MILJØBYPROSJEKTET

LOKALSAMFUNNSPROSJEKTET

KRÅKERØY NORD

DELTAKERE
Rapporten er utarbeidet av:

Prosjektgruppe:

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

Terje Heen
Anne Elisabeth Ramtvedt
Halvard Romundset
Tor langvik
Kari Johannesen
Arne Skaugen
Geir Aarseth/John Lunner
Halvor Sødal
Edel Andreassen
Cato Nygren
Gunnar Kjøge
Egil Sankey Hansen
Leif Martinsen
Svein Helge Rødahl
Lars Lundberg
Helene Tolstrup
Rita Krogstad
Bjørn Tindlund
Mariann Gulland
Anne Skauen
Tove Rygh deFlon
Bjørg Hollung
Tormod Torp
Tormod Nyquist
Per Kristian Hansen

Konsulenter:
Stenseth Grimsrud arkitekter as (SG arkitekter)
v/ Siv.ark. Svein M. Jakobsen.
Trosvikstranda 9
1608 Fredrikstad
tlf. 69 31 45 85

Strandstredet 1
1767 Halden
tlf. 69 17 63 40

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

Prosjektgruppa har variert litt i størrelse underveis.
Andre som ikke er nevnt her har vært innom på ett eller to møter og bidratt med synspunkter. Noen foreninger har skiftet representant i perioden. Flere foreninger enn de som er med på listen var invitert men
valgte å ikke delta.

Plan- og miljø
Plan- og miljø
Teknisk Drift-prosjektering
Langåsen Borettslag
Nøkledypet vel
Nøkledypet vel
Vennelystveien vel
Damveien
Gaupefaret Borettslag
Jotne Eiendom
Kråkerøy båtforening, Nøkledypet
Kråkerøy Idrettslag
Kråkerøy Jeger- og Fiskeforening
Kråkerøy Menighet
Rødsmyra skole FAU
Atriumjordet Borettslag
Holte/Buskogen
Kråkerøy Rotary
Norges Kvinne og Familieforbund
Grønn hverdag-Miljøheimevernet
Kråkeby Barnehage
Smertulia Barnehage og Buskogen barnehage
Rødsmyra skole, virksomhetsleder
Kråkerøy ungdomsskole, virksomhetsleder
Kommunedelsleder

1

2

FORORD

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

Vi har fulgt «areal- og transportplanens» senterinndeling i vårt lokalsamfunnsarbeide, men finner enkelte
logiske brister i den geografiske inndelingen. Vi har
foretatt korreksjoner der den lokale kunnskapen overbeviser oss om at deres syn er riktig.

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

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

Barneskolen utgjør et naturlig tyngdepunkt i området og har en funksjon som sosialt møtested i lokalsamfunnet.
Alle aldersgrupper har et sosialt møtested i lokalsamfunnet.
Tilstrekkelige leke- og rekreasjonsarealer finnes internt, samtidig som adkomst til større tur- og rekreasjonsområder er sikret via gang- og sykkelveier.
Lokalsamfunnet har et sammenhengende gang- og
sykkelveinett som forbinder boliger, tjenester og
nære friområder
Lokalsamfunnet har en balansert befolkningssammensetning og et stabilt sosialt miljø.
Beboerne kjenner tihørighet til og kan delta i utviklingen av sitt lokalsamfunn.
Ressursbruken skal være så liten som mulig. Arealog energiforbruk pr. innbygger bør være synkende.
Fredrikstad er inndelt i 23 lokalsamfunn og ennå flere
nærmiljøer.
I vår strategiske handlingsplan for miljøbyprosjektet
om lokalsamfunn er et av målene å gjennomføre stedsanalyser og lage tiltaksplaner for samtlige 23 senterdefinerte lokalsamfunn i Fredrikstad i form av et dokument som vi har valgt å kalle en «lokalsamfunnsrapport».

Folkelig deltagelse i plan- og beslutningsprosesser er
en forutsetning for en lokale bærekraft. Folk må føle
ansvar for sin egen situasjon, sitt nærmiljø og sine naboer, og engasjere seg i arbeidet for fellesskapets beste. Et viktig tema i dreiningen mot større bærekraft blir
samhandling og samspill mellom den offentlige og
private innsats.
Det fantes verken på sentralt eller kommunalt hold
noen strategier eller modeller for hvordan «områdebasert planlegging med medvirkning» skulle eller burde
foregå. Vårt valg har da også falt på en «åpen» prosess, der vi drar nytte av våre erfaringer fra andre lokalsamfunnsprosjekt, - mens ønsker og utfordringer
varierer.
Siktemålet er å utvikle lokalsamfunnene i pakt med de
mål og anbefalinger som er utarbeidet. Prosjektet skal
være mangfoldig og ha et helhetlig perspektiv, og det
skal legges til rette for en best mulig deltagelse fra lokalbefolkningen.
Lokalsamfunnet er areanaen for folks hverdagsliv og
har 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.
Det skal være arenaen for den lokale handling.

Måten vi lever på i samvær med andre mennesker og
våre muligheter for å være deltagende i samfunnsutviklingen, er viktig for vår trivsel. Historisk tilknytning, kulturell forankring, identitet, trygghet, stabilitet,
utfordringer, selvrealisering, helse og sosiale relasjoner er viktige stikkord for kvaliteten på det livet vi lever.

Fredrikstads 23 lokalsamfunn.

FORORD
Bærekraftigbegrepet 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.
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. I prosjektgruppen er deltakerne for lokalbefolkningen, skolen og lokale organisasjoner, lag og foreninger gitt aktive roller som informanter, kunnskapsformidlere, premissleverandører,
samarbeidspartnere og beslutningstakere.
Prosjektdeltakerne ble invitert til å medvirke i en planlegging med en vid miljøtematikk, som, bl.a. inneholdt
deres hjertesaker og/eller utfordringer som var sentrale for dem. Dette har da også fått størst oppmerksomhet i de prosjektene som hittil er gjennomført. Å starte med en tematikk som inkluderer opplevde behov eller problemer, mener vi har vært strategisk klokt framfor å begynne med føringer som skal endre deltakernes
adferdsmønster. Å endre tilvendte handlinger i en mer
bærekraftig retning tror vi derimot at dette dokumentet
og andre holdningsskapende tiltak som gjennomføres i
miljøbyen vil medvirke til.
Miljøbyprogrammets helhetlige perspektiv og mangfoldige tematikk viser også at Kråkerøy Nord-prosjektet har hatt et bredt utgangspunkt med få begrensninger - bortsett fra at rammen var en «bærekraftig utvikling». I dette ligger at beboerne ble invitert til å delta
og engasjere seg innenfor et svært vidt miljøbegrep
som inneholdt det økologiske, sosiale, biologiske, fysiske, bygningsmessige, kulturhistoriske og trafikkmessige miljø.
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Riktignok gis disse temaene svært ulik behandling når
det gjelder grundighet og konkret tilnærming, men det
er et godt skritt i retning av å anvende en helthetlig arbeidsmåte og problemløsning som ser de ulike miljømål i sammenheng.
Tematikken for stedsanalyser slik vi ser det i de lokalsamfunnsrapportene som hittil er gjennomført 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.
Prosjektet og tiltakslisten som framstår i denne rapporten vil naturlig nok skape forventning i lokalsamfunnet
Kråkerøy Nord. Det dreier seg jo om konkrete forslag
som for alle føles nære både i tid og rom. Tid ved at det
gjelder situasjonen «her og nå», og rom ved at det er
saker i eget nærområde som gis prioritet.
Prosjektet har midler til å igangsette noen ikke altfor
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 dokumentet ikke er juridisk bindende, vil ha høy
status og stor gjennomslagskraft når nye tiltak skal
prioriteteres i Fredrikstad kommune.
Også i forhold til fylkesnivå vil utredning og tiltaksliste bli brukt som dokumentasjon for å finne forståelse
for lokale utfordringer som krever statlig eller fylkeskommunal bistand.

Lokalsamfunnetsprosjektet skal først og fremst gjøre
Fredrikstad kommune mere demokratisk. Dette kan
illustreres med at vi ønsker å gjøre grensene mellom
det kommunale og sivile samfunn så gjennomhullet at
de flyter over i hverandre. På den måten håper vi at de
som bor i lokalsamfunnet får et enda tettere eierforhold til kommunen.
En viktig effekt av «lokalsamfunnsprosjektet» skal
være at en helhetlig organisering av lokalsamfunnsarbeidet settes på dagsorden. Målet er å skape flere møteplasser for folk som har lyst og evne til å utvikle lokalsamfunnet sitt, og at den frivillige sektoren skal få
bedre kontakt med den kommunale organisasjonen og
kommunal planlegging. Med andre ord, skape en arena
for fellesløsninger, samtidig som det handler om å
styrke demokratiet og folks lyst til å delta.
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Lokalsamfunnsprosjektet Kråkerøy Nord er relatert
til skolegrensene for barneskolen. Grensene er derfor
definert relativt eksakt. Det har likevel vært rom for
tilpasninger og justeringer av andre praktiske og naturlige årsaker.
Området strekker seg fra Vesterelva/FMV-området i
nord til Olbergtangen /Sandvika i sør. I vest inngår
Åsgård og Åsgårdsvarden men forøvrig er Rødsveien
og daldraget ut til Enhuskilen avgrensning. I øst er det
Østerelva frem mot Alshus som er avgrensningen.

Kråkerøy bærer betegnelsen Blomsterøya, og det med
rette. Det er store friområder, mange fine naturidyller
og et svært stort mangfold i blomster, urter og trær.
Innenfor prosjektområdet er det store strandsoner både
mot vest fra Enhuskilen og sørover og mot øst langs
Østerelva helt fra Isegran. I strandsonene er det alt fra
naturreservater (Fuglevikbukta), landbruks- natur- og
friområder, hytteområder og boligområder.
Kommunens Kystsoneplan setter rammer for hytteområder mellom Enhuskilen og Hellekilen og legger restriksjoner på områder ved Østerelva ved Fuglevikbukta.
Det er kartlagt en lang rekke nøkkelbiotoper (viktige
naturtyper) som bør sikres. (Biologisk mangfold).
Det er også en del viktige viltforekomster og det er
noen viktige trekkveier for rådyr som krysser Enhusveien og Kråkerøyveien.
En rekke fornminner, boplasser fra steinalderen så vel
som løse gjenstander i form av våpen, smykker og redskaper, dokumenterer tusenårige bosettinger.
Kråkerøy har en berggrunn som består av grunnfjell
som danner et lavt, kupert landskap med et regelmessig system av kryssende frodige dalstrekninger med
leiravsetninger mellom goldere bergkoller.
Kråkerøy har totalt ca. 7500 innbyggere, d. v. s. 11,7%
av byens befolkning. Over 80% av disse bor i den
nordlige delen av øya, der industri-, handels- og boligbebyggelsen er direkte sammenhengende med sentrumsbebyggelsen. (Den nordlige delen omfatter også
Glombo som ikke inngår i dette prosjektet). Jord- og
skogbruk er av beskjedent omfang. Av de gamle gårdene er noen opphørt eller sterkt redusert gjennom oppstykking til byggetomter.

