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FORORD
I Miljøbyprosjektet er det utarbeidet mål og retningslinjer
for utvikling av gode lokalsamfunn i Fredrikstad. Det gode
lokalsamfunn karakteriseres av bl a disse forhold:
---

Offentlig og privat service til dekning av folks
hverdagsbehov skal finnes i gang- og sykkelavstand fra boligen.

---

Barneskolen skal utgjøre et naturlig tyngdepunkt,
og skal ha en funksjon som sosialt møtested for
hele lokalsamfunnet.

---

Alle aldersgrupper skal ha et sosialt møtested i
lokalsamfunnet.

---

Tilstrekkelige leke- og rekreasjonsarealer skal
finnes internt, samtidig som det er sikret god
adkomst til større tur- og rekreasjonsområder via
gang-/sykkelveisystemet.

---

Lokalsamfunnet forøvrig skal ha et sammenhengende gang-/sykkelveinett som
forbinder boliger, tjenester og nære friområder.

---

Lokalsamfunnet skal ha en balansert
befolkningssammensetning og et stabilt sosialt
miljø.

---

Beboerne må kunne føle tilhørighet til og kunne
delta i utviklingen av sitt lokalsamfunn.

---

Ressursbruken må være liten. Areal- og energiforbruket per innbygger bør være synkende.

Som et ledd i dette planlegger Fredrikstad kommune å
gjennomføre lokalsamfunnsprosjekter i alle 23 nærmiljøer
som finnes i kommunen innen år 2003. Det er gjennomført
lokalsamfunnsprosjekter på rapportnivå på Torp, Begby,
og Nabbetorp/Lundheim på Østsiden og på Slevik,
Manstad og Engelsviken i Onsøy og på Rød på Kråkerøy.

For tiden pågår det utarbeidelse av lokalsamfunnsrapporter
på Gressvik, Lisleby, Ambjørnrød, Sellebakk og Lunde i
tillegg til dette prosjektet på Hauge. I løpet av inneværende
år skal også nye prosjekter startes på Cicignon, Trara,
Torsnes og Kråkerøy Nord.
Hauge defineres som lokalsenter i Fredrikstad. Det er et
område der nye næringsbygg bygges i rask takt. Allerede i
dag finnes et så rikt utbud av forretninger at Hauge
fremstår som Fredrikstads største forretningsmessige
sekundærsenter. Samtidig mangler mer stedstilknyttede
funksjoner som f eks postkontor. Traséene for både riksvei
og jernbane vurderes flyttet. Utbyggingspresset i området
setter eksisterende bomiljøer på Hauge i en utsatt posisjon.
Lokalsamfunnsprosjektet skal ha som siktemål å utvikle
området til et godt lokalsamfunn. Prosjektet må være
mangfoldig, ha et helhetlig perspektiv og det må legges
tilrette for en best mulig deltakelse fra lokalbefolkningen.
Det er forutsatt at prosjektet gjennomføres på en slik måte
at resultatene kan evalueres.
Prosjektrapporten er bygget opp med en tredelt hoveddisposisjon bestående av en presentasjon av Hauge,
stedsanalyse med forslag til tiltak og en avslutende del om
framtidig utvikling. Rapporten presenterer fremtidsbilder
og forslag til konkrete tiltak. Det foretas ikke prioriteringer
av tiltak, men det kommer naturligvis frem i tekstdelen
hvilke tiltak lokalbefolkningen og prosjektgruppen
vektlegger.
Stedsanalysen er i prinsippet en systematisering av
kunnskap for å forstå stedets forutsetninger og muligheter.
Stedsanalysen gir grunnlag for å forstå stedets historie,
nåværende situasjon og fremtidsmuligheter. Det er
plattformen for å kunne diskutere tiltak og framtidsmuligheter, hva som skal vektlegges, og hvilke
beslutninger som bør fattes. Det å finne fram til stedskvaliteter og forstå stedets særtrekk og historie vil også
styrke respekten for stedet.
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FORORD

Brukermedvirkning
Lokalsamfunnsprosjektet for Hauge startet høsten 1998.
Lokale organisasjoner, lag og foreninger ble invitert til å
delta i prosjektarbeidet.
Prosjektgruppen har bestått av representanter for
velforeninger, skolene, idrettsforeningen, pensjonistforeningen, administrasjonen i kommunedel Rolvsøy,
Teknisk Drift, Miljøbyprosjektet og konsulenten SG
arkitekter. Prosjektgruppen har hatt jevnlige møter i hele
prosjektperioden. Det har vært samlet mye god
lokalkunnskap i gruppen som har kommet prosjektet til
nytte.
Hele lokalsamfunnet har hatt anledning til å delta på de
arrangerte åpne møtene og gi innspill til prosessen
enkeltvis eller gjennom de som representerer
lokalsamfunnet i prosjektgruppen. Det første åpne møtet
ble holdt i januar 1999. Det sto tidlig klart at saker som ny
riksvei, ny jernbane, farlige skoleveier, utviklingen i
Dikeveien og vern av kulturminner og kulturmiljøer
engasjerer mange i Hauge-området.
Det andre åpne møtet ble holdt i september 1999. Resultater
av stedsanalysen og noen forslag til tiltak ble presentert
som foreløpige innspill. Dette fikk fram en del synspunkter
og reaksjoner som har vært grunnlag for bearbeiding og
konklusjoner fra prosjektgruppens side. Konklusjonene i
form av en samlet rapport er sendt prosjektgruppens
deltakere for gjennomgang, kommentarer og endringsforsalg før trykking.
Et av hovedmålene med lokalsamfunnsprosjektet er å gjøre
Fredrikstad kommune mer demokratisk. I motsetning til mer
tradisjonelle planprosesser, skal denne rapporten gjenspeile
mer direkte beboernes ønsker og prioriteringer.

Prosjektet har midler til å sette i gang noen ikke altfor
kostnadskrevende tiltak, men i hovedsak må denne
rapportens tiltaksliste innarbeides i kommunens ordinære
planer og budsjetter. I så måte er det svært viktig å ha
gjennomført denne helhetlige analysen, som selv om
rapporten ikke er juridisk bindende, vil ha høy status og
stor gjennomslagskraft når nye tiltak skal prioriteres i
Fredrikstad kommune.

PRESENTASJON AV HAUGE
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ROLVSØY KOMMUNEDEL OG HAUGE
LOKALSAMFUNN
Rolvsøy er den minste av kommunedelene i Fredrikstad
med ca. 6000 innbyggere. Fram til kommunesammenslåingen i 1994 var Rolvsøy egen kommune. Tidligere, fra
1837 og fram til 1911, var Rolvsøy en del av Tune.
Kommunedelsadministrasjon i Rolvsøy er samlet i
Råkollveien 103. Der finnes legesenter, helsestasjon,
sosialkontor, barnevern, PPT-tjeneste og prestekontor.
Kommunedelen har ansvar for sosiale tjenester, oppvekstog omsorgstjenester. Hauge barneskole og Haugeåsen
ungdomskole ligger på Haugeåsen. I tillegg finnes to andre
barneskoler og de private skolene Steinerskolen og
Haugetun Folkehøgskole i kommunedelen.
Rolvsøy har en kommunal barnehage og fire private
barnehager med totalt ca 200 plasser. Av disse barnehageplassene finnes kun 15 plasser på Omberg familiebarnehage
innenfor Hauge lokalsamfunnsområde. Det er planlagt
bygget en ny fire-avdelingers barnehage ved Ombergveien
som vil bedre barnhagetilbudet på Hauge vesentlig. I tillegg
til barnehagene er det tilbud om lekegruppe på Hauges
Minde.
Rolvsøy velferdssenter i Rekustadåsen dekker eldreomsorg,
hjemmehjelpsordning og tjenester for funksjonshemmede.
Rolvsøy velferdssenter har 41 sykehjemsplasser.
Innenfor Hauge-området ligger Grønlien aktivitetssenter.
Senteret har bl a 42 trygdeboliger, kafeteria og dag- og
arbeidstilbud. Det er planlagt å bygge nye omsorgsboliger
i det nye boligområdet ved Ombergveien.

Avgrensing av prosjektområdet for Hauge lokalsamfunn.

Over: Hauges Minde sett fra nedre Hauge.

Hva karakteriserer det sosiale livet?
Teglverk, sagbruk og Hans Nilsen Hauge er fortsatt en
viktig del av Hauges identitet. Hauge er ikke lenger et
lukket samfunn, men det er fortsatt noe skille mellom
befolkningen i de gamle arbeiderstrøkene langs elva og
innflytterne i de nyere villaområdene.
I dag er det få av de som bor på Hauge som også arbeider
der. Ett unntak er industribedriften Rolvsøy Metall som
fortsatt er sterkt knyttet til stedet.
Det er mange tilreisende til næringsområdet i Dikeveien.
Etter at Dikeveien ble bygd har Hauge mistet et viktig
samlingspunkt i og med at den siste nærbutikken,
Samvirkelaget, ble lagt ned.
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HISTORISK UTVIKLING
Forståelse av et steds utvikling er viktig bl a for å kunne
forklare hvorfor stedet ser ut som det gjør i dag. Det er
valgt ut noen typiske årstall i Hauge-områdets utvikling.
Veier og bebyggelse som fantes ved hvert tidspunkt og
som fortsatt finnes er vist på kartene. Det er også vist de
overordnede elementer som har hatt størst betydning for
stedets struktur. Som en konklusjon av denne analysen er
det mulig å dele inn Hauge i mer eller mindre ensartede
områder.

Diagram over befolkningsvekst i Rolvsøy. Den sterkeste
befolkningsveksten skjedde i begynnelsen av 1900-tallet under
teglverks- og sagbruksepoken og fra 1950-80 i forbindelse med
bygging av nye boligområder. (etter tabeller i bygdeboka)

Kart over Rolvsøy og Hauge fra 1914. Jernbanen går over
jordene og Rolvsøyveien er nettopp ferdig. Bebyggelsen er
konsentrert langs med elva og Rolvsøyveien. (Bygdeboka s 423)

PRESENTASJON AV HAUGE
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Forhistorisk tid
Hauge-områdets historie går langt tilbake i tid. Det finnes
helleristninger fra bronsealderen bl.a. like på Evje, i Helleristveien og i Halvors vei. Omkring år 2000 f.Kr. sto havnivået ca 20 m høyere enn nå. Det betyr at de fleste helleristningene i området ble lagd nær den tids strandlinje.
Ved Helleristveien finnes gravrøys fra bronsealderen. I
hagen til tidligere Samvirkelagets lokaler er et gravkammer
med bl.a. to bronsespenner funnet. Graven ble datert til 100tallet e.Kr., dvs jernalderen.

