
M I L J Ø B Y P R O S J E K T E T

LOKALSAMFUNNSPROSJEKTET

L I S L E B Y



11DELTAKERE

Rapporten er utarbeidet av:

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

Konsulenter:

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

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

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

Prosjektgruppe:

Terje HeenTT
Anne Elisabeth Ramtvedt

Hallvard Romundset
Trond BirkestrandTT

Inger Steen 
Lisbeth Lieberknecht

Jon Arne Holm
Brita Kaspersen

Carsten Olsen
Gunnar Johannessen

Willy SyversenWW
Morten Helgesen

Tore GrahamTT
Turid LøvlandTT
Arne W. Olsen

Reidun Fladeby Andersen
Raymond Simensen

Lars Aker

Plan- og miljø - fagleder lokalsamfunn
Plan- og miljø -prosjektleder
Teknisk DriftTT
Omsorgskonsulent, Kommunedel Sentrum
Rektor Nøkleby skole
Gamle Glemmen og Leie velforening
Øvre Karivold velforening
Øvre Lisleby  velforening
Mørk borettslag
Lisleby båtforening
Lisleby båtforening
Lisleby fotballklubb

Fritidsklubben
Lisleby arbeiderpartilag
Gamle Glemmen Menighetsråd
Nedre Lisleby velforening
Fredrikstad Skiklubb(+lokalhistoriker) 



FORORD22

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

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

Barneskolen utgjør et naturlig tyngdepunkt i områ-
det og har en funksjon som sosialt møtested i lokal-
samfunnet.

Alle aldersgrupper har et sosialt møtested i lokal-
samfunnet.

Tilstrekkelige leke- og rekreasjonsarealer finnes in-TT
ternt, samtidig som adkomst til større tur- og rekrea-
sjonsområder er sikret via gang- og sykkelveier.

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

Lokalsamfunnet har en balansert befolkningssam-
men-setning og et stabilt sosialt miljø.

Beboerne kjenner tihørighet til og kan delta i utvik-
lingen av sitt lokalsamfunn.

Ressursbruken skal være så liten som mulig. Areal-
og energiforbruk pr. innbygger bør være synkende.

Fredrikstad er inndelt i 5 kommunedeler, 23 lokalsam-
funn og ennå flere nærmiljøer.

I vår strategiske handlingsplan for miljøbyprosjektet
om lokalsamfunn er et av målene å gjennomføre steds-
analyser og lage tiltaksplaner  for samtlige 23 senter-
definerte lokalsamfunn i Fredrikstad i form av et doku-
ment som vi har valgt å kalle en «lokalsamfunnsrap-
port».

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

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.

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 na-
boer, og engasjere seg i arbeidet for fellesskapets bes-
te. 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 «områdeba-
sert planlegging med medvirkning» skulle eller burde
foregå.  Vårt valg har da også falt på en «åpen» pro-
sess, der vi drar nytte av våre erfaringer fra andre lo-
kalsamfunnsprosjekt, - 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 lo-
kalbefolkningen.

Lokalsamfunnet er areanaen for folks hverdagsliv og
har derfor stor betydning for trivsel, utfoldelse, kultur
og identitet.  Lokalsamfunnet er det  viktigste innsats-
området 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 levestan-
dard.  Måten vi innretter  hverdagslivet på har stor be-
tydning for samfunnets totale ressursbruk.  Lokalsam-
funnet er stedet hvor miljøpolitikken skal realiseres.
Det skal være  arenaen for den lokale handling.

Måten vi lever på i samvær med andre mennesker og
våre muligheter for å være deltagende i samfunns-
utviklingen, er viktig for vår trivsel.  Historisk tilknyt-
ning, kulturell forankring, identitet, trygghet, stabilitet,
utfordringer, selvrealisering, helse og sosiale relasjo-
ner er viktige stikkord for kvaliteten på det livet vi le-
ver.

Fredrikstads 23 lokalsamfunn.
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Prosjektet har midler til å igangsette noen ikke alt-
for kostnadskrevende tiltak, men i hovedsak må
denne rapportens tiltaksliste innarbeides i kommu-
nens 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 gjennomslags-
kraft når nye tiltak skal prioriteteres i Fredrikstad
kommune.

Også i forhold til fylkesnivå vil utredning og tiltakslis-
te bli brukt som «brekkstang» for å finne forståelse for
lokale utfordringer som krever statlig eller fylkeskom-
munal bistand.(For eksempel tiltak i Lislebyveien som
er kommunal vei).

Lokalsamfunnetsprosjektet skal først og fremst
gjøre Fredrikstad kommune mere demokratisk.
Dette kan   illustreres med at vi ønsker å gjøre grense-
ne mellom det kommunale og sivile samfunn så gjen-
nomhullet at de flyter over i hverandre.  På den måten
håper vi at de som bor i lokalsamfunnet får et enda tet-
tere eierforhold til kommunen.

En viktig effekt av «lokalsamfunnsprosjektet» skal
være at en helhetlig organisering av lokalsamfunnsar-
beidet settes på dagsorden. Målet er å skape flere mø-
teplasser for folk som har lyst og evne til å utvikle lo-
kalsamfunnet sitt, og at den frivillige sektoren skal få
bedre kontakt med den kommunale organisasjonen og
kommunal planlegging. Med andre ord, det skal ska-
pes en areane for fellesløsninger, samtidig som det
handler om å styrke demokratiet og folks lyst til å del-
ta.
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Miljøbyprogrammets helhetlige perspektiv og mang-
foldige tematikk viser også at Lislebyprosjektet 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 tra-
fikkmessige miljø.

Riktignok gis disse temaene svært ulik behandling når
det gjelder grungihet og konkret tilnærming, men det
er  et godt skritt i retning av å anvende en helthetlig ar-
beidsmåte og problemløsning som ser de ulike miljø-
mål i  sammenheng.

Tematikken for stedsanalyser slik vi ser det i de lokal-TT
samfunnsrapportene som hittil er gjennomført er
mangfoldig og spenner over så ulike tiltak som beva-
ring av kulturminner og kulturlandskap, istandsetting
av lekeplasser, fornying av lokaldemokratiet, ivareta-
king av biologisk mangfold, trafikksikringstiltak, eta-
blering av arenaer for sosialt liv, byggeskikk, kollek-
tivtrafikk, stedstilhørighet og tjenestetilbud.

Prosjektet og tiltakslisten som framstår i denne rappor-
ten vil naturlig nok skape forventning i lokalsamfunnet
Lisleby.  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.

Bærekraftigbegrepet inneholder en spesiell omtanke
for kommende generasjoner.  En langsiktig planleg-
ging vil ha oppvekstmiljøet som sentralt innsatsområ-
de.  Hva vi klarer å overbringe av livskvalitet og hold-
ninger til våre barn, vil være avgjørende for samfun-
nets 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 en-
keltvis eller gjennom de som representerer lokalsam-
funnet i prosjektgruppen.  I prosjektgruppen er delta-
kerne for lokalbefolkningen, skolen og lokale organi-
sasjoner, lag og foreninger gitt aktive roller som infor-
manter, kunnskapsformidlere, premissleverandører,
samarbeidspartnere og beslutningstakere.

Prosjektdeltakerne ble invitert  til å medvirke i en
planlegging med en vid miljøtematikk, som, bl.a. inne-
holdt deres hjertesaker og/eller utfordringer som var
sentrale for dem.  Dette har da også fått størst opp-
merksomhet i de prosjektene som hittil er gjennomført.
Å  starte med en tematikk som inkluderer opplevde be-
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hov eller problemer, mener vi har vært strategisk klokt
framfor å begynne med føringer som skal endre delta-
kernes adferdsmønster.  Å endre tilvendte handlinger i
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en mer bærekraftig retning tror vi derimot at dette do-
kumentet og andre holdningsskapende tiltak som gjen-
nomføres i miljøbyen vil medvirke til.
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Lisleby lokalsamfunnsprosjekt er knyttet til skolegren-
sene for Nøkleby barneskole som ligger i Leiegata på
Lisleby. Grensene er gjennom denne definisjonen gan-
ske eksakte.
Lisleby har tradisjonelt vært betraktet som området
mellom Lislebydalen og Glomma.  Lislebyberget ut-
gjør den sørlige delen. I nord gård Lisleby over i “by-
strøket” Nøkleby.
Lislebyområdet i dette lokalmiljøprosjektet omfatter et
noe større  område enn det som er relatert til skole-
grensene for  Nøkleby skole. Grensene er litt «flyten-
de», men i nord er Evjebekkveien avgrensingen. I sør-
vest inngår hele Falchåsen ned mot Wilbergjordet og i
vest vil det i hovedsak være Rolvsøyveien som danner
en naturlig  grense.

Nøkleby skole dekker området Lisleby, Falchåsen,
Høyendal og Leie. Aktiv utbygging i skolekretsen har
ført til stor økning i elevtallet. Skolen er Fredikstads
største barneskole med 20 klasser og 408 elever. Det er
53 fremmedspråklige elever på skolen. Skolen er en
stor arbeidsplass med over 50 ansatte. Skolen har net-
topp avsluttet en omfattende rehabilitering og utbyg-
ging slik at den kan ta i mot 21 klasser. Nøkleby skole
utnyter nærliggende friområder og skog og mark bru-
kes flittig.

