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1 SAMMENDRAG
Innledning
Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og
Ringeriksbanen. Det er også et mål at satsingen skal bidra til en ønsket by- og sentrumsutvikling ved
at stasjonene plasseres så sentralt som mulig. Dette muliggjør fortetting rundt stasjonene og at flere
kan benytte kollektivtransport til sine daglige reiser.
Strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er en av tre strekninger på
Østfoldbanen hvor det pågår planarbeid for utbygging av nytt dobbeltspor. Strekningen er en del av
parsellen Fredrikstad– Sarpsborg som det er utarbeidet felles planprogram for. Omfang og
konsekvens av jernbanealternativer fra Rolvsøy i retning Fredrikstad er vurdert i egen
konsekvensutredning for strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad kommune.
Bane NOR har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med kommunedelplan med
konsekvensutredning på strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Fra
øst for Sarpsborg stasjon til Hafslund er det felles plan i samarbeid med Sarpsborg kommune og
Østfold fylkeskommune og i nært samarbeid med Statens vegvesen.
Formålet med planarbeidet er å avklare valg av alternativ for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy i
Fredrikstad kommune og Klavestad i Sarpsborg kommune. Planarbeidet skal i tillegg avklare framtidig
løsning for fv. 118 på strekningen Sarpsborg sentrum–Hafslund, inkludert ny bru over Glomma.
Denne delutredningen beskriver tiltakets konsekvenser for kulturmiljø. Delutredning kulturmiljø inngår
som del av de ikke-prissatte konsekvensene i den samlede konsekvensutredningen for
kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ som videreføres
som forslag til kommunedelplan.
Utredningskrav følger av fastsatt planprogram [1] og utredningen følger metodikken i Statens
vegvesen håndbok V712 fra 2014 [2].

Tiltaket
Strekningen hvor det planlegges dobbeltspor mellom Rolvsøy og Klavestad er i
konsekvensutredningen delt inn i to delstrekninger med skille ved Borg bryggerier. Tabell 1-1 viser
inndeling og alternativ innenfor delstrekningene.
Tabell 1-1: Inndeling og alternativ innenfor delstrekninger i konsekvensutredningen
Delstrekning Rolvsøy–Borg bryggerier
Delstrekning Borg bryggerier–Klavestad
Del 1
Del 2
Del 3
Rolvsøy–Yven
Yven–Borg bryggerier
Borg bryggerier–Klavestad
Alternativ 1a
Alternativ 1a
Alternativ Midt-7, med og uten ny rv. 111
Alternativ 5cH (Høy)
Alternativ Midt-10, med og uten ny rv. 111
Alternativ 5cL (Lav)
Alternativ NFO-9, med og uten ny rv. 111
Alternativ NFO-10, med og uten ny rv. 111
Alternativ 4b
Alternativ 4bH (Høy)
Alternativ 4bL (Lav)
På delstrekningen mellom Rolvsøy og Borg bryggerier planlegges kun jernbane. På delstrekningen
mellom Borg bryggerier og Klavestad planlegges også ny fv. 118 og løsninger for rv. 111 ved
Hafslund.
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Figur 1-1: Alternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad. Figuren øverst viser høye
jernbanealternativer mellom Rolvsøy og Borg bryggerier, samt jernbanealternativ Midt og NFO
mellom Borg bryggerier og Klavestad. Nederste figur viser lave jernbanealternativer
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På delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier er det følgende jernbanealternativer:
• Alternativ 1a
• Alternativ 4bH (høy)
• Alternativ 4bL (lav)
• Alternativ 5cH (høy)
• Alternativ 5cL (lav)
For alternativ 4b og 5c er det høye (H) og lave (L) alternativer. Høye alternativer ligger i dagsone over
dyrka mark mellom Tune og Alvim og krysser over E6 på bru. Herfra ligger de høye alternativene
vekselsvis på bru og tett betongkonstruksjon frem mot Borg bryggerier. Lave alternativer går i samme
trasé, men ligger i betongtunnel under terreng.
På delstrekningen Borg bryggerier–Klavestad er det to jernbanealternativer, disse kan kombineres fritt
med alle jernbanealternativer på delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier. Det er også utarbeidet ulike
vegalternativer for ny fv. 118 fra krysset fv. 109 og videre mot Hafslund. Jernbanealternativene er:
• Alternativ Midt
• Alternativ Nord for Olavsvollen (NFO)
Vegalternativene er:
• Alternativ 7
• Alternativ 9
• Alternativ 10
I konsekvensutredningen er det sett på kombinasjoner av jernbanealternativene Midt og NFO, og
vegalternativene for fv. 118. Vegalternativ 10 har ulik geometri avhengig av om vegen kombineres
med jernbanealternativene Midt eller NFO. Likeledes har jernbanealternativ Midt ulik vertikalgeometri
avhengig av kombinasjon med vegalternativ 7 eller 10. I tillegg kan hver av disse alternativene
kombineres med en løsning hvor rv. 111 utvides til tre felt og tilpasses fremtidig vegsystem i dagens
trasé, eller en løsning hvor rv. 111 legges i ny trasé lenger øst mellom Navestadveien og rundkjøringa
fv. 581 x rv. 111. Dette gir totalt 8 alternativer på delstrekningen mellom Borg bryggerier og Klavestad:
• Alternativ Midt-7 (Figur 3-2)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ Midt-7 og ny rv. 111 (Figur 3-3)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ Midt-10 (Figur 3-4)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ Midt-10 og ny rv. 111 (Figur 3-5)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ NFO-9 (Figur 3-6)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ NFO-9 og ny rv. 111 (Figur 3-7)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ NFO-10 (Figur 3-8)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ NFO-10 og ny rv. 111 (Figur 3-9)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10 og ny trasé for rv. 111)

Dagens situasjon
Planområdet berører en rekke kulturminner og ulike typer kulturmiljøer fra Rolvsøy i vest til Hafslund i
øst. Nasjonalt viktige kulturhistoriske verdier innenfor planområdet er knyttet til Middelalderbyen
Sarpsborg, Hafslund hovedgård og Greåker fort, som alle er fredet iht. kulturminneloven. Sarpsfossen,
som har vært definerende for hele regionens utvikling, har hatt en sentral rolle for industrialismen og
samfunnets utvikling fra midten av 1800-tallet og fremover. Andre viktige kulturminner befinner seg
særlig på raryggen i Tune og i Alvim/Yven som er del av et område definert av fylkeskommunen som
et regionalt viktig kulturlandskap.
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Verdi, omfang og konsekvens

Figur 1-2 Kartet viser verdiene for de 15 kulturmiljøene som har blitt avgrenset og vurdert
innenfor grensesnittet til strekningen.
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1.4.1 Område Rolvsøy – Borg bryggerier
Verdier
Kulturmiljø 1 Valle
Kulturmiljøet defineres ut fra dets småbruks- og arbeiderboligkarakter som er strukturert ut fra den
langstrakte knausen Vallefjellet, Kirkeveien og det som frem til 1900-tallet var dyrka mark nedenfor
fjellet. En stor mengde arkeologiske levninger er med på å gi kulturmiljøet tidsdybde, blant annet
bergkunst fra bronsealderen. Utbygging har fragmentert den relativt vanlige bebyggelsen.
Kulturmiljøet vurderes til å ha liten til middels kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 2 Nes
Småbruksbebyggelsen fra 1700- og 1800-tallet beliggende på et høydedrag ut mot Glomma er med
på å definere miljøet som ligger langs de historiske strukturerende veifarene Nesveien og
Elvenesveien. Miljøet inneholder kun to fredete arkeologiske kulturminner, begge bergkunstfelt.
Gårdsmiljøet på tunet Nes og partiet med dyrka mark hele veien ned til elvebredden er viktige for den
historiske lesbarheten. Senere tids utbygging har forringet de historiske sammenhengene.
Kulturmiljøet vurderes til å ha liten til middels kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 3 Rolvsøy
Kulturmiljøet defineres ut fra sin nåværende og historiske funksjon som knutepunkt og
omlastingsplass mellom Visterflo og Glomma, og som vegforbindelse mellom Rolvsøy og Greåker.
Kulturmiljøets elvenære plassering og funksjon som krysningspunkt i nyere tid gir det en sentral plass i
en lokal- og regionalhistorisk sammenheng. Miljøet inneholder enkelte bygninger med arkitektoniske
og kulturhistoriske kvaliteter. Samtidig har senere års utbygginger redusert den historiske lesbarheten.
Kulturmiljøet vurderes dermed til å ha liten til middels kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 4 Rekustad gårdsmiljø
Kulturmiljøet defineres av den elvenære historiske gårdsbebyggelsen på Rekustad samt det åpne
gårdslandskapet som omgir den. Et gravfelt fra jernalderen og andre arkeologiske funn vitner om lang
bosetningskontinuitet. Den historiske gårdsbebyggelsen har i stor grad bevarte tunformer og
inneholder flere bygninger med kulturhistorisk betydning. Bebyggelsen er imidlertid forholdsvis vanlig.
Kulturmiljøet vurderes til å ha liten til middels verdi.
Kulturmiljø 5 Rolvsøysund
Definisjonen av kulturmiljøet tar utgangspunkt i dets funksjon som et historisk vegkryss,
omlastingssone, ankringsplass og vinterveg. De eksisterende eldre veg- og jernbanebruene er med
hensyn til utforming og konstruksjon representative for epoken, samtidig som konstruksjonene har
arkitektoniske kvaliteter. Kulturmiljøet vurderes på bakgrunn av dette til å ha liten til middels
kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 6 Greåker
Kulturmiljøet defineres utfra sin boligbebyggelse som er strukturert langs Greåkerveien og
Ekebergveien. Regionale ferdselsårer, veg og jernbane har skapt gode infrastrukturelle forutsetninger
for utviklingen av Greåker som industri- og tettsted. Arkeologiske spor fra steinalderen og
bronsealderen er vanlig forekommende eller er delvis ødelagte. Miljøet inneholder enkelte bygninger
av kulturhistorisk betydning, men mye av bebyggelsen er vanlig med begrenset verdi. Senere tids
utbygginger har fragmentert miljøet, og det vurderes derfor til å ha liten kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 7 Greåker fort
Det fredete forsvarsanlegget som i 1903 ble etablert på toppen av Opstadfjellet for å bli en del av
Glommalinjen mot Sverige, ble utvidet av den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig og er i
dag et regionalt landemerke både visuelt og kulturhistorisk. Avgrensningen av miljøet tar utgangspunkt
i fredningssonen. Greåker fort er som et militærhistorisk minnesmerke over 2. verdenskrig av nasjonal
interesse. Kulturmiljøet vurderes på bakgrunn av dette til å ha stor kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 8 Greåkerdalen
Kulturmiljøet defineres ut fra sin småbruksbebyggelse fra 1800-tallet og beliggenheten mellom to
høydedrag som utgjør naturgitte strukturerende elementer. Miljøet har arkeologiske kulturminner fra
steinalderen til middelalderen, men de fleste av disse er vanlig forekommende. Bygningsmassen har
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liten kulturhistorisk verdi, og utbygging har hatt en fragmenterende og reduserende effekt på
kulturmiljøets historiske lesbarhet. Samlet sett vurderes verdien som liten.
Kulturmiljø 9 Alvim -Tune
Kulturmiljøet er definert ut fra sin funksjon som middelaldersk kirkested og som jordbrukslandskap
med fire historiske gårder som har vært strukturerende for utviklingen av landskapet. Miljøets
utbredelse tar utgangspunkt i den avgrensningen som Østfold fylkeskommune har brukt i sin vurdering
av kulturmiljøet som regionalt viktig kulturlandskap. Kulturmiljøet inneholder svært mange automatisk
fredete kulturminner, mange av dem med stor verdi. Selv om senere års utbyggingsprosesser, først og
fremst ved E6, har bidratt til at de historiske strukturene og opplevelsen av kulturmiljøet har blitt
forringet, vurderes kulturmiljøet å ha middels til stor kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 10 Valaskjold – Brevik – Kjennshaug
Kulturmiljøet ligger mellom Tune kirke og Sarpsborg sentrum, og defineres av boligstrøk og bygninger
som ble oppført i Sarpsborgs utkant fra slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet. Strukturene er
tydelig lesbare og utgjør et eksempel på typiske byplanmessige og arkitektoniske idealer fra
etterkrigstiden og fremover. Bygningsmiljøene er forholdsvis vanlige. Miljøet vurderes på bakgrunn av
dette til å ha liten kulturhistorisk verdi.
Omfang og konsekvens
Vurderingene av omfang og konsekvens for Rolvsøy-Borg bryggerier bygger på nøye gjennomganger
av alternativene, både ved de midlertidige anleggsfasene [3] og de endelige løsningene. På flere
steder er marginene små og forskjellene gir ikke nødvendigvis utslag på omfangs- og
konsekvensvurderingen. For videre informasjon henvises det til kapittel 6.
På denne delstrekningen er det i hovedsak ved tunnelpåhugg under Greåker fort, samt krysning av
jordene ved Alvim-Tune, som de store negative konsekvenser oppstår. Andre kulturmiljøer innenfor
delstrekningen utsettes også for mer eller mindre omfattende inngrep. På grunn av at disse har
forholdsvis lav kulturhistorisk verdi får alternativene ikke særlig stort utslag på konsekvensen.
Eventuelle konsekvenser som etablering av ny fv. 109, med bru over Visterflo, vil få for tema
kulturmiljø er tatt høyde for i vurderingen av nytt dobbeltspor. For kulturmiljøene rundt Rolvsøy og
Greåker vil for eksempel ny veg og vegbru uansett medføre ytterligere fragmentering av områder som
allerede er utbygd. Ingen av alternativene medfører konflikt med automatisk fredete kulturminner på
Rolvsøysiden.
Når det gjelder det fredete militærhistoriske anlegget Greåker fort innebærer alternativ 1a at nytt
dobbeltspor legges i tunnel gjennom fjellet. Tiltaket vil innebære berøring med ytterkanten av
fredningssonen i øst. Tunnelpåhugg og fjellskjæringer i vest og øst vil forstyrre visuelle aspekter og ha
fragmenterende effekt på opplevelsen av fortet som en avsondret militærstrategisk plass, mens
alternativ 4b, som er det nordlige alternativet, unngår dette.
Av de fem ulike variantene som krysser det kulturhistorisk verdifulle landskapsrommet ved Alvim-Tune
er de alternativene som bygger på en «cut & cover-løsning» best for tema kulturmiljø. Dette omfatter
4bL og 5cL. Alternativ 5cL vil imidlertid innebære riving av en låve med markant beliggenhet i
landskapet, noe som gjør at alternativ 4bL rangeres som best av disse. De andre alternativene faller
dårligere ut fordi de i varierende grad vil fragmentere kulturlandskapet og bidra til forstyrring av de
lange siktkorridorene.
Konklusjonen er at alternativ 4bL ved denne delstrekningen vurderes som best for tema kulturmiljø,
etterfulgt av alternativ 4bH. Alternativ 5cH og 5cL har marginale forskjeller og får derfor samme
konsekvens, men 5cL vurderes på grunn av sin lave terrengføring som bedre. Alternativ 1a vurderes
som dårligst på grunn av at den både medfører tunnelpåhugg under Greåker fort og har en forholdsvis
lang dagstrekning når den krysser Alvim-Tune.
På grunn av metodikken får flere av alternativene lik samlet konsekvens selv om det er forskjell på
omfang og konsekvens innenfor de ulike kulturmiljøene. Samlet sett gir derfor ikke forskjellene utslag
på rangeringen av alternativene.
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Tabell 1-2 og tabell 1-3 inneholder en oppsummering av kulturmiljøenes verdi, samt omfang og
konsekvenser for alternativene som er utredet innenfor delstrekningen.

Tabell 1-2 Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Rolvsøy–Borg
bryggerier, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene 1a, 4bH og 4bL.
Alternativ 1a
Verdi
Kulturmiljø 1 Valle
Kulturmiljø 2
Nes
Kulturmiljø 3
Rolvsøy

Liten til
middels
Liten til
middels

Konsekvens

Alternativ 4bL

Omfang

Omfang

Konsekvens

Lite
negativt
Intet

-

Konsekvens

Intet

0

Middels
negativt

-

Middels
negativt

-

Middels
negativt

-

0

Intet

0

Intet

0

-

-

0

Lite til
middels
negativt
Intet

0

0

Lite
negativt
Intet

0

Kulturmiljø 4
Rekustad gårdsmiljø
Kulturmiljø 5
Rolvsøysund

Liten

Lite til
middels
negativt
Intet

Liten til
middels

Middels
negativt

-

Kulturmiljø 6
Greåker

Liten

-

Kulturmiljø 7
Greåker fort
Kulturmiljø 8
Greåkerdalen

Stor

---

Intet

0

Intet

0

-

Lite til
middels
negativt
Intet

-

Middels
til stor
Liten

Lite til
middels
negativt
Middels
negativt
Stort
negativt

-

Kulturmiljø 9 AlvimTune
Kulturmiljø 10
Valaskiold-BrevikKjennshaug

Lite til
middels
negativt
Middels
negativt
Lite til
middels
negativt
Middels
negativt
Lite til
middels
negativt

Lite til
middels
negativt
Intet

Samlet konsekvens
Rangering

Liten til
middels

Omfang

Alternativ 4bH

Liten

--

-2

--

1

0

Stort
negativt

-

1
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Tabell 1-3 Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Rolvsøy–Borg
bryggerier, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene 5cH og 5cL.
Verdi
Kulturmiljø 1 Valle
Kulturmiljø 2
Nes
Kulturmiljø 3
Rolvsøy

Liten til
middels
Liten til
middels

Alternativ 5cL

Omfang

Omfang

Konsekvens

Konsekvens

Intet

0

Intet

0

Middels
negativt

-

Middels
negativt

-

-

Lite til
middels
negativt
Intet

-

Kulturmiljø 4
Rekustad gårdsmiljø
Kulturmiljø 5
Rolvsøysund
Kulturmiljø 6
Greåker

Liten

Lite til
middels
negativt
Intet

Liten til
middels

Middels
negativt

-

Middels
negativt

-

Liten

-

Stor

Kulturmiljø 9 AlvimTune

Middels
til stor

Kulturmiljø 10
Valaskiold-BrevikKjennshaug

Liten

Lite til
middels
negativt
Middels
negativt
Lite til
middels
negativt
Lite til
middels
negativt
Stort
negativt

-

Kulturmiljø 7
Greåker fort
Kulturmiljø 8
Greåkerdalen

Lite til
middels
negativt
Middels
negativt
Lite til
middels
negativt
Middels
negativt

Samlet konsekvens
Rangering

Liten til
middels

Alternativ 5cH

Liten

0

---

--

Stort
negativt

-

-2

0

---

-/- -

-

-2

1.4.2 Område Borg bryggerier - Klavestad
Verdier
Kulturmiljø 11 Sarpsborg sentrum
Kulturmiljøet defineres av de historiske samferdselslinjene som har bidratt til å strukturere
bebyggelsen som i dag utgjør sentrumsområdet. Bebyggelsen, som er uttrykk for byplanidealer på
1800-tallet hvor aksene i sentrum er omgitt av kvartalsstruktur, er et tidlig eksempel på et helhetlig
grep i byplansammenheng, og er av nasjonal interesse. Delvis fragmentering på grunn av sanering
reduserer lesbarheten, og miljøet har derfor middels til stor kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 12 Sarpsborg middelalderby
Middelalderbyen Sarpsborg er oppført på listen over nasjonale interesser i by (NB-registeret) og er av
Riksantikvaren definert som et sammenhengende automatisk fredet kulturminne. Avgrensningen av
miljøet tar utgangspunkt i Riksantikvarens fornminnegrense. De bevarte restene etter Olavsvollen har
nasjonal betydning. Arbeiderboligene på Tarris og bebyggelsen som knytter seg til Borregaard
industrier har en sentral plass i byens moderne historie. Samlet sett vurderes kulturmiljøet til å ha stor
kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 13 Sarpsfossen
Kulturmiljøet omfatter området rundt eksisterende veg- og jernbanebru ved Sarpsfossen. Området er
en sentral del av et større område som Riksantikvaren trekker fram som et område av nasjonal
interesse. Borregaards og Hafslunds bruk av anleggene for kraftproduksjon og industri, og slusenes
pedagogiske rolle i denne sammenhengen, gir ytterligere bruks- og opplevelsesverdier. Sarpsfossen
kulturmiljø vurderes på bakgrunn av dette til å ha middels til stor kulturhistorisk verdi.
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Kulturmiljø 14 Hafslund
Kulturmiljøet defineres ut fra Hafslund hovedgårds eiendomsstruktur og bruksområde. Hafslund er et
av Norges mest internasjonalt orienterte europeiske herregårdsanlegg fra barokken, og er en av våre
eldste herregårdsbygninger. Området nord for hovedgården er per i dag utbygget og må sies å
fremstå fragmentert med hensyn til sin historiske lesbarhet og hva som er bevart av det opprinnelige
miljøet. Enkelte rester av alleen finnes fortsatt, samt i hovedsak den slake skråningen nordover. Det
karakteriserende for denne delen av kulturmiljøet er i stedet blandingen av enkelte kulturminner som
på ulike måter er tilknyttet hovedgården og dens virksomhet. Kulturmiljøet har for øvrig svært lang
bosetningskontinuitet, noe de mange løsfunnene fra steinalderen, en lang rekke helleristningsfelt fra
bronsealderen samt jernladergravfelt, vitner om. Kulturmiljøet vurderes derfor til å ha stor
kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 15 Borgenhaugen
Kulturmiljøet defineres av boligbebyggelsen fra etterkrigstida som ble oppført på Hafslunds
eiendommer rundt Dondern. Områdene utmerker seg med sine reguleringsgrep og bygningstypologi.
Kulturmiljøet er representativt for epoken, med en boligmasse som har hatt en typisk utvikling for
etterkrigstiden, samtidig som bebyggelsen i stor grad har blitt endret og har blitt vanlig forekommende.
Den samlede vurderingen er derfor at kulturmiljøet har liten kulturhistorisk verdi.
Omfang og konsekvens
Vurderingene av omfang og konsekvens for Borg bryggerier-Klavestad bygger på nøye
gjennomganger av alternativene, både ved de midlertidige anleggsfasene [3] og de endelige
løsningene (for ytre grenser av foreløpige anleggsområder se vedlegg III). På flere steder er
marginene små og forskjellene gir ikke nødvendigvis utslag på omfangs- og konsekvensvurderingen.
For videre informasjon henvises det til kapittel 6.
På denne delstrekningen er det i hovedsak krysningen av Glomma ved Sarpsfossen og ved Hafslund
hvor de store negative konsekvensene oppstår. Ved Sarpsborg stasjon er det små forskjeller på
alternativene, men her vurderes NFO-alternativene å være bedre for tema kulturmiljø fordi de legger
opp til at godshuset kan bevares.
Sarpsborg middelalderby er et komplekst kulturmiljø med flere ulike lag av historie og kulturhistoriske
verdier. Alle alternativer unngår berøring av den nordligste og best bevarte delen av Olavsvollen, som
utgjør det viktigste elementet i kulturmiljøet. Dette er positivt og har en reduserende effekt på
tiltakenes negative omfang. Når det gjelder arealinngrep som vil skje i anleggsfasen vurderes på dette
plannivå samtlige alternativer å ha samme omfang. Anleggsarbeidene kan ikke vurderes nærmere på
dette plannivået da de forutsettes optimalisert i videre prosess. Alle inngrep i bakken innenfor det
fredete området vil kunne skade eventuelle automatisk fredete kulturminner. Med hensyn til hva som
finnes i bakken vil inngrepene dog stort sett ikke endre kulturmiljøets historiske lesbarhet da de
eventuelle historiske strukturene som blir påvirket i dag uansett ligger under bakken. Opplevelsen av
middelalderbyen, forstått som historisk forsvarsverk, vil bli redusert i alle alternativ siden
middeladerbyen i større grad vil omgis av ny infrastruktur. Det som i stedet medfører de største
negative konsekvensene er de alternativer som innebærer riving av arbeiderboligen Tarris som utgjør
det nest viktigste elementet i kulturmiljøet. Dette gjelder Midt-7 og Midt-10. Utslaget forklares av at
bygningen har svært stor lokal verdi og hvor fjerning av denne vil ødelegge en viktig del av byens
sosial- og industrihistorie. NFO-9 og NFO-10, som unngår riving av Tarris, vil samtidig innebære en
uheldig barrierevirkning i nord som bare til en viss grad veier opp de positive aspektene ved at Tarris
kan bevares.
På Hafslundsiden unngår alle alternativer berøring av Hafslund hovedgård. Samtidig vil alternativene
NFO-9 og NF0-10 på grunn av nordlig plassering av brukonstruksjoner og store mengder fyllinger
innebære at den naturlige slake skråningen nordover fra hovedgården blir forstyrret. Dette unngår
man ved alternativene Midt-7 og Midt-10 som ligger betydelige lavere i terrenget. Forskjellene må
imidlertid vurderes opp mot hvorvidt, eller i hvilken grad, de ulike alternativene ivaretar kulturmiljøets
øvrige kulturminner. Alle alternativer innebærer for eksempel riving av kulturhistorisk bebyggelse nord
for Hafslund hovedgård, samt at den (allerede) svært fragmenterte lindealleen forsvinner. Mest utsatt
er den verneverdige vaskerstua, som vil bli direkte berørt i alle alternativer. Hvilke andre bygninger
som blir berørt varierer mellom de ulike alternativene. NFO-10 er med hensyn til riving av bebyggelse
best for tema kulturmiljø, men Midt-7 og Midt-10 åpner opp for en revitalisering av miljøet hvor enkelte
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bygninger som er viktige i formidlingen av områdets kulturhistorie kan søkes bevart, for eksempel
gjennom flytting. Hva gjelder omlegging av rv. 111 vil det ikke medføre noen negative virkninger for
Hafslund hovedgård. Grepet vil imidlertid skape en avlastet trafikksituasjon i Statsminister Torps vei,
frigjøre areal nord for hovedgården, og på et overordnet nivå «ramme inn» kulturmiljøet, noe som
sees på som positivt. Det er med andre ord små nyanser for tema kulturmiljø mellom alternativene
NFO-9, NFO-9 og ny rv. 111, NFO-10 og NFO-10 og ny rv. 111.
Konklusjonen er at alternativet NFO-10 ved denne delstrekningen vurderes som minst dårlig for tema
kulturmiljø, etterfulgt av NFO-9. Alternativ Midt-10 vurderes som nest dårligst på grunn av at det river
Tarris - selv om det er det beste for Hafslund hovedgård. Det alternativ som slår dårligst ut for temaet
er derfor Midt-7 på grunn av at det medfører konflikt med flest bygninger på Hafslundsiden, samtidig
som det innebærer rivning av Tarris. De ulike kombinasjonene med eller uten ny rv. 111 har marginale
forskjeller og får derfor samme konsekvens og rangering.
På grunn av metodikken får flere av alternativene lik samlet konsekvens selv om det er forskjell på
omfang og konsekvens innenfor de ulike kulturmiljøene. Samlet sett gir derfor ikke forskjellene utslag
på rangeringen av alternativene.

Tabell 1-4 og tabell 1-5 inneholder en oppsummering av kulturmiljøenes verdi, samt omfang og
konsekvenser for alternativene som er utredet innenfor delstrekningen.
Tabell 1-4 Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene innenfor Borg
bryggerier-Klavestad, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene Midt-7, Midt-7 og
ny rv. 111, Midt-10, Midt-10 og ny rv.111.
Alternativ Midt-7

Alternativ Midt-7
og ny rv. 111

Alternativ Midt-10

Alternativ Midt10 og ny rv. 111

Verdi

Omfang

Omfang

Omfang

Omfang

Konsekvens

Kulturmiljø 11
Sarpsborg
sentrum
Kulturmiljø 12
Sarpsborg
middelalderby

Middels
til stor

Lite til
middels
negativt
Middels
til stort
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt
Middels
til stort
negativt

-/--

Kulturmiljø 13
Sarpsfossen

Middels
til stor

Lite til
middels
negativt

Kulturmiljø 14
Hafslund

Stor

Kulturmiljø 15
Borgenhaugen

Liten

Stor

Samlet konsekvens
Rangering

Konsekvens

Konsekvens

Lite til
middels
negativt
Middels
til stort
negativt

-/--

-/--

Lite til
middels
negativt

Middels
negativt

--/---

Intet

0

---

- -/- - 2

Konsekvens

Lite til
middels
negativt
Middels til
stort
negativt

-/--

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Middels
negativt

--/---

Lite til
middels
negativt

--

Lite til
middels
negativt

--

Intet

0

Intet

0

Intet

0

---

- -/- - 2

- -/- - 2

---

- -/- - 2

---
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Tabell 1-5 Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene innenfor Borg
bryggerier-Klavestad, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene NFO-9, NFO-9 og
ny rv. 111, NFO-10, NFO-10 og ny rv. 111.
Alternativ NFO-9

Alternativ NFO-9
og ny rv. 111

Verdi

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Kulturmiljø 11
Sarpsborg
sentrum
Kulturmiljø 12
Sarpsborg
middelalderby

Middels
til stor

Lite
negativt

-/--

Lite
negativt

-/--

Lite
negativt

Stor

Middels
negativt

--/---

Middels
negativt

--/---

Kulturmiljø 13
Sarpsfossen

Middels
til stor

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

Kulturmiljø 14
Hafslund

Stor

Middels
negativt

--/---

Kulturmiljø 15
Borgenhaugen

Liten

Intet

0

Samlet konsekvens
Rangering

-1

Alternativ NFO-10

Omfang

Konsekvens

-/--

Lite
negativt

-/--

Middels
negativt

--/---

Middels
negativt

--/---

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Middels
negativt

--/---

Middels
negativt

--/---

Middels
negativt

--/---

Intet

0

Intet

0

Intet

0

-1

Konsekvens

Alternativ NFO10 og ny rv. 111

Omfang

-1

-1

Avbøtende tiltak
I rapporten er det presentert en rekke avbøtende tiltak som i en videre detaljering i en senere planfase
bør vurderes i forhold til ivaretakelsen av kulturminner og kulturmiljøer. Der hvor tiltaket gir
ødeleggelser eller skader, for eksempel gjennom nærføring, kan flytting av bygninger være et mulig
avbøtende tiltak. Dette er spesielt aktuelt for enkelte kulturhistoriske bygninger nord for Hafslund
hovedgård og i Sarpsborg sentrum. Nivået for dokumentasjon, eller en eventuell flytting, er avhengig
av hvilken type bygning som rammes, og bør avklares med kulturvernmyndighetene under arbeidet
med miljøoppfølgingsplanen. Når det gjelder de arkeologiske kulturminnene anbefales det at det
planlagte riggområdet ved kulturmiljø Alvim-Tune optimaliseres slik at man unngår konflikt med
automatisk fredete kulturminner.

