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I miljøbyprosjektet er det utarbeidet mål og retningslinjer for utvikling av gode lokalsamfunn i Fredrikstad.
Det gode lokalsamfunn kan karakteriseres således:
•
•
•
•

•
•
´
•
•

Offentlig og privat service til dekning av folks
hverdagsbehov finnes i gang-/ sykkelavstand fra
bolig.
Barneskolen utgjør et naturlig tyngdepunkt, og
har en funksjon som sosialt møtested for hele
lokalsamfunnet.
Alle aldersgrupper har et sosialt møtested i
lokalsamfunnet.
Tilstrekkelige leke- og rekreasjonsarealer finnes
internt, samtidig som adkomst til større tur- og
rekreasjonsområder er sikret via gang-/
sykkelveier.
Lokalsamfunnet har førøvrig et sammenhengende gang- og sykkelveinett som forbinder
boliger, tjenester og nære friområder.
Lokalsamfunnet har en balansert befolkningssammensetning og et stabilt sosialt miljø.
Beboerne kjenner tilhørighet til og kan delta i
utviklingen av sitt lokalsamfunn.
Ressursbruken er minimerende. Areal- og
energi-forbruk pr. innbygger bør være synkende.

I vårt miljøbyprogram om lokalsamfunn har vi
beskrevet som et av målene mot år 2000 å gjennomføre
et nærmiljøprosjekt med realisering av ulike miljømål
for et område.
Prosjektet skal ha som siktemål å utvikle et område i

pakt med de mål og anbefalinger som er utarbeidet for
lokalsamfunnene. Prosjektet må være mangfoldig og ha
et helhetlig perspektiv, og det må legges til rette for en
best mulig deltagelse fra lokalbefolkningen. Det er
forutsatt at prosjektet gjennomføres på en slik måte at
resultatene kan evalueres.
Som prosjektområde er valgt Østsiden, med bakgrunn i
mange pågående prosjekter i dette området. De fleste av
disse enkeltprosjektene kan videreføres gjennom dette
prosjektet og sees i en helhetlig sammenheng.
De sentrale lokalsamfunn for prosjektet er Torp,
Sellebakk, Nabbetorp / Lundheim og Begby.
Lokalsamfunnet er arenaen for folks hverdagsliv og har
således stor betydning for trivsel, utfoldelse, kultur og
identitet. Lokalsamfunnet er det viktigste innsatsområdet
for å få til en dreining mot større bærekraft.
Miljøproblemene har etterhvert endret karakter, og er i
stadig større grad knyttet til vår livsstil og levestandard.
Måten vi innretter hverdagslivet på har stor betydning
for samfunnets totale ressursbruk. Lokalsamfunnet er
stedet hvor miljøpolitikken skal realiseres - arenaen for
den lokale handling.
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.
Folkelig deltagelse i plan- og beslutningsprosesser er en
forutsetning for den lokale bærekraft. Folk må føle ansvar for sin egen situasjon, sitt nærmiljø og sine naboer,
og engasjere seg i arbeidet for fellesskapets beste. Et
viktig tema i dreiningen mot større bærekraft blir
samhandling og samspill mellom den offentlige og private innsats.
I et bærekraftig samfunn er transportbehov og ressurs-

bruk redusert til et minimum. Dette innebærer at folk
må få dekket flest mulig av sine behov i lokalsamfunnet.
Bærekraftbegrepet inneholder en spesiell omtanke for
kommende generasjoner.
En langsiktig planlegging vil ha oppvekstmiljøet som
sentralt innsatsområde. Hva vi klarer å overbringe av
livskvalitet og holdninger til våre barn, vil være
avgjørende for samfunnets bærekraft. Et trygt og levende lokalsamfunn er en ressurs for framtidige slekter.
Østsiden-prosjektet er beregnet gjennomført i perioden
1995 - 1997, og denne stedsanalysen for Torp er første
trinn i et program der også Nabbetorp / Lundheim vil
bli analysert i inneværende år, mens Sellebakk og
Begby vil bli tatt under lupen i 1996. Stedsanalysene
skal resultere i miljøtiltaksplaner for de fire nærmiljøene.
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HISTORISK UTVIKLING

HISTORISK UTVIKLING
Før 1860
Fram til 1860 var Torpeområdet et rent landbruksdistrikt. Veien fra Fredrikstad (Gamlebyen) til Hafslund
fulgte i store trekk Roald Amundsens vei.
Det er tre gårdsbruk på Torp: Torp Nordre, Torp
Mellom, Torp Søndre. Et jegerkorps-kart fra 1794, som
er gjengitt i Borge bygdebok, viser disse gårdene. Torp
Nordre og Torp Søndre er vist der tunene ligger idag.
Det kan se ut som Torp Mellom har tunet sitt på vestsiden av Torpeberget. Idag ligger restene av tunet ved
Roald Amundsens vei. Fra hovedveien går det veier
som krysser tunene og ned til elva. Tettstedet Torp ligger på grunnen til Torp Mellom, Torp Søndre, Torp
Nordre og Moum Søndre. Det er vist to husmannsplasser på kartet: Brekka og Snørren. Brekka lå under
Moum Søndre og lå der hvor skolen ligger idag.
Snørren lå ved lekeplassen i Snørn og lå under Moum
Vestre. Det skal ha vært tre husmannsplasser: Snippen,
Høyås og Torpeberget. Høyås lå ved Topåsen og var
som Torpeberget under Torp Mellom. Snippen lå i
området som idag heter Østhellinga under Torp Søndre.

