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Forord

I Miljøbyprosjektets handlingsplan
for lokalsamfunn er et av målene
å gjennomføre stedsanalyser og
lage tiltaksplaner for samtlige 
23 lokalsamfunn i Fredrikstad. 
Arbeidet skal munne ut i en 
"lokalsamfunnsrapport". Målet for
miljøbyprosjektet er på sikt å snu
utviklingen av lokal-samfunnene 
i Fredrikstad i en mer demokratisk
og miljøvennlig retning.

Lokalsamfunn med varierte tilbud
er viktige elementer i en miljø-
vennlig bystruktur, og for gode
oppvekst, bo- og leveforhold. De
gir mulighet for deltaking, sosialt
liv og tilhørighet. Mange tjenester
og tilbud i nærområdene betyr
mye for folks levekår, og bidrar til
å redusere transportbehovet.

For å forstå Trosvik som sted, 
tar denne stedsanalysen sikte på 
å kartlegge Trosviks befolknings-
og boligdata, næringsvirksomhet,
landskap, kulturminner, historisk
utvikling og grønnstruktur.

Fredrikstad er inndelt i 23 lokal-
samfunn og ennå flere nærmiljøer.
Vi har fulgt "areal- og transportpla-
nens" senterinndeling i vårt lokal-
samfunnsarbeide, og grensene føl-
ger SSBs grunnkretser, slik at sta-
tistikk kan knyttes til hvert lokal-
samfunn.

Arbeidet med å utvikle lokal-
samfunnsrapporter" er et nybrotts-
arbeid ikke bare i Fredrikstad, men
også nasjonalt.

Det fantes hverken på nasjonalt
eller kommunalt hold noen modeller
for hvordan "områdebasert 
planlegging med medvirkning"
skulle eller burde foregå. Vårt valg
har da også falt ned på en "åpen"
prosess, der vi drar nytte av våre
erfaringer fra andre lokalsamfunns-
prosjekter– mens utfordringer og
behov for tiltak i hvert lokalsam-
funn varierer.

Grunnleggende kjennetegn ved et

godt lokalsamfunn er bl.a. at:

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 rekreasjons-
arealer finnes internt, samtidig
som adkomst til større tur- og
rekreasjonsområder er sikret via
gang-/sykkelveier.

Lokalsamfunnet har førøvrig et
sammenhengende gang- og sykkel-
veinett 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 lokal-
samfunn.
Ressursbruken er minimerende.
Areal- og energiforbruk pr. inn-
bygger bør være synkende.

I et bærekraftig samfunn er trans-
portbehov og ressursbruk redusert
til et minimum. Dette innebærer at
folk må få dekket flest mulig av
sine behov i lokalsamfunnet.

Siktemålet med dette arbeidet er å
utvikle lokalsamfunnene i pakt
med de mål og anbefalinger som
er utarbeidet. Prosjektet skal være
mangfoldig og ha et helhetlig 
perspektiv, og det skal legges til
rette for en best mulig deltagelse
fra lokalbefolkningen.

Engasjement fra beboere i plan-
og beslutningsprosesser er en 
forutsetning for den lokale bære-
kraft. 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 samarbeidet mellom
den offentlige og private innsats.
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Lokalsamfunnet er det viktigste
innsatsområdet for å få til en 
dreining mot større bærekraft. .
Måten vi innretter hverdagslivet
på virker avgjørende på byens
totale ressursbruk. Redusert 
forbruk, kildesortering av avfall,
miljøvennlig og redusert transport,
forståelse for naturen m.m., finner
sted i et lokalsamfunn med boli-
ger, skoler og barnehager.

Gjennom arbeidet med lokal-
samfunnsrapporten har hele lokal-
samfunnet hatt anledning til å
delta på de arrangerte åpne møtene
og gi innspill til prosessen enkeltvis,
eller gjennom de som representerer
lokalsamfunnet i arbeidsgruppa. 
I arbeidsgruppa er deltakerne for
lokalbefolkningen, skolen og lokale
organisasjoner, lag og foreninger,
gitt aktive roller som informanter,
kunnskapsformidlere, samarbeids-
partnere og beslutningstakere.

Prosjektdeltakerne ble invitert til å
medvirke i en planlegging med en
bred miljøtematikk, som bl.a. inne-
holdt deres hjertesaker og/eller
utfordringer som var sentrale for
dem. Miljøbyprogrammets helhet-
lige perspektiv og mangfoldige
tematikk viser også at Trosvik-
prosjektet har hatt et bredt utgangs-
punkt med få begrensninger– 
bortsett fra at rammen var en 
ressursvennlig utvikling.

Tematikken for stedsanalyser slik
vi ser det i de lokalsamfunns- 
rapportene som hittil er gjennom-
ført er mangfoldig og spenner
over så ulike tiltak som bevaring
av kulturminner og kulturland-
skap, istandsetting av lekeplasser,
fornying av lokaldemokratiet, 
ivaretaking av biologisk mangfold,
trafikksikringstiltak, etablering av
arenaer for sosialt liv, byggeskikk,
kollektivtrafikk, stedstilhørighet 
og tjenestetilbud.

Prosjektet og tiltakslisten som fram-
står i denne rapporten, vil naturlig
nok skape en del forventninger i
lokalsamfunnet Trosvik. Det dreier
seg jo om konkrete forslag som for
alle føles nære både i tid og rom.
Tid ved at det gjelder situasjonen
"her og nå", og rom ved at det er
saker i eget nærområde som gis
prioritet.
Prosjektet har midler til å igang-
sette noen ikke altfor kostnads-
krevende tiltak.
I så måte er det svært viktig å 
ha gjennomført denne helhetlige
analysen, som selv om dokumentet
ikke er juridisk bindende, vil ha
status og stor gjennomslagskraft
når nye tiltak skal prioriteres i
Fredrikstad kommune.

Også i forhold til fylkesnivået vil
stedsanalysen  og tiltakslisten bli
brukt som "brekkstang" for å finne
forståelse for lokale utfordringer
som krever statlig eller fylkes-
kommunal bistand.

Målet er å skape flere møteplasser
for folk som har lyst og evne til å
utvikle lokalsamfunnet sitt. 
Det skal skapes en arena for felles-
løsninger, samtidig som det handler
om å styrke demokratiet og folks
lyst til å delta.

Lokalsamfunnsprosjekt

Trosvik



Fakta om lokalsamfunnet Trosvik

Lokalsamfunnet Trosvik ligger i
kommunedel sentrum, Fredrikstad
kommune. Området avgrenses av
Seutelven i vest, Vesterelva i sør,
Holmegata og Oredalsveien i øst,
og Ambjørnrød i nord.

Lokalsamfunnet har ca. 5500 inn-
byggere (2000). Lokalsamfunnet
har sitt primære lokale senter med
servicetilbud som dagligvareforret-
ning og bensinstasjon ved
Christianslundkrysset.  
Offentlige servicetilbud innen pleie-
og omsorg er lokalisert utenfor
lokalsamfunnet nærmere sentrum.

Området dekker et areal på ca.
2870 mål.

Fredrikstad kommune, Geodata-
avdelingen har utviklet et web-
basert innsynsverktøy mot kom-
munens kartbaser.
Det er Lokalsamfunnsprosjektet i
Fredrikstad som har vært pådriver
og premissgiver for den kart-
tjenesten som i dag foreligger. 
I applikasjonen ligger det plandata,
både kommuneplan, kommune-
delsplaner og reguleringsplaner
med bestemmelser. For nærmere
informasjon henvises til web-siden:
http://kart.fredrikstad.kommune.no/
kommuneatlas.html
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Stedsanalyseum/Stra

Grunnkretser



Lokalsamfunnets definisjon er
Trosvik skolekrets, som består av
grunnkretsene:

Holmen vest
Trosvikberget
Seut/ Fjellberg
Trosvik
Trosvikhavna
Skrellen/Lia
Labråten/ Riisløkka
Gluppe/ Pettersand
Christianslund
Sandbæk

Vestsiden helsestasjon,
Hassingveien 34
Åpen omsorg sentrum, avd.
Holmen, Seierstensgata 2
Glemmen bo- og servicesenter,
Gamle kirkevei 58
Holmen eldresenter, Seierstengata 2
Åpen Omsorg Fjeldberg, Floaveien 7
Fjeldberg sykehjem,  Fjeldberg 5
Østsiden eldresenter, Borgarveien 1

Den norske kirke

Glemmen menighetskontor,
Nygaardsgt. 28
Glemmen kirke
Vestre Fredrikstad kirkegård og
gravkapell, Teglverksveien

Trosvik barneskole,
Unnebergveien 19
Seiersten ungdomsskole,
Seierstengata 21 (flytter ut av
Trosvik lokalsamfunn til
Kvernhuset ungdomsskole 2002
(Ambjørnrød lokalsamfunn).
Fredrik II videregående skole,
Veumv. 18 (avd. Frydenberg) og
Merkurv. 2 (avd. Christianslund),
fylkeskommunal skole.
(Steinerskolen i Fredrikstad,
Gunbjørgsv. 1, Rolvsøy)

Barnehager

Trosvik barnehage, Unnebergv. 17,
åpnet i 2000, fire-avdelings barne-
hage med plass til ca. 100 barn.
Lyngmo barnehage (privat),
Labråten 76
Riisløkka familiebarnehage,
Riisløkka 25a
Slangsvols minde barnehage 
(privat), Veumveien 88

Ungdomsklubber

Trosten fritidsklubb,
Unnebergveien 19
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Trosvik barneskole

Fredrik II

Seiersten ungdomsskole



Den private næringsvirksomhet
innen området er hovedsakelig
konsentrert langs Mosseveien og
rundt Christianslundkrysset, i tillegg
er en del virksomheter lokalisert
innen Holmenområdet. Det er stor
variasjon i type virksomhet, fra
dagligvarehandel til bil- og båtfor-
handlere og verksteder, byggvare-
handel, samt flere mindre service-
og konsulentbedrifter.
De største offentlige arbeidsplas-
sene i området har tradisjonelt
vært skoleinstitusjonene. Av de
private kan Brynildsens fabrikker
og NTP nevnes som eksempler på
arbeidsplasser som har hatt stor
betydning i området.
Gårdssalg/salg av grønnsaker og
frukt er en fast aktivitet i sommer-
sesongen ved Hydro Texaco ved
Christianslundkrysset, og på
Hjørnerød gård.

Velforeninger 

Jorunbuen vel
Eketoppen vel
Paul Holmsensvei vel
Joruns vei vel 
Holmen vel
Knipleveien BRL I & II
Onsøyveien vel
Gydas vei velforening
Holmen vel
Christianslund vel
Labråten/Pettersand vel

Idrett

Fredrikstad Roklubb v/Fjeldberg
Fjeldberg Båthavn/Floa
Trosvik Idrettsforening, Mølleveien 9
Fredrikstad Fotballklubb, Mads W.
Stangs gt. 20
Stjernen (dekker hele Fredrikstad
kommune), Utfarten 16
Fredrikstad Motorbåtforening,
Motorbåtforeningen Tøffe,
Trosvikstranda (underavdeling
Stiftelsen Fredrikstad
Fartøyvernsenter) 
Fredrikstad sportsdykkere,
Trosvikstranda 
Fredrikstad Seilforening 
Fredrikstad Innebandyklubb 
(dekker hele Fredrikstad) 
Fredrikstad Idrettsforening
(dekker hele Fredrikstad kommune),
Åsebråtv. 42

Musikk

Trosvik Skolekorps 
Trosvik skolekor 
Trosvik blanda kor
Storbandkompaniet

Ungdom

Lyngmo barne- og ungdomsarbeid
Glemmen KFUM Speidergruppe
Rustlers MC, Trosvikstranda
Chopper Freaks MC, Seut

Annet

Trosten fritidsklubb
Glemmen Blå Kors/ Blå Kors 
Vestre Glemmen Arbeiderlag
Vestre glemmen pensjonistforening
Fredrikstad kommunale 
pensjonistforening
Fredrikstad og omegn 
kaninavlsforening

Trosvik skole, Unnebergveien 19
Seiersten skole, Seierstengata 21
Metodistkirkens diakonsenter
Harald, Pettersand
Fredrik II, avd. Frydenberg og
Christianslund
Seiersten Misjonshus, Holmegata 21
Emmaus, Indremisjonens bedehus,
Augensens vei
FFK klubbhus, Mads W. Stangs gt.
Fredrikstad Roklubb, 
Fjeldberg Båthavn
Trosvik Idrettsforening klubbhus,
Th. Thommassens vei
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Næringsvirksomhet

Arbeidsplasser

Foreninger og organisasjoner Forsamlingslokaler

Fra Mosseveien



Kartet viser oversikt over retur-

punkter og miljøstasjoner i Trosvik

lokalsamfunn.

Kompostering

Innbyggerne i Fredrikstad kommune
kan hjemmekompostere sitt mat-
avfall/våtorganisk avfall.
Forutsetningene er at man må ha
velegnet plass til beholderen, og en
hage å bruke ferdigkomposten på.
For å kunne avtale om hjemme-
kompostering må man delta på et
to-timers gratis komposteringskurs,
og ha en godkjent beholder.
Hjemmekompostering er resirkule-
ring av næringsstoffer i avfalls-
kilden, og resultatet blir et jord-
forbedringsmiddel i form av ferdig
kompost. Fordi vanninnholdet i
det våtorganiske avfallet er høyt,
har dette avfallet liten forbren-
ningsverdi. Med hjemmekompos-
tering blir det unødvendig å trans-
portere dette avfallet til forbren-
ningsanlegget.

Alle i kommunen som har en hage-
flekk på 200 – 300 kvm eller mer kan
inngå kontrakt med kommunens
renovasjonsavdeling om hjemme-
kompostering. Hvis det er ønskelig
kan flere familier (maks 6 – 8 
personer) gå sammen om en 
kompostbinge.

De som skriver kontrakt om 
hjemmekompostering får renova-
sjonsavgiften redusert med 35%. 
I tillegg subsidieres innkjøp av
kompostbinge. Restavfallet vil bli
hentet hver 14. dag hos dem som
hjemmekomposterer. For nærmere
informasjon vises til nettsiden: 
www.fredrikstad.kommune.no/
tjenester/Teknisk/TD/Kompost/
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Returpunkter, miljøstasjoner og kompostering

Miljøstasjon



Verden går fremover. I dag får vi
plastposer som er resirkulerte og
vi kan få kjøpt papirposer. Vi kan
levere alt i nærmiljøet (se liste
over steder bak i heftet). Klær,
leker og andre bruksgjenstander
kan vi også levere til loppemarked
eller Fretex. Vi kan også med for-
del bruke ting lengre eller i større
grad reparere ting. Alt dette er
med på å redusere avfallsmeng-
den betraktelig.

Kompost

Det som er mest merkbart med 
kildesorteringen er matavfalls-
ordningen. Vi produserte før 
(husholdning på 5) 1,5 pose med
søppel hver dag. Nå er det 0,5
pose pr dag. Alt av matavfall, 
forutenom eggeskall kan legges i
komposten. Og det er da en merker
hvor mye matavfall det egentlig er
i en husholdning. Vi skal ikke
romantisere hverken lukten i
avfallsbøtten eller i komposten,
men det er greit.
Kommunen holder gratis kompost-
kurs og selger rimelige kompost-
binger. På kurset lærer en hvordan
en håndterer matavfallet og hvor-
dan en rekeaften med hvitvin kan
få helt nye dimensjoner. Innføring
av kompost reduserer avgiften på
avfallshåndteringen med 35% og
du får en meget bra jord. Jorden

kan brukes i blomsterbed, plen
eller potter. Og når du da vet at
det er laget av ditt eget matavfall
føles det bra, og blomstene ser
nesten penere ut. 

