uheldig kombinasjon av
høy hastighet på hovedveien, høy sykkelhastighet på sideveien (bakke),
kryssing rett over et X-kryss og minimal sikt !
6. Dårlig frisikt i krysset Gressvikveien/ O.A. Hauges vei. Mye tungtra-

X-krysset mellom Vikerveien, Krosnesveien og Gamle Rødsvei er svært uoversiktlig. Spesielt farlig er det når barn sykler ned den skjulte bakken til venstre for å
krysse rett over mot Krosnes.
fikk i Gressvikveien.
7. Dårlig frisikt på viktig skolevei i
krysset Rødslia/ Gamle Rødsvei.
8. Gang-/sykkelveien langs Krosnesveien går delvis inne på industritomt
uten fysisk skille mot tung intern trafikk.
9. Manglende gang-/sykkelvei i Ålestranda.
10. Manglende fortau langs Storveiens
vestside fra Ørebekk til Parkveiens
nordende og fra Habekkveien til
Parkveiens sydende.
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11. Manglende regulert kryssing fra
Dagali over Åledalslinja retning
Ørebekk (snarvei).
12. Generelt for dårlig lys ved viktige
kryssingspunkter på Storveien.
13. Farlig krysspunkt sykkel / sykkel
ved fotgjengerundergang på Rød.
Hvilke nye gangveistrekninger som
bør bygges (utover pkt. 9 og 10 som er
nevnt ovenfor) er omtalt i kapittel og
temakart om grøntstruktur fordi det der
kan sees i en større sammenheng.
Se forøvrig også delrapport 2: "Tiltak".
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En flerbrukshall
på Hurrød vil
bety enormt mye
for det lokale
tilbudet - ikke
minst i vinterhalvåret. Den
blir også et
betydelig tilskudd for skolene, og den vil
redusere behovet for transport
til andre haller i
distriktet.
Løsningen forutsetter at ny
Åledalslinje legges i en sving
utenom anlegget. Det bør
være en forutsetning uansett
av hensyn til
skolens utemiljø. Vi ser en god
intern trafikkløsning, et allsidig utemiljø og
en
restauret
Ålebekk.

Idrettsanlegget til Gresvik idrettsforening i Trondalen er en av de viktigste sosiale
møteplassene i lokalsamfunnet. Aktiviteten er imponerende stor, men likevel ikke
så synlig der anlegget ligger vakkert, men litt avsides til.
Det store nye gress-treningsfeltet nærmest, matchbanen bak og grusbanen utenfor
høyre bildekant.
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I D R ET T O G F R I L U F T S L I V

IDRETT
ressvik preges i dag av en
tosidighet: Totalt sett er det
et variert tilbud av idrettsgrener for befolkningen,
men de fleste idretter utøves
utenfor lokalsamfunnet. Årsaken er
primært nærheten til byen, men det
skyldes også at eneste idrettshall i
kommunedelen ligger på Manstad.

G

Idrettslag innenfor lokalsamfunnet er
Gresvik IF og Gressvik BMX-forening.

