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Innledning
I denne analysen vil man rette fokus mot de land-
skapsmessige verdiene innenfor og i randsonen 
av planområdet for ny reguleringsplan for Havne- 
berget. Dette for å kunne si noe om landskapets 
verdi og sårbarhet overfor endret arealbruk. I denne 
analysen er det landskapsbildet som blir under-
søkt. Innholdet i landskapsbildet dannes av de 
ulike landskapselementene som spiller sammen og 
danner horisontale/vertikale skiller, landskapsrom, 
retningsdannelser, linjer, landemerker, 
knutepunker, skala/størrelse osv. Disse visuelle 
kvalitetene danner det aktuelle områdets karakteris-
tiske trekk og uttrykk.

Metode
I analysen er det benyttet en del av metodikken fra 
Statens vegvesens håndbok 140. Det er imidlertid 
gjort tilpasninger til dette prosjektet mht. omfang 
og behov for detaljering. Det er besluttet at analysen 
skal gjøres på et relativt overordnet nivå.

Grunnlag
Som grunnlag for arbeidet ligger eksisterende do-
kumentasjon, og registreringer i felt.

Skala/detaljeringsnivå
Analysen omfatter i hovedsak planområdet for 
reguleringsplan for Havneberget, og er ment å være 
et vedlegg til planbeskrivelsen. Analysen omfatter i 
nødvendig grad områder utenfor selve planområdet 
for reguleringsplanen. Dette fordi det ved vurdering 
av landskap kan være viktig å se utover et avgrenset 
område for å belyse viktige sammenhenger i land-
skapet. 

Overordnet beskrivelse av landskapet i 
området
NIJOS (nå Skog og landskap) utarbeidet i 2005 
en oversikt over Norges ulike landskapsregioner. 
Området ved Havneberget inngår i region 01 
Skagerrakkysten, hvor landskapet i den ytterste 
kystlinja består av lave øyer, holmer og skjær, hvor 
landarealene oppstykkes av uttallige kiler og sund. 
Innenfor den ytterste kysten " nnes et leirbakke-            
terreng i sterk mosaikk med små bergknauser og 
lave grunnlendte åser.

Det er mye av det samme landskapet videre 
nordover langs sjøen, selv om arealene er bebygd 
i varierende grad. Videre sydøstover er det også 
mye av det samme landskapet før man nærmer seg 
byområdet i Fredrikstad og bebyggelsen blir tettere. 
Syd for byen, i kommunedel Torsnes, har man også 
mye av det samme kystlandskapet som i Onsøy. Her 
er det også større områder som fortsatt er ubebygd.

Havneberget inngår i den delen som beskrives som 
ytterste kyst i landskapsregion Skagerrakkysten. 
Her " nner vi småkupert terreng, med mye svaberg 
og lite løsmassedekke. Retningen på forsenkninger, 
sprekker og viker i området vitner om isens bevege-
lse under siste istid. Vikene Slevikkilen og Oksrød-
kilen ligger som gjestmilde og tilgjengelige arealer, 
mens strandlinja gjennom selve planområdet er 
bratt og til dels uframkommelig. 

Wergeland Krog Naturkart har gjennomført en  
vurdering av biologisk mangfold i området og 
beskriver området som “relativt lite berørt skogom-
råde som domineres av skrinn furuskog hvorav 
store deler er trebevokst impediment. De søndre 
2/3-delene av planområdet er, med unntak for en 
strømledning, omtrent uberørt av tekniske instal-
lasjoner” (Wergeland Krog Naturkart, notat 2012:6).

Typisk furuskog i planområdet. Utsikt fra Blåsopp en regnværsdag.
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Romlig og visuell analyse av området
Kartet nedenfor viser en analyse av området med 
hensyn på ulike trekk/elementer som har virkning 
på hvordan landskapet oppleves romlig og visuelt.

Landskapsrom: I områdene ved Slevikkilen og  
Oksrødkilen kan det oppleves en romdannende 
e# ekt, siden terrenget stiger fra vannkanten, rundt 
disse vikene. Også området i nordøst kan oppleves 
som et landskapsrom, hvor det åpne kulturland-
skapet avgrenses av bebyggelse og vegetasjon. 