Lislebysamfunnet ble byget opp rundt sagbruks-, tegl-
verks -og stenindustri på 1860- og 70-tallet. 
«Sentrumsområdet» er knyttet til Lislebyveien som
også er en problematisk gjennomfartsåre trafikkmes-
sig. Det er kort vei til Fredrikstad sentrum fra Lisleby.
3 hovedveiforbindelser fører inn til sentrum. Det er
Lislebyveien langs Glomma, Lisleby Alle og Rolvsøy-
veien.

Lisleby har mange arbeidsplasser, boliger, forretninger
og serviceinstitusjoner konsentrert på et relativt lite
området, som normalt på et mellomstort tettsted. Den
sentrale delen, langs Lislebyveien, har forretnings- og
boligeiendommer bygd i gatelinje som gir et visst by-
messig preg med gatefasader. Bygningene er i hoved-
sak fra rundt forrige århundreskifte.
Bydelen hadde eget postkontor da dette lokalsam-
funnsprosjektet startet. Det er nylig nedlagt og tilbudet
er nå redusert til «Post i butikk».

Anlegg for industri og engroshandel er vesentlig kon-
sentrert til området mellom Lislebyveien og Glomma.
I nord ut mot Evjebekkveien er det større regulerte næ-
ringsområder. Evjebekkveien er adskomstvei til disse
områdene, men med et åpent veisystem som i dag trek-
kes også denne trafikken inn i enkelte boliggater og i
L i s l e b y v e i e n .
Verkstedsindustri,VV
dagligvareforret-
ninger og en del
spesialforretninger
gir et bra service-
tilbud.

Noen av industri-
bedriftene i områ-
det.

Boligbebyggelsen er dels konsentrert (også blokkbe-
byggelse), dels frittliggende eneboliger. 
Lisleby fikk egen jernbanestasjon i 1888. Stasjonen er
nedlagt som stoppested for flere år siden men bygning-
ene står fortsatt.

Sentralidrettsanlegget har bra med utearealer men sav-
net av en flerbrukshall er sterkt fordi idrettslaget er
svært aktivt. Innendørsaktiviteter som håndball er hen-
vist til haller i andre bydeler som medfører mye bilkjø-
ring og transport. Det er heller ikke alltid like lett å få
treningstider i andre haller. 
Lisleby har eget samfunnshus med bibliotekfilial og
fritidsklubb.

Etableringen av Glommastien har gjort områdene
langs elva tilgjengelig og mer kjent for allmennheten.
Lislebystranda og Nøklebystranda, hvor den første be-
byggelsen kom, er små trivelige boligområder med
mange kvaliteter. (Lite trafikk, egen båthavn osv.).  

Lislebyområdet fremstår i dag som et “etablert” lokal-
miljø. Utbyggingsmuligheter fremover er i første rek-
ke knyttet til Roselia. Dette er bl.a. rivingstomta etter
Skandinavias største gartneri som var i drift til for ca
10 år siden. Falchåsen er det boligområdet som er byg-
get ut sist, i hovedsak med eneboliger.

Roselia under utbygging høsten 2001.
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LISLEBY
LOKALSAMFUNN

Oversiktskartet viser
Lislebyområdets avgrensning

slik det er definert i dette
Lokalsamfunnsprosjektet. Det

tilsvarer i hovedsak skolegren-
sene for Nøkleby skole.

STEDSANALYSE

Når det gjelder kommunens ansvarsområde Oppvekst
og Omsorg ligger disse innenfor lokalsamfunnets om-
råde:

Leie barnehage, Gml. Kirkevei 50
Nøkleby skole, Leiegt. 17
Ferie/fritidsklubben, Ole Hansensvei 9
Lisleby samfunnshus, Ole Hansensvei 9
Renhold/vaktmestertjenesten, Ole Hansensvei 9
Glemmen sykehjem, Gml. Kirkevei 58
BDA (boveiledning-dagtilbud-avlastning),
Gml. Kirkevei 58 
Åpen omsorg, Gml. Kirkevei 58

Glemmen  bo- og servicesenter disponerer flere byg-
ninger på Leie (Fredenlund). Senteret er informasjons-
og servicesenter for alderspensjonister og uføre, dag-
hjem og senter for pleie- og omsorg. Til senteret høre
også Glemmen  aldershjem som har sin opprinnelse i
1901. Glemmen sykehjem er også en del av dette, opp-
ført i 1962 og utvidet i -72 og -94, sist med avdeling
for senil demente (20 plasser).

Leie barnehage er en ny barnehage med 7 avdelinger
og 133 plasser. Det er nå 147 barn og 43 ansatte. Tre
avdelinger tar i mot barn i alderen tre til seks år. Det er
også en åpen avdeling som tar i mot barn i alderen null
til seks år. Barna må her være i følge med en voksen.
Avdelingen er åpen fra 10-15, 3 dager i uken.  Virk-AA
somhetslederen sier at tiltaket er nettverksskapende
fordi voksne treffer andre voksne i tillegg til at barn
treffer barn. Tiltaket er lite benyttet av fremmedspråk-
lige. Dagprisen er 15 kroner pr. voksne hode (eller
mindre enn det koster å parkere en bil i sentrum).

Private barnehager
Roselia barnehage er en ny privat barnehage i
Rosebuen 2. Her er det ca. 80 plasser. 

55PRESENTASJON AV LISLEBY
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Frivillige organisasjoner og foreninger
Lisleby Fotball Klubb
Lisleby FK's Guttelag
Lisleby båtforening
Lisleby musikkorps Janitsjarkorps, stiftet i 1903. 
Lisleby speidergruppe
Lisleby Handikaplag
Lisleby Barne- og Ungdomskor
Lisleby bedehus
Ichtus er et kristent kor som holder til på Lisleby bede-
hus og består av ca. 30 medlemmer.  
Falchåsen velforening
Øvre Lisleby velforening
Nedre Lisleby velforening
Gamle Glemmen og Leie velforening
Øvre Karivold velforening

(Egen hjemmeside: fagerliveien.com)
Metodistkirken Lisleby
Anjuman-E-Islahul Muslimeen, Lisleby allé 9.

Andre viktige lokale lag og råd 
Foreldrenes arbeisutvalg, FAU
Elevråd
Lisleby arbeiderpartilag
Gamle Glemmen menighetsråd

Andre spesielle virksomheter
Nedre Glomma Kurs- og Kompetansesenter
Nedre Glomma Kurs- og Kompetansesenter ligger på
Lisleby like ved Glomma.  NGKK har siden 1982 dre-
vet med opplæring for Arbeidsmarkeds etaten og næ-
ringslivet. Senteret drives nå av Østfold Fylkeskom-
mune, og er underlagt Greåker Videregående Skole. Vi
har bred erfaring innen områdene mekaniske fag,
byggfag, EDB og språkopplæring for minoritetsspråk-
lige.

Nedre Glomma Kurs- og Kompetansesenter er en del
av Østfold Ressurs, og har et koordinerende ansvar for
skolene i Sarpsborg (Greåker, St. Olav, Borg og
Kalnes) og Fredrikstad (Glemmen og Fredrik ll) når
det gjelder ressursentervirksomhet.

Servicetilbud
Posthuset nylig nedlagt. Nå «Post i butikk»
Lisleby Gjensidige Nord Sparebank 
Dagligvarebutikk
Storkiosk
Blomsterbutikk
Gartneri
Kommunal og privat barnehage
Privatpraktiserende lege
Begravelsesbyrå
Kafe
Konditori
Catering/pizza
Godt busstilbud. Viktig stopp på «Snippen»
Kirke, Metodistkirke og Bedehus
Kommunale tilbud innen oppvekst og omsorg (side 5).
To småbåthavner.
TrelastutsalgTT

Hva karakteriserer det sosiale livet ?

Sosiale aktiviteter er knyttet til de foreninger og sosia-
le tilbud som er nevnt.
Idrettslaget er svært viktig. Lisleby Fotballklubb har
aktiviteter i flere idrettsgrener og forskjellige årsklas-
ser. Fotball, håndball og skøyter er de viktigste aktivi-
tetene.
Skolen er naturligvis sentral i det sosiale livet.
Nøkleby skole arbeider bevisst og målrettet med sosi-
alpedagogiske tiltak, med tanke på å få til positive og
alternative tilbud til ulike grupper ved skolen.
Barnehagene spiller en sentral rolle i det sosiale livet.
Det er kanskje spesielt viktig at man har åpen avdeling
som gir et tilbud til de som ikke har fast barnehage-
plass.
Korps, sangkor og kristelige foreninger er viktig,
men man skal heller ikke undervurdere sosiale kontak-
ter som de mange velforeningene skaper. Lokalsam-
funnsprosjektet vil forhåpentlig også bidra til større
aktivitet i disse foreningene.
Båtforeningen har også sin viktige sosiale funksjon,
kanskje spesielt i miljøet rundt Lislebystranda.