Edmund Burke har sagt:
”Ingen begikk en større feil enn
han som ikke gjorde noe, fordi
han kunne gjøre så lite”

Økologisk hagebruk?

Vi er glade i hagene våre og er
flinke til både å stelle dem og
bruke dem. Men vi bruker for mye
giftmidler. Det er enkelt å bruke
naturens egne metoder. 
I mars/april når snøen og kulda
slipper taket er det tid for gjøds-
ling. Da lønner det seg å bruke
kalk og spre det utover plenen.
Fordi luften er forsuret har gress-
plener ofte for høy PH-verdi som
bl.a. lager mose på plenen.
Kunstgjødsel  er ikke i dag en nød-
vendighet. Det finnes mange slag
av naturlig gjødsel; kompostjord,
dyregjødsel, tang og tare, treaske
(i disse vedtider) og neslevann.
Ved å bruke disse mulighetene
reduserer vi giftstoffene betrakte-
lig og åpner samtidig en verden
for våre ”ville naboer”. Med ”ville
naboer” menes sommerfugler,
pinnsvin, mus, flaggermus, 
humler, fugler, meitemark etc. 

Alle disse artene tilhører vårt 
økologiske system og er viktig for
at naturen skal fungere.
Plantevernmidler er gift og en kan
redusere skadedyrene med å
bruke naturens egne metoder.
Andre eksempler er å plante ring-
blomster ved kålen slik at kålsom-
merfuglene tiltrekkes disse i stedet
og marihøner mot bladlus. 
I byen trenger vi steder som er
viltvoksende, dette er bostedet for
mange av våre ”ville naboer” som
igjen kan skape mye glede.

Grønn Hverdag (tidligere
Miljøheimevernet) kan gi mange
råd og svar vedrørende økologisk
hagebruk. La oss bruke denne
våren og de som kommer senere
til å tenke litt nytt her på Trosvik.
Tenk miljø og få enda vakrere
plen, blomster og dufter.

Fritt av beboer i Trosvik lokalsamfunn,

Camilla Eidsvoll.

Litteratur: Hareide, Dag; Naturligvis.
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Pr. 01.01.2000 var det registrert
totalt 2434 boliger i lokalsamfunnet
Trosvik.
Tabellene viser at Trosvik hoved-
sakelig er et boligområde, med
noe industri og næringsvirksomhet
langs Seutelven.
Over halvparten av boligene i
området er frittliggende eneboliger,
4-6 roms boliger er dominerende.  
Holmen og Trosvikberget er de
eldste boligområdene, nærmest
sentrum. Grunnkretsene i nord;
Labråten/Riisløkka, Gluppe/
Petersand og Sandbækk ser vi er
hovedakelig bygget ut på 60-tallet.
Disse grunnkretsene har også det
største antallet av boliger.
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Boligmassens gj. snittsalder pr. grunnkrets

Boligdata

ELDST

YNGST



Boligbygging i området tiltok etter
2. verdenskrig og nådde en topp
på 80-tallet. I denne perioden ble
nærmere 2/3 deler av områdets
boligmasse oppført.

Se forøvrig Historisk utvikling og
Kulturminner.
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Boligdata



Befolkningsfordelingen viser at 
det er de yngre områdene som
har flest innbyggere.  
Pr. 01.01.2000 er det registrert 5510
innbyggere i området.
Gjennomsnittsalderen er relativt
lik i alle grunnkretser bortsett fra
Fjeldberg, som har lavt antall inn-
byggere, og stor andel av disse er
beboere på Fjeldberg sykehjem.
Alderssammensetningen gjen-
speiler utbyggingsperiodene;
aldersgruppene fra 20-60 er rela-
tivt like i antall, de som etablerte
seg her på 60-tallet er ofte blitt
boende, deretter er området grad-
vis blitt fortettet ved tilflytting av
yngre aldersgrupper. Tall for inn-
og utflytting for en to-årsperiode
på slutten av 90-tallet viser at inn- 
og utflytting er relativt jevn.
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Trosvik ligger på sørvestsiden
av gamle Rolvsøya, som er en
del av det store granittfeltet som
karakteriserer hele søndre
Østfold. Granitten her er minst
1500 millioner år gammel, 
fra jordas urtid. Landskapet er
formet av isens bevegelse mot
sør-sørvest, og karakteriseres av
smale langdaler som følger
strukturen i berg-grunnene i
NNØ-SSV retning,  f. eks.
Oredalen. Dalene er adskilt av
skogkledde åser, toppet av jevne
plane flater, eksempelvis
Kniplefjellet.
Langdalene er avbrutt av mindre
kryssende tverrdaler og bekkefar,
disse benyttes i dag f.eks. som
gangforbindelser på tvers av
boliggatene på Gluppe, Petter-
sand og Labråten.
Nord for Trosvik ligger Veum-
dalen, et av de største dalførene
i området.
Trosvik preges av flere mindre
parallelle åsrygger og dalfører,
med høydeforskjell opp til 20-30
meter. Noen av åstoppene ligger
opp til 70 m.o.h.
Denne rytmen i landskapet har
vært avgjørende for plassering
av bebyggelse og ferdselsårer.

Åsenes nordsider stiger vanligvis
jevnt opp i form av skrånende
svaberg, som resultat av isens
trykk og skuring.  
I sør faller derimot åsene som
regel i brattere uregelmessige
stup. Åsenes sørside er senere
utsatt for frostsprenging, land-
skapet er oppsprukket og består
av skrenter og steinblokker.  

Forhistorisk tid

Ved slutten av den siste istiden
for ca. 10.000 år siden, lå havet i
dette området hele 180 m høyere
enn i dag (den marine grense).
Trykket fra de smeltende ismasse-
ne avtok, og landet begynnte å
heve seg, de første 7-800 årene
med ca. 70 meter. Landhevingen
gikk saktere etter hvert; i de siste
100 år har denne delen av
Østfold steget med ca. 30 cm.  
Åstoppene ble synlige som øyer
for 8-9000 år siden.
Det finnes spor etter strandlinjer
rundt om i hele bygda, som
skjellbanker og strandhakk, de
høyeste i opp til 63 m.o.h.

Granitten er en hard, sur og
tungt forvitrende bergart, og 
har derfor ikke avgitt mye løs-
avleiringer som kunne danne

grunnlag for jordsmonn og 
plantevekst.  
Det er derimot hovedsakelig
havavsetninger, løsmasser av
leire, sand og grus som isen og
smeltevannet fraktet med seg,
som dominerer de synlige over-
flatemassene. 
Disse jordlagene dannet grunn-
laget for de første bosetninger,
sammen med lune havner og
gode jaktområder. De første inn-
byggerne var jegere og fiskere,
som trakk nordover etter at isen
smeltet.  
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Biologisk mangfold

Med biologisk mangfold menes
variasjon mellom og innen alle
arter, samt økosystemene og de
økologiske prosessene som artene
er en del av. 
Kartlagte nøkkelbiotoper i området
er: Seutelva og deler av Skårakilen,
og Veumbekken.

Nøkkelbiotoper er definert som
områder som er særlig viktige for
bevaring av det biologiske mang-
foldet, fordi de inneholder natur-
typer, nøkkelelementer eller arter
som er sjeldne i landskapet.

Trosvik ligger på  sør-vestsiden av
Rolvsøya, som omrammes av
vassdragene Vesterelva (Glomma)
og Seutelva. Rolvsøya tilhører
således landets største vassdrag.
Seutelva, tidligere også kalt
Kjølbergelva, er en ca. 10 km lang
elvestrekning som renner fra
Skinnerflo til Vesterelva, og er en
sidegren av Glomma. Ved springflo
kan elva helt skifte retning, og føre
med seg brakkvann helt opp til
Skinnerflo. Elva er omgitt av rik
vegetasjon, noe som fører til akku-
mulering av organisk materiale og
gjengroing.  Den dominerende
vegetasjonstypen er takrørsump,
med innslag av dunkjevle og
kjempesøtgras. 

Andre karakteristiske arter er pigg-
knopp, fjæresaulauk, kvass-starr
og sennegras, samt sverdlilje og
selsnepe.
Elva var i sin tid nesten fullstending
gjengrodd, den ble renset opp og
gjenåpnet i hele sin lengde i 1985-
86. Ved elvas utløp i Vesterelva er
vernekvaliteten ødelagt, og ny jern-
banetrase kan true deler av verne-
kvaliteten langs elvestrekningen.
Av truede plantearter er det påvist
granntjønnaks, hornblad og snerp-
faksmose (funn fra 1988 ligger på
Botanisk museum i Bergen). 
Langs Seutelva finnes det områder
med fukteng og gruntvanns-
områder, engene nordover langs
elva blir beitet av hest.
Fuktengområdene har en frodig
vegetasjon, og er leveområder for
en mengde insekter og virvelløse
dyr.  
Kommunens målsetting er at 
arealer med fukteng ikke skal
reduseres, og husdyrbeite bør
opprettholdes. Strekningen er
kjent for et rikt fugleliv, 171 arter
er observert. Mange arter hekker 
i området, bla. a. vannrikse, myr-
sangere og sivsangere. Andre
arter benytter området som raste-
plass under trekket, og som jakt/
beiteområde.  De nedre delene av
Seutelva, som ofte er isfrie om 
vinteren, er betydningsfulle over-

vintringsområder for arter som
stokkand, hvinand og laksand.
Tiltak som fører til økt ferdsel i
området er ikke forenlig med
ønsket om å ivareta naturkvalite-
tene. Fuglelivet i området er
særlig sårbart for ferdsel i hekke-
tiden.

Jernbanetraséen parallelt med om-
rådet medfører ledninger som utgjør
kollisjonsfare for fugl i nærheten
av de viktige våtmarksområdene.

Veumbekken: I 1992 ble det lagt
fram en rapport som viste miljø-
status for de fleste bekker i kom-
munen. Av denne rapporten frem-
gikk det at vannkvaliteten i Veum-
bekken var dårlig, og det var påvist
både gjengroing, lukning og 
redusert dyreliv. Kommunens mål-
setting er å bedre miljøet i bekkene
generelt, slik at deres betydning
som naturlige rense- og filteranlegg
forbedres og økes. 
Veumbekken er lukket fra riksveien
og ned til dens utløp i Vesterelva,
den ble lagt i rør i 1939.
I Veumbekken renner Hjørnerød-
bekken, også kaldt «Kvernhus-
bekken», «Møllebekken» og «Stor-
damsbekken».
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Sverdlilje

Seutelva

Fjæresauløk

Veumbekken

Takrør

Selsnepe
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Kulturminnevern

Trosvik gård

Trosvik gård, våningshus før restaurering.

Med kulturminnevern menes alle
spor av menneskelig virksomhet i
vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske
hendelser, tro eller tradisjon til.
Med kulturmiljø menes områder
hvor kulturminner inngår som en
del av en større helhet eller sam-
menheng.

Fornminner

Trosvik ligger på Rolvsøy og
bygda er rik av fornminner fra
ulike tidsrom. Dette gjelder særlig
de områder som tidligst steg opp
over havnivået.
I de høyereliggende områder nord
for Trosvik (Ambjørnrød, Veum,
Strand) finner vi bl. a. flere
gravrøyser og hauger, bautasteiner
og flere bygdeborger fra jernalder,
mens i Trosvikområdet er det ikke
registrert noen fornminner. 
Når området først ble bosatt for
ca. 7000 år siden var det kun høy-
dene ved Gluppe som stakk opp
av havet som små skjær. 
I dette området har en funnet flere
steinalderøkser. Under et hus ved
Kniplebakken er det funnet en
tømmerøks. Den var laget av en
hard eruptiv bergart. Det er usikkert
om øksen er plassert der i senere
tid. Ved Seutveien er det funnet en
øks av flint. Den stammer fra en
gravplass fra stridsøkskulturen.

Det er først ved inngangen til kris-
ten tid at nyrydninger av gårder i
området tar til, sammen med opp-
deling av gårder i flere bruk.



Trosvik Gård
(Trosvik – av tros = kvas, kvist)

Gnr 210, bnr 1. Trosvik ble antagelig
ryddet i begynnelsen av kristen
tid. Gården var delt i to bruk frem
til svartedauen. Fra ca 1400 og til
1558 var gården i biskopeie.
Kongen overtok, men ved make-
skiftet ved Reformasjonen gikk
gården til den danske adelsmannen
Peder Christensen Harbau, og 
gården ble herregård og benyttet
som setegård.

Gården var vekselsvis i adelig og
borgerlig eie på 1600-tallet, men
det blir antatt at den hadde sin stor-
hetstid fra 1648 og frem til 1840.

Fra 1680 til 1696 var Trosvik i
Generalmajor Jean Gaspard de
Cicgnon eie. Han var guvernør i
Fredrikstad og arbeidet med
Fredrikstad befestning. I hans tid
var Trosvik et fristed for jesuitter,
han gav jesuittiske misjonærer
kost og losji. Etter at katolikkenes
misjonssete i Fredrikstad brant i
1690 fikk de holde messer og 
prekener på Trosvik.

Christian Werenskiold vendte hjem
til Norge i 1717 etter et mangeårig
opphold utenlands. Han ville bruke
sin farsarv til å bygge et storslått
herregårdsanlegg på Trosvik. Han
hadde planer om å lage et terasse- 

anlegg i fransk-italiensk stil på
eiendommen, "de hengende
hager", hvor det skulle være vand-
spring, grotter, eremitager og koller.
Hvor mye Werenskiold fikk utført i
de årene han eide gården er usik-
kert, men kollene i parken er det
som står igjen i dag.

Fra ca 1730 ble gården benyttet
som soldatslegdsgård.

Krigsråd Hans Siewers, magasin-
forvalter og skipsreder, eide gården
fra 1803 og til 1839. Han var en
meget rik mann. Da han kjøpte
gården var den i dårlig forfatning.
Det er høyst sannsynlig at han
oppførte det store, flotte herre-
gårdshuset som forefinnes på en
tegning datert 1826. Dette var et
mursteinshus, og parken og
hagen ble omlagt og "dekorert"
med kanoner. Videre ble det anlagt
driftsbygninger, potteri og skips-
byggeri. Hovedhuset lå nord for
det som i dag er hovedhuset.
Bygningen var i to etasjer med 
16 værelser og to kjøkken.

Ved krigsrådens død i 1839 ble
Trosvik solgt på auksjon og delt
opp i mange parseller. I 1860 ble
den kjøpt av Johan Larsen Unne-
berg, og hans sønn Ole overtok i
1865. De rev den store flotte 
bygningen og bygget hovedhuset
som står på gården i dag. Trosvik
var ikke lenger en herregård.
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Viktige kulturminner og miljø

Trosvik gård, parken

Trosvik gård, 1826

Labråten gård



Cicignoninnskrifter

Cicignoninnskrifter:
Festningsbygger Johan Caspar von
Cicignon residerte på Trosvik gård
1680-96. Han lot hugge inn i fast fjell
rundt omkring på eiendommen
forskjellige innskrifter.  