Bebyggelse og veisystem i 1990
Overført fra kart utført etter oppmålinger i årene 1899 - 1900

1860 - 1909
Sagbruksprivilegiene ble opphevet i 1859. Det åpnet for
oppføring av dampsager. Sagene kunne plasseres
uavhengig av fossekraft. Det kom flere dampsager
langs elva. De store leirforekomstene la også grunnlag
for teglproduksjon. På Torp og Moum ble det etablert
flere sagbruk og teglverk. I 1865 ble Wiele-saga
etablert ved Torp Søndre. Rett nord for saga ble det
senere bygget et teglverk. Alt i 1867 ble arbeiderboligene Wielestuene reist på vestsiden av Roald
Amundsens vei. Egen bruksskole ble bygd i 1868.
Haldenfirmaet Wiele & Co solgte saga først til noen trelasteksportører i Fredrikstad og i 1885 ble Torp Brugs
Aktieselskap opprettet.
Teglverk og sagbruk ble drevet fram til 1909. Med eget
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virke og teglsten ble det bygget en papirfabrikk som sto
ferdig i 1910. Foruten de to brukene på Torp Søndre,
var det i Torpeområdet følgende bruk: Nordre Torp
teglverk, Moum teglverk, Gimle teglverk og Moum
bruk (sagbruk). De første lå nord for Torpeberget, de tre
andre på det området Norsk Leca holder til idag.
1910 - 1972
Torpeområdet vokste sterkt fra 1865 og ca 100 år
framover. Det var et brukssamfunn med rikt foreningsliv, forretninger og håndverksvirksomhet. Torp
Bruk ble en mellomstor cellulosefabrikk i
landsmålestokk. I 50- og 60-årene hadde ikke bedriften
evnen til omstilling og fornying slik at produksjonen
ble lagt ned i 1972.
1972 På Torp Bruks område har det vært drevet forskjellige
mindre virksomheter i årene etter. Andre mindre
næringsvirksomheter på Torp har hatt livskraft og levd
videre.
Torps innbyggere er nå ikke lenger avhengig av
hjørnestensbedriften, men er en del av det regionale
arbeidsmarked i Nedre Glomma regionen.

Bebyggelse og veisystem i 1962
Overført fra økonomisk kartverk
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Boligbygging
Boligbygging i tettstedet startet med Wielsstuene i
1868. Det ble først bygd ut langs de gamle ferdselsveiene og på Toreberget. Det har vært en relativ
jevn boligbygging fram mot 1980. Senere har det
skjedd en viss fortetting, men utover det har det vært
små muligheter for boligbygging.
Service og veinett
På slutten av 50 årene ble det bygd ny riksvei til erstatning for den meget gamle ferdselsveien som idag heter
Roald Amundsens vei. Den nye riksveien
(Sarpsborgveien) holder en rimelig bra standard, men
mangler adskilt gang- og sykkelvei. Forretninger og
servicevirksomheter lå på rekke og rad langs Roald
Amundsens vei. Etter hvert har de viktigste lokalisert
seg langs Sarpsborgveien.
At mange næringsvirksomheter har forsvunnet langs
Roald Amundsens vei skyldes også strukturendringer,
men det er flere som fremdeles holder koken.

NATUR OG LANDSKAP
I vest begrenses Torp av Glomma. Parallelt med
Glommas løp går et svakt bekkedalføre. Dette har et
vannskille ved Kjølberg. Klokkestubekken renner
sørover mot Gansrødbukta og Moumbekken renner
nordover. Moumbekken begrenser Torp mot øst. Langs
Glomma og nedre del av Moumbekken er landskapet
preget av leireuttak til bruk i tegl- og lettklinkerproduksjonen. Her er vegetasjonssamfunn med innslag av
svartor, bjørk, alm, ask, lønn, lind, bøk og hassel.
Åkerholmene Torpåsen og Torpeberget er idag bekledd
av bebyggelse. Mellom Torpåsen og Torpeberget er
sletten bebygd. Nord for Moum er det tatt ut en stor
grop i sletten. Forøvrig ligger sletten som åkerlandskap
med landlig bebyggelse.
Åkerholmen Torpelunden er ikke bekledd med
bebyggelse, men den er delvis randbebygd.

GRØNNSTRUKTUR I DAG
Torpåsen og Torpeberget er blitt stadig mer bebygd og
friområdene er skrumpet inn. Torpelunden og arealene
ved idrettsplassen har potensiale, men ligger litt dårlig
tilgjengelig. Elvebredden har vært vanskelig tilgjengelig. Glommastien er et viktig tiltak for å gjøre elvebredden tilgjengelig og for å gi startsignal for en ansiktsløfting langs elva.
Øst for Moumbekken ligger fine skogsområder for
friluftsliv og turbruk, Vettatoppen/Borge Varde,
Balterødskauen/Kjølbergskauen og Østsidenmarka.
Det er viktig å videreutvikle og sikre gode øst-vest
forbindelser til disse områdene.
Opprettholdelse av et livskraftig jord- og skogsbruk er
viktig for kulturlandskapet rundt Torp.