Skoler
Rødsmyra skole
Rødsmyra skole ble bygget i 1975 og har ca. 300 elever. Skolen dekker nordre del av Kråkerøy. I 1988 ble
tidligere Smertu skoles område også lagt under
Rødsmyra skole. Fra skoleåret 2000/2001 kommer det
i tillegg elever fra det nye byggefeltet i HolteBuskogen. Skolen har for tiden 14 klasser. En nylig
gjenomført utvidelse gjør at skolen skal kunne ta i mot
17-19 klasser og 370-380 elever.
Skolen ligger flott til i naturterreng med kort vei til
skog og mark. På uteområdene er det idrettsplass med
fotballbane, håndballbane, basketballbane og sandvolleybalbane. En «hundremeterskog» med flere lekeapparater er det også i nærheten. Skolen har eget
svømmebasseng. Det kommer ofte klasser og grupper
fra andre skoler og virksomheter for å låne bassenget.
Rødsmyra skole ligger like i nærheten av en boplass
fra steinalderen og stedet der «Kråkerøymannen» ble
funnet.» (Sitat fra Fredrikstadboka, temabok om levende lokalsamfunn). Skolen er nylig utvidet. I den
forbindelsen arbeides det også med planer for en opprusting av uteanleggene.
Kråkerøy ungdomsskole
Kråkerøy ungdomsskole ble innviet høsten 1964.
Allerede i 1959 vedtok forutseende politikere i gamle
Kråkerøy kommune (innlemmet i Fredrikstad kommune fra 01.01.94.) å innføre "9-årig obligatorisk enhetsskole". Kråkerøy var den første kommunen i distriktet
som startet med elever på ungdomstrinnet, høsten
1964. Ca. 800 m fra stedet hvor skjelettet av
"Kråkerøymannen" ble funnet i 1945, og ca. 3 km fra
Fredrikstad sentrum, ligger Kråkerøy ungdomsskole.
Skolen ble plassert i flotte naturomgivelser midt inne
på øya, i god avstand fra tettbebyggelsen. Dette har
vist seg å være et ganske ideelt sted å legge en ungdomsskole på. Bølgende kornåkre, et flott tur- og
skogsområde og en gressbane dannet nærområdet
rundt skolen da den ble bygget.
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Oppvekst
Dekningsgrad barn i barnehage
I 1998 var den 48,2%. (1995 50,9%) I hele Fredrikstad
var dekningsgraden 43,9% i 1998.
Antall elever på barnetrinnet
I 1998 var det 620 elever. (1995; 464)
Antall elever på ungdomstrinnet
I 1998 var det 236 elever. (1995; 247)
Antall meldinger til barnevernet i løpet av året
I 1998 var det 22. (1995; 34)
Antall barn i hjelpetiltak per 31.12
I 1998 var det 18. (1995; 23)
Antall barn under omsorg per 31.12
I 1998 var det 12. (1995; 6)
Ved utgangen av 1998 hadde 251 barn plass i barnehage, en økning på 30 barn fra året før. Ny og større
Kråkeby samvirkebarnehage ble åpnet i juli 1998.
Barnehagen har hovedsakelig barn fra Sentrum og
Kråkerøy. I alt står 13 barn på venteliste, de fleste i alderen 0-2 år. Buskogen som er korttidsbarnehage,
har ikke full barnegruppe. Investeringer ble foretatt
slik at barnehagen åpnet som heldagsbarnehage fra
høsten 1999.
Smertulia barnehage er den nyeste barnehagen.
Skolefritidsordningen har hatt en jevn økning i antall
barn.
Barnevernsvakt og utekontakt har jevn aktivitet.
Begge tjenestene bruker mye tid til rusproblematikk.

Omsorg
Antall tilrettelagte boliger
I 1998 var den 80. (1995; 103). (I hele Fredrikstad er
det 146 omsorgsboliger).
Antall plasser i institusjon
I 1998 var det 64. (1995; 48). (I hele Fredrikstad er det
540 institusjonsplasser).
Antall brukere av hjemmetjenesten
I 1998 var den 330. (1995; 296

Antall brukere av hjemmetjenesten er økende. Dette er
i tråd med befolkningsprognoser for kommunedelen
som viser økning av antall eldre over 67 og 80 år frem
mot år 2001, for deretter å flate noe ut. Økningen i nye
brukere er størst i aldersgruppen 80 år og over. Det er
en forskyvning av tjenester fra yngre eldre over på de
eldste eldre. Hjemmetjenestene må fordele ressurser
på flere brukere. 1,5 årsverk som sykepleier på kveldstid er opprettet gjennom statstilskudd. I tillegg er
hjemmehjelpsårsverk omgjort til stillinger i hjemmesykepleien og til saksbehandling. Dette har ført til bedre og raskere saksbehandling i kommunedelen.

Helse
Antall årsverk, psykiatrisk sykepleier
I 1998 var den 0,75. (1995 ;0,50)
Antall årsverk leger
I 1998 var den 4,00. (1995 ;3,76)

Sosial omsorg
Antall klienter som har mottatt øk. sosialhjelp
I 1998 var det 257. (1995;319)
Netto økonomisk sosialhjelp per klient (kroner)
I 1998 var det 20588. (1995 15097).

Aktivitetssenter for trygdede og pensjonister på Kråkerøy
Kommunedel Kråkerøy i samarbeid med Bibliotekfilialen Smertu og frivillige eldre i kommunedelen starter opp aktivitetssenter for trygdede og pensjonister
ved Smertu Bibliotekfilial. Senteret skal være et sted
hvor eldre og trygdede kan møtes til felles hygge, glede og hjelp.
Aktivitetssenteret drives av brukerne selv. De som benytter senteret må komme til senteret ved egen hjelp.
Åpningstid mandag, onsdag og fredag fra kl. 10.00 –
kl. 13.00. Det er anledning til å kjøpe kaffe med noe
til. Senteret vil tilby aktiviteter som trim, kortspill,
bingo, opplæring på data, informasjon, foredrag m.m.
Biblioteksfilialen er nedlagt i løpet av prosjektperioden på tross av sterk lokal motstand. Konsekvensene
er usikre.
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Kråkerøy kirke,
Hovedkirke for Kråkerøy prestgjeld. Kirken ligger
monumentalt på en kolle av fjellpartiet ved Holte-varden. Den er oppført i granitt etter tegning av arkitekt
Olaf Nordhagen, innviet 1909. Den har langskip med
høyt saltak og et kraftig vesttårn med pyramideformet
hjelm og rundbuet inngangsportal. Koret har glassmalerier av Emanuel Vigeland. Prekestol og døpefont er
tegnet av Nordhagen. Kirken var gjenstand for en omfattende restaurering i 1951 under ledelse av arkitekt
Arnstein Arneberg. I denne forbindelse ble koret utsmykket av maleren Kåre Jonsborg og kirken malt i
friske farver. Under taket henger et kirke-skip, modell
av tremasteren "Sophie af Fredriksstad", forært av direktør Meldahl. Kirkegården er eldre enn kirken, anlagt 1905. Den er senere utvidet flere ganger.
Gravkapell ble oppført 1923, restaurert og utvidet
1952.
I juni 2000 ble det laget en egen hovedplan for
Kråkerøy kirkested. Planen omfatter både kirken, kapellet, kirkegården, gravlunden, driftsgården og menighetskontoret. (Vi kommer tilbake til denne under
forslag til tiltak).
Kråkerøy menighet.
Kråkerøy ble eget prestegjeld i 1909, tidligere annekssogn under Glemmen. Foruten sogneprest har menigheten kateket, kantor og kirketjener. Menighetskonto-

Biblioteksfilialen ble nedlagt sommeren 2002.
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Frivillige organisasjoner og foreninger
Organisasjoner og foreninger knyttet til lokalområdet:
Foreldrenes arbeisutvalg
Elevråd
Kråkerøy båtforening, Nøkledypet
Kråkerøy Historielag
Kråkerøy Idrettslag
Kråkerøy Jeger- og Fiskeforening
Kråkerøy Menighet
Kråkerøy Pensjonistforening
Kråkerøy Skolekorps
Fuglevik vest vel
Langåsen vel
Nøkledypet vel
Holte/Buskogen velforening
Atriumjordet Sameie
Gaupefaret Borettslag
Bjørneby borettslag
Nordre Kråkerøy Indremisjonsforening på Smertu.
Trailkluben (holder til ved Kråkerøy ungdomskole)
Veidegrenda borettslag
Langåsen borettslag
Norges Kvinne- og familieforbund
Kråkerøy Rotary

Sosiale tilbud i lokalområdet
Følgende virksomheter ligger innenfor lokalsamfunnets område:
Rødsmyra skole
Kråkerøy Ungdomsskole
Solliheimen, kommunalt alders- og sykehjem
Helsestasjoner.
Kråkerøy h. (Solliheimen).
Helsevern for psykisk utviklingshemmede.
Smertu dagsenter.

Idrettsanlegg
Blomsterøyhallen
Kråkerøy stadion

Fredrikstad Museum
kulturhistorisk museum for Fredrikstad og omegn
og Universitetets Arkeologiske Stasjon på Isegran.

Folkvang. I mange år arbeiderbevegelsens sentrale
samlingssted på nordre Kråkerøy

(Isegran er inkludert
Kråkerøy Nord).

Folkvang

Fra Isegran

i

lokalsamfunnsprosjektet

STEDSANALYSE
De første øyene.
Kråkerøy kom bokstavelig opp fra havet. For henimot
5000 år siden lå havet ca 25 meter høyere enn nå. Bare
de høyeste partiene var øyer. I skogene dominerer eik,
lind, og andre varmekjære løvtrær. De første bønder i
Østfold dukker opp på denne tiden. Mye taler for at det
var enn viss innvandring av fremmede mennesker på
denne tiden som hadde med seg kunnskaper om jorddyrking. En liten åkerflekk i fjellkloven opp for stranden, ku på engen og båt ved stranden er kjennetegnet
da som nå. Noen heldige funn på Kråkerøy, gjort av
ikke minst Arkeolog Erling Johansen, har gitt oss et tydelig bilde av en slik boplass. Her har det stått hus med
stolpebåret tak, ildsted utenfor inngangen og stensatt
gulv. Veggene var flettet sammen med barverk og
kvist, og tettet med leire. Det er funnet kornavtrykk i
leirrestene. Det er funnet at disse strandsitterne hadde
både hvete, bygg og hirse. Nedenfor tuften er også selve huseieren funnet. Det er Kråkerøymannen, den eldste østfolding. Han lå dypt nede i blåleira, det var
grodd skjellrur på skjelettdelene. Det er konstatert at
skjelettet er ca 4000 år gammelt. Kanskje har han
druknet. Sannsynligvis var fangstmannen her allerede
da bonden kom. Vi kan si at gammel fangstmann og
fremmed bonde møtte hverandre på Kråkerøy i slutten
av steinalderen.
Fra boplassen ved Rødsmyra. (Kråkerøyboka).