De fleste av innskriftene har et
religiøst innhold, noen kan sies å
være minnesmerker om Cicignon
selv og hans fremgang. 
Cicignoninnskriftene på Trosvik er
enestående i Norge, andre innskrifer
fra samme tid er enten kongemono-
grammer eller minnesmerker om
begivenheter.   
Hvis noen kjenner til inskripsjoner
som ikke er blitt registrert, så er
Fredrikstad Museum interessert i
informasjon om dette.

18 innskrifter er kjent, to av disse
er satt på løs sten, de andre er
hugget i fast fjell. Flere av inn-
skriftene består kun av et Jesus-
og/eller Mariamonogram (Jesus
Hominum Salvator, Maria Regina).

På Fjeldberg: hans valgspråk på
fransk:
Ma devise

Courage sans conduite
est un seigneur snas suite
Conduite sans courage - 
Pauvre personage

(Mitt valgspråk: En herre med mot
men uten dannelse er en herre uten
venner/ en herre med dannelse men
uten mot er en stakkarslig per-
son.)

På Christianslund: på tysk:
Dieser Brunn ist für

Nachbar und Reisende
O heiligste Dreifaltigkeit
Gibt Deiner ganzen

Christenheit
Dass sie dich stets bekenne frey

Ein Gott und der
Personen drey
(Denne brønn er for nabo og 
reisende/ O helligste Treenighet/
giv at hele din kristenhet/ alltid
fritt bekjenner deg/ en Gud av tre
personer.)

På to steder i parken på gården 
og ved Seiersborg: på latin:

Sancta Maria Ora pro
Nobis

og 
Sancto Jago Ora pro

Nobis.  
(be for oss)
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Trosvikholmen og Trosvikberget

Trosvikholmen, senere kaldt
Holmen, ble hovedsakelig bygget
på slutten av 1800-tallet. Her var
det blanding av arbeiderboliger og
småindustri. Generalplanutvalget
vedtok i 1973 at området skulle
bevares som boligområde.

Trosvikberget var et arbeiderstrøk
helt fra begynnelsen av 1800-tallet,
da den største andel av arbeider-
befolkningen i Glemmen bodde
der. På denne tiden vasket sjøen
helt inn til nedsiden av bebyggelsen
ved Trosvikgata. Området var 
på den tiden et av byens verste
slumstrøk, det var et tilholdssted
for nye innflyttere og her hadde
mange fattigunderstøttelse.  

Bevaring av Holmen som bolig-
områder ble vedtatt i 1973, det var
et pionerprosjekt, menneskenes
levevilkår ble satt i forgrunnen.
Trosvikberget ble behandlet til-
svarende på 80-tallet. Sikring og
bevaring av disse områdenes sær-
preg var et viktig mål i prosjektet,
som stilte strenge krav til nybygg.

Andre viktige kulturminner 

og miljø

Gamle Trosvik skole
Seiersten skole
Seutelvens Mek. Verksted
Trosvikstranda

Bygningsvern

Sekretariatet for registrering av
faste kulturminner (SEFRAK)
opprettet i perioden 1975-1995 et
register som omfatter opplysninger
om alle bygninger eldre enn år
1900. I registeret gis det opplys-
ninger om byggets alder, type,
funksjon, byggmåte m.m.  

Bygningene som er registrert i
SEFRAK er av høy alder og kan ha
stor verneverdi, selv om de fore-
løpig ikke er underlagt formelt vern.
SEFRAK omfatter også opplys-
ninger om bygg som er blitt fjernet
etter registrering.
Ifølge kulturminneloven(2000)
plikter kommunen å søke til
fylkeskommunen om riving eller
vesentligendring av bygg eller
anlegg oppført før 1850.
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Fra Trosvikberget 

Fra Trosvikberget 

Gamle Trosvik skole

Holmen 1860



Gårder i området i denne periode:

Trosvik gård

(Trosvik – av tros = kvas, kvist)
Gnr. 210. Trosvik ble antagelig 
ryddet i begynnelsen av kristen
tid. Trosvik gård var delt i to bruk
før svartedauden; gården hadde
sin storhetstid fra 1648 frem til
1840 (én bruker), da ble den solgt
på auksjon i mange deler. Trosvik
var et bispegods frem til1558.

På Trosvik var det i tillegg til mølle-
bruk på gården Stræbsomhet
både teglverk og skipsbyggeri
(begynnelse av 1800-tallet), og
pottemakeri (1816).
Teglverksvirksomheten var det 
første tegn til industri i området.
Teglverket hadde sin blomstrings-
tid samtidig med sagbruksindus-
triens storhetstid. Sagmøle fra
brukene var billig brensel for tegl-
verkene. Nærmere om Trosvik gård
under kapitlet om kulturminner.

Kniple

(Kniple - tidl. Kneple, av knepill
(knappr), brukt som navn på 
høyder) Gnr. 209. Gården Kniple lå
på begge sider av Knipleveien
(den gamle kongeveien). Den ble 
antagelig ryddet i oldtiden, og er
den eldste gården i søndre del av
Glemmen.  

På begynnelsen av 1800-tallet var
det en reperbane på Kniple (derav
Repslagerveien).
Gårdsbruket opphørte i 1911 (opp-
kjøpt av kommunen).

- Frydenberg, lyststed.
- Christianslund, gårdsbruk fram 
til 1946, våningshus brant noen år
senere. På slutten av 1700-tallet
ble det anlagt et repslageri/ reper-
banen på Christianslund, i tillegg
til en strømpefabrik, blekeri og 
fargeri (som ble nedlagt etter få år).
- På eiendommen er det en gammel
brønn med innskrift og navnet
Cicignon 1680. 
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1000 - 1860

Labråten



Sandbekk

Navnet Sandbekk finnes første
gang i 1784. Gården var tidligere
husmannsplass under Hjørnerød,
som ble ryddet i tidsrommet 1000-
1350. Sandbekk gård er den eneste
gården innenfor området som 
driver landbruk i dag. Virksomheten
utgjør to årsverk, og selve land-
bruksområdene til gården ligger
innenfor Ambjørnrød krets.
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Reperbane, Christianslund

Stræbsomhed møllebrukKart fra 1764



Gluppe gård

Tilhører Ambjørnrød. Ryddet i
perioden1000-1350. Gluppehavna
var husmannsplass under Gluppe,
og ble nedlagt på slutten av 
1700-tallet.

Andre gårder:

Lille Trosvik (Seiersten fra slutten
av 1700-tallet): første broen over
Evja (1770-årene) førte til Lille
Trosvik. Lå der hvor Seierstengt.
26 er i dag.
Labråten, utskilt fra Trosvik 1841,
hadde fem bygselplasser.
Stræbsomhed – møllebruk ved
Veumbekken fra 1820, nedlagt ca.
1932. To etasjers mølle med to vann-
hjul. Bla a. vindmølle på 1860-tallet.
Lia, tidl. plass under Trosvik fra
1840, gårdsdrift frem til 1932.
Riisløkka, en av i sin tid fem bygsels-
plasser under Labråten gård

Da svartedauden herjet, medførte
det mindre arbeidskraft. Dette
gjorde at deler av åkrene ikke ble
ryddet. Med mindre åkervidde
klarte de å opprettholde driften på
gårdene. 
De første befolkningstallene har vi
fra 1711 (skoskatt). Det bodde da 13
familier, som utgjorde 34 personer,
på Trosvik. Bygda ellers var tynt
befolket, og var først og fremst en
jordbruksbygd.  

I 1647 ble postvesenet opprettet,
og noen bønder ble utnevnt til
postbønder. Den nærmeste post-
gården til Trosvik var Hjørnerød i
nord.
På tidlig 1700-tall bodde engelske
handelsmenn både på Kniple og
Trosvik. Disse gårdene hadde på
den tiden tilsammen fem hus-
mannsplasser.
Ved folketellingen i 1801 var
Glemmens befolkning kommet
opp i 676 personer, derav 209 på
Trosvik gårds grunn.
Forstaden ved Vesterelven ble
opprettet 1735. Den strakte seg fra
Ferjestedet og helt til Evja. 
Helt fra Festningsbyen ble grunn-
lagt på 1500-tallet, var den blitt 
priviligert i forhold til ladestedet
(Forstaden) på vestsiden, men det
var her forholdene lå best til rette
for en kjøpstad.  
Allerede på 1700-tallet ble de første
tomtene på Trosviks grunn ved
Trosvikstranda festet bort til
"byhus", den eldste bevarte (men
ombygde) bygningen er nr. 16,
den huset i sin tid byens første
praktiske skole for håndverkere.
Trosvikstranda var området langs
Vesterelven fra Gelertsens gate til
Seierstenbryggen (senere "Verk-
stedsbrygga").
Trosvikberget ble først bebygget  i
1750-1800.

Teglverksindustrien var den eldste
industrien i Glemmen. Der båthavna
ligger i dag, ble Fjeldberg teglverk
startet i 1830-årene. Den ble drevet
i ca. 30 år til 1860, da kommunen
kjøpte tomten. Produksjonen var
liten, dette var før dampmaskinenes
tid. Produksjonsapparatet var hest-
dreven mølle, forming for hånd og
brenning i periodiske ovner.
Seutelven fikk sin første bro, en
smal trebro, i 1850.
Store Kongevei til Christiania var
ellers den viktigste ferdselsveien i
distriktet.
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Trosvik gård, typisk tunbebyggelse



Bebyggelse, stilarter og gatenavn

Klassisisme

Områdets tidligste stilart var 
klassisismen, som var rådende på
slutten av 1700-tallet frem til tidlig
1800 tall.
Byggeaktiviteten i distriktet var
relativt lav på dette tidspunktet, og
derfor finnes det få gjenværende
eksempler av denne stilarten. 
I Trosvikområdet er det kun
"Mørchegården", Trosvikstranda 16
(hovedbygningens eksteriør er
vesentlig forandret i 1980-årene). 
Stilarten kjennetegnes av regel-
messig og streng utforming av
bygningskroppen, takene er ofte
valmet/halvvalmet med svai ved
takfoten, og har ulike former av
arkoppbygg. Gavlmotiver i front-
fasade og andre antikke forbilder i
proporsjoner og detaljer er andre
typiske kjennetegn.

Nåværende våningshus på Trosvik
gård er fra 1860-tallet, kjellermur
antagelig rester fra våningshus fra
1700-tallet. Fjøsbygget på Trosvik
gård er et av få eksempler på sten-
fjøs i distriktet.
Fra 1826-1860 stod det et stort
våningshus i tegl på gården.

Flere gater i området har i senere
tid fått navn etter tidligere eiere av
Trosvik gård: Werenskiolds gate av
adelsfamilien Werenskiold;
Nørbachs vei (Nørbech var kjøp-
mann i Fredrikstad), Siewers vei
(krigsråd Siewers anla i sin tid
bl.a. Stræbsomhet mølle ),
Unnebergveien (Unneberg bygde
det nåværende våningshus på
Trosvik) og Kreftings vei (Carl
Herman Krefting var i en periode
ordfører i Glemmen).
Kjøniksens vei har sitt navn etter
familien Kjøniksen som har drevet
Labråten gård siden den ble fraskilt
fra Trosvik i 1841. Hjørnerød ble
fraskilt fra Trosvik rundt samme
tid, og Bramers vei har sitt navn
etter Hjørnerøds første eier.  E.H.
Mørchs gate: Mørch eide
Frydenberg og deler av Trosvik
gård på midten av 1800-tallet.
Aas-Wangs vei har navn etter
familien Aas-Wang, som i flere
generasjoner fra 1857 eide Kniple
gård.
Foremans vei, Stræbsomhet og
Mølleveien har navn etter mølle-
bruket Stræbsomhed og tre gene-
rasjoner av møllemesterfamilien
Foreman.
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Trosvikstranda 16

Trosvik torv, tidlig 1900-tall



Industri

I 1860 opphørte sagbruksprivilegi-
ene; det medførte generelt en stor
økning av arbeiderbefolkningen,
og som følge av det, et økt behov
for arbeiderboliger.

Fredrikstads trelasthandlere hadde
på slutten av 1800-tallet opparbeidet
seg en ledende stilling i sagbruks-
og høvleriindustrien i landet.  
I området var W. Gutzeits bruk
(senere Stang & Brecke) på Seiers-
borg av størst betydning, firmaet
drev dampsag og høvleri fra 1860,
i tillegg til en dampmølle i noen få
år. Brukseier Hans Gutzeit bygde
seg en villa på Seiersborg (mellom
Trosvikberget og Floa) i 1870, den
var omringet av en stor inngjerdet
park. Villaen ble revet på 1970-tallet.

Drammensfirmaet Georg Pettersen
& Co. drev Dampsag på Fjeldberg
Bruk fra 1875.

Møllevirksomheten på Stræbsom-
hed fortsatte og i 1860 ble det reist
en vindmølle der som stod i ca. 20
år. Møllemesterfamilien Foreman
var i tillegg områdets største leve-
randør av is, og de hadde planer
om bryggeri på stedet i 1875, som
det ikke ble noe av.  

Verftsindustrien er representert ved
Trosvikstrandens vestre Værft, som

på 1860-tallet drev med reparasjon
og bygging av skuter. 
P. B. Andersens Jernstøperi og mek.
Verksted ble etablert på Trosvik-
stranda i 1880, firmaets anlegg fra
1916 står fremdeles ved Trosvik-
stranda nr. 20 og 22. 

I 1917 ble Seutelvens Mek. Verksted
etablert, og var da eneste skips-
byggeri i Glemmen kommune.
Opprinnelig var det et allsidig
verksted innen industri og anlegg,
med spesialisering som skipsverft
etter andre verdenskrig. 

Ideal Mek. Verksted på Trosvik-
stranda ble etablert i dette 
tidsrommet.

På 1890-tallet ble det drevet både
veveri og fargeri på Seiersten-
holmen.

Sleipner motorfabrikk (motorverk-
sted og støperi) ble etablert i 1912,
under krigen var det hovedsakelig
vekst i høvelindustrien og kasse-
produksjon for ammunisjon og
matvarer. Hanssen og Kammeruds
kassefabrikk holdt til på den gamle
teglverkstomten i 1913-14, inntil
den brant ned.

To av de største bedriftene i 
området  ble startet opp under 
første verdenskrig: 
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1860-1919



Den viktigste virksomhet innen
tekstilindustrien i området ble startet
i 1917, Seiersborg Textilfabrikk i
Teglverksveien.  
Fire av byens kjøpmenn startet
fabrikken som veveri, med om-
legging til farveri i 1957. 
En av byens største arbeidsplasser,
Norsk Teknisk Porselen, ble etablert
på Seiersborg i 1916, med produk-
sjonsstart i 1919. 
NTP produserte sikringsisolatorer i
porselen, nå isolatorer i glass og
produkter i herdet plast. Anlegget
var landets første plastfabrikk i 1929.

Etableringen av ny industri i om-
rådet førte med seg økt tilflytting
av arbeidskraft, og fra 1916 av var
det akutt boligmangel. Krigen førte
til at det ble mangel på brensel og
matvarer, med følgende prisstigning
og rasjonering. Kullmangel førte
til innskrenkinger i flere bedrifter,
og dermed økt arbeidsledighet. 
Dette gikk verst utover sjøfolk,
anleggsarbeidere og sagarbeidere.

Boligområder

I tillegg til Trosvikberget var
Trosvikstranda et annet fattig
arbeiderstrøk. Her bodde det sjø-
folk og arbeidere innenfor trelast-
industrien. Trosvikstranda hadde et
dårlig rykte som boligområde, på
grunn av flomfare og dårlig vann-
kvalitet i Evja. 