Behovet for
idrettshall er stort
en hall vil også
redusere
transportbehovet

Gresvik IF
GIF er den totalt dominerende foreningen og har i 2002 nesten 600 medlemmer i aldersbestemte lag (8-19 år).
Hovedsatsingen er fotball i alle aldersklasser for gutter/herrer, samt håndball
for piker.
Foreningen har et høyt aktivitetsnivå
og er svært viktig m.h.t. å aktivisere
barn og unge. Samtidig blir fysisk trening mer og mer viktig i et samfunn
der fysisk aktivitet som normal del av
hverdagen går kraftig ned.
Foreningen har også i mange år ryddet
og merket turløyper i Gressvikmarka.
Dette er en aktivitet som nå intensiveres i form av nytt turkart, oppsetting av
karttavler og etablering av enkle rasteplasser.
GIF er kanskje ikke så synlige som det
høye aktivitetsnivået skulle tilsi. Årsaken er at idretten utøves i naturskjønne
omgivelser i Trondalen - nokså adskilt
fra der folk ferdes til daglig.
Gressvik BMX-forening
Foreningen representerer en ganske ny
sport, men har likevel lyktes å bygge et
nasjonalt baneanlegg på Ålekilene!
Foreningen har 40 aktive ryttere ifølge
deres egen Internett-side med trening
mandager og onsdager.
Annen lokal idrett
Andre idrettsgrener med foreninger og
anlegg innenfor kommunedelen som
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supplerer Gressvik er seiling, innebandy, damehåndball, golf og volleyball.
Videre bør nevnes Gressvik sportssenter som på et forretningsmessig grunnlag gir ulike tilbud innen sport og trim.
I tillegg kommer så byen med alle sine
tilbud.
Konklusjon
Behovet for en idrettshall/flerbrukshall
er stort !
Selv om totaltilbudet er omfattende, og
selv om de lokale idrettsforeningene
driver et enormt viktig arbeid, må det
likevel konstateres at svært mange må
reise ut av lokalsamfunnet for å drive
sin idrett eller for å frakte sine barn.
Eneste tiltak som vil kunne endre
vesentlig på dette er å få bygget en
idrettshall - eller helst en flerbrukshall
- på Gressvik så snart som mulig.
Denne bør ligge på Hurrød. Her er det
gode tomtemuligheter, kombinasjonseffekt med skolen, direkte avkjørsel fra
Åledalslinja og trafikk fra andre steder
trekkes ikke dypt inn i lokalmiljøet.
Det kan godt hende at dette er det
enkelttiltaket som vil ha størst effekt på
redusert transportbruk for befolkningen på Gressvik. Svært mange kjører
seg selv eller barna flere ganger i uka
til
enten
Gaustadhallen
eller
Kongstenhallen. Gressvik lokalsamfunn er med sine 7000 innbyggere å
ligne med en liten norsk by. Det er
ikke mange steder av samme størrelse
uten en idrettshall/flerbrukshall.
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Gressvikmarka er unik med sitt åpne terreng og usedvanlig mange flotte utsiktspunkter mot både øst som her og mot syd og vest. På klarere
FRILUFTSLIV
Markaområder med kvaliteter
Det er svært gode muligheter for friluftsliv i form av turgåing i naturmark
som omgir lokalsamfunnet. I syd ligger Krosnesfjella og Vikerfjella og i
vest Gressvikmarka. Spesielt Gressvikmarka har mange kvaliteter med sin
størrelse, beskjedne inngrep og sin fantastiske utsikt. Størrelsen oppleves
kanskje best når marka betraktes fra
toppen av bybroa.
I tillegg henger Gressvikmarka sammen med turterrenget videre vestover
helt til Onsøknipen og Elingårdskilen.
Det er få tekniske inngrep, og de store
områdene med lav bonitet eller fjell i
dagen har - sammen med en sterkt oppdelt eiendomsstruktur - ført et skogbruk med svært beskjedne bestandsreguleringer og flatehogster. Resultatet
er et skogsbilde med betydelige opplevelseskvaliteter.
Tilgjengelighet og løypenett
Tilgjengeligheten til områdene er god,
men manglende merking forutsetter litt
lokalkjennskap. Det finnes ikke lysløype, og det er vanskelig å jogge
mange steder p.g.a. for lite rydding av
grener som vokser inn i stiene.
Tatt i betraktning de snøfattige vintrene
senere år, kan det hende at det er naturlig å tenke regionalt m.h.t. lysløyper
for skigåing. Kanskje det er riktig å ha
dette bare i Fredrikstadmarka og
Østsidenmarka. Det forhindrer ikke at
de mest benyttede stiene og løypene på
Gressvik, Krosnes og Viker kan forbedres ved bedre rydding, utbedring av

bløte partier o.l. Kan hende en kort
lyssatt joggeløype kan legges i tilknytning til idrettsanlegget i Trondalen ved
foten av marka - uten å få et fremmedelement høyere oppe i fjellterrenget ?
I tillegg bør karttavler monteres ved
innfallsportene og flere skilt settes opp
i stikryssene.
Den delen av befolkningen som har
dårligst nærkontakt med gode turmuligheter er de som bor på Gressvik
mellom Storveien og elva. Den større
gangavstanden til marka kunne vært
kompensert ved gode turmuligheter
langs elva, men dagens tilstand på arealene her tilsier ikke det. Onsøystiprosjektet alene vil heller ikke endre på
akkurat det forholdet.

ken ved Paviliongen samlet i 60- og
70-årene mange mennesker, men har
opphørt.
Om vinteren var det i 50-, 60- og 70årene samlet svært mange unge og
voksne på isen ved Ålekilene og på
Floa for å spille bandy, ishockey eller
for bare å gå på skøyter. På søndager
var ofte mange voksne med tilknytning
til GIF på isen og sparket fotball !
Elveisen var faktisk et veldig viktig
anlegg for uorganisert idrett, lek og
sosialt samvær.
Delvis samme effekt kan vi i dag se når
steder inne i tettstedet blir islagt.
Skoleanlegg blir nærmiljøanlegg
Skolene Hurrød og ikke minst Rød har
rustet opp sine uteanlegg til å bli mer
nærmiljøanlegg som utgjør viktige

