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FORORD
Asplan Viak har vært engasjert av Fredrikstad kommune for å utarbeide kommunedelplan
med konsekvensutredning for ny bru over Glomma. Roy Henning Jakobsen er Fredrikstad
kommunes kontaktperson for oppdraget. Olav Schou Knutsen er oppdragsleder for Asplan
Viak.
Planarbeidet er basert på planprogram, godkjent av Fredrikstad kommune 12. mars 2015.
Denne temautredningen er basert på godkjent arbeidsrapport etter siling av traséalternativer.
Temarapporten er utarbeidet som et selvstendig dokument. Sammen med øvrige utredninger
vil denne danne grunnlaget for en beslutning for valg av alternativ som det utarbeides
kommunedelplan for. Resultatene fra denne og andre temautredninger er sammenstilt i
hovedrapporten for konsekvensutredningene.

Sandvika, 23.05.2016
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0 SAMMENSTILLING OG SAMMENDRAG
Avgrensning av tema og metode
Tema kulturminner og kulturmiljøer er utredet i henhold til metodikk for
konsekvensutredninger i Statens vegvesens håndbok V712. Retningslinjer i Riksantikvarens
veileder (rapport nr. 31-2003) om «Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar», har
vært veiledende i vurderingene.
Denne utredningen er en sammenfatning av de opplysninger det er offentlig tilgang på i
forhold til kjente kulturminner og -miljø i planområdet. Det er foretatt befaring i området, men
ikke nyregistreringer, og det er gjort en vurdering av potensialet for nye funn av automatiske
fredete kulturminner. Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet.
Plan- og influensområde er delt inn i til sammen seks kulturmiljø presentert i kapittel 3.2, som
er vurdert hver for seg ut fra verdi. Omfang (tiltakets virkning) og konsekvens er vurdert
under kapittel 4. Kriterier for utvelgelse av kulturmiljøene følger Riksantikvarens anbefalinger
om at kulturminner har størst verdi i en større helhet. Kulturmiljøene er vist på vedlagte
temakart for kulturminner og kulturmiljø. Alle kulturminner som er beskrevet i denne
temarapporten er også vist på temakartet med kode. A-nr er kulturminner registrert i
Riksantikvarens kulturminnebase Askeladden, og S-nr er fra SEFRAK-registeret. Omfanget
av kartfestede og beskrevne kulturminner og kulturmiljøer er vurdert ut fra det som anses
som planområdets influensområde.
Overordnet beskrivelse av influensområdet og verdier
For ca 10 000 år siden var Østfold isfritt. De første bosetningene var basert på jakt og fiske,
og de aller første sporene etter menneskene er små leirsteder og boplasser. Rolvsøy ble
trolig bosatt for ca 7000 år siden. Den gang var det bare høydene som stakk opp av sjøen
som øyer og små skjær.
Tiden fra ca 4000 til 1800 f.Kr. var en brytningstid mellom jakt, fangst og jordbruk. Fra å være
en hovednæringskilde, ble jakt og fangst etter hvert mer og mer et tillegg til jordbruksnæringen. Overgangen til jordbruket førte til at folk ble mer bofaste. I Glemmen er det funnet
spor etter boplasser fra steinalder som ligger ca. 30 - 70 moh.
Bronsealderen i Norge tidfestes fra ca 1800 f.Kr. til ca 500 f.Kr. I motsetning til andre steder i
landet er det i Østfold funnet relativt mange gjenstandsfunn som kan knyttes til denne
perioden. Det er funnet flere bronseladergraver i Glemmen på Rolvsøy. Dette er store
kampesteinsrøyser (varder) på åsryggen. De viktigste kildene til bronsealderens bosetningshistorie er helleristningene. I Østfold er det flere helleristninger enn noe annet sted i Norge.
Helleristningene viser ulike figurer risset inn i berget. Skip var et meget vanlig motiv, men
også forskjellige former for solhjul, hester, kuer, fotsåler og mennesker har vært motiv. Hva
de enkle skålgropene betyr er uklart, men kan ha sammenheng med fruktbarhet. I senere tid
er de benyttet til offerskåler. Det er særlig mange bergkunstlokaliteter i området Evje, Hauge
og Rå.
Rundt år 500 f.Kr. ble jernet tatt i bruk som bruksmetall, og perioden fra 500 f.Kr. til 1030
e.Kr. blir kalt jernalderen. Med jernvinnen ble det nye metallet allment tilgjengelig i Norge.
Folk flest fikk rikelig tilgang på jern og lagde våpen og redskaper inspirert av romerske
former. I denne tiden var det gode vilkår for å drive med jernfremstilling. Der sumpmark og
myrer hadde bredt seg etter klimaskiftet var det myrmalm å finne. I jernalderen oppsto en
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nær sammenheng mellom fast gårdsbosetning og gravhauger. Nå ble gravhaugen det
vanligste gravminnet, men enkeltbegravelser ble erstattet med at gravene ble samlet på
felles gravplasser i sammenheng med gård og bosetting. Hver gård hadde sin egen
gravplass. Gravfelt som sogner til flere gårder er mer sjeldent. Det største og et av de fineste
gravfeltene langs Glomma ligger oppe ved Ula på Rolvsøya.
Vikingtiden (ca. 800-1000 e.Kr.) er preget av nyskapinger og omveltninger innenfor
samfunnslivet. Folketallet økte og ga støtet til nyrydding av gårder og en utstrakt oppdeling
av de eldre ættegårdene. Bakgrunnen for utviklingen var en voksende velstand innenfor det
norske bondesamfunnet. Bedre og tørrere værlaget var en viktig årsak til velstanden. I
forhold til Vestfold er yngre jernalder i Østfold (ca. 550-1030) forholdsvis lite synlig.
Tuneskipet fra rundt år 900 e.Kr. som ble utgravd i 1867, sammen med andre rike funn fra
gårdene Haugen og Rostad i Rolvsøy, er av de mest sentrale funn fra norsk vikingtid.
De eldste vegene stammer fra denne tidsepoken. De ble lagt langs ryggene i terrenget, og
gikk gjennom mange av gårdene som lå der. På de samme stedene ble også gravminnene
lagt, nær gårdene og nær ferdselen.
Innføringen av kristendommen markerer overgangen til en ny tidsepoke, middelalderen.
Kristningen av Østfold skjedde i løpet av slutten av 900-tallet og inn på 1000-tallet. Gjennom
hele middelalderen var det tekniske nivået i jordbruket svakt og produktiviteten liten.
Bosetningen spredte seg utover det som i dag er dyrka mark i bygdene. Skogen gav viktige
produkter som tømmer til hus og bygningsmateriale til båter, og man brukte skogen til
produksjon av kull, til utvinning av jern fra myrmalm og til å utvinne tjære. Frem til
Svartedauden i 1349/50 var det en jevn befolkningsvekst og ekspansjon av gårdene. Som
følge av Svartedauden ble opp til 2/3 av alle gårdsbruk i landet lagt øde. Det tok flere hundre
år før folketallet var oppe på samme nivå som før pesten.
Da Sarpsborg ble brent av svenskene i 1567 ble det bestemt at byen ikke skulle bygges opp
igjen, men flyttes ut mot Glommas utløp. Fredriksstad ble grunnlagt 12. september 1567 av
kong Fredrik II på østsiden av Glomma, hvor Gamlebyen fremdeles ligger. Trelasthandel
med utlandet på 1500- og 1600- tallet dannet grunnlaget for sagbrukene, og dermed for
lokaliseringen av ladesteder og fremveksten av tettsteder og bydannelser ved utløpet av
Glomma. Byens innbyggere livnærte seg av jordbruk, handel og skipsfart, og flere av
borgerne deltok allerede fra slutten av 1500-tallet i den alt da viktigere trelasthandelen.
Det store skillet i byens historie de første hundreårene kom midt på 1600-tallet med
anleggelsen av Fredrikstad festning. Byen ble med det omgjort til en festningsby med voller
og vollgraver rundt den sivile bebyggelsen. Byen ble brent ned to ganger under syvårskrigen
(1563-70). Også i 1624 brant størstedelen av byen ned. Byen ble bygget opp igjen og
befestet fra midten på 1600-tallet.
Selv om det hadde foregått en viss vekst på 1700-tallet, i kjølvannet av oppgangstidene i
handels- og sjøfartsnæringen, hemmet festningen og det militære nærværet en større
utvikling av byen. Etterhvert ble byens sentrum flyttet fra østsiden til vestsiden av Glomma.
Bebyggelsen på vestsiden av elva hadde begynt å vokse opp allerede tidlig på 1700-tallet,
og fra 1735 fikk den forstadsprivilegier.
I 1860 opphørte sagbruksprivilegiene. Det førte til Fredrikstads kraftigste og viktigste
vekstperiode. Beliggenhet og havneforhold ga mulighet for fløting og tilgang på tømmer fra
store områder, og for skipstransport ut av landet. Til å begynne med var det hovedsakelig
tømmer som ble eksportert, men fra 1860-tallet ble mer og mer av tømmeret tilvirket i byen
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og distriktet. Mesteparten av eksporten var skåret og høvlet plank, og byen fikk navnet
«Plankebyen». På relativt kort tid ble den lille handels- og sjøfartsbyen forvandlet til en av
landets betydelige industribyer med sagbruksindustri og teglverksindustri. Sør for
Rolvsøysund ble det mellom 1860 og 1900 anlagt til sammen 32 sagbruk (14) og teglverk
(18), kun 4 i perioden mellom 1849-1859.
Byens folketall ble mangedoblet i løpet av 1800-tallet, og som følge av det økte behovet for
arbeiderboliger. Fra 1860-årene skjedde byveksten hovedsakelig på Vestsiden, og et lokalt
lite Klondyke varte til begynnelsen av nittenhundretallet. Samtidig spredte bymessig
bebyggelse seg til tilgrensende strøk i nabokommunene. Tømmerhandelen ga grunnlag for
fast bosetting, og det vokste fram mange nye små tettsteder med bebyggelse av tre.
Knubbhusene, bygd av biter og rester av trelast murt med halm-magret leire, er
karakteristiske arbeiderboliger knyttet til sagbrukene.
Fra 1860-årene skjer byveksten hovedsakelig på Vestsiden. Byens infrastruktur ble
videreutviklet gjennom etablering av jernbanen som sto ferdig i 1879.
Bygdesamfunnet bestod av en rekke småsamfunn der gårdsbruket utgjorde kjernen. Etter
hvert som befolkningen økte ble det press på eksisterende gårder. En del av ødegårdene ble
tatt opp igjen, i tillegg til at nye gårder ble tatt opp og etablering av husmannsplasser gav
livsgrunnlag for en stadig økende befolking. I siste halvdel av 1800-tallet gjennomgikk
jordbruket store endringer.
De første vegfarene anlagt for hest og kjerre strakte seg mellom kirkestedene. På 1600- og
1700-tallet satset Kongen i København på en storstilt vegutbygging. Kart fra 1770 viser at det
gikk ferdselsveier på begge sider av Glomma. På østsiden gikk den gamle bygdeveien langs
landskapsryggen. Denne eksisterer ennå, i dag som Roald Amundsens vei.
Da den første verdenskrigen nærmet seg, ble konkurransen så hard at det måtte finnes nye
leveveier. Småindustrien ble nedlagt. I stedet sørget kjemisk industri, skipsverft og
produksjon av sko og tekstiler for arbeid til mange i distriktet fram til 1960-tallet da den
internasjonale konkurransen bidro til at sko- og tekstilfabrikkene måtte legges ned. Det
samme skjedde med skipsverftene på 1980-tallet. Rundt 1960 var industrien ennå
Fredrikstads viktigste næring og vekstmotor, men mot 1990-tallet ble industrien passert av
tjenesteytende næringer i sysselsettingsevne. 1970- og 80-tallet førte med seg en generell
nedgang i industrien.
Glemmen kommune ble slått sammen med Fredrikstad kommune i 1964. Dette ga byen
større rom for vekst på Vestsiden. Riksvei 111 mellom Sarpsborg og Fredrikstad ble etablert
tidlig på 1960-tallet. Fylkesvei 109 (Rolvsøyveien) ble etablert langs med jernbanetraseen på
slutten av 1970-tallet.
Konsekvensutredning
Sammenstilling og rangering av alternativene.
Alternativ 1.5 medfører svært få konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø og er det beste
alternativet for kulturminner og kulturmiljø, tett fulgt av alternativ 1.2 og 3.5. De dårligste
alternativene er alternativ 3.3 og 2.5. Begge gir sterk nærføring til verdifulle kulturminner og
bidrar til en fragmentering av helhetlige kulturmiljø.
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Tabell 0-: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens for delområder og samlet konsekvens av
alternativene.

Kulturminner
og kulturmiljø
Kulturmiljø

Verdi

1

Omberg

2
3
4
5
6

Torp
Hauge
Sandem
Lislebystranda
Nabbetorp og
Sorgenfri
Samlet
konsekvens
Rangering *)

Litenmiddels
Middels
Stor
Stor
Middels
Middels til
stor

Konsekvenser
Alt 1.2

Alt 1.3

Alt 1.5

-

--

0

-

--

0/-

Alt 2.4

Alt 2.5

--

--/----

Alt 3.3

Alt 3.5

---

-

-

--

0/-

-/--

--/---

--

-

2

5

1

4

7

6

3

*) Rangeringen avspeiler en prioritering gjort ut fra faglige vurderinger, og resultatet er vurdert ut fra en
totalvurdering av verdien av de ulike kulturmiljøene og tiltakets konsekvens for disse. Dette tilsier at konflikter i
verdifulle kulturmiljø er utslagsgivende for konfliktnivået, og derav rangeringen.

I vurderingene er det gjort faglige vurderinger av i hvor stor grad positive konsekvenser kan
oppveie negative konsekvenser. I noen tilfeller vil konsekvensen for et kulturmiljø være
avgjørende for den samlede vurderingen av alternativet. Dette henger sammen med verdien
av de ulike kulturmiljøene, og en sammenligning av viktigheten av disse innbyrdes. I så måte
er kulturmiljøet ved Sandem vurdert til å være viktigere enn kulturmiljøet ved Torp.
Fredrikstad bru og rundkjøring Id 110562 ligger i planens visuelle influensområde, og er
vurdert som del av kulturmiljøene 5 Lislebystranda og 6 Nabbetorp og Sorgenfri. Ny bru må
gis en god utforming som står i respekt til den fredete brua.
Avbøtende tiltak (kortversjon)
 Redusere negative konsekvenser med god tilpasning kultur- og bylandskap. En bør
søke å justere traseene for å unngå konflikt med de kulturminnene som er mest
uberørt og har høyest verdi i området. Gjelder de fleste av alternativene.
 Ved nærføring av vei mot verneverdig og fredet bebyggelse bør det gjøres
nødvendige tilpassinger som kan opprettholde og ivareta det opprinnelige visuelle
inntrykket det aktuelle kulturminnet eller kulturmiljøet har hatt i sin opprinnelige
situasjon. Nye store støyskjermer, skilt, og lysinstallasjoner i nær sammenheng med
fredete kulturmiljøer bør unngås så langt dette er mulig. Gjelder spesielt Omberg
nordre og Torp nordre.
 Dispensasjon fra kulturminneloven, jf § 8, 4. ledd. Dersom dispensasjon blir gitt av
Riksantikvaren, vil det normalt bli satt vilkår om arkeologiske utgravinger.
 Eventuelle undersøkelser i forbindelse med dispensasjon fra kulturminneloven for
berørte lokaliteter kan formidles i tråd med en skjøtsels- og tilretteleggingsplan.
 I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger kan planmyndighet bestemme at det
skal utarbeides et eget Miljøoppfølgingsprogram (MOP) med sikte på å overvåke og
avbøte vesentlige negative virkninger av prosjektet. Prosjektets plan for Ytre miljø
(YM-plan) skal ivareta dette behovet. Kulturminner og kulturmiljø bør være et eget
tema i miljøoppfølgingsplanen i byggefasen.
 Eldre verneverdige bygninger som skal rives må dokumenteres før riving. En
eventuell dokumentasjon må skje i samråd med byantikvaren i Fredrikstad kommune.
Byantikvaren må ved behov drøfte dette med Fylkeskonservatoren i Østfold
fylkeskommune.
 Ny bru må gis en god utforming, der den nye brua og den fredete Fredrikstad bru kan
stå i et respektfullt forhold til hverandre.
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1 TILTAKSBESKRIVELSE
1.1 Vegstandard
I tilknytning til utredningen av ny bru over Glomma er det i planprogrammet beskrevet at det
skal utredes følgende løsninger:
-

2- eller 4-felts løsning for kryssing av Glomma
En- eller tosidig løsning for gående og syklende

Tiltaket er vurdert både med 2 og 4 felt (hvorav 2 kollektiv- eller sambruksfelt). Som grunnlag
for konsekvensutredningene er alle alternativene tegnet ut som 4-feltsløsninger. Alternativer
med både 2 felt og 4 felt er vurdert i sammenheng med trafikkanalyse, kostnader og prissatte
konsekvenser.
Alle alternativene er også tegnet ut med løsning for gang- og sykkeltrafikk som ensidig
sykkelveg med fortau. Utfra vurdering av trafikkgrunnlaget vil det ikke være behov for tosidig
anlegg av kapasitetshensyn. Det er vurdert at nytten av å tilrettelegge for tilbud for syklende
og gående på begge sider av vegen og brukonstruksjonen er begrenset i forhold til
merkostnaden. Det må i videre arbeid tilrettelegges for at syklende og gående kommer trygt
av/på sykkelvegen med fortau dersom de kommer fra motsatt side av vegen.
Normalprofiler for 4-felts- og 2-felts-løsninger med ensidig sykkelveg med fortau er vist på
figurene under.

Figur 1-1: Normalprofil ved 4-feltsbru med sykkelveg med fortau.

Figur 1-2: Normalprofil for 2-feltsbru med sykkelveg med fortau.
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Kryssene med henholdsvis fv. 109 og rv. 111 utformes i utgangspunktet som rundkjøringer i
plan. Fv. 109 er under regulering og krysstyper er ikke bestemt på strekningen. Det er ikke
alltid at type kryss fastsettes i en kommunedelplan og i tilknytning til en konsekvensanalyse.
På strekningene er det også vist forslag til nye kryss med sidevegene på vestsiden av
Glomma. Kryssene er også her foreslått som rundkjøringer, men kan også foreslås som Tkryss med høyresving av og høyresving på. Dette medfører behov for en krysning under ny
forbindelse. Aktuelle tilknytninger kan bl.a. omfatte ny tilknytning med Dikeveien,
Smørbøttaveien og Evjebekkveien samt inn mot Lislebyfjellet i sør.

1.2 Generelt om tiltaket
De to traseene som er vist i kommuneplanen for Fredrikstad kommune for ny bru over
Glomma er lagt til grunn. I tillegg skal et alternativ nær dagens bru vurderes. Dette innebærer
at i det er utredet alternativer innenfor følgende korridorer:
-

I nordre del av planområdet (Valle/Hauge – Torp)
I midtre del av planområdet, omtalt som sør (Råbekken – Sandem)
I søndre del, nær dagens bru.

I tillegg skal 0-alternativet være et reelt alternativ.
Konseptvalgutredningen for transportsystemet i Nedre Glomma forutsetter en bruløsning og
ikke tunnel. Dette ble begrunnet i at en senketunnel vil bli vesentlig dyrere, med kompliserte
undervannsarbeider grunnet strømningsforhold og grunnforhold og dybde til fjell. I et tidligere
planarbeid ble det også konkludert med at det kun var ved Omberg i nordre del av
planområdet at det kunne være aktuelt å vurdere en tunnelløsning. En tunnelløsning vil heller
ikke kunne betjene gående og syklende.
Etter de innledende fasene i planarbeidet ble det konkludert med at følgende traseer
videreutvikles og utredes videre:
-

3 alternativer i nordre korridor (kalt 1.2, 1.3 og 1.5)
2 alternativer i midtre korridor (kalt 2.4 og 2.5)
2 alternativer i søndre korridor (kalt 3.3 og 3.5)

Alle alternativene er tegnet ut som 4-feltsløsninger med ensidig sykkelveg med fortau.
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Figur 1-3: Oversikt over alternativene som utredes.
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1.3 Nærmere om utredningsalternativene
1.3.1 Alternativ 0
0-alternativet er i planprogrammet for Ny Glommabru definert som dagens veg og hvordan
forholdene på og langs eksisterende vegnett som fv. 109, rv. 110 og rv. 111 vil utvikle seg
dersom Ny Glommabru ikke blir realisert (forventede endringer i området i analyseperioden).
Det er lagt til grunn at følgende prosjekter vil bli gjennomført:
-

Rv.110 Ørebekk – Simo, 2 sambruksfelt og 2 allmenne kjørefelt. Er under utbygging.
Fv. 109 Alvim – Torsbekkdalen, 2 sambruks- eller kollektivfelt og 2 allmenne felt.
Under regulering.
Fv. 109 Råbekken – Alvim, 2 sambruks- eller kollektivfelt og 2 allmenne felt. Under
regulering.
Fv. 109 Råbekken – Grønli, 2 sambruksfelt og 2 allmenne felt. Iverksettes når
utbyggingen av fv. 109 videre nordover er gjennomført.
Fv. 111 Fjeldstad - Rakkestadsvingen, forlengelse av sambruksfelt.
Ny bru over Glomma i Sarpsborg, utvides fra to til fire felt Sarpsborg sentrum Dondern, 2 sambruks- eller kollektivfelt og 2 allmenne felt. Under regulering.
Rv. 111 Kollektivfelt Årum bru. Reguleringsplanarbeid under oppstart.