HISTORISK UTVIKLING
Fornminner.
Det er gjort et stort antall funn. Det gjelder faste minnesmerker: Boplasser, gravplasser og bygdeborg, så
vel som løse gjenstander: Våpen, smykker og redskaper. Førhistorisk tid inndeles i fire epoker: Stenalder
frem til ca. 1500 f. Kr), bronsealder (ca. 1500-500 f.
kr.), jernalder, merovigertid og folkevandringstid (ca.
500 f.Kr. - 800) og vikingtid (ca. 800-1000). Samtlige
epoker er representert blant de funn som er gjort.
Utgravingen på Kråkerøy mellom 1943 og 1945, avdekket også en lang rekke boplasser fra stenalderen
ved den daværende strandlinje, ca. 25 m over nåværende havnivå. Kartet under fra Kråkerøyboka viser
boplasser fra steinalderen. De gule områdene lå over
havnivå for 4000 år siden.
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For 1000 år siden og frem mot 1800-tallet.
For 1000 år siden (på slutten av vikingetiden) lå havnivået ca 3m over nåværende strandlinje. For Kråkerøy
betyr det at store deler av de laveste nivåene også da lå
under vann. Mange kiler var farbare med båt.
Kråkerøy var fortsatt delt opp i en rekke øyer.
Arkeologisk materiale tyder på at vi før dette har vært
igjennom en periode på kanskje 1500 år uten bosetting. Ingen av de nåværende gårdene er eldre enn fra
slutten av vikingetiden. Bjølstad kan ha eksistert som
gård på denne tiden. Det samme kan være tilfelle med
Åsgård. Smertu nevnes omkring 1400 men det er
uvisst hvor langt den går tilbake. Det samme gjelder
Fuglevik. Enhus nevnes første gang i 1420. Holte høres det først om i 1593. Jordene ligger her for størstedelen meget lavt.
På Møllerodden ble det på slutten av 1800-tallet gjort
et myntfunn som stammer fra overgangen mellom 900
og 1000-tallet. Dette har nok sammenheng med handel
sjøveis. Dette er i overgangen til middelalderen.
Slutten av middelalderen er rundt 1550. Middelalderen
var tiden for nyrydning men Svartedauen la mange
gårder øde. En del av disse ble tatt opp igjen senere.
Reformasjonstiden tar over etter midelalderen og kirken fikk etter hvert en sentral plass. Glemmen og
Kråkerøy hørte til Tune prestegjeld. Gårdene svarte årlige avgifter til Tune. Øyfolket måtte imidlertid klare
seg som best de kunne uten egen kirke , kirkegård og
prest. Det kan ha vært omkring 20 familier på øya med
tilsammen ca 100 personer på slutten av 1500-tallet.
Til 1660 var det øket til 150.
Isegran fort. Isegran ble på midten av 1600-tallet trukket inn i Fredrikstad forsvarsverker ved anlegg av en
jordskanse og ammunisjonskjeller. Frem til 1690, var
det I. galeistasjon. Det var også et flåteverksted her.
Utvidelse og forsterkning av anlegget i 1730-årene gav
fortet den endelige utforming, slik vi i det store og hele
kan se det i dag. I de senere år har fortet vært gjenstand
for en omfattende restaurering, bl. a. med gjenoppbygging av tårnet og nedfalne vollmurer.

8

HISTORISK UTVIKLING

1850
Det nye som skjedde etter 1850 var den begynnende
industrialiseringen. Først kom sagbrukene i 1860-70årene. Det ble utviklet et mer bymessig bruks- og industrisamfunn i nord og øst på øya. Stenindustrien
kom også i gang og nye innbyggere komtil bygda.
Veier og kommunikasjoner ble bedre

STEDSANALYSE

1914
Kråkerøy ble skilt ut fra Glemminge kommune og ble
eget herred i 1908. Det var mange tunge løft
Kråkerøybebeoerne måtte ta for sin selvstendighet. Ny
kirke og nytt kommunelokale måtte bygges og prestebolig ble innkjøpt. FMV kom i gang i 1870

1952
Optimismen var stor i næringslivet ved krigens slutt.
Et av de største løftene i kommunen i etterkrigstiden
var byggingen av Solliheimen i 1955. I 1956 ble det
nye biblioteket på Kråkerøy innviet. Det hadde fått sin
plass i Solliheimen. Kråkerøybroa ble åpnet i 1957 og
ble et markant tidsskille.

STEDSANALYSE

1973
Kråkerøy hadde en sterk utvikling i etterkrigsårene.
700-800 arbeidsplasser på FMV under krigen ble til
over 1300 i 1949 og 2200 i 1961. Andre viktige bedrifter i etterkrigsårene var bl.a. Glommens mekaniske
verksted, Kråkerøy Keramikk, Glommen Konserves,
Kråkerøy trelast, Plast Armatur, Kråkerøy verk (nå
Jøtul), F.stad Motorfabrikk og Plast & Form.

HISTORISK UTVIKLING

Nyere tid. Kommuneplan Kråkerøy.
Det gikk nedover for FMV i perioden 78-88. I 88 sto
verftet uten oppdrag. Kværner som hadde overtatt i
1981 la da ned Divisjon Fredrikstad på Kråkerøy.
Verkstedklubbene ved FMV og Ankerløkken Verft
Glommen med til sammen 2500 arbeidereog funksjonærer gikk til en times politisk streik i 1978. Nedtrappingen fikk følger for over 20 andre firmaer. Da det ble
stopp i juli 1988 hadde det vært drift siden 1870 på distriktets største arbeidsplass. Så sent som i 1973 var arbeidsstyrken opp i 2465 ansatte. Med det andre skipsverftet på Kråkerøy gik det ikke bedre. Glommens mekaniske verksted var reddet av Ankerløkken-gruppen i
1966. Problemene hadde begynt i 1978. I juli 1983 var
det slutt for Ankerløkken Verft Glommen AS.
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Kommuneplan Fredrikstad.
Etter kommunesammenslåingen ble Kråkerøys kommuneplan erstattet med Fredrikstads plan. Endringene
er ikke vesentlige selv om fremstillingsmåten er forskjellig. Det kan imidlertid registreres en reduksjon av
utbyggingsarealer i forhold til Kråkerøys plan. Kommunens uttalte overordnede mål er generelt å forbruke
mindre areal. Av friområdene ligger den største restriksjonen på områdene mellom Enhusveien og
Kråkerøyveien nord mot eksisterende bebyggelse.
Områdene rundt Åsgårdsvarden er vist som Landbruks- natur- og friområder. Et lite, nytt boligområde
er vist ved Åsgård (B309). Viktige friområder i
Smertulia, ved Smertudammen, ved Prestegårdsjordet,
Bekkhusstranda og langs Nøkledypet til Bekkhus.
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Venstre side:
Oppe til venstre: Bebyggelse langs Verkstedveien
og opp mot Bjølstadfjellet som kan finnes igjen på
kartet fra 1914.
Oppe til høyre : Sveitserhus fra ca 1900.
Nede til venstre: Kråkerøyveien. Muligens rundt
1920. Gatekarakteren er tydelig med en fin tett
struktur med bygninger i Sveitser- og jugendstil.
Nede til høyre: Kråkerøyveien med Prestegårdsjordet. Merk den fine uthusbebyggelsen.
Denne siden:
Bilder fra FMV og Glommen mek. i oppgangstider før den tunge perioden kom på slutten av 70tallet og i 80-åra.
Til høyre: Kråkerøybroa ble åpnet i 1957 og ble et
markant tidsdskille i utviklingen.

HISTORISK UTVIKLING
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1 2 HISTORISK UTVIKLING

STEDSANALYSE
Utsnitt av postkort fra Kråkerøy fra 70-80 tallet
som illustrerer hva man mente det var verdt å bruke som presentasjon av Kråkerøy på den tiden:
Bensinstasjonen ved «Super`n», Småbåtidyll i
Nøkledypet ved Isegran, Kråkerøy kirke og
Krigsmonumentet ved Prestegårdsjordet går
igjen. Det samme gjør Kråkerøybroa og det storslåtte sveitserhuset på Ekheim.
Kråkerøy knyttet til ferie og sommer illustreres
med kortet med seilbåter.
Hvordan stedet presenteres på postkort har nok
mye å gjøre med hvordan utenforstående har tolket stedets identitet og karakter.
Hva som vil være, eller oppleves som identitetsskapende for beboerne i dag er viktig å få belyst
gjennom lokalsamfunnsarbeidet.
Hvordan bør Kråkerøy nord presenteres i dag?

STEDSANALYSE
Utviklingen på FMV-området.
På FMV-området har det vært store omstruktureringer
etter tiden med skipsverft. Nye funksjoner har gradvis
tatt over området. Selv om det er kommet en del nye
bygg preges området fortsatt av bebyggelsen fra den
gamle tiden. Det er i dag om lag 2.000 mennesker som
arbeider på området. Høgskolen i Østfold, med om lag
1.200 studenter og lærere, er størst. InFocus ASA er en
av de andre store leietakerne. Dagens leietakere holder
til på en liten del av området.
Området har et stort utviklingspotensiale, og med tanke på fremtidig byutvikling i Fredrikstad er dette et av
de aller viktigste områdene. Fremtidig arealbruk vil
kunne være både boliger og næring.
Eneste veiforbindelse mellom Fredrikstad og Kråkerøy (og Hvaler) går over den eksisterende Kråkerøybroa. Det er en forutsetning for en positiv utvikling av
Kråkerøy nord at det bygges nye forbindelser mellom
sentrum og Kråkerøy. En gangbro er under bygging.
Kjørebroforbindelsen som kanskje er vel så viktig har
en mer usikker fremdrift. (Bompengefinansiering kan
fortsatt være et alternativ for raskere å kunne realisere
en ny bruforbindelse).

HISTORISK UTVIKLING NYERE TID
Til høyre: Illustr. fra
FMV-konkurransen.
Boliger mot Vesterelva og ny gangbro
fra Stortorget.
Under til høyre:
Modellfoto fra
konkurransen. Ny
kjørebro til venstre
på modellen.
Under til venstre:
In Focus (tidl. ASK)
(I bakgrunnen adm.
bygningen til tidligere FMV).
Under:
HIØ avd. helsefag..
Illustrasjoner til
høyre og tekstinnhold: kilde:
www.vaerste.no
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GRØNNSTRUKTUR, NATUR, LANDSKAP, REKREASJON

Hva mener vi med grønnstruktur ?
I begrepet “grønnstruktur” inngår alle grønne og bevokste arealer med eventuelle tilhørende sjø/vann.
Herunder private hager, fellesområder, og offentlige
friområder. Grønnstrukturen er nettverket av alle disse
små og store naturområdene.