Hauges største helleristningsfelt finnes på Evje.
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År 1800
Befolkningen rundt år 1800 var mest bønder, husmenn og
tjenestefolk. På et kart fra 1770-tallet er det markert sju
gårder - Evje, Rå, Saksegård, to gårder på Hauge og to
gårder på Omberg. I tillegg er det markert husmannsplasser
i Borredalen og i Rådalen. Alle de første gårdene ligger
inntil koller. På gården Hauge østre ble legpredikanten
Hans Nielsen Hauge født i 1771.
Hovedveien kom fra Leie og gikk via Evje, Hauge,
Saksegård og Omberg videre mot Valle og Nes. Rågata
gikk fra Evje til Rå og videre inn mot Borredalen. Det
fantes også en vei fra Rå langs Haugeåsen. Det lå tre
flomkverner i Råbekken/Evjebekken.
Alle gårdene finnes ennå. Husmannsplassen Rådalen er
blitt egen gård. Husmannsplassen Borredalen ble revet på
1910-tallet for å gi plass til Fredrikstads vannreservoar.

Råstua.
Det gamle våningshuset på Rå ble i 1990-91 flyttet til Rolvsøy
bygdetun. Huset er et relativt bredt 1 1/2 etasjers hus med valmet
tak og er typisk for byggeskikken i ytre deler av Østfold under
1800-tallet. (fotograf Birgit Holmen)

PRESENTASJON AV HAUGE
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År 1910
Den tunge lerjorda som tidligere hadde holdt Hauge tilbake
i vekst ble grunnlaget for en ny næring. Oppgangstider og
stor byggeaktivitet i byene medførte økt etterpørsel på
trelast, tegl og sten.
Fra 1865 var Hauge-området i sterkt vekst. Totalt fem
teglverk, en sag og et prambyggeri ble anlagt på Evje,
Hauge og Omberg. Det lå også et større steinbrudd i
Haugeåsen og flere mindre brudd der hvor det var muligheter for uttak. Glomma tjente som transportåre for den nye
industrien. Det var ferjested på Hauge. Ved både Hauge og
Evje fantes brygge for lokalrutebåten “Trippen”.
Mange flyttet til Hauge-området fra nabokommunene og fra
Västsverige. I Nedre Glomma-regionen var det svenske
innslaget i befolkningen størst i Hauge skolekrets.
Arbeiderboliger ble bygget tett i tett på fjellkoller, dvs på
mark som ikke kunne brukes i jordbruket. Lergropene ble
etter hvert store og spiste seg tett innpå bebyggelsen.
Akitiviteten på teglverkene var som størst noen tiår rundt
århundreskiftet 1900. Det siste av teglverkene ble lagt ned i
1925.

Å kjøre leire til teglverket var tungt arbeid. Bildet er tatt i 1915 ved
Evje teglverk. (fotografi lånt av Birgit Holmen)
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År 1930
Etter at teglverkene ble lagt ned mistet Glomma gradvis
sin betydning. Ny bebyggelse ble konsentrert langs med
veiene. I løpet av de første tiårene av 1900-tallet ble mange
boliger bygget langs Rolvsøyveien. Nær jernbaneovergangen ble Hauge nye skole bygget i 1920 og den gamle
skolen ble tatt i bruk som pleiehjem. Noen få bedrifter
etablerte seg nær Rolvsøyveien, den viktigste transportåren mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
I år 1879 kom Østfoldbanen. Fra 1913 gikk det lokaltog
mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Etter hvert ble det
holdeplasser på Evje, Hauge og Omberg. Med åtte jernbaneoverganger mellom Evje og Omberg var jernbanen den
gang ikke samme barriere som den er i dag.
Veiene til Evje (Svaneveien) og Hauge (H.N. Hauges vei)
ble anlagt ved nødsarbeid på 1930-tallet.

Hauge skole ble bygget i 1920 og er en av få teglbygninger på
Hauge bygget av tegl fra de lokale teglverkene.
(Østfold fylkes bildearkiv)

PRESENTASJON AV HAUGE
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År 1975
I etterkrigsårene startet en kraftig utbygging i Haugeområdet. I urbaniseringens fotspor ble den sentrale
beliggenheten mellom Fredrikstad og Sarpsborg avgjørende. Allerede i 1960-årene skjedde en dreining fra
jordbruk og industri over til handel og service.
Fra 1950-tallet og utover skjedde en beskjeden utbygging
av tomannsboliger og eneboliger bl a i Rådalen og på
Haugeåsen. I årene rundt 1970 ble boligblokkene på
Haugeåsen, Gullskåret og Vallefjellet bygget.
Den kraftige befolkningsveksten medførte behov for bl a
nye skoler. Både Haugeåsen ungdomsskole og Hauge
barneskole ble innviet i 1969. Grønlien alders- og sykehjem
sto ferdig i 1972. For øvrig ble ny service og handel i
Rolvsøy konsentrert til Nesskogen.
Denne bølgen av utbygging er den første på Hauge som er
planlagt av kommunen. Planene la mange ganger opp til en
ubegrenset og hensynsløs vekst. Planlagte boligområder og
veiprosjekter truet bl.a. friluftslivet i marka. Etter protester
mot blokkbebyggelse dreide kommunens boligprogram i
begynnelsen av 1970-årene igjen over mot småhusbebyggelse.

De fleste boligene på Haugeåsen ble bygget på 1960- og 1970tallet. Østfoldhallen ble åpnet i 1990. (Bygdeboka s 585)
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År 1999
På 1980- og 1990-tallet fortsatte utbyggingen. Tett småhusbebyggelse ble bygget i relativt små felt.
Østfoldhallen med butikksenter og idrettshall ble åpnet i
1990. For å avlaste Rolvsøyveien ble Dikeveien bygget
samtidig med Østfoldhallen. Dikeveien har etter hvert
vokst til et stort næringsområde.
Et mindre næringsomåde er blitt bygget i lergropa ved
Evje. Evjebekkveien ble anlagt for å avlaste boligområdene
på Hauge for trafikk til og fra næringsområdene ved
Glomma. Jernbaneovergangen i Svaneveien er stengt for
biltrafikk, slik at det bare er mulig å krysse jernbanen i H N
Hauges vei og Evjebekkveien.
Glomma er ikke lenger sterkt forurenset. Med Glommastien
har elva igjen blitt mer tilgjengelig. Utbyggingsplanene i
Gropa ble stoppet og Gropa er blitt et viktig natur- og
friluftsområde.

Ny bebyggelse i Dikeveien.

PRESENTASJON AV HAUGE
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Ensartede områder
Med bakgrunn i bl a den historiske utviklingen,
bebyggelsesstruktur og grønnstruktur kan Hauge-området
deles inn i mindre relativt ensartede områder.
Rådalen: Boligområde bygget i løpet av hele 1900-tallet.
Eneboliger på normalstore tomter. Gårdsbebyggelse.
Haugeåsen/Grønlien: Boligområde bygget fra 1950-tallet
fram til idag. Relativt store tomter med mye grønt. Noen få
boligblokker, ellers eneboliger.
Rå: Boligområde fra 1980-tallet. Tett bebyggelse med eneboliger på små tomter. Gårdsbebyggelse.
Rolvsøyveien: Boliger langs med den hardt trafikkerte
Rolvsøyveien. Bygget fra begynnelsen av 1900-tallet fram
til i dag.
Dikeveien: Næringsområde. Største delen av bebyggelsen
er fra 1980- og 1990-tallet. Fremstår som rotete og med mye
asfalt.
Evje: Gradvis utbygget boligområde. Mange hus er fra teglverkenes og sagbrukets epoke. Gårdsbebyggelse og
industribygg.
Hauge: Gradvis utbygget boligområde. Eldste bebyggelsen
er gårdsbebyggelse fra 1700-tallet. Mange boliger fra 1950og 1960-tallet. Eneboliger, firemannsboliger og rekkehus.
nedre Hauge: Boligområde med veisystem og relativt homogen bebyggelse fra teglverkenes og sagbrukets epoke. Tett
bebyggelse.
Omberg/Saksegård: Gradvis utbygget boligområde. Mange
hus er fra teglverkenes og sagbrukets epoke. Gårdsbebyggelse.
Langs Glomma: Industriområde langs Glomma og i tidligere
lertak. Rester av eldre industribebyggelse blandet med
nyere næringsbebyggelse.
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GRØNNSTRUKTUR
Grønnstrukturen er veven av store og små naturpregede
områder i byen eller tettstedet. De grønne arealenes betydning er vurdert utfra naturforholdene, opplevelsen av landskapet og med tanke på friluftsliv, lek og idrett. Dette vil
kunne gi viktige signaler til de som er involvert i arealforvaltning.
Grønnstrukturen inne i tettsteder er mange ganger oppstått
tilfeldig. I et område under utbyggingspress, som Hauge,
er det ekstra viktig å registrere grønnstrukturens natur- ,
landskaps- og rekreasjonsverdier for å kunne sikre, bevare
og videreutvikle de mest betydningsfulle delene av
grønnstrukturen.

Grønnstrukturen på Hauge er tidligere analysert i bl a
kommunens grønne plakat og kommunens rapporter om
biologisk mangfold og vilt. Det er utført registreringer av
landskap og natur i Gropa, langs Glomma og langs
Råbekken/Evjebekken. Dessuten er føringer vedrørende
grønnstrukturen gitt i kommuneplanens arealdel. Denne
vurderingen tar utgangspunkt i disse analysene og er ment
som en oversiktlig domumentasjon av verdier knyttet til
grønnstrukturen. Vi har valgt å prioritere områdene i tre
kategorier: meget store verdier, store verdier og verdier. I
tillegg finnes områder med mangler.

Landskapsverdier
Landskapsverdiene er knyttet til opplevelsen av landskapet. Landskapsverdiene har også betydning for stedets
historie og identitet.
Til de mest betydningsfulle naturområdene hører grønnstruktur som deler bebyggelsen i fattbare enheter, silhuetter
uten bebyggelse og landskapstrekk som har hatt betydning
for stedets beliggenhet.
Naturverdier
Store verdier for natur er knyttet til områdenes funksjon
som leveområder for dyr og vekster. Naturverdiene er ofte
knyttet til vern av biologisk mangfold, nøkkelbiotoper og
viltkorridorer. Naturområder har også betydning for
lokalklima og luftkvalitet.
Til de mest betydningsfulle naturområdene hører områder
ved vann og store urørte naturområder som f eks Fredrikstadmarka.
Rekreasjonsverdier
Grønnstrukturens rekreasjonsverdier er knyttet til friluftsliv,
lek og idrett. Rekreasjonsområdene bør ha god tilgjengelighet uten barrierer.
Til de mest betydningsfulle rekreasjonsområder hører
turområder, idrettsplasser, lekeplasser og skolegårder.