Knutepunkter: Dette er områder hvor det er 
stor aktivitet. I analyseområde er det markert 

knutepunkter i Slevikkilen og Oksrødkilen, siden 
det her er høy aktivitet om sommeren i forbindelse 
med båthavn og hytter. Også krysset ved Vikane-
veien er et viktig punkt for tra" kkavviklingen i om-
rådet. Stikrysset midt i planområdet kan også sies å 
være et knutepunkt i lokal sammenheng. Her møter 
traséen ut til Blåsopp andre stier fra hytteområdene. 

Viktige punkter: I planområdet er det få elementer 
som har en virkelig funksjon som «landemerke», 
men utsiktspunktet ved Blåsopp er et viktig punkt i 
området, siden det er et utsiktspunkt, godt synlig i 
terrenget og fra sjøen. Den lille vika med rullestein 
som ligger ved sjøen, i enden av en langsgående 

Romlig-visuell ana-
lyse av områdene ved 
Havneberget (grunn-
lagskart: Fredrikstad  
kommunes kartbase).
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området deles inn i mindre delområder, ut fra 
visuell karakter (eks. bebyggelse, terrengform og 
vegetasjon) i de ulike områdene. Nedenfor følger en 
oversikt over inndelingen ved Havneberget:

1: Åpent kulturlandskap med randsonebebyggelse
2: Område med spredt bolig- og fritidsbebyggelse 
3: Bolig- og fritidsbebyggelse henvendt mot sjø
4: Område uten bebyggelse, med småkupert ter-
reng, og stort sammenhengende skogareal
5: Fire hytter i sammenhengende skogareal
6: Område langs sjøen, mindre vegetasjon og bratt 
terreng
7: Område med spredt fritidsbebyggelse
8: Bolig- og fritidsbebyggelse henvendt mot sjø

klove i & ellet, er også et viktig område. Dette fordi 
det er få områder i strandkanten som er tilgjengelig 
langs denne strekningen.  

Bevegelseslinjer: Området ved Havneberget er 
et mye brukt utfartsområde, og det er ' ere stier, 
blant annet Kyststien, som går sentralt gjennom 
planområdet. Slevikstranda er eneste atkomstvei 
inn til Slevikkilen og hytteområdene i nærheten. 
Slevikkroken danner atkomstvei for boliger nord 
for planområdet. På sjøen er det også mye tra" kk 
om sommeren.

Inndeling i delområder
Etter metodikken fra håndbok 140 skal analyse- 

Inndeling i delom-
råder,  basert på 
landskapskarakter 
(grunnlagskart:  
Fredrikstad  kom-
munes kartbase).
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Verdisetting 
Verdisetting av landskapsbilde gjøres etter en tredelt 
skala, hvor verdien settes til liten, middels eller stor. 
Verdien angis på en glidende skala, og markeres ved 
hjelp av en stjerne på en linjal.

Verdikriterier for landskapsbilde, hentet fra Statens vegvesens håndbok 140 (s. 149).

1: Åpent kulturlandskap med randsonebe-
byggelse
Kategori: Område i spredtbygde strøk
Beskrivelse: Kulturlandskapet dominerer området, 
og avgrenses av boligbebyggelse og vegetasjon. 
I tillegg går sentrale veier gjennom området, og 
sammen med vegetasjonsbelter deler disse opp 
jordbruksarealene og fører til variasjon i landskaps-
bildet. 

Verdi: 

2: Område med spredt bolig- og fritidsbebyggelse
Kategori: Område i spredtbygde strøk
Beskrivelse: Blanding av frittliggende bolig- og 
fritidsbebyggelse, med varierende tetthet. Typisk 
bolig-/hytteområde i kommunen. Terrenget er 
for det meste hellende, og det er grunt til & ell og 
spredt vegetasjon i området. En dam er registrert 
lengst øst i delområdet. Den ligger imidlertid 
litt bortgjemt og har kun lokal innvirkning på 
landskapsbildet i området. Slevikbekken renner 
gjennom området og tilfører området positive 
lanskapskvaliteter.