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. Smertulia
og Dammen er eksempel på viktige områder med store landskapsverdier.

Grønnstrukturens funksjoner
I tillegg til de viktige jordbruks- og rekreasjonsformålene, er det også viktig å se på grønnstrukturens betydning i forhold til landskapsverdier, kulturhistorie, biologisk mangfold, lokalklima og luftkvalitet.
Viktig i forhold til både økologi og rekreasjon er sammenhengen mellom de grønne områdene. Dersom parker, lekeplasser, skolens uteanlegg, skog og utmark
ikke henger sammen har de kun sin egenverdi hver for
seg. Hvis de derimot bindes sammen med ulike typer
grøntdrag vil nytteverdien bli vesentlig høyere. For eksempel vil en ball-løkke eller park ha større nytteverdi
hvis den kan nås via en trygg gangvei, gjerne i grønne
omgivelser, enn om den ligger isolert mellom trafikkbarrierer. Enda tydeligere blir betydningen av grønnstruktur i forhold til de store rekreasjonsområdene
(skogen). Disse områdene får en høyere bruksverdi
dersom mange kan nå dem til fots i kort avstand fra boligen. Ved utbyggingen av Kråkerøy er disse forholdene vektlagt (og delvis naturgitt på grunn av daldragene) ved å etablere grønne korridorer som går dypt inn
i bebyggelsen.
Også detaljene i grønnstrukturen er viktig, f. eks. store
trær, mange plantearter i parkene og ikke for mange
forseglede flater (asfalt og lignende).

Forklaring av begrepene
Landskapsverdier
Landskapsverdiene er knyttet til opplevelsen av landskapet. Landskapsverdiene har også betydning for stedets historie og identitet.

Verneverdivurdering av grønnstrukturen
Analysen skal påpeke viktige verdier. I en situasjon
med utbyggingspress er dette spesielt viktig. Men den
bør også påpeke manglende sammenhenger. (Som
f.eks. videreføring av Kråkerøystien langs Østerelva).
En bærekraftig by er bl.a. å skape et sundt miljø for
innbyggerne. Bevaring av grønnstrukturen bør derfor
være en del av kommunens arbeid med forebyggende
helsevern (St. meld. nr. 23). (Stimulere til sykling og
gåing).

STEDSANALYSE

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. Her inngår
også store, gamle enkelttrær og parkarealer av alle
størrelser. Store friområder mot sjøen og områder ved
og i vann langs Glomma og Nøkledypet er eksempler
på dette.
Rekreasjonsverdier
Grønnstrukturens rekreasjonsverdier er knyttet til friluftsliv, lek og idrett. Gode rekreasjonsområder karakteriseres bl.a. av god tilgjengelighet fra boligområdene
og skolen, -uten barrierer.
Til de mest betydningsfulle rekreasjonsområder hører
Åsgård Varde, Enhusfjellet/Klevadalen, Smertudammen, Holtevarden, Enhuskilen med holmene utenfor.
Områder langs Østerelva er også svært viktige
(Bekkhus m.v.).
Bakgrunnsmateriale
Det er allerede utarbeidet en del viktig bakgrunnsmateriale fra kommunens side som gir gode forutsetninger for å vurdere grønnstrukturverdiene. Kart over biologisk mangfold og viltområdekart har allerede lagt en
stor del av forutsetningene for Kystsoneplanen og de
gir seg også utslag kommuneplanens arealdel.

Landskapsbildet, topografi.
Dette kartet fra Kråkerøyboka uten bebyggelse og infrastrukrur gir et svært klart bilde av landskapsformasjonene i Kråkerøy Nord-området. Dette forklarer også
mye av de veiføringer og bebyggelsesmønstre vi ser i
dag. Landskapet er meget regelmessig oppdelt av dalganger. Det er såkalte langdaler og tverrdaler. Der de
krysser hverandre utvider landskapet seg og får et åpnere preg. Langdalene fortsetter som kiler og sund der
de møter sjøen. Holtevarden bak Kråkerøy kirke representerer de høyeste delene av øya.

STEDSANALYSE

Kystsoneplan 1999-2010.
Kommunens Kystsoneplan setter rammer for hytteområder mellom Enhuskilen og Hellekilen og legger restriksjoner på områder ved Østerelva ved Fuglevikbukta.
Grønn, sammenhengende linje beskriver 100-metersgrensen langs sjøen. Hytteområdene er vist med oransje farge. Vi legger merke til at Enhuskilen er satt av til
camping mens svabergene og en sone foran mot sjøen
er markert som offentlig friområde. Bak hytteområdet
(med rød skravur) er det et område markert som LNFområde med store verdier for friluftslivet.
Fuglevikbukta er båndlagt som Naturreservat.

GRØNNSTRUKTUR, NATUR, LANDSKAP, REKREASJON

Biologisk mangfold.
Dette er kommunens registrering av biologisk mangfold i form av såkalte nøkkelbiotoper eller viktige naturtyper. Det dreier seg om dammer (84 Åsgård Varde,
54 Rødsbakken, 57 Storhaugveien, 85 Rød sørøst, 3
Smertudammen, 232 Fuglevikdammen og 86 Enhus).
Videre viktig edellauvskog (360 K.G. Meldalsvei, 231
Enhus N, 236 Fuglevik vest, 230 Kråkerøy kirke, 237
Holmebakken og 140 Enhuslia. 110 Fuglevikbukta er
registrert som brakkvannspoll. 112 Fuglevik er registrert som viktig område med store lauvtrær. Alle disse
regitreringene har vært underlag for kystsoneplanen.
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Viltområdekart.
Dette er kommunens registrering av prioriterte viltområder i Fredrikstad. Mørke grønne områder langs
Fuglevikbukta er i kategorien «Særlig viktige viltområder». Her skal viltinteressene tilegges avgjørende
vekt i arealplanleggingen. Ferdsel bør reduseres.
De store lysegrønne områdene er i kategorien «Andre
viltområder». Dette er områder hvor det er dokumentert spredt forekomst av viktige viltforekomster. Pilene
representerer viktige trekkveier for hjortevilt (rådyr).
Disse kryssningspunktene over Enhusveien og
Kråkerøy-veien representer trafikkfare og det kjøres
ihjel rådyr her år om annet. Q - Kirkebakken er en av
de mer ulykkesbelastede trekkveiene for rådyr på
Kråkerøy. R - Enhuslia er tilsvarende belastet som
Kirkebakken.

16

STEDSANALYSE

Verdifulle områder for natur og landskap.
De største landskapsverdiene ligger i det typiske, historiske Kråkerøylandskapet med leirflater og bare åser.
Høydedragene uten bebyggelse er svært viktige både
landskaps- og naturverdier. I det historiske landskapet
var det store «øyer» både vest og øst for Ulvedalen.
Den vestre med Åsgårdvarden, Solåsen og Ulvedalsåsen. Den østre strekker seg fra Smertulia til Holtevarden og Buskogen.
De aller viktigste landskaps- og naturområdene er
markert med røde rammer. Innenfor disse ligger også
flere viktige høydedrag og åser. De viktigste høydedragene er gitt en grønn skravur med horisontale striper.
Områdene rundt Åsgårdvarden, Holtevarden, og høydedragene ved Rødsmyra og sør for Svenskeberget er
eksempler på slike uten bebyggelse. Likeså områdene
sør for Rv. 108 og ut mot sjøen.
Men det ligger også vesentlige verdier i bebygde åser.
Bjøstadfjellet og ikke minst Solåsen representerer silke områder. Det gjør også Holte/Buskogen. Sihuetter
med bebyggelse, som her, kan imidlertid med rette
oppfattes som negativt for det overordnede landskapsrommet. Men det er vel mer et tidsspørsmål før det
fremstår med skjermende vegetasjon og får mer karakter som det eldre boligområdet Solåsen.
En annen type områder som er særdeles viktige er de
mindre områdene som er gitt en lysegrønn dekkende
farge. Disse representerer grønne korridorer som har
stor betydning for at de store overordnede arealene
skal bli lett tilgjengelige fra boligområdene og på den
måten få en høyere verdi. Slike grøntkorridorer har
også stor betydning for vilt og biologisk mangfold.
Ved eventuelle fremtidige utbygginger er det avgjørende at de grønne korridorene sikres som fortsatt grøntareal. Kartet illustrerer de overordnede forholdene. Men
det er også slik at det finnes viktige grønnstrukturverdier innenfor de enkelte boligområdene og i private
hager. Grønnkorridorer og forbindelser er ikke minst
viktig her, gjerne knyttet til gangstier og snarveier.
Man bør hindre at slike forbindelser privatiseres f.eks.
ved tomtetillegg osv.

GRØNNSTRUKTUR- NATUR OG LANDSKAP

Nøkledypet, Prestegårdsjordet
Solåsen i bakgrunnen.

og

silhuetten

Fra Åsgårdvarden mot FMV og Gressvikfloa.

av

Inngjerdet dam ved Bjerkestien. Også en del av en
grønn «kile» inn i bebygde områder.
Silhuetten av boligfeltet på Holte/Buskogen.

GRØNNSTRUKTUR - NATUR OG LANDSKAP

STEDSANALYSE
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Grønnsrukturen kan inndeles i tre klasser, avhengig av hvor viktige de er:
Bjølstadfjellet
Åsgårdvarden
Solåsen
Isegran

Rødsmyra

Områder med meget store landskaps- og naturverdier.
Store sammenhengende grønne områder.
Innenfor disse områdene ligger også områder som er
markert som såkalte «nøkkelbiotoper» i kommunens
registrering av biologisk mangfold . Det er områder
med vilttrekk og det er områder som er båndlagt i kystsoneplanen (se kart side 15).
De store sammenhengende grønne områdene representerer både leirflater (jorder) og bare åser,skogsområder
og strandområder (med og uten hytter).
Store og mindre, men karakteristiske høydedrag med
stor betydning for Kråkerøylandskapet og landskapsrommene (vist med grønn skravur). Områder både
med og uten bebyggelse.

Møllerodden
Fuglevikbukta

Enhus

Holtevarden
Kariknatten

Grønne korridorer som har stor betydning for at de store overordnede arealene skal bli lett tilgjengelige fra
boligområdene og som knytter sammen store sammenhengende arealer og danner «biologiske» korridorer.

Områder med store landskaps- og naturverdier.

Buskogen
Kallera

Allerød
Alshusbukta

Spesielt områder langs Østerelva, inkludert Isegran og
langs Vesterelva mot Bjølstad. Dette er områder som
er spesielle i forhold til elvelandskapet. det er store naturverdier knyttet til disse områdene
Områder med naturverdier.
Alle boligområder med sine interne grønnstrukturer,
private hager og mindre lekeområder samt de små,
men viktige forbindelser med gangstier og snarveier.
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REKREASJON
Områder med meget store rekreasjonsverdier.
Store sammenhengende friluftsområder med stier.
Topper og utsiktspunkter.
Turveier langs Østerelva.
Strandområder, skjærgård og badeplasser.
Store og små lekeplasser og skolegårder.
Regulerte friområder.
Balløkker og idrettsplasser.
Parkarealer.
Områder med store rekreasjonsverdier
Arealer som fungerer som, og kan bli, turstikorridor og
som binder sammen større overordnede arealer.
Lekeplassområder som ikke er definert som lekeplasser men som har slik funksjon.