Oppfølgende undersøkelser
Deler av alternativene går gjennom områder som ikke er bebygd og hvor det potensielt kan finnes
kulturminner under bakken. Dette gjelder spesielt middelalderbyen, men også områdene med dyrka
mark ved Alvim-Tune og nord for Hafslund hovedgård. Det må derfor tas høyde for at arkeologiske
registreringer gjennomføres på reguleringsplannivå. Det bør i senere planfase også gjennomføres
ytterligere antikvarisk-tekniske utredninger med vurdering av hvilke bygninger som eventuelt kan
flyttes til andre plasser, midlertidig eller permanent.
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2 INNLEDNING
Bakgrunn og formål
Nytt dobbeltspor på Østfoldbanen er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Satsingen skal gi de
reisende kortere reisetid og flere avganger på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og
Ringeriksbanen. Det er også et mål at satsingen skal bidra til en ønsket by- og sentrumsutvikling ved
at stasjonene plasseres så sentralt som mulig. Dette muliggjør fortetting rundt stasjonene og at flere
kan benytte kollektivtransport til sine daglige reiser.
Strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner er en av tre strekninger på
Østfoldbanen hvor det pågår planarbeid for utbygging av nytt dobbeltspor. Strekningen er en del av
parsellen Fredrikstad– Sarpsborg som det er utarbeidet felles planprogram for. Omfang og
konsekvens av jernbanealternativer fra Rolvsøy i retning Fredrikstad er vurdert i egen
konsekvensutredning for strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad kommune.
Bane NOR har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med kommunedelplan med
konsekvensutredning på strekningen Rolvsøy–Klavestad i Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Fra
øst for Sarpsborg stasjon til Hafslund er det felles plan i samarbeid med Sarpsborg kommune og
Østfold fylkeskommune og i nært samarbeid med Statens vegvesen (vist som rødt område i figur 2-1).

Figur 2-1: Illustrasjonen viser hvordan strekningen fra Rolvsøy til Klavestad er fordelt mellom
rene banestrekninger (de blå områdene), kombinasjon av jernbane og veg (rødt område) og
rene vegområder (grønt område)
Formålet med planarbeidet er å avklare valg av alternativ for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy i
Fredrikstad kommune og Klavestad i Sarpsborg kommune. Planarbeidet skal i tillegg avklare framtidig
løsning for fv. 118 på strekningen Sarpsborg sentrum–Hafslund, inkludert ny bru over Glomma.
I henhold til anbefalt konsept i KVU for Bypakke Nedre Glomma [4] skal fv. 118 planlegges med fire
felt, hvorav to av feltene skal være sambruksfelt/kollektivfelt. Planprogrammet [1] fastsetter videre at
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det øst for Glomma skal vurderes to alternativer for rv.111 i Statsminister Torps vei: enten etablering
av kollektivfelt inn mot rundkjøring fv.118, eller bruk av dagens trasé for rv. 111 til kollektivtrafikk og
omlegging av annen trafikk i en ny vegforbindelse øst for Hafslund hovedgård (vist som grønt område
i figur 2-1). Det skal sikres nødvendige arealer for realisering av tiltakene. Dette skal være grunnlag for
videre planlegging og bygging.
Planprogram for kommunedelplanen med konsekvensutredning (justert utgave), fastsatt 24.05.2018
av Sarpsborg bystyre og 21.06.2018 av Fredrikstad bystyre, definerer hvilke utredningskorridorer og tema som skal inngå i konsekvensutredningen.
I henhold til handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 skal nytt dobbeltspor som muliggjør
kortere reisetid og to tog i timen mellom Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg, være etablert innen 2029.
Denne delutredningen beskriver tiltakets konsekvenser for kulturmiljø for traseer innenfor de
alternative utredningskorridorene som er definert i planprogrammet. Delutredning kulturmiljø inngår
som del av de ikke-prissatte konsekvensene i den samlede konsekvensutredningen for
kommunedelplanen. Konsekvensutredningen ligger til grunn for valg av alternativ som videreføres
som forslag til kommunedelplan.
Arbeidet er utført av 2G, en sammensatt gruppe fra COWI AS og Multiconsult Norge AS, med LPO
arkitekter og NIKU som underkonsulenter. Denne delutredningen er utarbeidet av Fredrik Berg (nyere
tids kulturminner), Nora Furan (arkeologi), Lars Jacob Hvinden-Haug samt Torgrim Guttormsen og
Sveinung Krokann Berg. Alle bilder er tatt av 2G med mindre annet er spesifisert.

Utredningskrav i planprogrammet
Konsekvensene for kulturmiljø er utredet i samsvar med kravene i fastsatt planprogram.
Planprogrammets kapittel 5.3 beskriver krav til metode og gjennomføring av konsekvensutredningen
for ikke-prissatte fagtema, blant annet at Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser [2]
skal benyttes i utredningsarbeidet. Planprogrammet ble utarbeidet for parsellen mellom Fredrikstad
(Seut) og Sarpsborg (Klavestad), og har derfor noen utredningskrav som ikke er relevante for denne
strekningen.
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Fastsatt planprogram spesifiserer at følgende skal utredes innenfor temaet kulturmiljø for strekningen
Rolvsøy–Klavestad:
Utredningsomfang og metode
• Overordnet beskrivelse av områdets
historie.
• Vurdering av potensialet for funn av nye
automatisk fredete kulturminner
(feltundersøkelser skal ikke
gjennomføres).
• Vurdering av konsekvenser for
automatisk fredete kulturminner,
bevaringsverdige bygningsmiljøer og
kulturlandskap samt kulturhistoriske
enkeltobjekter med bevaringsverdi.
• Utarbeidelse av registrerings- og
temakart.
• Nær- og fjernvirkning av tiltaket fra
utvalgte perspektiv skal beskrives og
visualiseres. Det skal i samråd med
kulturminnemyndigheten utarbeides en
plan for nødvendige visualiseringer.

Grunnlagsdokumentasjon
• Foreliggende lokalhistorisk
kildemateriale.
• Foreliggende kulturhistoriske registreringer fra Askeladden, Sefrak, m. fl.
• Informasjon fra kommunale
bygningsregister.
• Nye/supplerende kulturhistoriske
feltregistreringer av Trosvik gård og
krigsminner. Behov for registreringer og
metodikk drøftes med
kulturminnemyndigheten.
• 3D-modell (Infraworks) av tiltaket og
registrerte verdier.
• Plantegninger og ortofoto.

Figur 2-2 Spesifikasjoner fra fastsatt planprogram.
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3 TILTAK SOM UTREDES
Denne utredningen tar for seg omfang og konsekvens av jernbanealternativer og vegalternativer for
strekningen Rolvsøy–Klavestad. I konsekvensutredningen er strekningen inndelt i to delstrekninger
med skille ved Borg bryggerier. Tabell 3-1 viser inndeling og alternativ innenfor delstrekningene.
Tabell 3-1: Inndeling og alternativ innenfor delstrekninger i konsekvensutredningen
Delstrekning Rolvsøy–Borg bryggerier
Delstrekning Borg bryggerier–Klavestad
Del 1
Del 2
Del 3
Rolvsøy–Yven
Yven–Borg bryggerier
Borg bryggerier–Klavestad
Alternativ 1a
Alternativ 1a
Alternativ Midt-7, med og uten ny rv. 111
Alternativ 5cH (Høy)
Alternativ Midt-10, med og uten ny rv. 111
Alternativ 5cL (Lav)
Alternativ NFO-9, med og uten ny rv. 111
Alternativ NFO-10, med og uten ny rv. 111
Alternativ 4b
Alternativ 4bH (Høy)
Alternativ 4bL (Lav)
Det foreligger fem jernbanealternativer på strekningen fra Rolvsøy i Fredrikstad kommune til Borg
bryggerier i Sarpsborg kommune. Fra Borg bryggerier til Klavestad er det fire ulike alternativer for
kombinasjon av jernbane og fv.118. Disse fire kan kombineres med to ulike alternativer for rv. 111.
Jernbanealternativene øst og vest for Borg bryggerier kan kombineres fritt.
Omfang og konsekvens av jernbanealternativer fra Rolvsøy i retning Fredrikstad er vurdert i egen
konsekvensutredning for strekning Seut–Rolvsøy. Jernbanealternativer på denne strekningen kan
kombineres med alle alternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad. I det følgende gis en kort
beskrivelse av de ulike bane- og vegalternativene. For mer detaljert beskrivelse henvises til
«Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Kommunedelplan for dobbeltspor Rolvsøy–Klavestad».
Figur 3-1 viser jernbanealternativene mellom Rolvsøy og Borg bryggerier, samt jernbanealternativ
Midt og NFO mellom Borg bryggerier og Klavestad. For informasjon om vegalternativer for fv. 118 og
rv. 111, og hvordan disse kombineres med jernbanealternativene fra Borg bryggerier til Klavestad
vises til figurer og beskrivelse i kapitel 3.2.
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Figur 3-1: Alternativer på strekningen Rolvsøy–Klavestad. Figuren øverst viser høye
jernbanealternativer mellom Rolvsøy og Borg bryggerier, samt jernbanealternativ Midt og NFO
mellom Borg bryggerier og Klavestad. Nederste figur viser lave jernbanealternativer
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Rolvsøy–Borg bryggerier
På delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier er det følgende jernbanealternativer:
• Alternativ 1a
• Alternativ 4bH (høy)
• Alternativ 4bL (lav)
• Alternativ 5cH (høy)
• Alternativ 5cL (lav)
For alternativ 4b og 5c er det høye (H) og lave (L) alternativer. Forskjellen mellom høy og lav gjelder
fra den østre kanten på åsryggen ved Yven og Knattås og frem til Borg bryggerier. Høye alternativer
ligger i dagsone over dyrka mark mellom Tune og Alvim og krysser over E6. Lave alternativer ligger i
betongtunnel under landbruksarealene og krysser under E6.
3.1.1 Alternativ 1a
På Rolvsøy går alternativ 1a langs eksisterende jernbanetrasé et lite stykke før den nye jernbanelinja
dreier mot øst forbi Rolvsøy kirke og krysser Rolvsøysund på en ca. 700 m lang bru som delvis
krysser over eksisterende jernbanebru. Den nye jernbanebrua blir liggende ca. 10 meter høyere i
terrenget enn den eksisterende brua. På Greåker krysser ny jernbane over Greåkerveien og fv. 109
før den går inn i en ca. 200 m lang tunnel og kommer ut i Greåkerdalen. Tunnelportalene på vest- og
østsiden av Vetatoppen blir liggende henholdsvis ca. 40 og 50 meter nedenfor Greåker fort. Gjennom
Greåkerdalen går jernbanen i daglinje før den går inn i en ca. 1650 m lang tunnel i åsen under
Hannestad og Yven.
Alternativ 1a kommer ut i dagen i åskanten øst for boligområdet Yven. Traseen krysser gjennom
gårdsbebyggelsen på Nordre Yven, går videre over jordene og krysser E6 på en ca. 85 m lang bru. På
østre siden av E6 går jernbanen delvis i betongtunnel gjennom boligbebyggelsen nord for Brevik, og
ligger parallelt med eksisterende bane fra Sarpsborg stadion og fram til Borg bryggerier. Alternativ 1a
er ca. 7,7 km lang.
3.1.2 Alternativ 5cH (høy) og 5cL (lav)
Alternativ 5cH og 5cL er identisk med alternativ 1a frem til ca. midt i tunnelen under Hannestad og
Yven. Herfra dreier alternativ 5cH og 5cL mot nord. Videre ligger 5cH og 5cL i samme trasé fra
startpunktet i tunnelen og frem til Borg bryggerier. Forskjellen mellom alternativ 5cH og 5cL er at fra
åskanten øst for Yven og frem til Borg bryggerier ligger 5cL i betongtunnel på hele strekningen frem til
Borg bryggerier.
Alternativ 5cH ligger i dagsone over jordbruksområdene. E6 krysses på en ca. 300 meter lang bru rett
sør for næringsområdet ved Tunejordet. Øst for E6 ligger jernbanelinja vekselsvis på bru og tett
betongkonstruksjon over nærings- og boligbebyggelsen. Jernbanen senkes gradvis ned i terrenget,
dreier østover og går i betongtunnel under uteområdene ved Lande skole. Traseen går videre i
daglinje forbi Borg bryggerier i tilnærmet samme trasé som eksisterende jernbanelinje.
Tunnelen under Hannestad og Yven vil bli 1700 m lang i alternativ 5cH. For alternativ 5cL vil
sammenlagt lengde på tunnel og betongtunnel fra Greåkerdalen til Borg bryggerier bli ca. 4300 m.
Alternativ 5cH og 5cL blir ca. 7,7 km lang.
3.1.3 Alternativ 4bH (høy) og 4bL (lav)
På Rolvsøy går 4bH og 4bL langs eksisterende jernbanetrasé et lite stykke før den nye jernbanelinja
dreier mot nord og går gjennom bebyggelsen mellom eksisterende jernbane og fv. 109. Traseen
krysser fylkesvegen nord for Rolvsøy kirke, hvor den ligger i betongtunnel under bebyggelsen og
fylkesvegen. Jernbanen kommer ut i dagen nord for eksisterende bru for fv. 109 og krysser
Rolvsøysund på en ca. 500 m lang bru.
På Greåkersiden fortsetter traseen på bru over bebyggelse og Moa idrettsplass og deretter inn i en ca.
1200 m lang tunnel som kommer ut ved Vetabekkveien. Den nye jernbanen krysser Greåkerdalen i
daglinje, og går inn i en ca. 1400 m lang tunnel under Yven frem til Knattås. Det høye og det lave
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alternativet for 4b er identisk fra Rolvsøy til Knattås. Fra Knattås går 4bH og 4bL i forskjellig høyde
fram til Borg bryggerier.
Alternativ 4bH ligger i dagsone over jordbruksområdene og på bru over E6. Videre går jernbanelinja
gjennom næringsområdet ved Tunejordet, vekselsvis på bru og tett betongkonstruksjon. Videre går
traseen gjennom boligbebyggelse nordøst for næringsområdet. Jernbanen senkes gradvis ned i
terrenget, dreier østover og går i betongtunnel under uteområdene ved Lande skole. Traseen går
videre i daglinje forbi Borg bryggerier i tilnærmet samme trasé som eksisterende jernbanelinje.
Forskjellen mellom alternativ 4bH og 4bL er at fra Knattås til rett vest for Borg bryggerier ligger
alternativ 4bL i betongtunnel hele veien. Sammenlagt lengde på tunnel og betongtunnel fra
Greåkerdalen til Borg bryggerier vil bli ca. 3600 m. Alternativ 4bH og 4bL er ca. 8,1 km lange.
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Borg bryggerier–Klavestad
På delstrekningen Borg bryggerier–Klavestad er det to jernbanealternativer, disse kan kombineres fritt
med alle jernbanealternativer på delstrekningen Rolvsøy–Borg bryggerier. Det er utarbeidet tre
vegalternativer for ny fv. 118 fra krysset fv. 109 og videre mot Hafslund. Jernbanealternativene er:
• Alternativ Midt
• Alternativ Nord for Olavsvollen (NFO)
Vegalternativene er:
• Alternativ 7
• Alternativ 9
• Alternativ 10
I konsekvensutredningen er det sett på kombinasjoner av jernbanealternativene Midt og NFO, og
vegalternativene for fv. 118. Vegalternativ 10 har ulik geometri avhengig av om vegen kombineres
med jernbanealternativene Midt eller NFO. Likeledes har jernbanealternativ Midt ulik vertikalgeometri
avhengig av kombinasjon med vegalternativ 7 eller 10.
I tillegg kan hver av veg- og banekombinasjonene kombineres med en løsning hvor rv. 111 utvides til
tre felt og tilpasses fremtidig vegsystem i dagens trasé, eller en løsning hvor rv. 111 legges i ny trasé
lenger øst mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x rv. 111. Dette gir totalt 8 alternativer på
delstrekningen mellom Borg bryggerier og Klavestad:
• Alternativ Midt-7 (Figur 3-2)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ Midt-7 og ny rv. 111 (Figur 3-3)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 7 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ Midt-10 (Figur 3-4)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ Midt-10 og ny rv. 111 (Figur 3-5)
(jernbanealternativ Midt, vegalternativ 10 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ NFO-9 (Figur 3-6)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ NFO-9 og ny rv. 111 (Figur 3-7)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 9 og ny trasé for rv. 111)
• Alternativ NFO-10 (Figur 3-8)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10 og rv. 111 i dagens trasé)
• Alternativ NFO-10 og ny rv. 111 (Figur 3-9)
(jernbanealternativ NFO, vegalternativ 10 og ny trasé for rv. 111)
Tabell 3-2: Alternativer på strekningen Borg bryggerier—Klavestad
Midt-7
Midt-10
NFO-9
Rv.111 i
3 felt
2 felt
3 felt
eksisterende
Kollektivfelt i
Kollektivgate fra
Kollektivfelt i
trasé
Statsminister
Statsminister Torps vei Statsminister
Torps vei fra
til ny rundkjøring med
Torps vei fra
busslomme
fv. 118 via Øyveien.
busslomme
Hafslund til
Ikke behov for
Hafslund til
rundkjøring
kollektivfelt i
rundkjøring
fv.118
Statsminister Torps vei fv.118
Rv.111 i ny trasé 2 felt
2 felt
2 felt
Kollektivgate i
Kollektivgate i
Kollektivgate i
Statsminister
Statsminister Torps vei Statsminister
Torps vei fra
fra Navestadveien via
Torps vei fra
Navestadveien Øyveien til ny
Navestadveien
til ny fv. 118
rundkjøring fv. 118
til ny fv. 118

NFO-10
2 felt
Kollektivgate fra
Statsminister Torps vei
til ny rundkjøring med
fv. 118 via Øyveien.
Ikke behov for
kollektivfelt i
Statsminister Torps vei
2 felt
Kollektivgate i
Statsminister Torps vei
fra Navestadveien via
Øyveien til ny
rundkjøring fv. 118
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Alternativ Midt-7

Figur 3-2: Alternativ Midt-7 og rv. 111 i dagens trasé
I jernbanealternativ Midt vil ny jernbanelinje ligge langs eksisterende jernbanelinje fra Borg bryggerier
og inn mot Sarpsborg stasjon. Stasjonen vil ha tilnærmet samme plassering som i dag.
Øst for stasjonen passerer den nye jernbanen på sørsiden av Olavsvollen, i samme trasé som dagens
spor. Videre fortsetter jernbanen gjennom Tarris, og på bru over Sarpsfossen. Ny jernbanebru vil ligge
ca. 115 meter nord for dagens jernbanebru.
Etter brua dreier jernbanen sørover og legges i dagens jernbanetrasé ved Hafslund skole. Herfra
følger ny jernbane eksisterende trasé videre mot Klavestad. På østsiden av Sarpsfossen er det lagt
inn avgreninger til Østre linje, én for tog fra Sarpsborg og én for tog fra Halden.
Fv. 118 etableres med tosidig kollektivfelt fra rundkjøring med fv. 109 og til rundkjøring ved Hafslund
skole. Ny fv.118 krysser Borregaards industrispor i dagens vegtrasé, og følger parallelt med ny
jernbane videre østover over Sarpsfossen. Ny vegbru etableres inntil ny jernbanebru i samme høyde.
Dagens vegbru vil fungere som ny gang- og sykkelveg. Fv. 118 og rv. 111 i Statsminister Torps vei
møtes i en ny rundkjøring som blir liggende ca. 70 meter nord for dagens kryss. Vegen fortsetter
østover mellom ny jernbane og Hafslund hovedgård. Det etableres rundkjøring ved Hafslund skole
med avgreining for fv. 581 Nordbyveien og fv. 583 Haugeveien.
Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen. Hafslund kirke får adkomst fra sør på en ny
veg som plasseres langs vestsiden av gravlunden. Rv. 111 utvides med kollektivfelt i nordgående
retning fra Sarpebakken og frem til det nye krysset nordvest for Hafslund hovedgård.
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Alternativ Midt-7 og ny rv. 111

Figur 3-3: Alternativ Midt-7 og ny rv. 111
For jernbanen og fv. 118 er dette alternativet likt som alternativ Midt-7 beskrevet i kapittel 3.2.1.
Fremtidig rv. 111 foreslås lagt om i en ny trasé mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x fv.118
ved Hafslund skole. Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen. Hafslund kirke får
adkomst fra sør på en ny veg som plasseres langs vestsiden av gravlunden og kobler seg til ny rv.
111 i en rundkjøring ved Nordbergveien.
Eksisterende rv. 111 kobles til ny fv. 118 i et T-kryss. Rv.111 gjøres om til kollektivgate og stenges for
annen trafikk. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs Navestadveien frem til ny rundkjøring
ved Hafslund skole. Kjøring til boliger og bedrifter i området vil være tillatt langs kollektivgata.

InterCity-prosjektet

3.2.3

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

25 av 206
ICP-16-A-25225
02A
25.01.2019

Alternativ Midt-10

Figur 3-4: Alternativ Midt-10 og rv. 111 i dagens trasé
For jernbanen er dette alternativet likt som alternativ Midt-7 beskrevet i kapittel 3.2.1, bortsett fra at
sporene ligger ca. 5 m høyere ved Tarris slik at fv. 118 skal kunne krysse under jernbanen.
For fv. 118 er forskjellen at fylkesvegen ligger nord for jernbanen fra Olavsvollen og østover. Fv. 118
etableres med tosidig kollektivfelt fra krysset med fv. 109 til Hafslund. Fylkesvegen krysser under
jernbanesporet ved Olavsvollen og går på bru over Sarpsfossen parallelt med den nye jernbanebrua
frem til ny rundkjøring i krysset med fv. 581 Norbyveien. Vegbrua ligger lavere enn jernbanebrua over
elva. På østsiden av elva fortsetter fv.118 på nordsiden av jernbanen. Videre krysser ny fv. 118 over
avgreningen til Østre linje og møter rv. 111 i en ny rundkjøring nord for Hafslund skole.
Rv. 111 vil i alternativ Midt-10 ligge i dagens trasé fra Statsminister Torps vei til rundkjøring ny fv.118
ved Hafslund skole. Vestover fra Statsminister Torps vei etableres det kollektivgate som krysser under
dagens jernbanebru og følger Øyveien til rundkjøring fv.118. Dette gir bussene en snarveg til
Sarpsborg sentrum. Her er det ikke behov for kolletkivfelt i Statsminister Torps vei.
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Alternativ Midt-10 og ny rv. 111

Figur 3-5: Alternativ Midt-10 og ny rv. 111
For jernbanen og fv. 118 er dette alternativet likt som alternativ Midt-10 beskrevet i kapittel 3.2.3.
Fremtidig rv. 111 foreslås lagt om i en ny trasé mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x fv.118
ved Hafslund skole. Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen.
Eksisterende rv. 111 kobles til ny fv. 118 i en rundkjøring. Rv. 111 gjøres om til kollektivgate og
stenges for annen trafikk. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs Navestadveien frem til ny
rundkjøring ved Hafslund skole. Kjøring til boliger og bedrifter i området vil være tillatt langs
kollektivgata.
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Alternativ NFO-9

Figur 3-6: Alternativ NFO-9 og rv. 111 i dagens trasé
Stasjonen vil ligge på samme sted som for alternativ "Midt", men spor og plattformer vil være
forskjøvet litt nordover. Etter stasjonen går jernbanelinja nord for Olavsvollen og Tarris på en 650
meter lang bru som starter omtrent ved Olavsvollen og krysser Sarpsfossen ca. 190 meter nord for
eksisterende jernbanebru. Etter brua dreier jernbanelinja mot sør og møter eksisterende jernbanelinje
ved Hafslund skole. Herfra ligger den nye traseen langs eksisterende trasé videre mot Klavestad. På
østsiden av Sarpsfossen er det også lagt inn avgrening til Østre linje.
Fv. 118 etableres med tosidig kollektivfelt fra rundkjøring med fv. 109 og til rundkjøring ved Hafslund
skole. Ny fv.118 krysser Borregaards industrispor i dagens vegtrasé, og følger parallelt med ny
jernbane videre over Sarpsfossen. Ny vegbru etableres inntil ny jernbanebru i samme høyde. Dagens
vegbru vil fungere som ny gang- og sykkelveg. Fv. 118 og rv. 111 i Statsminister Torps vei møtes i en
ny rundkjøring som blir liggende ca. 120 meter nord for dagens kryss. Vegen fortsetter østover mellom
ny jernbane og Hafslund hovedgård. Det etableres rundkjøring ved Hafslund skole med avgreining for
fv. 581 Nordbyveien og fv. 583 Haugeveien.
Rv. 111 utvides med kollektivfelt i nordgående retning fra Sarpebakken og frem til det nye krysset
nordvest for Hafslund hovedgård.
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Alternativ NFO-9 og ny rv. 111

Figur 3-7: Alternativ NFO-9 og ny rv. 111
For jernbanen og fv. 118 er dette alternativet likt som alternativ NFO-9 beskrevet i kapittel 3.2.5, med
unntak av at det anlegges T-kryss og ikke rundkjøring i forlengelsen av rv. 111 nord for Hafslund
hovedgård.
Fremtidig rv. 111 foreslås lagt om i en ny trasé mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581 x fv.
118 ved Hafslund skole. Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen.
Eksisterende rv. 111 kobles til ny fv. 118 i et T-kryss. Rv. 111 gjøres om til kollektivgate og stenges for
annen trafikk. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs Navestadveien frem til ny rundkjøring
ved Hafslund skole. Kjøring til boliger og bedrifter i området vil være tillatt langs kollektivgata.
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Alternativ NFO-10

Figur 3-8: Alternativ NFO-10 og rv. 111 i dagens trasé
For jernbanen er dette alternativet likt som alternativ NFO-9 beskrevet i kapittel 3.2.5.
For fv. 118 vil alternativ NFO-10 følge omtrent samme linje som alternativ NFO-9. Fylkesvegen vil
ligge noe lavere i terrenget ved Tarris i alternativ NFO-10. Vegen fortsetter i lav høyde over elva og
krysser under ny jernbane på Hafslundsiden. På østsiden av elva fortsetter fv.118 på nordsiden av
jernbanen. Videre krysser ny fv. 118 over avgreningen til Østre linje og møter rv. 111 i en ny
rundkjøring nord for Hafslund skole.
Fv. 118 vil ha tosidig kollektivfelt fra krysset med fv. 109 til rundkjøring ved Hafslund skole.
Hovedløsningen for gange og sykkel vil legges til sørsiden av fv. 118, mens dagens vegbru over
Sarpsfossen vil fungere som sekundær gang- og sykkelveg.
Rv. 111 vil i alternativ NFO-10 ligge i dagens trasé fra Statsminister Torps vei til rundkjøring ny fv.118
ved Hafslund skole. Vestover fra Statsminister Torps vei etableres det kollektivgate som krysser under
dagens jernbanebru og følger Øyveien til rundkjøring fv.118. Dette gir bussene en snarveg til
Sarpsborg sentrum. Her er det ikke behov for kolletkivfelt i Statsminister Torps vei.
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Alternativ NFO-10 og ny rv. 111

Figur 3-9: Alternativ NFO-10 og ny rv. 111
For jernbanen og fv. 118 er dette alternativet likt som alternativ NFO-10 beskrevet i kapittel 3.2.7.
I tillegg foreslås fremtidig rv. 111 lagt om i en ny trasé mellom Navestadveien og rundkjøringa fv. 581
x fv. 118 ved Hafslund skole. Den nye riksvegen krysser over jernbanen vest for skolen.
Eksisterende rv. 111 kobles til ny fv. 118 i en rundkjøring. Rv. 111 gjøres om til kollektivgate og
stenges for annen trafikk. Annen vegtrafikk følger ny trasé for rv. 111 langs Navestadveien frem til ny
rundkjøring ved Hafslund skole. Kjøring til boliger og bedrifter i området vil være tillatt langs
kollektivgata.

Usikkerhet
Økt kunnskap og videre detaljering i senere planfaser vil kunne føre til justeringer av alternativene.
Traseene og løsningene som vises på tegninger og illustrasjoner baseres på kunnskap og
detaljeringsnivå tilpasset hovedplan. Det er knyttet usikkerhet til flere forhold, blant annet i
anleggsgjennomføringen med hensyn til hvilke spesifikke arealer innenfor fredningssonen i
middelalderbyen som blir berørt, men også med hensyn til riving av bebyggelse og omlegging av
veier. Bygninger som er vist revet på illustrasjoner og kart er basert på foreløpige vurderinger og kan
bli endret i neste planfase som er reguleringsplan.
Usikkerhet i grunnlaget for verdivurderingene er omtalt i kapitel 4 Metode, og annen fagspesifikk
usikkerhet med hensyn til omfangs- og konsekvensvurderingene er omtalt i kapittel 6 Verdi, omfang
og konsekvens.
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4 METODE
I denne konsekvensanalysen benyttes metodikken i Statens vegvesens håndbok V712 [2]
Konsekvensanalyser, 2014 versjon 1.1. Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse
av ikke-prissatte konsekvenser:
• Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.
• Omfang: Med omfang menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad et
område påvirkes av tiltaket.
• Konsekvens: Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil
medføre i forhold til alternativ 0. Konsekvens fremkommer ved sammenstilling av
områdets verdi og omfanget av påvirkning av området.
En revidert utgave av håndbok V712 ble lansert i februar 2018. I denne utredningen benyttes 2014utgaven, da fastsatt planprogram med utredningsprogram er basert på denne.