Gressvik ungdomsskole har et sterkt behov og ønske om å omdanne dagens triste
situasjon til et sted som inviterer ungdommen til aktivitet både i friminutter, gymnastikktimer og på fritida.
“Urbant friluftsliv”
Det er begrensede muligheter for friluftsliv inne i tettstedet Gressvik. "Urbant friluftsliv" i form av opphold i parker, store
lekefelt o.a. finnes knapt. Mange av de
gamle løkkene er nå bebygd.
Tidligere friluftsarrangementer i par-
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oppholds- og lekeplasser også på fritida.
Gressvik U-skole har ikke gjort dette
ennå, men har et sterkt ønske om det
samme.
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arere dager enn denne ser man til Sverige, Færder, Vestfold, Hurum, Nordmarka - ja til og med til Gaustadtoppen i Telemark!
Potensiale for forbedringer
De er to enkelttiltak som vil ha særlig
stor effekt på friluftslivet inne i tettstedet:
1. Det ene er å skape et skikkelig
attraktivt nærmiljøanlegg ved Gressvik
ungdomsskole som kan bli et naturlig
samlingspunkt for barn, ungdom og
foreldre sammen med barn. En permanent isflate om vinteren vil fungere
som en magnet på en tid da det er vanskelig å stimulere til uteaktivitet og bør
derfor prioriteres.
2. Det andre er å ruste opp elvefronten
fra å være en bakgård til en attraktiv
sone, slik at Gressvik gis kvalitet både
i møte med elva og marka.
For Krosnes og Viker vil viktigste virkemiddel være å gjøre havnemiljøene,
lekeplassene og badeplassene til enda
mer attraktive steder.

For å oppnå en best mulig totaleffekt
av de ulike kvalitetene, bør de forskjellige friluftsområdene, lekeplassene og
idrettsanleggene søkes å bli koplet
sammen i et nettverk bundet sammen
av turveier, gangveier og stier. Mer om
dette i kapittel “Grøntstruktur”.
Konklusjon
Gressvikmarka og Krosnesfjella er
svært viktige friluftsområder som bør
sikres et langvarig vern - både m.h.t.
avgrensing og kvalitet.
Tilgjengeligheten bør bedres ved et
godt turkart samt karttavler ved innfallsportene (arbeidet er allerede i gang i
regi av GIF).
Stiutbedring og skilting bør skje på en
maksimalt naturvennlig måte.
Parkeringskapasiteten ved Skytterhuset bør bedres.

Et attraktivt og allsidig nærmiljøanlegg
ved Gressvik U-skole vil gi barn og
unge et viktig tilbud og kan samtidig
fungere som et viktig sosialt møtepunkt midt i tettstedet.
En kunstfrossen flate vil i den sammenheng være et viktig bidrag til å øke
attraktiviteten i en lang vintersesong
som normalt er preget av vekslende
vær som innbyr til få andre uteaktiviteter.
En omregulering og miljømessig opprusting av elvefronten vil gi tettstedet
et nytt og viktig rekreasjonsområde i
en mer urban form.
Badeplassene i Faratangen må sikres
og gis bedre tilgjengelighet.
En heving av kvaliteten på lekeplassene kan bidra til at barn leker mer
utendørs.

Faratangen har flere badestrender med meget god sandbunn. Vannkvaliteten har gradvis bedret seg i flere år, og stedet får
gradvis større og større verdi - både som lokal badeplass - og for brukere av Onsøystien som skal følge stranda her.
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En god grøntstruktur har et
rikt nett av bilfrie og hyggelige gangveier og stier - i og
utenfor bebyggelsen - som
leder fram til parker, lekeplasser, balløkker, badeplasser, idrettsanlegg, gravplasser, naturområder, skoler og
kulturminner.
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GRØNTSTRUKTUR

Med grønstruktur
menes et
sammenhengende nettverk av
alle "grønne"
områder i lokalsamfunnet

GRØNTSTRUKTUR - HVA OG
HVORFOR ?

D

et som kan synes som et nytt
moteord har sin opprinnelse
allerede fra tidlig på 1900tallet da en ny type byplaner
ble lansert i Tyskland og

England.
Hensikten med en grøntstrukturplan er
å skape en fysisk sammenheng av det
man har av parker, lekeplasser, idrettsanlegg, skoleanlegg, nærmiljøanlegg,
gravlunder, stier, miljøvennlige gangveier, viktige utmarksområder o.l.