1.3.2 Traseer i nordre korridor
Alternativ 1.2
Dette alternativet tar av fra fv. 109 i kryss med Bjørnengveien, følger denne i ca. 900 meter
fram til forbi godsterminalen på Valle. Traseen dreier så mot øst for å krysse over Glomma
like nord for Ombergfjellet og boligbebyggelsen på Omberg. Det forutsettes kryss og
tilknytning til sidevegene før vegen begynner å stige på bru for å komme over elva. På
vestsiden av elva ligger traseen mellom næringsarealene i nord og boligbebyggelsen i sør.
På østsiden av Glomma ligger trassen over dyrket mark og like syd for industriområdene på
Torp. Traseen tilknyttes rv. 111 like syd for dagens innkjøring til industriområdet.
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Figur 1-4: Alternativ 1.2 (bilde fra VR-modell).

Alternativ 1.3
Alternativet tar av fra fv. 109 i rundkjøringen i kryss med Bjørnengveien, følger
Bjørnengveien for så å dreie ut på dyrket mark vest for bebyggelsen før den dreier mot øst
igjen og krysser Glomma. Dette alternativet kommer nærmere bebyggelsen på
Ombergfjellet. I dette alternativet kan ny bru for kryssing av Glomma fundamenteres direkte
til fjell på Ombergfjellet. På Torp vil ny bru også kunne fundamenteres til fjell i dagen.
Alternativet legges mellom Torp Nordre og boligbebyggelsen på Torp øst for Glomma.
Alternativet krysser over dyrket mark både vest for og øst for Glomma.

Figur 1-5: Alternativ 1.3 (bilde fra VR-modell).

Alternativ 1.5
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Løsningen ligger lengre nord enn de øvrige to alternativene. Alternativet følger
Bjørnengveien som de øvrige i ca. 500 m fram til godsterminalen, og dreier så mot øst.
Stiger opp på bru over næringsarealene øst for godsterminalen og krysser over
atkomstvegen Vallehellene. Øst for Glomma ligger traseen i naturområdene nord for
industriområdene før også dette alternativet tilknyttes rv. 111 ved Moum.
Områdene øst for Glomma er mer utsatt for kvikkleire. I henhold til kjent informasjon ligger
det ikke kvikkleire i selve traseen, men svært nær. Alternativet er vurdert ved tidligere
planarbeid, men ble da forkastet pga. nærhet til industriområdet og en eventuell utvikling av
dette.

Figur 1-6: Alternativ 1.5 (bilde fra VR-modell).

1.3.3 Traseer i midtre korridor
For alternativene i dette området skal det overvinnes større høyde enn i nordre korridor, bl.a.
fordi terrenget har mindre høydeforskjell i forhold til Glomma.
Alternativ 2.4
Alternativet tar av fra fv. 109 i kryss med Evjebekkveien, går i en ny trasé under jernbanen
for så å stige rettlinjet og raskest mulig og med 6 % stigning over Glomma. Alternativet
berører industriområdene mellom Tomteveien og Glomma. Tilsvarende går den raskest
mulig ned på østsiden over dyrket mark med en helning på 6 % og tilknyttes rv. 111 rett nord
for Strykerveien.
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Figur 1-7: Alternativ 2.4 (bilde fra VR-modell).

Alternativ 2.5
Alternativet tar av fra fv. 109 i kryss med Evjebekkveien, går i en ny trase under jernbanen
nord for Evjebekkveien og krysser over Glomma nord for utløpet av Evjebekken til Glomma.
Traseen stiger med 6 % på begge sider av Glomma. Kryssing av Glomma skjer med en
svakt buet bruløsning. Øst for Glomma krysser traseen over dyrket mark og tilknyttes rv. 111
i øst mellom Sandem og Kreutzgate.

Figur 1-8: Alternativ 2.5 (bilde fra VR-modell).
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1.3.4 Traseer i søndre korridor
Alternativ 3.3
Alternativ 3.3 tar av fra rundkjøringen i kryss mellom fv. 109 og Wilbergjordet ved Trara, går
inn i en tunnel under Lillebekk, krysser Mørkedalen i en kort dagsone, før den går inn i kort
tunnel, eller stor fjellskjæring i Kjæråsen. Traseen krysser Kjæråsen midt i steintaket. Øst for
Kjæråsen går alternativet ut på bru over Glomma.
Videre krysser alternativet på bru over Glomma og ligger i grøntdraget mellom bebyggelsen
på Huseby og på Nabbetorp. Traseen blir liggende i boligområdene før den tilknyttes rv. 111
ved Lundheim.

Figur 1-9: Alternativ 3.3 (bilde fra VR-modell).

Alternativ 3.5
Alternativ 3.5 tar av fra rundkjøringen i kryss mellom fv. 109 og Wilbergjordet ved Trara, som
alternativ 3.3, går inn i en tunnel under Lillebekk, krysser mellom steintaket og bebyggelsen
nord for Mørkedalen i en kort dagsone, før den går inn i en kort tunnel i Kjæråsen nord. Øst
for Kjæråsen går alternativet ut på bru over Glomma.
På østsiden av Glomma legges traseen syd for vannet på Sorgenfri og nord for Huseby.
Traseen ligger rett ved uteområdene til Sagabakken skole og krysser gjennom et mindre
boligområde (hvor 3-4 boliger må rives) før den tilknyttes rv. 111 i kryss med Wielsgaards
vei.
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Figur 1-10: Alternativ 3.5 (bilde fra VR-modell).
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2 OM TEMAUTREDNINGEN
2.1 Definisjon av temaet
Begrepene kulturminner og kulturmiljø er definert i kulturminneloven: «Med kulturminner
menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det
knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes områder hvor et
eller flere kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.»
Forvaltningen skiller mellom automatisk fredete kulturminner (også kalt fornminner) og nyere
tids kulturminner. Fornminner er kulturminner eldre enn 1537 (reformasjonen), med unntak
av stående bygninger og mynter (1650) og samiske kulturminner og kulturminner i vann og
vassdrag (eldre enn 100 år). Automatisk fredning gjelder selve kulturminnet og en
sikringssone på minst fem meter omkring det inntil rette forvaltningsmyndighet har bestemt
noe annet. Nyere tids kulturminner kan fredes etter vedtak.
Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller
sammenheng. En samlet vurdering av et områdes kulturhistorie, kulturminner og tidsdybde
vil danne grunnlag for avgrensing av kulturmiljø.
Det er fylkeskommunene som er rette forvaltningsmyndighet i forhold til kulturminner
(automatisk fredete/ nyere tids) og kulturmiljø. I dispensasjonssaker som gjelder
kulturminneloven er Riksantikvaren rette myndighet.

2.2 Planprogrammet
Under kap 6 Dagens situasjon kap 6.11. Kulturminner og kulturmiljø er følgende kommentert
i KVU for konseptvalgutredningen: Ved Omberg på vestsiden av Glomma får tiltaket uheldige
nærføringer til gårdstun, hvor det bl.a. er 4 SEFRAK-registrerte bygninger.
Kulturmiljø under kap 7.3.2 Ikke prissatte konsekvenser
Kulturminner og kulturmiljøer er kilder til kunnskap om fortidens samfunn og levevilkår.
Kulturminner, som ikke-fornybare ressurser, må forvaltes på en slik måte at vi tar vare på
spor fra tidligere generasjoner, slik at disse kan overleveres til kommende generasjoner.
Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og
vurderer om tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse.
Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og
alle erklærte stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. lov om Kulturminner § 4.
Kulturlandskap er landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet.
Definisjon av tema

Fokus for utredning
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Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i
vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser,
tro eller tradisjon til.
Begrepet kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår
som en del av en større helhet eller sammenheng.
De enkelte konsepts påvirkning på kulturminner og kulturmiljø skal
utredes.
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Grunnlagsmateriale

Utredningsbehov

Metode

Lov om Kulturminner
Statens vegvesens Håndbok v 712: Konsekvensutredninger
Det nasjonale fornminneregisteret (Askeladden)
Kommuneplanens arealdel 2011-2023
Lokalsamfunnsrapporter Torp, Hauge, Lisleby og Rekustad
SEFRAK‐registrerte bygninger.
Riksantikvarens NB! register over nasjonale kulturminner i by
Andre registreringer (Fylkesmannen, Fylkeskommune, Riksantikvar osv.)
Innspill og avklaringer fra regional kulturminneforvaltning
Registrering av kjente kulturminner på bakgrunn av Askeladden og
tilleggsinformasjon fra regional kulturminnemyndighet
Registrering av kjent kulturmiljø
Vegtraséens påvirkning på kulturminner og kulturmiljøet skal utredes.
Statens vegvesens Håndbok v 712
Informasjon /opplysninger fra regional kulturminneforvaltning og
kommunen
Befaringer
Det skal lages en oversikt med kartfesting over hvert enkelt kulturminne
(inkl. sikringssoner) og kulturmiljø til benyttelse i detaljplanlegging.
Områder med potensial for funn og behov for ytterligere undersøkelser
skal markeres på kart.

2.3 Overordnet plangrunnlag
Register over kulturhistoriske landskap i Østfold. Ni landskap i Østfold er valgt ut til å
være med i Riksantikvarens register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse.
Riksantikvaren har startet et arbeid med å etablere et register over kulturhistoriske landskap
av nasjonal interesse, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Østfold er det første
fylket der registeret er ferdig.
Riksantikvaren ønsker å klargjøre hvilke kulturhistoriske landskap i Norge som er av nasjonal
interesse, for å bidra til økt forutsigbarhet i arealplanleggingen. Det bør tas hensyn til
nasjonale landskapsverdier i kommunenes planlegging og når det forberedes store tiltak
innenfor eksempel samferdsel og energi. Ingen av disse berører planområdet.
Regionale temaplaner, Del 1 Kulturminneplan for Østfold 2010-2014.
Kulturminnevern er en viktig oppgave for Østfold fylkeskommune, både for å oppfylle
nasjonale mål for kulturminnepolitikken på regionalt nivå og for å nå egne mål. Østfold er et
fylke med usedvanlig mange kulturminner fra alle perioder, fra den eldste steinalderen til
våre dager. Mangfoldet er stort, og viser hvordan mennesker har påvirket og blitt påvirket av
natur, omgivelser og ressurstilgang under skiftende betingelser. Den faglige delen av
arbeidet har vært ledet av fylkeskonservatoren i Østfold.

2.4 Metode og datagrunnlag
Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet for kommunedelplanen,
som ble fastsatt 12.03.15. Metodisk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesens
håndbok V712, Konsekvensutredninger. I følge håndbok V712 bygger en slik KU på
følgende trinn:
1. Verdivurdering
2. Omfangsvurdering
3. Fastsettelse av konsekvens
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Retningslinjer i Riksantikvarens veileder (rapport nr. 31-2003) om «Kulturminne og
kulturmiljø i konsekvensutgreiingar» har vært veiledende i de fagvurderingene som er gjort.

2.4.1 Kriterier for verdi
Det første trinnet i konsekvensutredningen er å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk
og verdi. Verdien for det enkelte delområdet blir fastsatt på en flytende skala fra liten til stor
verdi.
Liten

Middels

Stor

|-------------------|----------------|----------------|
▲

Kulturminneloven gir en bred definisjon av hva som er kulturminner og kulturmiljø. Dette
betyr at ikke alle kulturminner eller kulturmiljø kan eller skal vernes. I forvaltningen av
kulturminner blir det lagt vekt på at mangfoldet av kulturmiljø og kulturminner skal tas vare
på, og at et representativt utvalg skal prioriteres for vern. Det skal legges vekt på
kulturhistoriske sammenhenger fremfor enkeltobjekt.
Grunnlaget for å verne kulturminner og kulturmiljø er at de har verdi som kilde til kunnskap,
som grunnlag for opplevelse og som ressurs for bruk.
Kilde til kunnskap: Ved vurdering av et kulturminnes kunnskapsverdi skal representativitet,
sammenheng/ miljø, autentisitet og fysisk tilstand vurderes.
Grunnlag for opplevelse: Menneskene opplever kulturminner og kulturmiljø på hver sin måte.
Opplevelsene henger blant annet sammen med kunnskap, holdninger, tilknytning til stedet
og hvilke sosiale eller etniske gruppe en hører til. Kulturminnene er med på å vise kontinuitet
og endring i det fysiske miljøet og gir stedet karakter.
Bruksressurs: Mange kulturminner og kulturmiljø er i daglig bruk, og har slik sett verdi som
bruksressurs i seg selv. I sammenheng med friluftsliv og turisme inngår kulturminnene som
en del av opplevelsene, og kan dermed også ha en pedagogisk verdi. Kulturminnene er
derfor en indirekte ressurs som gir grunnlag for næringsutvikling.
De ulike kriteriene tilknyttet vurderingen av kunnskaps- og opplevelsesverdier kan ofte
overlappe hverandre. Hvilke kriterium som det blir lagt mest vekt på, er derfor avhengig av
de aktuelle kulturminnene eller kulturmiljøene. Kunnskapsverdiene blir vektlagt ved
vurderinger av nasjonale interesser.
Verdivurderingen er holdt på et generelt nivå. Fornminner er automatisk fredet etter
kulturminneloven, og har sammen med vedtaksfredete kulturminner per definisjon stor verdi.
Alle vurderinger er tilpasset nivået på planoppgaven som skal besvares på et lokalt nivå og
kjent KU-metodikk som nevnt over, og vurderes samlet for hvert kulturmiljø.
Håndbok V712 sine kriterier for vurdering av et enkeltområdes verdi er gjengitt i figuren
under:
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2.4.2 Kriterier for omfang (påvirkning)
Omfangsvurderingene angis på en glidende skala fra stort negativt til stort positivt omfang.
Vurderingen skal vises på en figur der omfanget markeres med en pil på en linjal, se Figur 64. Det kan være behov for å nyansere omfangsvurderingene ytterligere. Dette kan gjøres ved
at pilen flyttes til høyre eller venstre innen en kategori. Linjalen er sammenfallende med yaksen i konsekvensvifta i Figur 2-2.
Figur 2-1 angir de ulike kategoriene som omfangsvurderingen kan deles inn i. Ved en positiv
vurdering skal det tas stilling til om tiltaket fører til noe forbedring, forbedring eller stor
forbedring for et delområde. Ved en negativ vurdering skal det tas stilling til om tiltaket vil
føre til noe forringelse, forringelse eller ødeleggelse for et delområde.
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Figur 2-1. Skala for vurdering av omfang. Skalaen er glidende og pilen skal flyttes oppover eller nedover for å
nyansere omfangsvurderingen. Pilen illustrerer graden av påvirkning på delomådet.

Del to består i å vurdere omfang. Omfangsvurderinger er et uttrykk for hvor store negative
eller positive endringer det aktuelle tiltaket vil medføre for det enkelte delområde. Omfang
vurderes for de samme områder som er verdivurdert, og vurderes i forhold til dagens
situasjon (0-alternativ).
I vurderingene av omfang og konsekvens ligger også en vurdering av hvor sårbare
kulturminnene er. Sårbarhet er et mål på kulturminnenes og kulturmiljøenes evne til å holde
på grunnleggende og verdifulle egenskaper mot ulike typer påvirkning. Påvirkninger kan
være direkte eller indirekte, reversible eller irreversible, og kan skyldes flere forhold, for
eksempel fysiske tiltak, klimatiske forhold for forurensing, ødeleggelser forårsaket av
bevisste og ubevisste handlinger hos folk.

2.4.3 Kriterier for konsekvens
Med utgangspunkt i verdi og omfang fastsettes konsekvensen for det enkelte delområdet ved
hjelp av konsekvensvifta i Statens vegvesens håndbok V712 (se under). Konsekvensen
angis på en skala fra svært negativ til svært positiv konsekvens.
Med utgangspunkt i fastsatt konsekvens for de enkelte delområdene fastsettes en samlet
konsekvens av tiltaket.
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Figur 2-2: Konsekvensvifta (Statens vegvesens håndbok V712).
Meget stor positiv konsekvens
Stor / meget stor positiv konsekvens
Stor positiv konsekvens
Middels / stor positiv konsekvens
Middels positiv konsekvens
Liten / middels positiv konsekvens
Liten positiv konsekvens
Ingen / liten positiv konsekvens
Ubetydelig konsekvens

++++
+ + +/ + + + +
+++
+ + /+ + +
++

Ingen / liten negativ konsekvens
Liten negativ konsekvens
Liten / middels negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens
Middels / stor negativ konsekvens

0/- / ----/---

+ / ++

Stor negativ konsekvens

---

+

Stor / meget stor negativ
konsekvens

- - -/ - - - -

0/+
0

Meget stor negativ konsekvens

----

Ikke relevant / det kartlagte
området blir ikke berørt

Figur 2-3: Karakteristikker og fargekoder for konsekvens.

2.4.4 Influensområde
Influensområder er områder der en venter at kulturminner og kulturhistoriske verdier kan bli
påvirket av tiltakene. Influensområdet utgjør det området som vil bli berørt av tiltaket utenfor
planområdet. Med berørt menes her direkte inngrep i kulturminner og/eller visuell påvirkning/
endring som i vesentlig grad påvirker forståelsen og opplevelsen av kulturminner, tiltakets
lokalisering og utforming, visuelle sammenhenger, vegetasjon og landskap. For å kunne se
helheten i den kulturhistoriske utviklingen, og i bevarte kulturmiljø i en større sammenheng,
er disse områdene omtalt. I denne utredningen omfatter influensområdet også arealer som
kan bli påvirket av endringer i støybildet.
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2.4.5 Datagrunnlag
Som grunnlag for utredningen er det hentet inn dokumentasjon av kulturminner og
kulturmiljø. Dokumentasjonen er basert på tilgjengelige kilder og litteratur deriblant
Askeladden, SEFRAK-registeret, Riksantikvarens NB! Register samt informasjon om kjente
kulturminner fra Regional kulturminnemyndighet. Det har vært kontakt med
kulturminneforvaltningen i Vestfold fylkeskommune. Planområdet er befart med hensyn på
verdivurdering av kulturminner og avgrensing av kulturmiljø.
Plan- og influensområde er delt inn i til sammen 6 kulturmiljø og presentert i kapittel 3.2.
Kriterier for utvelgelse av kulturmiljøene følger Riksantikvarens anbefalinger om at
kulturminner har størst verdi i en større helhet. Inndelingen av kulturmiljøene synliggjør at
kulturminner som enkeltobjekt inngår i større kulturhistoriske strukturer som må sees i
sammenheng, og som står i en nær relasjon til kulturlandskapet de er en del av.
Gjenkjenning og avgrensing av kulturminner er basert på en faglig begrunnet vurdering og
tolkning av landskap og kulturhistoriske spor.
Kulturmiljøene er vist på vedlagte temakart for kulturminner og kulturmiljø. Alle kulturminner
som er opplistet og beskrevet i denne temarapporten er også vist på temakartet med samme
kode. A-nr er kulturminner registrert i Riksantikvarens kulturminnebase Askeladden, og S-nr
er fra SEFRAK-registeret. Omfanget av kartfestede og beskrevne kulturminner og
kulturmiljøer er vurdert ut fra det som anses som planområdets influensområde.