Eksisterende bane
I konsekvensvurderingene er det forutsatt at eksisterende bane legges ned. Eksisterende spor, sviller
og annet utstyr tilhørende jernbanen fjernes. Med unntak av der eksisterende jernbanearealer tas i
bruk til ny jernbane eller ny fv. 118, er det ikke vurdert eller tatt stilling til hvilken type arealbruk
eksisterende jernbanearealer vil bli benyttet til i framtiden. Dette vil det bli tatt stilling til i det videre
planleggingsarbeidet.

0-alternativet (referansealternativet)
0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget som utbyggingsalternativene skal måles opp mot. 0alternativet er dagens situasjon og en forventet utvikling fram til 2026. Vedtatte arealplaner som har
betydning for ikke-prissatte verdier/registreringer og som forventes å kunne bli realisert innen 2026
(uavhengig av tiltaket) er medtatt i 0-alternativet. I tillegg er forslag til ny reguleringsplan for fv. 109
Råbekken-Alvim medtatt i 0-alternativet da denne planen forutsettes vedtatt før kommunedelplanen
for nytt dobbeltspor på strekningen Rolvsøy-Klavestad legges ut på offentlig ettersyn. Dette vil gi store
endringer, og det er ikke gitt at arealer som i dag er vist som utbyggingsområder i overordnet plan blir
realisert.
Dette vil si at arealer som er vedtatt utbygd, eller regulert til annet formål, er ansett som allerede
utbygd og vil få annen verdi for kulturmiljø. Områder med slike omdisponerte arealer er beskrevet
under hvert kulturmiljø, slik at denne påvirkningen også vises i utredningen. 0-alternativet kan derfor
også påvirke omfanget av de utredede tiltakene.

Definisjon
Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner [5]:
• 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 kulturmiljø er definert som et område der kulturminner inngår som en del av en
større helhet eller sammenheng.
• Automatisk fredete kulturminner omfatter alle faste kulturminner fra før 1537 og alle stående
byggverk med opprinnelse fra før 1650, samt samiske kulturminner eldre enn 100 år.
Fredningen omfatter vanligvis en sikringssone på fem meter rundt kulturminnet (kml § 6).
• Kulturminner fra tiden etter år 1537 kalles nyere tids kulturminner og kan fredes ved
enkeltvedtak. Det vedtaksfredes kun kulturminner av nasjonal verdi. Skipsfunn eldre enn 100
år er statens eiendom og behandles i praksis som automatisk fredete kulturminner (kml § 14).
Slike funn kan ikke frigis gjennom planvedtak, men krever særskilt dispensasjonsvedtak.
• Kulturlandskap er landskap som er betydelig preget av menneskelig bruk og virksomhet.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

32 av 206
ICP-16-A-25225
02A
25.01.2019

Definisjonen av kulturminner og kulturmiljøer er svært vid, og det er nødvendig å gjøre en vurdering av
hva som er viktig å ta vare på. Basert på fagtradisjonen skal utreder skille mellom viktigheten av
kulturmiljøene, og tydeliggjøre hvilke materielle spor som er viktigst å bevare for ettertiden gjennom en
verdivurdering. Det må også påvises i hvilken helhet eller sammenheng kulturminnene i et kulturmiljø
inngår i [2].
Veilederen Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven [6] tar for
seg hvilke rammeverk som finnes og hvilke prosesser som skal gjennomføres for å få en god og
bærekraftig forvaltning av kulturarven.
I konsekvensanalysen inkluderes også førende strategier i dagens kulturminneforvaltning. Sektorvise
kulturminneplaner, med såkalte landsverneplaner, gir sentrale føringer for enkelte kulturminnetyper. Et
eksempel på slike kulturminneplaner er Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen [7].
I tillegg kan nevnes Riksantikvarens Fredningsstrategi mot 2020 for kulturminneforvaltningen [8] der
Riksantikvaren ønsker at det legges et spesielt fokus på kulturminner innenfor bl.a. ‘Forsvars- og
krigshistorie’.

Tematisk avgrensning
I arbeidet med konsekvensanalysen skal det foretas en inndeling i kulturmiljøer som er
hensiktsmessig i forhold til problemstillingen. Definisjonen av kulturmiljøer åpner for flere muligheter
for avgrensninger. Kildene som er benyttet for å avgrense kulturmiljøene er:
Tidligere plandokumenter og nåværende planområde:
• Landskapskarakter: Uttrykket og kontekst, landskapsformer, vegetasjon/vann, landskapsbruk
– menneskets bruk av landskapet, bygninger – bygningsmiljøer, visualitet/synlighet observert
ved egne befaringer.
• Kulturminner og deres landskapssammenheng: Forhistoriske gravminner, eldre vegfar,
utmarksgrenser/grensesteiner, steingjerder osv. observert ved egne befaringer.
Det har vært kontakt mellom fagutrederne for å sikre at element som grenser mot flere fagtema,
eksempelvis kulturlandskap og landskapsopplevelse, behandles kun én gang og ikke dobbeltvektes,
jf. krav i Håndbok V712 [2]. For eksempel vil de visuelle forholdene knyttet til kulturlandskapet omtales
i denne utredningen, men vektlegges under tema landskapsbilde. Landskapets historiske innhold,
forståelsen og lesbarheten av historien, vektlegges under kulturmiljø.
Verdisetting og konsekvensvurdering kan bli for lite nyansert om en kun deler området inn i ett eller
noen ganske få større kulturmiljøer. Ved avgrensning av et kulturmiljø er det tatt hensyn til både
geografisk utstrekning og funksjonelle sammenhenger (jfr. registreringskategoriene beskrevet under).
Samtidig kan det være behov for å dele større kulturmiljøer inn i mindre delområder. Antall delområder
et kulturmiljø kan deles inn i vil være avhengig av hva slags område som vurderes. I tettbygde
områder vil som regel delområdene innenfor et overordnet kulturmiljø være flere og ligge tettere enn i
andre, for eksempel spredtbygde, områder.
I denne utredningen er det definert 15 kulturmiljøer. Det er lagt vekt på at kulturmiljøene hører naturlig
sammen kommunikasjonsmessig, og gjerne fremstår som en naturlig enhet. Denne strukturen er valgt
for å tydeliggjøre de kulturhistoriske sammenhengene som hvert enkelt kulturminne inngår i. I tillegg
har hensiktsmessigheten i forhold til problemstillingen vært en styrende faktor. Avgrensningen av
kulturmiljøene har derfor også basert seg på beslutningsrelevans; ved de delområder hvor alternative
traséer er flere, er avgrensningen og beskrivelsen av kulturmiljøene gjort mer spesifikke, og motsatt.
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Registreringskategorier
Beskrivelse av kulturmiljøene bygger på følgende kategorier iht. Håndbok V712:

Figur 4-1 Registreringskategorier. Kilde: håndbok V712 (tabell 6-14).
I en konsekvensutredning, hvor målet er å velge mellom alternativer, bør registreringen av
miljøer/objekter gjøres på et overordnet nivå, med tilstrekkelig detaljgrad til å danne et dekkende
vurderingsgrunnlag. Registreringen skal inneholde en beskrivelse av dagens tilstand og typiske trekk
ved kulturmiljøene innenfor planområdet og det aktuelle influensområdet. Det må gis opplysninger om
kulturmiljøets historie (alder, funksjon), en oversikt over hvilke elementer miljøet består av, og
beskrivelse av enkeltminner som er av betydning for identifisering av kulturmiljøet.
Stilart, tidspreg, autentisitet og andre karakteristiske elementer, samt opplysninger om alder og
tilstand er vesentlig for å vurdere hvor på verdiskalaen kulturmiljøet bør plasseres. Det er gjennomført
befaringer, og vesentlige kulturminner og kulturmiljøer er fotografert og beskrevet med en kortfattet
tekst. Det er redegjort for kulturminner og kulturmiljøers eventuelle juridiske status, og om disse er
sjeldne, representative eller vanlige.
Viktige sammenhenger/strukturer omfatter historiske og visuelle, funksjonelle eller strukturelle
sammenhenger. Det kan for eksempel være betydningen av veg og jernbane som strukturerende
elementer for et steds utvikling, og påvisning av sammenhengen mellom disse og kulturmiljøer. Det
kan også være gatestruktur fra middelalder i dagens byer, kvartalsstruktur, gårdsstruktur (flere gårder
på rekke langs en høyderygg, midtligårder, gård–seter, gård–husmannsplass, kyst–fjell), viktige
siktlinjer, -korridorer og sektorer av historisk betydning (mellom gravminner og gårdstun/veger, kirken
og dets omland etc.).
Det gjøres mer detaljerte registreringer og beskrivelser innenfor de områdene som antas direkte
berørt enn innenfor de områdene som antas indirekte berørt.

Verdi
Ved verdivurdering av kulturminner legges det, foruten generelle kriterier, vekt på den enkelte
fylkeskommunes og kommunes vernekriterier og satsinger.
I konsekvensvurderingen er det anvendt en tredelt skala for verdisetting, hvor høyeste karakter ikke
nødvendigvis bare gis til kulturminner og kulturmiljø av nasjonal verdi. Kulturminner og kulturmiljø kan
gis stor verdi ut fra lokal eller regional opplevelse og tilknytning. For hvert kulturminne eller kulturmiljø
beskrives elementer som viser den kulturhistoriske verdien, eksempelvis pedagogisk verdi,
kunnskapsverdi eller opplevelsesverdi. Ved verdivurdering av kulturmiljø er det tatt utgangspunkt i
følgende kriterier:
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Figur 4-2 Kriterier for verdisetting av kulturmiljø og -minner. Hentet fra håndbok V712 (tabell 615).
Verdi angis langs en skala som spenner fra liten til stor verdi, se figur.

Figur 4-3 Skala for verdivurdering.

Omfang
Omfangsvurderingene er et uttrykk for tiltakets påvirkninger på det enkelte delområde. Påvirkningene
kan være positive eller negative og skal vurderes i forhold til nullalternativet. Omfanget skal vurderes
etter en glidende skala som går fra stort negativt til stort positivt omfang. Figuren nedenfor viser
skalaen for omfang. Den nederste pilen viser graden av påvirkningen på delområdet.
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Figur 4-4 Skala for omfang og grad av påvirkning.
Hentet fra håndbok V712 (figur 6-4).
Det er valgt å gjengi kriteriene slik de ble definert i en versjon av Statens vegvesens håndbok i
konsekvensanalyse, fra 2006 (HB140), se tabell 4-1.
Tabell 4-1 Kriterier for vurderinger av tiltakets omfang for kulturmiljøer. Hentet fra Håndbok
HB140 fra 2006 (figur 6.19).
Stort positivt
omfang

Middels positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels negativt Stort negativt
omfang
omfang

Kulturminner − Tiltaket vil i stor
og –miljøers 1 grad bedre
endring og
forholdene for
lesbarhet
kulturminner/
miljøer

− Tiltaket vil bedre − Tiltaket vil stort
forholdene for
sett ikke endre
kulturminner/
kulturminner/
miljøer
miljøer

− Tiltaket vil
medføre at
kulturminner/
miljøer blir
skadet

− Tiltaket vil
ødelegge
kulturminner/
miljøer

− Tiltaket vil i stor
grad øke den
historiske
lesbarheten

− Tiltaket vil bedre − Tiltaket vil stort
den historiske
sett ikke endre
lesbarheten
den historiske
lesbarheten

− Tiltaket vil
redusere den
historiske
lesbarheten

− Tiltaket vil
ødelegge den
historiske
lesbarheten

Historisk
− Tiltaket vil i stor − Tiltaket vil
− Tiltaket vil stort − Tiltaket vil
− Tiltaket vil bryte
sammenheng grad styrke den
styrke den
sett ikke endre
svekke den
den historiske
og struktur
historiske
historiske
den historiske
historiske
sammenhengen
sammenhengen sammenhengen sammenhengen sammenhengen mellom
mellom
mellom
mellom
mellom
kulturmiljøer og
kulturmiljøer og
kulturmiljøer og
kulturmiljøer og
kulturmiljøer og
deres
deres
deres
deres
deres
omgivelser
omgivelser
omgivelser
omgivelser
omgivelser
− Tiltaket vil i stor − Tiltaket vil
grad forsterke
forsterke
historiske
historiske
strukturer
strukturer

− Tiltaket vil stort
sett ikke endre
historiske
strukturer

− Tiltaket vil
redusere
historiske
strukturer

− Tiltaket vil
ødelegge
historiske
strukturer

Sentralt i omfangsvurderingen er at mindre påvirkninger ikke skal gi store utslag. Det er viktig at de
største utslagene spares til de mest alvorlige tilfellene. Vurderinger i begge ender av skalaen skal
forbeholdes tilfelle der enten kulturmiljøet blir helt ødelagt, eller motsatt at tiltaket vil redde et miljø
som ellers ville ha gått tapt.
Omfanget kan være knyttet til direkte arealbeslag eller det kan påvirke sammenhenger mellom
kulturmiljøet og omgivelsene. Andre forhold som endringer i grunnvannstand, økt barrierevirkning,
støy, fragmentering eller terrenginngrep kan også påvirke et kulturmiljø. Endringer i omgivelsene kan
også påvirke den kulturhistoriske konteksten eller sammenhengen mellom kulturmiljøer. I noen tilfeller
vil opplevelsen av kulturmiljøet bli redusert og konteksten de ligger i bli svekket. Et kulturmiljø kan
også bli påvirket av mer indirekte virkninger, eksempelvis at en veg blir trafikkavlastet og dermed blir
det et potensial for å pusse opp et bygningsmiljø. Slike indirekte virkninger skal ikke inngå i
omfangsvurderingene, men kan omtales som en ringvirkning.
1

Herunder historiske kommunikasjonsårer.
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Avbøtende tiltak skal først vurderes og beskrives etter at konsekvensene av de alternative
trasévalgene er vurdert. Forslag til avbøtende tiltak beskrives altså som en tilleggsopplysning til de
aktuelle alternativene. Det skal redegjøres for hvordan avbøtende tiltak vil endre konsekvensen for det
aktuelle kulturmiljøet, dvs. at konsekvensgrad også skal settes for inngrepet under forutsetning av at
avbøtende tiltak gjennomføres. Utreder må undersøke om foreslåtte avbøtende tiltak er realistiske og
gjennomførbare.
Avbøtende tiltak kan deles i to:
1. Tiltak for å redusere midlertidig miljøskade i anleggsfasen
2. Tiltak for å redusere miljøskaden av det ferdige tiltaket
Kompenserende tiltak skal heller ikke inngå i konsekvensvurderingen, men kan foreslås for å
kompensere for de negative konsekvensene. Kompensasjon skal her forstås som fysisk å erstatte
viktige funksjoner i natur- og landbruksområder som går tapt ved nedbygging, og ikke som økonomisk
kompensasjon til grunneiere. Kompenserende tiltak er sett på som siste utvei for å unngå uønskede
virkninger av tiltak. Generelt forutsettes det at en først vurderer å unngå eller begrense inngrepet i
lokaliteten/miljøet, dernest avbøte.

Figur 4-5 Hierarkisk framstilling av tiltak for å unngå negativ påvirkning. Hentet fra håndbok
V712 (figur 6-6).

Konsekvens
Konsekvensen framkommer ved å sammenholdes verdien av et område/forekomst med omfanget av
inngrepet. Som det framgår av figur 4-6 angis konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor positiv
konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). Midt på figuren er en strek som angir
intet omfang og ubetydelig konsekvens.
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Figur 4-6: Konsekvensvifta. Konsekvensgraden finnes ved sammenstilling
av verdi og omfang. Hentet fra håndbok V712 (figur 6-5).

Innhenting av informasjon
4.9.1 Tidligere utredninger og overordnete føringer
I arbeidet med konsekvensutredningen har gjeldende nasjonale, regionale og kommunale føringer,
samt tidligere utredninger, dannet viktige rammer. Sentrale dokumenter har vært:
• Gjeldende fylkesplan for Østfold. 2018
• Østfold fylkeskommune. 2010. Del 1. Kulturminneplan med handlingsprogram. Del 2
Kulturminnevernet i Østfold: Beskrivelser, bakgrunn og forutsetninger
• Østfold fylkeskommune. Grenseløse Østfold. Fylkesplanen 2004-2007
• Østfold fylkeskommune. 2009. Handlingsplan for Østfolds kulturlandskap 2009-2012
• Østfold fylkeskommune, Datagrunnlag til Fylkesplanens arealstrategi. Jordressurser, verdifulle
kulturlandskap, kulturminner og kulturmiljøer. Grøntområder, friluftsliv og biomangfold.,» 2007.
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Kommuneplan Fredrikstad. Gjeldene kommuneplan 2011-2023
Kommuneplan Sarpsborg. Gjeldende kommuneplan 2015-2026
Sentrumsplan Sarpsborg. Gjeldene kommunedelplan for sentrum 2013-2023
Kommunedelplan for kulturminner i Sarpsborg kommune 2005 – 2016 – nyere kulturminner
Universitetets Oldsaksamling, David Vogt. Innberetning til Dobbeltsporprosjektet Østfold
Registrering av helleristninger parsell Seut–Rolvsøysund. David Vogt
Kulturminner og kulturmiljø, Parsell Seut – Rolvsøysund, Høyhastighetsprosjektet Oslo –
Kornsjø Konsekvensutredning (Fase II), NSB Banedivisjonen Region Øst, 1995
Sweco – Samfunnsøkonomisk analyse; Konsekvenser av ny bru over Glomma i Sarpsborg

4.9.2 Kartfestede data
Som grunnlag for vurderinger og kartframstillinger i rapporten er kartfestede data fra følgende kilder
benyttet:
• Fredete kulturminner: Askeladden - Riksantikvarens offisielle database over fredete
kulturminner og kulturmiljøer i Norge, både automatisk fredete kulturminner og vedtaksfredete
kulturminner [9].
• Vernede kulturminner: Fredrikstad kommunes kartportal. Gjelder Hensynssone Bevaring og
verneverdige bygninger iht. kommunens egne verdivurdering og prioritering.
• Bygningsarven: SEFRAK-registeret 2. Registeret omfatter i hovedsak hus eldre enn 1900.
Bygninger som er oppført i registrert representerer ikke per automatikk kulturhistoriske verdier
men brukes på grunn av sin alder som en indikator for kulturhistoriske verdier. Registrerte
bygninger er inndelt i tre ulike kategorier: meldepliktig iht. kulturminneloven § 23 (rød
kategori), annet SEFRAK-bygg (gul kategori) og ruin eller fjernet objekt (grå kategori).
• Sarpsborg og Fredrikstad kommunes kartportaler, med blant annet reguleringsplaner med
hensynssoner.
• Løse gjenstander: Universitetsmuseenes samlingsdatabaser (UNIMUS) – Oldsakssamlingens
Gjenstandsdatabase. Søk i arkeologiske løsfunn per gård i området.
Annet kildegrunnlag utgjøres av:
• KULA (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse)
Registeringer av Østfold historielag og lokale historielag, som for eksempel Tune historielag.
• Stedsanalyser og verdivurderingsprosjekt (Sandesund, Greåker mfl.).
• Flyfoto, ortofoto fra bl.a. Østfold fylkes billedarkiv og Sarpsborg kommunes fotosamling.
• Kartverkets database over eldre kart.
• Bygdebøker, arkitektur- og byhistoriske leksika.
• Kontakt og befaringer med myndigheter, bland andre Forsvarsverket, Fylkeskommunen og
kommuner.
4.9.3 Gjennomførte undersøkelser
Iht. planprogrammet [1] skal eventuelle arkeologiske undersøkelser ikke gjøres på dette plannivået.
For å kunne optimalisere traseen er det imidlertid gjort bruk av en ikke-destruktiv metode, geofysikk,
for å lokalisere eventuelle spor under markoverflaten på utvalgte steder. I 2016 ble dette gjort på
Hafslund hovedgård, jfr. NIKUs rapport om resultatene fra undersøkelsen [10]. Se for øvrig kapittel 8
om oppfølgende undersøkelser og funnpotensial.
For å kunne vurdere nær- og fjernvirkning av tiltaket har det i samråd med kulturminnemyndighetene
blitt utarbeidet en plan for visualiseringer fra utvalgte perspektiv. Visualiseringene har blitt gjort med
InfraWorks, Lumion og Viewshed-analyse.
2

SEFRAK-registeret er først og fremst et generelt kulturhistorisk register som kanskje særlig har verdi
som kildemateriale for lokal historie, men det blir også brukt som et utgangspunkt, som indikator, for å
finne hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK, gir den
ikke automatisk noen vernestatus, heller ikke innebærer det spesielle restriksjoner for hva som kan
gjøres med den. Bygninger eldre enn 1850 er imidlertid underlagt særskilt byggesaksbehandling ved
at rivesøknad, etter kulturminnelovens § 25, skal behandles av fylkeskommunen.
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Befaringer
14.04.2016: Lars Jacob Hvinden-Haug (nyere tids kulturminner), Nora Furan (arkeologi),
Torgrim Guttormsen (arkeologi), Cornelis Evensen (nyere tids kulturminner), Laima
Nomeikaite (kulturmiljø) befarte hele strekningen Rolvsøy-Klavestad.
18.8.2016: Fredrik Berg (nyere tids kulturminner) og Lars Jacob Hvinden-Haug befarte parsell
Fredrikstad-Sarpsborg.
1.9.2016: Nora Furan befarte strekningen fra Rolvsøy til Klavestad for å undersøke automatisk
fredete kulturminner, avgrensning av kulturmiljø og se på Olavsvollen/middelalderbyen Borg.
6.10.2016: Fredrik Berg befarte områdene Rolvsøy/Greåker.
05.04.2018: Fredrik Berg og Nora Furan befarte området rundt Rolvsøy og Greåker sammen
med Vibeke Lokøy og Merete Stokke Hestvedt (2G).
21.08.2018: Fredrik Berg og Nora Furan befarte området fra Alvim til Hafslund sammen med
Marthe Zimmer, Heidi Bergom og Merete Stokke Hestvedt (2G).

4.9.5 Kontakt med fagmyndigheter, foreninger og ressurspersoner
I forbindelse med utredningen har utrederne vært i dialog med fagmyndigheter, foreninger og
ressurspersoner. En faglig samarbeidsgruppe har bestått av ressurspersoner hos forvaltningsaktørene
ved Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Riksantikvaren.
Det har vært tett samarbeid med de andre fagutrederne, som har kommet med supplerende
opplysninger som utrederne har dratt nytte av, samtidig som det har bidratt med å avgrense og
definere skjæringspunkter mellom utredningsteamene. I mange tilfeller vil f.eks. verdifulle kulturminner
og kulturmiljøer også være en del av tema landskapsbilde eller tema friluftsliv. Skillelinjen går på at det
er ulike aspekter som vektlegges for å unngå dobbeltvekting ved at de samme aspekter
konsekvensutredes innenfor flere tema.
4.9.6 Kvalitetsvurdering av registreringene
Ifølge planprogrammet skal verdivurderinger primært basere seg på metodikk beskrevet i Håndbok
V712 [2]. Vurdering av dagens situasjon og verdi baserer seg på kjent informasjon, tilgjengelige
databaser og egne undersøkelser. Verdiklassifisering fra Regional plan for bærekraftig arealpolitikk er
benyttet der det er relevant [11].
Rapporten bygger i hovedsak på data fra kulturminnedatabasen Askeladden, gjenstandsdatabasen
UNIMUS, kulturminneregistreringer fra midt på 1990-tallet da jernbane gjennom området forrige gang
ble utredet, SEFRAK-registreringer, kommunale og lokale kulturminneregistreringer fra det siste tiåret
samt bygdebøker. Alle disse registreringene har generelt god kvalitet. Det har også vært en utfordring
at databasene Askeladden og UNIMUS ikke er samkjørte hva gjelder beskrivelser og c-nummer til
arkeologiske gjenstander. Ikke alle gjenstander omtalt i rapporten er derfor blitt beskrevet med cnummer da det ikke har vært mulig å gjenfinne dette.
Gjennomgangen av arkeologiske kulturminner i verdivurderingene er basert på Askeladden sist
oppdatert 7.9.2018. Det tas derfor forbehold om at nyere lokaliteter eller løsfunn registrert etter denne
datoen kan innvirke på verdivurderingen samt omfang og konsekvens.
Med hensyn til nyere tids kulturminner inneholder planområdet et stort antall SEFRAK-registrerte
bygninger (se Vedlegg I). Registeret er imidlertid ikke ajourført i Askeladden og andre liknende
databaser. Enkelte SEFRAK-bygninger som ses i registreringskartene kan derfor i virkeligheten være
fjernet. I vurderingen av konsekvenser og direkte berørte bygninger har registeret blitt kontrollregistrert
og satt opp mot dagens situasjon.
Registreringer og verdivurderinger har i tillegg blitt presentert ved åpent informasjonsmøte 16.01.2018
i Tune rådhus, og for faglig samarbeidsgruppe 31. mai 2017 i Fredrikstad. Innspill mottatt i disse
møtene utgjør viktige tilskudd i arbeidet med å få oversikt over alle typer kulturminner innenfor planog influensområdet.
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5 DAGENS SITUASJON
Influensområdet
Influensområdet er arealet som kan tenkes å bli påvirket av tiltaket. Området er avgrenset ut fra
planenes omfang, landskapets topografiske karakter, landskapets kulturhistorie, og visuelle inntrykk
under befaringene. Grovt sett omfatter influensområdet de deler som vil bli vesentlig påvirket av
tiltaket ved forhold som støy/forstyrrelser, brudd på visuelle sammenhenger/historiske strukturer. I
områder hvor viktige kulturminner og kulturmiljøer er plassert i sentrale og åpne landskap kan
influensområdet bli utvidet. Innenfor influensområdet legges det vekt på kulturminner som tiltaket vil
ha direkte eller indirekte innvirkning på, gjennom enten inngrep eller synlighet. Kartfestede kulturminner, blant annet fra databasene Askeladden og SEFRAK innenfor influensområdet, er vist på kart.

Figur 5-1 Begrepsavklaring. Hentet fra Håndbok V712 (avsnitt 6.1.5) [2].