Dersom de ulike anleggene ikke henger sammen, har de kun sin egenverdi.
Kan de derimot knyttes sammen i et
nettverk der trådene er stier, gangveier
og naturlige grøntdrag, vil de få en
vesentlig høyere nytteverdi.
Den første reguleringsplanen innenfor
lokalsamfunnet som har fulgt dette
prinsippet er reguleringsplanen for
Oksviken II. Her er naturlige daldrag
og stisoner regulert langt inn i boligområdet som naturlige forbindelseslinjer mellom boligene og naturterrenget
utenfor feltet.

HOVEDTREKKENE I DAGENS GRØNTSTRUKTUR (se kart s. 56 og 58):
* Gressvikmarka og Krosnesfjella (Krosnes-Sturødbukta) er områdets viktigste
friluftssområder.
* Parken ved Paviliongen er det sentrale parkanlegget på Gressvik, men benyttes
dessverre lite.
* Utviklingen av skolenes uteanlegg fra rene skoleanlegg til nærmiljøanlegg gjør
dem til svært viktige knutepunkter i grøntstrukturen.
* Idrettsanlegget i Trondalen har både en flott beliggenhet, en meget høy bruksfrekvens og er samtidig utgangspunkt for mange turgåere. Anlegget er derfor et
tyngdepunkt i en samlet plan.
* Alle lekeplasser hører med, men har selvsagt stor kvalitetsvariasjon m.h.t. innhold, omgivelser, tilgjengelighet, trafikksikkerhet m.m.
* Foruten de rene friluftsområdene er det enkelte stier, gangveier i naturomgivelser og sjarmerende lavtrafikkerte lokalveier som kvalifiserer til å bli tatt inn i
en plan, men de mangler en sammenheng. I et tettsted må man ofte benytte
ordinære gangveier for å sikre sammenhenger i det som finnes av grønt miljø.
* Kirkegårder fungerer ikke bare som gravplasser, men også som parker - så også
Gressvik kirkegård.
* Havnemiljøene er ikke spesielt "grønne", men kontakten med sjøen gir dem
likevel kvaliteter som sosiale møtepunkter tilsvarende parker i andre miljøer.
* BMX-banen på Ålekilene er et nasjonalt anlegg, men har en "smal" brukergruppe og lav bruksintensitet. Anlegget mangler dessuten et ferdig grøntanlegg.
* Gressvik torg har med sin avskjerming mot trafikk kvaliteter som gjør det til et
sentralt punkt for utendørs opphold og menneskelig kontakt.
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AKTUELLE FORBEDRINGER I
GRØNTSTRUKTUR OG GANGVEISYSTEM
*
Gjøre elvefronten til et overordnet rekreasjonsdrag med samme
tyngde som marka.
I dette inngår framføring av
Onsøystien, omdisponering og opprusting av hele miljøet mellom Floa-broa
og Krosnes, (dvs. en samlet plan for
hele strekningen) og en bevaring av
naturområdene på Krosnesfjella.
*
En kraftig estetisk opprusting
av handleområdene på Ørebekk og
Ålekilene slik at de endres fra å være et
nødvendig onde til et positiv møtepunkt i hyggelig omgivelser.
*
En opprusting av utemiljøet
ved Ålekilene industriområde i form av
rammeplantinger rundt de enkelte
bedriftene, beplanting langs gangveier,
gjeninnføring av flere åpne vannspeil
m.m. Området er sentralt, og svært
mange kjører gjennom , går eller sykler
gjennom eller gjør sin daglige handel
her. I tillegg grenser området opp til
bomiljøer i nord, vest og syd. En opprusting vil derfor få en meget stor og
synlig effekt for mange.
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en stedstilpasset
gjennomkjøring.

miljøgate

uten

*
Forsterke aksen Gressvik sentrum - Gressvikbrygga som en gangakse.

*
Gangvei Gamle Ålevei fra
Haugeveien til Trondalsveien.
*
Oppruste
tverrforbindelse
over Åledalen v/Volleberget.
*
Forsterke og tydeliggjøre
sammenheng fra Parkveien til Gamle
Ålevei ved Brekke.
*
Tverrforbindelse
mangler
videre fra Brekke over dyrka mark til
Gressvikmarka.
*
Egen gangbro på Ørebekk
der den gamle broa var.
*
Adkomst må bedres
Lenafjell i både nord og syd.

til

*
Gamle Ålevei trenger belysning i nordre del.
*
Gangvei må videreføres langs
Vikerveien helt fram til snuplassen.
*
Gangadkomst og parkering
ved badeplassene i Faratangen må forbedres.