På dagtid er det mye aktivitet rundt «sentrumsområ-
det» eller «Snippen». Butikkene, banken, post i butikk
og konditoriet er viktige tilbud og sosiale møteplasser
på dagtid. Utendørs er det imidlertid lagt dårlig til ret-
te for møteplasser i dette området. Trafikken gir da
også dårlige muligheter for det. Fysiske tiltak i dette
området, som kan gi fotgjengerne bedre plass og kan-
skje etablere møteplasser med benker osv. vil kunne
bedre situasjonen.

Spesielle sosiale problemer i lokalområdet.
Det virker som det er en større andel i Lislebyområdet
av personer med rusproblemer en i de fleste andre lo-
kalområdene i Fredrikstad. Det er noe uklart hva det
skyldes. Dette medfører mistrivsel for en del andre be-
beoere og også redsel for kriminalitet i nærmiljøet.
Noen barn gir utrykk for at de føler utrygghet  i forbin-
delse med personer knyttet til disse miljøene.

PRESENTASJON AV LISLEBY
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Forhistorisk tid
Arkeologiske kart illustrerer på en klar måte hvor sen-
tralt Lislebyområdet må ha vært i forhistorisk tid. I
yngre steinalder sto havet ca. 30 m høyere enn i dag.
Det gjenspeiles bl.a i de mange funn på høydedraget
ved Glemmen og Leie. Fra bronsealderen finnes det
også helleristninger i dette området. 

Også fra jernalder og vikingetid (fra 500 år f.Kr. til ca
år 1000), er det flere funn i dette området som bekref-
ter de lange perspektivene i Lislebys historie.

Kart over funn fra steinalderen. Registreringer utført
av Erling Johansen og publisert i Fredrikstad Bys
Historie. Kartet viser Glemmen, Leie, Nøkleby og
Lisleby som et sentralt og viktig område.Tilsvarende
kartet over som viser gravfunn fra jernalder og viking-
etid.

Middelalderen
Glemmen Gamle kirke som ligger på Kirkeberget på
Glemmen gårds grunn ble bygget på 1100-tallet. Dette
er den klart eldste bygningen i Fredrikstad. Det er i dag
lite igjen av middelaldersk utstyr og inventar, men det
finnes bl.a en døpefont fra 1200-tallet.
(Kirken fikk et tilbygg så sent som i 1991 da det ble
reist et våpenhus og sakristi, garderobe og toaletter).

Illustrasjonen under er fra Fredrikstad Bys Historie og
utført av Øyvind Sørensen. Glemmen gamle kirke var
“Forstadens” kirke og mange hadde lang kirkevei.
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Glemmen gård
Glemmen gård med gårdsnr.1 er en av de eldste gårde-
ne i Fredrikstad. Da gården ble kirkested ga den som
sådant navn til hele bygda. Fra slutten av 1500-tallet
og helt frem til 1918 var den vanlige skrivemåten
Glemminge.

Gårdene Nøkleby og Lisleby er sannsynligvis blitt
ryddet i førkristeen tid, eller muligens kort etter år
1000. Torp gård ble antakelig ryddet noe senere, -
rundt 1100. Alle disse gårdene hadde felles skog og ut-
mark til fram på 1700-tallet.

Navnet Nøkleby kommer av Myklibyr = Storgården.
Navnet har endret seg fra Myklaby, via Møkleby /
Møkelby til nå Nøkleby. Før 1500-talet ble gården delt
i to bruk, østre og vestre.

Vestre NøklebyVV fikk i 1670-årene to brukere. Leie er
et markstykke utgått fra det ene av disse to brukene.
Under gården lå flere plasser, alle i hellingen i vest.
Leie ble ryddet i 1799. Bygningene til Vestre Nøkleby
gård står i dag og er kjent under navnet Jørgunn Gård.
Husmannsplassene Lia og Lia Søndre er utgått fra et
av disse brukene.

Østre Nøkleby hadde fra 1860-åreneto brukere. Under
gården var flere plasser i vest. Øvre Skovlia fra 1799
og Lille Lia, senere Holmestua er to av disse.

Lisleby
Gården Lisleby eksisterer ikke lenger. Navnet kommer
fra Litlibyr = Lillegården. Fra 1500-tallet til 1700-tal-
let heter den Lilleby.

Kirkeleie
Navnet har utgangspunkt i at den tilhørte kirken. Den
ble ryddet i kristen tid (1000-1350). Gården ble lagt
øde under svartedauen og tatt opp igjen ca år 1600.
Dette er en av de minste gårdene i bygda. Fredenlund
og Nøisom er plasser under Kirkeleie. Glemmen kom-
mune overtok eiendommen i 1887 og opprettet pleie-
hjem der. Store deler av eiendommen er tatt til kirke-
gård. Utstykning av tomter fra eiendommen begynte i
1870-årene.

Torp gård TT grenser i nord til Nøkleby og i vest til
Lisleby. Det var en bruker frem til 1700-tallet. Midt på
1800 tallet begynte utstykningen. Det første var en
strandstrekning til Bülow og Wiese (Senere Lisleby
Fabrikk) . I tidsrommet 1870 til 1899 ble det på det ene
bruket solgt en mindre parsell og leiet bort16 tomter,
På det andre bruket solgt 8 og leiet bort 8 tomter. I
1918 ble 1/5-del av det enen bruket solgt til Lisleby fa-
brikk, mens den vestre delen ble solgt til Glemmen
kommune og fikk navnet Lisleby gård. Kommunens
del ble utparsellert. Fra 7 leietomter før salget ble det
fram til 1935 leiet ut 12 tomter. Etter krigen ble det
leiet ut 45 nye tomter her.
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Stedsutviklingen.
Stedsutviklingen startet med anlegg av sagbruks-, tegl-
verks- og stenindustri på 1860 og 70-tallet.

Wiese
Wiese startet Dampsagbruk i 1862 på Lisleby. Året et-
ter ble det damphøvleri. Senere ble dette til Lisleby
Fabrik AS. Fra 1894 under navnet Søren Wiese. Søren
Wiese var en av trelastindustriens pionerer i Fredrik-
stad. Han hadde 14 barn. To av disse drev bruket vide-
re etter han. Først Johan Henrik W, og fra 1939 Søren
W. I 1877 skrev Lisleby Bruk norgeshistorie idet man
startet Norges første lysanlegg drevet av olje.

Teglverksindustri
Langs Glomma på begge sider mellom Sarpsborg og
Fredrikstad var det over 20 teglverk i sin tid. I
Lislebyområdet var det to.
Dette var Nedre Nøkleby Teglverk, eller "Hansever-
ket" og Øvre Nøkleby Teglverk, eller"Falcheverket".
At så mange verk ble satt i drift var trolig en kombina-
sjon av lite kapitalbehov, mye leire og god etterspørsel
etter teglstein. Etter 1900 ble det en avsetningskrise.
Dette sammen med den store konkurransen førte i
1909 til opprettelsen av Fredrikstad forenede teglver-
ker, F.f.T. Senere ble dette overtatt av Forende
Industrier AS, AS Forina. Teglverkene ble etter hvert
nedlagt i tur og orden i 1950- og 60-årene.

Steinhuggerindustri
Steinhuggerindustrien var det tredje vesentlige syssel-
settingsområdet i bygda. Bruddene på Kiæråsen er et
sterkt vitnemål om det. Steinhuggerindustrien ga en
jevnere sysselsetting ved at det kunne arbeides om vin-
teren når tilgangen på trelast var mindre.

Wiesebruket - Lisleby Bruks Fabrik AS .

Arbeidsstokken ved “Falcheverket” ca.1880.  Tegl-
verksarbeiderne var i stor grad svensker. Av de 40 som
bodde i bygda på et tidspunkt var det bare  6 norske.

Trippebåtene 
Interessentskapet Trip ble stiftet i 1859 på initiativ av
Ing. Ulrik Rosing. Formålet var å drive lokal båttra-
fikk med passasjerer og gods. "Trippebåtene" ble ho-
vedfaktor i komminikasjonen mellom bydelene og tett-
stedene oppover elva helt til Sandesund. Nedre Wiese
var et anløp på Lisleby. 
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I siste fjerdedel av 1800-tallet steg folketallet jevnt og
relativt raskt. I 1900 hadde bygda (Glemmen kommu-
ne) en befolkning på 9383 mennesker. Det hadde da
vært nær en fordobling på 25 år. Blant arbeiderne do-
minerer sagbruksarbeiderne og ca 1000 av innbygger-
ne er knyttet til trelastindustrien. Steinhuggerne var
også en dominerende gruppe.

Bruksskolene
I følge skoleloven av 1860 hadde brukseierne ved bruk
med mer enn 30 arbeidere plikt til å sørge for skole-
gang for arbeidernes barn. Både Kiærs og Wieses bruk
hadde slike bruksskoler. Disse ble overtatt av kommu-
nen i 1897 og 1902.