Overordnede karakteristiske trekk
De eldste kulturhistoriske sporene i denne delen av Østfold finnes langsmed kysten og representerer
fangst- og fiskeboplasser fra steinalderen. De ligger slik i terrenget at de gir et godt bilde av hvordan
havnivået påvirket boplasslokaliseringen og har derfor en stor formidlingsverdi. Lokaliseringen av
Sarpsborg, som ble etablert allerede på 1000-tallet, må forstås som betinget ut fra nærheten til
Sarpsfossen og elva Glomma. Plasseringen på neset ut mot elva og fossen ga et naturlig forsvar mot
øst og sør, og mot vest ble det bygget en stor forsvarsvoll som senere har blitt kalt Olavsvollen etter
grunnleggeren av byen, Olav den hellige. Da ferdselsvegene i stor grad foregikk på vann var det viktig
å kontrollere disse, noe som ikke minst ga seg utslag ved den senere industriutviklingen ved Hafslund
og Borregaard. Etter at svenskene i den nordiske syvårskrigen brente Sarpsborg ned til grunnen, ble
byen flyttet til munningen av Glomma og Fredrikstad ble etablert i 1567. Sarpsborg mistet sine
kjøpstadsrettigheter, og fikk ikke tilbake disse av kongen før i 1837. Glomma har vært den sentrale
åren hele veien gjennom historien.
5.2.1 Registreringer
Det historiske landskapet i planområdet kan forstås utfra ulike bruksmåter: som bosetnings- og
jordbrukslandskap, ressurs- og industrilandskap, ferdselslandskap, og tettsteds- og bylandskap.
Dagens landskap inneholder således elementer fra ulike tidsperioder og bruksmønstre som samlet
skaper et sammensatt kulturmiljø med stor tidsdybde, se tabell 5-1. Se også figur 5-2 og figur 5-3 for
registreringer på kart.
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Tabell 5-1 Tabellen gir en forenklet oversikt av registreringskategorier.
PERIODE

CA. ÅRSTALL

Eldre steinalder
Fangstkultur

10 000 f. Kr – 4500 f. Kr

Yngre steinalder
Jordbrukskultur

4500 f. Kr – 1800 f. Kr

Bronsealder
Bergkunst

1800 f. Kr – 500 f. Kr

Eldre jernalder
Gravminner

500 f. Kr – 500 e. Kr

Yngre jernalder
Vikingtid, gravhauger

500 e. Kr – 1030

Middelalder
Kirker, etablering av byer

1030 – 1537

Nyere tid
Herregårder, husmannsplasser, industrialisering, tettstedsutvikling

Etter reformasjonen 1537

5.2.2 Kystlandskapet
Sjøen og elvene har fra steinalderen og helt opp til i dag vært strukturerende for livet i ytre Østfold.
Som et av Norges mest funnrike fylker på steinalder, er i tillegg Østfold også et av de aller første
områdene mennesker kom til da isen trakk seg tilbake for om lag 9000 år siden. Den gang var Østfold
et skjærgårdslandskap med holmer og øyer. I bronsealder, ca. 1800 – 500 f.Kr., kjenner man til en
lang rekke gravrøyser langsmed Glomma og nordover mot Sarpsborg. Disse er gjerne plassert på
høydedrag med utsikt utover landskapet, og som fra sjøvegen ville ha vært synlig lang vei. Fra at
menneskene her var orientert mot jakt og fiske i mesteparten av steinalderen, blir jordbruket mer og
mer dominerende fra siste del av steinalderen og i bronsealderen. Den mest kjente typen fornminne
fra bronsealder er helleristninger, som Østfold har flest av i hele Norge. For å sikre blant annet viktige
opplevelsesverdier har fylkeskommunen i Østfold helleristninger som et satsningsområde [12].
Helleristningene er gjerne plassert i klynger, og gjenspeiler det skjærgårdslandskapet som fantes her i
bronsealderen hvor ristningene ofte lå like i sjøkanten. Mange ristninger er av båter, og viser båtens
praktiske og symbolske betydning i bronsealderen.
5.2.3 Bosetning og jordbruk
De siste tiårene har nyere registreringsmetoder avdekket stadig flere bosetningsspor fra bronsealder
og jernalder, men fortsatt er det helleristninger og gravminner som dominerer som fornminnetype fra
disse periodene. Fra jernalderen kjenner man i stedet framfor alt til mange store gravfelt, og de mest
fremtredende av disse har ligget langsmed raet i Tune og på Grålum. Gravhauger er dominerende
elementer i landskapet, og i sin samtid har disse vært svært kraftfulle maktmarkører tilhørende eliten i
samfunnet. Disse stedene viser da også til hvor man kan anta at det har eksistert maktsentre i
jernalderen. Også særegne funn fra jernalderen indikerer slike maktsentre. Ved nåværende Tune
kirke har en av Norges mest kjente runesteiner stått, Tunesteinen, og på Rolvsøy ble det berømte
Tuneskipet funnet. Det er i dag er utstilt på Vikingskipsmuseet i Oslo.
5.2.4 Herregårdslandskapet
Herregårdene (adelige setegårder) har vært store landbruksforvaltere i Østfold. I 1639 var det hele 25
herregårder i fylket og dette var en tredjedel av alle herregårder i Norge på denne tiden. Herregårdene
er levende minner om den norske og østfoldske varianten av adelskap, og i dag er fem av dem fredet:
Rød herregård i Halden, Hafslund hovedgård i Sarpsborg, og herregårdene Elingaard, Nes og
Kjølberg i Fredrikstad. Til herregårdene hørte hageanlegg, husmannsplasser og produksjonsanlegg
som møller, dammer og høvlerier, som det fremdeles er noen igjen av. Elingaard er spesiell ved at
hovedbygningen er omgitt av vollgraver. Ett av de fredete anleggene ligger innenfor planområdet,
Hafslund hovedgård. Hafslund er et av Norges mest internasjonalt orienterte europeiske
herregårdsanlegg fra barokken. Anlegget med hovedbygning, gård og parkanlegg er viktig som et
kulturhistorisk minne, men også som visuelt landemerke ved innkjøringen til Sarpsborg fra øst.
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5.2.5 Ressursutnyttelse og industriell utvikling
Glomma er en av Nordens største fløtningselver. I forhold til ressursutnyttelse har beliggenheten ved
Glommas utløp alltid vært en drivende utviklingsfaktor for regionen. Treforedling, skipsverft, teglverk
og steinhogging sørget for svært mange arbeidsplasser i området over lang tid. I denne
sammenhengen har Hafslund og Borregaard vært dominerende aktører ved Sarpsfossen. Kraft og
industriutvikling ved Sarpsfossen har hatt stor betydning for byen, distriktet og regionen. Fossen med
sin kraft har kommet til å symbolisere selve forutsetningen for Sarpsborg, også i overført forstand.
Tømmertransport og lensevirksomhet hadde stor betydning for sagbruksvirksomhet og
skipsfartsnæringen i hele regionen. I tillegg gikk tømmertransporten også ut av Østfold, til sagbruk på
den andre siden av fjorden. Omfanget av denne virksomheten var i perioder betydelig og derfor svært
viktig for arbeidsplasser og aktivitet i lokalsamfunnene utenfor Sarpsborg.
I nedre Glomma-regionen skjøt befolkningsutviklingen og utviklingen av byene fart under
industriblomstringen på siste del av 1800-tallet. Med opphevelsen av sagbruksprivilegiene i 1859 kom
østre Rolvsøy og Fredrikstad med nærmiljø, som lå ved utløpet av Glomma, til å spille en
dominerende rolle på treforedlingens område. Områdene nedenfor Sarpsfossen var i stor vekst, og
elvebredden ble inntatt av teglverk, sagbruk og opplag.
I dag har industriområdet ved fossen en tydelig karakter med mangfoldig bygningsmasse, infrastruktur
og virksomhet. Det eksisterende brusystemet framstår som et markant element i bybildet som
symboliserer ikke bare et knutepunkt med historisk kontinuitet, men også industrialismens erobringer
av naturens krefter.
Etter at brukene gradvis ble lagt ned mistet Glomma sin betydning som det viktigste strukturerende
elementet for ny bebyggelse, og bebyggelsen ble nå i større grad strukturert langs med vegene.
Rolvsøyveien ble en viktig transportåre mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og mange boliger ble
oppført langs denne transportåren i løpet av første halvdel av 1900-tallet. I etterkrigstiden ble disse
områdene ytterligere fortettet og utbygget.
5.2.6 Byens vekst
Etter at Sarpsborg fikk bystatus i 1839, utviklet det seg til en småby med regulert gatestruktur med
kvartaler med enkeltstående boliger, større villaer og arbeiderboliger. Bevarte bygninger fra denne
tiden er få, men kan for eksempel ses i Glengsgata.
Et første byplangrep ble utarbeidet av en kommisjon i 1840. Denne bygde videre på de
samferdselslinjer som allerede fantes. Først og fremst aksen Sandesund-Glengshølen, og dernest
aksen fra kirkeruinen (v/ Borgarsyssel) til Tune Kirke (St. Marie gate). I 1879 fikk byen sin første
reguleringsplan. Byen ble da delt opp i 290 kvartaler, for det meste regelmessige kvartaler. Denne
disponeringen har vært med på å forme bygningsstrukturen og har blant annet gjort hjørnebygningene
til et karaktertrekk ved byen. Samme år ble også jernbanen med jernbanestasjon åpnet.
Gjennom andre halvpart av 1800-tallet og første halvpart av 1900-tallet vokste byen, og flere regulerte
boligområder ble etablert med internt rimelig homogen arkitektur som viser de ulike byggefasene i
byen. Disse strukturene og bygningstypene karakteriserer fremdeles byen.
I mellom- og tidlig etterkrigstid vokser Sarpsborg ytterligere og byen får behov for flere boliger. Blant
annet ble Opsund bygd ut (registrert i Riksantikvarens NB!-register) oppført etter at arkitekt Oscar Hoff
fikk i oppdrag å utarbeide en reguleringsplan for området. Utbyggingen skjedde i flere steg og har
derfor tidstypiske trekk fra flere perioder. En liknende utvikling og boligbygging skjedde også i andre
områder av byen, blant annet vest for Borregaard, på Valle og øst for Hafslund. I bysenteret er det
fortsatt de typiske toetasjes bygårdene som dominerer, ofte i en blanding av nygotikk og sveitserstil.
Litt i periferien finner man mer vanlige bolighus oppført etter sveitserstilideal, nyklassisisme fra 1920årene, eller funkispreget modernisme. Etter krigen ble ulike deler av sentrum sanert samtidig som
næringsvirksomhetene og større boligområder bredde seg ut i utkanten av byen.
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5.2.7 Ferdselsforbindelser og landemerker
I moderne tid har den første vegbrua over Sarpsfossen fra 1854 og utbyggingen av jernbanen i 1879
vært viktige som rammer og premisser i byens utvikling. Området har vært et sentralt knutepunkt langt
tilbake i tid. Mellom byene Fredrikstad og Sarpsborg er det bevart flere eldre ferdselsårer, flere av dem
såkalte hulveger (u-formet forsenkning i terrenget). Disse kan dateres fra bronsealder til middelalder,
og finnes gjerne mellom jernaldergravfelt eller kan spores som ferdselsveger til kirkene i
middelalderen. Middelalderkirkene er ofte plassert i vegkryssene og markerte bygdenes knutepunkt
for kryssende ferdsel.
Utover i middelalderen ble samfunnet organisert slik at det ble økt ferdsel og behov for å forbedre
enkelte veger med gangsteiner, klopper og støttemurer av stein. En del av disse vegene ble kalt
kirkeveger fordi de forbandt gårdene med kirkene. Siden da har kirkene ofte fungert som markører i
landskapet, slik tilfellet er med Tune kirke som ligger på et høydedrag godt synlig lang vei. De er
således viktige historiske landemerker som viser hvordan kirken som bygning og sted har stått i
sentrum under utviklingen fra jordbruk til moderne tettstedsutvikling. Pilegrimsleden fra Halden til
Moss gikk over Borgenhaugen, gjennom Sarpsborg, og videre over Tune.
Fra midten av 1600-tallet utgjorde kongevegen gjennom Østfold en del av landets første lengre
kjørevegsamband som knyttet Christiania og København sammen. Den såkalte Fredrikshaldske
kongeveg var navnet på veien mellom Christiania og Fredrikshald (Halden) fra 1703. Denne traseen
følger omtrent dagens E6 og krysser således Sarpsborg. I egenskap av å være et viktig historisk
vegfar inngår traseen i Sarpsborg kommunes liste over prioriterte kulturmiljøer.
Olavsvollen, som ble bygget i middelalderen for å avskjære neset ved Glomma, er et viktig monument
som har store formidlings- og opplevelsesverdier. Vollen er fortsatt synlig et par steder, men ytterligere
spor etter vollen og andre levninger fra den eldste bebyggelsen i Sarpsborg kan være bevart under
bakken. Det er også bevart ruiner etter en kirke fra 1100-tallet, Nikolaskirken. Jordraset som rammet
byen i 1702 medførte at store deler av området på Borgarsyssel og Borregaard falt ut i elva og er
hovedårsaken til at det er få rester etter middelalderbyen i dag.
5.2.8 Krigsminnelandskapet
I forsvarssammenheng har Østfold hatt stor betydning på grunn av sin nærhet til landegrensen og
Sverige. Forsvarsanleggene i fylket har nær sammenheng med landskapets topografi, og de fleste
festninger, fort, batterier og skanser er anlagt langs kysten og elveløpene. Minst 53 anlegg er bevart,
halvparten av disse fra 1800-tallet og tidlig 1900-tallet. Glomma, Iddefjorden, og Haldenvassdraget har
utgjort viktige linjer i festningslandskapet.
Greåker batteri ble etablert som en del av et større forsvarssystem av sperrefort og forberedte
stillinger langs grensen før unionsoppløsningen med Sverige, men må ses forbindelse med
løsrivelsen. Etter Karlstadoverenskomsten, som blant annet innebar opprettelsen av en nøytral sone
langs grensen og ødeleggelse av etablerte sperrefort, ble det anlagt flere nye fort som erstatning for
de ødelagte. I Sarpsborgavsnittet ble Greåker og Ravneberget fort etablert. Sammen med de noe
eldre Vestre og Østre batteri utgjorde disse Glommalinjen. Landskap og omgivelser utgjør viktige deler
av det militærhistoriske anlegget Greåker fort, med siktsektorer omkring forsvarsanlegget og gamle
adkomstveier. Selve fortet er anlagt på en høyde med fjellanlegg, kanonstillinger og et stort buet,
overbygget geværgalleri. Galleriet, som gir utsyn til hele det omkringliggende området, er sjeldent i
norsk sammenheng. Liknende gallerier finnes på Boden festning i Sverige, bygget i samme periode.
Nyere krigsminner finnes ved Tarris i Sarpsborg i form av en bunkers oppført som del av en meget
omfattende byggevirksomhet gjennomført av okkupasjonsmakten under andre verdenskrig.
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Figur 5-2 Registreringskart nummer 1 for kulturmiljø. Data fra Askeladden og SEFRAKregisteret, 09. september 2018.
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Figur 5-3 Registreringskart nummer 2 for kulturmiljø. Data fra Askeladden og SEFRAKregisteret, 09. september 2018.
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6 VERDI, OMFANG OG KONSEKVENS
Influensområdet er delt inn i 15 kulturmiljøer som i sin tur er avgrenset på grunnlag av strukturelle,
funksjonelle og opplevelsesmessige kulturhistoriske sammenhenger. Inndelingen er vist i figur 6-1.
Figur 6-2 og figur 6-3 viser verdien av kulturmiljøene samt de ulike jernbanealternativene som er
utredet.

Figur 6-1 Kart som viser influensområde og inndeling av kulturmiljøer. Kartet illustrerer også
på et overordnet nivå de ulike banealternativene. Se beskrivelse og figurer i kapittel 3.1 og 3.2
for informasjon om de lave jernbanealternativene, samt de ulike vegalternativenes plassering.
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Figur 6-2 Verdikart for tema kulturmiljø, område Rolvsøy–Borg bryggerier. Kartet illustrerer
også på et overordnet nivå de ulike banealternativene. Se beskrivelse og figurer i kapittel 3.1
for informasjon om de lave jernbanealternativene.
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Figur 6-3 Verdikart for tema kulturmiljø, område Borg bryggerier–Klavestad. Kartet illustrerer
også på et overordnet nivå de ulike banealternativene. Se beskrivelse og figurer i kapittel 3.2
for informasjon om de ulike vegalternativenes plassering.
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Alternativ 5cH og 5cL (se figur 6-2) er en kombinasjon av alternativ 1a og alternativ 4bH/4bL. Traseen
er identisk med 1a fra Rolvsøy til midt i tunnelen under Hannestad og Yven. Herfra dreier 5cH/5cL mot
nord og krysser Tunejordet i en linje som ligger mellom alternativ 1a og alternativ 4bH/4bL. Alternativ
5cH og 5cL er identiske fra startpunktet i tunnelen under Hannestad og Yven og frem til åskanten øst
for Yven. Derfra går de to alternativene i forskjellig høyde fram til Borg bryggerier. Alternativ 5cH/5cL
følger samme horisontal- og vertikalkurvatur som 4bH/4bL fra boligbebyggelsen nordøst for
Tunejordet næringsområde og frem til Borg bryggerier.
For kulturmiljøene vest for tunnelen er følgelig vurderingen av alternativ 5cH/5cL identisk med
vurderingen av alternativ 1a. For kulturmiljøet ved Alvim og Tune er det foretatt egne vurderinger av
det høye og det lave alternativet for 5c. For kulturmiljøet i boligbebyggelsen øst for E6 er vurderingen
av alternativ 5cH/5cL satt i sammenheng med vurderingen av alternativ 4bH/4bL.

Kulturmiljø 1 Valle
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, gårdsmiljøer
6.1.1 Avgrensning
Valle kulturmiljø er med sin småbruks- og arbeiderboligkarakter strukturert utfra landskapets karakter,
det vil si den langstrakte knausen Vallefjellet, og det som frem til 1900-tallet var dyrka mark nedenfor.
En stor mengde arkeologiske levninger er med på å gi kulturmiljøet tidsdybde og vitner om lang
bosetningskontinuitet. Avgrensningen følger i vest og nord den eldre bebyggelsen langs med
Vallefjellet, Kirkeveien og de dyrkede markene. I øst dekker området Valle østre, som ligger på den
andre siden av jernbanen, og sør for godsterminalen går kulturmiljøet over i dyrket mark mot Omberg
og Saxegård.
6.1.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Det er ifølge gjenstandsdatabasen UNIMUS gjort løsfunn fra steinalderen på Valle i form av to
skafthulløkser av bergart, en dolk av flint og et flintblad (alle: C24551). I tillegg er det funnet en pilspiss
av flint (C21779). Nøyaktig funnsted er uvisst. I Kirkeveien er det også gjort funn fra steinalderen i
forbindelse med graving for en flaggstang. Det ble da funnet en spydspiss av flint (C30875). Disse
løsfunnene indikerer at det kan finnes en (eller flere) boplass(er) fra steinalderen i dette området,
spesielt i nord hvor det er et åpent landskap med dyrka mark.
På gården Valle nordre er det registrert et helleristningsfelt, AL 77825. Her er det risset inn tre
skipsfigurer og tre skålgroper i berget. Lokaliteten er automatisk fredet. Et stykke øst for dette, i
søndre del av hagen til Kirkeveien 19 ligger et automatisk fredet skålgropfelt bestående av to groper,
AL 226493. Like nord for Bjørnengveien ligger enda to helleristningsfelt som begge er automatisk
fredet. AL 225893-1 er et felt bestående av minst åtte skipsfigurer og en skålgrop. AL 225894 omfatter
10-16 figurer bestående av blant annet skipsfigurer og skålgroper fordelt på to bergflater. Alle disse
helleristningene/skålgropene kan dateres til bronsealderen, og er uttrykk for jordbruksbosetningen
som fantes her i denne perioden.
På Valle søndre har det ligget en boplass som nå er fjernet, AL 95105. Det er avdekket 79 strukturer,
og gjort funn av blant annet keramikk og brente bein (C57623 og C57624). Litt lenger sør, på åkeren,
ble det under samme registrering avdekket et ildsted som også er gravd ut og fjernet, AL 95503-1.
Ildstedet er datert til eldre jernalder, og må settes i sammenheng med bosetningssporene ved gården.
Det ble åpnet flere sjakter i området uten funn, og sannsynligheten for at det finnes ytterligere
bosetningsspor er derfor noe mindre her.
Det er også avdekket en betydelig bosetning fra eldre jernalder i dyrka mark rett sør for
Bjørnengveien, AL 236736. Her er det funnet 91 anleggsspor, spesielt i form av kokegroper.
Lokaliteten er automatisk fredet.
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Figur 6-4: Registreringer i kulturmiljø 1 Valle. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for videre
informasjon om bygningene.
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Like sør for gården Valle er det funnet en beltestein fra eldre jernalder (C14386). Samme sted er det
også avdekket en båtgrav fra vikingtiden som ble funnet i forbindelse med husbygging i 1894. Eksakt
lokalisering er ikke kjent og graven er ikke fullstendig arkeologisk dokumentert. Gjenstandene fra
graven ble imidlertid samlet inn, og disse bestod av en vektskål av bronse/tinn (C17668), vekt av bly
(C17669), et sverd (C17670), et bryne av skifer (C17671), øks av jern (C17672) samt en rekke
fragmenter av jern (C17673). Graven signaliserer at det har vært bosetning her i jernalderen, og som
båtgrav kan graven settes i sammenheng med øvrige båt- og skipsgraver fra yngre jernalder på
Rolvsøy.

Figur 6-5 Hjaltet på et sverd funnet i en rikt utstyrt båtgrav fra vikingtiden på Valle (C17670).
Dekoren tyder på at sverdet er produsert i England. Kilde: www.unimus.no
Nyere tids kulturminner
Vallebrukene utgjør historisk sett fire bruk som ligger på rekke langs Valleberget. Navnet skriver seg
fra gården Valle, som ifølge Norske gardsbruk skal være gammelt og dermed i hvert fall eldre enn
1800 [13]. Kulturmiljøet har med andre ord vært preget av jordbruk og gårdsdrift, men da
teglverksdriften begynte på Valleverkene nede ved Glomma i 1874 ble det stor tilflytting til denne
delen av kommunen. Langs Kirkeveien og Nesveien vokste det på slutten av 1800-tallet fram en
boligbebyggelse i hovedsak satt opp av arbeidsstokken ved industrien på Valle og Greåker.
Med etableringen av Smaalensbanen i 1879 fikk Valle et eget stoppested (revet 1929) for jernbanen.
Det viktigste transportleddet ned til teglverkene og Fredrikstad var imidlertid fortsatt Glomma, og de
«Trippebåter» som hadde anløpssted langs elven, blant annet på Nesberget øst for Valle kulturmiljø.
Den historiske bebyggelsen i Valle kulturmiljø utgjøres i dag av mer eller mindre intakte gårdstun og
bevarte driftsbygninger. Det finnes et flertall bygninger fra 1800-tallet som er typiske for epoken og
oppført i SEFRAK-registeret. Det sørligste Valletunet, med hovedbygning og låve fra 1904, har en
intakt tunform, men har som følge av utbyggingen langs Bjørnengveien fått sin historiske lesbarhet
forringet. Annen bebyggelse i kulturmiljøet er nyere og uten nevneverdig kulturhistorisk betydning, og
har tilkommet i forbindelse med utparsellering av mindre boligeiendommer ved tunene.
Øst for jernbanen, i Østre Valleveien, ligger en liten husklynge fra slutten av 1800-tallet. Flere av
bygningene er oppført i SEFRAK-registeret, men de har alle gjennomgått endringer i forhold til sine
eksteriører samtidig som området rundt har gjennomgått en omfattende utbyggingsprosess i senere
år.
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Figur 6-6 Valle gård ligger i 1774 for seg selv
ut mot Visterflo og Glomma. Noe nordøst
sees bebyggelsen på Næs gård. Lenger sør
(langs gamle Kongeveien) ligger Omberg
gård. Kilde: Kartverket.

Figur 6-7 På flybildet fra 1947 ser man hvordan gårdsbebyggelsen ligger strukturert langs
veien inntil fjellknausen. Sammen med tunene rett øst for jernbanen har de dannet et
sammenhengende jordbruksmiljø frem til jernbanen kom i 1879. I dag er knausen Valle utbygd
med nyere bebyggelse, og øst for jernbanen er det tilkommet næringsbygg og industri.
Bjørnengveien med sin vegbru fra 1982 har bidratt ytterligere til en fragmentering av
kulturmiljøet. Kilde: Kartverket // Blom URBEX (Østfold skråfoto 2014).
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Figur 6-8 Valle kulturmiljø, nordre del sett fra Kirkeveien i nordøst. Bygningen til venstre er et
gammelt hønsehus fra tidlig 1900-tall (SEFRAK-ID 01063204014). Til høyre for veien står en
låve/fjøs fra omtrent samme tid (SEFRAK-ID 01063204012). Mellom disse bygningene ser man
et godt bevart hvitt bolighus (SEFRAK-ID 01063204017) fra tidlig 1900-tall.
6.1.3 Verdi
Løsfunnene fra steinalderen er vanlig forekommende enkeltobjekter ute av opprinnelig kontekst. Disse
indikerer imidlertid at det kan finnes flere boplasser fra steinalderen i området. Det er flere
helleristning- og skålgropfelt fra bronsealderen i miljøet som er representative for epoken. Utbygging i
området har i noen grad forringet opplevelsesverdien til disse. Båtgraven på Valle gård utmerker seg
ved at den kan settes i sammenheng med en båtgravskikk som har eksistert på Rolvsøy i yngre
jernalder, bl.a. Tuneskipet. Den arkeologiske verdien vurderes dermed som liten til middels stor.
Når det gjelder nyere tids kulturminner representerer den godt bevarte, men vanlig forekommende
bebyggelsen i Valle arbeider- og jordbruksbosetning fra slutten av 1800-tallet, og utviklingen av stedet
fra jordbruksbosetningsområde til et mindre tettstedsområde. I dag er kulturmiljøet til dels fragmentert
som følge av nyere bebyggelse og infrastruktur.
Kulturmiljøet vurderes samlet sett å ha liten til middels kulturhistorisk verdi.
Liten

Stor

6.1.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Nytt dobbeltspor legges parallelt med eksisterende jernbanelinje og kommer ikke i direkte konflikt med
registrerte kulturminner innenfor kulturmiljøet, se figur 6-9. Anlegget vil imidlertid innebære et noe
større arealbeslag enn eksisterende jernbanelinje, og vil derfor innebære nærføring til et automatisk
fredet skålgropfelt (AL 226493-1).
På grunn av at eksisterende jernbanelinje og utbyggingen øst for jernbanelinjen allerede har hatt en
fragmenterende virkning på opplevelsen av kulturmiljøet, vurderes alternativet ikke å påvirke
kulturmiljøet nevneverdig utover slik det er i dagens situasjon.
Det må tas høyde for at etablering av nytt dobbeltspor vil innebære mulig konflikt med hittil ukjente
automatisk fredete kulturminner under bakken i de dyrkede områdene.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten til middels og konsekvensen blir ubetydelig (0).
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Figur 6-9 Alternativ 1A og søndre del av kulturmiljø Valle sett i fugleperspektiv fra øst.
Bjørnengveien med ny vegbru på tvers i midten av bildet. De bygninger som må rives i
forbindelse med etablering av fv. 109 er ikke markert med rødt (slik resten av visualiseringene i
denne rapporten) da de omfattes av et annet tiltak.
Alternativ 5cH/5cL
Alternativene er sammenfallende med alternativ 1a innenfor kulturmiljø 1 Valle.
Alternativ 4bH/4bL
Alternativ 4bH og 4bL er identiske innenfor kulturmiljø Valle. Alternativene innebærer omfattende
utvidelse av dagens sporområde innenfor kulturmiljøet, se figur 6-10. Først og fremst gjelder det et
stort arealbeslag på dyrka mark nordvest for dagens jernbanelinje. Nytt dobbeltspor og spor til
godsterminal vil her innebære mulig konflikt med uregistrerte kulturminner under bakken. Det samme
gjelder etablering av rømningsplass nedenfor Vallefjellet.
Anleggsgrensen på jordet vest for dagens jernbanelinje, nord for Bjørnengveien, vil ligge tett opp til,
men ikke berøre to automatisk fredete bergkunstfelt (AL 225893-1 og AL 225894). Ved Kirkeveien,
lenger nord, vil rigg- og anleggsområde innebære nærføring til en mindre SEFRAK-registrert bygning
(SEFRAK-ID 01063203008).
Samlet sett vil alternativet bidra til ytterligere fragmentering av kulturmiljøet. På grunn av at
eksisterende jernbanelinje og utbyggingen østover allerede har hatt en fragmenterende virkning på
opplevelsen av kulturmiljøet, trekkes de negative konsekvensene av alternativet ned.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten til middels og konsekvensen blir liten negativ (-)
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Figur 6-10 Alternativ 4bH/4bL. Søndre del av kulturmiljø Valle. Rolvsøy godsterminal til venstre
i bildet, Bjørnengveien med ny vegbru på tvers i midten. Sett i fugleperspektiv fra øst.
0-alternativet
Dagens bruk av området er en kombinasjon av boliger, jordbruk, næring og infrastruktur. 0-alternativet
er dagens situasjon med fortsatt bruk av eksisterende jernbanelinje. Utbygging av fv. 109 vurderes
ikke å endre konsekvensen. Alternativet har ingen konsekvens.

Kulturmiljø 2 Nes
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, gårdsmiljøer
6.2.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres av småbruksbebyggelse fra 1700- og 1800-tallet med beliggenhet på et
høydedrag ut mot Glomma, tydelig markert i det flate landskapet. Den historiske bebyggelsen med
dyrka mark ligger langs Nesveien og Elvenesveien, som utgjør historisk strukturerende vegfar.
Steinalderfunn og helleristninger fra bronsealderen er med på å gi tidsdybde til miljøet. Nærmest i vest
går dagens jernbanelinje, og i nord er det et moderne boligområde rundt Rolvsøy kirke.
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Figur 6-11: Registreringer i kulturmiljø 2 Nes. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for videre
informasjon om bygningene.
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6.2.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Nes («Næs») gård er en av de eldste gårdene på Rolvsøy og kan ha blitt ryddet allerede for ca. 3000
år siden [14]. Innenfor miljøet er det funnet en tykknakket flintøks fra yngre steinalder (C13422), men
funnstedet kan ikke nøyaktig lokaliseres. Funnet indikerer imidlertid at det kan finnes bosetningsspor
fra steinalderen i området.
Fra bronsealderen er det gjort funn av en flintdolk (C11308) som ikke er kartfestet. Lengst nord i
miljøet, øst for Nesveien og mellom to hus, er det registrert et skålgropfelt med 20 groper, AL 58779.
Feltet er til dels skadet. Et stykke sørover, på vestre side av Sandloveien, ligger et helleristningsfelt
bestående av en spiral hugget inn i berget, AL 30206. Begge feltene er automatisk fredet og ligger på
samme høydedrag et stykke opp fra Visterflo. I bronsealderen lå imidlertid disse feltene like i
sjøkanten.
På Nes skal det ha også ha ligget en eller flere gravhauger fra jernalderen, AL 62681, men disse skal
ha blitt fjernet senest 1965. Lokaliteten er ikke stedfestet i Askeladden da lokasjonen er usikker, men
den er oppgitt som del av beskrivelsene av funn fra haugen(e). Blant funnene er et sverd fra
vikingtiden (C11305), et kar av kleber (C11306) og et spyd av jern (C11307). Det er uklart om disse
funnene er fra en eller flere graver. Gravhaugen(e) skal ha ligget på bart fjell, noe som minsker
mulighetene for at det finnes rester etter disse under bakken. På Nes har det også blitt funnet en
bredegget øks av jern, som kan være fra jernalderen eller sen middelalder/nyere tid (C20751). Eksakt
kartfesting mangler. Både øksa og gravfunnene gir indikasjoner på at det kan finnes spor etter
bosetning fra jernalderen i området.
Nyere tids kulturminner
Nes gård har i alle tider hatt en sentral beliggenhet, både i forhold til veiene på land og ferdsel langs
med Visterflo og Glomma. På 1600- og 1700-tallet var gården lensmannsgård, hvor den deretter en tid
ble dragongård, det vil si en militær beredskapsgård.
Omkring år 1800 var det blitt tre gårdsbruk på Nes. Da Sanne- og Sollibrukene fra 1820-tallet flyttet
noe av virksomheten ned til Greåker, ble deler av det såkalte Neslandet tatt i bruk til bordtomter. Med
oppheving av sagbruksprivilegiene i 1860 opplevde regionen økonomisk og sosial vekst. Når
teglverksdriften senere begynte på Valleverkene nede ved Glomma i 1874, ble det stor tilflytting til
nærmiljøet, særlig i 1890-åra [14]. Trippebåtene hadde anløpssted på Nesberget. I likhet med langs
Kirkeveien på andre siden av åkeren, vokste det fram boligbebyggelse i hovedsak satt opp av
arbeidsstokken ved industrien på Valle og Greåker.
I dag finnes en del rester av småbruk, i hovedsak bolighus, langs Nesveien, Nedre Glomvei og
Elveveien. Like ved Nesveien 1 (SEFRAK-ID 01063202001-2) går vegen over jernbanen der Nes
Stoppested lå i sin tid. For øvrig finnes tett boligbebyggelse med villaer fra tidlig 1900-tallet i hager
regelmessig liggende inntil vegfarene. Den største andelen av bebyggelsen utgjør imidlertid boliger fra
etterkrigstiden og fremover. Dette har bidratt til en fragmentering av kulturmiljøet, og opplevelsen av
den kulturhistoriske sammenhengen som jordbruksmiljø, selv om det sees som positivt for
historieformidlingen at kulturmiljøet fremdeles har mye dyrka mark.
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Figur 6-13 Flybilde fra 1956 som viser Nes gård
(SEFRAK-ID 01063202001;003) og store
jordbrukslandskap som strekker sed helt ned til
elva. Mesteparten av bebyggelsen finnes enten
nede ved Glomma eller langs Nesveiens østre
side. Til høyre i bildet sees Rolvsøy kirke fra
1908. Kilde: Østfold fylkes billedarkiv.