*
Tverrforbindelse elva Gressvik sentrum - Åle - marka.
En alléplantet gangvei langs Haugeveien vil kunne dekke dette behovet.
Tverrforbindelser mellom Gressvik og
elva finnes allerede som flere små
lokalveier med lite trafikk.

*
Etablere manglende ledd i turvei ved Bråten.

*

Oppruste Gressvikveien som

*
Generelt økt bruk av
alléplantinger langs ordinære veier og
gangveier.

*
Gangvei i Ålestranda. Finnes
ikke fra Haugetangveien til Ålekilene.

*
Langsgående grøntlinje i hele
Åledalen langs Ålebekken. Kombinere mer åpent vann, mer vegetasjon,
økt biologisk mangfold og turvei/gang/sykkelvei.

*
Lokalisere flerbrukshall med
tilhørende uteanlegg til Hurrød skole,
fordi det her er egnet tomt og fordi trafikken ikke trekkes lenger inn i lokalsamfunnet enn nødvendig.

Kølaberget på Krosnes.

*
Regulert tilgang til midtre
badebukt i Faratangen må gjennomføres.

*
Etablere manglende ledd i turvei fra enden av Krydderveien mot
Vikerfjellet.
*
Åpne for gjennomgang ved
Krosnes gård. Fin turvei videre mot
syd.
*
Forsterke og tydeliggjøre
tverrforbindelse i sydenden av
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Faratangen har flotte badestrender og
utgjør i tillegg en viktig del av turveinetet, men tilgjengeligheten er ikke
god nok. Turgåere opplever adkomsten som halvprivat og således uklar.
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Søndre del av fylkesveien på Viker er
smal og uten gangvei og med uoversiktlige utkjørsler. Sommertrafikken
til hytteområdet i Faratangen er betydelig.
Øverst på industrianlegget på Krosnes er planen at Onsøystien skal ledes
ut på den fine stien som begynner
akkurat her. Idag er gårdsplassen fylt
med skrot. Forhåpentligvis er det en
midlertidighet.
Langs store deler av elvekanten på
Gressvik kan dagens industribakgård
forvandles til en verdifull tråd i grøntstrukturens nettverk - i form av gangstier som følger opprustede havneanlegg, bomiljøer og “grønne lunger”.
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S O S I A LT L I V
Det fysiske miljø kan både
stimulere og vanskeliggjøre sosial kontakt

Innenfor
lokalsamfunnet er
det en mosaikk av
ulike strøk eller
nabolag med
uskrevne grenser

Antall, tematisk
fordeling og
kvalitet på sosiale
møteplasser sier
mye om
mulighetene for
sosial kontakt i et
lokalsamfunn

Serviceområdene,
skolene,
idretten,
kristent arbeid,
sang- og musikkliv
og humanitært
arbeid er hovedpillarene i lokal,
sosial kontakt

lle de små arbeidersamfunnene tilknyttet sagbrukene
og teglverkene i distriktet
har vært preget av at folk har
hatt en sterk lokal tilhørighet. Man har hatt arbeidsplass, bolig,
butikker, skole, kirke, lege, lensmann,
bedehus, losjer m.m. innenfor lokalsamfunnet i tillegg til idrettslag,
musikkorps, kor og en rekke andre foreninger. Sammen med liten mobilitet
og hjemmeværende kvinner medførte
dette en veldig sterk lokal tilknytning.
Dette ble ytterligere forsterket ved at
man ikke hadde TV og kanskje heller
ikke radio. Ett av bevisene på denne
sterke lokale tilknytningen var at det
utviklet seg klare dialektforskjeller
innenfor svært korte avstander.
Tilhørigheten ble også helt klart forsterket av at tilnærmet hele befolkningen tilhørte samme sosiale og økonomiske lag.