GRØNNSTRUKTUR - REKREASJON
Dette grundig gjennomarbeidede orienteringskartet over Kråkerøy
nord gir på en ypperlig
måte oversikt over det
omfattende stisystemet
og de rekrasjonsområdene som er i området.
Stisystemene ligger alle
i områder som må karakteriseres som områder med meget store rekreasjonsverdier.
Holte/Buskogen er riktignok utbygget etter at
kartet ble laget men
også her er de viktigste
stisystemene i behold.

Områder med rekreasjonsverdier
Mer tilfeldfige grøntarealer mellom boligområder.
Til venstre:
En prinsippskisse som
viser ideelle forhold
mellom utbyggingsområder (grå felt) og
grøntområder.
Byggeområdene betjenes av kjøreveier på
langs (sorte linjer) og
gangveier/stier på tvers
(røde linjer).
Kråkerøy Nord ligger
nær opp til dette gode
prinsippet, men kan utvikles videre. Det kreves
at det defineres klare og
langsiktige grenser mellom natur- og friluftsområder og bebygde
områder.

GRØNNSTRUKTUR - OPPSUMMERING

STEDSANALYSE
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Verneverdivurdering, landskap/natur/rekreasjon.
Orienteringskartet viser tydelig hvilke store og viktige
grønnstrukturverdier som er innenfor lokalsamfunnet.
I diskusjoner i arbeidsgruppen om sikring av såkalte
markagrenser er det en klar holdning om at de grensene som avtegner seg på o-kartet (og som i det vesentligste samsvarer med kommuneplanen) må betraktes
som endelige markagrenser. Friområdene på Kråkerøy
med store sammenhengende turstisystemer representerer både landskapsverdier, naturverdier og rekreasjonsverdier av største betydning.
Turstikorridorer/grøntkorridorer som binder sammen
større sammenhengende friluftsområder er spesielt
viktig for det overordnede landskapsrommet, for biologisk mangfold og for rekreasjon.
I denne kategorien hører også randområder med mye
trær i overgangen mot boligområder og boligområder
med ekstra mye trær. Snarveier med potensiale som
gangsti eller turveier hører også hjemme i denne kategorien.
3 bilder til venstre:
Smertudammen representerer noen av de aller viktigste grønstrukturkvalitetene i området. Her tydeliggjøres også prinsippene på hvordan store sammenhengende friluftsområder får strekke seg helt inn mellom
bebygde område som grønne korridorer..
Øverst til høyre:
Tverrgate mot Kråkerøyveien. Et eksempel på boligområder med grønnstrukturkvaliteter.
Midten til høyre:
Fra Enhuskilen. Rekreasjonsverdiene er åpenbare.
Området innerst i kilen, som er kraftig utnyttet som
campingvognområde, gjør at mange får nærhet og glede av området til rekreasjon. Samtidig legger denne
utnyttelsen et stort press på området som nok kan være
problematisk og konfliktfylt.
Nede til høyre:
Fra elvelandskapet langs Østerelva mot Vaterland.
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Kulturminnevern
Definisjon på kulturminnevern går frem av §2 i “Lov
om kulturminner” :
“Med kulturminner menes alle spor av menneskelig
virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter
det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon
til. Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng”.
I lokal sammenheng representerer kulturminner og
kultur-miljøer både kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier. Bevissthet og kunnskap om
slike områder er grunnlaget for en lokal identitet. Slik
kunnskap er viktig i arbeidet med å skape trivsel og tilhørighet for de som bor i området. Dette sikrer også
en viss stabilitet og kontinuitet i omgivelsene.
Sett i perspektiv av ønsket om en mer bærekraftig utvikling er det også viktig å ta vare på de ressursene
som ligger investert i den eksisterende bygningsmassen.
De viktigste kulturminner og kulturmiljøer kan grupperes innenfor disse kategoriene:
Fornminner
Gårdsbebyggelse og husmannsplasser
Enkeltbygninger og enhetlige bygningsmiljøer
Industriminner og næringsvirksomhet
Veier og transportårer
Etter kulturminnelovens definisjon kan kulturminner
nærmest være altomfattende.
Vi har her pekt på de mest karakteristiske og særegne
enkeltelementer og miljøer i Kråkerøy Nord-området
som i størst grad er med på å skape områdets identitet.
Dette er et skjønnsmessig utvalg. Det som er tatt med i
oversikten er imidlertid vurdert til å ha særlig kultuhistorisk betydning for området lokalt og i mange tilfeller også i en større sammenheng for distriktet i sin
helhet.

KULTURMINNEVERN
Oversikt over helhetlige områder/bygningsstrukturer og viktige enkeltobjekter.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

FMV-området m/dokk
Administrasjonsbygget FMV
Berthelsen mek. medd slipp
Bjølstad gård
Fredrikstad Motorfabrikk
Bebyggelsen langs Verkstedveien og mot Bjølstadfjellet.
7. Kråkerøybroa
8. Bebyggelse langs Vennelystv.
9. Åsgård
10. Buvik Borettslag
11. Dam Rødsbakken
12. Solåsen, boliger for FMV
13. Glommen mek. med slipp
14. Bebyggelse ved prestegården
15,16,17. Enkeltbygninger
18. Administrasjonslokale for
gamle Kråkerøy kommune
19. Hoppbakken Smertulia
20. Krigsmonumentet
21. Enkeltbolig Kanalveien
22. Isegran med Nøkledypet
23. Biblioteket (tidl. Smertu skole)
24. Enhetlig bebyggelse 1860-79
25. Bebyggelse Kråkerøyveien
26. Folkvang forsmlingslokale
27. Enhetlig bebyggelse 1920-39
28. Enhetlig bebyggelse før 1920
29. Møllerodden, kulturmiljø
30. Fuglevik gård
31. Enhetlig bebyggelse, før 1960
32. Enhetlig bebyggelse etter 1980
33. Smertudammen (drikkevann)
34. «Den store steinhytta»
35. Fornminne v/Rødsmyra skole
36. Fornminne nordvest Rød skole
37. Enhetlig beb. Ulvedalsåsen
38. Enhetlig beb. Ulvedalsåsen

KULTURMINNEVERN - BYGNINGSHISTORIKK
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BYGNINGSHISTORIEN PÅ KRÅKERØY.
Et utvalg av enkeltbygg fra Kråkerøy illustrerer i det følgende bygningshistorien i det forrige århundre. Samtidig representerer disse bygningene kulturminner og kulturmiljøer.
Klassisisme. 1780-1810.
Få eksempler i området. Klassisismen etterfulgte Rokokko. Eksteriøret har en regelmessig, streng utforming. Typiske kjennetegn: Svai i taket ved gesims.
Arkoppbygg. Søylemotiv i fasaden. Smårutete vinduer.
Denne bygningen bak Solliheimen preges en del av stilarten . Men bygningen er
ikke så gammel. Idette tilfelle har vi å gjøre med såkalt historisme eller historiserende stil fra etter 1900 hvor man etterlignet eldre stilarter.

Empire/ Senempire. 1805-1870.
Dette kan sees på som en videreføring av klassisismen. Fra smårutete vinduer skifter det etter hvert over mot større (seksdelte) ruter som er det mest vanlige empirevinduet. Liggende panel er typisk kjennetegn. Likeså gavlmotiv over vinduer og dører. (Egyptiske motivdetaljer som løveføtter, søyler og tempelgavler var vanlig).
Senempiren uttrykker større enkelhet i formspråket og utsmykning. Dette huset i
Kanalveien er nok mest preget av senempiren.
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Sveitserstil. 1840-1920.
Mens senempiren brukes flittig i byene til opp mot
1880-tallet har sveitserstilen tatt over i landlige omgivelser allerede fra 1850-årene.
Sveitserstilen oppsto som en landlig stil i landene
rundt Alpene. Interessen for naturen og det sunne liv
falt sammen med sveitserstilen og stilen ble symbolet
på dette.
De typiske kjennetegnene er store takutstikk, utskårne
bjelker, krysspostvinduer , fantasifulle utskjæringer og
farget eller mønstret glass.
Eksemplene er svært mange på Kråkerøy. Det har naturligvis sammenheng med at boligutviklingen på
Kråkerøy startet i den perioden sveitserstilen var i
skuddet. Det var også bygget mye ny gårdsbebyggelse
i denne perioden. Omtrent all slik bebyggelse preges
sterkt av sveitserstilen.

STEDSANALYSE
Under til venstre: Enhus gård
Under: Sveitserhus ved Åsgård

STEDSANALYSE
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Historisme og dragestil. 1860-1910.
Det er spesielt i murarkitekturen at historismen gjør
seg gjeldende. Det finnes fine eksempler i industri- og
verkstedbygninger. Historismen er kopiering av klassiske stilelementer.

Til venstre: Kråkerøy kirke. Inngangsparti og tårn.
Under: Fredriksdtad Motorfabrikk representerer
tiden i verkstedbygninger.
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Jugend. 1890-1920.
Jugendstilen har satt sitt preg på noen av de bygningene som ligger i typiske sveitserhusområder. Overgangen eller forskjellen mellom sveitserhus og jugendhus i tre kan noen ganger være vanskelig å se.
Typiske kjennetegn for jugendstilen er imidlertid valmede mansardtak, tak med svai mot gesimsen, krysspostvinduer med småruter i øverste rammer, karnapp
og balkongutbygg.
Jugendstilen fikk kort levetid i Norge. Det henger bl.a.
sammen med nasjonale føleleser rundt unionsoppløsningen i 1905. Dette var tiden for å søke tilbake til det
norske. Jugendstilen var i denne sammenheng kanskje
ikke betraktet som norsk nok.

Til venstre: Jugendhus i Kråkerøyveien.
Over:
Bolig i fin Jugendstil fra Vennelystveien.
Til høyre: Et restaurert jugendhus nær Rødsveien.
Dette er også et eksempel på en godt
gjennomført restaurering.

STEDSANALYSE
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"Det nye Norge". 1905-1930.
Dette er stilen som ble svaret på søken etter den nasjonale egenarten i byggestil. Her er kjennetegnene smårutete vinduer, gjerne satt sammen til større, kraftig detaljering og panel, kraftige hjørnekasser og vindskier
og en rik utforming av vindusoverstykker og dørportaler.