Figur 6-14 Nesveien og kryssing av dagens jernbane til venstre i bildet. På det venstre tunet er
det bevart et bryggerhus (SEFRAK-ID 01063202002) og bolig (SEFRAK-ID 01063202001), begge
fra 1800-tallets 3. kvartal. På det eldre gårdstunet Nes, i midten av bildet, finnes et automatisk
fredet skålgropfelt (AL 58779). Øvrig bebyggelse er fra tidig 1900-tall, unntatt bolighuset
(SEFRAK-ID 01063202003) som er bygd på 1800-tallet. Kilde: Blom URBEX (Østfold skråfoto
2014).

6.2.3 Verdi
Det er registrert flere løsfunn fra steinalderen, bronsealderen og jernalderen, men disse er vanlig
forekommende enkeltobjekter. De to helleristningsfeltene er de eneste lokalitetene oppført i
Askeladden, og disse er representative for epoken (bronsealderen). Den arkeologiske verdien
vurderes derfor som liten til middels.
Miljøet er først og fremst et godt eksempel på den bosetningsutviklingen som fant sted i
Rolvsøyområdet fra slutten av 1800-tallet, hvor tidligere jordbruksbosetning gradvis har utviklet seg til
et tettbebygd område. Det til dels bevarte, men vanlig forekommende bygningsmiljøet, bidrar til å
formidle denne tidsdybden. Gårdsmiljøet på tunet Nes og det forholdsvis sjeldne partiet med dyrka
mark hele veien ned til elvebredden, er viktige for den historiske lesbarheten. Senere tids utbygging av
området, spesielt langs Nesveien, har forringet kulturmiljøet og redusert opplevelsen av
jordbruksmiljøet.
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Kulturmiljøet vurderes på bakgrunn av dette til å ha liten til middels kulturhistorisk verdi.
Liten

Stor

6.2.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Nytt dobbeltspor legges parallelt med eksisterende jernbanelinje og kommer ikke i direkte konflikt med
noen registrerte kulturminner. Anlegget vil imidlertid innebære et større arealbeslag enn eksisterende
jernbanelinje, se figur 6-15. Selv om kulturmiljøet til dels har blitt utbygd de seneste årene, vurderes
alternativet med hensyn til dette å kunne medføre en viss barrierevirkning mot vest og kirken. Dette vil
i neste rekke svekke den historiske lesbarheten rundt Rolvsøysund og sammenhengen mellom Nes,
Rolvsøy og Greåker. Ny jernbanebru vil i tillegg innebære konflikt med den bevarte gårdstrukturen i
Nesveien med dyrka mark ned mot elveleiet.
I forbindelse med anleggsperioden vil planlagt rigg- og anleggsområde innebære arealbeslag på jordet
mellom kulturmiljøet og eksisterende jernbanelinje. Det samme gjelder et noe mindre rigg- og
anleggsområde som er foreslått lagt på jordet ned mot elven, inntil brufestet. I den forbindelse er det
potensiale for at man kan støte på hittil ukjente arkeologiske kulturminner under bakken, men i hvilket
omfang er usikkert. Planlagte rigg- og anleggsområder vil i tillegg innebære nærføring til et automatisk
fredet bergkunstfelt (AL 58779-1).
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten til middels og konsekvensen blir liten negativ (–)

Figur 6-15 Alternativ 1a (og planlagt fv. 109) sett i fugleperspektiv fra nordøst. Kulturmiljø Nes
omfatter dyrka mark og bebyggelse langs Nesveien, til venstre i bildet. Rekustad kulturmiljø til
høyre. Visterflo i forgrunnen. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se
kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Alternativ 5cH/5cL
Alternativet er sammenfallende med alternativ 1a innenfor kulturmiljø 2 Nes.
Alternativ 4bH/4bL
Alternativ 4bH og 4bL er identiske innenfor kulturmiljø Nes. Nytt dobbeltspor legges vest for
eksisterende jernbanelinje og senere i betongtunnel under tettstedsbebyggelsen i nord, se figur 6-16.
Det ses som positivt for opplevelsen av kulturmiljøet at dagens jernbane legges ned, men dette
vurderes ikke å være utslagsgivende for omfanget i henhold til metodikken. Alternativet vurderes ikke
å ha noen konsekvenser for kulturmiljøet.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten til middels og konsekvensen blir ubetydelig (0).

Figur 6-16 Alternativ 4bH/4bL (og planlagt fv. 109) sett i fugleperspektiv fra nordøst. Rolvsøy
kulturmiljø i midten. Rekustad kulturmiljø til høyre. Røde bygninger rives (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
0-alternativet
0-alternativet er dagens situasjon med fortsatt bruk av eksisterende jernbanelinje. Det er vedtatt
infrastrukturtiltak nord for kulturmiljøet (fv. 109), men det foreligger ingen vedtatte planer som vurderes
å ville forandre konsekvensen. Alternativet har ingen konsekvens.
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Kulturmiljø 3 Rolvsøy
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, gårdsmiljøer, urbane kulturmiljøer
6.3.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres ut fra sin nåværende og historiske funksjon som knutepunkt og
omlastingsplass mellom Visterflo og Glomma, samt som vegforbindelse mellom Rolvsøy og Greåker.
Elveleiet har vært strukturerende for lokalisering av bosetning og ferdselsårer som inngår i dagens
kulturmiljø, bl.a. historiske vegfar og automatisk fredete kulturminner. Kirkens beliggenhet ved sundet
utgjør et visuelt landemerke. Kulturmiljøet grenser mot gårdsmiljøet Rekustad i vest, Rolvsøysund bru
i øst, og Nes i sør, se figur 6-17.
6.3.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Kulturmiljøet inneholder ingen registrerte automatisk fredete kulturminner.
Nyere tids kulturminner
Bebyggelsen innenfor kulturmiljøet er i hovedsak fra 1900-tallet og ligger strukturert etter
Rolvsøyveien, Kirkeveien, elva og det historiske veifaret langs Nesveien fra Glemmen og Fredrikstad.
Rolvsøy var inntil midten av 1800-tallet et jordbruksdistrikt. Med opphevelsen av sagbruksprivilegiene i
1860 økte trelasthandelen og industrivirksomheten i regionen, og som følge av det gjennomgikk
Rolvsøysund en betydelig boligvekst. Greåker, på andre siden av elven, hadde mer aktivitet og
utvikling knyttet til dette, men flere kulturhistoriske og SEFRAK-registrerte bygninger i Rolvsøysund fra
denne tid vitner fortsatt om Rolvsøysunds raske utvikling fra gårdsmiljø til tettsted. I 1860-årene gikk
også veimyndighetene inn for at hovedveien mellom København og Kristiania skulle gå langs Visterflo
fra Solli til Greåker, istedenfor langs traseen hvor dagens E6 ligger i dag. Løsningen forutsatte bro
over Rolvsøysund som ble innviet i 1869.
Rolvsøy kirke er et sentralt historiefortellende element knyttet til befolkningsveksten i området da Tune
kirke ble ansett for å ligge for langt unna [15]. Den nye kirken, tegnet av Gustav Guldbrandsen, ble
derfor innviet som annekskirke til Tune i 1908, men ble etter hvert hovedkirke for Rolvsøy i 1911.
Prestegården ble oppført i 1908 og var en tid barndomshjem for arkitekten Ove Bang, sønn til
sognepresten [16]. Nordøst for kirken ble et gravkapell oppført i 1924. Kirkegården ble utvidet mot
nord i 1949. Prestegården var i bruk frem til 1987, da den ble revet, og tomten lagt ut til kirkegård [17].
I dag utgjør Rolvsøy kirke sammen med gravlunden et markant innslag i kulturmiljøet og oppfattes
som et landemerke fra avstand.
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Figur 6-17: Registreringer i kulturmiljø 3 Rolvsøy. NB!, Rolvsøy kirke fra 1908 er markert med
nr. 85312 (Askeladden). Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for videre informasjon om
bygningene.
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Figur 6-18 Nordre del av kulturmiljøet Rolvsøy er strukturert langs Visterflo og Soliveien.
Bebyggelsen er i hovedsak nyere, men her finnes også flere bygninger fra tidlig 1900-tallet, og
et antall SEFRAK-registrerte bygninger (SEFRAK-ID 01063203003;004;006). I bakgrunnen
kulturmiljøet Rekustad gårdsmiljø. Bildet er tatt fra Greåker fort.
Kulturmiljøet spilte også en rolle i forbindelse med hendelser knyttet til Greåker fort under 2.
verdenskrig. I april 1940 kom den tyske okkupasjonsstyrken fra Fredrikstad på vei mot Sarpsborg og
Halden. Brua over Visterflo var sperret, og når okkupasjonsstyrken nærmet seg elva åpnet det norske
forsvaret ild fra Greåker fort. Tyskerne besvarte ilden, og fortet skal over en tid ha vært angrepet av
tysk feltartilleri ved Rolvsøy kirke, ca. 900 meter unna. I sluttfasen av kampen krysset en tysk
støttetropp elven ved å bruke jernbanebrua.

Figur 6-19 Flybilde fra 1956.
Her sees Rolvsøy gårdsmiljøer
og tettstedsbebyggelse, samt
Valle (nede i venstre hjørnet)
og Greåker på andre siden
Visterflo. Kilde: Østfold fylkes
billedarkiv

Figur 6-20 Rolvsøy kirke fra 1908 sett fra Nesveien i øst. Eksisterende jernbane ligger så lavt i
terrenget at den er vanskelig å se.
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Figur 6-21 Bolighus og fjøs fra slutten av
1800-tallet like ved brufestet, jmf. bildet
ovenfor (SEFRAK-ID 01063203001 og
01063203002).

Figur 6-22 Nes krets fikk en ny
folkeskolebygning i 1913. I dag har bygningen
blitt modernisert, men brukes fortsatt som
skole, nå Seiersborg videregående skole.
Kilde: Tune og Rolvsøy Herreder (1919)

Figur 6-23 Fotografi fra 1910. Parti fra Greåker
ved Rolvsøysund bru, i forgrunnen Rolvsøy.
Til venstre i bilde ses bolighus (SEFRAK-ID
01063203001) og fjøs (SEFRAK-ID
01063203002) på Soliveien. Bygningene til
høyre er i dag borte. På andre siden av brua
ses et bolighus med SEFRAK-ID 01300406014,
som tilhør Greåker kulturmiljø. Kilde: Tune og
Rolvsøy Herreder (1919)

Figur 6-24 Fotografi fra øst, ukjent dato, som
viser Rolvsøy kirke og prestegård, begge fra
1908. Kilde: Sarpsborg kommunes
fotosamling

6.3.3 Verdi
Kulturmiljøets elvenære plassering og funksjon som knutepunkt og omlastningsplass i nyere tid gir det
en sentral plass i en lokal- og regionalhistorisk sammenheng. Den kulturhistorisk betydningsfulle
Rolvsøy kirke utgjør sammen med gravlunden et markant innslag i kulturmiljøet og oppfattes med sitt
tårn som et landemerke fra avstand. I tillegg inneholder kulturmiljøet andre enkelte bygninger med
arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter. Ikke minst gjelder dette det godt bevarte tunet nede ved
brufestet og elva. Det finnes derfor flere historiske elementer som bidrar til å gi Rolvsøy middels verdi.
Samtidig har senere års utbygginger, både hva gjelder boligfelt og infrastruktur, medført at det
historiske kulturmiljøet er betydelig endret og den samlete verdien noe redusert.
Kulturmiljøet vurderes på bakgrunn av dette å ha liten til middels kulturhistorisk verdi.
Liten

Stor
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6.3.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Nytt dobbeltspor legges parallelt, på østsiden av eksisterende jernbanelinje, se figur 6-15 under
kapittel 6.2.4. Alternativet kommer ikke i konflikt med registrerte kulturminner innenfor kulturmiljøet og
vurderes stort sett å ikke endre den historiske lesbarheten av miljøet. Rolvsøy kirke sin status som
landemerke i landskapsrommet ivaretas, jf. figur 6-25. Ny bru vil dog være betydelig større enn
dagens bru og bli et dominerende element i landskapet og dermed svekke den historiske
sammenhengen slik den oppleves i dag, se figur 6-26.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten til middels og konsekvensen blir liten negativ (-).

Figur 6-25 Alternativ 1a sett fra bakkeplan i Nesveien. Rolvsøy kirke vil herfra fortsatt være fullt
synlig og overordnet øvrig bebyggelse.

Figur 6-26 Alternativ 1a sett fra bakkeplan i Rolvsøy kulturmiljø hvor Soliveien møter gangbrua
fra 1926. Nytt dobbeltspor legges på ny brukonstruksjon øst for eksisterende jernbanelinje.
Eksisterende jernbanebru forutsettes revet. Røde bygninger rives (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Alternativ 5cH/5cL
Alternativene er sammenfallende med alternativ 1a innenfor kulturmiljø 3 Rolvsøy.
Alternativ 4bH/4bL
Alternativ 4bH og 4bL er identiske innenfor kulturmiljø Rolvsøy. Nytt dobbeltspor innebærer store
arealbeslag innenfor kulturmiljøet, se figur 6-16 (under kapittel 6.2.4 og figur 6-27. Jernbanen legges i
betongtunnel gjennom deler av kulturmiljøet for deretter å videreføres i ny bru ved Soliveien og over
Rolvsøysund.
I forbindelse med anleggsfasen vil tiltaket innebære riving av et stort antall bygninger. En åpen
byggegrop legges på jordet vest for Rolvsøy kirke hvor det finnes funnpotensiale for arkeologi. Deler
av dette arealet er imidlertid regulert til utbygging. Omfanget regnes derfor her for å være intet.
Av de bygninger som berøres finnes to SEFRAK-registrerte bolighus (SEFRAK-ID 01063203003;006)
fra andre halvparten av 1800-tallet med liten kulturhistorisk verdi. Øvrig bebyggelse er nyere og uten
nevneverdig kulturhistorisk betydning.
Ny jernbanebru forutsetter en omlegging av Soliveien i høyde med dagens T-kryss mot fv.112. Brua
krysser deretter Visterflo på pilarer. Høyde fra vannspeil (ved normal vannstand) til overkant
konstruksjon vil være ca. 10 meter. Brua vil krysse diagonalt over Rolvsøysund i retning nordøst og
bryter derfor med de eksisterende bruenes krysning i sørøstlig retning Anlegget vil derfor utgjøre et
fremmed innslag og svekke den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøet og dets omgivelser på
motsatt side av sundet.

Figur 6-27 Alternativ 4bH/4bL (og planlagt fv. 109). Nytt dobbeltspor i betongtunnel (cut &
cover-løsning) på jordet nordvest for Rolvsøy kirke. Felt med mørkere grønnfarge reetableres.
Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
Samtidig er kulturmiljøet allerede noe fragmentert grunnet utbygging av infrastruktur og bebyggelse.
Planlagt bru for fv.109 vil bidra ytterligere til dette og kvitterer således ut noe av dobbeltsporets
negative omfang. Det ses for øvrig som positivt at alternativet ikke berører kulturmiljøets
nøkkelverdier, slik som kirken og øvrig kulturhistorisk bebyggelse.
Samlet sett vurderes alternativet å svekke den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøet og
koblingen til Visterflo.
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Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten til middels og konsekvensen blir liten negativ (-).
0-alternativet
Ny fv. 109 forutsettes bygget og innebærer utbygging av eksisterende infrastruktur samt etablering av
ny bru over sundet. Tiltaket vil innebære arealbeslag i bebyggelse og dyrka mark hvor det finnes
funnpotensiale for arkeologi under bakken. Omlegging av Soliveien i bue nordover innebærer
ytterligere arealbeslag og vil bidra til en barrierevirkning mellom tettstedbebyggelsen og Rekustad
gårdsmiljø. I tillegg er et areal på jordet i sørvest regulert til utbygging. Ny trasé for fv. 109 er vurdert i
egen konsekvensutredning for vegprosjektet. I konsekvensutredning for Østfoldbanen tas derfor ikke
fv. 109 med i vurderingen og tiltaket medfører følgelig ingen konsekvens for kulturmiljø.
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Kulturmiljø 4 Rekustad gårdsmiljø
Registreringskategori: Gårdsmiljøer
6.4.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres av den elvenære historiske gårdsbebyggelsen på Rekustad samt det åpne
gårdslandskapet som omgir den. Et gravfelt og andre arkeologiske funn vitner om lang
bosetningskontinuitet i området. Avgrensningen følger utstrekningen av den dyrkede jorden langs
Hatteveien i sør og Soliveien/Fv.112 i øst mot Visterflo, se figur 6-29. Kulturmiljøet ligger opp mot
tettstedet Rolvsøy.

6.4.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner

Figur 6-28 Rekustad gårdsmiljø med store arealer dyrka mark, samt historiske tun med
SEFRAK-registrert bebyggelse i midten av bildet. I forgrunnen ses kulturmiljøet Rolvsøy. Bildet
er tatt fra Greåker fort.
Nord for Hatteveien er det gjort funn av et beslag i bronse fra uviss tid, AL 30199. Lokaliteten er ikke
fredet. Et stykke rett østover på jordet er det registrert to stolpehull fra jernalderen og et ildsted fra
middelalderen som alle er gravd ut og fjernet, AL 226122. På Rekustad Mellom ligger et automatisk
fredet gravfelt fra jernalderen bestående av minst 12 gravhauger, AL 29643.
Det er også registrert jernaldergraver utenfor miljøet. Det berømte Tuneskipet, som i dag er utstilt på
Vikingskipsmuseet på Bygdøy i Oslo, ble funnet i en grav nord for miljøet, og er en av flere båtgraver
fra yngre jernalder som er påvist på Rolvsøy. Disse gravminnene må forstås som uttrykk for en
maktelite som hadde fotfeste her i jernalderen.
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Figur 6-29 Registreringer i kulturmiljø 4 Rekustad gårdsmiljø. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller
for videre informasjon om bygningene.
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Nyere tids kulturminner
Hva gjelder nyere tids kulturminner utgjøres de av den historiske gårdsbebyggelsen på Rekustad.
Denne er strukturert rundt en skogkledd rygg i landskapet hvor fjellet til dels ligger i dagen. Gården har
anselig alder og var ifølge Eliassen allerede i 1593 delt i fire bruk [18].

Figur 6-30 På dette milekartet fra 1770-årene ser vi området langs Visterflo med Rekustad i vest
og «Sund-plasserne» i øst. De tre Rekustadtunene ligger fortsatt på samme sted. Kilde:
Kartverket
På det vestre tunet står et godt bevart bolighus som ifølge Norske gardsbruk [13] er oppført i 1843
(SEFRAK-ID 01063209036). Øvrige driftsbygninger er fra 1920-30-tallet. Gårdsbebyggelsen er oppført
med en tydelig struktur hvor bygningene ligger på rekke, hvilket er typisk for epoken. På østsiden av
skogbrynet ligger ytterligere historisk bebyggelse, også her på rekke. Bygningsmiljøet inneholder flere
kulturhistorisk verdifulle bolighus og driftsbygninger som i sin tur er fordelt over flere tun. Flere av dem
er oppført på 1700-tallet (SEFRAK-ID 01063209027-29). Noe ny kompletterende bebyggelse er
oppført i senere år. Sett sammen med utbyggingene i sør har det bidratt til en fragmentering av
kulturmiljøet.

Figur 6-31 Rekustad gårdsmiljø i 1947 og 2017. Tunene og bebyggelsen kan fortsatt oppleves
forholdvis isolert selv om området for øvrig har blitt bygget ut. Kilde: Kartverket // Blom URBEX
(Østfold skråfoto 2014).
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Figur 6-32 Rekustadbebyggelsen (SEFRAK-ID 01063209007-010, 01063209028-029;032) har god
utsyn der den ligger ved en langstrakt skogkledd knaus mitt i jordbrukslandsakpet nord for
Rolvsøy kirke. Her sett fra øst, Soliveien/fv.112.

6.4.3 Verdi
Verdiene som knytter seg til de arkeologiske kulturminnene representeres av et gravfelt fra
jernalderen, samt noen utgravde bosetningsspor og et løsfunn fra uviss tid. Gravfeltet er representativt
for sin epoke. Den arkeologiske verdien vurderes som liten til middels stor.
Den historiske gårdsbebyggelsen har i stor grad bevarte tunformer og inneholder flere bygninger med
kulturhistorisk betydning. Bebyggelsen er imidlertid forholdsvis vanlig. Kulturmiljøet vurderes på
bakgrunn av dette til å ha liten til middels verdi.
Liten

Stor

6.4.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Ny jernbanebru vil i begrenset grad være synlig fra de historiske gårdstunene, men legges blant
eksisterende bebyggelse og infrastruktur, samt øst for omlagt fv.112 og ny bru for fv. 109. Se figur
6-15 under kapittel 6.2.4. Alternativet vurderes derfor stort sett ikke å endre de historiske
sammenhengene mellom kulturmiljøet og dets omgivelser.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten til middels og konsekvensen blir ubetydelig (0).
Alternativ 5cH/5cL
Alternativet er sammenfallende med alternativ 1a innenfor kulturmiljø 4 Rekustad.
Alternativ 4bH/4bL
Alternativ 4bH og 4bL er identiske innenfor kulturmiljø Rekustad. Nytt dobbeltspor legges i
betongtunnel (cut & cover-løsning) og vil ikke være synlig fra kulturmiljøet, se figur 6-16 under kapittel
6.2.4. Imidlertid vil ny jernbanebru i begrenset grad bli synlig fra de historiske gårdstunene. Den
legges dog blant eksisterende bebyggelse og infrastruktur, samt øst for ny fv.112, og vurderes derfor
stort sett ikke å påvirke opplevelsen av eller de historiske sammenhengene mellom kulturmiljøet og
dets omgivelser.
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Et rigg- og anleggsområde planlegges på dyrka mark i østre delen av kulturmiljøet. Arealbeslaget kan
i den forbindelse komme i konflikt med hittil ukjente arkeologiske kulturminner under bakken, men i
hvilket omfang er usikkert.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten til middels og konsekvensen blir ubetydelig (0).
0-alternativet
Ny fv. 109 innebærer utbygging og delvis omlagt trasé av eksisterende veg i sør og øst av
kulturmiljøet. Det innebærer arealbeslag i bebyggelse og dyrka mark med funnpotensiale. Ny trasé for
fv. 109 er vurdert i egen konsekvensutredning for vegprosjektet. I konsekvensutredning for
Østfoldbanen tas derfor ikke fv. 109 med i vurderingen og tiltaket medfører følgelig ingen konsekvens
for kulturmiljø.

Kulturmiljø 5 Rolvsøysund
Registreringskategori: Teknisk/industrielle kulturmiljøer

6.5.1 Avgrensning
Definisjonen av kulturmiljøet tar utgangspunkt i dets funksjon som et historisk vegkryss,
omlastingspunkt, ankringsplass og vinterveg. Møtet mellom Rolvsøy og Glomma via Visterflo har vært
et sentralt knutepunkt for transport på vann, før forbindelsen mellom Greåkersida og Rolvsøysida ble
etablert med bruer i nyere tid. Landskapet og vannlinjene fungerer som naturlig avgrensning, men den
sterke historiske og funksjonelle koblingen til kulturmiljøene Rolvsøy og Greåker innebærer at
grensene til en viss grad overlapper hverandre.
6.5.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Det er ikke registrert verken arkeologiske kulturminner i strandkanten eller marinarkeologiske
kulturminner (i vann) i kulturmiljøet [19].
Nyere tids kulturminner
Kulturmiljøet har siden begynnelsen av 1800-tallet vært et regionalt knutepunkt for ferdsel, både
langsmed elva og for overfart mellom Rolvsøy og Greåker. Kulturmiljøene på hver sin side av Visterflo
er en viktig del for å forstå historien til bruene, og vise versa.

Figur 6-33 Visterflo, retning nord. Til venstre bebyggelsen langs Soliveien i kulturmiljø
Rolvsøy, til høyre Greåker.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

73 av 206
ICP-16-A-25225
02A
25.01.2019

Figur 6-34: Registreringer ved kulturmiljø 5 Rolvsøysund. Den midterste brua er gangbru.
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Før de eksisterende brusystemene har miljøet fungert som sundplass med ferjemann. På slutten av
1800-tallet ble det i tillegg omlastningsplass for treindustrien. Rolvsøysund bru ble bygd i 1926 som
erstatning for en eldre bru fra 1860-årene. I 1972 mistet den funksjonen som kjørebru da rv. 109
(nåværende fv. 109) ble ledet over ny bru. Siden da har den gamle brua fungert som gang- og
sykkelveg. Eksisterende jernbanebru går rett sør for gamle Rolvsøysund bru og stammer fra samme
tid. Sett sammen representerer bruene kontinuitet og utgjør et godt eksempel på teknisk-industriell
kulturhistorie.
Under andre verdenskrig utgjorde bruene viktig infrastruktur for så vel motstandsbevegelsen som
okkupasjonsmakten, og de skal derfor også ses i sammenheng med Greåker fort samt to bunkerser
som ligger langs østre elvebredd. Bruene og overfarten ligger og lå innenfor siktsektoren til Greåker
fort.
Figur 6-35 Den første brua 1869 – 1926.
Brukstid 57 år. Bildet er tatt ca. 1910.
Kilde: Sarpsborg kommunes fotoarkiv

Figur 6-36 Den gamle brua med de karakteristiske armaturene sine, samt jernbanebrua fra
1920-tallet før og etter ombyggingen; bildet til høyre er datert til 1879 (kilde: Norsk
Jernbanemuseum).
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6.5.3 Verdi
Kulturmiljøet Rolvsøysund har kulturhistorisk betydning fordi det består av historiske vegfar og utgjør
et knutepunkt som representerer elvas betydning for utviklingen av regionen. Kulturmiljøet har også
verdier knyttet til de veg- og jernbanehistoriske anleggene og hvordan disse symboliserer kontakten
mellom Rolvsøy og Greåker. De eksisterende eldre veg- og jernbanebruene er med hensyn til
utforming og konstruksjon representative for epoken, samtidig som konstruksjonene har arkitektoniske
kvaliteter. Kulturmiljøet vurderes på bakgrunn av dette til å ha liten til middels kulturhistorisk verdi.
Liten

Stor

6.5.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Ny jernbanebru vil krysse sundet rett sør for eksisterende jernbanebru med delvis overlapping i øst.
Konstruksjonen, som i overkant av dekket har en høyde på 22 meter over vannet, vurderes å ha en
kraftig barrierevirkning og utgjøre et dominerende innslag i kulturmiljøet, spesielt sett fra gangbrua, jf.
figur 6-26 under kapittel 6.3.4. Alternativet vil imidlertid ikke komme i konflikt med registrerte
kulturminner innenfor kulturmiljøet.
Det ses for øvrig som positivt at gangbrua fra 1926 bevares.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten til middels og konsekvensen blir liten negativ (-).

Figur 6-37 Alternativ 1a (og planlagt ny fv. 109) sett i fugleperspektiv fra vest. Eksisterende
jernbane rives og erstattes av ny. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se
kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Alternativ 5cH/5cL
Alternativene er sammenfallende med alternativ 1a innenfor kulturmiljø 5 Rolvsøysund.
Alternativ 4bH/4bL
Alternativ 4bH og 4bL er identiske innenfor kulturmiljø Rolvsøysund. Alternativet innebærer at ny
jernbanebru legges nord for både eksisterende vegbru, og vedtatt ny vegbru for fv. 109, se figur 6-38.
Det vil derfor utgjøre et fremmed innslag i kulturmiljøet, samtidig som denne delen av sundet må
forventes å bli fragmentert uansett. Alternativet vil ikke komme i konflikt med registrerte kulturminner
innenfor kulturmiljøet.

Figur 6-38 Alternativ 4bH/4bL (og planlagt ny fv. 109) sett i fugleperspektiv fra vest. Ny
jernbanebru legges nord (helt til venstre i bildet) for eksisterende og planlagt infrastruktur.
Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
Det sees for øvrig som positivt med en mer nordlig plassering av ny jernbanebru da dette åpner for
mindre infrastruktur i søndre delen av Visterflo, og for at gangbruen fra 1926 ikke vil bli underordnet ny
brukonstruksjon.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten til middels og konsekvensen blir liten negativ (-).
0-alternativet
Ny fv. 109 forutsettes bygget og innebærer utbygging av eksisterende infrastruktur samt etablering av
ny bru over sundet. Ny bru legges parallelt ca. 50 meter nord for eksisterende vegbru som vil tas i
bruk som gang og sykkelveg. Ny trasé for fv. 109 er vurdert i egen konsekvensutredning for
vegprosjektet. I konsekvensutredning for Østfoldbanen tas derfor ikke fv. 109 med i vurderingen og
tiltaket medfører følgelig ingen konsekvens for kulturmiljø.
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Kulturmiljø 6 Greåker
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, urbane kulturmiljøer
6.6.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres utfra sin elvenære boligbebyggelse fra tiden rundt århundreskiftet 18-1900 som
er strukturert langs Greåkerveien og Ekebergveien. Regionale ferdselsårer, veg og jernbane har skapt
gode infrastrukturelle forutsetninger for utviklingen av Greåker som industri- og tettsted. Elvene, veg
og jernbane har derfor vært avgjørende faktorer for stedets utvikling. Samtidig finnes det også
arkeologiske spor fra steinalderen og bronsealderen som gir området stor tidsdybde. Avgrensningen
følger Visterflo i vest. I øst grenser kulturmiljøet mot kulturmiljøet Greåker fort.
6.6.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Det er registrert tre løsfunn i gjenstandsdatabasen MUSIT fra Greåker. Nordvest for skolen er det
funnet en tykknakket flintøks (C11304). Like øst for Opstadfjellet er det funnet en nakkebøyd
skafthulløks fra steinalderen (C8725), og videre sør for dette, nok en skafthulløks (C29114). Disse
løsfunnene indikerer at det finnes boplasser fra steinalderen i området.
På Opstadmoen, vest for Kleivaveien, ligger en automatisk fredet gravrøys, AL 9894-1. Like sør for
Greåker videregående skole ligger en utkastet gravrøys, AL 79105-1. Røysa er automatisk fredet. Like
inntil og rett nordvest for denne røysa ved skolen ligger nok en gravrøys, AL 9893-1. Denne har
imidlertid trolig blitt fjernet i nyere tid, og lokaliteten har derfor uavklart vernestatus. Alle de tre
gravrøysene kan dateres til bronsealderen.
Lenger nord i miljøet har det like inntil Årstadveien tidligere stått en bautastein fra jernalderen som nå
er fjernet, AL 29289-1. Det skal også fra jernalderen ha blitt funnet en knusestein i bergart (C21904)
på Opstadmoen ved Greåker bru.