Natur og landskap
Øst for Glomma, mellom Hafslund og Øra, er det et
stort slettelandskap. Sletten strekker seg fra det store
Østfoldraet ned til havet. Åkerholmer og øyer ligger på
sletten som er gammel havbunn. Åkerholmene består
av granitt med skrinn vegetasjon av lyng og senvokst
furu. Bergene er som regel formet som rygger i sørvest
- nordøst retning. I dalpartiene og høyereliggende
områder, dekket med løsmasser, er det tettere granskog
og blandingsskog.
Tettstedet Torp ligger på tre skrinne åkerholmer: En stor
langstrakt rygg, Torpåsen og to mindre åkerholmer,
Torpeberget og Torpelunden. Torpåsen i denne sammenheng er ment som hele åsryggen fra Borge sykehjem til Moumsvingen. På disse åkerholmene er furuvegetasjonen karakteristisk. I overgangen mellom
holme og gammel havbunn og i strandsonen blir det
sterkere innslag av løvvegetasjon.

TORP SETT FRA NORDØST

NATUR OG LANDSKAP

GRØNNSTRUKTUR I DAG

DYRKA MARK
ANDRE VEGETASJONSOMRÅDER
OG FRIAREALER

STEDSANALYSE
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BEBYGGELSENS ORGANISERING, BYGNINGER OG VIKTIGE ELEMENTER
Områdeinndeling
Hensikten med områdeinndelinger er å karakterisere
ulike deler av tettstedet.
Delene kan i plansammenheng behandles som enheter.
Kriteriene som er lagt til grunn for inndeling er:
Bebyggelsesmønster
og
bygningstypologi,
bebyggelsesstruktur, topografi. Områdeinndelingen er vist på kart.
A Gårdsanlegg
Det er vist fire gårdsanlegg som ligger i randsonen mellom tettstedet og jordbruksarealene. Ett gårdsanlegg,
Torp Søndre, er gjenbygd inne i tettstedet og er derfor
ikke vist.
B Småhusbebyggelse
På Torp er storparten av det bebygde området dekket av
småhusbebyggelse og i det vesentligste i bruk som
boliger. Småhusbebyggelsen er relativt sammensatt;
men kan deles i områder som har sterke fellestrekk. Vi
har ikke funnet det hensiktsmessig å trekke grenser
mellom disse områdene. Fellestrekkene går sterkere
fram av kartet som viser bebyggelsesstruktur.
B1
Her finnes linære bebyggelser langs Roald Amundsens
vei, Fogts gate, Værlegata, Tues gate og J. Julsens gate.
Husene ligger tett langs gatene og er fra tiårene rundt
århundreskiftet.
B2
Oppover Torpåsen finnes nyere villabebyggelse fra
etterkrigstiden. De høyereliggende delene ble bygd ut i
1970 - 80 årene.

BEBYGGELSENS ORGANISERING, BYGNINGER OG VIKTIGE ELEMENTER
B3
Rundt Snørn og nordre del av Tues gate er det
bebyggelse fra siste del av 1800-tallet. Mens området
etter hvert er fylt ut med villaer langs et uregulert
veinett i 30, 40, og 50 årene. De siste delene, i
Østhellinga, er bygd ut som regulerte to- fire- og åttemannsboliger i 1960 årene.

D1 og D2 Jorder
To større områder med dyrket mark ligger omkranset av
bebyggelse. D1hører til Torp Nordre mens D2 hører til
Torp Mellom. D1 skal i følge gjeldende kommuneplan
beholdes som dyrket mark, mens D2 er planlagt for
bebyggelse.

B4 og B5
Her har bebyggelsen vesentlig vokst fram gradvis fra
århundreskiftet og helt fram mot vår tid. Området har
vokst fra de eldste naturlige ferdselsveiene og innover i
områdene. Veisystemene har tatt utgangskunkt i veinettet som det opprinnelig var og har en ledig, uregulert
karakter.

E1, E2 og E3 Elvebreddene
Nordre del av E2 brukes til småbåthavn. De øvre delene
av elvebredden er ikke i bruk.

Den eldste bebyggelsen har en linær struktur langs ferdselsveiene. Etter hvert som områdene blir fylt ut
innover, får bebyggelsen mer og mer hageby- og villakarakter med hus plassert midt på tomtene og med en
luftigere karakter.
B6
På den smale sletta langs den nye riksveien ligger et
stivt regulert hagebybebyggelse med typiske husbankhus fra 1950 og -60 årene.
B7
Fra Torpeberget og ned til elva rundt det gamle rutebåtanløpet, ligger i det vesentlige gammel, men
forholdsvis åpen trehusbebyggelse fra siste del av 1800tallet. Bebyggelsen ligger langs naturlige veifar som
følger topografien.

C Skole og institusjoner
Ved det gamle sentrale veikrysset ligger skolene og
noen forsamlingslokaler fra perioden 1890 - 1920.