2.4.6 Usikkerhet
Eventuelle usikkerheter ved utredningen, knyttet til f.eks. datagrunnlag og metodikk vil være:
-

-

-

Kulturminnelovens § 9 registreringer er ikke gjennomført. Det vil kunne bli påvist nye
funnlokaliteter innenfor plan- og influensområdet.
Usikkerhet rundt uferdig tiltaks- og anleggsbeskrivelse.
Usikkerhet rundt endelig valg av lokalitet for massedeponi.
Usikkerhet i verdi-, omfangs- og konsekvensvurderingene
Usikkerheter i registreringene
Det kan komme frem nye funn av fornminner i forbindelse med gjennomføring av tiltak
og oppføring av nye konstruksjoner.
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3 BESKRIVELSE OG VERDI
3.1 Overordnet beskrivelse
Eldre steinalder (11 000-4000 f.Kr.) og Yngre steinalder (4000-1800 f.Kr.)
For ca. 10 000 år siden var Østfold isfritt. De første bosetningene var basert på jakt og fiske,
og de aller første sporene etter menneskene er små leirsteder og boplasser. Rolvsøy ble
trolig bosatt for ca. 7000 år siden. Den gang var det bare høydene som stakk opp av sjøen
som øyer og små skjær. Østfolds kystlinje har forandret seg dramatisk siden fastlandsisen
smeltet etter siste istid og landet gradvis steg opp av havet. Marin grense (høyeste
vannstand, for ca. 12.000 år siden) ligger på ca. 190 meter. En av de eldste boplassene i
fylket og på Østlandet, Høgnipen i Rakkestad, ligger ca. 160 meter over dagens havnivå og
dateres til omkring 8.900 f.Kr. Gjennom flere tusen år var fiske, sjøfangst og lune båtopptrekk
bestemmende for valg av boplass. I Glemmen er det funnet spor etter boplasser fra
steinalder som ligger ca. 30- 70 m.o.h. Tiden fra ca. 4000 til 1800 f.Kr. var en brytningstid
mellom jakt, fangst og jordbruk. Fra å være en hovednæringskilde, ble jakt og fangst etter
hvert mer og mer et tillegg til jordbruksnæringen. Overgangen til jordbruket førte til at folk ble
mer bofaste.
Bronsealder (1800-500 f.Kr.)
Bronsealderen i Norge er satt fra ca. 1800 f.Kr. til ca. 500 f.Kr. I motsetning til andre steder i
landet er det funnet relativt mange gjenstandsfunn som kan knyttes til denne perioden. I
Glemmen-området på Rolvsøy er det funnet syv dolker fra tidlig bronsealder (1800-1500
f.Kr.). Videre er det er funnet to sigder ved Vestre Nøkleby, og en ved henholdsvis Glemmen
og Leie. Ved Kriken er det funnet fem sigder. I Glemmen er det også funnet seks
skafthulløkser ved Ambjørnsrød, Nordre Veum, Fredrikstad byområdet og Glemmen. Dette
viser at det må ha vært fastboende bosetting i dette området på denne tiden. Ved Hunn og
Kråkerøy er det funnet hustufter fra bronsealder, bygd av stolper og flettede grenverksvegger
tettet med leire. De største kan ha vært opp til ni meter lange. Pilspisser funnet i Evenrød og
Leie viser at det har vært bondejegere i virksomhet. Nord i Kjæråsen er det funnet et
bronsealderfunn med fem prydsaker trolig tilhørt en kvinne i form av to mindre kar, en
beltespenne, en vridd halsring og en stor brilleformet spenne. I Glemmen er det funnet en
draktnål.
I begynnelsen av bronsealderen var det tradisjon for at de døde skulle begraves ubrent i et
kammer av steinheller, men rundt år 1000 f.Kr. ble det skikk å brenne de døde der beinene
ble lagt i en urne. Selv om man beholdt steinkammeret ble det ikke nødvendig å lage det så
stort som før. Man tror at denne overgangen til brent begravelse er hentet sørfra i form av en
ny religiøs oppfatning. Det er funnet flere bronseladergraver i Glemmen på Rolvsøy. Dette er
store kampesteinsrøyser (varder) på åsryggen. Disse har en storslagen utsikt utover fjell og
fjord, trolig er det religiøse forestillinger som er bakgrunnen for røysenes plassering. Et annet
særtrekk ved bronseladergravene er at de nesten alltid ligger alene. Det er sjelden at
gravene ligger så nær hverandre som de på Krikenåsen. Selve gravene ligger gjerne i
sentrum av røysene. Den eneste kjente graven det er gjort gravfunn i ligger like ovenfor
Seuteelva mellom Veumengen og Veumneset. Røysa ble undersøkt like etter andre
verdenskrig, og inneholdt en ødelagt kiste av steinheller og en knust gravurne av keramikk
med brente bein.
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De viktigste kildene til bronsealderens bosetningshistorie er helleristningene. I Østfold er det
flere helleristninger enn noe annet sted i Norge. Helleristningene viser ulike figurer risset inn i
berget. I Glemmen er to kjente billedrike helleristninger ødelagt, men et er fortsatt mange
bergkunstlokaliteter i området; både på Evje, Haugen og Rå. Skip var et meget vanlig motiv,
men også forskjellige former for solhjul, hester, kuer, fotsåler og mennesker har vært motiv.
Menneskene går i opptog, blåser i lur eller danser. Andre strekker armene mot himmelen. På
Rå hever menneskene sin okser mot hverandre, og en rytter står på hesteryggen. Mange er
utstyrt med en stor fallos. Over alt folket hever det seg store skikkelser som antagelig er
bilder av de guddommene som menneskene tilber. Hva de enkle skålgropene betyr er uklart,
men kan ha sammenheng med fruktbarhet. I senere tid er de benyttet til offergroper.
Jernalder (500 f.Kr.-1000 e.Kr.)
Rundt år 500 f.Kr. ble jernet tatt i bruk som bruksmetall, og perioden fra 500 f.Kr. til 1030
e.Kr. blir kalt jernalderen. Gjennom romerne fikk nordmenn tilgang til de tekniske
fremskrittene, og med jernvinnen ble det nye metallet allment tilgjengelig i Norge. Dette
skjedde på 200- eller 300-tallet e.Kr. Da fikk folk rikelig tilgang på jern og lagde våpen og
redskaper inspirert av romerske former. I denne tiden var det gode vilkår for å drive med
jernfremstilling. Der sumpmark og myrer hadde bredt seg etter klimaskiftet var det myrmalm
å finne.
I jernalderen oppsto en nær sammenheng mellom fast gårdsbosetning og gravhauger. Rundt
år 500 f.Kr. gikk det milde og tørre klimaet som hittil hadde dominert over i en annen
værtype. Gjennomsnittstemperaturen falt noe, og det ble et noe fuktigere klima. Ved
jernalderens begynnelse ble det innført en helt ny gravform. De døde ble fortsatt brent og
lagt i en urne, men ble nå lagt i en gravgrop. Etter noen hundre år blir gravhaugen det
vanligste gravminnet, men enkeltbegravelser ble erstattet med at gravene ble samlet på
felles gravplasser i sammenheng med gård og bosetting. Hver gård hadde sin egen
gravplass. Gravfelt som sogner til flere gårder er mer sjeldent. Det største gravfeltet på
Rolvsøya ligger oppe ved Ula. Dette er et av de fineste gravfeltene langs Glomma.
Merovingertiden (ca. 600-800 e.Kr.)
I merovingertiden foregikk det en kraftig utvidelse av de faste bosettings-områdene. Bedre
verktøy tilsa mer effektiv drift, og nye gårder kunne tas opp der det før hadde vært slåtteland,
enger, beiteskog og lauvfellingsfelter. Det var særlig avkom fra hovedbruket som bygde nye
tun på steder som var underlagt hovedbruket.
Vikingtiden (ca. 800-1000 e.Kr.)
Vikingtiden er preget av nyskapinger og omveltninger innenfor samfunnslivet. Folketallet økte
og ga støtet til nyrydding av gårder og en utstrakt oppdeling av de eldre ættegårdene.
Bakgrunnen for utviklingen var en voksende velstand innenfor det norske bondesamfunnet.
Bedre og tørrere værlaget var en viktig årsak til denne velstanden. I forhold til Vestfold er
yngre jernalder i Østfold (ca. 550-1030) forholdsvis lite synlig. Årsaken kan ha vært politiske
eller økonomiske forskjeller mellom regionene, eller at ikke alle spor fra denne perioden er
funnet ennå. Likevel er det gjort viktige funn i Østfold fra denne perioden. Tuneskipet fra
rundt år 900 e.Kr. som ble utgravd i 1867, sammen med andre rike funn fra gårdene Haugen
og Rostad i Rolvsøy, er av de mest sentrale funn fra norsk vikingtid.
De eldste vegene stammer fra denne tidsepoken. De ble lagt langs ryggene i terrenget, og
gikk gjennom mange av gårdene som lå der. På de samme stedene ble også gravminnene
lagt, nær gårdene og ferdselsvegene.
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Middelalder (1030-1537 e.Kr.)
Innføringen av kristendommen markerer overgangen til en ny tidsepoke, middelalderen.
Kristningen av Østfold skjedde i løpet av slutten av 900-tallet og inn på 1000-tallet.
Middelalderkirkene i stein er de mest markante fastpunkter fra gammel tid. I Østfold er det 16
stående steinkirker og tre kirkeruiner fra middelalderen derav Glemmen steinkirke fra ca.
1100.
Gjennom hele middelalderen var det tekniske nivået i jordbruket svakt og produktiviteten
liten. Bosetningen spredte seg utover det som i dag er dyrka mark i bygdene. Skogen gav
viktige produkter som tømmer til hus og bygningsmateriale til båter, og man brukte skogen til
produksjon av kull, til utvinning av jern fra myrmalm og til å utvinne tjære.
Frem til Svartedauden i 1349/50 var det en jevn befolkningsvekst og ekspansjon av gårdene.
Som følge av Svartedauden ble opp til 2/3 av alle gårdsbruk i landet lagt øde. Det tok flere
hundre år før folketallet var oppe på samme nivå som før pesten.
Nyere tid (1537 e.Kr.-)
1500-tallet
Da Sarpsborg ble brent av svenskene i 1567 ble det bestemt at byen ikke skulle bygges opp
igjen, men flyttes ut mot Glommas utløp. Fredriksstad ble grunnlagt 12. september 1567 av
kong Fredrik II på østsiden av Glomma, hvor Gamlebyen fremdeles ligger. Grunnleggelsen
av Fredrikstad kan sees som en gjenreisning av byen Borg (Sarpsborg), som ligger 15 km
lenger opp i Glommas løp, og som hadde blitt brent av svenskene i forbindelse med Den
nordiske syvårskrigen mellom Danmark-Norge og Sverige. Navnet Fredrikstad ble tatt i bruk i
1569. Trelasthandel med utlandet på 1500- og 1600- tallet dannet grunnlaget for
sagbrukene, og dermed for lokaliseringen av ladesteder og fremveksten av tettsteder og
bydannelser ved utløpet av Glomma. Byens innbyggere livnærte seg av jordbruk, handel og
skipsfart, og flere av borgerne deltok allerede fra slutten av 1500-tallet i den alt da viktigere
trelasthandelen.
1600-tallet
Det store skillet i byens historie de første hundreårene kom midt på 1600-tallet med
anleggelsen av Fredrikstad festning. Byen ble med det omgjort til en festningsby med voller
og vollgraver rundt den sivile bebyggelsen. Festningen ble oppført etter nederlandske
forbilder, og sentrale arkitekter for festningsverkene var blant andre Willem Coucheron og
Johan Caspar de Cicignon. Festningen ble viktig som depot og et trygt oppmarsjsted for den
norske hæren. Den tjente også en viktig rolle for flåten. Under den store nordiske krig (1700–
1721) hadde skjærgårdsflåten base i Fredrikstad fra 1709, under kommando av admiral
Peter Wessel Tordenskiold (1690-1720).
Byen ble brent ned to ganger under syvårskrigen (1563-70). Også i 1624 brant størstedelen
av byen ned. Byen ble bygget opp igjen og befestet fra midten på 1600-tallet. I tillegg til
festning rundt hele byen ble det også anlagt fort på Isegran, en øy i Glomma, og Cicignon på
vestbredden av elva. Byen fikk derved økt betydning, men fikk ingen stor betydning i landets
krigshistorie. Fredrikstad ble erobret av svenskene etter kort kamp i 1814, og de holdt den
besatt i lengre tid.
1700- og 1800-tallet
Til tross for byens sentrale betydning som forsvarsverk, holdt folketallet seg relativt lavt. Ved
inngangen til 1800-tallet bodde det kun drøyt 1600 personer i byen. Til sammenligning bodde
det over 3100 personer i Moss samme år. Fredrikstad hadde også bare en beskjeden
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folkevekst. Selv om det hadde foregått en viss vekst på 1700-tallet, i kjølvannet av
oppgangstidene i handels- og sjøfartsnæringen, hemmet festningen og det militære
nærværet en større utvikling av byen. Etterhvert ble byens sentrum flyttet fra østsiden til
vestsiden av Glomma. Bebyggelsen på vestsiden av elva hadde begynt å vokse opp allerede
tidlig på 1700-tallet, og fra 1735 fikk den forstadsprivilegier.

Figur 3-1: Gamle gårdsbruk. Kart fra ca. 1770. Kilde: Eliassen, Sven G.: Rolvsøy 1500-1994

Figur 3-2: Kart fra 1794, med utsnitt som viser gårdene Sandem og Kjølberg samt plassene «Sællebakken»,
«Lurbakken» og «Rumpa». Navnet rumpa brukes gjerne om plasser med avlang og krum aker.

I 1860 opphørte sagbruksprivilegiene. Det førte til Fredrikstads kraftigste og viktigste
vekstperiode. Beliggenhet og havneforhold ga mulighet for fløting og tilgang på tømmer fra
store områder, og for skipstransport ut av landet. Til å begynne med var det hovedsakelig
tømmer som ble eksportert, men fra 1860-tallet ble mer og mer av tømmeret tilvirket i byen
og distriktet. Mesteparten av eksporten var skåret og høvlet plank, og byen fikk navnet”
Plankebyen”. På relativt kort tid ble den lille handels- og sjøfartsbyen forvandlet til en av
landets betydelige industribyer med sagbruksindustri og teglverksindustri. Sør for
Rolvsøysund ble det mellom 1860 og 1900 anlagt til sammen 32 sagbruk (14) og teglverk
(18), kun 4 i perioden mellom 1849-1859.
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Figur 3-3: Teglverkene langs Glomma

Byens folketall ble mangedoblet i løpet av 1800-tallet, og som følge av det økte behovet for
arbeiderboliger. Fra 1860-årene skjer byveksten hovedsakelig på Vestsiden, og et lokalt lite
Klondyke varte til begynnelsen av nittenhundretallet. Samtidig spredte bymessig bebyggelse
seg til tilgrensende strøk i nabokommunene. Tømmerhandelen ga grunnlag for fast
bosetting, og det vokste fram mange nye små tettsteder med bebyggelse av tre.
Knubbhusene, bygd av biter og rester av trelast murt med halm-magret leire, er
karakteristiske arbeiderboliger knyttet til sagbrukene.
Fra 1860-årene skjer byveksten hovedsakelig på Vestsiden. Byens infrastruktur ble
videreutviklet gjennom etablering av jernbanen som sto ferdig i 1879.
Bygdesamfunnet bestod av en rekke småsamfunn der gårdsbruket utgjorde kjernen. Etter
hvert som befolkningen økte ble det press på eksisterende gårder. En del av ødegårdene ble
tatt opp igjen, i tillegg til at nye gårder ble tatt opp og etablering av husmannsplasser gav
livsgrunnlag for en stadig økende befolking. Husmannsplassene lå gjerne i utkanten av
gårdens kjerneområde, i randsonen mot skogen eller på marginale jordbruksområder i
skogen, ved fjordene, langs vegene eller ved industriområdene. Ved siden av plassens
mulige inntekt og pliktarbeidet på gården, var muligheten for arbeid i skogen, på sjøen eller i
industrivirksomhetene viktige lokaliseringsfaktorer.
I siste halvdel av 1800-tallet gjennomgikk jordbruket store endringer. Utskiftningene var en
viktig forutsetning for mange av endringene. Gårddelingen i eldre tid førte ofte til at
jordvegene ble liggende i teigblandinger mellom brukene. I 1821 og 1857 kom lover som
regulerte opphevelsen av de gamle eiendomsforholdene og ledet til utskiftning, der hensikten
var å samle bruksenhetene. Nye redskaper og gjødsling økte produktiviteten.
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De første vegfarene anlagt for hest og kjerre strakte seg mellom kirkestedene. På 1600- og
1700-tallet satset Kongen i København på en storstilt vegutbygging, bl.a. den Fredrikhaldske
kongeveg. Kart fra 1770 viser at det gikk ferdselsveger på begge sider av Glomma. På
østsiden gikk den gamle bygdevegen langs landskapsryggen. Denne eksisterer ennå, i dag
som Roald Amundsens vei.
1900-tallet
Da den første verdenskrigen nærmet seg, ble konkurransen så hard at det måtte finnes nye
leveveger. Småindustrien ble nedlagt. I stedet sørget kjemisk industri, skipsverft og
produksjon av sko og tekstiler for arbeid til mange i distriktet fram til 1960-tallet da den
internasjonale konkurransen bidro til at sko- og tekstilfabrikkene måtte legges ned. Det
samme skjedde med skipsverftene på 1980-tallet. Den kjemiske industrien overlevde
sammen med næringsmiddelindustrien.
Rundt 1960 var industrien ennå Fredrikstads viktigste næring og vekstmotor, men mot 1990tallet ble industrien passert av tjenesteytende næringer i sysselsettingsevne. 1970- og 80tallet førte med seg en generell nedgang i industrien.
Glemmen kommune ble slått sammen med Fredrikstad kommune i 1964. Dette ga byen
større rom for vekst på Vestsiden.
Riksveg 111 mellom Sarpsborg og Fredrikstad ble etablert tidlig på 1960-tallet. Fylkesveg
109 (Rolvsøyveien) ble etablert langs med jernbanetraseen på slutten av 1970-tallet.

3.2 Verdivurdering
Innenfor plan- og influensområdet er det definert seks kulturmiljø. Den overordnede
beskrivelsen i kapittel 3.1 danner sammen med enkeltkulturminner, kulturminnelokaliteter og
avgrensende kulturmiljø grunnlag for verdivurderingene.
I verdivurderingene nedenfor er også hus som er revet tatt med i vurderingene. Her kan
være gjenværende spor/ ruiner i terrenget som kan være de eldste sporene etter bygninger i
kulturlandskapet. Revet bebyggelse sier også noe om kulturhistorien til stedet, samt at
områder med stor andel revet bebyggelse kan gi nyanser i verdivurderingene.
På grunn av det store omfanget av SEFRAK-registrerte bygninger innenfor plan- og
influensområdet, er de enkeltvise bygningene ikke listet opp i denne utredningen. De er i
stedet beskrevet som del av overordnete, større grupper betegnet S1, S2 osv. Temakartet
viser hele omfanget av SEFRAK-registreringene. Alle kulturminner som er opplistet og
beskrevet i det følgende er også vist på temakartet med samme kode.

3.2.1 Kulturmiljø 1 Omberg
Omfatter et relativt flatt kulturlandskap på Rolvsøy som strekker seg fra Råkollen i vest til
Glomma i øst. Ombergfjellet er en av de mest markerte fjellkollene langs Glomma mellom
Fredrikstad og Sarpsborg. Den er særlig markert sett fra øst. Langs kollen går fv. 109.
Parallelt og øst for denne går jernbanen. Deler av kulturmiljøet er avsatt til næringsområder.
Området øst for jernbanelinja utgjør et jordbrukslandskap med de tre Omberg-gårdene,
Saksegård og boligområdet på elvebrinken utskilt fra Saksegård. I sør ligger tettstedet
Hauge, og i nord Nes. Landskapet heller i et slakt og delvis flatt landskap mot elvebrinken og
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Ombergfjellet før terrenget bikker bratt ned mot elva. Kulturmiljøet ligger i tiltakets
planområde.
Fredete kulturminner
Bosetningsområde Valle Søndre.
Lokalitet 1 (id 95105): Lå på en mindre rygg i søndre delen av åkeren. Det var kun påvist et
ildsted som trolig må settes i sammenheng med aktiviteten på lokalitet 2.
Lokalitet 2 (id 95105): Her er det registrert 51 stolpehull, 21 udefinerte nedgravninger, 3
kokegroper, 1 kullflekk, 1 kulturlag/udefinert nedgravning, 1 grop/stolpehull og 1 ildsted, totalt
79 strukturer fordelt over et areal på ca. 10 000 kvm. De registrerte strukturene på lokalitet 2
stammer fra en forhistorisk gårdsbosetning. Stolpehullenes omfang og spredning viste at det
mest sannsynlig dreier seg om flere hus. Funnet er tidfestet til jernalder. Begge lokalitetene
er fjernet.
Tabell 3-1 Askeladden

Nr

ID

Kategori

Art

Navn

Vernestatus

A1

95105

Arkeologisk minne

Bosetning-aktivitetsområde

Valle søndre gård (2)

FJE

A2

95503

Arkeologisk minne

Bosetning-aktivitetsområde

Valle søndre gård (1)

FJE

Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/

Nyere tids kulturminner
Veger. På 1700-tallet gikk vegen fra Fredrikstad til Sarpsborg over Leie til Evje, Hauge,
Saksegård og Omberg. Denne vegen finnes fortsatt fra Evje til Omberg i form av Evjestien,
Orreveien og Ombergveien.