Arbeiderboliger
Den store tilstrømningen av arbeidere fra 1850-årene
og utover skapte et stort boligbehov.Den første bolig-
bebyggelsen kom på Lislebystranda og senere
Nøklebystranda. Dette var små, enkle enetasjes hus,
som vi fortsatt kan se i disse områdene. Såkalte
“knubbhus” ble vanlige fordi de kunne oppføres av ar-
beiderne selv med små kostnader. De var laget av plan-
keender føyet sammen med leire. Når de fikk stå til de
ble tørre, og senere panelt kunne dette bli bra hus.

Lislebystranda representerer starten på utviklingen av
bebyggelsen i Lislebyområdet. Som historie-fortellen-
de og identitetsskapende funksjon har området stor be-
tydning. Det er dessuten et svært trivelig boligområde.
Området er bevaringsområde i kommuneplanen og
sikret uten at det er nødvendig med ytterligere regule-
ringsplanlegging.
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Hva trodde man om fremtiden i 1960-åra?
Avslutningen på bygdeboka for Glemmen fra 1962 harAA
en plantegning utarbeidet av Generalplankomiteen
som illustrerer hvordan fremtidens utnyttelse av
Rolvsøya bør være. Det er store, prinsipielle linjer som
trekkes opp her med et stort sentralt område med fri-
luftsarealer, med boligfelt, servicesentra og industria-
realer rundt. Området gjennom-skjæres av en motorvei
retning Solli hvor den møter Europaveien. Traseen føl-
ger i hovedsak Veumdalen. (Akkurat dette grepet med
Fredrikstads tilknytning til E6 kunne nok hatt mye for
seg når vi ser dagens innfartsproblemer). På den annen
side skal vi kanskje være glad for at flere av planens
grep ikke er gjennomført. 

Kommuneplanens arealdel 1997-2008
Under til venstre er vist et utsnitt av kommuneplanens
arealdel. Kommuneplanens arealdel skal gjelde gene-
relt  foran andre planer når ikke annet er bestemt.

B108 er boligfeltet Roselia, et areal på 65 daa, som er
det eneste framtidige byggeområde for boliger som
ligger inne i planen.
N106, N110 og N119 er arealer avsatt til nye nærings-
formål.
N106, Lisleby bruk, 81 daa.
N110, Nøkleby Øst, 149 daa.
N119, Nøkleby Vest, 87 daa.
UB er uspesifiserte områder hvor det er usikkert om
utbygging vil finne sted. Det kan være at det er van-
skelig å bygge ut, slik som Kiæråsen(UB103), eller at
planmessig avklaring ikke foreligger slik som
WilbergjordetWW (UB105).

Områder for bevaring.
Innenfor området vårt er dessuten Glemmen Kirke og
Lislebystranda pekt ut som områder for bevaring  og
sikret i kommuneplanen uten videre regulering.
(Glemmen kirke er forøvrig fredet). 
Ved Glemmen kirke er det et stort skravert felt. Det erVV
også noen tilsvarende felter langs Glomma. Dette er
særlige verdifulle kulturlandskap under formålet
Landskap- Natur- og friluftsområder (LNF-områder).
Mørke grønne felt er friområder.
Innenfor utbygde områder (okerfarget) er det ikke spe-
sifisert friområder eller skilt mellom forskjellige eksis-
terende formål.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel for perioden
1997-2008.



Rekreasjonsverdier
Grønnstrukturens rekreasjonsverdier er knyttet til fri-
luftsliv, lek og idrett. Gode rekreasjonsområder karak-
teriseres bl.a. av god tilgjengelighet fra boligområde-
ne, uten barriærer.
Til de mest betydningsfulle rekreasjonsområder hører
turområder (Glommastien, Kiæråsen, Fredrikstad-
marka som  naboområde til Høyendal), sentralidretts-
anlegget, lekeplasser , friområder mellom boligene og
skolegården.
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Verneverdivurdering av grønnstrukturenVV
Dette kapittelet tar sikte på å gi en oversiktlig og enkel
dokumentasjon av landskaps-, natur- og rekreasjons-
verdier. Målet er også å belyse de ulike funksjoner i
grønnstrukturen og forsøke å foreta prioriteringer/se
på viktigheten av de forskjellige områdene. Dette vil
kunne gi viktige signaler  til de som er involvert i are-
alforvaltning. Ved regulerings-planlegging er det ikke
minst viktig å kunne se avgrensede enkeltplaner i en
litt større sammenheng.

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

Grønnstrukturens funksjoner
I tillegg til de viktige jordbruks- og rekreasjonsformå-
lene som kanskje i første rekke forbindes med grønn-
strukturen er det også viktig å se på grønnstrukturens
betydning i forhold til landskapsverdier,  kulturhisto-
rie, biologisk mangfold,   lokalklima og luftkvalitet. 

Forklaring av begrepene
Landskapsverdier

Landskapsverdiene er knyttet til opplevelsen av land-
skapet. Landskapsverdiene har også betydning for ste-
dets historie og identitet. 

Til de mest betydningsfulle naturområdene hører
grønnstruktur som deler bebyggelsen i fattbare enhe-
ter, silhuetter uten bebyggelse og landskapstrekk som
har hatt betydning for stedets beliggenhet. Kirkeberget
er et helt sentralt område med store landskapsverdier.

Naturverdier
Store verdier for natur er knyttet til områdenes funk-
sjon som leveområder for dyr og vekster.
Naturverdiene er ofte knyttet til vern av biologisk
mangfold, nøkkelbiotoper (spesielt viktige naturty-
per/områder) og viltkorridorer. Naturområder har også
betydning for lokalklima og luftkvalitet. 
Til de mest betydningsfulle naturområdene hører om-
råder ved vann (Glomma/Glommastien) og større sam-
menhengende naturområder ved Glemmen gamle kir-
ke og Lislebyfjellet/Kiæråsen og Mørkedalen.

Landskapsbildet
Et rent kotekart uten bebyggelse
og infrastrukrur gir et svært klart
bilde av landskapsformasjonene i
Lisleby-området. Dette forklarer
også også mye av veiføringer, be-
byggelses-mønstre, trasèen til nå-
værende jernbanespor osv.
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LANDSKAP

Kategori 1- områder med meget store verdier for
landskap.

Silhuetter uten bebyggelse: Lislebyfjellet, Kiæråsen,
Kirkeberget.

Områder ved vann med randsone: Glomma,
Glommastien.

Landskapstrekk som har hatt betydning for stedets be-
ligghenhet og form: Kfr. kotekartet til venstre som gir
et klart visuelt bilde av de karakteristiske trekk i land-
skapet Kirkeberget er et slikt område. Skillene mot
dyrket mark i nord mot Råbekken likeså.

Grønnstruktur som gir stedet identitet og historisk for-
ankring: Kirkeberget er viktig i så måte. Det samme er
grønnstrukturen ved Lislebystranda, Nøkleby gård og
Nøklebystranda..

Katergori 2 - områder med store verdier for land-
skap.

Silhuetter med bebyggelse: deler av Falchåsen og om-
rådene som grenser mot Lislebyfjellet.

Grønne korridorer: dyrket mark ut mot Glemmen østre
og ved Nøkleby.

Områder med betydning for det overordnede land-
skapsrommet: dyrket mark ved Glemmen østre og om-
rådene rundt sentralidrettsanlegget.

Kategori 3 - områder med verdier for landskap

Boligområder

Dyrket mark omgitt av bebyggelse

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3
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NATUR

Kategori 1-områder med meget store naturverdier.

Store sammenhengende grønne områder og områder
med funksjon som biologisk korridor: 

Områder markert som verneverdig i grønn plakat eller
kommunens registreringer av vilt og biologisk mang-
fold:

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

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3
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REKREASJON

Kategori 1- områder med meget store rekreasjons-
verdier.

Friluftsområder med stier. Som for eksempel Kirke-
berget og Lislebyfjellet. Glommastien.

Lekeplasser og skolegårder

Regulerte friområder

Balløkker og idrettsplasser

Kategori 2- områder med store rekreasjonsverdier.

Kirkegårdsområdet

Arealer som har potensiale som turstikorridor

Kategori 3- områder med rekreasjonsverdier.

Jordbruksområder mellom boligområder

Kategori 1

Kategori 3

Kategori 2
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Ut fra delanalysene dannes et oppsummerende bilde
av verneverdig grønnstruktur i Lislebyområdet. 

Kategori 1 - meget store verdier
Mørkedalen, Kiæråsen, Lislebyfjellet: Naturområder
med meget store verdier for natur og rekreasjon. Viktig
silhuett.
Kirkeberget: Historisk viktig landskapsområde med
store natur- og rekreasjonsverdier for nærområdene.
Glemmengårdene: Verdifullt kulturlandskap/jorder.
Viktig tverrforbindelse/grønn-korridor mellomVV
Glomma og Fredrikstadmarka.
Områder langs Glomma: Særlige verdifulle landskap.
Viktige som rekreasjonsområder knyttet tilVV
Glommastien og kulturminner i forbindelse med gam-
mel industri-virksomhet og den første boligbebyggel-
sen. Området mellom Lislebystranda og industrifelt og
andre tilsvarende situasjoner.
Sentralidrettsanlegget: Særlig viktige friområder og
idrettsanlegg med utbyggingspotensiale. Rekreasjons-
område.
Lekeplasser/balløkker: Viktige rekreasjonsområder
knyttet til boligområdenes nærtilbud.