Figur 6-39 Utsikt mot Rolvsøy kirke og
Rolvsøy bru. Sett fra fjellplatået ved Greåker
videregående skole hvor det er registrert to
gravrøyser. Sett mot sørvest.

Figur 6-40 Tykknakket flintøks fra
steinalderen funnet på Greåker (C11304).
Kilde: www.unimus.no
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Figur 6-41: Registreringer i kulturmiljø 6 Greåker. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for videre
informasjon om bygningene.
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Nyere tids kulturminner
Nyere tids kulturminner i kulturmiljøet tar utgangspunkt i den elvenære boligbebyggelsen som ble
oppført i forbindelse med at Greåker ble utskipningsplass for trelastindustrien (noe sør for
avgrensningen til dette kulturmiljøet). I 1820-årene ble denne trafikken i stor grad lagt til Sannesund
og Greåker istedenfor Fredrikstad [15]. Dette skulle igjen endres etter hvert. Med jernbanens åpning i
1879 fikk Greåker et eget stoppested. Det var rundt denne og langs det gamle gateløpet Greåkerveien
at brorparten av bebyggelsen ble etablert.
I dag finnes enkelte kulturhistorisk verdifulle bygninger av lokal betydning i miljøet som forteller om
utviklingen fra et elvenært boligstrøk til tettsted, og som med hensyn til utforming og funksjon er
representative for epoken de ble oppført i. I Greåkerveien 158 og 167 ligger to bolighus fra 1800-tallet
(SEFRAK-ID 01300406014, 01300406015) som begge er eksempler på godt bevarte bolighus i
tidstypisk sveitserstil. Den mest karakteristiske av bygningene er imidlertid den tidligere Greåker skole
i Greåkerveien 159. Skolebygningen er oppført i mur på begynnelsen av 1900-tallet, og stikker seg i
forhold til øvrig bebyggelse ut med hensyn til volum og materialbruk, hvilket var et tidstypisk grep for
offentlige bygninger. Under 2. verdenskrig ble skolen i tillegg annektert og brukt som fangeleir.
I Ekebergveien ligger lengst i nord to boliger fra tidlig mellomkrigstid oppført etter samme plan. Noe
lenger sør i Ekebergveien, langs elvebredden, finnes ytterligere bolighus fra 1800-tallets tredje og
fjerde kvartal. For øvrig preges kulturmiljøet, og spesielt den nordre delen, av bebyggelse fra
etterkrigstiden med ubetydelig kulturhistorisk verdi. Greåker frikirke, et kapell fra 1974, utmerker seg
med sin plassering rett ved vegen og må sies å være et representativt eksempel for epokens
arkitektur selv om den har liten kulturhistorisk verdi. Etter at den nye vegbrua over Visterflo samt fv.
109 var ferdig utbygd i 1970-årene ble nærområdet noe fragmentert og kulturmiljøets historiske
lesbarhet redusert.

Figur 6-42 Kart fra 1826 som viser sundet ved
Visterflo og Glomma. På østre side ligger
Greager som ved denne tiden var lite
utbygget. Hovedveifaret gikk nordover, ikke
østover som i dag. Kilde: Kartverket

Figur 6-43 Greåker og Greåkerveien i 1961.
Området var lite utbygget nord og øst for
jernbanen. Rv. 109 (nåværende fv. 109) var
enda ikke utvidet. Skolebygningen ses til
venstre i bildet. I forgrunnen ses også to eldre
bygninger som fortsatt står der (SEFRAK-ID
01300401002;003). Kilde: ostfoldmuseene.no

Nede ved elvebredden, på åsens vestside, finnes to bunkere i lik utførelse, se figur 6-45. De befinner
seg i dag på hva som synes å være et opparbeidet parkareal langs Visterveien ut mot Visterelva.
Begge hever seg i underkant av en meter over terrenget, og har avrundede kanter. Bunkeren mot øst,
inne på land og i tilknytning til Visterveien har mål omkring 4 x 7 meter, med lengderetning øst–vest.
Bunkeren mot vest ligger i tilknytning til skrenten ned mot elva. Den måler om lag 6 x 6 meter, og har
et synlig skyteskår mot sørvest (elva og den gamle brua) samt inngang på baksiden, mot nordøst.
Bunkeren er ikke lett tilgjengelig, da inngangen er nesten fullstendig gjenfylt.
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Figur 6-44 Boligbebyggelse på Greåkerveien (SEFRAK-ID 01300406014;015). Bildet er tatt fra
gangbrua på Rolvsøysida.

Figur 6-45 Bunkere ved Visterflo, sett mot sørvest. I bakgrunnen sees dagens vegbru.
6.6.3 Verdi
De arkeologiske kulturminnene strekker seg fra steinalderen til jernalderen, og er i hovedsak vanlig
forekommende enkeltobjekter. Unntakene er gravrøysene fra bronsealderen, men disse er dels
skadet. Den arkeologiske verdien vurderes derfor som liten.
Når det gjelder nyere tids kulturminner inneholder kulturmiljøet enkelte bygninger og kulturminner av
kulturhistorisk betydning. Blant disse utmerker spesielt den gamle skolen seg, samt de to bunkerne
som under okkupasjonstiden har hatt en funksjonell kobling til Greåker fort. Øvrig bebyggelse er
representativ for epoken og tidlig 1900-tallet, men er samtidig vanlig med begrenset kulturhistorisk
betydning. Kulturmiljøet har på grunn av senere tids utbygginger, både når det gjelder boliger og
infrastruktur, blitt fragmentert. Kulturmiljøet vurderes derfor til å ha liten kulturhistorisk verdi.
Liten

Stor

6.6.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Ny jernbanebru vil medføre riving av et småskala bygningsmiljø mellom dagens gangbru og
eksisterende jernbanebru bestående av blant annet to SEFRAK-registrerte bygninger av liten til
middels kulturhistorisk verdi (SEFRAK-ID 0130406014;015) samt Greåker frikirke, se figur 6-46.
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Tiltaket bryter i tillegg med kurvaturen til eksisterende jernbanelinje og det strukturerende vegfaret
Ekebergveien og reduserer på den måten den historiske lesbarheten av kulturmiljøet. Samtidig
forventes denne delen av kulturmiljøet uansett å bli fragmentert og skadet som følge av at ny fv. 109
vil bygges. Alternativet vil i noen grad forsterke fragmenteringen av kulturmiljøet.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten og konsekvensen blir liten negativ (-).

Figur 6-46 Alternativ 1a (og planlagt ny fv. 109) sett i fugleperspektiv fra sør. Ny
jernbanekonstruksjon vil medføre riving av flere eldre bygninger innenfor Greåker kulturmiljø,
som sees til høyre i bildet. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel
3.3 Usikkerhet).
Alternativ 5cH/5cL
Alternativet er sammenfallende med alternativ 1a innenfor kulturmiljø 6 Greåker.
Alternativ 4bH/4bL
Alternativ 4bH og 4bL er identiske innenfor kulturmiljø Greåker. Ny jernbanebru bygges i nordre del av
kulturmiljøet, se figur 6-47. Dette vil innebære riving av en båtbrygge som bidrar med
opplevelsesverdier, men alternativet kommer ikke i konflikt med registrerte automatisk fredete
kulturminner eller nyere tids kulturminner.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten og konsekvensen blir ubetydelig (0).
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Figur 6-47 Alternativ 4bH/4bL (og planlagt ny fv. 109) sett i fugleperspektiv fra sør. Ny
jernbanekonstruksjon i nordre del av Greåker kulturmiljø, som sees til høyre i bildet. Røde
bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
0-alternativet
Ny fv. 109 forutsettes bygget og vil innebære omfattende inngrep i området. Tiltaket vil ikke berøre
registrerte kulturminner, men vil utsette skytestillingene ved elvebredden for nærvirkning og gripe inn i
siktsektorene til disse. Ny trasé for fv. 109 er vurdert i egen konsekvensutredning for vegprosjektet. I
konsekvensutredning for Østfoldbanen tas derfor ikke fv. 109 med i vurderingen og tiltaket medfører
følgelig ingen konsekvens for kulturmiljø.

Kulturmiljø 7 Greåker fort
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, andre kulturmiljøer

6.7.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres av det fredete forsvarsanlegget som i 1903 ble etablert på Vetatoppen, på
toppen av Opstadfjellet, for å bli en del av Glommalinjen mot Sverige. Anlegget, som ble utvidet av
den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig, er et regionalt landemerke både visuelt og
kulturhistorisk. Selve fortet er anlagt med vid utsikt på en høyde med fjellanlegg, kanonstillinger og et
stort buet overbygget geværgalleri. Avgrensningen av miljøet tar utgangspunkt i fredningssonen, det
vil si funksjonen som fort og relasjonen mellom de bevarte enkeltminnene som tilhører det fredete
anlegget.
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6.7.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Innenfor Greåker fort skal det ha ligget en gravrøys før fortet ble anlagt, AL 19284. Røysa ble trolig
fjernet i forbindelse med oppføringen av anlegget, og det er i dag ingen rester etter den. Det skal også
ha blitt funnet en flintøks fra steinalderen i tilknytning til graven, men denne er ikke bevart. Både
graven og øksa signaliserer at berget som i dag huser fortet var bebodd allerede i steinalderen og
bronsealderen.
Nyere tids kulturminner
Greåker batteristilling ble etablert i 1903, på den vestre åsen nord for Greåker sentrum. Stillingen
hadde oppstillingsplass for 4 kanoner. Den ble utvidet til fort i 1908 for å bli en del av Glommalinjen
mot Sverige. Med det kom den i hovedtrekk å få den utformingen den har i dag [9]. Anlegget
inkluderer et tunnelsystem som forbinder noen av enkeltdelene med hverandre. Ingen bygninger som
tilhørte fortet står i dag, unntatt et tidligere ammunisjonshus samt to magasinbygninger fra 1915. Disse
ligger i Festningsveien 24 og 26 og er i dag ombygget til boliger. Anlegget omfatter også to bunkere
direkte ved Visterflo som utenverker/satellitter, jf. figur 6-49. Som krigshistoriske kulturminner er de
underordnet Greåker fort og de kan vanskelig forstås uten å plasseres i den sammenhengen. De
oppleves imidlertid som del av tettstedsbebyggelsen nede ved Visterflo og inngår derfor i kulturmiljøet
Greåker.

Figur 6-49 Illustrasjon som viser de forskjellige anleggene knyttet til Greåker fort.
Bakgrunnsbilde Kartverket // Blom URBEX (Østfold skråfoto 2014).
Fra nord er det adkomst via Festningsveien. Veien går forbi ammunisjonshuset, på vestsiden av åsen,
opp til den sentrale graven på toppen. Fra denne har det vært innganger til tunnelene. Disse er i dag
gjenmurt med betong som en del av senere tids sikring av anlegget. Daganleggene består av
geværgallerier mot vest, sør og delvis mot øst. Galleriene er nedsprengt i berget, med betongtak og
skyteskår utover. Mot vest og sør er to større, antatte maskingeværstillinger integrert som en utvidelse
i geværgalleriene. Mot nord finnes fire antatte maskingeværstillinger forbundet med en grunnere grav.
Innenfor geværgalleriene finnes fundamenter etter to kanonstillinger, begge med underjordisk
adkomst.
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Figur 6-50 Til venstre, tegning fra Riksarkivet: Forsvarets bygningstjeneste (nå Forsvarsbygg)
sin tegning over tunnelanlegg og daganlegg Greåker fort. Til høyre flybilde (Kartverket // Blom
URBEX (Østfold skråfoto 2014). Merk at nordre grav ikke er merket av tydelig i tegningen.
Med adkomst via det underjordiske anlegget og trapper ned under og langs østsiden av åsen, finnes
to skytestillinger i dagen. Disse har ikke adkomst nå, da det underjordiske anlegget er gjenmurt.
Fysisk tilgang i dagen er også vanskelig, da de ligger i ulendt terreng i fjellsiden mot øst.
Betongtakene på skytestillingene er synlige i dagen, mot øst fra det øvrige daganlegget på toppen av
åsen.
Ved adkomstveien opp mot daganleggets sentralgrav, på østsiden av veien og like nedenfor
informasjonstavlen er det tidligere ammunisjonshuset bevart. Fem andre bygninger er blitt integrert i
nybygg eller restaurert som en del av den nye boligbebyggelsen som er oppført på fortets nordvestlige
side de siste årene.
Fra anlegget og skytestillingene er det vid utsikt over Glomma, kulturmiljøet Nes, Visterflo og
eksisterende bruer, men også østover mot Greåker og Greåkerdalen, jf. figur 6-51 og figur 6-52.
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Figur 6-51 Utsikt fra mitraljøsestilling i sør. Visterflo, kulturmiljøet Nes, Rolvsøy, eksisterende
bruer, samt Rekustad gårdsmiljø i bakgrunnen til høyre. Siktsektoren understreker Greåker
forts strategiske plassering.

Figur 6-52 Utsikt fra Greåker fort mot øst, retning Greåkerfjellet. «Høkeredet» ligger i
skråningen nedenfor.
6.7.3 Verdi
Greåker fort ble opprinnelig etablert i 1903, og senere utvidet for å bli en del av Glommalinjen mot
Sverige i 1908 i forbindelse med nasjonens løsrivelse fra unionen, noe som gir det ytterligere
symbolverdi. Gamle adkomstveger nordfra, og brede siktsektorer utfra forsvarsanlegget over mot blant
annet Rolvsøy, vitner om plasseringens betydning i forhold til hensikten med forsvarsanlegget. Den
isolerte plasseringen i det bratte terrenget og åpne landskapet utgjør en viktig del av det
militærhistoriske anlegget, og må således opprettholdes for å kunne forstås.
Det eneste automatisk fredete kulturminnet innenfor miljøet er fjernet og bestod av en gravrøys fra
bronsealderen, samt en flintøks fra steinalderen. Verdiene er knyttet til Greåker fort som et
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militærhistorisk minnesmerke over 2. verdenskrig av nasjonal interesse. Anlegget er i sin helhet
forskriftsfredet iht. Kulturminneloven, oppført i forsvarets nasjonale verneplan, samt angitt på
kommuneplankartet som hensynssone for kulturmiljø med tilhørende båndleggings- (H710) og
vernebestemmelser (H570).

Kulturmiljøet vurderes på bakgrunn av dette til å ha stor kulturhistorisk verdi.
Liten

Stor

6.7.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Alternativet innebærer at nytt dobbeltspor går i tunnel i fjell under Greåker fort. Tiltaket vil berøre
sørøstlig del av fredningssonen til anlegget, men på en lavere høydekote enn hva «Høkeredet» ligger
på. Inngrepet vil innebære berøring med fredningssonen, hvilket utløser krav om
dispensasjonssøknad, og vil medføre nærføring til «Høkeredet», se figur 6-53.
Av visuelle aspekter vil ny jernbanebru og infrastruktur knyttet til nytt tunnelpåhugg utgjøre et fremmed
innslag i de siktsektorer som bidrar til forståelsen og opplevelsen av Greåker fort som historisk
avsondret utkikkspunkt. Dette gjelder først og fremst ved innsyn, eller fjernvirkning, mot fortet fra
historisk viktige plasser som bruene over Visterflo, se figur 6-54.

Figur 6-53 Alternativ 1a med tunnelpåhugg i øst vil innebære berøring med ytterkanten av
fredningssonen. Her sett fra Greåkerfjellet i øst.
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Figur 6-54 Alternativ 1a sett fra Rolvsøysund og eksisterende jernbanebru. Røde bygninger
rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
Når det gjelder utsyn, eller nærvirkning, vil tunnelpåhuggene ikke være fullt synlige fra skyteskår og
skytestillinger (jf. Viewshed-analyser som har blitt gjennomført, se vedlegg II) 3. Unntaket er
«Falkeredet», hvorfra østre tunnelpåhugg vil være synlig. Fortsettelsen av nytt dobbeltspor ut fra
fjellsidene i begge retninger vil imidlertid være synlige fra flere steder og vurderes å lede til en redusert
opplevelse av Greåker fort som et isolert miljø, se figur 6-55 og figur 6-56.

Figur 6-55 Alternativ 1a (og planlagt ny fv. 109) sett fra bakkeplan og en av mitraljøsestillingene
på Greåker fort, retning sørvest, over mot Rolvsøy og bruene. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

3 Viewshedanalysene viser at, av fem strategisk betydningsfulle ståsteder rundt om på fortet, vil det så
vidt være mulig å se det vestre tunnelpåhugget fra to punkter i sørvest på anlegningen. På motsatt
side i øst vil tunnelpåhugg være mulig å se fra et ståsted. Østre tunnelpåhugg vil dog være fullt synlig
sett fra Falkeredet som ligger rett nord.
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Figur 6-56 Alternativ 1a sett fra bakkeplan og en av skytestilingene retning øst over
Greåkerdalen.
Områdene nedenfor fortet er i stor grad utbygget. Dette har ført til en fragmentert historisk lesbarhet
som reduserer de negative aspektene av tiltaket, jf. figur 6-57 og figur 6-58. På tross av at området
rundt Greåker fort allerede er fragmentert vil en ny jernbanebru og tunnel bidra til å forsterke
fragmenteringen.

Figur 6-57 Alternativ 1a sett fra lavt fugleperspektiv langs planlagt ny fv. 109, fra sør. Greåker
fort ligger på toppen av fjellet. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se
kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Figur 6-58 Alternativ 1a sett fra bakkeplan i sørøst. Tunnelpåhugg i fjell.
Samlet sett vurderes alternativet å skade kulturmiljøet. Ikke fordi det innebærer faktiske inngrep i
kulturminnene innenfor fredningssonen, men fordi det med sin nærføring og sin effekt på innsyn og
utsyn vil redusere den historiske lesbarheten av anlegget.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor og konsekvensen blir stor negativ (---).
Alternativ 5cH/5cL
Alternativene er sammenfallende med alternativ 1a innenfor kulturmiljø 7 Greåker fort.
Alternativ 4bH/4cL
Alternativ 4bH og 4bL er identiske innenfor kulturmiljø Greåker fort. Alternativene innebærer at nytt
dobbeltspor legges i bru nord for eksisterende brusystemer. Tiltaket blir liggende nedenfor fortet og vil
i utgangspunktet utgjøre et fremmed innslag i de siktsektorer som oppleves fra fortet.
Samtidig er infrastrukturen over Visterflo utbygget i flere omganger, og siden fortets funksjon i stor
grad har handlet om å ha oversikt over slik infrastruktur, vurderes tiltaket i begrenset grad å påvirke
opplevelsen av Greåker fort som et isolert utkikkspunkt. Selve tunnelpåhugget blir liggende nord for
kulturmiljøet og vil ikke være synlig fra Greåker fort.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor og konsekvensen blir ubetydelig (0).
0-alternativet
Alternativet regner reguleringsplan for fv. 109 Alvim-Torsbekkdalen som gjennomført med ytterligere
fragmentering av områdene nedenfor Greåker fort som følge. Utover dette forutsettes fortet bevart og
forvaltet uten tap av kulturhistoriske verdier. Alternativet har ingen konsekvens for tema kulturmiljø.
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Kulturmiljø 8 Greåkerdalen
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, gårdsmiljøer
6.8.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres ut fra sin småbruksbebyggelse fra 1800-tallet og beliggenheten mellom to
høydedrag som utgjør naturgitte strukturerende elementer. Arkeologiske funn fra steinalderen og
oppover er med på å gi miljøet tidsdybde. Avgrensningen tar utgangspunkt i topografien og det
området som lå under den historiske jordbruksbebyggelsen, se Figur 6-60. På 1900-tallet har
områdene i sør (ned mot Greåker nord og fv. 109) og øst etter hvert blitt utbygd og bidratt til en
fragmentering av kulturmiljøet.
6.8.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
På østsiden av Greåkerdalen er det avdekket en boplass fra eldre steinalder, AL 9883. Her er det
funnet kokstein, kull og flintavslag (C36923). Det er også på samme sted gjort funn av en skafthulløks
fra yngre steinalder (C29115). Lokaliteten har uavklart vernestatus da den ikke er nærmere avgrenset.
På Greåker Søndre er det funnet en skafthulløks i bergart (C8725). Det er likeledes funnet en
skafthulløks på Østre Greåker (C29114). Begge øksene vitner om bosetning i området i steinalderen.

Figur 6-59 Skafthulløks fra steinalderen funnet ved Greåker Søndre (C8725). Kilde:
www.unimus.no
Sør i kulturmiljøet, øst for Grålumveien, er det registrert en flatmarksgrav som er fjernet, AL 81041-1.
Graven skal ha blitt avdekket under oppføringen av en terrasse, og ble ødelagt ved byggingen.
Beskrivelsen av den mulige graven samt en meter stor kullflekk som inneholdt en jernsigd, er basert
på opplysninger fra eieren. Funnene kan imidlertid signalisere at det på stedet og i umiddelbar nærhet
har vært bosetning her en gang i perioden bronsealder- jernalder.
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Figur 6-60: Registreringer i kulturmiljø 8 Greåkerdalen. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for
videre informasjon om bygningene. SEFRAK-ID 01300405002 er revet.
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I en bekkedal på et jorde et kort stykke nordøst for Greåker fort er det funnet tre kokegroper samt en
nedgravning med stein, AL 95820. Ved snitting av en av kokegropene ble det funnet en retusjert
flintbit. Denne ble datert til overgangen yngre bronsealder/eldre jernalder. Den snittede kokegropen er
fjernet, de resterende er intakte. Det ble også funnet et fragment av slått kvarts. Lokaliteten er
automatisk fredet, og indikerer at det har vært en boplass her i dette området.

Figur 6-61 Greåkerdalen sett fra Dalveien, mot nord (til venstre) og sør.
På Opstad søndre er det det funnet en øks og et spyd i 1959, AL 155633-1. Det skal også tidligere ha
blitt funnet et sverd. Gjenstandene kan dateres til vikingtiden og kan være fra en grav. Det er imidlertid
noe usikkerhet omkring funnene, og lokaliteten har derfor uavklart vernestatus. Det er også funnet en
øks og en spydspiss fra vikingtiden (C32024) bare et par meter vest for gården. Disse kan trolig også
komme fra en eller flere graver, men disse er løsfunn og det mangler derfor ytterligere informasjon om
dem. Gravfelt fra jernalderen ligger gjerne i tilknytning til gårdene, og det er derfor mulig at det finnes
ytterligere spor av bosetting fra jernalderen på dette stedet. I et skogsområde sør for gården ligger en
automatisk fredet gravrøys, AL 9884-1. Denne kan dateres til bronsealder- jernalder.
Inntil Grålumveien, nordøst for Tubusfabrikken, er det avdekket rester av en hulvei, AL 68637-1. I
Askeladden er det opplyst om at dette skal være den gamle veien fra Rolvsøy til Tune kirke. Veien kan
dateres til periodene jernalder-middelalder, og er automatisk fredet.
Sørover, i Johan Skaus vei, er det gjort funn av flint og keramikk, AL 120536-1. Gjenstandene kan
ikke dateres nøyaktig, men må være fra førreformatorisk tid. Lokaliteten har uavklart vernestatus.
Nyere tids kulturminner
Hva gjelder nyere tids kulturminner finnes det bare enkelte bygninger igjen som vitner om områdets
historie som gårds- og jordbruksbygd. Den ene bygningen ligger i Grålumveien (SEFRAK-ID
01300405001) og er en forholdsvis godt bevart sveitservilla, tilhørende Opstad Søndre, fra 1800tallets tredje kvartal. På motsatt side, for enden av Vetabekkveien nedenfor Opstadfjellet, ligger
ytterligere en bygning som er oppført i SEFRAK-registeret. Det dreier seg om et vanlig forekommende
mindre bolighus fra slutten av 1800-tallet uten nevneverdige arkitektoniske verdier (SEFRAK-ID
01300407007). Kulturmiljøet er per i dag i stor grad utbygget med nyere eneboliger og boligblokker fra
etterkrigstiden. Man har unngått utbygging av den dyrkete marken i midten av dalen, hvilket er positivt,
men utbredelsen og størrelsen på den nye boligbebyggelsen har likevel bidratt til å redusere
opplevelsen av gårdslandskapet.
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Figur 6-62 Kart fra 1776 som viser Visterflo, Glomma, samt Greåkerdalen rett vest for
Langmyra. Kilde: Kartverket
6.8.3 Verdi
Miljøet har stor tidsdybde med registrerte kulturminner fra steinalderen til middelalderen. Storparten av
løsfunnene og lokalitetene i Askeladden mangler imidlertid sikker avgrensning, og er vanlig
forekommende. Hulveien inntil Grålumveien er et unntak i denne sammenhengen. Den arkeologiske
verdien vurderes som liten.
Nyere tids kulturminner representeres først og fremst av enkelte småbruk og bygninger. Disse er
vanlig forekommende og har liten kulturhistorisk verdi. Utbygging av kulturmiljøet har hatt en
fragmenterende og reduserende effekt på området historiske lesbarhet. Samlet sett vurderes verdien
som liten.
Liten

Stor

6.8.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Nytt dobbeltspor krysser Greåkerdalen i nord-østlig retning i den søndre utkanten av kulturmiljøet uten
å berøre noen registrerte kulturminner, se figur 6-53. Fordi alternativet innebærer arealbeslag i en
ubebygd del av kulturmiljøet, vil det utgjøre et nytt fremmedelement og derfor ha en viss
fragmenterende effekt på områdets historiske lesbarhet.
Det må tas høyde for at det i forbindelse med anleggsfasen kan dukke opp hittil ukjente arkeologiske
kulturminner under bakken på jordene, men i hvilket omfang er usikkert.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten og konsekvensen blir liten negativ (-).
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Figur 6-63 Alternativ 1a og søndre delen av kulturmiljø Greåkerdalen sett fra sør i
fugleperspektiv.
Alternativ 5cH/5cL
Alternativene er sammenfallende med alternativ 1a innenfor kulturmiljø 8 Greåkerdalen.
Alternativ 4bH/4bL
Alternativ 4bH og 4bL er identiske innenfor kulturmiljø Greåkerdalen. Nytt dobbeltspor og
tunnelpåhugg legges i nordre del av kulturmiljøet gjennom dyrka mark mellom de to åsryggene. Det vil
hverken berøre noen registrerte kulturminner eller innebære riving av verneverdig bebyggelse.
Samtidig vil tiltaket bryte opp og gi en viss barrierevirkning i gårdslandskapet. Siden denne del av
kulturmiljøet i stor grad allerede er utbygd og fortettet, og ikke lenger oppleves som et intakt
gårdslandskap, vil tiltaket imidlertid bare i noen grad redusere den historiske lesbarheten.
Det må i tas høyde for at det i forbindelse med anleggsfasen kan dukke opp hittil ukjente arkeologiske
kulturminner under bakken på jordene, men i hvilket omfang er usikkert.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten og konsekvensen blir liten negativ (-).
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Figur 6-64 Alternativ 4bH/4bL sett fra sør i fugleperspektiv. Mørkegrønne områder reetableres.
Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
0-alternativet
0-alternativet er dagens situasjon med fortsatt bruk av eksisterende jernbanelinje. Automatisk fredete
kulturminner forutsettes bevart.