Trosvikholmen, senere kalt
Holmen, ble hovedsakelig utbygd
i denne perioden. Her var det
blanding av arbeiderboliger og
småindustri. Her var det også fare
for flom både vår og høst, i tillegg
til sumpig mark.

Skole

Bedrifter utenfor bygrensen var
pålagt å sørge for skole for sine
ansattes barn. Trelastfirmaet
Gutzeit holdt skole i en av sine
arbeidsbrakker inntil byutvidelsen
i 1867. Da måtte kommunen overta
undervisningen, og skolen ble flyttet
til Trosvik gård (skole for områdene
Trosvikstranda og Trosvikberget).  

I 1892 ble det bygget et skolebygg
på Vestli på Labråten, den ble tatt til
lærerbolig da ny skole ble bygget i
1906. Den fikk navnet Trosvik skole.
Foruten vanlig undervisning ble
det gitt kveldsundervisning her.
Arkitekt var statskonduktør Peter
Hofstad. Bygget ble brukt som
skole fram til 1996. Det besto 
av 14 klasserom, bestyrerbolig,
gymnastikksal og "pedellbolig".  

Et sosialt problem på 1870-tallet var
barnearbeid og barns nattarbeid
ved sagbrukene. Barn fra ni og
oppover arbeidet opptil fem netter
på rad annenhver uke i brukene.
Dette ble forbudt ved lov 1893. 
I 1872 bevilget kommunen midler
til ansettelse av skoleombud, som
skulle kontrollere grunner til fravær
ved skolene.

Seiersten ungdomsskole ble bygget
i 1875, tegnet av arkitekt Thrap-
Meyer. Den ble senere påbygd før
århundreskiftet 1900 med tilbygg i
hver ende, senere påbygd 1970 og
1990.  Skolen rommer i dag ca. 400
elever.
På Seiersten ble det undervist i
bla. husflid og annet håndtverk fra
starten av.
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Norsk Teknisk Porselen, 1916

Fjeldberg båthavn, 1916



Idretts- og friluftsliv

1903 ble Fredrikstad Fotballklubb
stiftet; sammen med Fredrikstad
Idrettsforening opparbeidet de et
idrettsanlegg på Mørcheløkka
(Stadion) i 1913/1914. Arealet og
materialer ble stilt til disposisjon av
konsul Emil Mørch for en symbolsk
pris. Fjeldberg Båthavn på Floa ble 
anlagt i 1916 av Fredrikstad Motor-
båtforening, Fredrikstad Seilforening
og Seilforeningen Glimt. 
Den hadde 64 plasser til å begynne
med, og ble i løpet av få år landets
største småbåthavn.

Byutvikling

I perioden 1870-1907 kjøpte kom-
munen eiendommen Fjeldberg,
hele Trosvikstranda med 16 kaier,
og arealer med 400 m strandlinje
vestenfor teglverksveien, samt om-
rådet hvor Vestre Fredrikstad kirke-
gård og gravkapell ble etablert i
1877. Kapellet ble modernisert i
1955.

Etablering av ny industri på slutten
av denne perioden førte med seg
tilflytting av arbeidskraft og bolig-
mangel fra 1916 av.  
Det fantes ingen flere ledige tomter
innenfor bygrensen på Vestsiden,
og privatboliger begynte å sprette
opp over alt utenfor bygrensen.

Byens infrastruktur utvikles videre
i perioden, i 1874 begynte arbeidet
på jernbanelinja via Fredrikstad,
tunnelen gjennom St. Hansfjellet
var ferdig i okt. 1876, og 19. juli
1879 ble den vestre linje høytidelig
åpnet. I 1919 ble det lagt et jern-
banespor ut til Seiersborg, samtidig
med at en vei ble lagt langs elven
rundt Seiersborg.  
Byen fikk elektriske gatelys ved
århundreskiftet.
Selv om de fleste arbeidere i byen
bodde på Trosvikberget, Trosvik-
stranda og Holmen, lå byens 
institusjoner for fattig- og sykehjelp
alle på Østsiden. 
1906 ble et kommunalt sykehus
for smittsomme sykdommer,
Fredrikstads epidemilasarett,
åpnet på Fjeldberg (revet 1955).  

Annet  

Seiersten bedehus blir reist i 1880,
er bygget om til hybler og var tid-
ligere brukt av Smiths venner. Blå
Kors ble stiftet i Fredrikstad i 1907.
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Fra Norsk Teknisk Porselen

Seiersborg textilfabrikk, 1917

Fjeldberg lasarett, 1906

Gamle Trosvik skole, lærere og elever



Bebyggelse, stilarter og gatenavn

Sveitserstilen var den dominerende
stilart i perioden 1840-1920, den
første stilart som ikke kopierer
murbygninger, "den ekte panel-
arkitektur". Den oppsto egentlig
som en landlig byggestil, men ble
veldig utbredt også i bystrøk. Det
ble bygget svært mange bygg i
denne perioden.
Stilen karakteriseres ved store
takutstikk, stor romhøyde/vertikalt
preg, rik dekorering, store takarker
på tvers av møneretningen, kryss-
postvinduer og utskårne bjelker.
Sveitserstilens dominans sammen-
faller med oppgangstider og utvik-
ling i samfunnet, bl. a. mekanise-
ringen av sagbruksindustrien og
sterk befolkningsvekst med økt
behov for boliger. Ved århundre-
skiftet tok stilen opp nasjonal-
romantiske impulser og gikk over 
i den såkalte dragestilen, samtidig
som Jugendstilens påvirkninger
kom til uttrykk. Kjennetegn på
jugendstilens inspirasjon i trehus-
bebyggelsen er f. eks. valmede
mansardtak med svai mot gesim-
sen, kantede og halvrunde kar-
napp og balkongutbygg. Vinduer
er ofte krysspostvinduer med små-
rutete rammer oppe.

Eksempel på  sveitserstilen er en del
av bebyggelsen i Holmenområdet.

Tidens store trelastgrossere
Gutzeit og Mads W. Stang (også
ordfører i to perioder) har også
fått sine gater. Mads W. Stangs
gate het tidligere Onsøygaten. 
Teglverksveien har sitt navn etter
teglverkene som ble drevet på
Trosvik gårds grunn og frasolgt
gården omkring midten av 1800-
tallet.
Repslagerveien har navn etter den
siste reperbanen ved Christians-
lund bruk.  
Augensens vei heter etter Ole
Augensen, som var isbjørn- og
selskytter, bl. a. på tokt med
Fridtjof Nansen. Han var i mange
år formann for styret for bedehuset
"Emmaus", bygd 1901.
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Sveitserstil ved Teglverksveien

Jugendstil på Holmen

Holmen/Trosvikberget



Industri

Industriens utvikling og fremmarsj
fortsetter i denne perioden. 

I 1928 ble Fredrikstad Træuldfabrikk
startet på Fjeldberg. Den produserte
bl.a. dyhonittplater av presset treull
og sement for byggeindustrien.
Produksjonen ble mangedoblet
etter krigen, men virksomheten
ble innstilt tidlig på 60-tallet.  

Blant andre nye småbedrifter på
30-tallet var Fredrikstad sports-
vognfabrikk i Veumveien.

I etterkrigstiden vokser det frem 
et nytt industriområde på Seut,
vest for jernbanelinja langs Labråt-
bakken. Området ble kalt "lille Ruhr"
på folkemunne.  
Her ble Simo barnevognfabrikk
etablert i 1946, inspirert av opti-
mismen etter krigen: I det året var
det flere fødsler enn noen gang
tidligere i Norge. 

En annen bedrift var Panco
beslagvarefabrikk, som senere
produserte plastikkvarer. 
Panco flyttet på slutten av 50-tallet
over elva til Ørebekk.  

Andre verdenskrig førte til inn-
skrenkninger og driftsstans for
mange bedrifter, men etterkrigstiden
frem til kommunesammenslåingen
i 1964 kan sies å ha vært en sam-
menhengende vekst- og velstands-
periode preget av stor optimisme
innen næringslivet. 

Byutvikling

Spørsmålet om byutvidelse kom
opp igjen i bystyret i 1920, uten at
noe ble gjort med saken. Byarealet
på Vestsiden utgjorde da 1300 mål,
med 1116 bolighus i forhold til Øst-
sidens 8600 mål med 461 bolighus.

I mellomkrigstiden ble flere større
infrastrukturprosjekter gjennomført:

Veumbekkens nedre del ble lukket:
Evja, eller Veumbekkens evje, var
tidligere broet ved Seierstengate,
Borggata og Huths gate. Før den
ble fylt igjen var det mulig å ro
helt opp til jernbanelinja. Evja
hadde kaier på begge sider og var
viktig som småbåthavn.

Bukten mellom Fjeldberg og NTP
ble fyllt opp  i mellomkrigstiden,
og på 1950-tallet ble tomtene på
sjøsiden tatt i bruk.
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1920-1960



Mellom 1935 og 39 ble ny vei,
Mosseveien, fra Ørebekk inn til
Fredrikstad anlagt. Den ble karak-
terisert som en "autostrada".  
Veien var realisering av et forslag
fra prof. Sverre Pedersen, som i
1929 la fram en reguleringsplan
for Fredrikstad by, hvor bilens
økende påvirkning i bybildet ble
tatt i betraktning.  Innførselslinjene
til byen ble foreslått forbedret, og
den diagonale hovedtrafikkåren
gjennom Vestsiden fra Ørebekk
mot den fremtidige Fredrikstad
bro var blant de viktigste trekk ved
planen.  
På Trosvik så Pedersen for seg en
bred "Karl Johans gate" fra Trosvik
til Kniple, og en bred kaigate fra
Seut til Seiersborg.

På slutten av 40-tallet ble Mosse-
veien og Borggata forbundet, på
bekostning av Seiersborgparken.
Villaen Seiersborg ble revet i 1976.

Boligutbygging

I Oslogata og på Mørcheløkka
oppførte Fredrikstad kooperative
boliggselskap i 1922 flere boliger
for å avhjelpe boligmangelen.  

Etter andre verdenskrig ble søk-
nader om erhvervelser av bolig-
tomter i byens grensebelte konse-
kvent avslått, byutvidelse vestover

ville gå utover de tilstøtende land-
distrikt i Glemmen og føre med seg
betydelige erstatningsbetalinger til
Glemmen kommune. Derav kon-
sentrert boligbygging på Østsiden.
Kommunal anleggsvirksomhet var
i den første etterkrigstid båndlagt
av staten.
Fredrikstad boligbyggelag ble 
etablert i 1946.
Høsten 1950 oversvømmet Veum-
bekken Holmenområdet, og deler
av byens kloakkanlegg kapitulerte.
Det var et stort behov for fornyelse
og oppgradering av flere områder.

Det var ikke før i 1953 at det ble
vedtatt å bygge et pleiehjem for
eldre på Fjeldberg. Epidemilasarettet
på Fjeldberg var tatt i bruk midler-
tidig som pleiehjem, det skulle om-
og påbygges til en sykeavdeling. 
Fjeldberg alders- og sykehjem 
sto ferdig 1965. FMV bygde i 1950-
57 boligblokker for funksjonærer
og arbeidere med 107 leiligheter,
"Værstehusene", i Paul Holmsens
vei. Paul Holmsen var bestyrer på
FMV fra starten av 1870. 
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Fra Seiersborg Textilfabrik

NTP og Floa før fylling

Evja før lukking

Seutelven Mekaniske Verksted,Travløkka i bakgrunnen

Stadion 1957



Idrett og friluftsliv

Østfolds første gressbane blir inn-
viet på Fredrikstad stadion i 1921.
FFK hadde mange gode år på 30-
tallet, Norgesmester i 32, 35 og 36,
seriemester i 38 og 39, og
Cupmester i 1940. 

FFK´s klubbhus ble bygget i
1954/55.

Fjeldberg båthavn var på 30-tallet
blitt landets største småbåthavn
med 220 plasser.

Trosvik Idrettsforening ble stiftet i
1946, og Trosvik Idrettsbane ble
anlagt i 1950. TIF's første klubbhus
ble senere overtatt av Speed
Brevdueforening og står i dag i
Gluppeveien. Nytt klubbhus ved
Mølleveien ble reist  i 1983. 

Skoler

Forskole for snekkere og tømmer-
menn ble satt i gang av kommunen
i 1920 i Trosvikstranda 18.
Seiersten skole ble rekvirert av
tyskerne fra første dag til krigens
slutt.

Annet

Seiersten Misjonsforening ble stiftet
i 1909, og Seiersten Misjonshus
ble bygget i 1927 i Holmegaten. 

Misjonshuset hadde møtesaler til
ca. 700 personer tilsammen, her ble
det holdt søndagsskole for 300
barn.

Blåkorshjemmet i Sandveien på
Frydenberg ble innviet i 1956, 
senere utvidet og modernisert.
Hjemmet har plass til 40 personer. 

Metodistkirkens Diakonsenter
"Harald" i Gluppehavna var et
ungdomshjem bygget i 1959, 
oppnevnt etter H.K.H Harald.
Hjemmet ble drevet av frivillige, 
og omlagt til dag- og ettermiddags-
tilbud for barn, ungdom, mødre
og andre grupper i boligområdet.
Driften er vedtatt nedlagt av 
økonomiske årsaker, sept. 2001. 
Anlegget er nå solgt og brukes
som privatbolig.
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Ørebekkbroen Fra stadion, 30-tallet

“Værstehusene”, Paul Holmsens vei



Bebyggelse, stilarter og gatenavn

Tett og lav bebyggelse, 
funksjonalismen:

Samfunnsforandringene etter 
1. verdenskrig medførte som nevnt
et stort behov for nye boliger og
sosiale tiltak. Fra England kom
idéen om hagebyen, tett og lav
bebyggelse bestående av små 
villaer eller rekkehus med egen
hageflekk. Karakteristiske eksempler
på dette i Trosvikområdet er
bebyggelsen i Oslogata på
Holmen, og bebyggelsen i Paul
Holmsens vei. Typiske trekk ved
denne bebyggelse er bl.a. en høy-
reist bygningskropp, med høye og
bratte tak, kraftig detaljering og
panel, og ofte smårutete vinduer.
Den internasjonale stilretningen
funksjonalismen fikk sitt gjennom-
brudd i Norge fra 1925 av, denne
retningen var et skikkelig oppgjør
med fortiden, både når det gjaldt
form og ideologi.
Typiske kjennetegn for funksjon-
alismen er kubiske sammenstillinger
av volumer og flater, ofte flate tak.
Fasadene har et lett preg, grunnet
tekniske nyvinninger i bære-
konstruksjoner, ofte med store
vindusflater eller vindusbånd, 
og hjørnevinduer.

Gjenreisningsperioden etter krigen
preges av nye byggematerialer 
og saltakshus med bindingsverk-
konstruksjon.

To gater i området fikk i denne
perioden navn etter ledelsen på
FMV i bedriftens startfase: Paul
Holmsens vei og Harald Jensens
vei. "Mekanicus" Paul Holmsen var
bestyrer av verkstedet fra starten i
1870, og Harald Jensen av firmaet
J.&A. Dahl som etablerte verkstedet
tilhørte ledelsen i samme periode.
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Bebyggelsesstruktur Paul Holmsens vei

Ungdomshjemmet “Harald”

Funksjonalismen

Funksjonalismen

Oslogata 1922



Industri

Rundt 1960 var industrien
Fredrikstads viktigste grunnæring
og vektsmotor, men mot 90-tallet
ble industrien passert av tjeneste-
ytende næringer i sysselsettings-
evne.  