A

Som beskrevet i andre kapitler har
samfunnsutviklingen på dette området
endret seg ganske dramatisk i de siste
40 årene. Likevel har de samme stedene en "arv" som fortsatt kan spores i
sterkere sosial tilhørighet enn det som
er vanlig. Det er også tilfelle med
Gressvik lokalsamfunn. Dette får dog
stå som en subjektiv iakttakelse og ikke
som vitenskapelig bevis.
Strøk eller nabolag
Som et bevis på hvor sterk den lokale
tilknytningen var for meget kort tid
siden, kan lokalsamfunnet fortsatt
deles inn i ulike strøk som befolkningen har klare formeninger om grensene
til. Grensene har aldri stått på noe kart,
og de er heller ikke basert på eiendommer, skolekretser e.l. Like fullt kan de
være så sterke at de fortsatt er regulerende for valg av lekekamerater og
sosial omgang for øvrig - t.o.m. innenfor tettbebyggelsen på Gressvik.
En slik registrering er kanskje mest av
historisk interesse, men det kan være
fornuftig å sjekke grensene i forbin-
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delse med fastsetting av skolekretser,
endring av adkomster, vurdere dekning
av lekeplasser, dannelse av mindre velforeninger, grendelag o.l. Se kart s.60
og s.62.
Sosiale møteplasser
Det finnes både lukkede og åpne møteplasser - både forpliktende og uforpliktende - private og offentlige. De
viktigste i arealplanleggingen er de
åpne, uforpliktende og offentlige - dvs.
de som favner hele befolkningen.
Det er store variasjoner internt i planområdet når det gjelder forekomst av
sosiale møteplasser. Mens tettstedet
Gressvik har svært mange og varierte,
har resten av området få i sitt nærmiljø
(Åle, Rød, Krossnes, Oksviken og
Viker). Nordre del av Åle har Hurrød
barneskole og Røde Kors-huset. Rød
har Rød barneskole og Fredtun bedehus
og barnehage. Krossnes har vel-hus
/barnehage og båthavn som treffsteder,
og Viker har bedehus og båthavn.
Felles for yttersonen er at de få møtestedene fanger opp bare en liten del av
befolkningen. Skolen bruker man bare i noen få år av livet, og det er heller
ikke en stor del av befolkningen som
bruker båthavna som treffsted - selv
om havnemiljøene er viktige identitetsog miljøfaktorer.
Slike steder kan ikke sammenlignes
med handleområder som tilnærmet alle
bruker nesten daglig. Nedleggelsen av
lokalbutikkene på Rød, Krossnes og
Viker har derfor hatt meget stor effekt
på muligheten for å treffes lokalt.

Butikken på Viker er én av flere som
har måttet opphøre. Disse var viktige
sosiale møteplasser.
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Denne utviklingen innen næringslivet
klarer ikke lokalsamfunnet å snu. Det
må i stedet rettes fokus på betydningen
av at:
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For å oppnå det er det svært viktig at
det ikke gradvis legges opp til stadig
mer detaljhandel og andre tjenestetilbud på Ørebekk og Ålekilene som kan
undergrave Gressvik sentrum ytterli-

gere. Dette forhindrer ikke at de to
andre stedene får en kraftig miljøopprusting som møteplasser ut fra det de
rommer av tjenester i dag.

*
Folk i ytterområdene trenger
nye muligheter for å treffes lokalt.
Her skal ikke listes opp konkrete eksempler. Nye tilbud kommer
gjerne som resultat av initiativrike
enkeltpersoner som ser muligheter
andre ikke har tenkt på. Likevel er det
viktig å peke på én generell regel: Der
hvor tilbudene er få er det viktig å
samle fremfor å spre. Et nytt tilbud vil
m.a.o. få en større totaleffekt om det
legges til et sted hvor det er noe fra før.
*
Eksisterende møteplasser kan
videreutvikles og forbedres.
Eks. 1: Rød og Hurrød skoler
kan rustes ytterligere opp som nærmiljøanlegg.
Eks. 2: Havnemiljøene på
Krosnes og Viker kan gjøres enda mer
attraktive. Hva med et lite tilbud om å
ta en kopp kaffe innendørs ? Mulig
samarbeid båtforening / velforening ?
Kan samtidig fungere som rasteplass
på Onsøystien.
Eks. 3: De lokale lekeplassene kan forbedres som lekeplasser og
samtidig legges bedre til rette for at
voksne følger med og bruker dem som
møteplasser.
*
Viktigheten av velforeningenes arbeid må komme mer fram. De
må gis høyere status. Samtidig må velforeningene ikke glemme betydningen
av den sosiale dimensjonen - å finne på
gode fellesarrangementer som sveiser
folk sammen. Dette er lett å glemme i
den daglige kampen for bedre asfalt,
bedre gatelys, bedre lekeplasser, kamp
for trafikksikkerhet og en rekke andre
viktige tiltak.
For Gressvik fungerer Gressvik torg
som knutepunktet hvor folk kan møtes
uformelt i et bilfritt og trivelig miljø
når de skal utføre ulike ærend. Stedet
ble noe svekket ved at banken la ned
sin filial. Åledalslinja vil bli en annen
utfordring idet mye av gjennomgangstrafikken forsvinner.
Handelsstanden bør derfor samarbeide
med kommunen om hvordan det eneste virkelige senteret i dette store lokalsamfunnet skal kunne forsterkes og
ikke svekkes.