F Torpelunden, idrettsplassen
Er friområde og idrettsplass.

N1 Torp Bruk
Store, gamle og delvis kodemnable murbygninger som
har vært i bruk som cellulose- og papirfabrikk huser
idag noe ymse næringsvirksomhet. Området er preget
av tidligere leireuttak for teglproduksjon og en sedimenteringsdam for kalk.
Glommas Miljøpark er under etablering som et område
for gjenvinningsvirksomhet.
N2 Norsk Leca-Borge
N2 ligger ikke i planområdet. Fabrikasjon og masseuttak for lettklinkerproduksjon foregår her.
S1 Serviceområde
Rundt det gamle veikrysset mellom Torpeberget og
Roald Amundsens vei og langs den nye riksveien er de
viktigste servicetilbudene på Torp samlet. Her er også et
større verksted.
S2 Serviceområde
Her er mer servicepreget næringsvirksomhet samlet i
lav murbebyggelse.

STEDSANALYSE
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BEBYGGELSENS ORGANISERING, BYGNINGER OG VIKTIGE ELEMENTER
Bebyggelsesstrukturen beskriver de ordenprinsipper som bebyggelsen i ulike
deler av Torp er organisert etter.
Bebyggelsesstrukturen vil gjenspeile funksjonelle eller kulturelle betingelser og vil
ofte være et resultat av summen av styrende planer og de enkelte byggesaker.
Forskjellige strukturer gjenspeiler også forskjellige tidsepoker i utbyggingen av
tettsteder.
En struktur karaktiseres av:
Bebyggelsens organisering i forhold til terreng, ferdselsårer, kai, osv
Bebyggelsens interne ordensprinsipp
Hvilke byrom bebyggelsen danner
Om bebyggelsen bestemmer akser, deler andre overordnede geometriske
systemer

GATERELATERT BEBYGGELSE, WIELESTUENE

BEBYGGELSENS ORGANISERING, BYGNINGER OG VIKTIGE ELEMENTER

BEBYGGELSESSTRUKTUR
PUNKTMESSIG BEBYGGELSE
Bygning med henvendelse til flere
sider, - frittliggende.
Sammensatt punkt.
Bygningsgruppe med flere enheter.

LINEÆR ORGANISERT BEBYGGELSE
Gaterelatert bebyggelse med klar
henvendelse mot gate.
Frittliggende enkeltbygg som er
organisert langs vei.

OMRÅDER UTBYGGET ETTER ANDRE PLANMØNSTRE
Terrengtilpasset og feltutbygging
med intern organisering.
Feltutbygging med flerfamiliehus
og intern organisering.

BEBYGGELSE ORGANISERT I FORHOLD TIL
TOPOLOGISKE PRINSIPPER (UTEROM)
Plass-, torg-, og parkorganisert
bebyggelse.

STEDSANALYSE
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BEBYGGELSENS ORGANISERING, BYGNINGER OG VIKTIGE ELEMENTER

KULTURMINNER OG LANDEMERKER
Kulturminner består av enkeltelementer og miljøer av kulturhistorisk betydning. I
denne sammenheng vil det ikke bare være kulturminner av nasjonal eller regional
betydning, men også enkeltelementer og miljøer som først og fremst har en lokal
betydning.
Landemerker er elementer som ved fjern- eller nærvirkning har betydning for orientering og gjenkjennelse.
Skolen har betydning både som kulturminne og landemerke. Av andre enkeltbygninger i kategori kulturminner er avholdslokalet i jugendstil. Det bør vernes om
bygningens stil (vindustyper, detaljer osv). Her har det allerede vært gjort uheldige
endringer som bør rettes opp. Meieriet er et fint detaljert teglbygg og har foruten
kulturhistorisk betydning også stor bygningsmessig verdi.

MEIERIET. Bygning av kulturhistorisk betydning.

Av gruppebebyggelse er “Wiele-stuene” langs Roald Amundsens vei interessant
kulturhistorisk som arbeiderboliger, oppført i 1867 og knyttet til bruket på Torp.
Bygningmessig betydning er redusert gjennom vindusutskiftinger m v.
Den eldste delen av Torp Bruk er selvfølgelig også av stor kulturhistorisk betydning
for Torp som sted lokalisert og utviklet nettopp med utgangspunkt i teglverksdrift
og Torp Bruk. Således er også teglverkstomta inreressant selv om restene av
teglverket er borte. Hva med et “teglverkmuseum” e l?

Skolens betydning som landemerke.