Turstien ved Evjebekken

STEDSANALYSE MED FORSLAG TIL TILTAK
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Landskap
KATEGORI 1 - områder med meget store verdier for
landskap
---

Silhuetter uten bebyggelse:
Fredrikstadmarka, Ombergfjellet

---

Områder ved vann med randsone:
Glomma, Råbekken

---

Landskapstrekk som har hatt betydning for
stedets beligghenhet og form:
Gropa, kanter etter lertak, skiller mellom dyrket
mark og bebyggelse på fjellkoller.

---

Grønnstruktur som gir stedet identitet og historisk
forankring:
Fornminner, Hauges Minde med kulturlandskapet
rundt.

KATEGORI 2 - områder med store verdier for landskap
---

Silhuetter med bebyggelse: Deler av Haugeåsen

---

Vassdrag uten randsone: Stordiket

---

Grønne korridorer: dyrket mark rundt Evje

---

Områder med betydning for det overordnede
landskapsrommet:
Dyrket mark ved Hauge, Omberg, Saxegård, Rå og
Rådalen.

KATEGORI 3 - områder med verdier for landskap
---

Boligområder

---

Dyrket mark omgitt av bebyggelse
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Natur
KATEGORI 1- områder med meget store naturverdier
---

Store sammenhengende grønne områder og
områder med funksjon som biologisk korridor:
Marka, Gropa, Råbekken, rest av naturmark mellom
Saxegård Sag og Vallefjellet.

---

Områder markert som verneverdig i grønn plakat
eller kommunens registreringer av vilt og biologisk
mangfold

---

Områder med stedegen vegetasjon eller variasjon i
sjiktning og artssammensetning

KATEGORI 2 - områder med store naturverdier
---

Dyrket mark

---

Mindre grøntarealer

---

Boligområder med mye trær

KATEGORI 3 - områder med naturverdier
---

Boligområder

Grøntkorridor:
Vegetasjonkledte korridorer mellom grøntarealer. Trekkveier
for viltet. Grøntkorridorer fungerer også som spredningskorridorer for andre arter. For de fleste arter av dyr, fugler og
blomster er dette en nødvendighet for ikke å dø ut eller bli
offer for innavl.

STEDSANALYSE MED FORSLAG TIL TILTAK
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Rekreasjon
KATEGORI 1 - områder med meget store rekreasjonsverdier
---

Friluftsområder med stier:
Marka, Gropa, Ombergfjellet, Rågata, Evjebekken

---

Lekeplasser og skolegårder

---

Regulerte friområder:
Gropa, friområder ved Evje

---

Balløkker og idrettsplasser

---

Naturområder nær boliger der barn leker:
skogholtet ved Rådalsholtet, fjellkollen bak
Hauges Minde

KATEGORI 2 - områder med store rekreasjonsverdier
---

Lekeplasser med trafikkfarlig adkomst:
lekeplassen på nedre Hauge

---

Arealer som har potensiale som turstikorridor:
Deler av Råbekken/Evjebekken, naturområdet
bak Saxegård Sag, elvebredden nedenfor Hauge

KATEGORI 3 - områder med rekreasjonsverdier
---

Jordbruksområder mellom boligområder
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Verneverdig grønnstruktur
Utfra delanalysene dannes et oppsummerende bilde av
verneverdig grønnstruktur på Hauge.
Meget store verdier for grønnstruktur - kategori 1
Fredrikstadmarka: Stort sammenhengende naturområde
med meget store verdier for natur og rekreasjon. Viktig
silhuett.
Naturmark mellom Saxegård Sag og Vallefjellet: Restareal
med stor betydning som trekkvei for vilt. Potensiale som
område for turvei til Fredrikstadmarka. Truet av utbygging.
Råbekken: Registrert verneverdig biotop. Meget viktig
tverrforbindelse mellom Glomma og Fredrikstadmarka for
både dyr og mennesker.
Gropa: Registrert verneverdig biotop. Viktig som
rekreasjonsområde og som kulturminne for boligområdene
langs elven. Ballastplanter.
Ombergfjellet: Naturmark og viktig silhuett. Rekreasjonsområde.
Jordene rundt Evje og nedre Hauge: Viktig skille mellom
områder med bebyggelse. Verneverdig kulturlanskap og
korridorfunksjon for dyr og planter.
Store verdier for grønnstruktur - kategori 2
Store deler av den dyrkede marken: Store landskapsverdier
men også verdier for natur og rekreasjon.
Kantene i skillet mellom dyrket mark/bebyggelse på
fjellkoller og kanter ved lertak: Tydelige avgrensninger
med betydning som kulturminner.
Stordiket: Våtmark med potensiale for å kunne bli et
positivt element i landskapet ved Dikeveien.
Verdier for grønnsktruktur - kategori 3
Boligområder: Grønne hager har betydning for natur,
landskap og rekreasjon.

STEDSANALYSE MED FORSLAG TIL TILTAK

KULTURMINNER
Definisjon på kulturminnevern går frem av §2 i “Lov om
kulturminner” :
“Med kulturminnevern menes alle spor av menneskelig
virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det
knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår
som en del av en større helhet eller sammenheng”.
Kulturminner betyr mye for lokal tilhørighet. Kulturminnene formidler på en direkte måte kontakt med fortiden
og kunnskap om historien. Det må være et mål å bevare
miljøer og enkeltobjekter som gir et mest mulig komplett
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bilde av stedets historie og utvikling. Dette sikrer også en
viss stabilitet og kontinuitet i omgivelsene. Sett i perspektiv
av ønske om en mer bærekraftig utvikling er det også viktig
å ta vare på de ressursene som ligger investert i den
eksisterende bygningsmassen.

Fornminner
Hauge har trolig vært befolket helt siden de første
fjellkollene hevet seg over havflaten. Det finnes både
helleristninger fra bronsealderen og gravrøyser og andre
fornminner fra steinalderen på Hauge. De fleste av
fornminnene er sikret som bevaringsområder i
reguleringsplaner.

Hans Nilsen Hauges barndomshjem på Hauge østre er et
eksempel på klassisistisk bygningsstil.

Gårdsbebyggelse

Kart fra ca 1770.
Det er markert sju gårder
i Haugeområdet - Evje,
Rå, Saksgård, to gårder
på Hauge og to gårder på
Omberg. I tillegg fantes
husmannsplasser i
Rådalen og Borredalen.
(Bygdeboka s 40)

Den eldste gårdsbebyggelsen i Hauge-området er Evje,
Hauge, Saksegård, Omberg, Rå og Rådalen. Bebyggelsen
på gårdene er gradvis fornyet. En av de eldste bevarte
bygninger er fødestedet til legpredikanten Hans Nilsen
Hauge, gården Hauge østre. Den eldste delen av våningshuset på Hauge østre er antakelig bygget sist på 1700-tallet.
Slutten av 1700-tallet er en periode som på nasjonalt nivå
går under betegnelsen klassisismen. Typisk for klassisismen er stilrene, nøkterne hus med smårutete vinduer.
Takutstikkene er små og panelet er ofte stående og med
profilerte kanter.
Ettersom det finnes så få bevarte bygninger fra denne tiden
har disse bygningene stor verdi som kulturminner. Også
kulturlandskapet rundt bygningene bør bevares for at bygningene skal få beholde sine riktige omgivelser.
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Veier
På 1700-tallet gikk veien fra Fredrikstad til Sarpsborg over
Leie til Evje, Hauge, Saksegård og Omberg. Denne veien
finnes fortsatt fra Evje til Omberg i form av Evjestien,
Orreveien og Ombergveien.
Rågata idag er en rest av det gamle veisystemet som strakk
seg fra Borredalen over Rå og Evje til Glomma. Strekningen
Rå-Evje ble bebygget på 1960-tallet.
Ingen av disse veiene har noen form for vern. Det er svært
positivt at Fredrikstad kommune ser Rågata som en del av
den planlagte stien langs med Råbekken til Fredrikstadmarka.

Rågata var tidlig ferdselsvei fra Evje og Rå mot Borredalen og
Veum.

STEDSANALYSE MED FORSLAG TIL TILTAK
Teglverk og arbeiderboliger
Fra det første teglverket ble anlagt i 1865 til det siste ble
lagt ned i 1925 var Hauge i kraftig vekst. Mange
arbeiderboliger ble bygget nær industriene på Evje, Hauge
og Omberg. Byggeskikk og byggestil fra denne perioden
dominerer i stor grad den eldre bebyggelsen, både på
gårdene og i arbeiderstrøkene.

Etter at sagbruket ble etablert i 1899 var husene på Hauge
som regel knubbhus, dvs. murt opp av restvirke fra sagbruket med treflis og leire som mørtel. Utvendige detaljer
ble bygget i enkel sveitserstil.
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Påvirkning fra Sverige
Ettersom mange teglverksarbeidere var fra Bohuslän eller
Dalsland er mange av sveitserhusene på Hauge preget av
vestsvensk byggeskikk. På Hauge kan man se svenske
detaljer i måten å bygge grunnmur, vindusomramninger og
paneltype.

Sveitserstilen var helt dominerende i perioden fra 18401920. Stilen oppsto egentlig som en landlig byggestil og
den ble gjerne knyttet til interessen for naturen og det
sunne liv. De viktigste kjennetegnene ved sveitserstilen er
store takutstikk, utskårne bjelker, løvsagutskjæringer og
krysspostvinduer.

Den høye grunnmuren kan være svensk byggeskikk på Hauge.

I Bohuslän er det vanlig med en høy grunnmur av granitt
og kjeller- eller sokkeletasje. Ikke sjelden er kjelleretasjen
delvis innredet. Denne måten å bygge på ble vanlig i
forbindelse med sveitserstilen. Grunnmuren ble bygget
høyere enn tidligere i Norge også, men å bygge en så høy
grunnmur at det ble et kjellerrom er typisk for Bohuslän. På
Hauge finnes relativt mange kjelleretasjer på bolighus fra
århundreskiftet 1900. De fleste ble benyttet som potetkjeller
og har kun en bratt trapp fra utsiden.
Grågjess ble de svenske sesongarbeiderne ofte kalt. De kom
i flokk hver vår - som trekkfuglene.
Det finnes noen få hus i sveitserstil med bevarte opprinnelige
detaljer som store takutstikk, utskårne bjelker, løvsagsutskjeringer
og krysspostvinduer.