70- og 80-tallet førte med seg en
generell nedgang i industrien.

Den viktigste utviklingen innen
området på industrifronten, var når
Brynildsens Fabrikker AS flyttet til
Seiersborg i 1962. Brynildsen var
opprinnelig mineralvannfabrikk
etablert på slutten av 1800-tallet
ved Molvigkaia: Fra 1925 av pro-
duserte de drops og sukkervarer.

Byutvikling

Glemmen kommune ble slått sam-
men med Fredrikstad kommune i
1964. Dette ga byen et større 
vekstrom på vestsiden.  

60-tallet var tiåret for trehus-
bebyggelsens sanering i Fredrikstad
generelt, samtidig med en betydelig
nedgang i boligbyggingen i forhold
til på slutten av 50-tallet.

En ny bygningslov trådte i kraft i
1965, den påla kommunen utarbei-
delse av generalplaner.
Ny husbankordning i 1966 ga økte
lånerammer og mer overkommelige
innskudd, i tillegg til at det kom en
ny lov om husleiestøtte. Det hersket
stor tro på befolkningsveksten og
optimisme i boligpolitikken.

Utbygging av Gluppe, Labråten og
Oredalen tar til etter 1960.

På 70-tallet ble Holmenområdet
gjenstand for kommunens kamp
mot forslumming og avfolkning.  
Bebyggelse og infrastruktur her var
stort sett i forfall, 42% av beboerne
hadde fremdeles utedo.
Generalplanutvalget vedtok i 1973
at området skulle bevares som
boligområde. Samtidig skulle
næringsutvikling og trafikkavvikling
tilgodeses.
Sikring og bevaring av strøkets
særpreg var et mål i prosjektet,
som stilte strenge krav til nybygg.
Det var beboernes eget ansvar å
rehabilitere husene; kommunen
tok ansvar for eksteriør, vann og
avløp. Beboerne ble tilbudt lån 
fra Husbanken og ti timers gratis
arkitektbistand.
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1960-1980



Prosjektet ble satt iverk først på
åttitallet, det var et pionerprosjekt,
der menneskenes levevilkår ble
satt i forgrunn. Flere sentrumsnære
boligområder, bla. Trosvikberget ble
behandlet tilsvarende på åttitallet.

Riksvei 110 gjennomføres på 
slutten av 70-tallet langs med jern-
banetraseen.

Idrett og friluftsliv

Trosvikbanen ble rustet opp i 1967,
det førte til stor økning i antall
idrettsutøvere i foreningen.

FFK Stadion ble opprustet med
flombelysning samme år. H

is
to

ri
s
k
 u

tv
ik

li
n

g
 1

9
6
0
 -

1
9
8
0

To
sv

ik

33

Innfartsåren, Riksvei 110

Fra Seiersborg Textilfabrik

Bebyggelsesstruktur rekkehus Pettersand og Labråten



Skoler

Nåværende Trosvik skole ble bygget
i 1961. Trosvik Tenåringsklubb,
Trosten, som ble etablert i 1969, var
Fredrikstads første ungdomsklubb.
Interessen for klubben var så stor
at den måtte begrenses til skole-
kretsen. Klubben ble drevet av
Trosvik skolekorps, etter hvert med
midler fra kommunen.
Frydenberg interkommunale høyere
allmennskole ble tatt i bruk i 1962,
dette løste foreløpig lokalitets-
problemene til den høyere skole.
Bygget rommet 27 klasser, 
tilsammen 815 elever.  
Skolen skulle erstatte den Gule
anstalt på Cicignon, som senere ble
kombinert ungdomsskole/gymnas.

Fredrikstad handelsskole og –
gymnas, ble etablert i1967 
(fra 1976 het den Christianslund 
videregående skole).
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Frydenberg interkommunale høyere allmennskole

Christianslund videregående skole

Trosvik skole



Bebyggelse, stilarter og gatenavn

60-tallet

Husbankfinansiering muliggjorde
økt utbygging, nye boligfelt som
medfører økt bilavhengighet
dominerer tidsperioden.

70-tallet

Prefabrikerte katalogbygg med
dårlig tilpasning til terreng og
omgivelser overtar etter hvert ene-
boligmarkedet.

På midten av 60-tallet fikk flere
gater i området nye navn. Gutzeits
gate på Seiersborg het inntil 1965
Havnegaten. Den tidligere Drøbaks
gate fra Seierstensgaten til Huths
gate ble omdøpt til Prætoriusgate,
fordi man på nytt ville knytte
Prætoriusnavnet til byens offisielle
navneverk, etter at det forsvant
med Prætoriusbroa, som var
hovedbrua over Evja. Bronns gate,
etter tidligere eier av Fjeldberg
bruk AS, het tidligere Fjeldberg-
gaten. Inntil 1968 het Erik Madsens
vei Bekkegaten etter Veumbekken
som den går over. Komponist Erik
Madsen har bl.a. komponert
Fredrikstad-operetten «Det hendte
i den gamle by».  

Th. Thomassens vei fikk navn etter
Trosviks skole bestyrer i mange år,
den het tidligere Trosvikveien.
Stræbsomhet het inntil 1965
Løenveien. Navnet Jorunsvei (og
senere Jorunbuen) kommer av
gårdsnavnet Hjørnerød, som skriver
seg fra navnene Jorundr eller
Jorunn.
Søndre og nordre Skrellen ble
bygget ut i denne perioden.
Navnet stammer opprinnelig fra et
lite vann dannet der Hjørnerød-
bekken faller ut i Veumbekken. 
Ved boligbygging på åsene gikk
navnet over på disse.
Pettersandnavnet kommer av en
tidligere slette i området, som var
brukt som lekeplass.
I 1970 fikk fire veier på nordre
Labråten kvinnenavn, Gerds vei,
Gros vei, Gunhilds vei, Gydas vei.
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Fra Pettersand

Fra Pettersand



FMV nedlagt i 1988, ledigheten øker.
Boligkrakket 1988, redusert bolig-
bygging og omsetning på 80-tallet.
I 1988 ble Trosvikberget utpekt som
satsningsområde for utbedring av
byens eldre boliger, med større
betoning på verneaspektet enn i
Holmen-prosjektet.
Riving av arbeiderboliger i
Trosvikhavna?
Utviklingen av befolkningens
aldersfordeling generelt fra 50 til
90-tallet har vært klar: færre barn,
flere eldre.
1989 ble Holmen bo- og service-
senter åpnet, med 50 leiligheter for
eldre. En av de viktigste kommunale
satsinger innen velferdssektoren
på 80-tallet (utenfor kretsen).
Samtidig med den økonomiske ned-
gangen på slutten av 80-tallet har
behovet for omsorgstjenester for de
eldste av de eldre økt sterkt.
Eldrebølgen har slått sterkere ut
over Fredrikstad enn ellers i landet.
Andelen av Trosviks befolkning
over 67 år i år 2000 var 16%.
På 80-tallet ble det luftet planer
om å gjøre Veumveien til en for-
bindelseslinje til E6, men valget
falt på Rolvsøyveien i stedet.
Sentrumsplanen fra 1992 viser bla.
en kjørebroforbindelse over til
Kråkerøy fra Trosvikstranda
v/Prætoriusgt.
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1980-2002

Holmen bo- og servicesenter

GEAS-bygget



Bebyggelse, stilarter 

og gatenavn

80-tallet

Fritt lånemarked og stort utvalg av
type- og ferdighuskataloger, alt er
tillatt. Samtidig ble mange eldre
boliger utbedret og påbygget, ofte
uten respekt for stilarter og historie.
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Fra Christianslund allé

Omsorgsboliger, Fjeldberg

Fra Sandveien

Fra Holmen



90-tallet

I de  nyere boligområdene finner
man en blanding av uttrykk i
bebyggelsen, som for det meste
består av kataloghus. Generelt er
eneboligene blitt mye større enn
tidligere. Noen utbyggingsområder
ligger uheldig eksponert, plassert
på toppen av åsryggene øst for
Veumveien, i motsetning til det
tradisjonelle utbyggingsmønsteret
nede i dalførene i området. 

I 1981 ble navnet Mørcheløkka tatt
opp i byens offisielle navneverk,
det var opprinnelig betegnelsen
på området øst for Teglverksveien
og nord for Huths gate. 
Navnet er etter familien Mørch,
som eide denne delen av Trosvik
etter 1840.  I dag gjelder navnet
kun arealet mellom Stadion og
Holmegaten. Området tjente i
mange år som sirkusplass. En stor
del av arealet gikk imidlertid med
til anlegg av tilførselsvei til riksvei
110 på 70-tallet.
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Kniplefjellet

Bebyggelsesstruktur Kniplefjellet,

utbygging av toppene og fortetting av dalen 



Lokalsamfunnsprosjektet for Trosvik
startet våren 2001. Lokale organisa-
sjoner, lag og foreninger ble invitert
til å delta i prosjektarbeidet.

Prosjektgruppen har bestått av
representanter for velforeninger,
skolene, idrettsforeninger, pensjo-
nister og enkeltbeboere i området,
samt Miljøbyprosjektet, Teknisk
Drift og konsulenten Griff 
kommunikasjon as. 
Prosjektgruppen har hatt jevnlige
møter i hele prosjektperioden. 
Hele lokalsamfunnet har hatt
anledning til å delta på de arran-
gerte åpne møtene og gi innspill til
prosessen enkeltvis eller gjennom
representanter for lokalsamfunnet
i arbeidsgruppen. Det første åpne
møtet ble holdt i september 2001.
Diskusjon og innspill fra beboerne
dreide seg i hovedsak om temaet
trafikksikkerhet, et tema som også
i stor grad har preget diskusjoner i
arbeidsgruppen. 
Det andre åpne møtet ble holdt i
mars 2002. Den foreløpige steds-
analysen og noen forslag til tiltak
ble presentert og diskutert.  

Arbeidsgruppen har deretter hatt 
ni møter, og det ble opprettet 
undergrupper som har tatt for seg
enkelttemaer som trafikksikkerhet,
møtesteder i området, rekreasjons-
områder ved Veumbekken og 
plasseringsmuligheter for skate-
boardbaner og forslag til 
kunstfrossen bane.

Rapportens analysedel ble sendt
til prosjektgruppens korrektur-
utvalg for gjennomgang, kom-
mentarer og endringsforslag før
trykking.

Et av hovedmålene med lokal-
samfunnsprosjektet er å gjøre
Fredrikstad kommune mer 
demokratisk. I motsetning til de mer
tradisjonelle planprosesser skal
denne rapporten (hovedsakelig 
tiltaksdelen) direkte gjenspeile
beboernes ønsker og prioriteringer.
Prosjektet har midler til å sette i
gang noen ikke altfor kostnads-
krevende tiltak, men i hovedsak må
rapportens tiltaksdel innarbeides i
kommunens ordinære planer og
budsjetter.  
Denne helhetlige analysen vil ha
høy status og stor gjennomslags-
kraft når nye tiltak skal prioriteres 
i Fredrikstad kommune.

H
is

to
ri

s
k
 u

tv
ik

li
n

g
 1

9
8
0
 -

2
0

0
2

Tr
o

sv
ik

39

Brukermedvirkning

Trosvik torv



Som en del av lokalsamfunns-
rapporten på Trosvik syntes arbeids-
gruppen det var formålstjenlig å
inkludere et ”hverdagslig”
perspektiv på lokalsamfunnet.
Som et ledd i det er det gjennom-
ført et uformelt intervju av tre
tilfeldige personer på Trosvik:

Rolf Larsen 82 år, oppvokst på
Trosvikberget, flyttet senere til
Mølleveien. Tidligere industriarbei-
der og gravlundsbetjent.

Torbjørn Holme, født i 2. etasje i
Onsøyveien 43, har resten av sitt
liv bodd i samme hus. Er 77 år og
har arbeidet på tidligere Lund og
Tallaksen AS i over 40 år. Denne
forretningen var plassert omtrent
der hvor Dressmann ligger i dag.

Reidar Olsen, oppvokst på Trosvik-
berget, 70 år, bor i dag i Mercur-
veien og er tidligere brannmann.

Noen innledende betraktninger fra
”gamle” dager:

Oppveksten på Trosvik var preget
av de samme forhold som ellers i
Fredrikstad. Det var lite penger og
lite arbeid å få. Men i 1937 begynte
folk på Fredrikstad verksted, og
Værste hadde stor betydning for
folks økonomiske hverdag også på
Trosvik. Under krigen ble det 

dårligere kår på Værste siden 
tyskerne brukte mye stålplater til
sin opprusting og det ble mindre
produksjonsmateriale på Værste.
Larsen jobbet i flere år på Fredrik-
stad verksted, Seut verksted og
Ankerløkken.

Torbjørn gikk på Gamle Trosvik
skole, Reidar og Rolf gikk på
Seiersten skole. Under krigen 
ble begge skolene beslaglagt av
tyskerne. De husker at tyskerne
hadde øvelser på ”Johnsejordet”
ved Trosvik gård, tyskerne lå i
snøen og skjøt med mitraliøser i
retning Christianslund.

Befolkningen badet mye ved 
elvekanten før, ved nåværende
Fjeldberg bruk, og spesielt husker
de hvor mykt det var å trå på all
”møla” som lå på bunnen som
rester etter treverket. Der hvor det
i dag er oppmudret lå Bureskjær
hvor barna og ungdommene 
pleide å bade og fiske fra.

Larsen kan også fortelle om andre
fritidsaktiviteter hvor barna dro av
gårde til løkkene ved Gluppehavna
og sparket fotball. Fotballen var
laget av sammenkrøllet avispapir
bundet sammen av hyssing. Som
niste hadde de med ”kakskiver”
og saft og vann.

Holme husker fra guttedagene i 30
årene da Onsøyveien var sandvei
og eneste ”innfartsåre” til byen.
På tørre sommerdager var han
med på å dusje veien med hage-
slange, så det ikke skulle støve så
mye. Naboene gjorde det samme.
Som gutt hendte det også at han
fikk være med på å gjete kuene ved
Trosvik gård. I høyonna var det
gøy å hoppe i høyet på låven der.

I nærheten av Larsens bolig er det
en dam, og før i tiden vasket de
klær i denne dammen. Det var
mange ender i dammen og om
vinteren ble det tykk is. Mange
stod på skøyter på dammen som
lå nord for Mølla (Mølleveien).
Den tykke isen ga også en beskjef-
tigelse. En nabo av Larsen skjærte
isblokker på en dam som lå inntil
Skrellenfjellet. Isblokkene ble fraktet
med hest og vogn til meierier, fiske-
butikker og ulike fabrikker som
kjøleelementer. ”Møle” (sagmugg)
fra trelastverkstedene fungerte
som isolasjon rundt isblokkene.
Larsen husker godt lyden av vannet
som rant fra hestekjerra da den
dro av gårde med isblokker.

Larsen kan også fortelle om
begravelsesseremonier og skikker
på 1920 og 1930 tallet. Når noen i
nabolaget hadde gått bort, ble det
stilt opp en granbusk på hver side

av inngangspartiet til huset, det
var et tegn på sørgetid. Når begra-
velsesfølget kom gående var det
vanlig at to marsjkalker gikk på
hver sin side av hestekjerren med
staver. Marsjkalkene var pent
kledd og stavene ikledd et svart
slør. Dette ble brukt til 1970 tallet.
Det stod stor respekt av gravfølger.