Kategori 2 - store verdier
Grønne korridorer ut mot Glemmen østre og ved
Nøkleby: Viktig for det overordnede landskapsrommet
og for buffersoner mellom boligområde og industri.
Randområder med mye trær i overgangen mot bolig-
områder:  Boligområder med mye trær.
Friområder med potensiale: Lekeplasser som ikke er
regulert, er truet, eller har vanskelig/farlig adkomst.
Området rundt «Enkegården» er et slikt område.
Snarveier med potensiale som gangsti/turvei.

Kategori 3 - verdier
Boligområder: Grønne hager har betydning for både
natur, landskap og rekreasjon.

Kategori 1 og2

Kategori 3
Boligområder
m/ grønne hager

Kategori 2
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Kulturminnevern
Definisjon på kulturminnevern går frem av §2 i “Lov
om kulturminner” :

Etter kulturminne-
lovens definisjon
kan kulturminner
nærmest være alt-
omfattende.
Vi har her pekt på
de mest karakteris-
tiske og særegne
enkeltelementer og
miljøer i Lisleby-
området som i
størst grad er med
på å skape områ-
dets identitet. Dette
er et skjønnsmessig
utvalg. Det som er
tatt med i oversik-
ten er imidlertid
vurdert til å ha sær-
lig kultuhistorisk
betydning for om-
rådet lokalt og i
mange tilfeller
også i en større
sammenheng for
distriktet i sin hel-
het.

De viktigste kulturminner og kulturmiljøer kan grup-
peres innenfor disse kategoriene:

Fornminner

Gårdsbebyggelse og husmannsplasser

Enkeltbygninger og enhetlige bygningsmiljøer

Industriminner og næringsvirksomhet

Ferdselsårer

I lokal sammenheng representerer kulturminner og
kultur-miljøer både kunnskapsverdier, opplevelses-
verdier 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 til-
hørighet  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 ut-
vikling er det også viktig å ta vare på de ressursene
som ligger investert i den eksisterende bygningsmas-
sen.

“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 kulturmin-
ner inngår som en del av en større helhet eller sam-
menheng”.
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Fornminner o.l.:

På økonomisk kartverk er det registrert og markert to
fornminner i området. Dette er ved Glemmen gamle
kirke og ved Nøkleby. 

Glemmen gamle kirke

Middelalderkirken i sten fra 1100-tallet og de nærmes-
te omgivelsene representerer et av de aller viktigste
kulturminnene og kulturlandskapene i omegnen.
Området er utgått fra Glemmengårdene (østre og ves-
tre), de eldste gårdene i bygda.

Kirken ligger på åsens høyeste punkt (38 m.o.h.).
Kirken ligger i henhold til tradisjonens plassering av
middelalderkirker i aksen øst/vest. Kirkens plassering
på dette stedet er svært betydningsfullt i en større land-
skapsmessig sammenheng. Særlig i forhold til det fla-
te, åpne landskapet rundt. Kulturlandskapet rundt kir-
ken må holdes åpent slik at fjernvirkningen i landska-
pet ikke forringes og kirken skjules.
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Gårdsbebyggelse og husmannsplasser:

Av gårdsbebyggelsen som er beskrevet på side 8 repre-
senterer alle gårdene som finnes fysisk i dag viktige
kulturminner. Lisleby gård eksisterer ikke lenger.
Dersom gårdene skal kunne bevares som  viktige kul-
turminner er det viktig at også de omgivelsene de står i
bevares og sikres mot utbygging.

Glemmen østre, Gnr 1 Bnr.17. Denne gården hadde i
perioden 1828-1924 egen kirkegård som ble brukt av
familiene Ole Jensen og Jens Olsen. Kirkegården er å
betrakte som et kulturminne som bør vernes og holdes
i stannd.

Gammel bebyggelse fra forskjellige stilepoker
Den eldste bebygelsen har sammenheng med industri-
etablerigene i siste halvdel av 1800 tallet.
Arbeiderboligene på Lislebystranda og Nøklebystran-
da er de eldste. (se side 10). Boligene bygget i denne
perioden representerer også helhetlige kulturmiljøer
fordi de sammen danner tette, fine bygningsstrukturer
knyttet til smale gater. Eksempelet til høyre er fra
Nøklebyveien.
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Lislebyvien representerer også et spesielt kulturmiljø,
både som gammel ferdselsåre og med historiefortel-
lende og interessant bebyggelse fra perioden rundt år-
hundreskiftet. Mye av denne bebyggelsen er fra sveit-
serstilperioden som strekker seg frem til 1920.
Sveitserstilen kjennetegnes med rik detaljering, deko-
rasjoner og utskjæringer. Store takutstikk er også ty-
piske. Ikke alle husene har fått beholde sitt opprinneli-
ge preg, men bebyggelsen står der og forteller om den
utviklingen som har vært og de periodene vi har vært
igjennom frem til i dag. En del rehabiliteringer er
gjennomført.

Blant veier som viktige kultuminner er det tre veier
som peker seg ut ; Lislebyveien og Nøklebyveien og
Gamle Kirkevei.
En annen viktig ferdselsåre er Gamle Kirkevei.  Gamle
Kirkevei følger i store trekk den gamle kirkestien som
kan følges helt tilbake til Vesterelva og fergestedet
over til Kråkerøy.

Industriminnene langs Glomma er også viktige kultur-
minner selv om det ikke er så mye igjen av disse leng-
re. De restene som finnes er i alle fall delvis godt mer-
ket. Knyttet opp mot Glommastien blir de desto vikti-
gere som historiefortellende innslag langs turveien.
Dette gjelder både Lisleby bruk/Wiesebruket og de
gamle teglverkstomtene.

Fergestedet til Trippbåtene er også et kulturminne som
godt kunne vært merket. Her ligger det kanskje mulig-
heter i fremtiden også til å få til rasjonell persontrans-
port på Glomma og gi de fornyet status som transpor-
tåre.

Lislebyveien skifter karakter når den går over fra den
myke slyngede veiføringen til rettstrekninger. Den
gamle skolen som ligger på høyre side er også illus-
trert på neste side.
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Den gamle skolebygningen i Lislebyveien represente-
rer på en fin måte sveitserstilen fra rundt århundreskif-rr
tet. Her er fortsatt alle detaljer i behold.

Lisleby Metodistkirke er også representant for sveit-
ser-stilen. Vinduene er skiftet ut men omrammingen er
original. Som kulturminner er både skolebygningen og
metodistkirken viktig i lokal sammenheng ut over det
rent bygningsmessige. (Legg for øvrig merke til ad-rr
komsten som går rett ut i Lislebyveien hvor det til dels
er stor og tung trafikk. Dette er et tema som vil bli tatt
opp lengre ut i rapporten).

Denne bygningen i Lislebyveien representerer stilarten
som avløste sveitserstilen, Jugendstilen. Typiske trekk
er smårutete vinduer i øvre vindusfag. Det er små ta-
kutstikk. Pløyd, liggende panel med enkle profiler er
vanlig. Den spesielle takformen er også typisk. Dette
huset har høy verdi som kulturminne lokalt.
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Ennå et eksempel fra Lislebyveien, her nedenfor
Glemmen gamle kirke. Denne bygningen representerer
trolig en svært tidlig sveitserstil. Vinduene er empirstil,
det vil si seksdelte vinduer (i motsetning til sveitsersti-
lens korsdelte vindu). Senempireperioden strakk seg
helt frem til 1870 og det er naturlig at man her har på-
virkning fra samtidige stilarter.  

Lislebyveiens miljø
er dessverre sterkt
preget av den store
trafikkbelastningen.
Det er sikkert også en
av grunnene til at det
kanskje har vært sat-
set for lite på vedlike-
hold og arkitektonisk
kvalitet. Som kultur-
miljø har dette likevel
stor verdi lokalt. Det
faktum at bygningene
fortsatt står her betyr
også at man her har
et potensiale til et rikt
miljø om man kan få
redusert trafikken tilrr
kun lokal adkomst-
trafik.
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Etterkrigsbebyggelse, gjenreisning og husbank

Kulturhistorisk og bygningsmessig finnes det på
Lisleby også svært karakteristiske boligområder og
byggestil som representerer etterkrigsbebyggelse.
Denne bebyggelsen viser sterk påvirkning fra funksjo-
nalismen på 30-tallet. Karstensens vei er et typisk ek-
sempel. Også denne bebyggelsen har vært igjennom en
del uheldige ombygginger og moderniseringer som
har redusert den aritektoniske verdien. På den annen
side er noe av det mest typiske med bebyggelsen selve
grupperingen av bygningene. Dette er også utbygging-
er som er et resultat av mer helhetlig planlegging
(f.eks. reguleringsplaner).  