“Lersvensker” var et navn som ble brukt på de ufaglærte på
teglverkene. Teglverksarbeide var lenge et svensk yrke. Bruk
av spade og trillebår hadde de svenske arbeiderne lært
hjemme på gårdene i Sverige.
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I Bohuslän er det vanlig med en høy grunnmur av granitt
og kjeller- eller sokkeletasje. Ikke sjelden er kjelleretasjen
delvis innredet. Denne måten å bygge på ble vanlig i
forbindelse med sveitserstilen. Grunnmuren ble bygget
høyere enn tidligere i Norge også, men å bygge en så høy
grunnmur at det ble et kjellerrom er typisk for Bohuslän.
På Hauge finnes relativt mange kjelleretasjer på bolighus
fra århundreskiftet 1900. De fleste ble benyttet som
potetkjeller og har kun en bratt trapp fra utsiden.
I Sverige er en variant av lektepanel, locklistpanel, den
vanligste paneltypen. Det er en panel med brede underliggere og en tynn, ikke profilert dekklist, locklist, for å
dekke sprekken mellom underliggerne. Denne paneltypen er
som regel av ikke høvlet virke. I Norge er locklistpanel
sjelden. Den norske lektepanelen består av høvlet underligger og en profilert dekklist som er bredere enn den
svenske locklisten. På Hauge finnes fortsatt flere hus med
locklistpanel.

norsk lektepanel

svensk locklistpanel

I Østfold er det av tradisjon vanlig med knappe vindusomramninger på bygninger med stående panel. Panelets
underligger dekker sidene av vinduskarmen slik at vindusomramning bare blir bygget over og under vinduet. Flere
hus med stående panel på Hauge er imidlertid bygget på
den svenske måten, med vindusomramninger på alle fire
sider av vinduet.

Bryggerhus
Bryggerhusene er en viktig del av Hauges historie. Mange
av sesongarbeiderne fikk bo i bryggerhusene om
sommeren. Bryggerhusene hører til de mest utsatte
bygningene på Hauge. Mange bryggerhus har mistet sin
funksjon og har stått lenge uten vedlikehold. En så viktig
del av kulturmiljøet på Hauge bør reddes fra riving.

Bryggerhusene er en viktig del av Hauges historie.

Under: Portstolper i sten vitner om stenhoggertradisjon på Hauge.
Arbeidet ved teglverkene var sesongpreget. Det ble derfor ofte
kombinert med arbeid i stenbruddene om vinteren.
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Teglverkenes kulturmiljøer
På Evje, Hauge, Saksegård og Omberg er hele kultur-miljøet,
ikke bare enkeltbygninger, verdt å bevare. Spesielt nedre
Hauge framstår som et homogent arbeiderstrøk fra årene
rundt år 1900. På nedre Hauge er det få nyere bygninger og
mange av husene har mange opprinnelige detaljer bevart.
Men også resten av Hauge, Evje og Omberg har, til tross
for gradvis videre utbygging, mange trekk fra teglverksepoken som gjør områdene verdt å bevare som kulturmiljøer. Ingen av disse kulturmiljøene har i dag noen form
for vern.

Det er fortsatt mange hus i området med potensiale til å
kunne få tilbake sitt opprinnelige utseende. Best er det om
man ved restaureringen tar utgangspunkt i et gammelt bilde
av huset for å finne riktige detaljer til akkurat det huset. For
hus som ble bygget i sveisterstil for ca 100 år siden
innebærer det at man bør bruke pløyd panel, ikke tømmermannspanel. Har huset derimot opprinnelig hatt svensk
locklistpanel, er dette riktig paneltype for huset. Vinduene
bør være krysspostvinduer med gjennomgående sprosser
og høyreiste proporsjoner. Vindusomramningene kan gjerne
ha utskårne konsoller under vannbrettene.
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Ved ombygging av funkishus fra 1930-tallet eller
husbankhus fra 1950-tallet bør man derimot ikke la husene
få et skinn av sveitserstil til tross for at mange hus i
nabolaget er bygget i den stilen. Akkurat som for sveitserhusene gjelder det å verne om de opprinnelige detaljene.
Man bør f.eks. ikke bygge rikt dekorerte vindusomramninger. For funkishus er det de kubiske volumene og de
store vindusflatene uten sprosser som bør bevares. For
1950-tallshusene er det den sparsomme detaljeringen som
gir husene riktig karakter.
Fredrikstad kommune har utarbeidet en byggeskikkveileder
med mange gode råd. Utdrag fra byggeskikkveilederen fåes
ved henvendelse i Servicebutikken, Plan & Miljø, Storgt 4.

Av industribygningene er det bare en bygning på Hauge
Bruk som ikke er revet. Denne bygningen står i dag tom.
Som den siste bevarte industribygningen på Hauge har
bygningen stor kulturhistorisk verdi.

Nye hus i gammel bebyggelse

Merkene i terrenget etter lertakene er også en viktig del av
kulturmiljøet på Hauge. Det som tydeligst beskriver
lertakene er de bratte kantene. Disse kantene må ikke
bebygges, men bevares som en naturlig grense for bebyggelsen og som et minne over arbeidet med å grave lere for
teglproduksjonen.

Nye bygninger bør heller ikke utformes som kopier av
sveitserhus fra århundreskiftet. Likevel kan eldre lokal
byggeskikk godt være utgangspunkt for nytolkninger og
mer moderne uttrykk. Spesielt materialbruk, former og
volumer fra gamle hus, dvs. bebyggelsens karakter, bør
føres over til ny bebyggelse. Det betyr ikke at enkeltstående detaljer bør overføres.

Ombygde hus og byggeskikk

De gamle husene på Hauge er som regel små. Nye hus bør
ikke bygges uten at skalaen beholdes. En ny enebolig i
vanlig størrelse kan innpasses i den gamle bebyggelsen,
men huset bør brytes opp i mindre volumer for å ikke bli
for dominerende.

Uheldige ombygginger, vindusløsninger som bryter sterkt
med husets stil, uheldige fasadematerialer og fasadedetaljer
er ganske vanlig på Hauge, som overalt ellers. På den
annen side kan man registrere en positiv utvikling og en
holdningsendring som har ført til flere gode eksempler på
restaureringsprosjekter og tilbakeføringer hvor tidligere feil
er rettet opp.

Funkishus i Svaneveien.

Gamle hus bør behandles som gamle veteranbiler - sørg for
godt vedlikehold og bruk originaldeler!

Gamle hus er ofte godt plassert i terrenget. Man brukte
spade, ikke traktor og dynamitt. Huset og dets plassering
fikk tilpasse seg etter terrenget. Det var ikke terrenget som
skulle tilpasses huset. Her er mye å hente fra den gamle
bebyggelsen. La huset ta opp terrengforskjellene og unngå
store fyllinger og skjæringer.
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GJELDENDE REGULERINGSPLANER
Det foreligger 11 reguleringsplaner fra perioden 1967- 1995
som fortsatt gjelder ifølge siste kommuneplan. Det vil
imidlertid være både riktig og nødvendig å se nærmere på
disse i forbindele med stedsanalysen. En reguleringsplan er et
overordnet element som i stor grad kan påvirke utviklingen
hvis den følges. Dersom planen ikke følges, eller det er liten
vilje til å gjennomføre planens intensjoner, er det på den
annen side liten grunn til å opprettholde planen.
Gjennomgangen av planene kan sees på som en nødvendig
evaluering for å klarlegge om planleggingen har virket etter
sin hensikt og om positive resultater er oppnådd. Vi har
tillatt oss å være noe kritiske. Foreldede planer bør oppheves
og evt erstattes med nye.

Kommuneplan er en oversiktsplan som skal samordne
hovedtrekkene i utviklingen i kommunen. I kommuneplanen skal
det inngå en arealdel - “arealplanen”. Arealplanen skal angi bl a
byggeområder og landbruks-, natur- og friluftsområder (LNFområder). Kommuneplan kan også utarbeides for en avgrenset
del av kommunen, kommunedelplan.
Reguleringsplan er en detaljplan som er underordnet
retningslinjene i kommuneplanen. En reguleringsplan består av
et plankart med tilhørende bestemmelser. På plankartet angis
hva områdene kan disponeres til som reguleringsformål “formål”. Dette kan være områder for f.eks boliger, skoler,
forretninger, verneverdig bebyggelse, kjørevei, gang- og
sykkelvei, friområder eller naturvernområder. Bestemmelsene
innholder krav og begrensninger til f eks bygningshøyde,
utnyttelsesgrad, lekeareal og rekkefølge for utbyggingen.

Oversikt over gjeldende reguleringsplaner
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Reguleringsendring Grønli, 1967
Planen er en enkel flateregulering med boligformål. Veier
og tomteinndeling er ikke vist. I bestemmelsene tillates
boliger på inntil 200 m2 i to fulle etasjer. Planbestemmelsene
åpner også for at boligbebyggelse i fire etasjer kan tillates
“dersom særlige grunner foreligger”.
Kommentar
Området framstår som et meget grønt villaområde. Innenfor
planområdet finnes så store tomter at fortetting er mulig.
Planområdet er heldigvis ikke bygget ut med boligblokker
i 4 etasjer. Reguleringsplanen gjelder imidlertid fortsatt,
noe som evt. kan åpne for bebyggelse inntil 4 etasjer i
framtiden.
Reguleringsplan fotgjengerundergang Storveien v/ H
N Hauges vei, 1974
Reguleringsplan g/s langs Rv109 strekn. Haugesvingen
- Rådalsveien, 1979
Begge planene er lagd i forbindelse med utbedringer av
riksveien. Bredden på riksveien er regulert til 6 m
respektive 7 m med en 3 m bred gang- og sykkelsti i
tillegg.
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Kommentar
Utbedringene av riksveien er utført som planlagt. Økt
trafikk har medført at 6-7-m bredde gir for dårlig kapasitet.

Veisystemet er planlagt med stikkveier som går over i gangog sykkelvei fram til neste stikkvei. Dette gir et noe
forvirrende inntrykk for den som ikke er kjent i området.

Reguleringsplan Raa II, 1978
Planen regulerer et stort boligområde. Mot riksveien legger
planen opp til relativt store tomter. Planen innebærer en
trafikksanering som fjerner innkjørsler fra riksveien.
Praktisk talt alle tomter får ny adkomst fra Steinliveien.