BEBYGGELSENS ORGANISERING, BYGNINGER OG VIKTIGE ELEMENTER

BYGNINGER AV HISTORISK BETYDNING

•
•
•
•

ENKELTBYGG:
DEN GAMLE SKOLEN
AVHOLDSLOKALET
MEIERIET
TORP BRUK

BOLIGER
KARAKTERISTISKE BOLIGER
TIDSTYPISKE REPRESENTANTER
FOR SVEITSERSTILEN OG
JUGENDSTILEN
GRUPPE AV BOLIGER O.L.
• "WIELESTUENE"
• GÅRDSBEBYGGELSE
ANLEGG
GRAVHAUGER / GRAVRØYS
STEINGJERDE
DAMMEN
TEGLVERKSTOMTA
HOPPBAKKEN

STEDSANALYSE
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BEBYGGELSENS ORGANISERING, BYGNINGER OG VIKTIGE ELEMENTER

KULTURMINNER OG LANDEMERKER

TORP BRUK
Torp bruks bygninger er et sentralt kulturminne.
Kommunene Sarpsborg og Fredrikstad har eiet bygningene siden 1993. Formålet er nå å legge
tilrette for næringsutvikling, sysselsetting og miljøarbeid.
En opprydding i bygningsmassen vil nok være på sin plass, men det vil være av stor betydnin for
stedets identitet at store deler av bygningsmassen beholdes og kan gis nytt liv gjennom virksomhet.
Glomma Miljøpark - Interkommunalt selskap er allerede igang med etablering av to nye bedrifter

BEBYGGELSENS ORGANISERING, BYGNINGER OG VIKTIGE ELEMENTER
BYGNINGSHISTORIE OG STILHISTORIE
Torpeområdets vekst fra 1865 og fremover mot århundreskiftet faller sammen i tid
med sveitserstilens inntreden og utbredelse i landet. Bygningshistorien på Torp, når
vi ser bort fra den gamle gårdsbebyggelsen som går tilbake til 1700 - tallet og husmannsplasser under disse, utviklet seg i hovedsak fra sveitserstilens idealer.
Sveitserstilen
Sveitserstilen som kom til Norge fra Mellomeuropa spredde seg ut over landet fra
1850 årene. Propagandaen for stilen var sterk fram mot århundreskiftet og trehusbebyggelsen fra denne tiden bærer sterkt preg av sveitserstilen selv om mange hus
er ombygget.
Sveitserstilen har også forbindelse til den nye teknikk i sagbruk- og høvleri-næringen. Innføringen av dampsaga i 1859 ga nye muligheter til presisjon.
Laftekonstruksjonene ble avløst av reisverk- og bindingsverkskonstruksjoner som
utnyttet trelasten mer sparsomt.
Sveitserstilen kjennetegnes med rik detaljering. Saltak med store takutstikk både på
gavler og langvegger er vanlige. Sperreføtter og bjelkeender er synlige og har dekorasjoner og utskjæringer. Høvlet, pløyd staffpanel er det vanligste. Stilen var opptatt av gavlmotivet og tårnmotivet var også mye brukt.
Det er noen få av de mange opprinnelige sveitserhus som står med opprinnelige
detaljer og utsmykkinger i behold. Det er et par gode eksempler i Krokveien og
Konvallveien. Det er også et fint eksempel med uthus i Roald Amundsens vei 124.

STEDSANALYSE

15

16

STEDSANALYSE

BEBYGGELSENS ORGANISERING, BYGNINGER OG VIKTIGE ELEMENTER

Historismen
I murarkitekturen fra tiden rundt århundreskiftet er det “historismen” som preger
bygningene. De mest typiske eksemplene på Torp er teglbygningen ved “Torget”
med Meieriet som et godt eksempel.

Jugendhus
Jugend
Jugendstilen avløser sveitserstilen og historismen. Det nye med jugendstilen er
smårutete vinduer som igjen blir moderne. Takutstikkene blir knappe og takene
brattere. Mansardtak eller arker med valm er også vanlig. På trehus blir pløyd panel
med enkle profiler gjerne benyttet.

Funksjonalismen
Stilen slo gjennom rundt 1930. Den ble et markert brudd med tidligere stilepoker.
I følge funksjonalismens program “form følger funksjon” ble stilen kjennetegnet av
enkle former. Slette former uten dekor, rette, horisontale linjer og flate tak.
Scenebygningen i Torpelunden og en nedlagt bensinstasjon i Roald Amundsens vei
typiske eksempler.
Avholdslokalet i jugendstil

AREALBRUK

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG
UTVIKLING PÅ TORP
Det finnes idag svært få utbyggingsmuligheter innenfor
tettstedsområdet øst for riksveien, rundt Roald
Amundsens vei og ved Torpeberget. Gjennom mange år
har utbyggingen på Torp skjedd ved fortetting og på
utfyllingsområder.
Utbyggingsmulighetene finnes nå mellom riksveien og
Glomma, og mellom Torp Bruk/Idrettsplassen og
Torpeberget.
I arealdelen for Borges kommuneplan for perioden
1989 - 99 er også disse områdene vist som byggeområder. Den største grunneieren for området er også
innstilt på en slik utvikling.
Nye boliger
Torp er et tradisjonsrikt tettsted. Folk fra Torp trives og
har et bevisst forhold til stedet. De siste 10 - 15 årene
har det praktisk talt ikke vært muligheter for folk som
vil ha ny bolig. Bruktmarkedet har vært eneste mulighet
for folk som vil etablere seg.
Det er viktig for å opprettholde et livskraftig lokalsamfunn at det finnes muligheter for ny boligbygging. Den
største delen av det tilgjengelige, framtidige byggeområdet foreslås satt av til boligformål.
Boligområdet grenser mot Torpeberget. Det bør være et
mål å ta med seg noen av kvalitetene i denne gamle
nabobebyggelsen når det gjelder organiserig av
bebyggelsen. Et annet viktig kriterium bør være å få til
en miljøvennlig boligutbygging. Spesielt gjelder det i
forhold til planene for Torp Bruk området.
En mulighet er å ta utgangspunkt i forsøksprosjektet
“Økobygda i Borge”. Trekke erfaringer fra denne eller
videreutvikle prinsippene herfra.