Blokkbebyggelsen i Østgårdveien er også svært typisk
og  karakteristisk for sin periode (60-tallet). Selv om
det nok er mange meninger om kvaliteten i denne bo-
formen er det ingen tvil om at dette er et konsekvent
gjennomført prosjekt i sin sjanger. Ideen om lys og luft
er på en måte bærende og de store åpne områdene gir
jo også store muligheter til lek og utfoldelse som er eg-
net på denne type arealer. Pr. definisjon er dette et vik-
tig kulturminne.
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Nyere boliger
De nye boligområdene skiller seg ikke mye ut fra an-
dre boligområder fra de siste 20-30 årene hvor det har
vært tilsvarende feltutbygginger. Her finner vi en gan-
ske uensartet blanding av kataloghus og noen arkitekt-
tegnede hus uten noe helhetlig og samlende preg. Vi
kan oggså observere en mindre følsom terrengtilpas-
sing i mange tilfeller enn det vi finner på den eldre be-
byggelsen. Det er en tendens til å bygge på toppene på
allerede ganske eksponerte terrengformasjoner. I flere
tilfeller virker dette uheldig og påtrengende for omgi-
velsene.

Falchåsen må kunne sies å markere seg som et svært
godt gjennomført og trivelig boligområde sammenlig-
net med tilsvarende områder mange andre steder i
kommunen. Det er tydelig at mye av planleggingen her
er gjort med følelse og innlevelse. Her er mange kvali-
teter som kan videreføres til andre boligområder. Legg
merke til veiføringen, veibredden og kantavslutning på
skissen til venstre.  
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Ombygde hus og byggeskikk
Uheldige ombygginger, vindusløsninger som bryter
sterkt med husets stil, uheldige fasadematerialer og fa-
sadedetaljer er ganske vanlig i Lislebyområdet også,
som overalt ellers. På den annen side kan man regis-
trere en positiv utvikling og en holdningsendring som
har ført til flere gode eksempler på restaureringspro-
sjekter og tilbakeføringer hvor tidligere feil er rettet
opp. Det er fortsatt mange hus i området med potensi-
ale til å kunne få tilbake sitt opprinnelige utseende.
Nye bygninger derimot bør ikke utformes som kopier
av sveitserhus fra århundreskiftet. Likevel kan eldre lo-
kal byggeskikk godt være utgangspunkt for nytolkning-
er og mer moderne uttrykk. Det finnes endel eksempler
på dette i området.

Nye bygninger bør prinsippielt ikke utformes som ko-
pier av tidligere stilarter. Spesielt ikke hvis man ikke er
tro mot dimensjoner, volum og detaljer.

Til høyre: To forskjelligeTT
utgaver av samme type
hus. Det øverste har vært
igjennom en modernise-
ring med funkisvindu,
mens det nederste har sitt
opprinnelige jugendpreg
og detaljer i behold. 
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Industriminnene langs Glomma er viktige kulturmin-
ner selv om det ikke er så mye igjen av disse lengre.
De restene som er er i alle fall delvis godt merket.
Knyttet opp mot Glommastien blir de desto viktigere
som historiefortellende innslag langs turveien. Dette
gjelder både Lisleby bruk/Wiesebruket og de gamle
teglverkstomtene.

Fergestedet til Trippbåtene er også et kulturminne som
godt kunne vært merket. Her ligger det kanskje mulig-
heter i fremtiden også til å få til rasjonell persontrans-
port på Glomma og gi de fornyet status som transpor-
tåre.

Blant veier som viktige kultumiljøer vises det til det
som er sagt foran om Lislebyveien og Nøklebyveien. 
En annen viktig ferdselsåre er Gamle Kirkevei. Denne
veien følger i store trekk den gamle kirkestien som
også i dag kan følges helt tilbake til Vesterelva og fer-
gestedet over til Kråkerøy. 

Et industriminne som
nå i det vesentlige er
borte  er Hannestads
anlegg ved leie og
Nøkleby. Med ca. 35
mål under glass var
det  en gang  Norges
største gartneri. Bil-
det er fra Glemmens
bygdebok.

Glomma som ferdsels-
åre har spilt en ves-
entlig betydning for
Lislebyområdet. Bryg-
ger  som historiefor-
tellende anlegg knyt-
tet til industri og ferd-
sel er også viktige kul-
turminner.  

En av Tripp-båtene
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Eventuelt ny dobeltsporet jernbanetrasè.

I flere år har det nå pågått en debatt om alternative
jernbanetrasèer gjennom Fredrikstad dersom det skal
bygges nytt dobbeltspor. Alternativene vil få større el-
ler mindre konsekvenser for Lislebyområdet.
Hovedtrekkene ved alternativene går fram av illustra-
sjonen.

På grunn av den svært dårlige fremdrift disse idèene
ser ut til å ha, og det langsiktige perspektivet det er på
eventuelle omlegginger, har prosjektgruppen valgt å
nedprioitere dette som tema i rapporten. 

Illustrasjonen er fra de utredninger som jernbanever-
ket har gjort. For Lisleby som lokalområde med minst
mulig trafikkbelastning og støybelastning er det vel Alt
3 som gir det beste resultatet. 
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Planer som fortsatt gjelder
Det foreligger 21 reguleringsplaner fra perioden 1966-
1991 som fortsatt gjelder ifølge  kommuneplanen. Vi
synes det er  svært nyttig å se nærmere på disse i for-
bindelse med stedsanalysen. Som overordnet element
kan planene i stor grad kan påvirke utviklingen, hvis
den følges. Dersom planen ikke følges, eller av politis-
ke eller andre grunner ikke ønskes gjennomført, er det
liten grunn til å opprettholde planen. Gjennomgangen
av planene gir god kunnskap om stedets utvikling. En
evaluering er også nyttig for å se om planleggingen har
gitt positive resultater. Bemerkninger til planene fra ar-
beidsgruppen må betraktes som innspill til kommune-
planens rullering.

Gjeldende reguleringsplaner
29.   Kirkeveien 6, 36 og 48. Boliger. 01.04.66.
31.   Blokkområdet v/Lislebyveien. 21.06.67.
33.   Del av Torp  gård, Lisleby. 10.10.67.
50.   Et område v. Rolvsøyv. til industriformål.8.9.70.
55.   Glymheim m.v. Boliger. 26.11.71.
90.   Lislebyveien fra Leiegt. til Kirkeveien. 18.11.76.
103. Industriveien m/tilstøtende arealer. 21.12.77.
104. Del av Lillegård og Evjeveien 16. 22.12.77.
115. Lisleby allè m.v. 02.01.79.
143. Området mellom Josefb. og Østensensv. 16.07.81
149. Drøbaksvei 1. 15.12.81.
154. Del av Nøkleby industriområde. 16.02.82.
184. Falchåsen syd. 11.09.84.
206. Rosenlund. 09.05.85.
258. Kilevold. 28.01.88.
277. Lislebystranda. 09.02.89.
291. Falchveien, endring. 15.06.89.
292. Hjørgunn gård m/omegn. 
319. Lisleby allè. 14.02.91.
329. Gamle Glemmen kirke. 20.06.91.
442. Nøkleby senter. 13.04.00
457. Lisleby allé 90. Reg. endring.22.03.01.

Kommunestyret godkjente den 23.10.01
462. Gamle Kirkevei. 30.05.01
469. Hjørgun Gård, reguleringsendring 21.06.01
475. Høyfjell. Ny vei til vannverket. Revisjonsforslag.

Plansaker til behandling
460. Torpedalsveien. 

Åsebråten/

Smedbakken
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Hjørgunn gård m/omegn. (292) -1989.
Hjørgunn gård er regulert til havnehage, allmennyttig
formål og bolig. Bak boligområdet er det regulert inn
et smalt isolasjonsbelte mot industrien(voll eller lign.).
M/omegn er også industriområdet i nordvest.

Nøkleby industriområde. (154) - 1982.
Industriområde. I sør er det bygget opp en god buffer-
sone /skjerm i form av en beplantet vold.

Falcheveien, endring. (291) - 1989.
En mindre plan som la til rette for en sterkere utnyttel-
se med tett småhusbebyggelse. Prosjektet er gjennom-
ført  etter intensjonene.

«Gamle Glemmen». (329) - 1991.
Reguleringsplanen hadde som utgangspunkt å sikre de
kulturhistoriske verdiene planområdet inneholder.
Dette området rundt kirken er av de eldste kulturland-
skapene i omegnen. Kirkens plassering er også svært
viktig i en større landskapsmessig sammenheng
Regulerer viktige områder rundt kirken til Spesialom-
råde bevaring. Bebyggelse nord for Kirkeveien (bl.a.
Glemmen østre) og helt frem til Lislebyveien er regu-
lert til verneverdig bebyggelse/bevaring. Også boliger
rett syd for parkeringsplassen til kirken er regulert til
dette formålet. Området som er regulert til park er en
gammel nedlagt kirkegård. (Det er altså ikke regulert
til bevaring kirkegård). Et område ved gangveien ned
til Rolvsøyveien er regulert til Allmennyttig
formål.Det er viktig å merke seg at også Kirkeveiens
trase ned mot Lislebyveien er regulert til
Spesialområde bevaring. Fortau inngår på østsiden av
veien. «Kirkeeika» inngår i bevaringsplanen.