Hvordan synes du det er å bo i
Trosvik lokalsamfunn? 
Hvordan trives du?
Veteranene trives spesielt godt 
på Trosvik siden de har sterk steds-
tilhørighet og har bodd der hele
deres liv. 
I dag er det ikke så lett å komme i
kontakt med nye mennesker som
flytter til Trosvik. Det var lettere før
da mange gikk eller syklet og lett
stoppet opp for en prat med nabo-
en. I dag kan det i enkelte tilfeller
være lettere å kommunisere med
innvandrere.
Før traff en tilfeldig på beboere på
det gamle S-laget i Onsøyveien,
Trosvik torv eller andre nærbutikker.
Dette var viktige sosiale møte-
plasser. På Trosvikberget var det i
en periode syv butikker på ca 250
meter. 
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Kattene sirklet rundt butikkene og
en kunne være sikker på at lunge-
mosen var i orden hvis katten som
satt på disken hadde smakt på den.
I dag mener veteranene viktige
møteplasser i lokalsamfunnet er
der hvor bussen stopper på holde-
plassene, og Rema 1000 på brygga.
Kjøpesentrene har bidratt til at det
sosiale livet i lokalsamfunnet er
blitt nedgradert.

Hva er de største forskjellene på
Trosvik fra du var ung  til i dag?
Den viktigste forskjellen fra de var
unge til i dag er boligutbyggingen
i 1950 årene. Før var det bare skog
i Gluppe, Riisløkka og Labråten.
De kalte området for ”tetta” siden
det var så tett skog der. Området
var egnet for indianer og cowboy
lek. Larsen plukket mye kantareller
på østsiden av Skrellenfjellet før
det ble bebygd med hus. Mye av
husbyggingen før ble kalt ”treull-
husene”. Navnet henspeilet på hus
hvor byggverket var sammensatt
av flis blandet med sement.

Hvordan var det egentlig ”før i
tiden”?
Kontakten mellom mennesker var
stor. Nøden tvinget en til det. Det
var i større grad mer solidaritet
blant befolkningen, de som ikke
hadde noe fikk hjelp av andre. 
Ved begravelser kunne en få hjelp

av naboen til å binde blomster-
buketter av blomster fra hagen.
Ved barnefødsler kom frivillige og
hjalp til med å koke vann og stelle.
Det var et typisk arbeiderstrøk på
Trosvik. Skille på fattig og rik var
om en hadde jobb eller ikke.

Når en skulle til sentrum gikk en
som oftest. Veteranene husker godt
at de ofte  spaserte til sentrum og
gjorde et ”slag” fram og tilbake i
gaten, dvs de gikk fra Blå grotte og
til Glade hjørnet, fram og tilbake. 

Under intervjuet kom det fram
ulike historier om hvordan 
veteranene traff sine koner:
Den ene var på rotur ved Hankø-
sundet en varm sommerkveld
sammen med noen venner, det
var der han ble kjent med sin kone.
Den andre jobbet på porselens-
fabrikken og traff sin kone der.
Den tredje var på et stevne på
Sauvika hvor han traff sin tilkomne.

Steder hvor barna lekte før var
som i dag på ulike lekeplasser,
særlig lekeparken utenfor stadion.
Ellers var det vanlig at barna lekte
på gårdsplasser og i Løen (skog-
området rett ved Trosvik skole).
Guttene sparket ofte fotball ved
Fjeldberg aldershjem eller ved
båthavna. Der badet de ofte også.

Synes du forandringene som har
skjedd har vært mest til det positive
eller negative?
Forandringene som har skjedd har
vært positive for lokalsamfunnet.
Den høye levestandarden som
utviklingen har ført med seg har
vært til glede for livskvaliteten og
helsen for beboerne. På den
annen side synes herrene det
også har sine negative sider.
Mindre kontakt med beboere er
det mest iøynefallende, og de mer
små og nære ting som var før, har
blitt erstattet av biler, yrkesaktive
naboer og  folk som er opptatte i
hverdagen. Solidariteten og frivil-
ligheten er noe som savnes.
Med boligbyggingen har også bil-
veiene tvunget seg fram, og i dag
er det til tider svært belastende å
være beboer på enkelte strekninger
i Trosvik lokalsamfunn. Den store
boligutbyggingen i Riisløkka,
Pettersand og Gluppe har vært
hardt belastende for de som tidlig
bosatte seg bl.a. i Onsøyveien.

Synes du Trosvik fungerer som et
godt lokalsamfunn?
Det er litt vanskelig for veteranene
å tenke på Trosvik som et lokal-
samfunn. De har vært vant til å
orientere seg mer mot nærmiljøer
som Holmen, Trosvikberget,
Gluppe osv. Lokalsamfunnet blir
stort med dagens inndeling og det

er vanskelig å si noe om det fun-
gerer bra eller dårlig. Før innebar
Trosvik et mindre avgrenset områ-
de enn i dag, det var da snakk om
Trosvikberget, Trosvikhavna og
Trosvik stoppet ved overgangen til
Gluppe. Men for lokalsamfunnet å
fungere som helhet mener vetera-
nene det er viktig med gode og
inspirerende organisasjoner som
Trosvik skolekorps og fotballen.

Er det en spesiell utvikling du
ønsker deg for Trosvik samfunnet?
Flere mennesker til bedehusene,
et varmere og mer omfattende
miljø enn det det er i dag. Mange
spiller fotball på Mercur, både inn-
vandrere og nordmenn, det kunne
være hyggelig at flere spilte sam-
men, mer integritet på fotballba-
nen. Det uttrykkes bekymring for
at mopedene kan komme til å
kjøre på den nye gang/sykkelveien
fram til Kvernhuset noe som vil
være en uheldig utvikling.

Flere ønskede utviklinger er en
god trafikkløsning ved
Stadionområdet og ingen bygging
av delfelt A i kommuneplanen.
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Skoleveiundersøkelse

Lekeområder

Skoleveiundersøkelsen

Våren 2002 gjennomførte elevene
ved Trosvik skole  registrering av
skoleveier, områder som brukes til
lek, og områder hvor de føler seg
utrygge. Barna registrerte hvilken
vei de bruker til skolen, og hvor-
dan de kommer seg dit. De kunne
oppgi om de enten går, sykler, blir
kjørt eller tar buss. Snarveier ble
også registrert. I tillegg har barna
registrert hvor de leker/oppholder
seg og i hvilke områder de føler
seg utrygge.
I 1989 vedtok regjeringen rikspoli-
tiske retningslinjer for å styrke
barns interesser i planleggingen.
Formålet med undersøkelsen er å
sikre barns deltagelse i arealplan-
leggingen og få frem barns syns-
punkter på sitt lokalmiljø. 

Lekeområder:

I Trosvik lokalsamfunn er det
mange verdifulle balløkker som
barna bruker i fritiden. Spesielt
kan nevnes fotballøkkene ved
Rishellinga og Gluppehavna.
Lekeplassene ved Lyngmo menig-
hetssenter, i Pettersand, i Nørbrechs
vei og ved Chrisianslund alle er
også mye brukt. 
Skolen er et naturlig samlingspunkt
for barna også i fritiden, ved siden
av fotballbanen Mercur. 

Gatene, spesielt Pettersand,
Labråten, Nordre og Søndre
Skrellen, Riisløkka, Mølleveien og
Stræbsomhet, er mye brukt av
barn i lek.
Det er et "naturlig" skogområde
som barna har registrert som 
viktig for lek; området rett nord-
vest for Gluppeåsen. Dette området
går også over i Ambjørnrød lokal-
samfunn. Det er viktig å beholde
de områdene som fortsatt har
naturlig vegetasjon, og som ofte
er i ulendt terreng. For at barna
skal oppleve å bli kjent og ferdes i
den type terreng, bør det være en
målsetting å bevare slike områder,
spesielt på Trosvik hvor det er 
forholdsvis tett bebygd. Jo lenger
barna må gå til den type områder,
jo mindre blir de brukt.
Det pågår nå en reguleringsplan
for deler av dette området, hvor
formålet er å tilrettelegge for boliger.
For barns utfoldelse og lek er
dette uheldig, men i forhold til
areal og transportprinsipper er det
i tråd med dette. Areal og trans-
portprinsippene tilsier at nye 
boliger bør legges i nær tilknytning
til sentrum slik at en unngår trans-
port over store områder. Så langt
det er mulig bør reguleringsplanen
ta hensyn til barnas utfoldelse i
naturlige skogområder.



Utrygge områder:

Skolebarna har flere steder regis-
trert utrygge områder pga trafikk.
Spesielt kan nevnes Gluppeveien,
Riisløkka og Onsøyveien. 
I fotgjengerovergangene nord for
rundkjøringen
Knipleveien/Veumveien er det til
sammen 28 barn som har markert
utrygghet p.g.a. trafikken i området.
Siden det er mange elever som bor
øst for Veumveien og må krysse
Veumveien bør det sees på tiltak
som kan skåne barna mot over-
gangen i dette området. 
Bl.a. er det et opphøyd gangfelt i
forbindelse med rundkjøringen.
Barna øst for Veumveien krysser
ikke ved rundkjøringen men ved
overgangen lenger nord. På dette
punktet bør det også være opp-
høyd gangfelt.
Elevene er utrygge når de krysser
broa over Veumbekken, både pga
vannet og p.g.a. biler som kjører
mot utkjøring forbudt skilt i Veum-
veien, elevene er også utrygge
p.g.a. narkomane ved Gamle
Trosvik skole.
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Utrygge områder

Trosvik
skole



Blir kjørt til skolen

Opptil 110 elever oppgir at de blir
kjørt til skolen. Opptil 82 elever
blir kjørt igjennom Onsøyveien.  
Beboere i området klager over mye
og utrygg trafikk i Onsøy-veien.
Disse forholdene kunne vært bedre
hvis færre barn ble kjørt til skolen,
eller hvis flere delte på kjøring
(kameratkjøring). 
Barna nevner Onsøyveien som en
av de veiene hvor de føler seg
mest utrygge, og det er paradoksalt
nok foreldrenes kjøring av barn
som kan være en medvirkende
årsak til denne utryggheten.
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De som blir kjørt

Trosvik
skole
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Går/sykler til skolen

Opptil 200 elever går eller sykler
til skolen.

Skoleveiundersøkelse Fredrik den 2.

Fredrik den 2. inngår i Trosvik
lokalsamfunn. Skolen representerer
en stor arbeidsplass, med om lag
1200 elever og 200 ansatte som
skaper mye trafikk. I arbeidsgruppen
har det vært et ønske om å foreta
en undersøkelse knyttet til hvor-
dan elever og lærere transporterer
seg til skolen og hvordan dette
oppleves. Hensikten har vært å
belyse trafikksituasjonen i Trosvik
lokalsamfunn. Det har vært fore-
tatt trafikktellinger og en har fått
opplysninger om reisemiddelfor-
delingen, hvilke veger i området
som benyttes og indikasjoner på
hva som skal til for å endre reise-
middel. 1000 elever har svart på
undersøkelsen.
Opplysninger om undersøkelsen
finnes i komunnen.

De som går/sykler til skolen

Gangbro ved Bureskjær

Trosvik
skole



Hva menes med grønnstruktur?

Grønnstruktur er veven av store
og små naturpregede områder i
byen, mer eller mindre sammen-
hengende. Grønnstrukturen består
av ulike arealtyper:  
Overgangssonen mellom by 
og land
Store og små naturområder i
byen, inklusive strandområder,
tjern, elver og bekker
Parker, institusjonsområder, skole-
gårder, kirkegårder, alléer og
andre opparbeidede grøntområder
Jordbruksområder
Private hager/ fellesarealer i 
boligområder
Grønne restområder

Grønnstrukturens funksjoner:

Følgende verdier og funkjsoner
knyttet til grønnstrukturen er viktig
å belyse:
Landskapsverdier og kulturhistorie
Naturverdier
Frilufts- og rekreasjonsverdier
Funksjon for "myk" transport
Jordbruksverdier
Verdi for bedre lokalklima og 
luftkvalitet
Funksjon som avløps- og over-
flatevannsystem.

Natur-, rekreasjons- og landskaps-

verdier i området:

Målet med registreringen er: 
å redegjøre for de områder og 
verdier som finnes i grønn-
strukturen innen lokalsamfunnet,
samt å klargjøre realistiske mål for
vern og forvaltning av disse  
å analysere hvordan grønn-
strukturen fungerer og brukes;
å klargjøre behov og muligheter
for forbedringer og endringer.

Kartleggingen danner et grunnlag
for videre planlegging og forvalt-
ning av grønnstrukturen i området,
den kan f.eks. tenkes brukt:
som et målrettet statusdokument
og argument for grønnstrukturen
generelt
som et utgangspunkt for sikring
av arealer og prioritering av tiltak
etter Plan- og bygningsloven
som basis for kommunens forvalt-
ning av egne områder og verdier
som utgangspunkt for avveiing og
prioritering av gjennomføring av til-
retteleggingstiltak i grønnstrukturen
som argument overfor utbyggings-
interesser der viktige verdier trues
av utbygging
som generelt planunderlag ved
valg/avveining av fortetting.

Analysekriterier for prioritering av
landskaps-, natur- og rekreasjons-
områder, temaregistrering.

Temakartene for landskap, natur
og rekreasjon beskriver og vurderer
grønnstrukturen etter følgende 
kriterier:
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Grønnstruktur

Alléen ved Trosvik gård



Landskap
Landskapskartet oppsummerer
grønnstrukturens betydning som
byformelement. Landskapsanalysen
omfatter grønnstrukturens betydning
for viktige silhuetter, dens rom-
dannende betydning, og grønn-
strukturens betydning for landskapets
identitet og kulturhistorie.
Landskapsverdiene kan graderes
etter en tredelt skala:

Kategori 1:

Områder med meget store 

landskapsverdier 

Ut fra hensyn til landskapet bør
omdisponering av arealene som
forringer landskapsverdiene ikke
forekomme.

viktige silhuetter uten bebyggelse
områder ved vann/vassdrag med
randsone, f. eks. Veumbekkens løp,
Seutelvens bredder 
landskapstrekk som har hatt betyd-
ning for stedets beliggenhet eller
form, f. eks. åsene i NØ-SV retning
meget verdifulle kulturlandskap, 
kulturhistoriske hager, parker, kirke-
gårdsanlegg, f. eks. parken på
Trosvik gård og Vestre Fredrikstad
kirkegård
bevaringsverdig bebyggelse i 
samspill med naturlandskap, f. eks.
Labråten gård, Trosvik gård 
utsiktspunkter og viktige landemerker,
f.eks. Knipleparken
monumentale trær, alleer, trerekker,
f.eks. alléen ved Trosvik gård
landskapsrom med særpreget 
vegetasjon eller vannspeil, f.eks.
vegetasjonsbeltet langs Seutelven  

Kategori 2:

Områder med store landskapsverdier

Så langt det er mulig bør områdene
ikke omdisponeres. Dersom ingen
andre alternativer finnes, kreves
grundige lokale vurderinger hvor
det legges vekt på tilpasning til
landskapet.

viktige silhuetter til tross for bebyg-
gelse, f.eks. Fjeldberg, Trosvikberget,
Kniplefjellet, Skrellen, Eketoppen
vassdrag uten randsone, f.eks.
Trosvikstranda og båthavna
grønne korridorer og høydedrag av
betydning for lokal romdannelse og
strukturering, f.eks. Veumdalen
områder i grøntstrukturen av
betydning for det overordnete land-
skapsrommet, f.eks. kirkegården
verdifulle kulturlandskap, f.eks.
Trosvik gård.