Kulturmiljø 9 Alvim – Tune
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, gårdsmiljøer, urbane kulturmiljøer
6.9.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres utfra sin funksjon som middelaldersk kirkested samt jordbrukslandskap. I dag
oppleves den visuelle og kulturhistoriske sammenhengen gjennom landskapets overgang fra berg til
dyrka mark, det skålformede landskapet, kirken som landemerke i nord og siktkorridorene i nord-sørlig
retning. E6 avgrenser delvis området i øst. Fire historiske gårder har vært med på å strukturere
utviklingen av jordbrukslandskapet, og en stor mengde arkeologiske kulturminner fra tilbake til
steinalderen gir miljøet tidsdybde. Miljøets utbredelse tar utgangspunkt i avgrensningen som Østfold
fylkeskommune har brukt i sin vurdering av kulturmiljøet som regionalt viktig kulturlandskap.
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Figur 6-65: Registreringer i kulturmiljø 9 Alvim - Tune. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for
videre informasjon om bygningene.
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6.9.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Stedsnavnene Yven, Alvim og Valaskjold i Tune bidrar til å definere miljøet. Disse gårdsnavnene er
identiske med tre gudeboliger som nevnes i det norrøne eddadiktet Grimnismål, noe som indikerer at
gårdene er svært gamle. Gjennomgangen av de arkeologiske kulturminnene innenfor miljøet er derfor
delt opp etter disse tre områdene som direkte avspeiling av de gamle gårdene.
Yven
Like vest for Strømsæthers vei ligger en automatisk fredet steinalderboplass, AL 216937-1. På
østsiden av Strømsæthers vei, et stykke nordover, er det gjort funn fra steinalderen. På et jorde er det
funnet et emne til en flintdolk fra yngre steinalder, AL 49336-1. Lokaliteten er ikke fredet da dolken er
et løsfunn som mangler kontekst. Nord for veien er det også funnet løsfunn av flint fra yngre
steinalder, AL 155997-1. Det er ikke gjort ytterligere undersøkelser her for å fastslå utstrekningen av
en eventuell steinalderboplass, og lokaliteten har derfor uavklart vernestatus. Alle funn av flint i dette
området indikerer potensiale for at det finnes hittil ukjente automatisk fredete kulturminner på stedet.
På jordet nord for bolighusene på Williamsborg er det gjort funn av bl.a. flintbiter, en slipeplate og en
malestein fra eldre steinalder, AL 156000-1 (alle: C36751). Lokaliteten har uavklart vernestatus. Et lite
stykke lenger nord er det likeledes gjort løsfunn av flint fra steinalderen, AL 155999-1. Denne har også
uavklart vernestatus. I samme område, men ikke nærmere lokalisert, er det også registrert funn fra
steinalderen i form av flintavslag, flintknoller og en kjerne av flint (alle: C38909). Det er også gjort funn
av tre flintfragmenter på to steder nær gårdshusene (C39720 og C39729). På Yven søndre er det
registrert flere løsfunn fra steinalderen. Det er funnet en skafthulløks (C21314) og en kraftig flekkepil
av flint (C28958). Det er også funnet et fragment av flint og et av kvarts (begge: C39432). Like
nordvest for gårdshusene på Nordre Yven er det likeledes gjort funn av bearbeidet flint og kvarts i
dyrka mark, AL 120562-1. Funnstedet har uavklart vernestatus da avgrensningen av en eventuell
steinalderboplass er uklar.
Fra bronsealderen er det registrert flere bergkunstfelt og helleristninger. Sørover ned Strømsæthers
vei, på et berg mellom bolighus, ligger et automatisk fredet helleristningsfelt, AL 77461-1. Tidligere
bestod den synlige delen av to skipsfigurer og to skålgroper, men det er i Askeladden opplyst om at
disse ikke gjenfunnet og at de antagelig er dekket til. I nordvestre del av Strømsæthers vei og ved
krysset mot Yvenveien er det registrert flere skålgropfelt fra bronsealderen. AL 213519-1 ligger på
sørsiden av Strømsæthers vei og består av en grop. Nord for samme vei ligger nok et skålgropfelt, AL
213518-1, som består av tre sikre groper. Nordøst for dette ligger et tredje skålgropfelt med to eller tre
groper, AL 213517-1. Verken AL 213518-1 eller AL 213517-1 er gjenfunnet (per 2015), noe som trolig
skyldes at området er overgrodd med vegetasjon. Alle de tre skålgropfeltene er automatisk fredet. I
skogholtet like ved AL 213519 er det avdekket bosetningsspor fra eldre bronsealder og eldre
jernalder, AL 216939. Det er funnet stolpehull, kokegroper og nedgravninger samt en mulig
flatmarksgrav. Boplassen er automatisk fredet.
På Yvenåsen er det registrert flere lokaliteter i Askeladden. Lengst sørvest ligger to kullgroper, AL
216981-1. Kullgropene er av ukjent alder og har derfor uavklart vernestatus. Et kort stykke østover og
på toppen av berget, ligger en gravrøys, AL 39300-1. Videre nordøst for denne ligger nok en gravrøys,
AL 77463-1. Begge gravrøysene er automatisk fredet og kan dateres til bronsealderen. Området på
begge sider av Strømsæthers vei/krysset mot Yvenveien og på samme sted som skålgropfeltene fra
bronsealderen, er det også avdekket spor fra jernalderen. Her har det ligget et gravfelt og en rest av
en hulvei, AL 39301. Store deler av feltet er skadet eller har gått tapt i moderne tid, og kun 5 av de 12
gravhaugene er intakte. Hulveien er også fjernet. Lokaliteten er automatisk fredet. Sørøst for gården
Nordre Yven er det ved maskinell flateavdekking registrert en kokegrop som i dag er fjernet, AL
94267-1. Kokegropen er datert til eldre jernalder, nærmere bestemt 240-420 e.Kr. På samme plass
ble det også funnet om lag 100 m med gamle dyrkingsspor, AL 116405-1. Lokaliteten er automatisk
fredet. Dyrkingssporene kan ikke nærmere dateres enn til at de er fra førreformatorisk tid, men
indikerer at det har vært bosetning her langt tilbake i tid.
På Vesteng, i et boligområde øst for Nøtteveien gård er det funnet et ildsted fra eldre jernalder, AL
94266-1, som ble fjernet i forbindelse med den arkeologiske registreringen.
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Alvim
Alvim er en av de eldste gårdene i området, og nevnes av Snorre Sturlason som en storgård og et
maktsenter i jernalderen. Gården er markert i Askeladden (AL 120423) da den omfatter gårdstun fra
middelalderen. Alvim har vært i drift fra middelalder og fram til i dag, men det regnes som sannsynlig
at gården er enda eldre. Det er ikke funnet forhistoriske bosetningsspor på selve gården. Da det er
noen usikkerheter omkring omfanget av fredete kulturminner på stedet, har lokaliteten uavklart
vernestatus.
Funn tilbake til steinalderen vitner om lang bosetningskontinuitet: på gården og på jordene rundt er det
gjort en rekke løsfunn i form av en flintknoll, en skafthulløks, tre bryner av bergart, en kølle i bergart
(C21780) og en slipeplate i kvartsitt (C51700). Flere av funnene har gått tapt eller er i privat
oppbevaring.
Fra bronsealder er det registrert tre bergkunstfelt som alle er automatisk fredet. Ved låven på Nordre
Alvim ligger et felt bestående av to fotsåler samt en skålgrop, AL 19289-1. Nord for samme låve ligger
et felt med 33 skålgroper, AL 100564-2. På gårdsplassen er det hugget inn en skålgrop, AL 216997-1.
Disse indikerer at det var bosetning på stedet tilbake til bronsealderen.
Øst for E6, blant bolighus øst for Knobels vei, ligger et helleristningsfelt, AL 29292-1. Feltet består av
11 skipsfigurer, 10 sirkelfigurer (flere av disse er hjulkors med groper i midten), åtte menneskefigurer,
4-6 fotsåler, 35 skålgroper, samt flere andre figurer hvor mange er uferdige/udefinerbare. Et kort
stykke sør for dette ligger nok et helleristningsfelt, AL 222955. Her er det hugget inn tre skipsfigurer,
en menneskefigur og to skålgroper. Skipene er ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser, men det er
i nyere tid observert to mulige skålgroper på berget. Begge helleristningsfeltene er automatisk fredet.
Sørvest for helleristningsfeltene, rett øst for Hundskinnveien og rundkjøringen, er det gjort løsfunn av
en slipestein av bergart fra jernalderen, AL 156022-1. Lokaliteten har uavklart vernestatus. Videre
nordvestover, mellom E6 og Albert Moeskaus vei, er det avdekket et kokegropfelt bestående av 10
kokegroper, AL 117030-1. Disse er delvis utpløyd. En av kokegropene er datert til eldre jernalder,
nærmere bestemt 400-265 f.Kr. Lokaliteten er automatisk fredet. Kokegroper gjenfinnes gjerne i
nærheten av gårdsbosetning, og det er derfor en indikator på at det kan finnes rester av bosetning her
fra jernalderen.
Sør for Alvim søndre, mellom Torsbekkveien og Fredrikstadveien, er det funnet bosetningsrester som i
dag er fjernet. Det ble funnet et ildsted fra yngre jernalder og stolpehull fra førreformatorisk tid, AL
110038.
Grålum
Vest for Knattåsen i nærheten av «Grålumstua» er det gjort løsfunn fra steinalderen i dyrka mark, AL
155542-1. Det er også observert brannlag og kokstein i området. Funnstedet er ikke avgrenset og
lokaliteten har derfor uavklart vernestatus. Et kort stykke nordover på samme jorde er det også gjort
funn, AL 155543-1. Funnene omfatter ett kjerneavslag av flint og ett keramikkfragment med
ornamentikk, begge kan dateres til yngre steinalder. I Askeladden står det opplyst om at det tidligere
er funnet kleberstein, malestein og flintavslag i nærheten. Funnene ble gjort tilfeldig og avgrensning av
eventuelle boplasser fra steinalderen er ikke gjort. Lokaliteten har uavklart vernestatus. Mellom
Tingvollveien og E6 er det også gjort flere løsfunn og avdekket bosetningsspor fra steinalderen.
Videre er det på jordet øst for Store Tune funnet en blå glassperle, flintavslag, brannlag, kokstein og
fragment av kvartsittbryne, AL 155138-1. Disse funnene kan dateres til primært steinalderen.
Lokaliteten har uavklart vernestatus. Alle disse løsfunnene indikerer at det kan finnes en eller flere
steinalderboplasser i denne delen av kulturmiljøet.
Lengst nord i miljøet, ved Gamle Tune rådhus, har det ligget en forhistorisk gårdsbosetning som i dag
er fjernet, AL 137555. Det ble ved en registrering funnet åtte ildsteder, kokegroper og stolpehull, flint
og keramikk. Dateringer viser at det har vært en bosetning her i yngre bronsealder og eldre jernalder.
Bosetningssporene kan sees i sammenheng med flere store gravfelt i området, en av disse ligger rett
nord for bosetningen, AL 29274. Gravfeltet består av to gravhauger og en flatmarksgrav, alle fra
jernalderen. Lokaliteten er automatisk fredet. Rett nord for dette, på andre siden av Tuneveien, ligger
nok et stort automatisk fredet gravfelt fra jernalderen, AL 9900. Her er det registrert 57 graver, de
fleste av disse er rundhauger, men noen er også steinsettinger og en er en flatmarksgrav. Flere av
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gravene har blitt fjernet over tid. Haugene som ligger foran sykehjemmet Tingvollheimen er godt synlig
fra Tuneveien og har store opplevelsesverdier.
Øst for hovedbygningen på Tingvollheimen har det vært en jernalderbosetning med langhus og et
gravfelt med til sammen 42 graver, AL 141924 (C37649 - C37692). Disse ble fjernet ved en
arkeologisk utgravning i forbindelse med utvidelse av sykehjemmet på Tingvollheimen. I forlengelse
av dette er det sør for sykehjemmet også avdekket et gravfelt, AL 49298, bestående av fire
gravhauger. Det er også gjort løsfunn innenfor gravfeltet av et økseblad (C19604) og en bit av en
flintdolk (C19605). Lokaliteten er automatisk fredet. På andre siden av Tuneveien, sør for denne
lokaliteten, er det registrert en automatisk fredet gravhaug fra jernalderen, AL 9853-1.
Sør for Tuneveien er det ved Grålum gård avdekket og fjernet to ildsteder fra jernalderen, AL 1555451 og AL 155547-1. Litt lenger øst er det på Store Tune funnet en kokegrop fra eldre jernalderen, AL
137115-1. Denne ble fjernet ved bygging av barnehagen på stedet. På jordet øst for denne lokaliteten
er det også gjort funn av bosetningsspor fra jernalderen, AL 155084. Her er det avdekket kokegroper,
ildsted, stolpehull, udefinerbare groper, en mulig grav, veggrøft og kulturlag. Det ble funnet spinnehjul i
bly, keramikk, brente bein og flint. Bosetningssporene kan dateres til bronsealder og jernalder.
Lokaliteten er automatisk fredet. Innenfor samme lokalitet er det også funnet en festknapp i
blylegering fra middelalderen, AL 215681-1.
Tune
På området hvor Tune kirke ligger i dag skal det ha blitt funnet et fragment av flint (C39424) og en
skafthulløks av bergart, begge fra steinalderen (C14709). På Valaskjold er det også gjort funn fra
steinalderen i form av en enkel skafthulløks (C15494), en liten skafthulløks (C56393) og to flintsigder
(C15384).
Tune kirkested, AL 85685, ligger sør for Tunevannet på toppen av raet. Nåværende kirke er den tredje
av i alt tre kirkebygg på stedet. Den eldste kirken var en middelalderkirke i romansk stil. Denne ble
revet i 1863, og man vet lite om bevarte rester etter denne bygningen. Det er også en tilhørende
middelaldersk kirkegård, som i dag er del av nåværende gravlund. Det er bevart en døpefont fra
middelalder tilhørende kirken (C7290). Tune kirkested er automatisk fredet. Den berømte Tunesteinen
(C2092) har stått på stedet, og har en av de lengste runeinnskriftene vi kjenner til i Norge.
Innskripsjonen ble trolig laget i perioden 200-450 e.Kr. Steinen ble i kristen tid innmurt i
kirkegårdsmuren og befinner seg nå på Kulturhistorisk museum. Sørøst for kirken er det funnet en ring
av gull fra vikingtiden (C20483).

Figur 6-66 Det åpne kulturlandskapet ved Alvim og Tunejordene sett fra Tuneveien/fv. 118 (den
gamle kongevegen) i nord. Dagens E6 skjærer gjennom landskapet.
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Figur 6-67 Tunejordet sett fra Nordre Yven, jf. figur 6-66. I bakgrunnen Grålum og Tune
kirkested.
Nord for kirken er det registrert bosetningsspor som er automatisk fredet, AL 116771. Kulturlag,
kokegroper og ildsteder er funnet, samt mye tegl og brente bein. Strukturene har dateringer fra eldre
jernalderen til vikingtiden og middelalder. Nord for dette ved Tunevannets bredde, er det registrert
funnsted for en løs stein med minimum 40 skålgroper som har blitt fjernet, AL 215626-1. Kartfestingen
er gjort ut fra skriftlige opplysninger, og er derfor omtrentlig. Skålgropene kan dateres til bronsealderjernalder. På nedsiden av kirken skal det ha blitt funnet en grav fra jernalderen, AL 155072-1.
Kartfestingen er omtrentlig og lokaliteten har uavklart vernestatus.
Øst for Tune kirke er det registrert en rekke automatisk fredete kulturminner. Disse må sees i
sammenheng med de maktdemonstrerende gravmonumentene på Tingvollheimen. Det er antatt at
hele raryggen fra Opstad og Grålum i vest, over Tune, og til Valaskjold har utgjort et
sammenhengende gravfelt [20]. På Valaskjold er det registrert et automatisk fredet gravfelt fra
jernalderen, AL 77467. Gravfeltet ligger på en høyde med dels utsikt utover Alvim, og har høy
opplevelsesverdi. Opprinnelig er det registrert 70 gravhauger her, av disse har 21 blitt fjernet av ulike
årsaker, og mange av haugene er i dag skadet. Flere av gravene har vært rikt utstyrt. Blant
gjenstandene som er funnet er en kam, to glassperler og flere jernfragmenter blant annet nagler (alle:
C29071), en fingerring av sølv (C2315), et sverd, et spyd og en skjoldbule av jern (alle: C2316), en
korsformet spenne av bronse, spinnehjul i bergart og keramikkskår (alle: C21754), en sølvkrok, to
korsformede bronsespenner, to beinnåler, kar av keramikk og spinnehjul i keramikk (alle: C21753).
På flaten nedenfor og øst for gravfeltet, er det avdekket bosetningsspor fra eldre jernalderen som i
dag er fjernet, AL 129284 (C57573, C57574). På Tune prestegård er det avdekket et eldre dyrkingslag
fra førreformatorisk tid, AL 126633-1. Like bortenfor, på gårdsplassen, er det funnet et ildsted fra eldre
jernalder, AL 126632-1. Både dyrkingslaget og ildstedet er fjernet, og lokalitetene er ikke fredet.
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Figur 6-68 Tunesteinen med runeinnskripsjoner fra eldre jernalder. Steinen befinner seg i dag
på Kulturhistorisk museum i Oslo (C2092). www.unimus.no
Nyere tids kulturminner
Kulturmiljøet karakteriseres av den bevarte gårdsbebyggelsen som utgjør flere tun spredt rundt i det
dyrkede området. Flere av gårdenes navn vitner om en lang bosetningshistorikk. Her finnes i sin tur
både nyere og eldre bebyggelse.
Lengst i nordøst ligger Tune prestegård langs Tuneveien (den gamle pilegrimsleden) vestover fra
Tune kirke, med godt bevart tunform og bygningsmiljø. Hva gjelder selve hovedbygningen (SEFRAKID 01300203010) er det anslått at deler er fra 1690, men bygget er i sin nåværende form fra 1840.
Sidebygningen (SEFRAK-ID 01300203011) ble bygget i 1855. Prestegården og Tune kirke har en
karakteristisk plassering både i forhold til Sarpsborg og landskapsrommet. Spesielt mot sør er det
lange siktkorridorer over jordene.
I kulturmiljøets sørøstre hjørne, helt inntil E6, ligger de videreførte tunene Nordre og Vestre Alvim. På
Nordre Alvim er det bevart et våningshus med fløy fra tidig 1700-tall (SEFRAK-ID 01300201013,
01300201012). På Alvim vestre, som ligger rett sør for Nordre Alvim, er bygningsmiljøet fra sent 1800tall (SEFRAK-ID 01300201014-16).
Alvim Østre og Alvim Mellom, som begge ligger noe lenger øst, har blitt bygget inn blant nyere
bebyggelse på andre siden av E6. Bygningene er imidlertid godt bevart, og flere er fra 1700-tallet
(SEFRAK-ID 01300201009-011;017;022). Det samme gjelder for Brevik, som i nyere tid ble utskilt fra
Alvim. Rundt Brevikveien finnes enkelte bygninger av kulturhistorisk verdi, blant annet et ombygd
lager fra 1869 (SEFRAK-ID 01300201023) og et gartneri fra første halvparten av 1900-tallet.
Bygningsmiljøet som helhet oppleves fragmentert på grunn av at det i dag ligger blant nyere
bebyggelse øst for E6.
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Figur 6-69 Oversikt, Tune og Alvim. Kartet viser blant annet gårdene Graalum, Yven, Brevik,
Alvim Vest og Søndre. I øst Sarpsfossen og det som etterhvert kom å bli byen Sarpsborg. Kart
fra 1776. Kilde: Kartverket

Figur 6-70 Alvim i 1956 - bildet
tatt mot sørøst. Yven og
Glomma i bakgrunnen. På det
nærmeste tunet ses
våningshuset (SEFRAK-ID
01300201012) og
sidebygningen (SEFRAK-ID
01300201013), som er fra tidig
1700-tall. Kilde: Østfold fylkes
bildemuseum

Yven var i 1600-årene delt i to matrikkelgårder. Nordre Yven har en svært karakteristisk beliggenhet
på en høyde i landskapsrommet. I likhet med øvrig bebyggelse i kulturmiljøet ligger Yven plassert
langs en rygg over den dyrkete marken. Til tross for gårdens alder er det ikke bevart noen eldre
bebyggelse. Den tradisjonelle gårdstrukturen utgjør imidlertid et godt eksempel på et jordbruk fra
første halvdel av 1900-tallet. Dette forsterkes av et verneverdig bolighus i sveitserstil, oppført 1902,
men enda mer av det bevarte store uthuset i vinkel med låvebru og høy sokkel, oppført i 1903, synlig
fra flere steder rundt om. Vest for Nordre Yven, for enden av en allé, ligger et tun inntil skogbrynet.
Her finnes også et godt bevart og tidstypisk større uthus, og et bolighus som ifølge Norske Gardsbruk
er oppført 1907 [13]. Gården Williamsborg er som Nordre Yven preget av et bygningsmiljø med
tradisjonell tunform fra rundt 1900. I likhet med Nordre Yven har tunet og låven en eksponert
beliggenhet på høydedraget.
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Figur 6-71 De store låvene i kulturmiljøet er synlige fra lange avstander og utgjør viktige
historiefortellende element som del av det større gårdslandskapet.
Noe lenger nord, inntil skogbrynet ved Knattås, står et bolighus fra sent 1800-tall (SEFRAK-ID
01300308006) som tilhører Yven Vestre. Tunet utgjør et av flere langs Rådmann Dalens vei som
preges av enkelhet og representerer småbruksbebyggelse fra sent 1800-tall/tidlig 1900-tall.
Per i dag representerer kulturmiljøet opplevelsesverdier med sitt bølgende jordbrukslandskap og lange
siktkorridorer, både på tvers og fra raet sørover. Samtidig utgjør E6, som skjærer gjennom det dyrkete
landskapet, et dominerende innslag med en stor barrierevirkning både visuelt og med hensyn til støy.
Figur 6-72 illustrerer med flyfoto fra 1947 og 2017 hvordan området har blitt utbygd og fragmentert.

Figur 6-72 Kulturmiljøet i 1947 og 2017. Etter at E6 ble anlagt i 1970-årene har arealene østover
gjennomgått store utbygginger. Gårder og eldre bygninger som sto der har enten blitt revet
eller blitt bygget inn mellom ny infrastruktur og bebyggelse. Det samme gjelder Tune kirke og
prestegård, som kan ses øverst i bildene. Kilde: Kartverket // Blom URBEX (Østfold skråfoto
2014).
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6.9.3 Verdi
Kulturmiljøet er et viktig landskapsrom i et ellers tett bebygd område. Det inneholder svært mange
automatisk fredete kulturminner, og har stor tidsdybde. De mest særpregete kulturminnene ligger på
raet i Tune. De store gravfeltene på Tingvollheimen og Valaskjold, samt den unike Tunesteinen funnet
ved kirken, må forstås som maktsignalementer fra en elite i jernalderen. Kirkestedet vitner om et
sentralsted fra middelalderen og fram til i dag. Raryggen med gravfelt, det gamle vegfaret og
kirkestedet fra middelalderen inngår i en viktig kontekst. Sør i miljøet, på gårdene Yven og Alvim, er
det gjort mange løsfunn fra steinalderen, noe som indikerer at det kan finnes boplasser i området.
Helleristningsfelt ved Alvim viser også til aktivitet her i bronsealderen, og er gode eksempler på
epoken. De arkeologiske kulturminnene vurderes med bakgrunn i dette til å ha middels til stor verdi.
Blant nyere tids kulturminner representeres de kulturhistoriske verdiene først og fremst av den bevarte
bebyggelsen knyttet til de to Alvimtunene. Bebyggelsen omkring Tune kirke, inkludert prestegården,
har store arkitektoniske verdier og utmerker seg som svært kulturhistorisk viktige. Når det gjelder øvrig
bygningsmiljø er gårdstunene med hensyn til plassering et særlig godt eksempel på epoken. Selve
gårdsbygningene har imidlertid lavere egenverdi enn hva de utgjør som en del av det «visuelle»
kulturlandskapet.
Kulturmiljøets verdier fremheves av Østfold fylkeskommune som et av regionens viktigste og mest
verdifulle kulturlandskap. Selv om senere års utbyggingsprosesser, først og fremst ved E6, men også
med nærings- og boligfelt, har bidratt til at de historiske strukturene og opplevelsen av kulturmiljøet
har bitt forringet, vurderes kulturmiljøet å ha middels til stor kulturhistorisk verdi.
Liten

Stor

6.9.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Nytt dobbeltspor vil ha tunnelpåhugg i fjell vest for Williamsborg. Deretter krysser traseen jordet og går
med skjæring gjennom Yvenveien og ryggen som Williamsborg og gårdstunet Nordre Yven ligger på,
se figur 6-73. Dobbeltsporet går siden i dagen over dyrka mark med en suksessiv heving i nordøstlig
retning til den krysser over E6.
Tiltaket innebærer videre arealbeslag i dyrket mark, som kan komme i konflikt med hittil ukjente
arkeologiske kulturminner, noe som indikeres av en fjernet kokegrop fra jernalderen (AL 94267).
Det eldre vegfaret som knytter sammen den historiske bebyggelsen opprettholdes gjennom en ny
brukonstruksjon. Likevel vurderes skjæringen og nytt dobbeltspor å utgjøre et påtagelig fremmed
innslag i kulturlandskapet, både med hensyn til nærvirkning og fjernvirkning, og vil samtidig forstyrre
opplevelsen av de historiske gårdsmiljøene tunene imellom, se figur 6-74.
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Figur 6-73 Alternativ 1a sett i fugleperspektiv fra nord. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

Figur 6-74 Alternativ 1a sett fra bakkeplan langs det historiske vegfaret på raet i nord.
Nytt dobbeltspor vil etter skjæring gjennom åsryggen, rett sør for Nordre Yven, gå ca. 350 meter i
dagen i nordøstlig retning. Dette vil kunne sees fra lange avstander. Fra nord vil jernbanelinja være
godt synlig fra det historiske vegfaret ved Tune kirke, og vil følgelig ligge innenfor de sårbare
siktsektorene som er en viktig del av det langstrakte kulturlandskapet. Selv om opplevelsen av
kulturlandskapet derfra på grunn av E6 allerede er forstyrret, vurderes nytt dobbeltspor å bidra til
ytterligere fragmentering.
I forbindelse med anleggsfasen vil planlagte rigg- og anleggsområder innebære konflikt med
automatisk fredete dyrkningsspor fra førreformatorisk tid (AL 116405-1), på jordet øst for Nordre Yven,
samt en automatisk fredet kokegrop (AL 117030-1), øst for E6.
Samlet sett vurderes alternativet å redusere den historiske lesbarheten og dermed skade, men ikke
ødelegge, kulturmiljøet.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er middels til stor og konsekvensen blir middels negativ (--).
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Alternativ 4bH
Alternativet er det med kortest dagstrekning, ca. 300 meter, hvilket sees som positivt, se figur 6-75.
Samtidig er det også det alternativet som er mest synlig fra Tune kirke og området i nord. Omtrent 100
meter vest for E6 vil nytt dobbeltspor legges opp på en bruløsning for å kunne krysse vegen, og her
planlegges på søndre siden av jernbanen en evakueringsplass med veg.

Figur 6-75 Alternativ 4bH sett i fugleperspektiv fra nord. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
Plasseringen av tunnelpåhugget i vest og dobbeltsporet som vil ligge i dagen, vurderes å være et
fremmed element i en forholdsvis intakt del av landskapsrommet. Dette vil fragmentere og bidra til
forstyrring av de lange siktkorridorene utover kulturlandskapet som per i dag oppleves fra Tune i nord,
samt Alvimgårdene i sør, se figur 6-76. Nytt dobbeltspor vil både ha negativ nær- og fjernvirkning, og
vurderes å skade verdiene som er knyttet til det åpne skålformede landskapet og siktkorridorene i
nord-sørlig retning.

Figur 6-76 Alternativ 4bH sett fra bakkeplan langs det historiske vegfaret på raet i nord. Røde
bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Kulturmiljøet er samtidig allerede noe forringet når det gjelder historisk lesbarhet grunnet store
utbygginger i øst, ikke minst med hensyn til den barrieren E6 utgjør, og som dermed trekker ned
omfanget noe. Det sees for øvrig som positivt at nytt dobbeltspor legges forholdsvis lavt i terrenget
over jordet vest for E6 samtidig som det er positivt med kortest mulig dagstrekning.
I forbindelse med anleggsfasen må det tas høyde for at det kan dukke opp hittil ukjente arkeologiske
kulturminner under bakken på jordene vest for E6, noe som blant annet indikeres av en fjernet
kokegrop innenfor anleggsområdet (AL 94267).
Samlet sett vurderes alternativet å redusere den historiske lesbarheten og skade, men ikke ødelegge,
kulturmiljøet.
Omfanget vurderes som middels negativ.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er middels til stor og konsekvensen blir middels negativ (--).
Alternativ 4bL
Nytt dobbeltspor krysser dyrka mark i en betongtunnel (cut & cover-løsning), se figur 6-77. Det
kommer ikke i konflikt med registrerte kulturminner. Arealet reetableres, og alternativet vil således ikke
være synlig etter ferdigstilling. Imidlertid må det i tas høyde for at det i forbindelse med anleggsfasen
kan dukke opp hittil ukjente arkeologiske kulturminner under bakken på jordene vest for E6.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er middels til stor og konsekvensen blir ubetydelig (0).

Figur 6-77 Alternativ 4bL sett fra bakkeplan langs det historiske vegfaret på raet i nord. Dyrka
mark reetableres. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3
Usikkerhet).
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Alternativ 5cH
Nytt dobbeltspor krysser dyrka mark vest og øst for Nordre Yven, og innebærer en ca. 150 meter lang
skjæring i terrenget ved Nordre Yven, se figur 6-78. Yvenveien går over skjæringen på ny vegbru og
kobles på Rådmann Dalens vei.
Skjæringen innebærer konflikt med det historiske tunet Nordre Yven og vil medføre at den
kulturhistorisk verdifulle låven rives. Dobbeltsporet går senere på bakkenivå i tilsvarende trasé som en
omlagt Ordfører Thorbjørnsens vei i nordøstlig retning.
På et mer overordnet nivå vil tiltaket utgjøre et fremmed innslag i kulturmiljøet. Dette går på
nærvirkningen og opplevelsen av området som et forholdsvis intakt kulturlandskap, men også på
fjernvirkningen. Skjæringen gjennom åsryggen og det nye dobbeltsporet vil forstyrre de lange
siktsektorene utover kulturlandskapet som per i dag oppleves fra Tune i nord, samt Alvimgårdene i
sør, se figur 6-79.
Samtidig er kulturmiljøet allerede noe forringet hva gjelder historisk lesbarhet grunnet store
utbygginger i øst, ikke minst med hensyn til den barrieren E6 utgjør, hvilket trekker ned omfanget noe.
Utover konflikten med tunet Nordre Yven, vil ikke tiltaket komme i berøring med kjente kulturminner.
Imidlertid må det i tas høyde for at det i forbindelse med anleggsfasen kan dukke opp hittil ukjente
arkeologiske kulturminner under bakken, men i hvilket omfang er usikkert.
Samlet sett vurderes alternativet å redusere den historiske lesbarheten, bryte med de historiske
strukturene og skade, men ikke fullt ødelegge, kulturmiljøet.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er middels til stor og konsekvensen blir middels negativ (--).