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING PÅ TORP
Senterdannelse
I areal- og transportplanen for Nedre Glomma (ATP) er
Torp klassifisert som et lokalsenter. Lokalsenteret har
1500 - 5000 innbyggere og et begrenset servicetilbud.
Krysset mellom Sarpsborgveien og Torpegata er
nåværende tyngdepunkt for lokalsenteret. Dette er det
naturlige tyngdepunktet også i framtiden. Allerede idag
finnes de viktigste tilbudene på Torp her:
Matvareforretningen, bensinstasjonen og postkontoret.
Forøvrig finnes en rekke mindre servicevirksomheter i
dette området og langs Roald Amundsens vei. Bl a er
det en del håndverksvirksomhet. Omfanget av serviceviksomheten på Torp vil neppe øke noe særlig. Det er
vel mere aktuelt å prøve å beholde de viktigste virksomhetene som finnes idag. For noen virksomheter kan
det bety å samles ved bensinstasjonen.
Her er det satt av plass for framtidig byggeområde for
senterfunksjonen.
Næringsutvikling
Torp Bruks gamle arealer og bygninger har stått i forfall
siden produksjonen stanset i 1972. Noe mindre virksomheter har holdt til i deler av bygningsarealet.
Området har idag en stadfestet reguleringsplan på å
omdisponere området til forretningssenter og boliger.
Det har også versert andre planer. Ingen er blitt realisert
og bygningsmassen står fremdeles i forfall.
Et viktig vendepunkt var at Fredrikstad og Sarpsborg
kommuner har gått sammen om å danne Glommas
Miljøpark A.S. Selskapet skal legge forholdene til rette
for utvikling av gjenvinningsvirksomhet på Torp Bruk.
Arbeid med dette prosjekt er så smått startet med
forsøksvirksomhet med gjenvinning av plastbåter,
nedriving og gjenvinning av bygningsmaterialer. Torp
Bruk foreslås omregulert til industri- og næringsformål.
Forøvrig finnes betydelige ressurser i mindre næringsbygg f.eks langs Roald Amundsens vei.

Utvidelse av skole
Skolen på Torp er en livskraftig skole og et svært viktig
innslag i lokalsamfundet. Skolen har hatt synkende
elevtall i mange år, men elevtallet stiger igjen nå. Det
vil være et behov for utvidelse av skolen, både med
tanke på seksåringstilbudet, og fordi det sannsynligvis
igjen vil bli aktuelt med to parallelle klasser.
Det er vist en utvidelse av skolens areal nordover.
Utvidelse av idrettsanlegg
Idrettslaget er en annen viktig institusjon i lokalsamfunnet. Idrettslaget har skaffet seg arealer for utvidelse
av idrettsplassen med treningsfelt.
Trafikksystem
Torp Bruk og de framtidige byggeområdene vest for
Sarpsborgveien må ha en ny hovedadkomst. Den er
foreslått tilknyttet en ny rundkjøring i krysset
Sarpsborgveien / Torpegata.
Roald Amundsens vei
Roald Amundsens vei er den tidligere riksveitrasèen
gjennom Torp. Det er idag en gate med blandet transport og adkomstfunksjon. Fartsgrensen er 50-60 km/t.
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TRAFIKKSYSTEM
HOVEDVEISYSTEM
KOLLEKTIVRUTER
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TRAFIKKSYSTEM
GANG- OG SYKKELVEINETTET

GLOMMASTIEN
GANG- OG

SYKKELVEIER

FORTAU
KJØRBARE GANGVEIER
restriksjoner på hastighet
eller andre tiltak som
prioriterer gående og
syklende foran biltrafikk

TILTAK

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING PÅ TORP

TRAFIKKSYSTEM • TRAFIKKSIKRING
Gang- og sykkelvei langs Sarpsborgveien.
Stadfestet reguleringsplan for hele strekningen. Ikke bygget. Oppstart 1996.
Diverse tiltak langs Roald Amundsens vei.
Stadfestet plan for fortau langs Roald
Amundsens vei på strekningen
Torpebergveien - Fogts gate. Bare mindre
deler gjennomført. Må prioriteres.
Nye planer for strekningen ned til
Sarpsborgveien må utarbeides. Noen
busshumper etablert. Må vurderes på nytt.
(Flere og bedre utforming).
Nye underganger for kryssing av
Sarpsborgveien. Stadfestet i gjeldende reguleringsplan.
Rundkjøring foreslås etablert. Endret reguleringsplan må utarbeides.
Brostrøms vei gjøres gjennomgående i form
av gang- sykkelveiforbindelse.
Minirundkjøring foreslås etablert i krysset
Rogneveien / Ringveien for å redusere
hastighet og øke sikkerheten for lekende
og gående.
Støyskjermingstiltak langs Sarpsborgveien
på kortere eller lengre strekninger. Til
Moumkrysset. Lokale skjermingstiltak må
også vurderes.
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TILTAK
For å kunne etablere fortau langs Roald Amundsens vei, mellom eksisterende
tomtegrenser, uten vesentlige inngrep bør dimensjonene i tverrprofilet være som
vist på prinsippskissen. Veien vil kunne ta ÅDT (årsdøgntrafikk) på 1500 kjøretøy
(anbefalt av Statens vegvesen), men den vil også kunne tåle større trafikk.
Det er idag innført noen fartsdempende tiltak i form av humper. I kombinasjon med
busstrafikk fungerer ikke humpene helt tilfredsstillende.
Av hensyn til trafikksikkerheten og kombinasjon skolebarn på smale fortau anbefales det at humpene bearbeides til “busshumper” med 50-75 m avstand. Dette
kombineres med at fartsgrensen reduseres til 40 km/t.
Løsningen anbefales av Vegdirektoratet (“Vei- og gateutforming” nov 1992).