De aller minste boligtomtene var opprinnelig planlagt
bebygget med tomannsboliger. I dette feltet er det bygget
eneboliger. Utnyttelsesgraden er 30-40% til tross for at
planen ikke tillater mer enn 26%. Også i resten av området
med små tomter er det fleste tomtene bebygget over den
tillatte utnyttelsesgraden på 20 % av tomtearealet.

Mot Råkollveien er området delt i små boligtomter. Området
mangler regulert lekeplass, men noen av snøopplagsplassene blir benyttet som lekeplasser.
Kommentar
Trafikksaneringen mot riksveien er ikke utført. Dessuten er
nye tomter fradelt slik at planen ikke lenger er mulig å
gjennomføre.

Boligområdet framstår svært tett bebygd. Det er kun 7-9 m
mellom hver hus. Dette fører dessverre til relativt dårlige
solforhold og lite skjermede uteplasser. Utearealene ville
sannsynligvis vært vesentlig mye bedre dersom planens
intensjoner hadde vært fulgt.

Reguleringsplan Raa II
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Reguleringsplan Vallefjellet Øst - Saxegård, 1986
Planen sikrer framtidig utvidelse av Saxegård Sag og deler
inn resten av det ubebygde arealer fram til Vallefjellet i ca
20 nye boligtomter. Det er satt av arealer til lekeplass og
isolasjonsbelter mellom industriområdet og boligene.
Adkomstvei til boligene er regulert til 9 m og gang- og
sykkelveien til 5 m.
Kommentar
Planen er ikke gjennomført men området finnes med som
utbyggingsområde i kommuneplanens arealdel.
For boligene langs riksveien framstår planen som en registrering av eksisterende situasjon. Det finnes ingen visjoner
om f eks trygge adkomster eller tiltak mot støy. Nye veier er
planlagt unødvendig brede. Adkomstveien bør ikke være
mer enn 4-5 m bred, dvs halvparten så bred som regulert.
På boligtomter er det tillatt å bebygge 30-35% av tomten.
For å sikre gode utearealer bør utnyttelsesgraden normalt
ikke overstige 20-25% for områder med eneboliger.
Planen setter ingen begrensninger i utnyttelsesgrad for
industriområdet. Det finnes heller ingen forbud mot forurensende eller støyende virksomhet til tross for at
industriområdet ligger midt i et boligområde. Derimot finnes
forbud mot utendørs lagring, noe som passer dårlig for en
bedrift som Saxegård Sag. Isolasjonsbeltene mot boligene
er ikke konsekvent gjennomført.
Planen bør endres. Det ubebygde området er et svært
viktig grøntområde som har store verdier for landskap,
natur og rekeasjon (se sid 16-19) Området pekes i
kommunen viltplan ut som en viktig trekkvei for vilt.
Naturområdet bør ikke bygges ut.

Reguleringsplan Vallefjellet Øst - Saxegård
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Reguleringsplan Rådalsholtet, 1985
Boligområdet i bakken ned mot Rådalen. Tradisjonell
boligregulering for eneboligbebyggelse.
Det er tatt med gangstier til Hauge barneskole og til
Fredrikstadmarka.
Kommentar
En boliggruppe på ca 20 boliger er en bra størrelse. Det gir
et oversiktlig miljø med forutsetninger for gode sosiale
relasjoner. Tomtene ligger fint i en vestvendt skråning nær
Fredrikstadmarka. Området er gradvis blitt bygget ut og
framstår idag som et fint boligområde.
Veien er regulert til 8 m. En så bred vei kan lett innby til
for store hastigheter. Veien er heldigvis ikke bygget med
større bredde enn 5 m.
Innenfor planområdet, nær Råkollveien, finnes bautaen.
Dette burde vært satt av til bevaring av fornminne, ikke
boligformål.
Reguleringsplan Halvors vei

Reguleringsplan Halvors vei, 1986
Planen legger til rette for fortetting nord for H N Hauges
vei nær jernbanen. Planen viser 11 ny boligtomter. Det er
også avsatt areal til lekeplass, trafo og bevaring av fornminne. Halvors vei er regulert til 6 m bredde. Det er planlagt
en tunnel under jernbanen for gang- og sykkelvei.
Kommentar
Boligtomtene er relativt store (0.8-1 da) med gode bruksmuligheter. Maksimal grunnflate er 25 % av tomtestørrelsen,
noe som er mer enn det burde være med så store tomter.
Heldigvis er veien ikke bygget bredere enn 4-4.5 m. En
boligvei med reguleringbredde på 6 m er altfor bred og
hadde tatt areal fra eldre boligeiendommer.

Mellom to boligtomter nær lekeplassen finnes et fornminneområde. I dag inngår fornminnet i boligtomtene. Å gjøre et
fornminneområde tilgjengelig fra en lekeplass er en god idé
som dessverre er gått tapt.

Reguleringsplan Småskauen, 1988
Planen omfatter området innenfor jernbanen, H N Hauges
vei, Solengveien og Svaneveien. Planen la til rette for
bygging av små leiligheter i rekkehus og noen eneboliger. I
rekkehusområdet er bl a stilt krav til egen inngang fra
bakkeplan. Den gamle skolen på Hauge er regulert til
forretning/service/kontor.

Kommentar
Nye boligområder er ferdig utbygd etter planen. De små
rekkehusene i en etasje smelter bra inn mellom bebyggelsen
i liten skala fra århundreskiftet og etterkrigstiden.
Nye eneboliger ligger bortgjemt og vanskelig tilgjengelig
bak rekkehusene.
Planen mangler vernetiltak for gamle bolighus, uthus og
skolen. På skoleområdet er det tillatt å bebygge inntil 30
% av tomten. Maksimal bygningshøyde er satt til 10 m.
Hvis dette blir utført vil det endre skolebygningens
omgivelser sterkt. Skolen er et viktig landemerke og bør
bevares. Det er en av veldig få bygninger i Haugeområdet
som er bygget av tegl fra tegleverkene i området.
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SENTRUM OG TRANSPORTER
Riksvei 109 mellom Fredrikstad og Sarpsborg Rolvsøyveien - går gjennom Hauge-området. Riksveien er
en hardt trafikkert to-feltsvei. I tillegg til riksveien skjærer
Østfoldbanen gjennom området. Sammen danner Rolvsøyveien, Dikeveien med næringsområder og jernbanen en
sterk barriere mellom boligområdene og skolene på Haugeåsen og den gamle bebyggelsen langs med elva.
I kommunens arealplan for Fredrikstad fra 1997 er det vist
ny trasè for riksveien og ny bro over Glomma rett syd for
Evjebekkens utløp. Den nye firefeltsveien er planlagt
bygget fra rundkjøringen ved Råbekken, på skrå over
Dikeveien til parallelt med jernbanen ved H N Hauges vei
og til sist på skrå over jordene til et sted nær rund-kjøringen
ved Bjørnengveien. For den allerede rotete bebyggelsesstrukturen ved Dikeveien er dette en svært uheldig løsning.
I forbindelse med planlegging av evt. dobbeltsporet
jernbane mellom Fredrikstad og Sarpsborg har det vært
vurdert å bygge ny jernbanelinje mellom nedre Hauge og
Hauges Minde. Dette er nå tatt ut fra kommunens arealplan. NSB har ikke vedtatt planer for jernbanen gjennom
Hauge, men det er svært sannsynlig at jernbanen ikke blir
flyttet.

Dikeveien - Hauges sentrum
Østfoldhallen og Dikeveien er det største handlesentret
utenfor sentrum i Fredrikstad. Fylkesplanen “Areal og
transportplan for Nedre Glomma” (ATPNG) fra 1996 legger
prinsipper for bl.a. senterstruktur og utbyggingsmønster i
Sarpsborg og Fredrikstad. ATPNG definierer en høytrafikkert indre sone nær riksvei 109 mellom Fredrikstad og
Sarpsborg som det område der utbygging av boliger,
handel og annen service skal skje i tillegg til i bykjernene.
Hauge ligger midt i denne indre sone. I ATPNG er Hauge
definert som lokalsenter og ikke som sekundærsenter til
tross for at handlesentret i Dikeveien allerede var bygd da
planen ble lagd.

Østfoldhallen og Dikeveien gir Hauge et helt spesielt
sentrum. Det er et rikt tilbud av mange slags forretninger
som tiltrekker seg mange tilreisende fra andre steder i
Fredrikstad og Sarpsborg. Dikeveien er Rolvsøys handelssenter, men mer stedstilknyttede funksjoner som post og
kommunedelsadministrasjon er plassert ved Nesskogen.
Dikeveien mangler det berikende og identitetskapende
element et gammelt sentrum hadde kunnet gi Hauge.
Dikeveien er ikke et sted for folk som går eller sykler dit.
Det finnes ikke fortau, men det er godt om store parkeringsplasser. Det er ikke et sted der man går langs gaten og ser
inn i spennende utstillingsvinduer. Det finnes ikke et lite
torg der man kan sitte på en benk og nyte en is i solskinnet.
Det finnes ikke en gang et bra sted å stoppe med sykkelen
for å snakke litt med naboen.

Hvorfor er næringsområdet i Dikeveien blitt slik det framstår
i dag? En del av forklaringen ligger i gjeldende reguleringsplaner.
Reguleringsplan strøk av Hauge/Evje, 1981
Planen er den første for området rundt Dikeveien. Ny
riksvei er planlagt som to-feltsvei. Et lite område mellom
eksisterende og planlagt riksvei er lagt ut til industri,
forretning og kontor. Arealet som tillates bebygget er lite
pga sikringssoner rundt riksveiene og faresone under
høyspentledning. Tillatt utnyttelsesgrad er 60% av tomten.
Ingen begrensninger av bygningers høyde.
Reguleringsplan Hauge Raa I, 1987
Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av
næringsområdet og sikrer store arealer for planlagt ny
firefelts riksvei. Trafikk til næringsområdet mates med
stikkveier fra Rolvsøyveien. I næringsområdene tillates
utnyttelsesgrad på maksimalt 40 % og bygninger på inntil
10 m høyde.
Reguleringsplan Isdammen, 1987
Reguleringsplanen er laget i forbindelse med bygging av
Østfoldhallen. Innenfor planområdet er det tillatt å bebygge
50% av tomten i tillegg til sportshallen, dvs utnyttelsesgraden for denne delen av Dikeveien er høyere enn for
resten av området. Tillatt maksimal høyde for bygningene
er 8 etasjer. Det finnes ingen visjoner om utendørsarealene.
Ny firefelts riksvei er planlagt inntil Dikeveien, noe som
medfører et vanskelig tilgjengelig restareal mellom den nye
veien og jernbanen.