Figur 3-4: Omberg nordre

Figur 3-5: Omberg mellom og søndre

Gårdsbruk. Den eldste gårdsbebyggelsen i Hauge-området er Evje, Hauge, Saksegård,
Omberg, Rå og Rådalen. Da bygningsskatten for første gang ble utredet i 1593 var det til
sammen 33 gårdsbruk i Rolvsøy. De fleste av gårdene var den gang delt i flere bruk, og
bruksdelingen var kommet lengst på Omberg, Rekustad, Rostad og Gretteland. Omberg var
delt i tre bruk (gnr 32, 33 og 34). I 1784 var Omberg benefisert gods. I 1859 besluttet
skolekommisjonen å opprette en rodestue eller skolelokale på Omberg. På et kart fra 1770tallet er det markert sju gårder - Evje, Rå, Saksegård, to gårder på Hauge og to gårder på
Omberg. Saksegård antas å være et noe nyere bruk. I dag ligger tunene til Saksegård (gnr
34), Omberg nord (gnr 31) og Omberg mellom (gnr 32) og Omberg søndre (gnr 33) igjen i
tilnærmet opprinnelig landskap langs den gamle bygdevegen, det som i dag er
Ombergveien. Tomtene i boligområdet er i sin helhet skilt ut fra Saksegård. Fra Omberg
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mellom er det skilt ut fire enkeltstående boligeiendommer. Omberg nord er i bruk som
barnehage.

Figur 3-6: Saxegård

Valle gård kan være nyere da den ikke er nevnt i kilder før i matrikkelen fra 1662, der det
nevnes at Valle var delt i to bruk. Fjeldberg (gnr 729/26) er utskilt fra Valle søndre (gnr
429/4).

Figur 3-7: Rest etter gammel ferdselsveg forbi Saksegård og Omberg.
Kilde: Fredrikstad kommune. Lokalsamfunnsprosjekt Hauge

Industrivirksomhet og arbeiderboliger. Industriområdet øst for Vallehellene var utbygd før
1910, og omfattet Valle bruk (lengst nord) og Nordre og Søndre Valle teglverk. Valle bruk,
trelastforedlingsbedrift med høvleri og kassefabrikk, ble anlagt i 1923. Elvebredden ved Valle
bærer fortsatt tegn etter teglverksdriften ved Søndre og Nordre Valle.
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Den vestre delen av dagens næringsområde ved Valle er oppført etter andre verdenskrig.
Nedenfor Omberg lå Søndre og Nordre Omberg teglverk. Disse var i drift i perioden rundt
1897 til 1909. Langs Ombergfjellet finnes fortsatt groper der det ble tatt ut leire til
teglverkene.

Figur 3-8: Arbeiderboliger i Saxegårdsveien

I tilknytning til industrivirksomheten lå arbeiderboligene konsentrert i umiddelbar nærhet.
Første del av boligfeltet ved Saksegård ble utbygget før 1910 som arbeiderboliger.
Boligområdet er fortettet etter dette, frem til i dag.
Bergmannshula er en markant hule i berget på Ombergfjellet som ligger like øst for
Glommastien, og strekker seg nærmest inn under turstien. Til hula er det knyttet tradisjon om
troll.
Kart
ref
S1
S2

SEFRAK ID
sone
0106 3204
0106 3104

Antall
obj.
2
2

GÅRD/ OMRÅDE
beskrivelse
Gårdstun Fjeldberg
Gårdstun Omberg nord

KULTURMINNE type

DATERING *)

Bolighus og bryggerhus
Gårdsanlegg med
våningshus og låve. I dag
barnehage.
Gårdsanlegg med bolighus,
driftsbygning, bryggerhus og
stabbur

Begge 1900 -1
Begge 1800-1

S3

0106 3103

4

Gårdstun Saxegård

S4

0106 3103

3

To bolighus og et uthus

S5

0106 3103

13

Lund. Ombergveien 55
og 57
Gårdstun Omberg
mellom og Omberg
søndre

S6

0106 3103

19

Boligområde Saxegard
(Omberg)

Bolighus med bryggerhus/
uthus

To gårdsanlegg med
våningshus og uthus.
Boligeiendommer med
våningshus og bryggerhus

Våningshus 1800-2 og
driftsbygning 1800-4,
stabbur og bryggerhus
1900-1
Alle 1800-4
To boliger, tre
bryggerhus og tre uthus
1800-3 og 4, en bolig og
1 bryggerhus 1900-1.
Gårdsbygninger 1800-2.
Åtte boliger og fire
bryggerhus 1800-4, fire
boliger og 2 bryggerhus
1900-1. En ruin 1900-1.

*) Dateringen er forenklet. 1900-1 tilsvarer 1900 tallet, første kvartal I SEFRAK-registeret osv.
Figur 3-9: SEFRAK-registeret. Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/

Verdivurdering
Kulturmiljø 1 Omberg omfatter de gamle matrikkelgårdene Omberg, Saxegård og Valle og
bygdevegen langs Glomma som gikk mellom gårdene. I tilknytning til Valle er det registrert
lokaliteter med bosetningsfelt datert jernalder. Dette er gårder med stor tidsdybde.
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De fleste av sporene etter industrivirksomheten langs elva er borte, de som er igjen er for det
meste tatt ut av sin opprinnelige sammenheng. Her ligger noen gjenværende leirgroper som
er synlige i terrenget.
Arbeiderboligene på Omberg er intakt, selv om området er fortettet og store deler av
bebyggelsen er endret i nyere tid. Gårdstunene og gårdsbebyggelsen er relativt autentiske
og viser sporene etter den eldste bosettingen i dette området, noe som gir identitet og viktig
symbolverdi for lokalsamfunnet. Noen få av arbeiderboligene er autentiske fra byggeår, de
fleste er endret over tid. Fortetting og ombygginger har gjort at lesbarheten er redusert.
Innenfor kulturmiljøet er det kjent 43 SEFRAK-registrerte bygninger. Den eldste bygningen
innenfor kulturmiljøet er fra første kvartal av 1800-tallet. Dagens bygninger representerer en
blanding av gårds- og arbeiderbosetning tilbake til 1800-tallet og første del av 1900-tallet.
Bygningene er i god teknisk stand.
Kulturmiljøet viser en sammenheng mellom historiske veger og gårdstun, og senere
industrialisering og arbeiderbosetting. Samlet viser kulturminnene en lang kontinuitet som gir
kunnskapsverdi. Deler av jordbrukslandskapet fremstår som urørt, noe som gir
opplevelsesverdi. Gårdene og landskapet har fortsatt bruksverdi som del av sin opprinnelige
sammenheng. Samlet viser kulturminnene kontinuitet og tidsdybde.
Kulturmiljø 1 Omberg: Samlet vurdering blir liten til middels verdi.
Liten

Middels

Stor

|------------------|------------------|------------------|
▲

3.2.2 Kulturmiljø 2 Torp
Kulturmiljøet ligger på Torp, på østsiden av Glomma. Landskapet heller slakt ned mot elva
fra rv. 111. Gårdsbebyggelsen på Torp Nordre ligger på en brink i terrenget med utsyn over
elva. Ved Gimleveien skråner terrenget bratt ned mot elva. Torpeberget er et boligområde
sør for Torp Nordre. Tettstedet Torp ligger opp mot og langsetter kammen av et høydeparti
750 m øst for Glomma. Høydedraget begynner ved Moum i nord og strekker seg sørvestover
til søndre Kjølberg. Roald Amundsens vei utgjør den gamle bygdevegen som følger
høydedraget. Kulturmiljøet ligger delvis i tiltakets planområde og delvis i planens
influensområde. Det er ikke er kjente fornminner innenfor kulturmiljøet.
Nyere tids kulturminner
Fram til 1860 var Torpeområdet et rent landbruksdistrikt. Vegen fra Fredrikstad (Gamlebyen)
til Hafslund fulgte i store trekk Roald Amundsens vei. Gården Torp ble delt allerede i 1593 i
tre bruk; gnr 13 Torp Søndre, gnr 14 Torp Mellom og gnr 15 Torp Nordre. Torp Nordre ligger
på samme sted i dag. Tettstedet Torp ligger på grunnen til Torp Mellom, Torp Søndre, Torp
Nordre og Moum Søndre.
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Kilde: Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, Svein Åstrøm: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 12 Torp
Nordre samt Selbak og Kjølberg

Moum. Gården er første gang nevnt i Biskop Eysteins «røde Bok» fra ca. 1400. Den gang
var det tre gårder. Moum er en av navnegårdene i Borge med flest gårdsbruk. Her er syv
gårder fordelt på fem gårdsnummer, 19 Søndre, 20 Vestre, 21 Nordvestre, 22 Østre og 23
Nordre. Moum vestre og nordvestre ligger samlet på et lite høydedrag i terrenget på hver sin
side av bygdevegen (Roald Amundsens vei). Bosettingsfunn ved Moum østre viser at det har
vært bosetting her siden bronsealder/ jernalder. Tunene på de to vestre gårdene har
bygninger oppført i siste halvdel av 1700-tallet. Driftsbygningene er av nyere dato.
Torp Nordre (gnr 15). Tunet ligger like nord for Torpeberget, 280 m fra Glomma. Gården er
gammel, den er nevnt i kilder fra 1593 (listen over bygningsskatt til Akershus). Våningshuset
fra 1882 ble revet i 2005 og erstattet med et nytt året etter. Låven ble oppført i 1935 etter en
brann. Kårboligen ble oppført i 1905. Bryggerhuset fra 1886 ble revet på 1970-tallet. På tunet
finnes fremdeles et eldre stabbur, skjul og smie. Et nytt maskinhus ble oppført i 2013. Det
drives fremdeles jordbruk på gården.

Figur 3-10: Torp nordre.
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Gamle kart fra 1700-tallet viser at tunet har vært forbundet med en tverrveg som gikk fra
bygdevegen, i dag Roald Amundsens vei, og ned til Glomma.
Brukene ved Torp. Da Sagbruksprivilegiene ble opphevet i 1859 åpnet det for oppføring av
dampsager. Omtrent samtidig ga de store leirforekomstene grunnlag for teglproduksjon. På
Torp og Moum ble det etablert flere sagbruk og teglverk. Nordre Torp Teglverk (nærmest
Torpeberget) og Gimle Teglverk (naboeiendom i nord) ble begge anlagt på starten av 1890tallet. 500 meter lenger nede langs elva lå Torp Bruk med både sagbruk og teglverk. Like
ovenfor (i nord) lå Moum Bruk og Tangen Teglverk. Torp teglverk gikk på tvangsauksjon i
1902. Eiendommen ble overtatt av Torp Bruk, og bygningene ble revet i 1912. Gimle teglverk
ble skilt ut fra Moum Bruk og startet opp i 1894. Bedriften ble solgt på tvangsauksjon i 1905,
og ble overtatt av Fredrikstad forenede teglverker (F.F.T.) i 1909 som fortsatte driften til
1924. I 50- og 60-årene hadde ikke bedriften evnen til omstilling og fornying slik at
produksjonen ble lagt ned i 1972. Det som er igjen av gamle fabrikkbygninger her huser i dag
ny industri-/nærings-virksomhet. Den østre delen viser sporene etter tidligere leireuttak for
teglproduksjon og en sedimenteringsdam for kalk. Sporene etter de øvrige virksomhetene i
dette området er borte.

Figur 3-11: Kart fra 1903 Moum- og Torp Brug. Kilde: Fjeld, Klavestad og Åstrøm: Gårder og slekter i Borge og
Torsnes, bind 12.
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Figur 3-12: Utsnitt av reguleringsplan over Torp og Modum, 1954, revidert 1961. Kilde: Fjeld, Klavestad og
Åstrøm: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 12.

Tettstedet Torp. Rundt 1900 var det oppført ca. 65 bolighus her fordelt på Torp Mellom og
Torp Nordre. Bebyggelsen ble ikke oppført etter en plan, men var viltvoksende basert på
tomtekvaliteter og nærhet til industriarbeidsplassen. Torpeberget var et eget lite samfunn
med butikker og brygge hvor Trippebåtene (AS Trip) hadde stoppested på sin ferd opp og
ned elva. Også langs bygdevegen, Roald Amundsens vei, vokste det opp arbeiderboliger på
siste del av 1800-tallet. Det var nærmest en sammenhengende rad med boliger fra Kjølstad i
sør til Moum i nord. Torp skole (Roald Amundsens vei 179 ble oppført i 1898 som erstatning
for Torp og Moum bruksskoler og delvis Kjølstad skole. I 1956 ble det oppført en ny bygning
(sløydsal), og i 1997 kom den nye fløyen mot nord som ble bygd sammen med den gamle
skolebygningen. Ved det gamle sentrale vegkrysset ligger skolene og noen
forsamlingslokaler oppført i perioden 1890 - 1920.
I 1913 ble det utarbeidet en reguleringsplan for Kjølstad-Torp-Moum som hadde til hensikt å
legge til rette for utbygging av all den dyrka marka på Kjølstad, med formål å lage
sammenhengende bebyggelse i området. Denne planen ble aldri realisert. Utbyggingen av
Sarpsborgveien ca. 1960, endret mye av infrastrukturen i området. Med den nye riksvegen
ble bygdevegen redusert til en sekundærveg for lokaltrafikken mellom Kjølberg og Torp.
Etter andre verdens krig ble det gjennomført en større boligfortetting i områdene mellom
Torpeberget og Roald Amundsens vei. Både jorder og utmark ble utbygd. Samtidig sto
Sarpsborgveien ferdig som men ny gjennomgående trafikkåre.
Boligbebyggelsen. Etableringen av industrien medførte en stor økning av arbeiderbefolkningen, og som følge av det et økt behov for arbeiderboliger. Arbeiderboligene ble
bygget nær de ulike industribedriftene. Den eldste bebyggelsen har en linjær struktur langs
ferdselsvegene. Fra Torpeberget og ned til elva rundt det gamle rutebåtanløpet, ligger i det
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vesentlige gammel, men forholdsvis åpen trehusbebyggelse fra siste del av 1800-tallet.
Sveitserstilen var helt dominerende i perioden fra 1840-1920.

Figur 3-13: Torpeberget.

Etter hvert som områdene ble fylt ut innover, fikk bebyggelsen mer og mer en hageby- og
villakarakter med hus plassert midt på tomtene. På den smale sletta langs den nye riksvegen
ligger en stivt regulert hagebybebyggelse med typiske husbankhus fra 1950 og -60 årene.

Kilde: Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, Svein Åstrøm: Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 12 Torp
Nordre samt Selbak og Kjølberg

Bryggerhusene er en viktig del av Torps historie. Mange av sesongarbeiderne fikk bo i
bryggerhusene om sommeren. Bryggerhusene hører til de mest utsatte bygningstypene.
Mange bryggerhus har mistet sin funksjon, og har stått lenge uten vedlikehold.
Trippebåtene. Interessentskapet Trip ble stiftet i 1859 på initiativ av Ing. Ulrik Rosing.
Formålet var å drive lokal båt-trafikk med passasjerer og gods. "Trippebåtene" ble
hovedfaktor i kommunikasjonen mellom bydelene og tettstedene oppover elva helt til
Sandesund. Det var et anløpssted på Torp.
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Kart
ref
S7

SEFRAK ID
sone
0106 6304

Antall
obj.
2

GÅRD/ OMRÅDE
beskrivelse
Moum Vestre og
Moum Nordvestre

KULTURMINNE type

DATERING *)

To gårdsanlegg med
våningshus, stabbur og
bryggerhus
Bolighus med
bryggerhus/uthus og
skolebygninger

To våningshus 1700-3 og
uthus 1800-4

S8

0106 6204

41

Torpeåsen

S9

0106 6202

4

Torp Nordre

Gårdsanlegg med bolighus,
smie, stabbur og grisehus

S10

0106 6202

81

Torpeberget

Boligområde med bolighus,
bryggerhus og uthus

En bolig 1700-4. Ni
boliger og åtte uthus fra
1800-4, 14 boliger og
seks uthus fra 1900-1. To
skolebygninger 1800-4.
Smie, stabbur og
grisehus 1800-4.
Bolighus 1900-1.
51 boliger, 17 bryggerhus, 8 uthus 1800-4. En
bolig m bryggerhus hhv
1800-3 og 191-1.

*) Dateringen er forenklet. 1900-1 tilsvarer 1900 tallet, første kvartal I SEFRAK-registeret osv.
Figur 3-14: SEFRAK-registeret. Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/

Verdivurdering
Kulturmiljø 2 Torp omfatter de gamle matrikkelgårdene Moum og Torp. Dette er gårder med
stor tidsdybde. Gårdstunene og gårdsbebyggelsen ligger fortsatt i sin opprinnelige
sammenheng. Deler av gårdsbebyggelsen er fra 1700-tallet, mens flere bygninger er oppført
i nyere tid. Den gamle bygdevegen langs Glomma mellom Fredrikstad og Sarpsborg, som
opprinnelig gikk mellom gårdene, er intakt og i bruk.
De fleste av sporene etter de tidligere industrivirksomhetene langs elva er i dag borte, men
noe ligger igjen. Arbeiderboligene på Torpeberget og i tettstedet Torp er intakt, selv om
området er fortettet og deler av bebyggelsen er endret over tid. Innenfor kulturmiljøet er det
kjent 128 SEFRAK-registrerte bygninger. Den eldste bygningen innenfor kulturmiljøet er fra
tredje kvartal av 1700-tallet. Dagens bygninger innenfor kulturmiljøet representerer både
gårds- og arbeiderbosetning tilbake til 1800-tallet og første del av 1900-tallet. Bygningene
synes å være i god teknisk stand.
Deler av boligbebyggelsen er relativt autentisk og viser spor etter den eldste bosettingen i
dette området, noe som gir identitet og viktig symbolverdi for lokalsamfunnet. Den
opprinnelige strukturen i arbeiderboligene nært industristedene er lesbar, også i
sammenheng med stedsutvikling utover 1900-tallet.
Kulturmiljøet viser en sammenheng mellom historiske veger og gårdstun, og senere
industrialisering og arbeiderbosetting. Dette er et miljø som gir identitet og viktig symbolverdi
for lokalsamfunnet spesielt tilknyttet industri- og tettstedsutviklingen. Samlet viser
kulturminnene lang kontinuitet som gir kunnskapsverdi. Deler av jordbrukslandskapet
fremstår som urørt, noe som gir stor opplevelsesverdi. Bebyggelsen og landskapet har
fortsatt stor bruksverdi som del av sin opprinnelige sammenheng.
Kulturmiljø 2 Torp: Samlet vurdering blir middels verdi.
Liten

Middels

Stor

|------------------|------------------|------------------|
▲
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Figur 3-15: Temakart kulturmiljø 1 Omberg og kulturmiljø 2 Torp.

3.2.3 Kulturmiljø 3 Hauge/ Evje
Kulturmiljøet ligger på Rolvsøy mellom Omberg og Nøkleby. Området ligger i skrånende og
delvis kupert terreng fra Hauge og ned mot Glomma. De flateste områdene utgjør
jordbrukslandskap. Det bratteste delene av terrenget er bebygd med eneboliger i regulerte
boligområder. Boligområdene ligger som avgrensede øyer i jordbrukslandskapet. Et
næringsområde ligger på begges sider av Evjebekken, ned mot Glomma. Evjebekken går
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gjennom området og renner ut i Glomma. Området har et urbant, men grønt preg.
Kulturmiljøet ligger delvis i tiltakets planområde og delvis i influensområdet.
Fredete kulturminner
Hauge har trolig vært befolket tidlig, noe funn vitner om. Omkring år 2000 f.Kr. sto havnivået
ca 20 m høyere enn nå. Det betyr at de fleste helleristningene i området ble lagd nær den
tids strandlinje.
Evjelia (id 62684). Helleristningsfelt bestående av to figurgrupper. Gruppe A består av to
skip, tre skålgroper og to fragmentariske menneskefigurer. Gruppe B består av 5 skip (4 noe
fragmentariske), to skålgroper, og en mulig fragmentarisk fotsålefigur.
Evjestien (id 77830). Helleristningsfelt som omfatter flere ristningsgrupper. Lokaliteten består
av ca. 161 figurer fordelt på fire grupper. Det er 72 skipsfigurer, minst 7 av disse med
detaljert utformete menneskefigurer stående om bord. Minst 33 enkeltstående menneskefigurer, mange med våpen, fallos eller andre attributter, 4 fotsåler, 4 triskeler, 2 uferdige/
fragmenterte triskeler, 2 S-formete figurer, 1 svastika, 18 skålgroper og ca 20 uferdige/
fragmenterte figurer. Gruppe D er lengst sør på berget og består av 4 skipsfigurer og 1
skålgrop. 2014-2015: Under skjøtsel ble det observert to skipsfigurer, en sirkelfigur og en
oval grop SØ i figurgruppe C, Ø på berget, disse mangler på Mikkelsens kalkering fra
1988/1995.
Evjelia (id 62682). Helleristningsfelt fra bronsealderen. Feltet består av ni skipsfigurer (2
fragmenterte), to fotsåler, en menneskefigur/uferdig figur og 9-10 skålgroper. Skipsfigurer,
skålgroper og menneskefigurer. Også en menneskelignende figur foran en hest. Det ser ut
som om hesten trekker en plog eller ard. Slike plogmotiver er veldig sjeldne i Norge.