MNLA Per André Hansen 24.02.88

Tegningen ovenfor viser utomhusplanen for Gressvik sentrum. Her er det bevisst
skilt mellom bil og fotgjengere, og reguleringsplanen av 1979 brøt radikalt med tidligere prinsipp med én stor bygning med parkering rundt (jfr.S-laget). Handlemiljøet blir dermed langt triveligere og stimulerer til lengre opphold. Se foto s. 35.

På Ørebekk er det gjort minimalt for å skape et fysisk miljø som stimulerer til opphold og dermed sosial kontakt. Asfalt, biler og reklame dominerer miljøet helt.
Se også foto nederst på s. 35. Hvor er det best vilkår for sosial kontakt ?
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G O D E LO KA LS A M F U N N gir også:
* kontakt mellom generasjoner
* barn innblikk i voksnes verden
* barn gode og oppnåelige forbilder

høydedragene fra Gressvik U-skole til
Ørebekk er bygd ut.
Adkomsten til eksterne turområder er
for det meste god, men spesielt en god
tverrforbindelse fra Gressvik sentrum
til marka mangler.
5. Lokalsamfunnet har forøvrig et
sammenhengende gang- og sykkelveinett som forbinder boliger, tjenester og nære friområder.
Vurdering: Behovet er bare delvis dekket. Viktige parseller gjenstår i Ålestranda, Vikerveien, Haugeveien m.m.
(se full liste i kap. Trafikksikkerhet og
kap. Grøntstruktur)

SJEKKLISTE FOR ET GODT
LOKALSAMFUNN
kriterier for et godt lokalsamfunn er hentet fra kommunens rapport om miljøbyprosjektet.
I hvilken grad tilfredsstiller
Gressvik lokalsamfunn disse ?

8

1. Offentlig og privat service til dekking av folks hverdagsbehov finnes i
gang-/ sykkelavstand fra bolig.
Vurdering: Tettstedet Gressvik er
rimelig bra dekket. Avstandene for
Åle, Rød, Krossnes og Viker overstiger
gangavstand, men ikke sykkelavstand.
Et generelt problem for personer uten
privat bil er at service er spredt langs
Storveien fra Ålekilene til Ørebekk
fremfor å være samlet ett sted.
2. Barneskolen utgjør et naturlig
tyngdepunkt, og har en funksjon
som sosialt møtested for hele lokalsamfunnet.
Vurdering: Her er det to barneskoler
og én U-skole. De er klart viktige i det
sosiale livet, men ikke like viktige som
på mindre steder der det ikke finnes
mange andre møtesteder (sammenlign
f.eks. med Manstad). Tilleggsfunksjoner som stor gymnastikksal/-idrettshall
og svømmehall har stor betydning for

skolens bruk etter skoletid. Utvikling
av gode nærmiljøanlegg på skolene vil
forsterke skolenes tyngdepunkt slik
man har sett på Rød skole. Skikkelige
nærmiljøanlegg på Hurrød og Gressvik
vil ha større effekt enn på Rød p.g.a.
stor befolkning tett inntil.
Barn med lengst avstand fra skolen
oppsøker ikke stedet utenom skoletid.
Dette gjelder nok ganske mange - spesielt innenfor Rød skolekrets.
3. Alle aldersgrupper har et sosialt
møtested i lokalsamfunnet.
Vurdering: Behovet er dekket når
lokalsamfunnet ses under ett, men
langt fra når ytterområdene ses separat.
Spesielt gamle uten bil og med bevegelseshemming vil her lett kunne bli
isolert. Nærmiljøet på dagtid kan også
by på få kontaktmuligheter for hjemmeværende barn under skolealder.
4. Tilstrekkelige leke- og rekreasjonsarealer finnes internt, samtidig
som adkomst til større tur- og rekreasjonsområder er sikret via gang-/
sykkelveier.
Vurdering: Behovet for gode, interne
lekeplasser er neppe dekket. Årsaken
er at mange av de tidligere løkkene er
bygd ut. Det samme er flere av fjellkollene hvor barn kunne leke uforstyrret i naturomgivelser. Tilnærmet alle
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6. Lokalsamfunnet har en balansert
befolkningssammensetning og et stabilt sosialt miljø.
Vurdering: Dersom lokalsamfunnet
ses under ett er svaret ja. De to store
boligfeltene på Rød og Oksviken har
imidlertid typisk "feltkarakter" med
ensaldret befolkning.
7. Beboerne kjenner tilhørighet til
og kan delta i utviklingen av sitt
lokalsamfunn.
Vurdering: Her er det vanskelig å gi
eksakt svar uten en spørreundersøkelse. Det store antall foreninger som
finnes tyder imidlertid på at tilhørigheten er til stede.
Gjennom lokalsamfunnsprosjektet og
senere organisering av lokalsamfunnsutvalg har kommunen lagt opp til at
befolkningen skal kunne delta i lokalsamfunnsutviklingen. Det er for tidlig
å si hvordan modellen vil virke.
8. Ressursbruken er minimerende.
Areal- og energiforbruk pr. innbygger bør være synkende.
Vurdering: Dette er neppe tilfelle.
Dette prosjektet har imidlertid pekt på
mulige virkemidler for å snu utviklingen.
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L I T T E R AT U R L I S T E