Lislebystranda. (277) - 1989.
Planens formål var å sikre at eksisterende bebyggelse
og bebyggelsestruktur vernes. Området skal brukes til
boligformål.Bøkeskogen er sikret gjennom regulering
til spesialområde bevaring. De lyse grønne områdene
er regulert til friområder. Det er spesielt presisert at
området mellom båthavna/opplag og veien skal opp-
rettholdes som gressareal. Eksisterende trær her skal
bevares.
Båtopplaget i sør strekker seg ikke stort lenger enn til
båtforeningens klubbhus. Det er regulert inn båtopplag
på hele strekningen bak båthavna.
Trippebrygga inngår i planområdet som trafikkformål.TT

154

292

292

291

329
277



3300 STEDSANALYSEGJELDENDE REGULERINGSPLANER

Rosenlund. (206) - 1985.
Området regulert til boliger og næringsvirksomhet. Et
område mot Leiegata er regulert til Allmennyttig for-
mål/privat kirke. Det ble stilt krav til boligområdet om
at bebyggelsen enten skulle gis en åpen villamessig
form eller utformes som en gruppebebyggelse etter
tett/lav-prinsippet. Det siste er blitt resultatet og be-
traktes som vellykket. 
Et felt inn langs Nøklestadveien som var regulert til
allmennyttig formål er siden omregulert til offentlig
formål i plan for Nøkleby skole.

Nøkleby senter. (442) - 2000
I tillegg til offentlig formål/skole inngår del av Leie-
gata i planen. Her er det gjort innsnevringer og tiltak
for å øke trafikksikkerheten utenfor skolen. Planen
omregulerer et areal inn i planen for Rosenlund fra all-
mennyttig- til offentlig formål. Det er utarbeidet en de-
taljert og fin utomhusplan for skolens arealer i 1996
(Nøkleby senter). Her inngår fremtidig barnehagetomt.
Vedtatt i kommunestyret 13.4.00.VV

Ny Lisleby allè. (319) -1991.
Planen representerer et stort og omfattende trafikk-
messig grep. Gjennom etablering av en tunnel fra
Wilbergjordet til Mørkedalen knyttes Lisleby allè tilWW
den ene rundkjøringen på Rolvsøyveien.
Planen har også lagt til rette for en tunnelforbindelse
fra Mørkedalen og over til Lislebyveien. Det inngår en
omlegging av Lisleby allè sin trasè på en strekning i
Mørkedalen.
I og med at planen snart er 10 år gammel uten at den
ser ut til å skulle bli realisert med det første er vi usik-
ker på betydningen av den.
En realisering vil muligens kunne gi nye interessante
kjøremønstre i området som trolig vil kunne gi  positve
utslag på trafikken i deler av Lislebyveien og Leiegata
uten at vi sitter inne med noen data på dette.
Nordre deler av planområdet er en reguleringsendring
av plan 115 og erstatter delvis denne.  

Kilevold. (258) - 1988.
Boligområde med konsentrert småhusbebyggelse.

Roselia. (423) - 1998.
Nytt boligområde på den gamle gartnerieiendommen
Hannestad. Det er bl.a. planlagt 28 boliger i kjede. De
første husene vil stå ferdig høsten 2000. 

258

423

319

442
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Åsebråten -Smedbakken. 18.02.99
Planen omfatter et område på vel 100 daa øst for
Rolvsøyveien i området Smedbakken/Åsebråten/Ila-

p

veien. Kjøreadkomst  til området er fra Ilaveien ved at
det er planlagt en forbindelse mellom Ilaveien i nord
og Åsebråten. De nordre deler er regulert til frilufts-

p g

område og en del av Fredrikstadmarka. Ca. 30 daa er
regulert til offentlig formål,- institusjonsboliger, bar-
nepsykiatrisk klinikk,og sykehjem. Ca. 13 daa er all-
mennyttig formål. Langs Rolvsøyveien er det en kom-
binasjon av friområde og parkering. Planen berører nå-
værende markagrenser.

Planen vurderes til å ligge utenfor Lislebyprosjektets
område men den har vært diskutert i prosjektgruppen
fordi den vil kunne influere på boligområder i nærhe-
ten.

Lisleby allè 90. Reg. endring. Off. ettersyn 16.03.00.

Torpedalsveien.TT
I denne planen er det regulert omsorgsboliger i kanten
på idrettsforeningens område ved Lisleby. Idrettsfor-
eningen har annonsert at man vil klage på et vedtak om
slik regulering her. 

Høyfjell. Ny vei til vannverket. Revisjonsforslag.

Nøkleby senter. reguleringsendring 13.04.00.

Kommuneplanprosessen.

Rulleringen av kommuneplanen er svært interessant
for lokalsamfunnsprosjektene. Ikke minst fordi ar-
beidsgruppene og senere eventuelt lokalsamfunnsut-
valg vil være viktige høringsinstanser. 
Arbeidsgruppen er blitt orientert om prosessen, inn-
spillmuligheter og påvirkningsmuligheter.
Arbeidsgruppen har gått igjennom de innspill som er
kommet til kommunen og administrasjonens vurde-
ringer av innspillene.

Hensikten er at prosjektgruppen skal være forberedt til
høringsforslaget legges ut slik at kommentarer, evt,
protester med videre kan forberedes.

Lokalsamfunnsrapporten antas  å være et ganske viktig
dokument i den videre kommuneplanprosessen.

Trafikksikkerhetsplanen.TT

Trafikksikkerhetsplanen for 2001-2004 er en en planTT
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. Av i alt
326 tiltak i Fredrikstad som kommunen har vurdert
som ønskelig er drøyt en tredjedel tatt med i trafikksik-
kerhetsplanen for hva som bør gjøres i perioden 2001-
2004.
Under skolekrets Nøkleby skole er det foreslått følgen-
de tiltak:

Fortau langs Gamle Kirkevei.

Utbedring av krysset Gamle Kirkevei  /
Falchåsenveien.

Snippen: Opprydding, fortau.

Gang- og sykkelvei langs Lisleby Allè, opphøyd 
gangfelt ved den nedlagte bensinstasjonen.

Fortau langs Konditorveien(ved stadion).

30-sone, evt. andre fysiske tiltak vurderes for å
redusere for høy hastighet i Nordheimsveien,
Solvangveien, Vinjes vei, Drøbaks vei/Lauritz
Johnsens vei, Gundrosensvei.

Lislebyveien fra Snippen og sørover.
Området er ikke omtalt i planen. (Arbeidsgruppen har
framme forslag i forbindelse med rullering av trafikk-
sikkerhetsplanens handlingsprogram).

Av trafikksikkerhetsplanen går det spesielt frem hvilke
områder som bør evalueres i lokalsamfunnsprosjektet.
Dette er Lislebyveien (trang gate, tungtransport til næ-
ringsområder, gjennomgangstrafikk, trafikksikkerhets-
problemer). Det er tungtrafikk i Leiegata. Det er bil-
kjøring på Glommastien. Det er parkering i per Sivles
vei og det er sikring av en lekeplass i Vinjes vei. 
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Invitasjon til medvirkning.
Ved oppstart av prosjektet februar 2000 ble det sendtVV
ut invitasjon til å delta i prosjektarbeidet til lokale or-
ganisasjoner, lag og foreninger. I tillegg til prosjektle-
delsen, teknisk drift og kommunens omsorgskonsu-
lent, har prosjektgruppen hatt 18 deltakere som repre-
sentanter for lokalbefolkningen.

Åpne møter.
Hele lokalsamfunnet har hatt anledning til å delta på de
arrangerte åpne møtene og gi innspill til prosessen en-
keltvis, eller gjennom de som representerer lokalsam-
funnet i prosjektgruppen. I prosjektgruppen er delta-
kerne for lokalbefolkningen gitt aktive roller som in-
formanter, kunnskapsformidlere, premissleverandører,
samarbeidspartnere og beslutningstakere.

Prosjektgruppen har hatt jevnlige møter i hele pro-
sjektperioden og det har vært samlet mye god lokal-
kunnskap 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 9.mars 2000 med
ca. 60 deltakere. Det ble fokusert sterkt på trafikksik-
kerhetsproblematikk og spesielt problemene i Lisleby-
veien. Det kom frem klare meninger om at tungtrafik-
ken må bort. Mye av denne trafikken er et resultat av
industribedrifter som ligger nært inn til boligområde-
ne. Også gamle Kirkevei og Leiegata er gater hvor tra-
fikken skaper mistrivsel og utrygghet. 
Andre viktige forbedringstiltak som ble tema her var å
gjøre skoleveiene trygge, også for ungdomsskoleele-
ver (som er splittet på Haugeåsen og Cicignon).
Det kom fram ønsker om et servicehus for eldre. Som
et aktuelt sted ble nevnt jordet ved Karstensens vei.
Av andre forhold som ble tatt opp nevnes her:
Det mangler en idrettshall i området.
Man må bruke nærbutikken .
Postkontoret må bestå.
Isbane om vinteren.
Det må bli slutt på søppeltømming og bilkjøring langs
Glommastien.
Luftforurensning i området fra lokal industri.