Utsnitt av arealdelen av kommuneplan for Fredrikstad 1997-2008.
Områdene B206, B203 og B201 er nye boligområder, område
N206 er nytt næringsområde og område 1201 er nytt idrettsanlegg. Dessuten er friområder markert med grønt langs
jernbanen, ved Evje og ved Gropa. Ny riksvei er vist som stiplet
linje. Markagrensen er vist vest for Rådalen. Markagrensen er en
vedtatt grense mellom bebyggelse og friluftsområdet Fredrikstadmarka. Denne grensen beskytter Fredrikstadmarka mot å gradvis
bli redusert i størrelse pga nye byggeområder.

STEDSANALYSE MED FORSLAG TIL TILTAK
Reguleringsendring Isdammen Nord, 1995
Reguleringsplanen legger til rette for bygging av bensinstasjon, forretninger, kontorer og gartneri nord for
Østfoldhallen. Det er ikke gitt retningslinjer for tomteinndeling eller bygningenes plassering i forhold til gaten. I
næringsområdene tillates utnyttelsesgrad på maksimalt 40
% og bygninger på inntil 8 m høyde. I feltene for boliger
langs med Rolvsøyveien og på jordet nedenfor er både
boliger og forretninger tillatt. Det er planlagt ny adkomstvei
inntil boligene fra Dikeveien. I reguleringsplanen er det satt
av områder til skjerm- og levegetasjon og 3-5 m høye
jordvoller. Jordvollene er ment å fungere som “naturlige
terrengformasjoner” i det flate området. Ny firefelts riksvei
er planlagt inntil jernbanen.

reguleringsplan HAUGE RAA I

Gjeldende reguleringsplaner langs Dikeveien viser at den
planlagte riksveiens plassering er blitt endret flere ganger.
Resultatet er at ny riksvei i dag er planlagt i forskjellige traseer

Kommentar - oppsummering
Reguleringsplanene er lagd uten at det finnes en helhetlig
visjon for området i Dikeveien. Dette gjelder riksveiens
plassering, Dikeveiens utseende, bebyggelsens plassering,
tomteinndeling, adkomstveier, beplantning mm.
Ny firefeltsvei er planlagt i fire forskjellige traseer. Dette
medfører at området framstår som enda mer rotete, ettersom
det ikke er tillatt å bygge nærmere enn 30 m fra en riksvei.
Dessuten går det gjennom hele forretningsområdet en
høyspentledning. Rundt denne finnes en 20 m bred faresone med byggeforbud. Høyspentledningen er dermed med
på å styre bygningenes plassering. Resultatet blir at
rivningstruede bygninger blir stående uten vedlikehold,
små rester av jordene blir liggende ubrukt og bygninger blir
bygget med en “uforklarlig” vinkel i forhold til dagens
plassering av Dikeveien. En bred og “uendelig” lang

reguleringsplan HAUGE/EVJE

parkeringplass er bygd ved Østfoldhallen der firefeltsveien
var planlagt. For å skape orden burde bebyggelsens
plassering vært styrt av f eks en byggelinje.
I “Isdammen nord” er det stilt krav til “opparbeidelsesplan”
for den ubebygde delene av tomten. For å forsterke dette
kravet burde det knyttes til brukstillatelse slik at utearealene må være ferdig opparbeidet og beplantet før
bygningene kan taes i bruk.
Fra syd og helt fram til og med Østfoldhallen er det ikke
lagt til rette for fotgjengere og syklister i det hele tatt. Nord
for Østfoldhallen finnes gang- og sykkesti.
Det virker som at de to bekkene i området, Råbekken og
Stordiket, er forsvunnet. Deler av Råbekken er lagt ut til
forretning/serviceformål.

reguleringsplan ISDAMMEN

langs Dikeveien. Dette fører til at området framstår som enda mer
rotete, ettersom det ikk er tillatt å bygge nærmere enn 30 m fra en
riksvei.
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reguleringsplan ISDAMMEN NORD

På illustrasjonen vises også byggelinjer, dvs grenser for hvor det
er tillatt å bygge.
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Jernbanen
Hele Hauge-området trenger avklaring om riksveien,
jernbanen og sentrumsstruktur som deretter resulterer i
konkrete tiltak som styrer området i riktig retning.
Det har tidligere vært vurdert å flytte jernbanen til en ny
trase’ mellom Hauges Minde og Nedre Hauge. Dette ville ha
ødelagt både Hauge som boligområde og Hauges Minde og
Nedre Hauge som kulturmiljøer.
Jernbanens trase’ gjennom Hauge-området bør ikke endres.
Den er etter hvert blitt en naturlig grense mellom boligområder og næringsområder.

Ny riksvei
I kommunens arealplan vises en ny trase’ for riksveien
langs jernbanen. Dette vil medføre at store arealer ved
Dikeveien blir ubrukelige, en ny riksvein gjennom
“ingenmannsland”.
Den eksisterende riksveien bør forbedres og utvides, men
ikke flyttes. Den ligger vakkert i landskapet i skillet mellom
flat tidligere dyrket mark og boligområdene på Haugeåsen
og Vallefjellet. Boliger på nedsiden av riksveien får vike for
utvidelsen av veien. Dette er boliger som i dag er hardt
utsatt av støy og annen forurensing fra veien. Riksveien
bør kantes av trær. Både stedegen vegetasjon, bl a små
bjørker og trær i hagene der det tidligere var boliger, bør
bevares. Trær skjermer boligområdene fra næringsområdet i
Dikeveien og bidrar til et bedre lokalklima langs veien.
Dikeveien får også en tydligere forside. Utendørs reklame
bør i første rekke vende mot Dikeveien, ikke mot riksveien.

Dikeveien ved Østfoldhallen i dag.

skjermende vegetasjon

utbedret riksvei

RÅBEKKEN
ny gangbro over
Dikeveien

DIKEVEIEN
byggelinje
STORDIKET

Ny riksvei bør plasseres i samme trase‘ som nåværende riksvei.
Langs Dikeveien plantes trær til en alle‘. Bebyggelse plasseres
langs en tvungen byggelinje relativt nær Dikeveien for å skape et
mer lukket gaterom.
Dikeveien bør brytes opp i sekvenser. Nye viktige punkter blir
stoppested for lokaltog ved Hauge og et torg, Isdammen Torg.

eksisterende
bebyggelse

ny
bebyggelse

Hauge stoppested ny lokal jernbanestasjon

tunnel under
jernbanen
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Helhetlig struktur
Dikeveien mangler bl a et overordnet grep som kan
strukturere området, noe som kan erstatte manglende
gaterom og holde en forvirrende blandning av bygninger
sammen i en slags helhet. I prosjektet “Fredrikstad mot år
2025 - byvisjoner” foreslåes å bygge en allé langs
Dikeveien med gangstier på utsiden av alléen.
Stordiket er et landskapselement som løper parallelt med
nesten hele Dikeveien. Det er Stordiket som har gitt navn til
Dikeveien. Vannføringen er blitt mindre, men diket finnes
der. La Dikeveien bli Dikeveien. Ved å bevisst lede vann til
Stordiket kan vannføringen sikkert bli litt større.

Forslag til ny utforming av Dikeveien. En alle‘ plantes langs
Dikeveien. Stordiket løftes fram som et berikende
landskapselement.

Dikeveien ved Østfoldhallen i framtiden?

utbedret riksvei
ØSTFOLDHALLEN

utbedret riksvei

DIKEVEIEN
skjermende vegetasjon

eksisterende
bebyggelse

ny
bebyggelse

ny gangbro over
Dikeveien

Hauge stoppested ny lokal jernbanestasjon

Isdammen
Torg

gangsti til Isdammen Torg

byggelinje

STORDIKET
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Dikeveien bør også deles opp i sekvenser, dvs den lange
gaten bør brytes opp av plasser, kryss o l. Dette vil gi en
vekslende opplevelse og øke lysten til å fortsette. Et viktig
kryss å markere blir krysset ved H N Hauges vei. Kanskje
en gangbro over veien kan bidra til å bryte opp den lange,
monotone veien?
Jernbanen byr på et potensiale for lokaltog, en miljøvennlig
form for kollektivtransport. Det bør settes av plass for et
stoppested for lokaltog nær H N Hauges veg. Kanskje den
høye konsentrasjonen av forretninger og kontorer i
Dikeveien kan bidra til å danne grunnlag for et lokaltog
igjen?

Bebyggelse
Utbyggingen av næringsområdene langs Dikeveien bærer
tydelig preg av mangel på en helhetlig plan for området.
Dikeveien slynger seg sakte og tilfeldig ut over jordene.
For å komme inn til eiendommene er det bygget stikkveier
inn fra Dikeveien. Det meste av bebyggelsen er trukket
tilbake fra veien for å gi plass til store parkeringsplasser
foran inngangsdørene.
Bygningene er plassert i forhold til Dikeveien,
Rolvsøyveien, den planlagte nye riksveien, høyspentledningen, eiendomsgrenser m.m. Sett fra adkomstsiden
Dikeveien ser bygningenes plassering svært tilfeldig og
uryddig ut. Det virker som om nesten ingen

har sett hva som finnes utenfor sin egen eiendom. Det
dårlige inntrykket blir forsterket av en jungel av skilt, slitt
asfalt, noen få nesten usynlige trær og mange uferdige
arealer.
Nye bygninger bør plasseres relativt nær veien for å skape
et mer lukket gaterom. Tvungen byggelinje i reguleringsplan bør styre bygningene slik at en side av bygningene
alltid skal ligge i byggelinjen nær Dikeveien. Ved å legge
minst gavelen nær vegen splittes dessuten parkeringsplassene foran entreene opp i mindre enheter.
Nær Østfoldhallen, men på andre siden av Dikeveien, kan et
torg bygges. Torget bør få navnet “Isdammen Torg”, etter
Isdammen som en gang lå omtrent der. Dette kan bli et
samlingspunkt med noen benker, trær og kanskje en dam i
Stordiket som renner forbi torget. Sommerens handel utendørs på parkeringsplassen ved Østfoldhallen kan flyttes til
Isdammen Torg. Bygningene rundt torget bør henvende
seg med utstillingsvinduer mot torget.

Estetiske retningslinjer
Store deler av næringsområdet i Dikeveien er allerede ferdig
utbygget. Likevel er det behov for en estetisk opprydding.
Endringer i reguleringsplaner vil sannsynnsynligvis ikke få
konsekvenser for tomter som allerede er bebygget. Her er
estetiske retningslinjer som bygger på en helhetlig visjon
for Dikeveien er trolig et bedre redskap. Estetiske retningslinjer er generelle normer som skal godkjennes av kommunen og som kompletterer eventuelle reguleringsplaner.