TILTAK
GRØNN STRUKTUR
Elva med et mangfoldig elvebredd, Torpelunden,
idrettsplassen, lekeplassen og løkker i tettbebyggelsen
og nærliggende skogsområder er de viktigste elementene i grønnstrukturen.

Turveisystem
Glommastien er nylig etablert. Den er et svært viktig
tiltak for å gjøre elvebredden tilgjengelig som
rekreasjonsareal. Den er også et første skritt for å gjøre
en ansiktsløfting av elvebredden. Det er viktig å ta vare
på og videreutvikle det biologiske mangfold langs elva.
Småbåthavna og brygge for gjesteanløp er også viktige
innsalg her.
Det finnes turstier og løypenett i de større skogsområdene Vettatoppen og Østsidenmarka. Noe av det er merket, det meste umerket. Gjennom Kjølbergskauen går
også en merket tursti. Det er ønskelig med en
videreutvikling av det merkede løypenettet. Dette nett
bør også forbindes med Glommastien.

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING PÅ TORP
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TILTAK

TILTAK
Vern og nyplanting av trær
På Torp finnes mange flotte trær. Spesielt kan nevnes
furutrær og bjørker. Disse er viktige innslag i det
fysiske miljø på Torp. En større bevissthet omkring
dette er ønskelig for å sikre trærne for framtiden.
I planutkastet er det vist flere forslag til nyplanting. Det
gjelder langs riksveien, ved idrettsplassen, langs den
nye veien mot Torp Bruk i det nye boligområdet og
rundt noen eksisterende plasser og lekeområder.

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING PÅ TORP

25

26

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING PÅ TORP

TILTAK
Utvidelse av idrettsanlegg m m
Planlagt utvidelse av idrettsanlegget er vist i forhold til
disponibelt areal for service og hovedavkjørsel.
Samlokalinsering av slike funksjoner har en gunstig
gjensidighet. Bl a kan parkeringsarealene knyttes sammen.

TILTAK

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING PÅ TORP

Torpelunden
Er et tradisjonelt friområde som har forfalt og vokst
igjen. Området bør sikres som friområde, rustes opp og
underlegges et vist vedlikehold. Dammen bør graves ut
og scenen og festplassen rustes opp. Utkast til plan er
vist på skissen.
Sikring som friområde kan gjøres gjennom reguleringsplan. Det vil være naturlig å ta Torpelunden i det reguleringsplanarbeidet som er igangsatt for Torp Bruk og
områdene mellom Torpelunden og Torpeberget.
Området krever et minimum av vedlikehold dersom det
skal være attraktivt. Dugnadsinnsats kan være en vei å
gå og vi har registrert stort engasjement og interesse for
dette blandt naboer.
Statusen for Torpelunden kan også heves ved å ha
lokale arrangement i parken som trekker mye folk
(f.eks. 17 mai).

Scene ved festplass

Forslag til inngangsportal til parken
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TILTAK

TILTAK
Byggeområder
Nye byggeområder er vist på forslag til kommuneplan
for Torp.
For Torp Bruk og de nye byggeområdene må det utarbeides reguleringsplan.
Planen er svært avhengig av at vegvesenet aksepterer
den nye hovedadkomsten.
Når det gjelder blått areal betegnet som uspesifisert
byggeområde så signaliserer dette at alternative
muligheter må vurderes, f.eks. gjennom et reguleringsarbeid.
Lokalisering av ny hovedadkomst til Torp Bruk, som
foreslått på planutkastet, vil forenkle trafikksystemet og
definere klarere skiller mellom boligområdene og
næringsformål som i neste omgang vil gi et sikrere
trafikksystem.
Rundkjøringer har som kjent også en hastighetsreduserende effekt og vil være en markering av at man
passerer gjennom tettstedet Torp.

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING PÅ TORP
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TILTAK
Nytt boligområde
Utkast til nytt boligområde er vist i planen. Området
knytter seg til den gamle strukturen på Torpeberget.
Skissene bygger på prinsipper for stedstilpasset boligbygging.