De forskjellige initiativ og innspill kommer til uttrykk
i rapporten  «Forslag til tiltak». Denne delen skal så
godt som mulig gjenspeile beboernes ønsker og priori-
teringer 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 under-
veis.
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 prosjekt-
gruppens ønsker. 

Det andre åpne møtet ble avholdt 28. januar 2001. 
Deltakelsen var bedre enn på det første åpne møtet. Fra
prosjektledelsens side ble det her presentert forslag til
en del konkrete fysiske tiltak. Disse illustrerte noen av
arbeidsgruppens ønsker til prioriterte tiltak. 
Møtet hadde mange engasjerte innlegg. Innspill her
har ført til videre bearbeidelse av forslagene.
I tillegg til diskusjoner om fysiske forbedringer og ut-
viklingsmuligheter var det flere som pekte på sosiale
problemer. Det er utrygghet knyttet til rusmiddelmis-
brukere og "skumle" mennesker i nærmiljøet. Dette er
forhold som tydelig er mer fremherskende ved dette
lokalsamfunnet enn mange andre i Fredrikstad.
Grunnene til dette er det vanskelig å kartlegge i dette
prosjektet, men beboerne etterlyser forskjellige tiltak
som kan bedre situasjonen.

Arbeidsmøtene har fortsatt etter det andre åpne møtet
frem til de konklusjonene som foreligger nå. Av spesi-
elle saker som har vært gjengangere på møtene kan
nevnes:

Det har vært negative reaksjoner på at menighetskon-
toret ved Kirken er flyttet til sentrum i prosjektperio-
den.

Eventuell nedleggelse av postkontoret på Lisleby har
også vært et viktig tema. Prosjektgruppen mener at en
nedleggelse av postkontoret er  i strid med kommu-
nens overordnede mål for gode lokalområder som står
på side 2 i stedsanalysen. Det er imidlertid viktig å
være klar over at kommunen ikke har beslutningsmyn-
dighet i saken.

Arbeidsgruppens oppgave har i siste omgang vært å
trekke frem, og peke på hvilke kortsiktige og langsikti-
ge tiltak som skal vektlegges i rapporten og i det kon-
krete 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 er en høringsrunde i prosjektgrup-
pen på det endelige forslaget til rapporter. 

Skoleprosjektet
Som et viktig underlag for tiltaksforslag og forbe-
dringer har skolen, som en del av undervisningsopp-
legget, gjennomført registreringer av eget gang- og
sykkelveimønster, foreldrenes kjøremønster, lekeom-
råder, snarveier og utrygge/farlige områder osv. Dette
er overført til en godt lesbar grafisk form ved plan- og
miljøseksjonen i Fredrikstad kommune.

STEDSANALYSE
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Skoleundersøkelse

Formål
Elevene ved Nøkleby skole har bidratt til stedsanalyse-
arbeidet ved å registrere hvilke skoleveier de benytter
og hvor de leker i fritiden.De har også angitt om det er
noen steder de føler seg utrygge og hva det er som
skremmer.

Barn tilbringer nesten all sin tid i nærmiljøet. Tilgang
på gode lekeområder, trygt nærmiljø og sikre skolevei-
er 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 nær-
miljøet som voksne ikke alltid har kjennskap til. For å
styrke barns interesser i planlegging vedtok Regjer-
ingen i 1989 rikspolitiske retningslinjer for barn og
unge. Formålet er å synliggjøre barns interesser i nær-
miljøet og vurdere konsekvenser planlegging har for
barn.

En viktig del av stedsanalysen på Lisleby, som også
skal danne utgangspunkt for videre utvikling, er å få
frem synspunkter barn har om nærmiljøet sitt på
Lisleby.

Skoleundersøkelsen ble gjennomført juni 2000 og har
inngått som en del av skolens undervisning. 330 elever
har svart og lærere har oppsummert deler av registre-
ringene og den videre bearbeidingen er foretatt av
Plan- og miljøseksjonen i kommunen.

Skoleveiene
Elevene har avmerket skoleveien sin på kart og om de
går eller blir kjørt. Kartet til venstre viser hvilke veier
som benyttes til skoleveier og hvor mange som benyt-
ter de enkelte veiene. Svært mange går Leiegata (hvor
det også er mye trafikk). Vi ser også at det totalt sett er
flere barn som kommer fra områdene sør for skolen
enn fra nord. Det signaliserer vel også at det i dag er
flere barnefamilier i disse områdene enn f. eks. på
Østgårdfeltet.
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Skoleveiene, kjøremønster for de som blir kjørt til
skolen.
Ca 25 % av elevene blir kjørt til skolen. På de to laves-
te klassetrinnene blir over halvparten kjørt til skolen,
selv om skoleveien er kort for de fleste. Dette kan
skyldes utrygghet hos barn eller foreldre, men det kan
også henge sammen med at foreldre ønsker å være
"snille" og at de ikke er bevisst på hvilken gunstig be-
tydning en aktiv skolevei har for barn.

Det er likeså naturlig å anta at denne kjøretrafikken i
f.eks. Leiegata også bidrar til uønsket trafikk på skole-
veien der det går mange barn.

Noen barn har lang skolevei og det virker ikke urime-
lig at disse blir kjørt til skolen.



3355

Utrygge områder.
133 elever oppgir at de føler utrygghet, og opplevelsen
av utrygghet avtar med økende alder. Halvparten av de
som føler utrygghet forklarer dette med trafikk, men
en stor andel av utryggheten skyldes rusmiddelmisbru-
kere og "skumle" mennesker i nærmiljøet. Dette er et
forhold som er mer fremherskende ved dette lokalsam-
funnet enn andre der tilsvarende undersøkelser er gjen-
nomført.

Veistrekninger som oppleves utrygge er GamleVV
Kirkevei, Lislebyveien, Lisleby allé. Veiene er gjen-
nomfartsveier og har til dels stor trafikk, men de
mangler fortau. Leiegata er også registrert som utrygg
strekning selv om den har fortau. Tatt i betraktning an-
tall barn som passerer denne strekningen pr. dag er li-
kevel andel utrygge elever liten i forhold til de tre an-
dre veistrekningene.
Mange elever synes jernbaneovergangen og området
ved Snippen er farlige. Verdt å merke seg er at kun
halvparten av elevene oppgir at trafikk er årsaken til
utrygghet ved Snippen. Her er mye frykt knyttet til
nærvær av "skumle"  og berusede mennesker. To om-
råder øst for jernbanen peker seg ut. Her er også mye
av utryggheten forbundet med "skumle" voksne og et
nifst hus.

Det er overraskende at området ved Glemmen Gamle
kirke er markert som utrygt. Også her er nok utrygghet
knyttet til mennesker som bruker parken, men mang-
lende belysning kan også ha betydning.

MEDVIRKNINGSPROSESSENSTEDSANALYSE
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Lek utendørs

Lisleby sentralidrettsanlegg og skoleområdet er attrak-
tive lekeområder i fritiden, og her foregår både organi-
serte fritidsaktiviteter og uorganisert lek. Kirkeparken
er også benyttet av mange barn, likeså forskjellige le-
keplasser. De mest populære lekeplassene på Lisleby
er to ved Lillegaard og en leke- og ballplass vest for
Humleveien i Falchåsen. Mye lek foregår  i nærheten
av hjemmet, i boliggater og private hager. Noen leke-
plasser har ligget brakk en periode. Lekeapparater er
fjernet pga. strenge sikkerhetsforskrifter. Lekeplassen i
Gamle Kirkevei ble rustet opp våren 2001. 

Store lekeområder ved Østgårdfeltet må sies å være re-
lativt lite benyttet i forhold til mulighetene. Dette kan
ha sammenheng med at området er ødslig og lite spen-
nende for lek i dag. Eller det kan for eksempel være at
området er inne i en fase med noen færre barn i denne
alderen.

Veier som benyttes mye til lek, som Solvangveien, børVV
en merke seg i forhold til senere vurderinger av tiltak
for å sikre trafikkmiljøet.

MEDVIRKNINGSPROSESSEN STEDSANALYSE



Ved fremleggelsen av denne rapporten vil Lokalmiljø-VV
prosjektet Lisleby gå over i en ny fase. 

Prioriteringer av, og gjennomføring av, forbedringstil-
tak forutsettes å bygge på stedsanalysen først og
fremst. Ved rullering av kommuneplanen må stedsana-
lysen tas frem og forslag til tiltak og endringer, som er
begrunnet i rapporten, må da taes opp til vurdeing. 

Det skal være et overordnet mål å arbeide for at fore-
slåtte miljøforbedringstiltak innarbeides i handlings-
planer og kommunale budsjetter for at de i neste om-
gang kan bli realisert. Spesielt velforeningene bør spil-
le en aktiv rolle her.

Beboermedvirkning og påvirkning vil være av avgjø-
rende 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 ut-
valget. Her skal det være 7 utvalgsmedlemmer, hvorav
2 politikere.

Dette er Lislebyrapportens stedsanalysedel. Forslag til
tiltak presenteres i eget hefte.
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Industriområdene melom Nøklebystranda og Lisleby-
stranda skaper aktivitet men er også konfliktskapende
i forhold til bomiljøene.
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