Til venstre:Denne bygningen som også ble brukt foran
for å illustrere Klassisimen er et ganske goodt eksempel på perioden «Det nye Norge». Den kraftige detaljeringen rundt inngangspartiet er typisk for perioden.
En annen bygning som i ennå sterkere grad representerer perioden er Ekheim, litt utenfor grensen til dette
Lokalsamfunns-området.

En annen bygning som i ennå sterkere grad representerer perioden er Ekheim,litt utenfor grensen til dette
Lokalsamfunns-området.
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Funksjonalismen. 1925-1940.
Funksjonalismens gjennombrudd i Norge kom rundt
1925.
Funksjonalismens idè var at bygningsutformingen
skulle være et resultat av praktiske hensyn, både i
bruk, i materialvalg og konstruksjon.
Rene, slettpussede fasader, kubiske volum, flate tak og
en friere plassering av vinduer preget denne perioden.

Forsamlingslokalet Folkvang er et typisk eksempel.
Gjenreisning og husbank. 1940-1955.
Det finnes mange fine eksempler i området Bjørnebyveien. Gjenreisningsprosjekter gjør seg naturligvis
sterkere gjeldende i landsdeler der krigen hadde rasert
bebyggelsen.
Etterkrigsbebyggelse viser sterk påvirkning fra funksjonalismen på 30-tallet.
Sosial boligbygging i offentlig regi må vi til 60-tallet
for å finne. Bebyggelsen på Solåsen for arbeidere på
FMV kan stå som et godt eksempel på dette. Kanskje
er det heller ikke tilfeldig at bebygelsen er orientert
slik at administrasjonsbygget på FMV ligger som et
fondmotiv og mål i det fjerne.

STEDSANALYSE

STEDSANALYSE
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Nyere tid. 1955Funksjonalismen gikk etter hvert over i det som blir
kalt senmodernismen: Mest mulig skulle bygges til lavest mulig pris. Svært varierende kvalitet ble et resultat av dette. Ferdighus, typehus og forskjellige former
for prefabrikasjon ble vanlig. Man må kunne si at
funksjonalistisk stilart dominerte til midten av 1970årene. Knappe detaljer, nøktern form og ikke-symmetriske fasader er typiske kjennetegn. Det er flere fine
eksempler fra bl.a. Fuglevik Platå og Fuglevik indre.
På 80-tallet går dette over i postmodernismen.
Detaljene blir igjen mer utbroderte og det kopieres ofte
detaljer fra historiske stilarter. Nå, etter siste tusenårsskiftet, er vi vel igjen tilbake til stilarter som er inspirert av funksjonalismens minimalistiske stil. Forbildene er fra funksjonalismens beste år på 30-tallet.
Et godt eksempel eksempler fra perioden er trafostasjonen ved Rødsveien

Øverst til venstre: Fra Fuglevik Platå
Øverst til høyre:
Nede til venstre: Rekkehus Fuglevik Indre
Nede til høyre: Trafostasjon ved Rødsveien
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Over:
Småhusbebyggelsen fra Buskogen er typiske eksempler på norske småhus fra de senere år med varierende
arkitektonisk kvalitet. Mangel på helhet preger disse
områdene.
Oppe til venstre:
Buvik borettslag er et fint eksempel på konsentrert bebyggelse slik det ble planlagt for ca 20 år siden.
mange gode kvaliteter kunne med fordel overføres til
bebyggelse av i dag.
Nede til venstre:
Fra Svenskeberget. Et trivelig rekkehusområde som
også er et bra eksempel fra periden hvor man forsøkte
å tilstrebe felles parkeringsanlegg og bilfrie områder
nærmest boligene.
Under:
Men konsekvensen ble dette parkeringsanlegget.
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Kulturmiljøer langs Vesterelva
Berthelsen mek. og Verkstedveien med åpne arealer
ned mot elva representerer kulturmiljøer av høy verdi.
I begrepet kulturmiljøer ligger at det er den samlede
karakteren som må bevares. Dvs. sammenhengen elv,
brygger, havnehager og bygninger osv. Disse områdene har en viktig historiefortellende funksjon, ikke minst
i forhold til det sentrale bylivet langs den andre elvebredden (elvepromenaden).

KULTURMILJØER 2 9
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Over til venstre:
Bebyggelse langs Kråkerøyveien
Over til høyre:
Fra Møllerodden.
Til venstre:
Fra Prestregårdsjordet og Nøkledypet til venstre.
Alle disse områdene står som eksempel
Kulturmiljøer i henhold til kulturminneloven.

på
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GJELDENDE REGULERINGSPLANER

Planer som fortsatt gjelder
Det finnes ca 36 større og mindre reguleringsplaner fra
perioden 1968-2001 som i følge kommuneplanens arealdel fortsatt skal gjelde. Det vil være nyttig å se nærmere på disse i forbindelse med stedsanalysen.
Planene har jo i stor grad påvirket utviklingen. I siste
rullering av kommuneplanen er ingen av reguleringsplanene på Kråkerøy nord foreslått opphevet.
Gjennomgangen av planene gir kunnskap om stedets
utvikling. De viktigste planene er markert på oversiktskartet og noen er kommentert ytterligere i et mer detaljert utsnitt. Det er naturlig at de siste planene som
Værste, Prestegårdsjordet, Ankerløkken, Bjølstadjordet, Holte/Buskogen og Åsgård får størst oppmerksomhet i stedsanalysen.
468
Værste - mai 2001
Omfatter Værsteområdet fra Bjølstadjordet til og
med ny Kråkerøyforbindelse.

468
386 418
333
440 311
345
129 464
100
348
88
140 352

Andre planer vist på oversikten:
250 - Enhuskilen m.v.
240 - Allerød-Enhuus, veier m.v.
217 - Del av Holme
88 - Damveien/Solliveien/Jaktveien
89 - Kallera
140 - Området Damveien - Dammen
130 - Fuglevik Vest
100 - Ulvedalsåsen
345 - Rødsveien, åsgård
311 - Isegran

130
327
179

464
Prestegårdsjordet - mai 2001
Omsorgsboliger og parkarealer mellom Kråkerøyveien og Bjørnebyveien.
Andre gjeldende planer:
Ankerløkken - februar 2000
Boliger m.v.

440

Bjølstadjordet - november 1997
Studentboliger og barnehage m.v.

418

Holte/Buskogen - september 1997
Nytt boligfelt med friområder, gangveier m.v.

416

Åsgård - mai 1995
Fuglevik Gård - november 1993
Bauveien - oktober 1992
Bekkhus/Nøkledypet - desember 1992
Smertu / Nøkledypet - oktober 1992
Rundkjøring Kråkerøy Senter - oktober 1991
Trialbane Kråkerøy stadion - juni 1991
Del av Smertu - desember 1989
Kalleraodden - desember 1989
Kråkerøy Stadion - juli 1984

386
365
349
352
348
333
327
304
303
179

26 - Påskestien , Solåsen
129 - Solliheimen
217 - Del av Holme
342 - Kråkerøyveien /Solliveien
36 - Smertu
140 - Området Damveien - Dammen
130 - Fuglevik Vest
100 - Ulvedalsåsen
66 - Skoletomt Smertu
42 - Fuglevik vest 1969
269 - Solbergbakken
53 - Bekkhus/Skogveien
228 - Trinebakken
160 - Bekkhus Kråkerøy kirke
285 - Fuglevik gang-/sykkelvei
307 - Gang-/sykkelvei langs Fylkesv.
361 - Barkedalen pumpestasjon
51 - Allerød
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468 Værste - mai 2001
Dette er siste vedtatte reguleringsplan. Planen inbefatter et overordnet veisystem med ny kjørebruforbindelse over elva i vestre del av området og gangbru over
elva fra Stortorget. Rundkjøringen på kartets nede venstre del, ved enden av K.G.Meldals vei forutsettes å
lede trafikken vest for Åsgård og inn på Rødsveien litt
nord for Ekheim (Kfr. Reg. plan 345 Rødsveien, Åsgård). Bestemmelsene er omfattende med byggeområder for boliger og blandet formål. Planen går inn i Reg.
plan 418 Bjølstadjordet og endrer grenseområdene her.

Værste - illustrasjon
I tilknytning til reguleringsplanen er det laget en illustrasjon som viser nye bygningsstrukturer i de forskjellige byggeområdene. Langs elven er det relativt høye
bygninger vinkelrett på elva (BYA 50%). Vi ser også at
Berhelsen-slippen fortsatt ligger her på denne illustrasjonen. Område 7a vest for Bjølstadjordet har boligbebyggelse med noe mindre utnyttelse (BYA 35%).
(BYA er bebygget areal i prosent av netto tomteareal).

STEDSANALYSE

418 Bjølstadjordet - november 1997
Hovedformålet var regulering til studentboliger og
barnehage. Planen la opp til at Bjølstadbekken skulle
holdes åpen og et mindre området på hver side av bekken sikres som spesialområde. Værsteplanen endrer
denne planen ved at det er laget en rundkjøring på
Vennelystveien og kjørevei ned langs Bjølstadbekken.
Det virker noe usikkert hvilke konsekvenser dette vil
få, men illustrasjonsplanen til venstre viser en bekk
langs gangveisystemet.
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464 Prestegårdsjordet - mars 2001
Denne nye planen endrer tidligere reg. plan 348 hvor
hele Prestegårdsjordet er regulert til friområde. Det
legges nå opp til et byggeområde på en stor del an arealet langs Kråkerøyveien med en utnyttelsesgrad på
inntil 40% BYA. Dette er snakk om en relativt tett
2-etasjes bebeyggelse med omsorgsboliger. Friområde/park skal etter bestemmelsene «opparbeides som
parkområde for rekreasjon i tråd med parkområdene
omkring». Det er behov for lekeareler i området.
Bjørnebyveien er foreslått stengt (adkomst fra sør).
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440 Ankerløkken - mars 1996
Området strekker seg helt bort mot Kråkerøybroa. (Det
er den søndre delen som er vist her). Byggeområdene
er blandet formål og boliger. B1 boliger er nylig bygget ut. Området mellom turvei langs elva og B1 er regulert til «Fellesområde park/lek». Det er verd å merke
seg bestemmelsenes formulering om dette arealet
«..Eksisterende naturgitte forhold skal hensyntas og
bevares». De naturgitte forholdene er bokstavelig talt
sprengt bort. Det viser at reguleringsplan som juridisk
dokument ikke alltid er like lett å forholde seg til.
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342 Kråkerøyveien/Solliveien - mars 1992
Planen er spesielt interessant fordi den regulerer boligbebyggelse (og uthus) langs Kråkerøyveien til
«Spesialområde, bevaringsverdig boligbebyggelse».
denne bebyggelsen er foran karakteisert som viktig under kulturminnevern. Søndre del er regulert til offentlig formål, barnehage. Forøvrig friområde/park. Det
ville vært fint om hoppbakken i Smertulia også kunne
vært sikret gjennom en regulering her. Det er få steder
det ligger så godt til rette for denne type fritidsaktiviteter som her. (Smertulia er i seg selv et kulturminne).
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333 Rundkjøring Kråkerøy- 1991
Planen avløser en reguleringsplan fra 1981. Formålet
var å få til en rundkjøring etter Statens vegvesens ønsker. Dessuten har senere utbygginger ved senteret fraveket opprinnelig plan (dispensasjon). Avkjørsel fra
Storhaugsveien er stengt. Planen er på flere punkter
ikke gjennomført. I forhold til at dette skal representere et slags sentrum i lokalsamfunnet Kråkerøy er det
lite visjoner over planen. Rundkjøringen fungerer fint
men øvrige arealer kunne med fordel vært tatt opp til
nye vurderinger for å skape et bedre møtested.