Verdi:

3: Bolig- og fritidsbebyggelse henvendt mot sjø
Kategori: Område i spredtbygde strøk
Beskrivelse: Slevikkilen. Typisk hytteområde 
henvendt mot sjøen, med spredt vegetasjon og 
frittliggende bebyggelse. Båthavn og båtopplag 
påvirker lanskapsbildet i stor grad. Slevikbekken 
renner gjennom området. Det er lite atkomstveier 
til hyttene.

Verdi:

4: Område uten bebyggelse, med småkupert ter-
reng, og stort sammenhengende skogareal
Kategori: Område der naturlandskapet er 
dominerende
Beskrivelse: Kystskogen som dominerer området 
varierer fra lavvokst furu på bart & ell ytterst mot 
sjøen, til mer høyreist blandingsskog med tykkere 
jordsmonn lenger inn. Det går en traktorvei inn i 
området fra nord. Denne har varierende standard. 
Flere stier går i området, og ned mot sjøen er en 
karakteristisk klove i & ellet der det er ganske ulendt, 
men mulig å ta seg ned til sjøen. Terrenget er mer 
småkupert enn lenger ut mot sjøen. Det er ikke Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

I dette prosjektet er det kun to områdetyper som er 
relevant: “Områder der naturlandskapet er domi-
nerende” og “Områder i spredtbygde strøk”. Delom-
rådene  vurderes ut fra følgende kriterier:

Liten Middels Stor
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6: Område langs sjøen, mindre vegetasjon og 
bratt terreng
Kategori: Område der naturlandskapet er 
dominerende
Beskrivelse: Landskapet domineres av svaberg og 
rullestein, med vegetasjon i begrenset omfang. 
Terrenget er bratt og kupert ytterst mot sjøen, 
og vanskelig tilgjengelig for ferdsel. Området er 
sterkt eksponert mot sjøen, og det er ' ott utsikt 
særlig hvis man kommer opp på platået ovenfor 
strandlinja.

Verdi:
Liten Middels Stor

7: Område med spredt fritidsbebyggelse
Kategori: Område i spredtbygde strøk
Beskrivelse: Frittliggende fritidsbebyggelse med 
stedegen vegetasjon mellom hyttene. Typisk 
hytteområde i kommunen. Terrenget er for det 
meste hellende, og det er grunt til & ell i området. 
De ' este hyttene har gangatkomst.

Verdi:
Liten Middels Stor

8: Bolig- og fritidsbebyggelse henvendt mot sjø
Kategori: Område i spredtbygde strøk
Beskrivelse: Oksrødkilen. Typisk hytteområde 
henvendt mot sjøen, med spredt vegetasjon og 
frittliggende bebyggelse. Småbåthavn og båtopplag 
påvirker landskapsbildet i stor grad. Det er lite 
atkomstveier til hyttene.

Verdi:
Liten Middels Stor

Kilder:

NIJOS rapport 10/2005: Nasjonalt referansesystem 
for landskap (2005)

Wergeland Krog Naturkart notat 2012:6 (2012)

mange steder hvor det er så store ubebygde arealer 
som strekker seg helt ut til sjøen.

Verdi:
Liten Middels Stor

5: Fire hytter i det sammenhengende skogarealet
Kategori: Område i spredtbygde strøk
Beskrivelse: Hyttene ligger litt for seg selv inne i 
skogsområdet. De har ikke store landskapsinngrep 
knyttet til seg, men er godt synlig når man kommer 
gående langs traktorveien. Skogen i området er ikke 
spesielt tett. Hyttene bryter med karakteren i det 
omkringliggende området, siden dette er ubebygd.

Verdi:
Liten Middels Stor
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Oppsummering:
De områdene som inngår i planområdet for 
Havneberget er nummer 2,4,5 og 6. Totalt har disse 
områdene fått en verdisetting av landskapsbilde til 
mellom middels og stor. Dette er høyere enn det 
' ere av de omkringliggende områdene har fått, og 
viser at det er landskapsmessige verdier i planom-
rådet som er viktig å ta hensyn til ved en eventuell 
endring av arealbruk.