Figur 3-16: Hauges største helleristningsfelt finnes på Evje. Kilde: Fredrikstad kommune, lokalsamfunnsprosjekt
Hauge.

Hauge østre (Sønstevold) id 19637. Hellekiste, funnet i 1913. 1,9 m lang, 0,5-0,65 m bred,
0,9-1 m dyp. Hellekisten er bygd av 4 kantstilte heller. Kisten er fremdeles in situ, den er ikke
lenger synlig, men stedet kan påvises nøyaktig. Her er en ubetydelig, ikke målbar
forsenkning i gressbakken. Tidfestet til jernalder.
Funnsted Hauge (Id 137719): Spinnehjul av kleberstein ca. 3 cm i diameter og 1 cm tykt.
Tidfestet til jernalder-middelalder.
Tabell 3-2 Askeladden

Nr

ID

Kategori

Art

Navn

Vernestatus

A3

62684

Arkeologisk minne

Bergkunst

Evje

AUT

A4

77830

Arkeologisk minne

Bergkunst

Evjestien (Fjelbo)

AUT
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A5

62682

Arkeologisk minne

Bergkunst

Evjelia

AUT

A6

19637

Arkeologisk minne

Gravminne

AUT

A7

137710

Arkeologisk minne

Funnsted

Hauge østre
(Sønstevold)
Hauge

UAV

Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/

Nyere tids kulturminner
Gårdsbebyggelsen: Den eldste gårdsbebyggelsen i Hauge-området er Evje (gnr. 36) og
Hauge (gnr. 37). På et kart fra 1770-tallet er det markert fire gårder i området - Evje, Rå, og
to gårder på Hauge. Bebyggelsen på gårdene er gradvis fornyet. En av de eldste bevarte
bygninger er fødestedet til legpredikanten Hans Nilsen Hauge, gården Hauge østre.
Bebyggelsen på Evje er av nyere dato.
Fra 1865 var Hauge-området i sterkt vekst. Totalt fem teglverk, en sag og et prambyggeri ble
anlagt på Evje, Hauge og Omberg. Det lå også et større steinbrudd i Haugeåsen og flere
mindre brudd der hvor det var muligheter for uttak. Glomma tjente som transportåre for den
nye industrien. Det var ferjested på Hauge.
Hauge Bruk ble anlagt av Ludwig Wiese i 1899. Her var både kassefabrikk og høvleri. Bruket
brant i 1920, og fem år senere ble det nedlagt. Hauge Bruk var imidlertid i drift i perioder
senere. Det ble bl.a. drevet av arbeiderne og Rolvsøy kommune i felleskap, men etter en
brann i 1956 var det helt slutt.

Figur 3-17: Hauge bruk fotografert i 1956. Kilde: Digitalt museum Widerøes flyselskap.

Tettstedet Hauge er et typisk arbeiderstrøk som oppsto pga. teglverket og bruket. Mye av
den gamle bebyggelsen står fortsatt. Som resultat av industrien flyttet mange til Haugeområdet fra nabokommunene og fra vest-Sverige. I Nedre Glomma-regionen var det svenske
innslaget i befolkningen størst i Hauge skolekrets. Arbeiderboliger ble bygget tett i tett på
fjellkoller, dvs. på mark som ikke kunne brukes i jordbruket. Leirgropene ble etter hvert store
og spiste seg tett innpå bebyggelsen. Aktiviteten på teglverkene var størst noen tiår rundt
århundreskiftet 1900. Det siste av teglverkene ble lagt ned i 1925.
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Figur 3-18: Utbyggingen av Hauge rundt 1910. Kilde: Fredrikstad kommune, lokalsamfunnsprosjekt Hauge.

Etter at teglverkene ble lagt ned mistet Glomma gradvis sin betydning, og ny bebyggelse ble
konsentrert langs med vegene. I løpet av de første tiårene av 1900-tallet ble mange boliger
bygget langs Rolvsøyveien. Noen få bedrifter etablerte seg nær Rolvsøyveien, den viktigste
transportåren mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
I etterkrigsårene startet en kraftig utbygging i Haugeområdet. I urbaniseringens fotspor ble
den sentrale beliggenheten mellom Fredrikstad og Sarpsborg avgjørende. Allerede i 1960årene skjedde en dreining fra jordbruk og industri over til handel og service. Fra 1950-tallet
og utover skjedde en beskjeden utbygging av tomannsboliger og eneboliger bl.a. i Rådalen
og på Haugeåsen. På 1980- og 1990-tallet fortsatte utbyggingen. Tett småhusbebyggelse
ble bygget i relativt små felt. Et mindre næringsområde er blitt bygget i leirgropa ved Evje.
Evjebekkveien ble anlagt for å avlaste boligområdene på Hauge for trafikk til og fra
næringsområdene ved Glomma.

Figur 3-19: Bebyggelsen i nedre Hauge.

Bebyggelsen. Fra det første teglverket ble anlagt i 1865 til det siste ble lagt ned i 1925 var
Hauge i kraftig vekst. Mange arbeiderboliger ble bygget nær industriene på Evje, Hauge og
Omberg. Byggeskikk og byggestil fra denne perioden dominerer i stor grad den eldre
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bebyggelsen, både på gårdene og i arbeiderstrøkene. Sveitserstilen var helt dominerende i
perioden fra 1840-1920. Ettersom mange teglverksarbeidere var fra Bohuslän eller Dalsland
er mange av sveitserhusene på Hauge preget av vestsvensk byggeskikk. På Hauge kan man
se svenske detaljer i måten å bygge grunnmur, vindusomramninger og paneltype. I Bohuslän
er det vanlig med en høy grunnmur av granitt og kjeller- eller sokkeletasje. Ikke sjelden er
kjelleretasjen delvis innredet. Denne måten å bygge på ble vanlig i forbindelse med
sveitserstilen. Grunnmuren ble bygget høyere enn tidligere i Norge også, men å bygge en så
høy grunnmur at det ble et kjellerrom er typisk for Bohuslän. På Hauge finnes relativt mange
kjelleretasjer på bolighus fra århundreskiftet 1900. De fleste ble benyttet som potetkjeller og
har kun en bratt trapp fra utsiden.
Bryggerhusene er en viktig del av Hauges historie. Mange av sesongarbeiderne fikk bo i
bryggerhusene om sommeren. Bryggerhusene hører til de mest utsatte bygningene på
Hauge. Mange bryggerhus har mistet sin funksjon og har stått lenge uten vedlikehold. En så
viktig del av kulturmiljøet på Hauge bør reddes fra riving.

Figur 3-20: Kilde: Fredrikstad kommune. Lokalsamfunnsprosjekt Hauge.

Trippebåtene. Interessentskapet Trip ble stiftet i 1859 på initiativ av Ing. Ulrik Rosing.
Formålet var å drive lokal båt-trafikk med passasjerer og gods. "Trippebåtene" ble
hovedfaktor i kommunikasjonen mellom bydelene og tettstedene oppover elva helt til
Sandesund. Ved både Hauge og Evje fantes brygge for lokalrutebåten “Trippen”.
Veger. På 1700-tallet gikk vegen fra Fredrikstad til Sarpsborg over Leie til Evje, Hauge,
Saksegård og Omberg. Denne vegen finnes fortsatt fra Evje til Omberg i form av Evjestien,
Orreveien og Ombergveien. Vegene til Evje (Svaneveien) og Hauge (H.N. Hauges vei) ble
anlagt ved nødsarbeid på 1930-tallet.
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Figur 3-21: Rest etter gammel ferdselsveg forbi Evje.

I år 1879 kom Østfoldbanen. Fra 1913 gikk det lokaltog mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
Etter hvert ble det holdeplasser på Evje og Hauge.
Kart
ref
S11

SEFRAK ID
sone
0106 3104

Antall
obj.
39

GÅRD/ OMRÅDE
beskrivelse
Nedre Hauge

KULTURMINNE type

DATERING *)

Bolighus med
bryggerhus/uthus

S12

0106 3104

41

Evjelia

Bolighus med
bryggerhus/uthus

13 boliger, to bryggerhus, fem uthus 1800-4.
Ni boliger, seks
bryggerhus, et uthus
1900-1. To bolighus hhv
1800-2 og 180-3.
Åtte boliger, tre bryggerhus/uthus 1800-4.

*) Dateringen er forenklet. 1900-1 tilsvarer 1900 tallet, første kvartal I SEFRAK-registeret osv.
Figur 3-22: SEFRAK-registeret. Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/

Verdivurdering
Kulturmiljø 3 Hauge/ Evje omfatter de gamle matrikkelgårdene Evje og Hauge. Dette er
gårder med stor tidsdybde. Gårdstunene og gårdsbebyggelsen ligger innebygd i
boligområder. Bebyggelsen på Evje er ny. Vegløpet til den gamle 1700-talls vegen fra
Fredrikstad til Sarpsborg er intakt og i bruk forbi Evje. I tilknytning til Evje er det lokalisert tre
helleristningsfelt fra bronsealder, et gravfunn og et uavklart løsfunn fra jernalder/middelalder,
de to siste datert til jernalder.
Kulturmiljøet omfatter også nyere tids kulturminner med nedre del av Hauge og Evje med
arbeiderboliger oppført i sammenheng med den omfattende industrivirksomheten langs elva.
De fleste av sporene etter de tidlige industrivirksomhetene langs elva er i dag borte, men noe
ligger igjen. Nedre Hauge framstår som et homogent arbeiderstrøk fra årene rundt år 1900.
Her er få nyere bygninger og mange av husene har mange opprinnelige detaljer bevart.
Innenfor kulturmiljøet er det kjent 80 SEFRAK-registrerte bygninger. Den eldste bygningen
innenfor kulturmiljøet er fra andre kvartal av 1800-tallet. Dagens bygninger innenfor
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kulturmiljøet representerer arbeiderbosetning tilbake til 1800-tallet og første del av 1900tallet. Bygningene synes å være i god teknisk stand.
Av industribygningene skal det være bare en bygning på Hauge Bruk som ikke er revet, men
dette er usikkert. Merkene i terrenget etter leirtakene er også en viktig del av kulturmiljøet på
Hauge. Det som tydeligst beskriver leirtakene er de bratte kantene.
Kulturmiljøet viser en sammenheng mellom infrastruktur, bergkunst fra bronsealder og
gravminne fra jernalder og gårdstun, samt industrialisering og arbeiderbosetting. Dette er et
miljø som gir identitet og viktig symbolverdi for lokalsamfunnet spesielt tilknyttet industri- og
tettstedsutviklingen. Samlet viser kulturminnene lang kontinuitet som gir stor kunnskapsverdi.
Deler av jordbrukslandskapet fremstår som urørt, noe som gir stor opplevelsesverdi. Den
opprinnelige strukturen i arbeiderboligene nært industristedene er lesbar, også i
sammenheng med stedsutvikling utover 1900-tallet. Bebyggelsen og landskapet har fortsatt
stor bruksverdi som del av sin opprinnelige sammenheng.
Kulturmiljø 3 Hauge/ Evje: Samlet vurdering blir stor verdi.
Liten

Middels

Stor

|------------------|------------------|------------------|
▲

3.2.4 Kulturmiljø 4 Sandem
Kulturmiljøet ligger ved Torp/ Kjølstad, på østsiden av Glomma. Området mellom rv. 111 og
elva er et jordbrukslandskap tilhørende Sandem gård. Landskapet er tilnærmet flatt til og
med tunet, før terrenget faller bratt ned til elvebredden. Gårdstunet på Sandem ligger i enden
av en lang flott allé fra riksvegen, trukket helt ut mot elvebrinken med utsyn mot elva.
Kjølstad ligger på toppen av et høydedrag 750 m øst for Glomma, øst for rv. 111. Ryggen
starter ved Moum i nord og strekker seg sørvestover til søndre Kjølberg. Roald Amundsens
vei utgjør den gamle bygdevegen som følger høydedraget. Kulturmiljøet ligger delvis i
tiltakets planområde og delvis i influensområdet.
Fredete kulturminner
Gravfelt Torpelunden (id 9815): Lokaliteten omfatter en steinblandet rundhaug markert med
fotkjede, bevokst med gress med en diameter på 7 meter og høyde på ca. 1 meter. Fem
meter sørvest for denne ligger en tilsvarende rundhaug med diameter 6 meter og høyde ca.
0,18 meter. Begge er datert jernalder.
Bosetningsspor Roald Amundsensvei (lokalitet 1, id 95116): Vest for Borge sykehjem og øst
for Roald Amundsens vei er det registrert to kokegroper, 14 stolpehull, 1 udefinert
nedgravning og 2 mulige veggriller. Lokaliteten må settes i sammenheng med
bosetningssporene som er funnet på lokalitet 2 (id 95123). En asfaltert sti og noen trær
skiller de to lokalitetene fra hverandre. C14-datering fra kokegrop A1 (AD 435-605) tyder på
at lokaliteten kan dateres til folkevandringstid. Lokalitet 2 (id 95123) utgjøres 23 stolpehull, 5
kokegroper og 4 udefinerte nedgravninger.
Gravminne Kjølstad Id 9814: Steinblandet rundhaug med kjeller. I øst/sørøst er det trolig en
fotkjede. Stor stein på toppen sørvest for kjelleren. Haugen er bevokst med gress, og har en
diameter på ca. 20 m og høyde ca. 1,5 m. Er datert til jernalder.
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Gravhaug Kjølstad Id 9812: Godt markert langhaug med tydelig fotkjede i nord/nordøst. I
sør/sørvest er det et lysthus av lindetrær hvor det tidligere har vært kjeller. I nord/nordøstdelen er det en almehekk. Ellers bevokst med gress og urørt. Lengde NNØ-SSV 20 m,
bredde 10 m og høyde ca. 1 m. Er datert til jernalder.
Gravminne Kjølstadfjellet, Rabben Id 77393: Steinblandet haug med utydelig form og
markering. Enkelte forsenkninger i midten og sidene. Gressbevokst. Vanskelig å avgjøre om
det er en langhaug, 2 rundhauger eller en rundhaug. Samlet utstrekning NNØ-SSV ca. 20 m
og høyde ca. 0,25 m. Er tidfestet til jernalder.
Bosetningsområde Kjølstad (id 105956): Innenfor et felt på 9 x 18 m ble det i 2007 avdekket
7 kokegroper og 14 stolpehull som ikke oppviste ingen tydelige huskonstruksjoner. Funnene
ble datert til eldre jernalder. Funnområdet er utgravd og fjernet.
Tabell 3-3 Askeladden

Nr

ID

Kategori

Art

Navn

Vernestatus

A6

9815

Arkeologisk minne

Gravfelt

Torpelunden

AUT

A7

85257

Kirkested

Kirkested

Pella (Kjølstad kapell)

IKKE

A8

105956

Arkeologisk minne

Kjølstad

FJE

A9

95116

Arkeologisk minne

9814

Arkeologisk minne

Roald Amundsensvei –
lok 1
Kjølstad

AUT

A10

Bosettingaktivitetsområde
Bosettingaktivitetsområde
Gravminne

A11

95123

Arkeologisk minne

9812

Arkeologisk minne

Roald Amundsensvei –
lok 2
Kjølstad

AUT

A12

Bosettingaktivitetsområde
Gravminne

A13

77393

Arkeologisk minne

Gravminne

Kjølstadfjellet, Rabben

AUT

AUT

AUT

Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/

Nyere tids kulturminner
Pella eller Kjølstad kapell (Askeladden id 85257 se tabell over): Tidligere forsamlingshus.
Innviet til kirke i 1907. Det gamle kirkebygget er revet, og erstattet med et nytt. Kirkestedet er
ikke fredet.
Torp bruk: Oppføringen av cellulose- og papirfabrikken Torp Bruk i perioden 1908-10 fikk stor
betydning for lokalsamfunnet og arbeidslivet på Torp. Fabrikken hadde helårsdrift og ble en
hjørnesteinsbedrift. Gården Sandem sør for fabrikken ble disponentens sete. På den meste
jobbet 400 personer på Torp. I 1961 ble fabrikken solgt til Borregaard fabrikker, som la den
ned i 1972. Fabrikken omfattet i alt 59 ulike bygninger og anlegg. Fabrikkbygningene var i
vesentlig grad oppført i tegl i en klassisk industriarkitektur med mange detaljer blant annet i
gavlene. I dag er det bare et fåtalls bygninger igjen. Området er i dag overtatt av ulike
næringsvirksomheter.
Torp Søndre (gnr 13): De to gravrøyser på toppen av Torpeåsen og gravhauger i
Torpelunden bekrefter at Torp er en gammel gård. Det er mer usikkert om det har vært
bosetting nede på elvesletta så langt tilbake.
Torp var delt i tre bruk allerede i 1593. Det søndre og nordre bruket var såkalte helgårder,
mens Torp mellom var en halvgård. I 1865 ble Torp søndre kjøpt opp av Firmaet Wiel & Co
for å anlegge sagbruket som i 1895 gikk over til å bli Torp Bruk med både sagbruk og
teglverk. Det som ble igjen av dyrkbar jord ble forpaktet bort. Deler av fabrikkområdet lå
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under Sandem og Kjølstad. På Sandem var det bygninger var høy standard, velegnet som
bolig for ledelsen ved bedriften. I tillegg var en del dyrkbar jord som kunne bringe ytterligere
inntekter til firmaet. På slutten av 1800-tallet kjøpte derfor Torp Bruk opp Sandem og noen
mindre parseller av Kjølstad. Disse ble konsolidert til en eiendom gnr 13/1.

Figur 3-23: Sandem gård med alleen.

Sandem (opprinnelig gnr 12): Gården ligger ytterst på brinken mot Glomma. Her er ingen
arkeologiske funn som tilsier at gården har vært bebodd i forhistorisk tid. Sammenlignet med
nabogårder er Sandem en forholdsvis liten gård, og er derfor ikke delt i flere bruk. Den
tidligste kilden som beskriver Sandem er fra 1634. Gården kalles da Sand, og det er oppgitt
to husmenn under gården. I 1635 klassifiseres gården som ødegård. Fra 1867 opphørte
Sandem som selvstendig gård da jorda ble kjøpt opp av Torp Bruk, som i 1899 eide hele
søndre Torp, hele Sandem og en del av Kjølstad. I 1914 ble alle parsellene sammenføyd til
en, og lagt under Torp søndre, gnr 13/1. Dermed forsvant gnr 12 Sandem fra matrikkelen. I
1983 ble Torp søndre solgt, og Sandem ble igjen et selvstendig bruk. Sandem må tidlig ha
hatt et fasjonabelt preg. Flere kart fra 1889 og fremover viser et stort hus med samme
grunnflate og plassering som dagens hovedbygning. En branntakst fra 1910 viser at
hovedbygningen var vesentlig ombygd etter 1903. Det ble også satt opp nye uthus og
fasiliteter som ishus. I september 1924 brant hovedbygningen ned, og et nytt bygg ble reist
og sto ferdig i 1925. Ettersom disponenten selv ikke kunne stå for jordbruket ble det i 1907
oppført en egen forpakter/ gartnerbolig i mur i tilknytning uttunet nord for våningshuset tegnet
av samme skånske arkitekt som tegnet Kreutzgate 8. Det store stabburet er tilflyttet på 1920tallet fra en av de gårdene And. H. Kjær & Co kjøpte i Østerdalen.
Gården har et større hageanlegg sør for hovedbygningen. Her finnes ulike hageelementer,
som bl.a. et damanlegg med bastionformet øy.
Kreutzgate: Vegen er navngitt etter Fredrik Kreutz som var formann på Torp bruk. Her ligger
boliger som ble disponert av nøkkelpersoner, i hovedsak ingeniører, ved bruket.
Ingeniørboligene var forseggjorte hus med detaljer og løsninger som ikke finnes i de vanlige
arbeiderboligene og gårdsbebyggelsen i området. Kreutzgate 8 er et særegent hus med et
høyt, bratt halvvalmet tak, et symmetrisk uttrykk og en majestetisk veranda. Huset fremstår
som herskapelig. Arkitekturen fremhever ingeniørenes viktige rolle i industrien ved Torp bruk.
Huset er oppført en gang mellom 1913 og 1920, og har detaljer som er inspirert av
jugendstilen. Kreutzgata 12 har spesielle vinduer i vestgavlen. Kreutzgate 18 ble oppført i
1863 i en etasje, og ble brukt som kontor da den nye administrasjonsbygningen på Torp Bruk
ble satt opp omkring 1950. Nr 16 ble kalt Stallmestergården etter brukets første stallmester
som bodde her.
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Figur 3-24: Funksjonærboliger langs Kreutzgate.