352 Bekkhus/Nøkledypet - 1992 m.fl.
Planen omfatter viktige arealer mellom Kråkerøyveien
og Østerelva. Det er spesialområder for småbåthavn.
På land er det isolasjonsbelte mot båtopplag. Slik planen må tolkes er Bjørnebyveien ført fram til Bekkhus
og ut på Kråkerøyveien her. Det er ikke realisert. Det
er viktige friområder mot elva som vurderes til å være
i Kategori 1 både når det gjelder landskaps-, natur- og
rekreasjonsverdier. Det kommunale lagret kan virke
konfliktskapende. Etter bestemelsene skal «lagring utomhus i størst mulig utstrekning avskjermes»!
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345 Rødsveien/Åsgård - 1992 m.fl.
Formålet med planen var å avklare konsekvenser av
planarbeider på FMV-området, og planer om ny riksvei 108-forbindelse. Planen er tilstøtende FMV-reguleringen (også den nye fra 2001), og viser fortsettelsen
av riksveiforbindelsen vest for Åsgård og inn på nåværende riksvei igjen nord for Ekheim. Rødsbakken
fremstår etter dette som en ren samlevei som skal
stenges for gjennomkjøring når ny riksvei 108-forbindelse er bygget. Dette virker som et godt grep. Planen
fremstår som svært viktig i diskusjonen om ny rv. 108.
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349 Bauveien - 1992 og 365 Fuglevik gård - 1993
For Bauveien er formålet Boliger, Friområde park/lek
og Friluftsområde (mot Fuglevik). For Fuglevik gård
er formålene Landskapsvernområde, Vegetasjonsbelte
og Bevaringsverdig gårdsbebyggelse. Disse planene
representerer viktige grep i forhold til sikring av svært
viktig grønnstruktur i Kategori 1 og sikring av kulturminner. Lekeplass og gangveisystem i plan for
Bauveien må sees i sammenheng med plan 352
Bekkhus. Det er viktig gangforbindelse mellom disse
områdene i Skuteveien.
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130 Fuglevik vest-1980 og 140 Damveien/Dammen
Begge disse planene representerer svært viktig sikring
av grønnstruktur i Kategori 1, og også i forhold til kulturminnevern (Dammen). I plan 130 er sikret den viktige naturkorridoren fra området ved Dammen til friluftsområdene sørover som i prinsippet strekker seg
helt til skjærgården i sør. Reguleringen på Svenskeberget fremstår også med et klart strukturert grep hvor
det er gode interne friområder, og et adskilt veisystem
hvor fotgjengere/ syklister har gode forhold.
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179 K. Stadion - 1984 og 327 Trialbane - 1991
Planen fra 1984 hadde som formål å regulere arealer
for ungdomsskole og stadion (sentralidrettsanlegg).
Store deler av planen er friområder , enten som idrettsanlegg eller naturmark, turløyper, gangveier. Området
har en fin strategisk beliggenhet i forhold til friluftsområder og boligområder på Kråkerøy. Formålet med
planen fra 1991 var å etablere en permanent treningsløype for Kråkerøy Trial-Club. Det skulle omfatte
klubbhus, parkeringsplasser og motorsykkelløyper.
Planen innebar endringer av plan fra 1984.
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416 Holte/Buskogen - 1997
Planen representerer den siste store boligutbyggingen
på Kråkerøy nord. Området er ennå ikke helt ferdig utbygget. Planen omfatter i tillegg til boliger, område for
barnehage (stort rødt felt), friområder (lekeplass lys
grønn), friluftsområder, naturvernområde, fornminneområde m.m. Bestemmelsene er svært omfattende og
detaljerte. Observasjoner i områdene tyder ikke på at
detaljerte bestemmelser har medvirket til bedre resultater enn det man kan finne på eldre områder med adskillig enklere bestemmelser. Årsakene til dette kan
være mange. Det er mange individuelle «markeringer»
i forhold til byggestil og byggeskikk som gir et svært
sammensatt inntrykk.
Dette er et tradisjonelt utbygget eneboligområde med
gjennomgående store hus på små tomter. Det er vanskelig å finne noe konsekvent gjennomført grep i reguleringsprinsippene. Vei utformingen legger ikke opp til
noen hensiktsmessig betjening med kollektivtrafikk.
Avstandene blir for lange. Planen gir inntrykk av mye
grøntarealer, men de har mer karakter av restarealer
enn bevisste reguleringsgrep. Det er ikke skilt mellom
avkjørselsfrie samleveier (finnes ikke) og boliggater.
Fjernvirkningen i landskapet er dårligere enn i eldre
boligutbygginger som Solåsen og Fuglevik Platå.

303 Kalleraodden 1989 og 89 Kallera
- 1976
303 er et boligområde med konsentrert
småhusbebyggelse. Utnyttelsesgraden
var satt til 35% (Bygningers samlede
bruttoareal av regulert område). Området fremtrer som helhetlig på et attraktivt og fin lokalisering. Arkitektonisk er
det ordinært. Beliggenheten/adkomst
gjør området svært avskjermet fra omgivelsene rent fysisk. Visuelt er det ganske fremtredende i fjernvirkningen.
Arealene mot Østerelva er i stor grad
sikret som grøntareal. Dette er en viktig
del av grønnstrukturen.
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ANDRE PLANSAKER
Kommuneplanprosessen.

Trafikksikkerhetsplanen.

Rulleringen av kommuneplanen er svært interessant
for lokalsamfunnsprosjektene. Ikke minst fordi arbeidsgruppene og senere eventuelt lokalsamfunnsutvalg vil være viktige høringsinstanser.
Arbeidsgruppen er blitt orientert om prosessen, innspillmuligheter og påvirkningsmuligheter.
Arbeidsgruppen har fått utlevert de innspill som er
kommet til kommunen. Dette er i form av resyme av
innspillene som vedrører Kråkerøy Nord og Plan og
miljøseksjonens kommentarer til disse.

Trafikksikkerhetsplanen for 2001-2004 er en en plan
for hva som bør gjøres for at byen skal bli tryggere å
bevege seg i. Dette går i stor grad ut på forslag til små
og store tiltak for å gjøre skoleveiene tryggere og slik
at flere velger å gå til skolen. Av i alt 326 tiltak i
Fredrikstad som kommunen har vurdert som ønskelig
er drøyt en tredjedel tatt med i trafikksikkerhetsplanen
for hva som bør gjøres i perioden 2001-2004. Gjennomføringen avhenger av utviklingen av kommunens
økonomiog bevilgninger fra fylket. Under skolekrets
Rødsmyra skole er det foreslått følgende tiltak :

Etter høringsforslaget ble endelig kommuneplan vedtatt av kommunestyret i juni 2002.
Lokalsamfunnsrapporten for Kråkerøy Nord vil trolig
foreligge ferdig etter dette. Den vil likevel være et viktig dokument i den videre kommuneplanprosessen, og
ikke minst ved neste rullering av kommuneplanen.

Åsgård syd:
Det siste reguleringsplanforslaget i området. Dette representerer kommuneplanens område B309 ( se side
9). I lokalsamfunnsprosessen har arbeidsgruppa gitt
uttalelse til forslaget under utleggelse til offentlig ettersyn.
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Overordnede tiltak:
Fartsdempende tiltak i busstraseer. Gjennomføringsplanen satt til 2001 og Teknisk Drift med ansvar for
oppfølgingen.
Fysiske tiltak:
Kråkerøyveien i kryss med Prestegårdsveien, Damveien og Skogveien (opphøyd gangfelt). I gjennomføringsplan er det ikke markert årstall. Dette er riksvei
og Statens veivesen vurderer og avgjør fremdrift i
samråd med kommunen.
I Rødsveien mellom Ekheim og Vennelystveien anbefales fortau, gangfelt (anlegget er nå gjennomført). 2
gangfelt ble fjernet.
I Damveien anbefales det anlagt fortau. Skal reguleres
i 2003 og gjennomføres i 2004. Ansvarlig: TD.
Avhenger av kommunale bevilgninger.
I Ulvedalen anbefales det 30-sone i området ved
Solliheimen og kryss med Jaktveien. Gjennomføring
er satt til 2002. Ansvarlig: TD.
Holdningsskapende tiltak:
I hele perioden er det satt av midler til opplæring/undervisningsopplegg i skole og barnehage. («På nye
veier» og «Sammen i trafikken»). Ansvarlig:
Oppvekst,
P & M, Omsorg/Helse.
Kampanje:«Gå til skolen», «Aksjon skolestart» og
«Trafikksikkerhetsuka». Gjennomføres hvert år.
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Invitasjon ti medvirkning.
Ved oppstart av prosjektet april 2001 ble det sendt ut
invitasjon til å delta i prosjektarbeidet til lokale organisasjoner, lag og foreninger. I tillegg til prosjektledelsen
og teknisk drift, har prosjektgruppen hatt over 20 deltakere som representanter for lokalbefolkningen.
Prosjektgruppa har variert litt i størrelse underveis.
Noen har vært innom på ett eller to møter og bidratt
med synspunkter. Noen foreninger har skiftet representant i perioden. Noen har valgt å ikke delta. (F. eks.
kunne Historielagets bidrag vært nyttig).
Åpne møter.
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. I prosjektgruppen er deltakerne for lokalbefolkningen gitt aktive roller som informanter, kunnskapsformidlere, premissleverandører,
samarbeidspartnere og beslutningstakere.
Prosjektgruppen har hatt jevnlige møter i hele prosjektperioden, (i alt 8 arbeidsmøter), og det har vært
samlet mye god lokalkunnskap i gruppen. Tilgangen
på informasjon har vært tilsvarende stor. En del interessekonflikter lokalt har også kommet til uttrykk her.
Det første åpne møtet ble avholdt i september 2001
med ca. 60 deltakere. Gjennom en variert lysbildeserie
ble det gitt en presentasjon av Kråkerøy. Lysbildeserien hadde til hensikt å peke på både positive og negative sider ved lokalmiljøet i den hensikt å skape begeistring og engasjement, men også å inspirere til en
konstruktiv debatt.
Det ble ikke uventet fokusert mye på trafikksikkerhetsproblematikk fra deltakerne. Generelt var det ellers fysiske forbedringstiltak som ble tatt opp. Alt fra
søppel og uorden på private områder til diverse manglende vedlikehold på offentlige arealer. Lekeplassforbedringer og bedre skoleveier var også viktige
tema.
Konklusjonen var at interessen og forventningene til
prosjektet var stort og at mange ville delta.