Isdammen Torg kan bli et samlingspunkt for Hauge-området. Torget bør
ha benker, trær og kanskje en dam i
Stordiket som renner forbi torget.
Sommerens handel utendørs på
parkeringsplassen ved Østfoldhallen
kan flyttes til Isdammen Torg. Bygningene rundt torget bør henvende
seg med utstillingsvinduer mot torget.

Estetiske retningslinjer vil kunne styre både eksisterende
og ny bebyggelse på en ensartet måte for hele Dikeveien.
De bør inneholde bl a følgende punkter:
--Skilting
(størrelse, belysning, materiale, plassering, antall)
--Materialbruk
(fasademateriale)
--Krav om hvordan ikke bebygget del av tomt skal
opparbeides.
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SKOLEELEVUNDERSØKELSEN
Skoleelevene på Hauge barneskole og Haugeåsen ungdomsskole har bidratt til stedsanalysearbeidet gjennom å
registrere hvilke skoleveier de benytter og hvor de leker/
oppholder seg utendørs. De har også angitt om det er noen
steder de føler seg utrygge og hva det er som skremmer.

18

Lek utendørs

Skoleelevundersøkelsen har inngått som en del av skolens
undervisning. Elever og lærere har oppsummert deler av
registreringen. Fredrikstad kommunes Geodata-avdeling har
bearbeidet materialet og samlet det på kart. Totalt har ca 180
barneskoleelever og ca 230 ungdomsskoleelever deltatt i
undersøkelsen.

Lekeomr der
elever 1. til 10. klasse

I skoleelevundersøkelsen fikk barn og unge angi hvor de
leker eller oppholder seg ute etter skoletid. De minste
barna leker nær hjemmet, i hagen eller på vegen. Noen
lekeplasser er flittig benyttet, mens det virker som at andre
ofte står tomme. Dette vil sikkert endre seg over tid, med
generasjonsskifte i de forskjellige boligområdene.

Utrygge omr der
Elever 1. til 10. klasse

Antall elever
13

18

Antall elever

21

17
16

8

N

6

N

6
22
HAUGE
BARNESKOLE

HAUGE
BARNESKOLE

30

6
4

218
HAUGE¯ SEN
UNGDOMSSKOLE

8

4
11

HAUGE¯ SEN
UNGDOMSSKOLE

6

9
3

3

8

5

13

21
6

3

17
19

19

4

26
18

16
40

6

3
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4
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Skolegårderne er populære lekeplasser og mange spiller
fotball på RIFs fotballbane på Evje. Det finnes noen få
ubebygde naturområder der barn leker, skogen rundt
Rådalsholtet og fjellet bak Hauges Minde. Rikspolitiske
retningslinjer for barn og unge slår fast at slike områder bør
vernes mot utbygging.

Fra 10-årsalderen og oppover er Østfoldhallen et populært
sted å være. Utfra skoleelevundersøkelsen oppholder ca. to
tredjedeler av ungdomsskoleelevene seg jevnlig i Østfoldhallen etter skoletid. Mange ungdommer samles også i
bowlinghallen Mester’n i Dikeveien.

Utrygge områder
Skolebarna har fått angi hvor de føler seg utrygge og om
dette er pga trafikk eller pga noe annet. De fleste har svart
at de føler seg trygge overalt.

Hauge barneskole

Hauge barneskole
G r 1-7.klasse

Bil 1-7. klasse

1 - 10

1 - 10

1 - 10

1 - 10

11 - 2 0

11 - 2 0

11 - 2 0

11 - 2 0

21 - 3 0

21 - 3 0

21 - 3 0

21 - 3 0

31 - 4 0

31 - 5 6

31 - 5 0

31 - 4 0

Sykler 1-7. klasse

N

Buss 1-7. klasse

N

HAUGE
BARNESKOLE

HAUGE
BARNESKOLE
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Trafikken er det i Hauge-området som skremmer flest barn
og unge. Dette gjelder særlig skoleveiene. Jernbanen,
elven, det tomme huset på Hauge Bruk, skolegårdene,
mørke og bratte gangtunneler og mørke gang- og sykkelstier er andre forhold som gjør barn utrygge.

Hauge sen ungdomsskole
Sykler 8-10. klasse

G r 8-10. klasse

Sikrere skoleveier
Skoleundersøkelsen viser at barn og unge føler seg utrygge
spesielt i H N Hauges vei, ved jernbanen, Dikeveien og
langs Rolvsøyveien. Dette er skolevei for barn fra Hauge,
Evje og Omberg. Mange av disse barna blir kjørt eller tar
bussen til skolen.

Tiltak for å sikre skoleveien er ønskelig helt fra Nedre
Hauge. På H N Hauges vei fram til Ombergveien mangler
fortau. Her opplever barna at både biler og busser kjører
fort.

Hauge sen ungdomsskole
Bil 8-10. klasse

Buss 8-10. klasse

1 - 10

1 - 10

1 - 10

1 - 10

11 - 20

11 - 20

11 - 2 0

11 - 2 0

21 - 30

21 - 30

21 - 3 0

21 - 3 0

31 - 75

31 - 40

31 - 4 0

31 - 4 1

N

N

HAUGE¯ SEN
UNGDOMSSKOLE

HAUGE¯ SEN
UNGDOMSSKOLE
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Over: Forslag til fortau forbi Hauges
Minde til gang- og sykkelsti ved
Ombergveien.

Det er trangt mellom husene på Nedre Hauge. Dette er et verneverdig område
der hus ikke må rives. Det er imidlertid mulig å bygge om veien med ca 2 m
ensidig fortau og ca 5 m kjøreveg.

Venstre: Det er plass nok til fortau
langs H N Hauges vei på nedre Hauge
uten å rive noen hus.

Over jordene fram til Hauges Minde bør det bygges separat gang- og
sykkelvei. Ved Hauges Minde går denne over i et bredt fortau. I svingen
mellom Hauges Minde og Ombergveien er sikten dårlig pga bakketopp.
Trærne nord for veien bør bevares. For å få plass til fortau kan en mur syd
for veien flyttes. Bilenes hastighet senkes ytterligere av at veien innsnevres
noe.
Der H N Hauges vei krysser jernbanen finnes ikke gang- og sykkelvei eller
fortau. Skolebarna er nødt til å gå ut på veien for å krysse jernbanen. Dette er
altfor farlig! Den planlagte tunnelen under jernbanen bør bygges snarest.
Fotgjengerovergangen ved Dikeveien har i dag gjerder og en midtøy.
Framtidig utforming av dette krysset er avhengig av bl a løsning av forbedret
riksvei 109 (Rolvsøyveien) og ny bebyggelse langs Dikeveien. Dette er et
viktig kryss som ikke bare bør utformes sikkert for skolebarn, men som også
bør markeres visuelt. Dikeveien er lang og relativt monoton. Ved å markere
krysset mellom Dikeveien og H N Hauges vei kan denne monotonien brytes
opp noe. Krysset blir et punkt der det skjer noe. Ny bebyggelse bør også
markere dette krysset.

STEDSANALYSE MED FORSLAG TIL TILTAK
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Gatene på nedre Hauge er trange og bussen kjører fort. Dette er
skolevei for mange barn. Det er også relativt mange barn som
leker på lekeplassen på bak bussholdeplassen og i gatene på
nedre Hauge.

Under: Gang- og sykkelvei langs riksveien nord for Østfoldhallen.

Rett etter krysset ved Dikeveien blir barnas skolevei
utydelig. Gang- og sykkelstien forsvinner ut i en dårlig
avgrenset asfaltert vei og parkeringsplass. For små barn blir
det vanskelig å vite hvor det er tryggest å gå. Barna bør få
en tydelig gang- og sykkevei fram til tunnelen under
Rolvsøyveien. For at gang- og sykkelveien skal synes også
om vinteren kreves minst fortauskant, helst midtrabatt.
Skolebarna føler seg heller ikke trygge på gang- og sykkelstien langs Rolvsøyveien. Gang- og sykkelstien er skilt fra
Rolvsøyveien med autovern, men den store trafikkmengden
skremmer. Kanskje et plank eller vegetasjon kan bedre
situasjonen.
Utfra skoleelevundersøkelsen virker det som at noen barn
og unge foretrekker å ferdes i Dikeveien til tross for at det
mangler gang- og sykkelvei. Er det trafikken i Rolvsøyveien
som skremmer? Uansett årsak, forsterker dette inntrykket av
at det er et reelt behov for gang- og sykkelvei i Dikeveien.
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FRAMTIDIG UTVIKLING
I et presset utbyggingsområde som
Hauge-området har det vært viktig å
drøfte framtidig utvikling av området
både i prosjektgruppens møter og i åpne
møter. På hvilke premisser skal området
bygges ut? Hvor bør fortetting skje og er
det områder som bør vernes ekstra?

nye boliger

Hauge gamle
skole vernes

ny barnehage

Framtidsbildene er delt inn i tiltak som
bør/kan gjennomføres på kort sikt og
utvikling på litt lenger sikt. Denne
rekkefølgen er svært viktig for at området
skal utvikles i riktig retning.

GROPA
friområde
dyrket mark bør ikke bebygges

Hauges Minde
HAUGE
eksisterende boligområde
tursti

PÅ KORT SIKT

Hauge østre
vernes

På kort sikt er følgende utvikling
ønskelig:
--Kulturmiljøene ved Hauge
gamle skole, Hauges Minde og
Nedre Hauge får status som
verneverdige.
--Elvebredden omdannes fra
industriområde til friområde og
boligområde.
--Naturlandskapet i Gropa vernes.
--Nybygging på “jomfruelig
mark” styres til Evje og Omberg.
--Naturområdet bak Saxegård Sag
bør ikke bygges ut men sikres
som friområde.
--Grønne lunger i Haugeåsen/
Rådalen/Grønli sikres som
nærparker.

dyrket mark bør ikke bebygges

nye boliger

nedre Hauge
vernes

skjermsone
mot jernbanen
EVJE
eksisterende boligområde

idrettsplass

dyrket mark bør ikke bebygges
friområde rundt
fornminne
lertakskantene bevares
industriområde
blir nytt
boligområde

tursti

EVJEBEKKDALEN
friområde

Evjebekken blir
tilgjengelig

friområde
langs Glomma

friområde
langs Glomma
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Verneverdige områder

Fortetting ved Evje og Omberg

Nedre Hauge, Hauge Østre (Hauges Minde) og Hauge
gamle skole bør vernes som “Spesialområde bevaring” i
reguleringsplan. Nedre Hauge er fortsatt et relativt homogent område med nesten bare eldre bebyggelse. Området
bør ikke utvides med ny bebyggelse. Det er derfor viktig å
ikke bebygge jordene og lertakskantene rundt nedre Hauge.
Jordene mellom nedre Hauge, Hauge Østre og Gropa bør
ikke bebygges av hensyn til de verneverdige
bebyggelsesmiljøene og av hensyn til at jordene fungerer
som grøntkorridor mellom Evje og Gropa.