Kjølstad (gnr 11): Bosetningsfunnene ved Kjølstad kapell i 2007 viser at det har vært
gårdsbebyggelse på Kjølstad i over 2000 år. Arkeologiske undersøkelser avdekket i 2005
spor etter et langhus på plenen mellom Roald Amundsens vei og Borge sykehjem, det vil si
omtrent på det samme stedet hvor tunet på nordre Kjølstad lå frem til rundt 1970. Funn
herfra er datert til folkevandringstiden (435-605 e. Kr.). I tilknytning til gårdstunene finnes det
tre frittliggende gravhauger som kan dateres til jernalder. Det er dermed god grunn til å anta
at tunene har ligget omtrent på samme plass siden før Kristi fødsel.
De tidligste skriftlige kjente kilder om Kjølstad er et diplom fra 1475. Hoveddelen av Kjølstad
søndre (bnr 1) var i 1723 delt i to bruk med samme eier. De to øvrige Kjølstad mellom og
nordre var særskilte bruk frem til 1872. Fra 1886 er Kjølstad delt i to bruk i samme størrelse,
og etter beliggenheten kalt søndre og nordre. Mellomgården opphørte som egen gård, selv
om tunnet ble stående. Størsteparten av denne brant i 1918, bare hovedbygningen og
drengestuen sto igjen. De tre brukene lå omtrent på samme sted. I dag er det kun tunet på
Kjølstad søndre (gnr 11/1) som er aktivt ift gårdsdrift. På Kjølstad mellom (gnr 11/2, 3) er
bare våningshuset og bryggerhuset tilbake, mens tunet på Kjølstad nordre (gnr 11/6) ble
revet da Borge sykehjem ble bygget på 1970-tallet.

Figur 3-25: Kjølstadgårdene.

Tettstedet Kjølberg. I 1913 ble det utarbeidet en reguleringsplan for Kjølstad-Torp-Moum
som hadde til hensikt å legge til rette for utbygging av all den dyrka marka på Kjølstad, med
formål å lage sammenhengende bebyggelse i området. Denne planen ble aldri realisert.
Utbyggingen av Sarpsborgveien ca. 1960, endret mye av infrastrukturen i området. Med den
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nye riksvegen ble bygdevegen redusert til en sekundærveg for lokaltrafikken mellom
Kjølberg og Torp.
I dag ligger Kjølstad midt i mellom lokalsamfunnene Sellebakk og Torp, hvor det begge
steder var stor boligvekst fra 1860-tallet og utover. Grensene har ikke vært klart definert, noe
som betyr at Sellebakk delvis har vokst seg inn på grunn til Kjølberg i sør, mens bebyggelsen
på Torp har vokst seg inn over innmarka til Kjølberg fra nord. Denne utviklingen førte til at
det på Kjølstad så tidlig som på 1870-tallet ble opprettet institusjoner som skole og kirke.
Senere har både prestegård, aldersheim, sykehjem, arbeidskirke og prestekontor blitt
lokalisert her. Det har ikke vært butikker og handelsvirksomhet her da disse var lokalisert på
Torp og Sellebakk. Boligutbygging på 1980-tallet har ført til at Torp og Sellebakk nå nærmest
oppleves som sammenhengende bebyggelse.
Kart
ref
S13

SEFRAK ID
sone
0106 6104

Antall
obj.
2

GÅRD/ OMRÅDE
beskrivelse
Sandem gård

KULTURMINNE type

DATERING *)

Bolighus og stabbur

Stabbur 1800-4, bolig
1900-1

S14

0106 6104

6

Kreutzgate

S15

0106 6102

8

Kjølstad

Funksjonærboliger med
bryggerhus/uthus
Gårdsanlegg og boligområde

Fire boliger og et uthus
1800-4. Et uthus revet.
Gårdsbebyggelse to
boliger og et uthus 18004, to boliger 1800-1. En
bolig 1800-4, en bolig og
et uthus fra 1900-1.
Sykehjem 1800-4.

*) Dateringen er forenklet. 1900-1 tilsvarer 1900 tallet, første kvartal I SEFRAK-registeret osv.
Figur 3-26: SEFRAK-registeret. Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/

Verdivurdering
Kulturmiljø 4 Sandem omfatter de gamle matrikkelgårdene Torp, Sandem og Kjølstad.
Dette er gårder med stor tidsdybde. I tilknytning til Torp søndre og Kjølstadgårdene ligger
lokaliteter med bosetningsfelt og gravminner fra jernalder.
I gårdstunene som ligger innenfor kulturmiljøet er det kjent 16 SEFRAK-registrerte
bygninger. Den eldste bygningen innenfor kulturmiljøet er fra første kvartal av 1800-tallet.
Hovedvekten av dagens bygninger innenfor kulturmiljøet representerer gårdsbosetningen
tilbake til 1800-tallet og første del av 1900-tallet. Bygningene er i god teknisk stand.
Den gamle bygdevegen langs Glomma mellom Fredrikstad og Sarpsborg er intakt og i bruk.
De fleste av sporene etter selve industrivirksomheten langs elva er borte, det som er igjen er
for det meste tatt ut av sin opprinnelige sammenheng. Disponentboligen på Sandem og
ingeniørboligene i Kreutzgate vitner om boligstandarder for ledelsen ved Torp bruk. Her
ligger noen gjenværende leirgroper som er synlige i terrenget. Utviklingen av Torp som
tettsted fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag er lesbart.
Kulturmiljøet viser en sammenheng mellom historiske veger, gravminner fra jernalder og
gårdstun. Dette er et miljø med stor grad av autentisitet som gir identitet og viktig
symbolverdi for lokalsamfunnet. Samlet viser kulturminnene en lang kontinuitet som gir stor
kunnskapsverdi. Deler av kulturlandskapet fremstår som urørt, noe som gir stor
opplevelsesverdi. Gårdene og landskapet har fortsatt stor bruksverdi som del av sin
opprinnelige sammenheng.
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Kulturmiljø 4 Sandem: Samlet vurdering blir stor verdi.
Liten

Middels

Stor

|------------------|------------------|------------------|
▲

Figur 3-27: Temakart kulturmiljø 3 Hauge/Evje og kulturmiljø 4 Sandem
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3.2.5 Kulturmiljø 5 Lislebystranda
Kulturmiljøet ligger langs Glommas bredd mellom Lahelle i sør, Kjæråsen og Lislebyfjellet i
vest og Lislebystranda i nord. Lislebyveien går parallelt med jernbanen gjennom
kulturlandskapet fra sør til nord. Den søndre delen av kulturmiljøet er bratt og kupert. Fra
Lislebyfjellet til Lislebystranda er terrenget skrånende fra jernbanen og ned mot elva. I dette
området er det en god del høy vegetasjon. Det er ikke er kjente fornminner innenfor
kulturmiljøet.
Nyere tids kulturminner
Gårdsbebyggelse: Gårdene Nøkleby og Lisleby er sannsynligvis blitt ryddet i førkristen tid,
eller muligens kort etter år 1000. Navnet Nøkleby kommer av Myklibyr = Storgården. Før
1500-talet ble gården delt i to bruk, østre og vestre. Gården Lisleby (gnr 6) eksisterer ikke
lenger. Navnet kommer fra Litlibyr = Lillegården. Fra 1500-tallet til 1700-tallet heter den
Lilleby.
Lisleby Bruk ble etablert som dampsagbruk av Søren Wiese i 1862. Året etter ble det
damphøvleri. Senere ble dette til Lisleby Fabrik AS, og fra 1894 under navnet Søren Wiese.
Lisleby Bruk var det tredje største sagbruket i distriktet, og skrev i 1877 skrev norgeshistorie
idet man startet Norges første lysanlegg drevet av olje. Søren Wiese var en av
trelastindustriens pionerer i Fredrikstad. To av hans sønner drev bruket videre til midten av
1900-tallet. De fleste sporene etter sagbruket er i dag borte, men det finnes noen få
gjenværende rester nord for Lislebystranda.

Figur 3-28: Wiesebruket - Lisleby Bruks Fabrik AS. Kilde: Fredrikstad kommune. Lokalsamfunnsprosjektet
Lisleby.

Teglverksindustri: Langs Glomma på begge sider mellom Sarpsborg og Fredrikstad var det
over 20 teglverk i sin tid. I Lislebyområdet var det to; Nedre Nøkleby Teglverk, eller
"Hanseverket" og Øvre Nøkleby Teglverk, eller "Falcheverket". At så mange verk ble satt i
drift var trolig en kombinasjon av lite kapitalbehov, mye leire og god etterspørsel etter
teglstein. Etter 1900 ble det en avsetningskrise. Dette sammen med den store konkurransen
førte i 1909 til opprettelsen av Fredrikstad forenede teglverker. Senere ble dette overtatt av
Forende Industrier AS (AS Forina). Teglverkene ble nedlagt i tur og orden i løpet av 1950- og
60-tallet.
Steinhuggerindustrien var det tredje vesentlige sysselsettingsvirksomheten i området.
Steinhuggerindustrien ga en jevnere sysselsetting ved at det kunne arbeides om vinteren når
tilgangen på trelast var mindre. I henhold til informasjon fra Østfold fylkeskommune ble det
første steinbruddet i Fredrikstad opprettet i dette området. Det store, markante bruddet i
Kiæråsen er et forlatt pukkverk fra nyere tid, anlagt av Veidekke.
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Arbeiderboliger: I siste fjerdedel av 1800-tallet steg folketallet jevnt og relativt raskt. I 1900
hadde Glemmen kommune en befolkning på 9383 mennesker. Det hadde da vært nær en
fordobling på 25 år. Blant arbeiderne dominerer sagbruksarbeiderne og ca 1000 av
innbyggerne er knyttet til trelastindustrien. Steinhuggerne var også en dominerende gruppe.
Den store tilstrømningen av arbeidere fra 1850-årene og utover skapte et stort boligbehov.
Den første boligbebyggelsen kom på Lislebystranda og senere Nøklebystranda. Dette var
små, enkle enetasjes hus. Såkalte “knubbhus” ble vanlige fordi de kunne oppføres av
arbeiderne selv med små kostnader. De var laget av plankeender føyet sammen med leire.
Lislebystranda representerer starten på utviklingen av bebyggelsen i Lislebyområdet.
Området vokste frem som et boligområde for arbeidere i 1850-årene. De fleste husene står
fortsatt.

Figur 3-29: Lislebystranda.

Trippebåtene: Interessentskapet Trip ble stiftet i 1859 på initiativ av Ing. Ulrik Rosing.
Formålet var å drive lokal båttrafikk med passasjerer og gods. Trippebåtene begynte å gå i
rute mellom Blomstertorget i Fredrikstad og Sandesund i Sarpsborg i 1859. I mange år var
rutebåtene den viktigste forbindelsen mellom de to byene og de mange anløpsstedene på
begge sider av elven. Nedre Wiese var et anløp på Lisleby. I mars 1940 ble ruten innstilt for
godt.
Veger: Lislebyveien representerer et spesielt kulturmiljø, både som gammel ferdselsåre og
med historiefortellende og interessant bebyggelse fra perioden rundt århundreskiftet. Mye av
denne bebyggelsen er fra sveitserstilperioden som strekker seg frem til 1920.
Kart
ref
S16

SEFRAK ID
sone
0106 902

Antall
obj.
24 (20)

GÅRD/ OMRÅDE
beskrivelse
Lislebystranda

KULTURMINNE type

DATERING *)

Bolighus og uthus

S17

0106 901

32 (27)

Lislebyveien nord

Bolighus og uthus

S18

0106 906/
805

18 (17)

Lislebyveien sør

Bolighus og uthus

16 boliger og et uthus
1800-4, en bolig og et
uthus 1800-3, en bolig
1900-1 Derav fire revet.
Åtte boliger og to uthus
1800-4, en bolig og et
uthus 1800-3, en bolig
1800-2. Fire boliger og
fire uthus 1900-1. Fem
boliger og seks uthus
uten tidsangivelse. Av
disse er fem revet.
Tre boliger 1800-4, en
bolig og et uthus 1800-2.
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Tre boliger og fem uthus
1900-1. To boliger og tre
uthus uten tidsangivelse.
Av disse er et revet.
*) Dateringen er forenklet. 1900-1 tilsvarer 1900 tallet, første kvartal I SEFRAK-registeret osv.
Figur 3-30: SEFRAK-registeret. Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/

Verdivurdering
Kulturmiljø 5 Lislebystranda omfatter deler av den omfattende industrialiseringen langs
Glomma. De fleste av sporene etter virksomheten er i dag borte, men noe ligger igjen.
Arbeiderboligene på Lislebystranda og Nøklebystranda er de eldste. Boligene bygget i denne
perioden representerer helhetlige kulturmiljø som danner tette, fine bygningsstrukturer
knyttet til smale gater. Arbeiderboligene er lesbare, selv om områdene de ligger i er fortettet
og deler av bebyggelsen er endret over tid. Innenfor kulturmiljøet er det kjent 64 stående
SEFRAK-registrerte bygninger. Den eldste bygningen innenfor kulturmiljøet er fra andre
kvartal av 1800-tallet. Dagens bygninger innenfor kulturmiljøet representerer
arbeiderbosetning tilbake til 1800-tallet og første del av 1900-tallet. Bygningene synes å
være i god teknisk stand. Deler av boligbebyggelsen er relativt autentisk og viser spor etter
den eldste bosettingen i dette området, noe som gir identitet og viktig symbolverdi for
lokalsamfunnet. Den opprinnelige strukturen i arbeiderboligene nært industristedene er
lesbar, også i sammenheng med stedsutvikling utover 1900-tallet.
De gjenværende industriminnene langs Glomma har en liten kunnskapsverdi selv om det
ikke er så mye igjen av disse lengre. Dette gjelder både Lisleby bruk/ Wiesebruket og de
gamle teglverkstomtene. Steinbruddet med pukkverket på Kjæråsen har ingen særskilt
verneverdi. Lislebystranda har historiefortellende og identitetsskapende funksjon av stor
betydning.
Dette er et kulturmiljø som gir identitet og viktig symbolverdi for lokalsamfunnet tilknyttet
industri- og tettstedsutviklingen. Samlet viser kulturminnene kontinuitet som gir
kunnskapsverdi. Bebyggelsen og landskapet har fortsatt bruksverdi som del av sin
opprinnelige sammenheng.
Kulturmiljø 5 Lislebystranda: Samlet vurdering blir middels verdi.
Liten

Middels

Stor

|------------------|------------------|------------------|
▲

3.2.6 Kulturmiljø 6 Nabbetorp og Sorgenfri
Kulturmiljøet ligger på østsiden av Glomma og omfatter nordre del av Nabbetorp, Haugsten
gård, Lundheim, Narnte og Sorgenfri. Haugsten ligger på en kolle i terrenget omgitt av slake
jorder, øst for Sarpsborgveien (rv. 111) som går gjennom kulturmiljøet. Gården ligger med
utsikt over Glomma og boligområdene i vest. Fra riksvegen og frem til Nabbetorp heller
landskapet slakt nedover mot Nabbetorp der terrenget faller bratt ned til elvebredden. Mellom
Narnte og Sorgenfri er terrenget slakere. Kulturmiljøet ligger delvis i tiltakets planområde.

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

54

Fredete kulturminner
Gravminne Bratthammeren Id 70797. På toppen av Bratthammeren ligger det rester etter en
gravrøys. Opprinnelig diameter er 12 meter. Røysen er datert til bronsealder-jernalder.
Tabell 3-4 Askeladden

Nr

ID

Kategori

Art

Navn

Vernestatus

A14

70797

Arkeologisk minne

Gravminne, gravrøys

Bratthammeren

AUT

Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/

Nyere tids kulturminner
Haugsten gård (matrikkelnummer gnr 3): Dagens gårdsbygninger er oppført i siste kvartal av
1800-tallet.

Figur 3-31: Haugsten gård.

Industriutvikling: I 1737 ble festningsbyens teglverk (Infanterikasernen) anlagt på Nabbestad,
på samme sted som den gamle teglovnene fra 1600-tallet. Nabbetoft teglverk leverte
teglstein til Akershus festning og til flere bygninger i Gamlebyen. Fra midten av 1800-tallet
startet industriutviklingen i Nedre Glomma som dannet grunnlaget for bosettingsmønsteret vi
ser i området i dag. Elven ble brukt til fløting av tømmer, og utviklingen av dampsagen
samtidig med at sagbruksprivilegiene ble opphevet i 1860, ga grunnlag for etablering av
sagbruk på begge sider av elven. Sagbruksprivilegiene hadde til da knyttet sagbrukene
til fossekraften, men etablering nærmere elveutløpet for utskiping av trelasten var
ønskelig. I Fredrikstaddistriktet ble det i denne tiden etablert mange sagbruk, noe som ga
grunnlag for en betydelig vekst.
De rike leirforekomstene på elveslettene var på samme tid utgangspunktet for etablering av en
rekke teglverk. På begge sider av Glomma mellom Fredrikstad og Sarpsborg var det ikke
mindre enn 34 teglverk. I Sorgenfri- og Sellebakkområdet var flere teglverk etablert:
Narnte, Sorgenfri, Elverhøy, Selbak, Kjølberg og Borge & Co.
Brukene lå oppover elven som perler på en snor. På nedre del av østsiden lå Capjonsaga
på Narnte, Galtungsaga på Sorgenfri (siden kalt Fredrikstad Dampsag, men populært kalt
"Mattisbruket" etter eieren) og "Bondesaga" eller Sellebak Bruk.
Narnte teglverk like nord for Nabbetorp var en av mange industrielle teglverk langs nedre del
av Glomma. På begge sider av elven ligger store leirområder som var ypperlig for
teglbrenning. Gropene der leiren ble hentet ut er flere steder fremdeles tydelige i terrenget.
Narnte teglverk ble anlagt som et aksjeselskap i 1898, nedlagt i 1978. Det er fremdeles mulig
å se murene etter verket i området til venstre for vegen like før Sorgenfri.
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Figur 3-32: Nabbetorp 1945-50. Kilde: Digitalt museum Widerøes Flyveselskap AS.

Navnet Nabbetorp er gammelt. Blant annet nevnes det at Alv Erlingson eide Nabbetorp på
1200-tallet, og på midten av 1400-tallet tilhørte gården Nabbetorp den svenske adelsslekten
Hjerne. Her har vært industri og industriarbeidere i over 300 år. Før det arbeidet militære og
slaver (dvs. fanger) på teglverket som ble anlagt i 1673. Det var festningens behov som var
den direkte årsaken til byggingen av de første teglovnene. Driften ved dette teglverket
varierte, og ble etter hvert overtatt av private interesser. Det kom da også et teglverk til på
stedet og flere i naboskapet. Selv om teglverk ga støtet til at folk begynte å bygge på
Nabbetorp ble det etter hvert bosted for folk med mange slags yrker. Yrker de utvirket i andre
virksomheter på stedet. Glomma og sjøen ga arbeidsplasser, og i visse perioder bodde her
ganske mange sjøfolk. På midten av forrige århundre var her lenser for løstømmer.
I 1801 bodde det 109 mennesker på Byens Marker som Nabbetorp hørte til. I 1883 oppgis
det at 660 personer på Sindingberget som er en del av Nabbetorp, fikk vannledning. Med
andre ord gjennomgikk Nabbetorp en voldsom utvikling i løpet av 1800-tallet. Det at
Nabbetorp er bygd på lite fruktbar grunn gir det litt kronglete utseendet som er typisk for slik
bebyggelse. Smale og svingete gater som snor seg mellom hus av høyst ulik type.
Storparten av Nabbetorps hus er bygd i slutten av forrige århundre og på begynnelsen av
1900-tallet. På slutten av 1800-tallet kom det vannledning, og byposten inkluderte stedet i sitt
opplegg fra 1885. Fra 1877 var her allmueskole. Ut fra bebyggelsen var trolig Narntegata og
Enggata de første områder hvor det ble oppført arbeiderboliger.
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Figur 3-33: Sorgenfri.

Sorgenfri er et boligområde langs fylkesveg 432 mellom Nabbetorp og Sellebakk oppført
som arbeiderboliger for teglverket på Sorgenfri. Stedet oppsto i andre halvdel av 1800-tallet i
forbindelse med industriutbyggingen langs Glomma. Området rundt stedet bærer tydelige
preg av stedets industrihistorie. Sorgenfri teglverk var en av de største bedriftene langs
Glomma. Ruinene av industribedriftene Fredrikstad Dampsag og Sorgenfri og Narnte
teglverk er tydelige i terrenget. På østsiden av bebyggelsen ligger Sorgenfrigropa, som er
oppstått etter uttak av leire i over 100 år. Mellom den gamle leiregropa og bebyggelsen gikk
det tidligere en jernbane som fraktet leire mellom Narnte og Sorgenfri teglverk. Det er
registrert 37 bolig- og uthus over en periode fra slutten av 1800-tallet og første del av 1900tallet. Bygningene og bygningsstrukturen er bevart, men er en del bygninger ombygd og
endret fra byggeår. Levende Museum Narnte er et «friluftsmuseum» som drives på ruinene
etter brennovnen etter Narnte Teglverk.

Figur 3-34: Regulerte boligområder Lundheim. Kilde 1881 kart.