TILTAK
Lekeplass v/Strøms vei
Opprustningen av lekeplassen som er påbegynt bør
videreføres for å trekke opp klarere avgrensinger mellom de kjørbare gangveiene til boligene og lekeareal.
Området kan på lengre sikt bli en del av skolens uteområde ved en evt utvidelse av skolen.
Fortau fram til Stenbekkveien
Etableres som en del av skoleveien fra Moumgata og
inn i Slembekkveien.
Beplanting foran næringsbygget kan gi trivligere og
tryggere inn/utkjøring.

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING PÅ TORP
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Nærmiljøtiltak
“Torget” rustes opp som torg og møteplass. Det etableres klarere avgrensing mellom
kjøreareal/parkering og fotgjengerareal ved hjelp av heller/gatestein. Tuntre plantes.
Møblering med benker, sykkelstativ og leskur for bussholdeplass.

TILTAK
Kiosken ved Sulfatveien/Roald Amundsens vei (idrettslagets) vurderes flyttet til gavl i
eksisterende bygning mot torget.
Aktiviteter (tipping m v) kan utvides til kaffeservering (møtested) og kan gi nytt liv til
torget.

Før

Etter

TILTAK

Lekeplass ved Ringveien
Eksisterende lekeplass ved Ringveien er et viktig friområde i Snørn-området.
Med enkle tiltak kan området også gjøres mer attraktivt
for andre aktiviteter enn ballspill. Det foreslås et asfaltert
areal ved lekeplassen og en asfaltert sykkelsti rundt
området. Dette vil kunne trekke sykkelaktiviteten for de
minste bort fra gatearealene.

Krysset Ringveien / Rogneveien
Det firearmede krysset er et meget svakt punkt
trafikksikkerhetsmessig. I tillegg til at trafikken ofte har
stor hastighet tiltrekkes unger til det store asfaltarealet her
og krysset blir et farlig “møtested”. Det foreslås etablert
minirundkjøring med tuntre.

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING PÅ TORP
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TILTAK
Byggeskikk
På Torp finnes mye gammel bebyggelse. Noe er godt
bevart i opprinnelig karakter, men størsteparten av
bebyggelsen har blitt uheldig ombygd. Uharmoniske
vindusløsninger, uheldige fasadematerialer og fasadedetaljer samt uheldige tilbyggsløsninger er dessverre
svært vanlig på Torp. Dette problemet deler Torp med
mange andre tettsteder.
Bevisstgjøring og informasjon av befolkningen er viktige tiltak for å påvirke en bedre byggeskikk.
Husbanklån på antikvarisk grunnlag, byggeskikkpriser
og liknende tiltak er viktige stimuli.
Selv om holdningene til gamle hus har forandret seg de
siste årene, er det nødvendig med mer informasjon på
det generelle plan. Det er også nødvendig å gi råd i
mange enkeltsaker. Idag står i noen grad
Fylkeskonservatoren til tjeneste med slik rådgiving.

Typisk eksempel på ødeleggende fasadeendringer

Godt eksempel på vellykket restaureringsarbeid

De kommunale bygningsmyndigheter kommer ofte
først inn i en byggesak med bygningsvernaspekter.
Dersom ikke kommunen selv kan opprette rådgivningstjeneste kan en kommunalt organisert såkalt "fri
arkitekthjelp" være en mulighet. Kommunen betaler da
interesserte og engasjerte arkitekter f.eks. 10 timer til
slik hjelp for en enkelt byggherre. Kommunen vurderer
selv hvem som skal tilbys slik hjelp.

TILTAK

PILOTPROSJEKT FOR BYGNINGSRESTAURERING

Den gamle skolebygningen har også fått uheldige
fasadeendringer. En viktig signaleffekt vil det ha hvis
skolen kunne restaureres som et pilotprosjekt.Den er jo
en markant bygning og det vil være et godt trekk om det
offentlige går foran.
Det nye boligområdet bør utformes med en stedstilpasset bebyggelsesstruktur. Hvis dette lykkes, vil dette
være viktig i arbeidet med å løfte stedskvaliteten på
Torp.

PRINSIPPER FOR FRAMTIDIG UTVIKLING PÅ TORP

35

36

SLUTTORD
Nærmiljøprosjektet på Torp vil ved fremleggelse av
denne rapporten gå over i en ny fase. "Stedsanalysen"
og "Prinsipper for framtidig utvikling på Torp" som
omhandles her, vil være et dokument som skal legges til
grunn for den videre prosessen.
Det er et overordnet mål at foreslåtte miljøforbedringstiltak skal gjennomføres og realiseres gjennom handlingsplaner og budsjetter.
I denne prosessen er det av avgjørende betydning at
lokalbefolkningen på Torp, fagansvarlige og politikere
blir involvert i arbeidet. Det er allerede nedsatt en prosjektgruppe bestående av:

Gamle gateløp på Torpeberget og Snørn

Gunnar Ringstad (Kommunedel Borge)
Finn Brostrøm (Eldrerepresentant)
Jan Trulsen (Repr. for organisasjoner og lag)
Steinar Holm (Repr. foreldre og barn)
Terje Tjernås (Plan og Miljø)
Terje Heen (Plan og Miljø)
Per Johansen (Repr. foreldre og barn)
Sverre Gjølstad (Rode Borge / Østsiden)