Kategori 3:

Områder med landskapsverdier;
Områdene kan omdisponeres. Det
legges vekt på landskapstilpasning
og evt. styrkning av spesielle trekk
ved landskapet.
bynære jordbruksarealer omgitt av
bebyggelse, f.eks. jordene rundt
Trosvik gård og Sandbæk.

Kulturpåvirkning av landskapet i

senere tid

sprengning av fjell for jernbanen på
1870-tallet og innfartsåren (RV 110)
på 1970-tallet
oppfylling av bukta mellom Fjeldberg
og NTP i mellomkrigstiden
legging av Veumbekken i rør sør for 
jernbanen i 1939

Tidligere historisk kulturpåvirkning i

området:

oppdyrking av de tidligere marine
sletter i landskapet mellom åsrygger.
hageanlegget på Trosvik gård fra
1700-tallet
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Natur
Naturkartet gir oversikt over grønn-
strukturens horisontale utbredelse,
størrelse, form og innhold.  
Detaljeringsgraden ligger på over-
ordnet helhetsnivå og det er ikke
foretatt systematisk undersøkelse av
enkeltområder. Naturverdiene kan
graderes etter en tredelt skala tilsva-
rende landskap:

Kategori 1:

Områder med meget store natur-

verdier

Ut fra hensyn til naturen bør omdis-
ponering av arealene som forringer
naturverdiene ikke forekomme.

store sammenhengende grønne om-
råder med mer enn 40% tredekning,
f.eks. området nord for Gluppehavna
områder markert som verneverdig 
i grønn plakat eller kommunale
registreringer av vilt og biologisk
mangfold f.eks. nøkkelbiotopene
Veumbekken og Seutelven
områder med stedegen vegetasjon
eller variasjon i sjiktning og arts-
sammensetning, f.eks. langs
Seutelven
områder som hverken er bebygget
eller oppdyrket, f.eks. naturreservatet
ved Seutelven (gruntvannsområder).

Kategori 2:

Områder med store natureverdier:
Så langt det er mulig bør områdene
ikke omdisponeres. Dersom ingen
andre alternativer finnes, bør det
gjøres nærmere analyse av arealet
for å gjøre inngrepet så skånsomt
som mulig.

større områder med gjenværende
kulturlandskap/dyrket mark, f.eks.
Veumdalen mellom Ambjørnrød 
og Trosvik
mindre grøntarealer, f.eks.
Knipleparken
boligområder med mye trær, f.eks.
de eldste boligområdene Trosvik-
berget, Holmen, Oredalen, Paul
Holmsensvei

Kategori 3:

Områder med naturverdier

Områdene kan omdisponeres eller
fortettes etter grundige vurderinger
hvor det legges vekt på naturbevaring
og sikring av vannløp.

boligområder/villaområder, områder
som har bufferfunksjon mot høy-
verdige naturområder, f. eks. Gluppe
og Riisløkka
mindre naturområder med tre eller
buskdekning, f. eks. grøntarealer
langs trafikkårer 

I kommunens Arealplan for 1997-
2008 er deler av det ubebygde skog-
området nord for Gluppehavna satt
av for framtidig boligbygging
(område B114A på arealplankartet i
kommuneplanen).   
I Fredrikstads grønne plakat er dette
feltet karakterisert som et område
med meget stor verdi for naturfor-
hold. Utnyttelse til boligformål vil
være i strid med ønsket om å bevare
mest mulig av de store sammen-
hengende naturområdene i rand-
sonen mot bebyggelsen.

Jordene på østsiden av Veumveien
ved Jorunbuen er også satt av som
framtidig boligområde i Arealplanen
(område B112). Dette området er
karakterisert som et jordbruksområde
med store verdier for naturforhold i
Grønn plakat.   

Områdene B104 og B105 (Eketoppen
og Myratoppen) står i Arealplanen
som områder for framtidig utbygging,
men er i dag allerede mer eller min-
dre ferdig utbygget. Disse arealene
var også karakterisert i Grønn plakat
som isolerte naturområder med
meget stor verdi for natur og land-
skap. Her har planmyndigheten
valgt å overse verdien av å beholde
disse fjelltoppene ubebygde. 
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Rekreasjon
Temakartet gir oversikt over hvilke
verdier grønnstrukturen har for fri-
luftsliv: rekreasjon, lek og idrett.
Rekreasjonsområdene bør ha god
tilgjengelighet uten barrierer.

Gang- og sykkelveier fra Sandbekk
i nord forbinder Trosvikområdet
med Fredrikstadmarka, som har
flere mil med stier og turveier,
samt lysløyper med skihytta som
en sentral rasteplass.
Floa, Seutelvens utløp i Glomma
med Båthavnen ved Fjeldberg byr
på store muligheter for seiling og
andre båtaktiviteter.
Trosvik har flere fotballbaner å by
på: FFK Stadion, Merkurbanene 
og Trosvikbanen og grusbanen ved
Fjeldberg.

Kategori 1:

Områder med meget store rekrea-

sjonsverdier Omdisponering av
arealene som forringer rekreasjons-
verdiene bør ikke forekomme.

friluftsområder med stier, f.eks.
Veumdalen
lekeplasser og skolegårder, f.eks.
rundt Trosvik skole
regulerte friområder, f.eks.
Seutelven mellom båthavna og
naturreservatet i nord
balløkker og idrettsplasser, f.eks.
Merkurbanene, Trosvikbanen, 
FFK stadion

naturområder nær boliger der
barn leker, f.eks. ved Gluppehavna
og rundt Veumbekken.

Kategori 2:

Områder med store rekreasjons-

verdier Så langt det er mulig bør
områdene ikke omdisponeres.
Dersom ingen andre alternativer
finnes, bør det foretas grundige
lokale vurderinger for tilpasninger.

lekeplasser med trafikkfarlig ad-
komst, f.eks. i og ved Knipleparken
arealer som har potensiale som
turstikorridor, f.eks. Veumdalen.

Kategori 3:

Områder med rekreasjonsverdier

Kan omdisponeres eller fortettes.

jordbruksområder mellom 
boligområder, f.eks. v/ Jorunnsvei
områder med verdier, kan 
omdisponeres eller fortettes, 
f. eks. langs Seutelven.
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Merkurbanen

Ved Trosvik skole



Jernbane

Den nåværende jernbanetrasé
deler Trosvikområdet i to, noe som
setter sterkt preg på oppfattelsen
av lokalsamfunnet som en helhet.
Traséen krysses kun på 3 steder
innen Trosvik lokalsamfunn: ved
fotgjengerundergangen ved Seut, 
og underganger for fotgjengere og
biltrafikk ved Onsøyveien og
Veumveien. I kommunens areal-
plan for 2001-2012 båndlegges
fortsatt et område på 65m bredde
for evt. nytt dobbeltspor. For disku-
sjonen rundt den fremtidige utvik-
ling av områdene langs Seutelven
ville det ha vært fordelaktig med
en avklaring av jernbanetraséens
fremtid.  

Hovedveier

Trosvik krysses av innfartsåren
Riksvei 110 parallelt med jernbanen.
Andre hovedveier er fylkesveien
Veumveien, som er hovedinnfart-
såre til sentrum fra de nordliggende
områder, bl.a. Ambjørnrød, og
Mosseveien. Andre sterkt trafikkerte
kommunale veier innen området
er Onsøyveien, Holmegata,
Knipleveien, Oredalsveien og 
Paul Holmsens vei. Onsøyveien 
er eneste innfartsvei til Gluppe/
Pettersand, Labråten/Riisløkka,
Skrellen/Lia og Trosvikhavna, i til-
legg belastes den av tungrafikk til
bedrifter ved Industriveien.

Mykt nettverk

Gang- og sykkelveinettet i området
er relativt godt utbygd. Det mangler
allikevel fortau langs flere av
boligveiene, og den generelle 
tilgangen til elvebredden kan 
forbedres. Trafikksikkerhetstiltak 
er en viktig del av lokalsamfunns-
prosjektet, og omhandles i rappor-
tens tiltaksdel.
Vedlagt kart viser gang- og sykkel-
veinettet i området. I tillegg viser
kartet busstraséer og holdeplasser,
skoleanlegg, balløkker, idrettsplasser
og mindre rekreasjonsarealer.

M
y
k
t 

n
e
tt

v
e
rk

Tr
o

sv
ik

50

Dagens trafikkbilde
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Fjeldberg båthavn

Trosvikstranda

Lekeplass ved Oslogata

Gravlunden



Tidligere og 

foreliggende planer

Kommuneplanen er en oversikts-
plan som skal samordne hoved-
trekkene for utvikling i kommu-
nen. 
I kommuneplanen skal det inngå
en arealdel –"arealplanen". Areal-
planen skal angi bl. a.  byggeom-
råder og landbruks-, natur- og fri-
områder (LNF-områder).
Kommuneplanen kan også utarbeides
for en avgrenset del av kommunen,
kommunedelplan. 

Reguleringsplan er en detaljplan
som er underordnet retningslinjene
i kommuneplanen. En regulerings-
plan består av  et plankart med til-
hørende bestemmelser. På plan-
kartet angis hva områdene kan
disponeres til som reguleringsfor-
mål – "formål".
Dette kan være områder for f.eks.
boliger, skoler, forretninger, verne-
verdig bebyggelse, kjørevei, gang-
og sykkelvei, friområder eller
naturvernområder.
Bestemmelsene inneholder krav og
begrensninger til f. eks. bygnings-
høyde, utnyttelsesgrad, lekeareal
og rekkefølge for utbyggingen.

Sverre Pedersens 

reguleringsplan, 1929

Mellom 1935 og 39  ble ny vei,
Mosseveien, fra Ørebekk inn til
Fredrikstad anlagt. Den ble karak-

terisert som en "autostrada".  
Veien var realisering av et forslag
fra professor Sverre Pedersen, som
i 1929 la fram en reguleringsplan
for Fredrikstad by, hvor bilens
økende påvirkning i bybildet ble
tatt i betraktning. Innførselslinjene
til byen ble foreslått forbedret, og
den diagonale hovedtrafikkåren
gjennom Vestsiden fra Ørebekk
mot den fremtidige Fredrikstad
bro var blant de viktigste trekk ved
planen. På Trosvik så Pedersen for
seg en bred "Karl Johans gate" fra
Trosvik til Kniple, og en bred kaigate
fra Seut til Seiersborg.

Generalplanen 1971

En ny bygningslov trådte i kraft 
i 1965. Den påla kommunen ut-
arbeidelse av generalplaner.
Generalplanen  ble utarbeidet i
1971. Den la opp til en betydelig
økning av boliger og arbeidsplasser
både i servicenæring og industri.
Biltrafikken i Fredrikstad økte til
det tredobbelte på 1960-tallet, 
og det var forventet en ytterligere
fordobling i løpet av 1970-tallet.
I forbindelse med planleggingen
av bybroa gikk kommunen inn for
å anlegge en ny innfartsåre fra
Seut langs jernbanen til
Fredrikstadbroa.
Den vedtatte hovedplanen av 1971
innebar en firefelts motorvei med
to felt på hver side av jernbanen.
Motorveiplanene ble opprettholdt
av Generalplanen fra samme år,

men forslaget ble modifisert til to
felt på vestsiden av banen i regu-
leringsplanen i 1973.  
Generalplanens fokus på vekst-
samfunnet, bilisme og industriali-
sering møtte stor motstand. Den
forventede befolkningsveksten var
basert på bevisst styring av flytte-
strømmen for å avlaste Oslo-
området, noe mange var mot.
Visjonene bak planen slo ikke til,
70-tallet ble preget av befolknings-
stagnasjon, industrinedgang, 
forurensning og økende sosiale
problemer. Innbyggertallet i
Fredrikstad sank jevnt og trutt helt
mot nittitallet.
Generalplanen ble lagt på hylla,
men det ble arbeidet videre med
enkelte målsettinger, som for
eksempel innfartsåra.  
Generalplanutvalget sto også bak
vedtaket om bevaring av
Holmenområdet i 1973.  

Sentrumsplanen 1992

I 1986  lanserte Fredrikstaddistriktets
Samarbeidsnemnd en plan som
bl.a. omfattet en ny broforbindelse
til Kråkerøy fra Trosvikstranda.
I Sentrumsplanen ble det slått fast
at fremkommeligheten langs
Mosseveien og over Fredrikstad bru
ikke er tilfredsstillende i rushtiden.
I ettermiddagsrushet oppleves kø
på Innfartsåra mot
Simorundkjøringen. Dette skyldes
at trafikkstrømmen her må vike for
trafikkstrømmen fra Mosseveien.

Det medfører at mange velger
alternative kjøreruter via
Knipleveien eller ved avkjøring i
krysset Innfartsåren/Holmegata.  
Det skal stimuleres til økt bruk av
kollektive transportmidler isteden-
for bruk av privatbil.
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Kommunens arealplan 2002-2013
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Gjeldende reguleringsplaner:

Nr. 25, Høddalen, vedtatt 05.02.1964
Nr. 32, Omr. mellom Riisløkka og Liaveien, vedtatt 17.08.1967
Nr. 34, Bru og gangvei over Veumbekken, vedtatt 15.01.1968
Nr. 40, Område mellom Paul Holmsensv. og Veumveien, vedtatt 25.11.1968
Nr. 41, Område nord for Labråten/ Pettersand, vedtatt 27.11.1968
Nr. 47, Gnr.10, Bnr. 410 Hjørnerød, til boligformål, vedtatt 25.02.1970
Nr. 81, Christianslundkrysset, vedtatt 05.02.1976
Nr. 94, Rv. 110 parsell St.Hansfjellet-Onsøyvn. m.v., vedtatt 09.06.1977
Nr. 98, Skrellenfjellet syd, vedtatt 21.06.1977
Nr. 107, Skrellenfjellet syd Skrellen- og Liaområdet, vedtatt 16.05.1978
Nr. 110, Innfartsåren rv.110, strekn. Onsøyvn.-Simo(Mosseveien), vedtatt 27.07.1978
Nr. 120, Holmenområdet , vedtatt 21.05.1979
Nr. 121, Trosvikhavna , vedtatt 22.05.1979
Nr. 135B, Sandveien/ Veumveien , vedtatt 17.12.1980
Nr. 234, Labråten gård , vedtatt 12.09.1986
Nr. 252, Kniplefjellet , vedtatt 01.10.1987
Nr. 274, Trosvikberget , vedtatt 19.12.1988
Nr. 278, Christianslund , vedtatt 09.02.1989
Nr. 313, Veumveien 83, Ringen gartneri , vedtatt 14.06.1990
Nr. 370, Trosvikstranda, vedtatt 16.02.1993
Nr. 394A, Kniplefjellene (bebyggelsesplan), vedtatt 13.06.1996
Nr. 408, Fjellberg sykehjem og omsorgsboliger, vedtatt 06.02.1997
Nr. 415, Trosvik skole, vedtatt 25.09.1997
Nr. 449, G/s-vei Kværnhusveien, vedtatt 22.06.2000
Nr. 450, Fjellbergtoppen, vedtatt 22.06.2000
Nr. 463, Trosvikstranda vest (reg. endring), vedtatt 30.05.2001



Reguleringsplaner

Som eksempel på de områder
innen Trosvik lokalsamfunn som i
dag ikke er regulert, men kan ha
potensiale for fremtidig utvikling
av byen, kan man nevne områdene
mellom Seutelven og Mosseveien.
Hovedtyngden av de gjeldende
reguleringsplaner er utarbeidet på
60- og 70-tallet og omfatter rene
boligområder.  