Boligområder Narnte/ Lundheim: Boligområder som er regulert og utbygd hovedsakelig
mellom 1950- og 1960-tallet. Mellom Poul Rønns gate og Lundheimveien er det oppført
eneboliger. Boligområdene mellom Poul Rønns gate og Grårudveien består av
firemannsboliger og flerleilighetshus i to etasjer med loft. Området er utbygd etter professor
Sverre Pedersens store, aksiale byplan fra 1929. De grønne aksene har kommet som en
følge av denne planen. Lundheim er et av få steder hvor planens storstilte grønne akser er
anlagt og bevart.
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Kart
ref
S19

SEFRAK ID
sone
0106 6304

Antall
obj.
37

GÅRD/ OMRÅDE
beskrivelse
Sorgenfri

KULTURMINNE type

DATERING *)

Bolighus og uthus

S20

0106 203

6

Haugsten gård

S21

0106 204/
205

15

Lundheimveien

Gårdstun med våningshus,
låve, smie, potetkjeller og
lekestue.
Bolighus og uthus

S22

0106 201

41

Nabbetorp nord for
Arne Moltebergs vei

Bolighus og uthus

S23

0106 206

3

Gårdsbruk Nygaard

Bolighus, stabbur og låve

15 boliger og tre uthus
1800-4. Ni boliger 18003, Seks boliger og et
uthus 1900-1. En bolig
1900-2. En bolig og et
uthus udatert.
Alle bygninger oppført
1800-4, med unntak av
lekestue 1900-tallet.
En bolig 1800-4. 10
boliger og tre uthus
1900-1. Et uthus udatert.
31 boliger og 13 uthus
1800-4. To boliger 18003. Fem boliger og fem
uthus uten tidsangivelse.
Låve og bolig fra 1800-4.
Stabbur fra 1900-2.

*) Dateringen er forenklet. 1900-1 tilsvarer 1900 tallet, første kvartal I SEFRAK-registeret osv.
Figur 3-35: SEFRAK-registeret. Kilde: Riksantikvaren http://askeladden.ra.no/sok/

Verdivurdering
Kulturmiljø 6 Nabbetorp og Sorgenfri omfatter matrikkelgården Haugsten (gnr 3). Dette er
en gård med stor tidsdybde. I nær tilknytning til gården ligger et gravminne datert til jernalder.
Gårdstunet og gårdsbebyggelsen ligger fortsatt i sin opprinnelige sammenheng.
Gårdsbebyggelsen er oppført på slutten av 1800-tallet. De seks bygninger er alle SEFRAKregistrert.
De fleste av sporene etter de tidligere industrivirksomhetene langs elva er i dag borte, men
noe ligger igjen. Gropene der leiren ble hentet ut er flere steder fremdeles tydelige i
terrenget, den store dammen øst for Sorgenfri i særdeleshet. Ved Nabbetorp har ny
virksomhet tatt over industriområdet. En del teglbygninger fra begynnelsen av 1900-tallet
synes å være intakte og gitt ny bruk.
Arbeiderboligene på Nabbetorp og Sorgenfri er intakt, selv om områdene er noe fortettet og
deler av bebyggelsen er endret over tid. Innenfor kulturmiljøet er det kjent 99 SEFRAKregistrerte bygninger, 93 er arbeiderboliger i hovedsak oppført på slutten av 1800-tallet.
Disse fordeler seg på områdene Sorgenfri, Nabbetorp og Lundheimveien. Bygningene synes
å være i god teknisk stand selv om det i stor grad har skjedd moderniseringer av de gamle
husene. Endringene har ikke fjernet særpreget områdene har. Deler av boligbebyggelsen er
relativt autentisk og viser spor etter den eldste bosettingen i dette området, noe som gir
identitet og viktig symbolverdi for lokalsamfunnet. Den opprinnelige strukturen med nærheten
mellom arbeiderboligene og industristedene er fortsatt lesbar, også i sammenheng med
tettstedsutvikling utover 1900-tallet.
Kulturmiljøet viser en sammenheng mellom historiske veger og gårdstun, industrialisering og
arbeiderbosetting samt regulering av ny boligområde etter andre verdenskrig som viser stor
tidsdybde. Deler av bebyggelsen er autentisk og representativ for sin tid. Dette er et
kulturmiljø som gir identitet og viktig symbolverdi for lokalsamfunnet spesielt tilknyttet
industri- og tettstedsutviklingen. Samlet viser kulturminnene lang kontinuitet, som gir
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kunnskapsverdi. Deler av jordbrukslandskapet og spesielt bebyggelsen på Nabbetorp
fremstår som relativt urørt, noe som også gir opplevelsesverdi. Bebyggelsen og landskapet
har fortsatt bruksverdi som del av sin opprinnelige sammenheng.
Kulturmiljø 6 Nabbetorp og Sorgenfri: Samlet vurdering blir middels til stor verdi.
Liten

Middels

Stor

|------------------|------------------|------------------|
▲

3.2.7 Fredrikstad bru
Fredrikstad bru og rundkjøring Id 110562 ligger i planens visuelle influensområde og er
derfor ikke vurdert som et eget kulturmiljø, men er tatt inn i omfangsvurderingene av
kulturmiljøene 5 Lislebystranda og 6 Nabbetorp og Sorgenfri.
Fredrikstad bru er objekt 268 i Statens vegvesens landsverneplan. I dette objektet inngår
Fredrikstad bru og rundkjøringen Fredrikstad øst (del av rv 110) som sto ferdig samtidig i
1957. Da brua ble bygget erstattet den flere mindre ferjestrekninger. Den forbandt
forstadsområdene på østsiden sammen med de mer sentrale strøkene på vestsiden av
Glomma.
Den iøynefallende buebruen består av fagverksbue i stål med sveisete sammenføyninger.
Sidespennet av betongbjelker er fundamentert på fjell. Hovedspennet er på 196 meter, og
brua har en total lengde på 824 m. Seilingshøyden er på 39.5 m. Bredde er 14 meter
inklusive 1,5 meter brede gangfelt på hver side. Brua har et ca. 2,5 m høyt stålrekkverk og
lysmaster av stål. Brua ender i en mangearmet rundkjøring på østsiden. Rundkjøringen er ett
av få eksempler i Norge på en stor fire-armet rundkjøring, etter europeisk modell. Fredrikstad
bru er forskriftsfredet etter kulturminneloven, og har derav stor nasjonal og kulturhistorisk
verdi.

Figur 3-36: Fredrikstad bru
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Figur 3-37: Temakart kulturmiljø 5 Lislebystranda og kulturmiljø 6 Nabbetorp og Sorgenfri.
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4 OMFANG OG KONSEKVENS
4.1 Kulturmiljø 1 Omberg
Alternativ 1.2
Alternativet tar av fra fv. 109 i rundkjøringen i kryss ved innkjøringen til godsterminalen på
Valle, krysser over jernbanen, følger Bjørnengveien øst for godsterminalen og går videre
frem til Omberg nordre der den dreier østover for å krysse over Glomma like nord for Lund.
Alternativet vil et noe lengre bruspenn enn alternativ 1.3 i og med at høydeforskjellen til
Glomma er mindre her enn fra Ombergfjellet. Tiltaket innebærer en kort fylling opp mot
brufestet, som starter ved Omberg nordre. Brua vil få en stigning på ca. 5 % og en total
høyde på nesten 46 meter.
Tiltaket vil medføre direkte konflikt med Omberg nordre som må rives, da tunet vil bli
liggende under brufundamentet og fyllingen opp mot denne. Gårdsbruket omfatter to
SEFRAK-registrerte bygninger. Våningshuset som i dag benyttes til barnehage er relativt
autentisk, mens uthuset er noe ombygd. Alternativet innebærer samtidig at store deler av
kulturmiljøet på Omberg kan bevares, og at den historiske sammenhengen mellom de
gjenværende gårdsbrukene med omkringliggende jordbrukslandskap samt arbeiderboligene
tilknyttet tidlig industrivirksomhet kan opprettholdes. Denne sammenhengen, og omfanget av
arbeiderboliger langs nedre del av Glomma, er spesiell for Fredrikstad. Bru og fylling vil bli en
svært synlig konstruksjon i landskapet, noe som vil gi en negativ visuelt virkning på dagens
uberørte kulturlandskap og bygningsmiljø, samt gi økt støy- og støvbelastning.
Tiltaket er vurdert til å ha middels negativt omfang.
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Liten til middels verdi sammenholdt med middels negativt omfang gir liten negativ
konsekvens (-).
Alternativ 1.3
Alternativet tar av fra fv. 109 i rundkjøringen i krysset ved innkjøringen til godsterminalen på
Valle, krysser over jernbanen, følger Bjørnengveien øst for godsterminalen, dreier ut på
dyrket mark vest for bebyggelsen før den dreier mot øst og krysser Glomma. Brua
fundamenteres på Ombergfjellet. Tiltaket medfører en til sammen over 100 meter lang
stigende fylling opp mot brufestet mellom Saksegård og boligområdet. Fyllingens høyeste
punkt vil ligge opp mot 20 meter. Brua vil få en stigning på ca. 5 % og en total høyde på
nesten 46 meter. Ombergveien opprettholdes under brua. Ny gang- og sykkelveg etableres
rundt tunet på Saksegård på en ny, høy fylling ned fra brua til Ombergveien.
Tiltaket vil gi nærføring til de tre Omberggårdene og Saksegård. Sistnevnte vil bli omringet av
veger på alle sider. Fyllingen opp mot brufestet og brua vil skape en visuell barriere mellom
boligområdet og gårdstunene. Tiltaket vil bidra til å bryte opp og forringe den historiske
sammenhengen mellom gårdsbrukene og omkringliggende jordbrukslandskap, gårdstun og
arbeiderboliger. Denne sammenhengen, og omfanget av arbeiderboliger langs nedre del av
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Glomma, er spesiell for Fredrikstad. Fyllingen og brua vil gi en sterk negativ visuell virkning
på dagens uberørte kulturlandskap, samt gi på økt støy- og støvbelastning. Opplevelsen av
kulturmiljøet og konteksten kulturmiljøet ligger i vil bli svekket.
Tiltaket er vurdert til å ha middels negativt omfang.
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Liten til middels verdi sammenholdt med middels negativt omfang gir middels negativ
konsekvens (--).

Alternativ 1.5
Løsningen ligger lengre nord enn de to andre alternativene. Alternativet følger Bjørnengveien
som de øvrige, men dreier mot øst ved godsterminalen, stiger opp over næringsarealene øst
for godsterminalen og krysser over Vallehellene. Vegen vil få en stigning på ca. 5 % opp på
brua, som vil ha en høyde på nesten 46 meter.
Tiltaket vil ikke medføre direkte konflikt med kulturminner og kulturmiljø i området da vegen
ligger i et nyere industriområde uten kulturminneverdier. Den nye brua er et stort og synlig
tiltak som vil gi en visuell påvirkning til omkringliggende kulturmiljø på alle kanter. I dette
området anses påvirkningen som ubetydelig.
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang.
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Liten til middels verdi sammenholdt med intet omfang gir ubetydelig konsekvens
(0).

4.2 Kulturmiljø 2 Torp
Alternativ 1.2
Brua kommer inn over dyrket mark tett inn på industriområdene nord for Torp. Brua vil få en
stigning på ca. 5 % og en total høyde på nesten 46 meter. Brufestet vil ligge ca. 145 meter
vest for rv. 111, med en ca. 100 meter lang og høy fylling ned mot en rundkjøring på jordet
vest for riksvegen.
Ved å legge brua i skillet mellom industriområdet og jordbruksmarka vil opplevelsen av
gården, jordbrukslandskapet og boligområdet Torpeberget i sin opprinnelige sammenheng
langt på veg kunne opprettholdes til tross for noe arealbeslag. Sammenhengen mellom og
opplevelsen av gårdsbrukene og omkringliggende jordbrukslandskap, samt mellom gårdstun
og arbeiderboliger i sammenheng med tidlig industrivirksomhet, er spesiell for Fredrikstad.
Bruas høyde og størrelse vil gi en negativ visuelt virkning på dagens uberørte kulturlandskap
og omkringliggende bygningsmiljø, samt gi økt støy- og støvbelastning.
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Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang.
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Middels verdi sammenholdt med lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-).
Alternativ 1.3
Øst for Glomma kommer brua over nordre del av Torpeberget, og videre mellom Torp Nordre
og Torpebergveien frem til innkjøringen til Torp nordre der brufestet lander på en høy fylling
ned mot en rundkjøring ved rv. 111. Fyllingen legges over dyrket mark. Brua vil få en stigning
på ca. 5 % og en total høyde på nesten 46 meter.
Tiltaket vil medføre riving av tre av de fire gjenværende SEFRAK-registrerte bygningene på
Torp Nordre. Tiltaket vil i tillegg gi sterk nærføring til både Torp nordre og Torpeberget. Torp
nordre vil fortsatt delvis ligge i sin opprinnelige sammenheng med omkringliggende
jordbrukslandskap i nord, men fyllingen opp mot brufestet og den høye brua vil gi en negativ
visuelt virkning på gårdstunet og opplevelsen av et uberørt kulturlandskap. Ny veg vil skape
barriere mellom gårdstun og Torpeberget, og endringene vil svekke den historiske
konteksten. Tiltaket vil gi økt støy- og støvbelastning.
Tiltaket er vurdert til å ha middels negativt omfang.
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Middels verdi sammenholdt med middels negativt omfang gir middels negativ konsekvens
(--).
Alternativ 1.5
På østsiden kommer brua inn over naturområdene like nord for industriområdet, og lander på
en høy fylling midt i leiruttaket ved Moum. Alternativet forutsetter å knyttes til rv. 111 ved
Moum i et kryss i plan. Brua vil få en stigning på ca. 5 %, som vil få en høyde på nesten 46
meter.
Tiltaket vil lande i et nyere leiruttak for Norsk Leca som ble avsluttet i 1980, ved siden av en
eldre sedimenteringsdam. Det er kjent at det har vært brukt opp til nyere tid. Det vurderes
derfor at dette leiruttaket har noe lavere verdi enn andre langs Glomma. Ingen andre
kulturminner eller kulturlandskap berøres av tiltaket.
Tiltaket er vurdert til å ha intet omfang.
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
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Middels verdi sammenholdt med intet omfang gir liten til ubetydelig negativ konsekvens
(0/-).

4.3 Kulturmiljø 3 Hauge
Alternativ 2.4
Alternativet tar av fra fv. 109 i krysset ved Evjebekkveien, og går i en ny trasé under
jernbanen for så å stige rettlinjet og raskest mulig med 6 % stigning over Glomma. Brua
starter ved Evjelia, og vil få en høyde på nesten 47 meter. Alternativet berører industriområdene mellom Tomteveien og Glomma.
Tiltaket vil ikke ha direkte innvirkning på automatisk fredete kulturminner, men vil gi
nærføring til et helleristningsfelt i Evjelia. Opplevelsen av dette kulturmiljøet i sin naturlige
sammenheng vil bli redusert. Det at vegen blir liggende i en skjæring i terrenget vil kunne
dempe den visuelle virkningen noe, men allikevel gi en økt støy og støvvirkning.
Industriområdet vil bli liggende under brua, og det som eventuelt er igjen av tidligere
industrivirksomheter vil ikke bli direkte berørt. Den høye og store brua vil gi en visuell
påvirkning på omgivelsene, også utenfor kulturmiljøets avgrensing.
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang.
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Stor verdi sammenholdt med lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-).
Alternativ 2.5
Alternativet tar av fra fv. 109 i kryss med Evjebekkveien, går i en ny trase under jernbanen
nord for Evjebekkveien og krysser over Glomma nord for utløpet av Evjebekken. Brua starter
ved Evjelia med en stor fylling opp mot brufoten. Brua vil få en høyde på godt og vel 48
meter. Traseen stiger med 6 %. Kryssing av Glomma skjer med en svakt buet bruløsning.
Også for dette alternativet skal det overvinnes større høyde enn i nordre korridor, bl.a. fordi
terrenget har mindre høydeforskjell med Glomma.
Tiltaket vil ikke ha direkte innvirkning på automatisk fredete kulturminner, men vil gi en større
nærføring til helleristningsfeltet i Evjelia enn alternativ 2.4. Opplevelsen av helleristningsfeltet
i sin naturlige sammenheng vil bli sterkt redusert da vegens skjæring mot nord vil bli liggende
kun ca 30 meter unna lokaliteten. Ved å legge vegen i en skjæring i terrenget vil det bidra til
å dempe den visuelle virkningen noe. Samtidig vil den store fyllingen opp mot brufestet
redusere og forringe opplevelsen av kulturminnet i sin opprinnelige sammenheng ytterligere.
Tiltaket vil i tillegg gi en økt støy og støvvirkning. Industriområdet og utløpet av Evjebekken
vil bli liggende under brua, og det som eventuelt er igjen av tidligere industrivirksomheter vil
ikke bli direkte berørt. Den høye brua vil gi en visuell påvirkning på omgivelsene, også
utenfor kulturmiljøets avgrensing.
Tiltaket er vurdert til å ha middels negativt omfang.

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

64

Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Stor verdi sammenholdt med middels negativt omfang gir middels til stor negativ
konsekvens (--/---).

4.4 Kulturmiljø 4 Sandem
Alternativ 2.4
Øst for Glomma kommer brua inn like sør for gårdstunet på Sandem. Brua stiger med 6 %,
og vil få en total høyde på godt og vel 47 meter. Brua vil få en svakt buet bruløsning, og
lander mot en stor fylling like nord for et nyere industriområde langs Strykerveien sør for
Sandem. Alternativet vil gi et noe lengre bruspenn enn i nordre korridor fordi terrenget her
har mindre høydeforskjell med Glomma.
Tiltaket vil gi en nærføring til Sandem gård og dele kulturlandskapet i to. Opplevelsen av
gårdsmiljøet i sitt naturlige kulturlandskap vil bli redusert og forringet av den høye og store
brua som ligger kommer inn over kulturmiljøet. Tiltaket vil påvirke den historiske konteksten
negativt. Kulturmiljøet langs Roald Amundsens vei vil bli mindre visuelt berørt av brua.
Tiltaket vil medføre en økt støy- og støvvirkning.
Tiltaket er vurdert til å ha lite til middels negativt omfang.
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Stor verdi sammenholdt med lite til middels negativt omfang gir middels negativ
konsekvens (--).
Alternativ 2.5
Øst for Glomma krysser traseen over dyrket mark og tilknyttes rv. 111 i øst er mellom
Sandem og Kreutzgate. Brua vil få en høyde på godt og vel 48 meter. Traseen stiger med 6
% på begge sider av Glomma. Kryssing av Glomma skjer med en svakt buet bruløsning.
Også for dette alternativet skal det overvinnes større høyde enn i nordre korridor, bl.a. fordi
terrenget har mindre høydeforskjell med Glomma. Brua lander mot en høy fylling 150 meter
øst for rv. 111.
Tiltaket vil gi en nærføring til Sandem gård, og dele dagens kulturlandskap i to. Opplevelsen
av dette kulturmiljøet i sitt naturlige kulturlandskap, og i sammenheng med industriområdet
nord for gårdstunet og funksjonærboligene langs Kreutzgate, vil bli redusert og forringet av
den høye brua over landskapet. Den kulturhistoriske konteksten vil bli svekket av tiltaket.
Den høye fyllingen på dyrka mark vil bidra til å forsterke den negative virkningen.
Kulturmiljøet langs Roald Amundsens vei blir bli mindre visuelt berørt av den høye brua.
Tiltaket vil medføre en økt støy og støvvirkning.
Tiltaket er vurdert til å ha middels negativt omfang.
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Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Stor verdi sammenholdt med middels negativt omfang gir middels negativ konsekvens (--).