Fortetting og utbygging nedenfor jernbanen bør styres til
Evje og Omberg. Mellom Ombergfjellet og Ombergveien
finnes dyrket mark med liten verdi for jordbruket. Dette
området kan med fordel bebygges. Omberg er ikke større
enn at nabolaget tåler en liten utvidelse. Det er imidlertid
viktig å bevare Ombergfjellets grønne silhuett. Ny
bebyggelse bør derfor ikke gå lenger øst enn et godt stykke
nedenfor Ombergfjellets høyeste punkt.

Elvebredden og Gropa
Elvebredden nedenfor Evje og nedre Hauge er industriområder. Over lange strekninger er elven ikke tilgjengelig.
Denne industrien bør flyttes. Elvebredden ved nedre Hauge
har potensiale til å blir et fint friområde. Nedre Hauge får
igjen kontakt med elva. Gropa inklusive Hauge Bruks tomt
er et yndet rekreasjonsområde og bør ikke bebygges.

Området vest for Evje kan også fortettes. Området nærmest
jernbanen bør settes av som parkbelte. På en kolle sydvest
for Evje finnes fornminner. Dette kan blir et fint lite friområde i ny bebyggelse. Den gamle ferdselsveien fra Evje
mot Nøkleby kan bli en ny forbindelse fra Evje via fornminnene til turstien i Evjebekkdalen. Jordet mellom Evjegårdene og Ravneveien bør ikke bebygges. Veien danner
en tydelig kant mellom bebyggelse og dyrket mark. Dette
området fungeres også som viltkorridor mellom Evjebekken
og Gropa.

dyrket mark bør ikke bebygges

friområde
nye boliger

OMBERGFJELLET

Ved Evjebekkens utløp ligger Essos tankanlegg. Dette
området bør omdannes til boligområde. Evjebekken sikres
som naturmiljø. Området nærmest elven bør sikres som
offentlig friområde. Private strandtomter må ikke tillates.
OMBERG
eksisterende boligområde
Hauge gamle
skole vernes

nye boliger

ny barnehage

dyrket mark bør ikke bebygges

HAUGE
eksisterende boligområde
Hauges Minde

GROPA
friområde
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Bak Saxegård Sag
Bak Saxegård Sag finnes et urørt naturområde. Området er
planlagt utbygget med boliger. Dette området er et svært
viktig grøntområde og pekes i kommunens viltplan ut som
en viktig trekkvei for vilt. Området bør generelt ikke
bygges ut. Evt kan noen eneboliger bygges i kanten av
Bergfrueveien.

Nærparker
I Haugeområdet skiller Rådalsholtet/Grønli/Haugeåsen seg
ut som et område der fortetting er mulig mange steder.
Boligområdene her framstår som grønne boligområder.
Mange steder er fortetting mulig. Tomtene er ofte relativt
store og det er mulig å dele flere av dem i to. Det finnes
også små områder som ikke er utbygget. Fortetting og
dermed effektiv arealutnyttelse er også et viktig virkemiddel
i en utvikling mot et mer bærekraftig samfunn. Fortetting, i
motsetning til spredt utbygging, minsker transportbehovet.

Men fortetting må ikke skje på bekostning av gode
bomiljøer. Ofte er det de grønne arealene som byr på
fortettingspotensialet. Derfor er det viktig å peke ut grønne
arealer som skal vernes. I Hauge-området gjelder dette
spesielt små grønne lunger nær boligene. Disse
«nærparkene» er viktige både som lekeplass for små barn
og som park for voksne.
Alle bør ha en liten «nærpark» å gå til. Dette kan være en
lekeplass, en benk i skygge under noen trær eller et lite
skogholt. En nærpark bør ikke være langt fra boligen og
hver nærpark bør ikke «tilhøre» en for stor gruppe boliger.

På kartet er det vist forslag til nærparker som bør vernes
mot utbygging. Til hver nærpark sogner ca 30 boliger. Det
er aldri lenger enn ca 100 m fra boligen til en nærpark.
Nærparkene i Kreklingveien/Barveien, Rådalsholtet, Rå
Terrasse og Sildreveien er lekeplasser. Lekeplassen i
Rådalsholtet er den eneste som er flittig brukt av barn.
Lekeplassen i Kreklingveien/Barveien er et nydelig naturområde med noen lekeapparater. Nærparkene i Røyslyngveien og Bergliveien er åpne plasser i tett bebyggelse med
potensiale å kunne bli noe mer. Trestenene er et fornminne
fra stenalderen. Området burde være i offentlig eie. Trestenene ligger nær både barneskolen og eldresenteret.

Forslag til nærparker som bør vernes mot
utbygging er vist som grønne områder.
Rådalen gård
Naturområdet bar Saxegård Sag bør ikke
bebygges pga store verdier for landskap,
natur og rekreasjon.

Rådalsholtet

Kreklingveien/
Barveien
Trestenene

Hauge
barneskole

Raa gård
Haugeåsen
ungdomsskole

Grønlien
aktivitetssenter

Bergliveien
Rå terrasse
Sildreveien

Saxegård Sag
nye boliger

Røyslyngveien
friområde
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PÅ LITT LENGER SIKT
Hauge-området ligger i det som er pekt ut som prioritert vekstområde
i Areal- og Transportplan for Nedre Glommaregionen. På lang sikt
innebærer det at det er svært sannsynlig at også de siste jordbruksarealene i Hauge-området blir bebygd. Dette bør imidlertid skje på
eksisterende områders premisser.

Hauge og Omberg
Størrelsen på et boligområde er viktig for nabolaget. Området bør
ikke være for stort og uoverskuelig. Hauge og Omberg er i størrelse
områder som gir gode forutsetninger for god stedstilknytning og bør
derfor ikke tillates vokse ytterligere i utstrekning. Det er viktig at den
planlagte fortetningen ved krysset mellom H N Hauges veg og
Ombergveien blir den siste utvidelsen av Hauge. Hauge bør ikke
vokse mer og må absolutt ikke vokse sammen med Omberg. Jordbruksarealene mellom Omberg og jernbanen nord for Hauge kan på
lang sikt evt bebygges, men dette må skje som et nytt område,
tydelig skilt fra eksisterende boligområder med f.eks et grønt strøk.
Ombergveien danner et tydelig skille i landskapet. Det bør derfor ikke
bygges mer nordvest for Ombergveien i direkte tilknytning til
Omberg. Evt ny bebyggelse må skilles fra Omberg og Hauge med en
bred grønn sone.

Gropa
Det er stor motstand mot å bygge i Gropa. I kapittelet “På kort sikt”
vises områder som bør bebygges før utbygging evt skjer i Gropa.
Langt fram i tid kan noe bygging ved Hauge Bruk og Standex
aksepteres. Dette forutsetter et bredt friområde langs elva helt fram
til Esso-tomta og at kantene til leirtaket forblir urørt. Elvebredden må
ikke privatiseres.

Rådalen
Videre utbygging i Rådalen er blitt drøftet i arbeidsgruppa. Nær
Rådalen bør en viltkorridor sikre adkomst til og fra naturmarken bak
Saxegård Sag. Det betyr at det ikke bør bygges flere hus mellom
lekeplassen og gården i Rådalen. Området nedenfor Linneavegen er
heller ikke egnet for bebyggelse. Området er fuktig, har dårlige
solforhold og ligger i et kaldtdrag. Med andre ord bør markagrensen
flyttes til øst for Rådalen gård. Evt utbygging i Rådalen bør kun skje
sør for Rådalen gård. Dette krever ny adkomstvei fra Rå.
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SLUTTORD

Gårdsbebyggelse på Omberg.
Østfoldhallen er synlig fra store deler av Hauge-området.

SLUTTORD
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Lokalsamfunnsrapporten og kommunal planlegging

Lokalsamfunnprosjektets midler

Lokalsamfunnsforum

Lokalsamfunnsprosjektet Hauge går over i ny fase ved
framleggelsen av denne rapporten. Prioriteringer og
gjennomføringer av forbedringstiltak skal prinsippielt
bygge på stedsanalysen. Ved rullering av kommuneplanen
må stedsanalysen tas fram, og forslag til tiltak og endringer
som er begrunnet i rapporten må vurderes som viktige
innspill fra lokalbefolkningen og brukes i forhold til det.
Kommuneplanens rullering bør i størst mulig grad gjenspeile innspill som er kommet fram i rapporten. Dette gjelder
spesielt plassering av friområder og nye boligområder.

I budsjettet for lokalsamfunnsprosjektet finnes midler
avsatt til noen ikke altfor kostnadskrevende tiltak. Det er et
krav at tiltakene skal bidra til et bedre miljø og styrke en
bærekraftig utvikling. Følgende er vurdert som mulige tiltak:

Beboermedvirkning og -påvirkning vil være av avgjørende
betydning i den videre prosessen. Planene er nå at det blir
etablert et “lokalsamfunnsforum” som skal styre det videre
arbeidet lokalt. Her bør bl a representanter for velforeninger,
idrettslag sitte sammen med talsmenn for andre
interessegrupper i Hauge-området.

---

Utbedring av tursti fra Hauge barneskole til
marka.

---

Utarbeidelse av forprosjekt for Hauge Bruk.

---

Nærpark ved Trestenene.

---

Skilting av fornminner og andre kulturminner.

---

Benker som plasseres ut ved f eks Trestenene, i
marka, langs turstier og nær Østfoldhallen.

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

---

Opprustning av kulturstien i marka.

---

Treplanting langs Ombergveien.

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

---

Nytt utstyr på lekeplassen i Rådalsholtet.

---

Opprustning av lekeplassen i Rådalen.

---

Utomhusplan for Haugeåen Ungdomsskole.

---

Tursti med skilting fra Evje til Evjebekken langs
den gamle ferdselsveien.

---

Utomhusplan for Hauge Barneskole.

---

Opprusting av Rågata.

---

Uteskoleplass ved Råbekken.

Hele Hauge-området trenger en mer helhetlig planlegging
av ny riksvei og bedre styring av bebyggelsen i Dikeveien.
Kommunens planavdeling vurderer nå å utarbeide en
tiltaksplan, detaljerte bestemmelser eller evt en ny
kommunedelplan for området.
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