Vanlig forfatterskap:
-

Onsøys historie, bind 1 - V,, Terje Schou 1993-1999
Onsøy Leksikon, Nils E. Øy 1990
J. N. Jacobsen: Lastehandler, samfundsborger og hans tid, 5 bind, Andreas Julius Jacobsen, Oslo 1950-1954
Fredrikstadskuter på de syv hav, Knut W. Engebretsen 1999
Onsø herred 1814-1914, J. Bergwitz 1914

Offentlige rapporter og publikasjoner:

-

Internasjonale:
Rio-konvensjonen
Najonale:
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn og unge
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for Oslofjorden
Stedsanalyse i innhold og gjennomføring. Veileder. Miljøverndepartementet 1993.
Regionale:
Areal- og transportplan for Nedre Glomma-regionen (ATPNG)
Kommunale:
Lokal agenda
Kommuneplan
Handlingsprogram
Miljøvennlig byutvikling og transport
Miljøbyprogram
Byrapport
Biologisk mangfold 1997
Viltet i Fredrikstad 1997
Trafikksikkerhetsplan 2001-2004
Div. lokalsamfunnsrapporter

Annet:
Forøvrig er rapporten basert på forfatterens egne registreringer og lokalkunnskap og ikke minst verdifulle opplysninger fra deltagerne i arbeidsutvalget (se liste på s. 3).
Skoleveiundersøkelsen (s.45 og 46) er skrevet av Rita Heide Eggen.

Illustrasjoner:
Historiske fotografier og historiske kart er angitt med kildehenvisning.
Frihåndstegninger signert LOK er tegnet av landskapsarkitekt Lars Ole Klavestad
Alle øvrige fotografier, kart og skisser er utarbeidet av forfatteren.
Bakgrunnsfoto på s. 2, 3 og 67 er fra boken “J. N. Jacobsen: Lastehandler, samfundsborger og hans tid”.

Vedlegg:
Kart til skoleveiundersøkelsen (tekstdelen er gjengitt på s.45 og 46)
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VEDLEGG
Kartmaterialet fra skoleveiundersøkelsene følger på de neste 11 sidene. Tekstdelen
finnes på s. 45 og 46.
Hurrød barneskole:
s. 69: Elever som går til Hurrød skole
s. 70: Elever som sykler til Hurrød skole
s. 71: Elever som blir kjørt til Hurrød skole
s. 72: Lekeområder i Hurrød skolekrets (hvor elevene selv angir at de leker)
s. 73: Utrygge områder i Hurrød skolekrets (områder der elevene selv uttrykker at de føler seg utrygge)

Rød barneskole:
s. 74: Elever som går til Rød skole
s. 75: Elever som sykler til Rød skole
s. 76: Elever som blir kjørt til Rød skole
s. 77: elever som tar buss til Rød skole
s. 78: Lekeområder i Rød skolekrets (hvor elevene selv angir at de leker)
s. 79: Utrygge områder i Rød skolekrets (områder der elevene selv uttrykker at de føler seg utrygge)
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Skoleveisundersøkelse Hurrød
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Skoleveisundersøkelse Hurrød
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Skoleveisundersøkelse Hurrød
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Skoleveisundersøkelse Hurrød
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Skoleveisundersøkelse Rød
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Skoleveisundersøkelse Rød
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Skoleveisundersøkelse Rød
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Skoleveisundersøkelse Rød

77

LokalsamGressvik 2.qxd

04.11.03

13:21

Side 78

Skoleveisundersøkelse Rød
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Skoleveisundersøkelse Rød
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