4.5 Kulturmiljø 5 Lislebystranda
Alternativ 3.3
Alternativ 3.3 tar av fra rundkjøringen i krysset mellom fv. 109 og Wilbergjordet ved Trara.
Vegen går i tunnel under Lillebekk frem til Mørkedalen, der den dreier mer nordlig etter
Lillebekk og krysser Kjæråsen midt i steintaket på Lislebyfjellet. Brufestet starter i
steinbruddets østre kant. Brua vil i vestre del få en stigning på 2 % opp mot en total høyde
på nesten 45 meter.
Tiltaket vil ha direkte innvirkning på steinbruddet på Kjæråsen, som ifølge
fylkeskonservatoren i Østfold i all hovedsak er et nyere brudd.
Dette er det brualternativet som kommer nærmest Fredrikstad bru. Det nye tiltaket vil avlaste
og redusere trafikkbelastningen som Fredrikstad bru har i dag. Dette er en positiv virkning for
den fredete brua. I det store landskapsrommet som elva utgjør vil nye store
brukonstruksjoner konkurrere med dagens bru. Den nye brua vil få en størrelse, høyde og
synlighet som lett kan konkurrere med Fredrikstadbrua. Avstanden mellom eksisterende og
ny bru er i minste laget, men anses som tilstrekkelig dersom ny bru gis en god utforming på
en slik måte at bruene kan stå i et respektfullt forhold til hverandre.
Ut over dette vil flere av de mange omkringliggende arbeiderboligkonsentrasjonene, som er
typiske for den endre delen av Glomma, bli visuelt berørt av den høye og store brua. Tiltaket
vil i tillegg medføre en økt støyvirkning for disse.
Tiltaket er vurdert til å ha middels negativt omfang.
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Middels verdi sammenholdt med middels negativt positivt omfang gir middels negativ
konsekvens (--)

Alternativ 3.5
Alternativ 3.5 tar av fra rundkjøringen i kryss mellom fv. 109 og Wilbergjordet ved Trara, som
går inn i en tunnel under Lillebekk, krysser mellom steintaket og bebyggelsen nord for
Mørkedalen i en kort dagsone, før den går inn i en kort tunnel i Kjæråsen nord. Brua starter
ved tunnelutløpet og stiger med i overkant 1 % opp til et toppunkt på 44,7 meter.
Flere av Fredrikstads mange særegne arbeiderboligområdene under brua og ved
Lislebystranda vil bli visuelt berørt av den høye brua. I tillegg vil tiltaket vil medføre en økt
støy- og støvvirkning.
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Også dette brualternativet ligger nærme Fredrikstad bru. Det nye tiltaket vil avlaste og
redusere trafikkbelastningen som Fredrikstad bru har i dag. Dette er en positiv virkning for
den fredete brua. I det store landskapsrommet som elva utgjør vil nye store
brukonstruksjoner konkurrere med dagens bru. Den nye brua vil få en størrelse, høyde og
synlighet som lett kan konkurrere med Fredrikstadbrua. Avstanden mellom eksisterende og
ny bru er ikke så stor, men anses som tilstrekkelig dersom ny bru gis en god utforming der
bruene kan stå i et respektfullt forhold til hverandre.
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang.
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Middels verdi sammenholdt med lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-).

4.6 Kulturmiljø 6 Nabbetorp og Sorgenfri
Alternativ 3.3
Øst for Glomma kommer brua inn over grøntdraget mellom bebyggelsen på Huseby og
Nabbetorp, der den lander på en stor fylling ved Anders Olufsens gate. Traseen tilknyttes rv.
111 ved Lundheim. På denne siden har brua en stigning på 5 %. Total høyde på brua er i
underkant av 45 meter. Alternativ 3.3 er det tiltaket som ligger nærmest Fredrikstad bru og
rundkjøring.
Tiltaket vil gi en nærføring til Nabbetorp som er det eldste av industristedene med
nærliggende boligområde langs nedre del av Glomma. Tiltaket vil bidra til å dele området i to,
Den høye brua og fyllingen vil gi en sterk barrierevirkning. Det er spesielt det regulerte
boligområdet fra 1950-tallet som vil bli mest negativt berørt. Opplevelsen av et samlet
kulturmiljø, som viser lokal stedsutvikling med stor tidsdybde, vil bli redusert og den
kulturhistoriske konteksten vil bli forringet. Også Haugsten gård vil bli visuelt berørt av den
nye brua nedenfor seg, mens arbeiderboligene ved Sorgenfri ligger litt lenger unna. Tiltaket
vil medføre en økt støy og støvvirkning i kulturmiljøet.

Fra Fredrikstad bru sett nord- og oppover Glomma. Den nærmeste foreslått brualternativet vil komme et stykke
opp i elva. Kilde: Google maps
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Dette er det brualternativet som kommer nærmest Fredrikstad bru. Det nye tiltaket vil avlaste
og redusere trafikkbelastningen som Fredrikstad bru har i dag. Dette er en positiv virkning for
den fredete brua. I det store landskapsrommet som elva utgjør vil nye store
brukonstruksjoner konkurrere med dagens bru. Den nye brua vil få en størrelse, høyde og
synlighet som lett kan konkurrere med Fredrikstadbrua. Avstanden mellom eksisterende og
ny bru er i minste laget, men anses som tilstrekkelig dersom ny bru gis en god utforming på
en slik måte at bruene kan stå i et respektfullt forhold til hverandre.
Tiltaket er vurdert til å ha lite til middels negativt omfang.
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Middels til stor verdi sammenholdt med lite til middels negativt omfang gir middels negativ
konsekvens (--).
Alternativ 3.5
På østsiden av Glomma kommer brua inn sør for dammen på Sorgenfri og nord for Huseby,
der den møter en svært høy fylling. Traseen ligger rett ved uteområdene til Nøkleby skole, og
krysser gjennom en mindre boligområdet (hvor 3-4 boliger må rives) før den tilknyttes rv. 111
i kryss med Wielsgårds vei.
Tiltaket vil gi nærføring til arbeiderboligområdet ved Sorgenfri og dammen som opprinnelig
var leiruttak for teglverket ved Sorgenfri, en av de største industribedriftene langs Glomma.
Tiltaket vil gi en visuell påvirkning på kulturmiljøet her, samt gi en økt støy og støvvirkning.
Boligområdet ved Sorgenfri anses å være spesielt, men det vurderes at Nabbetorp har større
verdi i en større og helhetlig sammenheng.
Også dette brualternativet ligger nærme Fredrikstad bru. Det nye tiltaket vil avlaste og
redusere trafikkbelastningen som Fredrikstad bru har i dag. Dette er en positiv virkning for
den fredete brua. I det store landskapsrommet som elva utgjør vil nye store
brukonstruksjoner konkurrere med dagens bru. Den nye brua vil få en størrelse, høyde og
synlighet som lett kan konkurrere med Fredrikstadbrua. Avstanden mellom eksisterende og
ny bru er ikke så stor, men anses som tilstrekkelig dersom ny bru gis en god utforming der
bruene kan stå i et respektfullt forhold til hverandre.
Tiltaket er vurdert til å ha lite negativt omfang.
Stort negativt

Middels negativt

Lite negativt

Intet Lite positivt

Middels positivt

Stort positivt

|---------------|---------------|---------------I---------------|---------------|---------------|
▲
Middels til stor verdi sammenholdt med lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens
(-).
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5 SAMMENSTILLING
Nedenfor er alternativene sammenstilt og rangert.
Tabell 5-1: Sammenstilling av verdi, omfang og konsekvens for delområder og samlet konsekvens av
alternativene

Kulturminner
og kulturmiljø
Kulturmiljø

Verdi

1

Omberg

2
3
4
5
6

Torp
Hauge
Sandem
Lislebystranda
Nabbetorp og
Sorgenfri
Samlet
konsekvens
Rangering *)

Litenmiddels
Middels
Stor
Stor
Middels
Middels til
stor

Konsekvenser
Alt 1.2

Alt 1.3

Alt 1.5

-

--

0

-

--

0/-

Alt 2.4

Alt 2.5

--

--/----

Alt 3.3

Alt 3.5

---

-

-

--

0/-

-/--

--/---

--

-

2

5

1

4

7

6

3

*)

Rangeringen avspeiler en prioritering gjort ut fra faglige vurderinger, og resultatet er vurdert ut fra en
totalvurdering av verdien av de ulike kulturmiljøene og tiltakets konsekvens for disse. Dette tilsier at konflikter i
verdifulle kulturmiljø er utslagsgivende for konfliktnivået, og derav rangeringen.

Alternativ 1.5 medfører få konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø og er det beste
alternativet for kulturminner og kulturmiljø, tett fulgt av alternativ 3.5 og 1.2. De dårligste
alternativene er alternativ 3.3 og 2.5. Begge gir nærføring til verdifulle kulturminner og bidrar
til en fragmentering av helhetlige kulturmiljø. Fredrikstad bru ligger i planens visuelle
influensområde, og er vurdert som del av kulturmiljøene 5 Lislebystranda og 6 Nabbetorp og
Sorgenfri. Uansett valg av alternativ må ny bru må gis en god utforming som står i respekt til
den fredete brua.
I vurderingene er det gjort faglige vurderinger av i hvor stor grad positive konsekvenser kan
oppveie negative konsekvenser. I noen tilfeller vil konsekvensen for et kulturmiljø være
avgjørende for den samlede vurderingen av alternativet. Dette henger sammen med verdien
av de ulike kulturmiljøene, og en sammenligning av viktigheten av disse innbyrdes. I så måte
er kulturmiljøet ved Sandem vurdert til å være viktigere enn kulturmiljøet ved Torp.
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6 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN
Konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø i anleggsperioden er først og fremst knyttet til
arealinngrep, men også visuell innvirkning. Anleggsperioden vil medføre større negative
konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø enn det fremtidige anlegget fordi
anleggsområdet på den enkelte strekningen vil berøre større areal enn det fremtidige
anlegget. Flere kulturminner kan derfor bli direkte og visuelt berørt langs traseene.
Anleggsområdet samt tilkjøringsvegene til anlegget vil kunne gi stor belastning på
kulturminner og kulturmiljøer.
Det er ikke foreløpig kjent (per 25.02.2016) hvor riggområde, massedeponi, eventuelt
midlertidig massedeponi skal lokaliseres. Denne rapporten beskriver derfor ikke
konsekvenser av konkrete tiltak. Generelt vurdert kan slike tiltak gi store konsekvenser for
kulturminner og kulturmiljø.

6.1 Massedeponi
Massedeponi forårsaker generelt store konsekvenser på funn som ligger i jorda. Når nye
masser fylles oppå, trykkes jordmassene sammen og bidrar til ødeleggelser av de
kulturminner som måtte ligge i det aktuelle området. Massedeponi i områder med
kulturminner eller områder som er vurdert til å ha stort potensial for nye funn av automatisk
fredete kulturminner, vil utløse undersøkelsesplikt jf. kulturminnelovens § 9 og eventuell
dispensasjon jf.- § 8, 4. ledd for kulturminner i området.
For å begrense direkte og visuelle virkninger er det viktig at anleggsområdet ikke omfatter
mer enn nødvendig areal og at en unngår å legge rigg- og deponiområder i eller nærme
viktige kulturminneverdier i området.

6.2 Riggområder
Riksantikvaren har presisert at riggområder er å anse som tiltak på lik linje med andre tiltak,
for eksempel veg, etc. Det betyr at riggområde oppå marka utløser undersøkelsesplikt jf
kulturminnelovens § 9 og eventuell dispensasjon jf kulturminnelovens § 8, 4. ledd for
kulturminner i området. Dette gjelder også andre midlertidige tiltak som midlertidig deponi,
planer der byggegrensa under anleggsperioden går ut over plangrensen, grøfting, drenering,
etc.
Fortrinnsvis bør rigg- og deponiområder legges til allerede berørte arealer innenfor
planområdet, som for eksempel tidligere massedeponi og masseuttak. Konsekvenser for
disse kan komme i konflikt med kjente kulturminner, også i kulturmiljø som kommer positivt
ut i denne rapporten.
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7 AVBØTENDE TILTAK
I utforming av planer bør det være et generelt prinsipp å dempe negative virkninger på
kulturminner og kulturlandskap. En god by- og landskapstilpasning reduserer negative
konsekvenser, og nye inngrep i området bør ideelt sett legges i god avstand til kulturminner
og kulturmiljø. Avbøtende tiltak knyttet til kulturminner og kulturmiljø er nært knyttet til både
naturlandskap og kulturlandskap. Avbøtende tiltak knyttet til landskap vil derfor i mange
tilfeller ha virkning også for kulturminner og kulturmiljø innenfor samme landskapsrom.
Eksempelvis bør helleristningene i Evjelia skjermes slik at lokalitetene ikke blir mer berørt av
tiltaket enn nødvendig. Skjerming ved en buffersone kan bidra til å beskytte
kulturminnelokalitetene for visuell påvirkning samt ytterligere støy- og støvpåvirkning.
Bygningsmiljøer ved Omberg, Torp, Sandem, Lislebystranda og Nabbetorp/Sorgenfri vil alle
kunne bli visuelt berørt av brua som kommer inn over bebyggelsen før den lander på store
fyllinger. Gjennom gode valg av bru- og vegkonstruksjoner, samt landskapstiltak, kan
påvirkningen reduseres. Valg av type støyskjerming bør hensynta tilliggende kulturmiljø.
Denne temautredningen er basert på godkjent arbeidsrapport etter siling av traséalternativer,
der alternativer som ville kunne ha stor påvirkning på kulturminner er tatt ut eller justert. En
bør videre søke å justere traseene for å unngå konflikt eller for tett nærføring med de
kulturminnene som er mest uberørt og har høyest verdi i området.
Ved nærføring av veg mot verneverdig og fredet bebyggelse bør det gjøres nødvendige
tilpassinger som kan opprettholde og ivareta det opprinnelige visuelle inntrykket det aktuelle
kulturminnet eller kulturmiljøet har hatt i sin opprinnelige situasjon. Støytiltak må også ses i
denne sammenheng, enten gjennom naturlige tiltak og/eller gjennom tiltak som ikke vil virke
dominerende i dette kulturlandskapet. Nye store støyskjermer, skilt, og lysinstallasjoner i
konflikt med fredete kulturminner- og miljø bør unngås så langt dette er mulig.
En skjøtsels- og tilretteleggingsplan er et avbøtende tiltak som kan virke positivt for
kulturminneverdiene i plan- og influensområdet. Eventuelle undersøkelser i forbindelse med
dispensasjon fra kulturminneloven for berørte lokaliteter i dette området kan gi ny og viktig
kunnskap om bruken av området i forhistorisk tid. Det er positivt om dette kan bli formidlet i
tråd med en slik plan.
I henhold til Forskrift om konsekvensutredninger kan planmyndighet bestemme at det skal
utarbeides et eget Miljøoppfølgingsprogram (MOP) med sikte på å overvåke og avbøte
vesentlige negative virkninger av prosjektet. Prosjektets plan for Ytre miljø (YM-plan) skal
ivareta dette behovet. Kulturminner og kulturmiljø bør være eget tema i miljøoppfølgingsprogrammet i byggefasen.
Risikovurdering og sikring av kulturminneverdier i byggetiden vil være et viktig tiltak for å
redusere uforutsette konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø. Det bør etableres en
faggruppe sammensatt av ulike fagfelt, der også kulturminnekompetanse inngår, som følger
byggearbeidene. Dette kan gjøres i form av en «grønn» time med byggeledelse og
entreprenør en gang i måneden. Slike møter i byggetiden kan samkjøres med
landskapstema og naturmiljø.
Ny bru må gis en god utforming, der den nye brua og den fredete Fredrikstad bru kan stå i et
respektfullt forhold til hverandre.
Dersom gamle tømmerhus er i god stand, kan de flyttes til en mer egnet tomt. Flytting av hus
er en tradisjon i Norge. Verneverdige bygninger som skal rives må dokumenteres før riving.
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Eventuell dokumentasjon eller flytting av verneverdige bygninger må skje i samråd med
byantikvaren i Fredrikstad kommune. Byantikvaren må ved behov drøfte dette med
Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune. Dette vil spesielt gjelde gårdsbygninger på
Omberg nordre og Torp nordre.
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8 POTENSIALVURDERING OG OPPFØLGENDE
UNDERSØKELSER
8.1 Vurdering av potensial for funn av hittil ikke kjente automatisk
fredete kulturminner
Potensialvurderingen er gjort på grunnlag av tidligere kjente fornminnelokaliteter og
undersøkelser de senere årene, samt topografi i området. Plan- og influensområdet er befart
med tanke på potensialvurdering, identifisering av kjente kulturminnelokaliteter og
avgrensing av kulturmiljø i plan- og influensområdet.
Deler av planområdet er nedbygd og planert, og dermed vurdert til ikke å ha potensial for
funn av automatisk fredete kulturminner.
Potensialet for funn av hittil ikke registrerte automatisk fredete kulturminner er vurdert som
stort for arealer som ligger i områder med intakt grunn i planområdet. Dette gjelder i
hovedsak kulturminner knyttet til de gamle gårdstunene i området og ferdselsveger, slik som
på Omberg, Hauge, Evje og ved Moum, Torp, Sandem og Haugsten. Potensialet er vurdert
som størst for funn av bosetnings- og aktivitetsspor fra bronsealder, jernalder og middelalder
i dyrket mark. Boplasser fra eldre og yngre steinalder i området ligger i hovedsak på et
høyere nivå i landskapet (fra 30-40 moh. og oppover) enn planområdet. Området ved
Lislebyfjellet og Mørkedalen er vurdert til å ha et visst potensial for funn av bosetnings- og
aktivitetsspor fra steinalderen

8.2 Oppfølgende undersøkelser
En fullstendig oversikt over automatisk fredete kulturminner finnes ikke. En regner med at
bare om lag 10 % av kulturminnene er kjent og kartfestet. De resterende er ikke synlige eller
vanskelig synlige på markoverflaten, eller er ikke registrert. Så lenge kartfesting og
registrering av automatisk fredete kulturminner aldri vil kunne bli fullstendig, vil en i offentlig
forvaltning og arealplanlegging være avhengig av den informasjonen og de data
kulturminnevernet til enhver tid kan få fram, dersom man skal oppfylle intensjonene og de
lovpålagte oppgavene, samt krav som ligger i kulturminneloven.
I tillegg til selve veganlegget, vil tiltak som rigg og deponiområder, anleggsveger, etc., kunne
utløse krav om arkeologiske registreringer i henhold til kml § 9 (undersøkelsesplikten). Det er
Østfold fylkeskommune som har forvaltningsansvaret i det gjeldende området.
Arkeologiske registreringer med hjemmel i § 9 i kulturminneloven vil bli gjennomført som del
av reguleringsplanprosessen i de områdene som er vurdert til å ha potensial for funn.
Undersøkelsene kan gi funn som medfører direkte konflikt med automatisk fredete
kulturminner. Dersom en planlagt utbygging kommer i konflikt med automatisk fredete
kulturminner må planen justeres/endres, eller det må søkes dispensasjon fra
kulturminneloven, jf. § 8, 4. ledd. Ved en eventuell dispensasjon stiller kulturminneloven
vilkår, jf. § 10, at tiltakshaver dekker utgiftene til nødvendige arkeologiske undersøkelser for
å sikre kunnskapsverdien.
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Figur 8-1: Potensialkart del 1.
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Figur 8-2: Potensialkart del 2.
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Figur 8-3: Potensialkart del 3.

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

76

9 KILDER
Carlsen, Terje: Veiviser for Fredrikstad-distriktet 1992.
Dehli, Martin: Fredrikstad bys historie I Kjøpstad og festningsby 1567-1767
Eliassen, Sven G.: Rolvsøy 1500-1994. Rolvsøy kommune, 1994.
Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune Plan- og miljøseksjonen / Miljøbyprosjektet: Lokalsamfunnsprosjekt
Hauge, nov 1998-juni 2000.
Fredrikstad kommune Plan- og miljøseksjonen / Miljøbyprosjektet: Lokalsamfunnsprosjektet
Lisleby, 2001.
Fredrikstad kommune Plan- og miljøseksjonen / Miljøbyprosjektet: Lokalsamfunnsprosjektet
Sellebakk, 2003.
Fredrikstad kommune Plan- og miljøseksjonen / Miljøbyprosjektet: Lokalsamfunnsprosjektet
Torp, 1995.
Fredrikstad kommune Plan- og miljøseksjonen / Miljøbyprosjektet: Lokalsamfunnsprosjektet
Trosvik, 2000.
Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, Svein Åstrøm: Gårder og slekter i Borge og Torsnes,
bind 13 Moum. Gyldenstierne Forlag 2014.
Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, Svein Åstrøm: Gårder og slekter i Borge og Torsnes,
bind 12 Torp Nordre samt Selbak og Kjølberg - del 4. Gyldenstierne Forlag 2013.
Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, Svein Åstrøm: Gårder og slekter i Borge og Torsnes,
bind 10 Torp Søndre, Sandem og Kjølstad. Gyldenstierne Forlag 2010.
Hultgreen, Harald: Gamle arbeiderboliger i Østfold. Østfoldsamlingen 1984.
Miljøstatus.no Østfold, Typiske kulturminner i Østfold
Riksantikvaren, NB! Register
Sørensen, Rolf (1999): En 14C datert og dendrokronologisk kalibrert
strandforskyvningskurve for søndre Østfold, Sørøst-Norge. AmS-Rapport 12A.
Thowsen, Elsa m.fl.: Glemmen bygdebok, En bygd blir til by. Glemmen kommune 1962
Internettlinker
Karttjeneste Østfold fylkeskommune:
http://kartinakershus.akershus-fk.no/KartInAkershus/
Kartverket, Se eiendom:
http://www.seeiendom.no/
Riksantikvaren.
http://www.riksantikvaren.no/
Kulturminnedatabasen Askeladden:
http://askeladden.ra.no/
Kulturminnesøk:
http://www.kulturminnesok.no/
Kulturhistorisk museum:
http://www.khm.uio.no/

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

77

Informanter
Vegard Lie, byantikvar i Fredrikstad
Trond Svandal, historiker Fredrikstad/ Sarpsborg kommune
Tryggve Csisar, arkeolog - Østfold fylkeskommune

Fredrikstad kommune

Asplan Viak AS