Viktige reguleringsplaner av 

nyere dato:

Nr. 234 Labråten gård (1986)
Den sørligste del av Labråten gård
er regulert til almennnyttige formål.

Nr. 463Trosvikstranda vest (2001)
Området er regulert til kombinert
formål; sykehjem og boliger mot
elvepromenaden, og kontor, for-
retning og boliger mot Borggata
(gamle P.B. Andersen rives).
Byggestart for sykehjemmet er
planlagt i 2003. Planen viser også
byggegrense for fremtidig bilbro
over til Kråkerøy fra Mosseveien.
Gamle Ideal Mek. verksted-slippen
ved siden av denne skal bevares
som et aktivt verksted for repara-
sjon av eldre småbåter.
Fredrikstad museum forvalter i
dag bygningen og leier den til
Fredrikstad fartøyvernsenter,
underavdeling for motorbåter
(Motorbåtforeningen Tøffe holder
til her). Elvepromenaden fortsettes
forbi området, og skal ivaretas forbi
slippen ved en lett hevbar gangbro.

Nr. 120 Holmenområdet (1979)
Deler av Holmen er regulert til
bevaring. Formålet med planen er
å sikre bevaring av områdets sær-
preg og helhetsmiljø, og de byg-
ningsmessige kvaliteter som finnes
i området. Planen omfatter f.eks.
skilt og reklamebruk, utvendig
belysning, husfarge og beplant-
ninger, gjerder og murer, samt
istandsetting, ominnredning og
påbygging av bygg med vernever-
dige kvaliteter.

Nr. 274Trosvikberget (1988)
Trosvikberget er regulert til beva-
ring. Reguleringen skal sikre at
den eksisterende bebyggelse og
bebyggelsesstruktur bevares, ved
at området overveiende anvendes
til boligformål, og at ny bebyggelse
får plassering, utforming og mate-
rialvalg som er i samsvar med den
stedlige byggetradisjon, eller på en
annen måte ved sin arkitektoniske
utforming og innpassing medvirker
til å opprettholde karakteren av
det eksisterende miljø.
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Nytt sykehjem på Trosvikstranda

Holmen

Trosvikberget
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Nr. 450 Fjeldbergtoppen (2000)
Øvre del av Fjeldbergtoppen 
reguleres til offentlig friområde.
Området langs Onsøyveien neden-
for Fjeldbergtoppen reguleres til
boliger med adkomst fra Sag-
bruksveien. Den gruslagte ball-
plassen tillates brukt til parkering
ved ekstraordinære behov, og den
kan endres til skjøytebane når
værforhold tillater dette. Innen
området finnes det tre Cicignon-
innskrifter som er regulert til spesial-
område kulturminne. Deler av de
eksisterende boligområdene er
representative for lokal bygge-
skikk, både bygningsmessig og i
samspill melom bebyggelse og
terreng, og er derfor regulert som
spesialområde bevaring.  

Nr. 449 Gang-sykkelveitrasé til 
ny ungdomsskole-Kvernhusveien
(2000).
Planen legger til rette for en gang-
og sykkelvei fra Riisløka og Mølle-
veien over til Kvernhuset ungdoms-
skole. Veumbekken broes og det
plantes allébeplantning langs
veien over Veumdalen. Veumveien
krysses med undergang ved skolen.
Langs veitraseen finnes det to 
fredete kulturminner (steinalder-
boplasser) som er fredet før 
gjennomføring av traseen. 
Disse ligger innenfor Ambjørnrød
lokalsamfunn. 

Nr. 415Trosvik skole (1997)
Planen ble laget i forbindelse med
bygging av Trosvik barnehage og
la i tillegg tilrette for den utvidelse
av Trosvik skole som stod ferdig 
i 2003. Store deler av parkområdet
rundt skolen og langs
Veumbekken er regulert til offent-
lig friområde, med gangsti langs
bekken. Denne gangstien er fore-
løpig ikke gjennomført. 

Nr. 94 Rv. 110 parsell St.Hansfjellet-
Onsøyvn. m.v., (1977)
Gjeldende reguleringsplan for bl.a.
Stadion, hvor Stadion-kvartalets
bruk er regulert til kun idrettsplass,
med unntak av bygg nr. 10 og 12
ved Trosvik Torv, som tilhører
bevaringsplanen for Trosvikberget. 
Arbeidet med ny reguleringsplan
for stadionkvartalet er blitt kunn-
gjort, reguleringsplanene vil åpne
for muligheten for blandet bruk
(idrett, bolig og  næring).  

Bebyggelsesplan Fjeldbergtoppen

På jordet mellom Onsøyveien og
Sagbruksveien er det prosjektert
24 boenheter fordelt på fem bygg,
med tilhørende parkeringsplasser
og fellesutearealer. 
Bebyggelsen vil få adkomstvei fra
Sagbruksveien.



Seiersten skole

I februar 2002 ble arkitekter og
arkitektstudenter invitert av
Østfoldbyene til deltagelse i utvik-
ling av nye boligtypologier og
modeller for unge mennesker. 
Det ble utlyst en åpen arkitekt-
konkurranse innenfor EØS-området
for å utvikle 2 pilotprosjekter på
tomter sentralt i Østfoldbyene
Fredrikstad og Mysen.
Arkitektkonkurransen gjennomføres
i samarbeid med Husbanken og
Norsk Form.  

Den ene av programmets to tomter
var Seiersten skole og gjenbruk av
den eksisterende bygningsmassen
med evt. tilbygging.
Vinnere av Seiersten konkurransen
ble Ole Jørgen Bryn siv. ark.mnal,
Christiane Johannsen og Johan
Røn, begge stud ark NTNU.
Vinnerforslaget i sin helhet kan
ses på nettsiden: 

http://www.startbo.net/premierte/
Premie/00703/

Skisseprosjekt for ny stadion

Griff kommunikasjon utarbeidet
på oppdrag for FFK Eiendom et
skisseprosjekt for et nytt stadion-
anlegg. Prosjektet ble presentert
på åpent møte i lokalsamfunnet
den 12.03.2002 og har vært 
diskutert i flere av  arbeids-
gruppens møter. Prosjektet inne-
holdt ny stadion med tribune-
anlegg for ca. 10.000 tilskuere;
nytt klubbhus og næringsarealer
rettet mot sport og helse. I tillegg 

inneholdt prosjektet en større
andel boliger, en parkeringskjeller
for boligdelen samt parkerings-
plasser for spillere og næringsvirk-
somheten. Beboere i Stadion-
området har protestert både i lokal-
samfunnsgruppen og i media, og
samlet underskrifter mot prosjektet.
Kritikken er i hovedsak rettet mot
trafikkforhold/parkeringsbehov
rundt stadion og boligene samt
anleggets størrelse og nærhet til
gravlunden.
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Vinnerprosjekt i Startbo-konkurransen

Vinnerprosjekt i Startbo-konkurransen

Andre planer 
og prosjekter



Reguleringsplan for Stadion

Varsel om igangsetting av regule-
ringsplan for Stadionområdet ble
sendt ut 23. september i 2002. 
Frem til 11. oktober fikk alle berørte
parter anledning til å uttale seg.
Naboene i området rundt stadion
har vist spesielt engasjement i
saken og det har kommet innspill
fra alle berørte parter. Innspillene
blir offentliggjort i forbindelse 
med utleggelse/høring av foreslått
reguleringsplan. 
Neste skritt i prosessen er utarbei-
delse av selve reguleringsplanen.
Planarbeid i en byggesak av
denne dimensjonen vil ta rundt 
ett år, regnet fra varsel om igang-
setting. Arbeidet med regulerings-
planen kan bli en omstendelig
prosess med mange runder.
Stadion ligger i trange omgivelser
der parkering, trafikkavvikling, 
miljøhensyn, vernehensyn og 
hensyn til beboere skal ivaretas.
Det har vært etterlyst kommentarer
og innspill fra kommunens plan-
avdeling. Imidlertid kommer
kommunen først på banen når FFK
Eiendom leverer inn et forslag til
reguleringsplan og evt. en søknad
for selve tiltaket eller byggepro-
sjektet. Før spaden kan stikkes i
jorden på stadion, må både regu-
leringsplan og prosjektet godkjen-
nes av kommunestyret. 

Arkitektkonkurransen om Stadion

FFK Eiendom AS besluttet å 
arrangere en arkitektkonkurranse
og inviterte tre arkitektfirmaer til
deltagelse i en begrenset arkitekt-
konkurranse om ny stadion.   

Forslaget ”Mot toppen” ble en-
stemmig kåret som vinner av 
konkurransen den 17.03.2003. 

Bak forslaget står 
Griff kommunikasjon as

Kortfattet beskrivelse 

av prosjektet

En stadion skal være et viktig 
landemerke både på det mentale
og det visuelle plan. Stadions 
sentrale plassering og synlighet
fra høydedragene og hovedinn-
fartsåren til og fra sentrum skaper
forventninger. Stadion er en
offentlig arena og skal ha luft og
rom. Samtidig skal den være intim
og skape samhold for sine patrioter
og beskytte sine omgivelser
for visuell og fysisk støy.

Stadion er plassert vest på tomten,
mot Trosvik torg. Ved denne lokali-
seringen oppnås maksimale plass- 
og romdannelser på alle fire hjør-
ner. Inngangene til tribunene er
lagt i hjørnene til disse plassene og
til de retninger publikum vil
komme fra. Inngangene til klubb,
daglig drift, og næringsarealer 
ligger til gatene og i forhold til
betjenende parkeringsarealer.
Stadionanleggets næringsarealer
vil igjen kunne skape liv og 
aktivitet på Trosvik torg.

Stadion skal være lys og luftig,
synlig som form og arkitektur og
gi rom og plassdannelser og nye
kvaliteter både for de besøkende
og sine naboer. I denne tette situa-
sjon har forfatterne valgt å ikke
omkranse stadionanlegget med
høye nærings- og boligarealer av

flere grunner. Tomtens avgrens-
ning og størrelse gir ikke rom for
det og omgivelsene søker en
annen løsning enn tette urbane
strukturer. Stadion må løses og 
formes som en arena: tilskuerne
omkranser banen, det gir den
mest intime situasjonen, og et 
tribuneanlegg  som omkranser
hele banen vil også begrense 
høyden og forhindre et for domi-
nerende anlegg.

Plassering næring og bolig

Stadions størrelse og romprogram
(klubb og FIFA) og tomtens av-
grensing gir begrensede mengder
næring i selve anlegget.
Næringsarealer under tribunene er
orientert mot Trosvik torg,
Stadiongaten og ny plassdannelse
mot øst og innfartsåra og
Holmegaten. Konkurransens bolig-
program er foreslått løst nordvest
på tomten i et tårn som et sterkt
arkitektonisk og skulpturellt
modellert signalbygg for stedet.
På denne delen av tomten er det
også grunt til fjell (7m) slik at byg-
get kan fundamenteres på en til-
fredstillende måte.

Tårnet – fremmedelement eller

berikelse

Forfatterne ønsker ikke med for-
slaget å innlede en høyhus debatt
i Fredrikstad. Påstanden er at byen
og landskapet trenger et punkt - et
tårn som kan markere en ny tid for
Fredrikstad. En annonsering av
ankomsten til byen generellt og 
Stadion spesiellt. Tårnet fremhever
med sin utformning trehusbe-
byggelsens skala. Tårnet lokaliserer
Stadion i bybildet. Det løser et areal-

problem og demper stadions
høyde ved å avlaste dennes pro-
gram. Tårnet er plassert slik at det 
ikke kommer i konflikt med øvrig
bebyggelse med hensyn på sol og
skygge.

Adkomst – sirkulasjon – trafikk

Ved å legge bolig og nærings-
delen mot nordøst oppnår man å
konsentrere den mest belastende
biltrafikk rett inn i et felles p-anlegg
uten å belaste eksisterende bolig-
gater. Adkomst for spillere og
internt, administrasjon med mer
er lagt til tomtas nordvestre hjørne.
Dette gir også Stadionbebyggelsen
en ønsket distanse til kirkegården.
Her ligger også inngang for Vip-tri-
bune, media og rullestolbrukere.
Under selve kamp- avviklinger må
hele nærområdet avstenges for 
tilskuere, og disse må benytte 
parkeringsplasser utenfor området
samt p- plasser i sentrum. 

Idéutkast til nytt stadionanlegg 57

A
n

d
re

 p
la

n
e
r 

o
g

 p
ro

s
je

k
te

r
Tr

o
sv

ik



Etterord

Lokalsamfunnsrapporten består av
en stedsanalysedel og en del som
omhandler forslag til tiltak. Derfor
er det også utarbeidet en del som
omhandler forslag til tiltak i
Trosvik lokalsamfunn. I likhet med
stedsanalysen har arbeidsgruppen
selv vært med på å avgjøre hvilke
forslag til tiltak som skal være en
del av lokalsamfunnsrapporten.

Tiltakene tar for seg forslag til
endringer i trafikk/trafikkstruktur,
til plassering av ulike aktiviteter
og til områder for fremtidig bolig-
plasseringer. Det er viktig å påpe-
ke at dette er forslag til fremtidige
forandringer, det ligger ingen juri-
diske bindinger til disse tiltakene.
På den annen side er dette et
lokalt forankret verktøy som i flere
sammenhenger bør brukes i
offentlig planlegging og som bør
brukes til videreutvikling av lokal-
samfunnet. I forslagene til tiltak
kan det være flere felt som står
åpne eller tomme, poenget er her
at en i senere tid kan fylle inn
informasjon etter hvert som en får
jobbet med tiltakene.

Hva skjer så med lokalsamfunns-
arbeidet fra 2004?
Det er et mål at også Trosvik skal
organiseres opp i et eget lokal-
samfunnsutvalg tilsvarende de 
10 andre utvalg vi har i Fredrikstad
i dag. For tiden har den nye lokal-
samfunnsorgansieringen status
som prøveprosjekt og det er først
etter 2003 en kan si noe om dette
skal videreføres eller ikke. Innen den
tid går prosjektet over i sin neste
fase, hvor arbeidsgruppen vil være
organisert som den er i dag og for-
ankret til Plan- og miljøseksjonen.

Kommunestyret vil i løpet av høsten
ta stilling til om den nye modellen
skal videreføres for de 23 lokal-
samfunnene. Som grunnlag for
beslutningen vil bl.a. en studie/
evaluering utført av en frittstående
forskningsinstitusjon bli lagt til
grunn.

Formålet er at arbeidsgruppen i
lokalsamfunnet skal fortsette å
jobbe for at tiltakene på sikt kan
realiseres, og for et lokalsamfunn
som gjenspeiler trivsel, livskvalitet
og miljøvennlige holdninger.
Lokalsamfunnsprosjektet på
Trosvik går dermed over i sin neste
fase av dette arbeidet, hvor lokal-
samfunnsrapporten er bærebjelken.
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