De forskjellige initiativ og innspill kommer til uttrykk
i rapporten «Forslag til tiltak». Denne delen skal så
godt som mulig gjenspeile beboernes ønsker og prioriteringer ut i fra dagens situasjon. På den annen side er
ikke beboerne noen ensartet gruppe og meningene om
hva som er best for lokalmiljøet er ikke alltid entydige.
Arbeidsmøtene.
Selve stedsanalysearbeidet er i utgangspunktet gjort av
konsulenten som har levert ut «halvferdig» materiale
og fått tilbakemeldinger/suppleringer på dette underveis.
Den viktigste diskusjonen på møtene har imidlertid
dreiet seg om konkrete forslag til tiltak for å forbedre
lokalmiljøet, ikke minst fysisk. Her er det underveis i
arbeidet tegnet ut idèskisser for å illustrere prosjektgruppens ønsker.
Det andre åpne møtet ble avholdt 29.05 2002.
Deltakelsen var stor, nærmere 100 personer. Det var et
godt og positivt møte med god stemning og mange
gode og konstruktive innspill Fra prosjektledelsens
side ble det her presentert forslag til en del konkrete
fysiske tiltak. Disse illustrerte noen av arbeidsgruppens ønsker til prioriterte tiltak.
Innspill fra møtet førte til videre bearbeidelse av forslagene.
I tillegg til diskusjoner om fysiske forbedringer og utviklingsmuligheter var det engasjerte innlegg om de
negative konsekvensene ved å nedlegge Kråkerøy bibliotek. På dette tidspunkt var det planer om dette og
planene er nå gjennomført.
Utbyggingsplanene for FMV-området ble kommentert
med at de bør utsettes til trafikksituasjonen er avklart,
dvs. til det er bygget ny Kråkerøybro og ny trase retning Hvaler.
Av spesielle saker som ble diskutert kan nevnes:
Det blir stilt spørsmål med hensikten med ballbinger
der det er store fine og åpne løkker, som ved
Smertulia.
Elvebredden langs Østerelva betraktes som viktige
kulturminner som må bevares.

Det er forsøpling ved Møllerodden og Fuglevikbukta,
som er naturreservat.
Det ble oppfordret sterkt til å bruke kollektivtilbudet,
minibussen spesielt.
Forøvrig oppsummeres forslag i tiltaksheftet.
Arbeidsgruppens oppgave har i siste omgang vært å
trekke frem, og peke på hvilke kortsiktige og langsiktige tiltak som skal vektlegges i rapporten og i det konkrete arbeidet videre lokalt. Det ansees som viktig at
det blir lagt vekt på en del kortsiktige tiltak som raskt
gir synlige resultater.
Siste fase i medvirkningen frem til ferdig stedsanalyse
og forslag til tiltak var en høringsrunde i prosjektgruppen på det endelige forslaget til rapporter.
Skoleprosjektet
Som et viktig underlag for tiltaksforslag og forbedringer har skolen, som en del av undervisningsopplegget, gjennomført registreringer av eget gang- og
sykkelveimønster, foreldrenes kjøremønster, lekeområder, snarveier og utrygge/farlige områder osv. Dette
er overført til en godt lesbar grafisk form av Plan- og
miljøseksjonen i kommunen.
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Skoleundersøkelsen
Formål
Senvinteren 2002 gjennomførte elever ved Rødsmyra
skole registrering av hvilke skoleveier de benytter og
om de blir kjørt eller går til skolen. Elever har også avmerket på kart hvor de føler seg utrygge. De som føler
utrygghet har angitt om dette skyldes trafikk eller andre forhold.
Formålet med undersøkelsen er å synliggjøre barns interesser. Barn tilbringer nesten all sin tid i nærmiljøet
og tilgang på gode lekeområder, trygt nærmiljø og sikre skoleveier er av stor betydning for barns oppvekstsituasjon. Selv om voksne besitter mye kompetanse om
barn og barns behov, bør planlegging for barn skje i
samarbeid med barn. Barn har kunnskap og synspunkter om nærmiløet som voksne ikke alltid har kjennskap
til. I 1998 vedtok Regjeringen rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, for nettopp å styrke barns interesser og vurdere konsekvenser planlegging kan ha
for barn.
Stedsanalysen skal danne utgangspunkt for videre
planlegging. Elever ved Rødsmyra skole har gitt et
viktig bidrag til stedsanalysearbeidet gjennom skoleundersøkelsen. 262 elever har deltatt og lærerne har
oppsummert deler av registreringene. Den videre bearbeiding er foretatt av Plan- og miljøseksjonen i kommunen.
Skoleveiene
Ca 78% av elevene går eller sykler til skolen, og dette
er en litt høyere andel enn ved enkelte andre skoler.
Gangveiene og stiene som går på tvers av landskapet
og de store bilveiene, er viktige skoleveier og snarveier. Uten disse ville avstandene blitt større og flere ville
sannsynligvis blitt kjørt.
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Skoleveiene, kjøremønster for de som blir kjørt til
skolen.
Ca 22 % av elevene blir kjørt til skolen. Ser vi bort fra
de to laveste klassetrinnene, blir kun 15 % kjørt. registreringene viser at det er de som bor lengst unna som
blir kjørt. For noen er likevel ikke skoleveien lengre
enn at det kan være mulig å gå.
«Gi skoleveien tilbake til barna», er oppfordrimgen fra
helsepersonell som ser med bekymring på helsen til
dagens barn og unge. Aktiv skolevei er viktig for barns
fysiske utvikling, mulighet for sosialt samvær og sosial læring og det har betydning for evnen til konsentrasjon på skolen. På Rødsmyra kan det være aktuelt med
flere virkemidler for å få flere elever til å gå på skolen.
Det kan være gjennomføring av fysiske trafikksikkerhetstiltak, trafikkopplæring av barn og unge, men også
å bevisstgjøre foreldre på hvilken gunstig betydning
aktiv skolevei har for barn.
Kanskje kan FAU utfordre foreldre til å kjøre barn
mindre, forutstt at skoleveien ikke representerer trafikkrisiko for barna. for å øke tryggheten hos barn og
foreldre, kan f.eks. flere foreldre slå seg sammen og
følge barna en dag hver.
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Utrygge områder.
Halvparten av elevene har oppgitt at de er utrygge, og
at trafikk er den dominerende årsaken. En rekke veistrekninger er avmerket som utrygge. Dette gjelder
bl.a. deler av Damveien, Skogveien og Bjørnebyveien.
Ingen av disse veiene har fortau, og sistnevte har en
del tungtransport til «kommunegarasjen». I disse veiene foregår også mye lek. Sofus Sørensens vei er også
utrygg og dette er en vei mange barn må krysse eller gå
langs for å komme til ballbanen vest for veien eller til
skolen.
Mange elever klager over at bilistene kjører for fort,
særlig i bakkene ned mot Kråkerøyveien. Kråkerøyveien og Vennnelystveien har fortau, men oppleves
likevel utrygg. dette kan skyldes den store trafikkmengden. Veien kan også være vanskelig å krysse og
bilister er ikke alltid flinke til å stoppe for barn som
skal krysse gaten. Elevene har oppgitt tre andre utrygge krysningspunkter. Det er kryssene UlvedalenJaktveien, Rødsveien-Åsgårdveien og RødsveienSnorresvei. Fjerning av gangfeltet ved sistnevnte kryss
har vakt mye harme lokalt, da bebeoerne mener dette
gjør kryssing av veien mer utrygg for barna.

Noen av de områdene elevene føler utrygge er allerede
omtalt i kommunenes handlingsplan for trafikksikkerhet, men gjennomføring av tiltakene avhenger av midler fra fylket og utviklingen i kommunens økonomi.
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Lekeområder
Skoleområdet er et viktig lekeområde for barn i fritiden, og 39 elever har oppgitt at de leker her. Andre områder som er attraktive for elevene er ballbanene vest
for Sofus Sørensens vei og ved Skogveien.
Parkområder, som Isegran og Smertulia, blir også mye
brukt.
Arbeidsgruppa mener at Smertulias popularitet må ha
sammenheng med at registreringene er foretatt om vinteren når dette området er flott til aking.
Naturområder blir også benyttet til lek. Registreringene viser at elevene ikke har så stor aksjonsradius
og det er naturområdene nærmest boligbebyggelsen
som blir brukt. Spesielt kan nevnes skogområdet øst
for Tyristien og Smertudammen. Naturområdene nærmest skolen blir også mye brukt i skolens undervisning.
Mye lek foregår også i boliggater, bl.a. kan nevnes
veiene ved Nøkledypet, Svenskeberget, Ulvedalsåsen,
Skogveien og Fuglevik Indre. Lek i gata kan henge
sammen med at en del aktiviteter krever asfaltunderlag, men kan også skyldes fravær av andre alternativer.
Bl.a. har beboere i Nøkledypet etterlyst lekeplass/ballplass. Selv om mye lek foregår i gatene, oppleves det
ikke alltid som trygt. (Se registreringen over utrygge
steder). Det er viktig at bilister tar hensyn til barn som
leker i boligveier.
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Ved fremleggelsen av denne rapporten vil Lokalsamfunnsprosjektet Kråkerøy Nord gå over i en ny
fase.
Prioriteringer av, og gjennomføring av forbedringstiltak forutsettes å bygge på stedsanalysen først og
fremst. Ved rullering av kommuneplanen må stedsanalysen tas frem og brukes. Forslag til tiltak og endringer, som er begrunnet i rapporten, må da tas opp til vurdering.
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 velforeningene bør spille en aktiv rolle her.
Beboermedvirkning og påvirkning vil være av avgjørende betydning i den videre prosessen. Planen er nå at
det etableres Lokalsamfunnsutvalg som erstatter den
arbeids/prosjektgruppen som nå har vært i arbeid. Den
videre prosessen bør styres og følges opp av dette utvalget. Her bør representanter for alle velforeningene
sitte samt andre representanter som kan være talsmenn
for de ulike interessegruppene.

Fra en kjørevei på det eldre boligfeltet Solåsen. Her er
det ikke nødvendig med 30-skilting og fartsdumper.
Noe å lære av dette ved utbygging av nye boligfelt?
Litteratur :
- Fredrikstad byleksikon. Finn Kaurel
- Fredrikstad kommunes informasjonstjenester på
www.fredrikstad.kommune.no
- Kråkerøy bygdebok.
- ATPNG. Fylkesdelplan
- Trafikksikkerhetsplan. Fredrikstad kommune.
- Kartbok for Fredrikstad og Hvaler.
- Lars Akers egne samlinger av avisutklipp gjennom
mange år. En spesiell takk til han.

Dette er Kråkerøy Nords stedsanalysedel. Forslag til
tiltak presenteres i eget hefte.