Figur 6-78 Alternativ 5cH sett i fuglepersepektiv fra nord. Tiltaket skjærer gjennom Nordre Yven
og berører låven. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3
Usikkerhet).
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Figur 6-79 Alternativ 5cH sett fra bakkeplan langs det historiske vegfaret på raet i nord. Tiltaket
skjærer gjennom Nordre Yven og berører låven. Røde bygninger rives (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
Alternativ 5cL
Alternativet følger samme linje som alternativ 5cH men i en betongtunnel (cut & cover-løsning), slik at
dyrka mark og åsryggens topografi blir reetablert etter ferdigstilling, se figur 6-80. Dette sees som
positivt.
Alternativet kommer ikke i konflikt med registrerte kulturminner, men medfører likt alternativ 5cH
rivning av den kulturhistorisk verdifulle låven, og at tunet Nordre Yven derfor som helhet blir skadet.
Låven er per i dag synlig fra mange steder og er et karakteristisk og historieformidlende element i
kulturmiljøet. Rivningen av denne forsterker de negative aspektene av omfanget.
I og med at alternativet legges under bakken vil det stort sett ikke endre den historiske
sammenhengen i området. Den visuelle fjernvirkningen av alternativet vurderes å være bortimot
ubetydelig sammenlignet med dagens situasjon da ny trasé vil ligge under bakken og ikke kan ses.
Det vil derfor ikke forstyrre siktsektorene som går i nord-sørlig retning gjennom landskapet.

Figur 6-80 Alternativ 5cL sett i fugleperspektiv. Dyrka mark og terreng reetableres men låven
på Nordre Yven blir berørt. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel
3.3 Usikkerhet).
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Figur 6-81 Alternativ 5cL sett fra bakkeplan langs det historiske vegfaret på raet i nord. Tiltaket
skjærer gjennom Nordre Yven og berører låven men dyrka mark og terreng reetableres. Røde
bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
I forbindelse med anleggsfasen må det tas høyde for at det kan dukke opp hittil ukjente arkeologiske
kulturminner under bakken på jordene vest for E6. Dette indikeres av en fjernet kokegrop innenfor
anleggsområdet (AL 94267).
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er middels til stor og konsekvensen blir liten til middels negativ (-/--).
0-alternativet
Detaljreguleringsplan for fv. 109 Rolvsøysund-Alvim, er vedtatt, og fv. 109 forutsettes utbygget inntil
eksisterende infrastruktur i sør. Dette har iht. tidligere utredning ingen konsekvens for tema kulturmiljø.
Langs den østre siden er området Hundskinn, avgrenset av Hundskinnveien - Albert Moeskaus vei Ordfører Thorbjørnsens vei, regulert til utbygging. Dette ventes å bidra til en forsterkning av E6 sin
barrierevirkning, men det foreligger ingen vedtatte planer som vurderes å påvirke konsekvensen for
tema kulturmiljø. Alternativet har ingen konsekvens for tema kulturmiljø.

Kulturmiljø 10 Valaskjold - Brevik - Kjennshaug
Registreringskategori: Urbane kulturmiljøer
6.10.1 Avgrensning
Kulturmiljøet ligger mellom Tune kirke og Sarpsborg sentrum, og defineres av boligstrøk og bygninger
som i et byplanmessig grep ble oppført langs vegfar og på dyrket mark i Sarpsborgs utkant fra slutten
av 1800-tallet og utover på 1900-tallet. Miljøet preges av boligbebyggelse fra etterkrigstiden, men det
finnes også enkelte bygninger fra 1800-tallet som er med på å gi tidsdybde til området. På tvers
gjennom kulturmiljøet går traseen til den gamle kongevegen. Avgrensningen følger i hovedsak
planområdets og de regulerte kvartalenes utbredelse.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

112 av 206
ICP-16-A-25225
02A
25.01.2019

Figur 6-82: Registreringer i kulturmiljø 10 Valaskjold - Brevik - Kjennshaug. Se vedlegg med
SEFRAK-tabeller for videre informasjon om bygningene.
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6.10.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor kulturmiljøet.
Nyere tids kulturminner
Rett nord for Borg bryggerier og eksisterende jernbanelinje finnes et historisk gatestrøk i
Kjennshaugveien. Kjennshaug lå tidligere under Lands gårds grunn, som utgjorde området mellom
prestegården og Glengshølen. Bebyggelsen her var ved forrige århundreskifte den første med mer
bymessig karakter utenfor sentrum og utgjorde dermed en form for forstad [21]. Antallet bevarte
bygninger fra denne tiden er få (SEFRAK-ID 01300206003;004;006), og på de fleste av dem er det
gjort betydelige endringer. Kjennshaugveien har siden blitt integrert i moderne boligstrøk. Samtidig
som de i en større sammenheng er vanlig forekommende bidrar bygningene, som til dels ligger helt ut
i gatelivet, til å skape en særegen karakter i Kjennshaugveien. Flere av bygningene har blitt tildelt
vernegrad 2 og 3 av Sarpsborg kommune [22].

Figur 6-83 Til venstre et kart fra 1905 som blant annet viser bebyggelsen i Kjennshaugveien. I
dag ligger Borg bryggerier rett sør for gaten. Hvit bygning til venstre i bildet har SEFRAK-ID
01200206005. Kilde: Sarpsborg kommune
I takt med utparsellering av gårdsbrukene utover 1900-tallet gjennomgikk Sarpsborg en omfattende
utvikling. Sørvest for Kjennshaugveien og den gamle traseen til Kongevegen finnes i dag et typisk
boligområde fra mellom- og etterkrigstid. Førkrigsbebyggelsen i Vogts vei, Ulstens vei, Sindings vei
viser et særpreg med enhetlig funkispreg og stramme bygningsstrukturer. De fleste bygningene, som
trolig er bygd ut fra arkitekttegnete typologier og kataloger, har gjennomgått endringer av eksteriørene,
med for eksempel utskifting av panel og mindre tilbygg. Dette har redusert de arkitektoniske
kvalitetene. Sarpsborg kommune har angitt deler av kvartalene som verneverdige i temautredning til
kommuneplan for Sarpsborgs byområder utenom sentrum [22].
Lenger sør finnes et område som har fått sitt navn fra gården Valaskjold, som i 1918 ble kjøpt med
formål om å stykke den ut til tomter og industritiltak [13]. Det tok imidlertid lenger tid enn planlagt, og
den virkelige parselleringen startet først etter krigen. Bygningsmiljøet er representativt for epoken og
inneholder en blanding av eneboliger, rekkehus og lave punkthus (bl.a. i Fasanveien). Området er
utbygd i etapper, noe som kan avleses ved veistrukturene og mengden grøntareal mellom
bygningene. Den lave 1960-tallsbebyggelsen i Statsminister Kolstads vei f.eks. ligger skjevt i forhold til
tomtegrensene slik at størst mulig vindusareal er vendt mot sør og vest. På motsatt side av jernbanen,
i Vestengveien, er 1930- og 1940-tallshusene både større og annerledes plassert.
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Figur 6-84 Bildet til venstre (fra 1953) viser tunet Brevik i forgrunnen, i bakgrunnen ses
Torsbekkdalen og sentrum, samt Sarpsborg Stadion. Bildet til høyre (fra 1955) viser
Pfeifferfabrikken, senere ABB. Åkeren vest for jernbanen var den gang fortsatt ubebygd. Kilde:
Sarpsborg kommunes fotosamling.
Tre eldre bygninger som var tilknyttet Alvim og Evenrødtunene finnes i kulturmiljøets sørvestlige del.
Etter bygging av E6 ble området kraftig utbygget, og per i dag ligger alle i mer eller mindre fragmentert
kontekst hvilket har redusert den historiske lesbarheten. Imidlertid er Evenrødveien 18 (SEFRAK-ID
01300201019), som ble oppført under sent 1800-tallet, godt bevart.

Figur 6-85 Flyfotoet til venstre er fra 1962 og viser bebyggelse i Statsminister Kolstadsvei
langs Frøyasvei, Syrinveien og Evenrødveien. Til høyre et flyfoto fra 1980 som viser
Brevikområdet fra nord. Under 1960- til -80-tallet ble området kraftig utbygd. Kilde: Østfold
fylkes billedarkiv
6.10.3 Verdi
Kulturmiljøet er med på å formidle Sarpsborgs ekspansjon og utvikling fra århundreskiftet og ut på
1900-tallet. Strukturene er tydelig lesbare og utgjør eksempel på typiske byplanmessige og
arkitektoniske idealer fra etterkrigstiden og fremover. Bygningsmiljøene er forholdsvis vanlig
forekommende og inneholder bygninger av begrenset kulturhistorisk betydning, som ligger innenfor et
område som er ytterligere utbygget.
Kulturmiljøet vurderes på bakgrunn av dette til å ha liten kulturhistorisk verdi.
Liten

Stor
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6.10.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 1a
Nytt dobbeltspor legges i dagen gjennom kulturmiljøet og kommer i konflikt med et stort antall
eneboliger av liten kulturhistorisk verdi langs Statsminister Kolstads vei, se figur 6-86. I høyde med
Vingulmorkveien føyer ny trasé seg inn i eksisterende korridor, men med en utvidelse i nord.
Nord for Borg bryggerier følger nytt dobbeltspor eksisterende kurvatur. Utvidelsen av sporet vil
innebære riving av SEFRAK-registrert bebyggelse med liten kulturhistorisk verdi (SEFRAK-ID
01300206006) samt innebære nærføring til det historiske bygningsmiljøet i Kjennshaugveien.
Alternativet vil påvirke lesbarheten av kulturmiljøets historiske strukturer noe uten at det skader eller
ødelegger helheten.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten og konsekvensen blir liten negativ (-).

Figur 6-86 Alternativ 1a sett i fugleperspektiv fra sørøst. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
Alternativ 4bH, 4bL, 5cH og 5cL
Alternativ 4bH, 4bL, 5cH og 5cL er identiske innenfor kulturmiljøet. Nytt dobbeltspor legges i utkanten
av kulturmiljøet, enten i betongtunnel eller i dagen, i områder som er utbygd med boligstrøk og
næring. Ingen av disse vurderes å ha noen nevneverdig kulturhistorisk verdi, og tiltaket berører her
ingen kulturminner.
Unntaket er berøring av bebyggelse i utkanten av de karakteristiske funkiskvartalene sør for
Tuneveien, se figur 6-87. Det gjelder et 15-talls bygninger i Vogts vei, Ulstens vei og Sagatunveien,
oppført i tidstypisk stil sterkt preget av 1930-årene og funksjonalismen. Disse blir direkte berørt i alle
alternativene. Sarpsborg kommune har angitt deler av kvartalene som verneverdige i temautredning til
kommuneplan for Sarpsborgs byområder utenom sentrum [22].
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Etter krysning av fv. 118 og nord for Borg bryggerier legges nytt dobbeltspor i kulvert nordvest for
eksisterende jernbanelinje. Med dette vil alternativene komme i konflikt med kulturhistorisk verdifull
bebyggelse i Kjennshaugveien (SEFRAK-ID 01300206003;006), og dermed ødelegge de
gjenværende sporene og strukturene fra Kjennshaug som tidlig «forstad» til Sarpsborg.
I den forstand har samtlige alternativer stort negativt omfang.
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten og konsekvensen blir liten negativ (-).
0-alternativet
0-alternativet er dagens situasjon med fortsatt bruk av eksisterende jernbanelinje og veg. Det
foreligger ingen vedtatte planer som vurderes å ville forandre konsekvensen. Alternativet har ingen
konsekvens for tema kulturmiljø.

Figur 6-87 Alternativ 5cH har tilsvarende omfang for kulturmiljøet som alternativ 4bH, 4bL og
5cL. Alternativene medfører betydelig større arealbeslag og berøring av bygninger enn
alternativ 1a. Kjennshaug helt til høyre i bildet. Røde bygninger rives (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Kulturmiljø 11 Sarpsborg sentrum
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, urbane kulturmiljøer, andre kulturmiljøer
6.11.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres av de historiske vegfarene som har bidratt til å strukturere bebyggelsens
utvikling fra den gang da middelalderbyen og «Glain» ble etablert. Jernbanen, som kom i 1879,
forsterker dette draget ved å utgjøre en parallell linje i nord som korresponderer med den øst-vestlige
aksen som binder sammen Sarpsborg med Tune og Hafslund. Området har historisk tilknytning til
Borregaard, Sarpsfossen og Hafslund. Avgrensningen følger i nord og i vest planområdets utbredelse.
I sørøst møter den kulturmiljøet Sarpsborg middelalderby. I sørvest løper den i underkant av
Kulåsparken.
6.11.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Nord i miljøet, vest for Glengshølen og øst for Peterson fabrikk, er det i en hage ved Fritznerbakken
Borettslag funnet en øks av bergart fra steinalderen, AL 138448-1. Lokaliteten har uavklar vernestatus
da den ikke er nærmere avgrenset. Funnet indikerer bosetning her i steinalderen.
I Kulåsparken er det registrert to lokaliteter i Askeladden. På sørsiden av Sarpsborg rådhus har det
ligget en gravhaug som i dag er fjernet, AL 20271 (C37172). Graven er datert til eldre jernalder. Under
selve graven ble det også avdekket bosetningsspor fra steinalder-bronsealder. I forlengelse av
gravhaugen mot sørvest, i parken, ligger et gravfelt med fire praktfulle gravhauger, AL 42175. Det er
også rester av en hulvei her. Gravhaugene og de øvrige funnene signaliserer at dette har vært et
bosetningsområde her i jernalderen. Gravhaugene ligger på en naturlig høyde og må ha vært synlig
langt fra. Lokaliteten er automatisk fredet. I Askeladden er det også opplyst om at det tidligere skal ha
ligget flere gravhauger videre mot Kulåsgata som i dag er fjernet og uten at disse er kartfestet.
Nyere tids kulturminner
Sarpsborg inneholder to områder som er blitt oppført på listen over nasjonale interesser i by (NBregistrert). De omfatter Kulåsparken og Sarpsborg middelalderby, av hvilke den senere behandles
som eget kulturmiljø. Kulåsparken ligger rett nord for Borregaard hovedgård og avgrenses i vest mot
bebyggelsen langs Sannesundveien i nord mot Sarpsborg rådhus. I Riksantikvarens NB-registersammendrag står det at «hele området demonstrerer Borregårds dominerende stilling i bysamfunnet.
Boligene for toppledelsen representerer arkitektur av høy kvalitet og illustrerer samtidig, og sammen
med boligene på Opsund, den klassedelte boligstrukturen knyttet til bedriften» [23].
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Figur 6-88: Registreringer i kulturmiljø 11 Sarpsborg sentrum. Se vedlegg med SEFRAKtabeller for videre informasjon om bygningene. Olavsvollen markert med blå linje.
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Figur 6-89 Til venstre: Kart 1776, før Sarpsborg på nytt ble kjøpstad, viser at «Glain» den gang
utgjorde den tetteste bebyggelsen i området. I dag forteller navnet Glengsgata om hvor dette
er. Kartet viser også veitraseen som gikk ned til Grina og Sarpsfossen. Kilde: Kartverket. Til
høyre: Aksene i bysentrum Kilde: Riksantikvaren
Sarpsborg ble på 1500-tallet flyttet lenger ned langs Glomma og ble det vi i dag kjenner som
Gamlebyen i Fredrikstad. Da Sarpsborg på ny ble kjøpstad i 1839 var det stedets gode beliggenhet
som handelsplass, og kanskje spesielt Sandesunds betydning som havn, som førte til dens
gjenopprettelse. Regjeringskommisjonen ville ha by på begge sider av Glomma, men eieren av
Hafslund lagde problemer slik at byen ble lagt på vestsiden av elva og ut på Borregaards grunn.
Borregaards eier forlangte imidlertid at hovedgården samt brukene ved fossen skulle holdes utenfor.
Byen fikk dermed en plan noe vest for den historiske byen, mellom Glengshølen og Sandesund.
De eldste veistrukturene ble beholdt, hvilket kan sees i møtet mellom Glengsgata-TorggataSandesundsveien (Gleng er den eldste eksisterende bystrukturen i Sarpsborg, her lå tettstedet før
byen Sarpsborg fikk fornyet bystatus i 1839). Man videreførte også aksen fra kirkeruinen til Tune kirke
(St. Marie gate, også Pilegrimsleden). Byen fikk dermed en plan med rutenettsregulert gatestruktur
rundt torvet og en smal stripe ned mot Sannesund, se figur 6-90. I 1879 ble det vedtatt en betydelig
større regulering hvor man la opp til en omfattende kvadratur, hvilket er den som preger byens
sentrum i dag.
I andre halvdel av 1800-tallet gjennomgikk byen store utbygginger. Innbyggertallet steg raskt. I den
nordlige delen av byens sentrum ble byens viktigste institusjoner lagt med torv, jernbanestasjon,
sykehus, kirke og hoteller. Sagbruk og seilbruk, som hadde vært hovednæringer i perioden, ble i takt
med en effektivisert bruk av fossens krefter erstattet med storindustri. Viktige bedrifter som Borregaard
ble en drivende faktor i byens vekst, men byen fikk etter hvert også et fundament for vekst og velferd
som skyldes produksjonsindustri.
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Figur 6-90 Sarpsborg sentrums utvikling over tid. Aksene og kvartalsstrukturen har hatt en
strukturerende effekt hele veien opp gjennom byens historie. I 1860 var byen betydelig
mindre, og strukturert rundt St. Marie gate og torvet. Kilde: Kartverket // Blom URBEX (Østfold
skråfoto 2014).
En vestlig bydel utviklet seg senere parallelt med Kulåsparken med akse nordøst-sørvest. Denne
bebyggelsen endte ved Sannesund med sine trange og kronglete gater. Gården Borregaard ble
innlemmet i byen i 1912. Hovedparten av bebyggelsen oppført før 1900 ligger i et rektangelformet
område sør for Olav Haraldssons gate.
Sentralt, men nord i kulturmiljøet, ligger Sarpsborg jernbanestasjonsområde. Stasjonen åpnet med
Østfoldbanen (Smaalensbanen) i 1879 og fikk i forbindelse med det en stasjonsbygning i mur tegnet
av Peter Andreas Blix. Stasjonsbygningen ble ferdig i 1878. Godshuset fra 1878 (av ukjent arkitekt) er
som stasjonsbygningen oppført på Bane NORs liste over verneverdige kulturminner og -miljøer.
Sammen med jernbaneparken inngår stasjonsbygningen i Sarpsborg og godshuset i et bygningsmiljø
som har kulturhistorisk verdi av stor betydning.
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Figur 6-91 Stasjonsbygningen i Sarpsborg, ferdig i 1878, tegnet av P.A. Blix. Kilde: Østfold
fylkes billedarkiv.

Figur 6-92 Godshuset, opprinnelig fra 1878,
rett sørøst for jernbanestasjonen. Bygningen
er blitt utbygd flere ganger men har likevel
beholdt sin karakter.

Figur 6-93 Den åpne plassen fremfor (sør for)
stasjonsbygningen i Sarpsborg; et typisk
grep når jernbanestasjoner og -plasser ble
planlagt. Dette anlegget er imidlertid nyere.

Området vest og nordvest for stasjonsområdet preges av boligbebyggelse fra 1900-tallet. Kvartalene
ble delvis sanert på begynnelsen av 1900-tallets andre kvartal, ikke minst gjelder det bebyggelsen
langs Olav Haraldssons gate (før Thorsbækgaden), men her finnes fremdeles en del verneverdige
bygninger. I enden av Glengsgata, nord for et iøynefallende kjedehus med lavblokk fra 1967, ligger
f.eks. to godt bevarte bygninger som ikke er oppført i SEFRAK-registeret. Her lå tettstedet før byen
Sarpsborg fikk fornyet bystatus i 1839. Glengsgata 1 og 4, fra hhv 1840 og 1856, er de eldste husene i
Sarpsborg. Glengsgata 1, en svært verneverdig og godt restaurert garvermesterebolig, ses i figur
6-95. De er begge oppført som verneverdige og del av hensynssone bevaring i henhold til
høringsversjonen av ny sentrumsplan [24]. Av nyere dato, men med arkitektonisk verdi, kan nevnes
Håndverkenes hus fra 1927 i krysset mellom Olav Haraldssons gata og Jernbanegata.
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Figur 6-94 Til venstre et bilde tatt på 1920-tallet som viser bebyggelsen i og i nærheten av
Glengsgata, en av de viktige aksene i sentrum. Området har siden i stor grad blitt utbygd og
sanert. Kilde: Østfold fylkes billedarkiv

Figur 6-95 Glengsgata 1 ligger rett inntil eksisterende jernbane nordvest for stasjonsområdet.
Bygningen er ikke oppført i SEFRAK-registeret, men angivelig oppført 1839 (Borgarsyssel
museum, 2016).
I enden av St. Nikolas gate, like før møtet med Struerveien, ligger det kileformete Grinakvartalet med
12 funkisboliger i tre, se figur 6-96. Navnet kommer fra Grinastua (SEFRAK-ID 01050203052), en
bolig fra begynnelsen av 1800-tallet, som er et av de eldste husene i Sarpsborg sentrum og som er
tilskrevet høyeste verneverdi av Sarpsborg kommune. De nyere bygningene er oppført i begynnelsen
av 1930-åra og er undertegnet Ove Bang. Bang var en av de mest produktive og nyskapende norske
arkitekter i mellomkrigstiden og er en pioner innenfor norsk funksjonalisme [25]. Borregård eide
området og hadde opprinnelig reservert det til industriformål. Borregård sørget for å ansette arkitekt
Bang, men husene ble ellers oppført for byggherrenes (ansatte ved Borregård) egen regning.
Banghusene/Grinakvartalet var før oppført på lista over kommunalt, det vil si lokalt, verneverdig
bebyggelse i sentrumsplanen for Sarpsborg [26]. Husgruppen har gjennomgått en del forandringer i
eksteriør som har påvirket de arkitektoniske verdiene, men de vurderes likevel som helhet å ha stor
kulturhistorisk verdi som uttrykk for tidsperioden. I tillegg kan de i fremtiden tilbakeføres til original
utforming.
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Figur 6-96 Grinakvartalet mellom Olav Haraldssons gate og eksisterende jernbane høsten 2017.
I kvartalene rett sørvest for Grinakvartalet ligger langs Oskars gate en rekke eldre bolighus,
hovedsakelig oppført i tre, fra slutten av 1800-tallet og inn på 1900-tallet. Her står en verneverdig
transformatorstasjon oppført etter nybarokke stilideal.
I tillegg til boligbebyggelsen rundt stasjonsområdet finnes et antall arkitekturhistorisk verdifulle
industrianlegg og næringsbygg. Utviklingen av industrien omkring Sarpsfossen har selvfølgelig bidratt
til fremveksten av miljøet, men det finnes også eksempler på selvstendige verksteder som er en del av
stasjonsområdet. Vatvedt mekaniske verksted fra 1910, er f.eks. en del av et anlegg i et av to
kvartaler mellom Olav Haraldssons gate, Oscar Pedersens vei og Astrids gate, som i
høringsversjonen av Sentrumsplanen for Sarpsborg kommune [24] er vurdert som verneverdige.

Figur 6-97 Kvartalet med bl. a. Vatvedts mekaniske verksted fra tidig 1900-åra utgjør et
kulturhistorisk område i Sarpsborgs nordlige sentrumbebyggelse som gir uttrykk for byens
industrihistorie.
Industrianlegget Borregård (her behandlet som del av kulturmiljøet Sarpsborg middelalderby) er et av
de eldste industriområdene i landet som har vært i kontinuerlig drift og som dessuten har bevarte
arbeiderboliger. Mesteparten av boligene ligger lengre vest mellom Borregaardsveien, Kulåsgata og
Kulåsparken. Bygningene er i hovedsak oppført mellom 1910 og 1940 og består som regel av 1-2
etasjes bolighus inspirert av blant annet hagebyidealene og Egne Hjem-bevegelsen. I tillegg er flere
av husene tegnet av regionalt viktige arkitekter som Theodor Bjørnstad og Arne Pedersen. Sistnevnte
var fra 1925 A/S Borregaards faste arkitekt og tegnet bolig- og industrianlegg, mye i funksjonalistisk
formspråk, i en tid hvor Borregaards sterke stilling utløste et stort behov for boliger. Pedersen var også
ansvarlig for Østfoldutstillingen i Sarpsborg i 1930 og var arkitekten bak Folkets Hus fra 1934 [25].
6.11.3 Verdi
Det er registrert tre lokaliteter i Askeladden: et løsfunn fra steinalderen, en gravhaug som er fjernet og
et jernaldergravfelt i Kulåsparken. Sistnevnte er et godt eksempel på epoken. De bidrar dermed til å gi
tidsdybde til sentrumsområdet. De arkeologiske kulturminnene vurderes til å ha liten til middels verdi.
Om nyere tids kulturminner gir Sarpsborg, som er helhetlig anlagt etter en for epoken representativ
kvadraturplan, uttrykk for byplanidealer på 1800-tallet. Planen, med aksene i sentrum omgitt av
kvartalsstruktur, er et tidlig eksempel på et slikt helhetlig grep i byplansammenheng, og er av nasjonal
interesse. Dette understrekes av Riksantikvaren i deres NB-register. Bebyggelsen er i dag delvis
fragmentert på grunn av sanering, noe som har medført at lesbarheten av de historiske strukturene er
forringet. I miljøet er det likevel enkeltstående arkitektonisk verdifulle og godt bevarte bygninger og
bygningsmiljøer. Eksempler på dette er stasjonsbygningen fra 1878, godshuset og jernbaneparken.
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Spesielt verdifull er i bygårdsbebyggelsen i tre fra rundt århundreskiftet 18-1900. Bygningene er gode
representanter for datidens panelarkitektur. I tillegg er det bevart et antall nærings- og
verkstedbygninger i sentrum som bidrar til å formidle byens industrihistorie.

Kulturmiljøet vurderes på bakgrunn av dette til å ha middels til stor kulturhistorisk verdi.
Liten

Stor

6.11.4 Omfang og konsekvens
Alternativ Midt-7/Midt-7 og ny rv. 111
Alternativ Midt-7/, Midt-7 og ny rv. 111 er identiske innenfor kulturmiljøet. Alternativene innebærer en
mindre omdisponering av stasjonsområdet og veger i området, se figur 6-98. Alle inngrep vil derfor
skje i utkanten av kulturmiljøet. Grensesnittet starter ved Bryggeriveien.
Stasjonsområdet vil i disse alternativene koble seg på sentrums kvadraturstruktur som i dagens
situasjon. Enkelte gater, som møtet mellom St. Nikolas gate og Fridtjofs gate, planlegges utvidet på
bekostning av eksisterende bebyggelse og kvartalsstruktur. Det er tilrettelegging for kollektivtrafikk
som medfører utvidelser av vegene. Imidlertid forholder endringene seg til eksisterende rutenett i
kvadraturen og bakenforliggende jernbane som strukturerende element, hvilket ses som positivt. Med
hensyn til plangrepet, vurderes alternativene med andre ord ikke å endre den historiske lesbarheten
nevneverdig eller svekke de historiske strukturene.
Alternativene innebærer imidlertid berøring av flere eldre bygninger rundt stasjonen. Den mest
karakteristiske av disse er godshuset fra 1878. Selv om godshuset ikke er avgjørende for forståelsen
av stasjonsområdet, vil rivning medføre at miljøet blir fragmentert med hensyn til sin historiske
lesbarhet. Husets parallelle beliggenhet til jernbanen og stasjonsbygningen er dessuten med på å
understreke disse som strukturerende elementer i kulturmiljøet. Dette vil bidra til å skade kulturmiljøet.
Rett overfor godshuset, i Rosenkrantz gate, kommer man på grunn av vegutvidelse i konflikt med et
eldre bygningsmiljø. De fleste bygningene er oppført ca. 1910, men har på grunn av endringer
forholdsvis liten kulturhistorisk verdi. Det samme gjelder enkelte bygninger innenfor det såkalte
Grinakvartalet, hvilke vil utsettes for direkte berøring i forbindelse med at både jernbane og veg
utvides på hver sin side av kvartalet. Det sees som positivt for forståelsen av kulturmiljøet og
tilknytningen til Borregaard at funkisboligene i Grinakvartalet ivaretas i så stor grad som mulig.
Andre aspekter ved tiltaket vil redusere de negative konsekvensene. Det ses for eksempel som
positivt at alternativene ivaretar flertallet av kulturhistoriske og arkitektoniske elementer som er med
på å definere stasjonsområdet. Blant dem kan nevnes stasjonsbygningen og bebyggelsen i
Jernbanegata med sine karakteristiske karnapper og avfasete hjørner. Det ses også som positivt at
den lille jernbaneparken fremfor stasjonen opprettholdes, samt at det frigjøres areal foran godshuset
da dette åpner for en mer utadrettet bruk av bygningen. Den gamle industribebyggelsen i Olav
Haraldssons gate blir også bevart. Nord i kulturmiljøet vil Glengsgata 1 fra 1839 bevares, en av de
eldste bygningene i byen. Vegløsningen under jernbanen rett øst for bygningen innebærer berøring av
Glengsgata 4, men vil innebære frigjøring av areal foran bygningen noe som er positivt da det åpner
opp for en revitalisering av området.
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Figur 6-98 Alternativ Midt-7 sett i fugleperspektiv fra sørvest. Alternativet har samme utforming
og omfang som de andre Midt-alternativene. Stasjonsbygning helt til venstre i bildet,
Grinakvartalet helt til høyre. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel
3.3 Usikkerhet).
Samlet sett vurderes tiltaket å ikke endre de overordnede og bærende historiske strukturene:
byplanen, vegnettet og stasjonsbygningen. Imidlertid vil det medføre at man reduserer den historiske
lesbarheten innenfor denne delen av kulturmiljøet ved at enkelte viktige bygninger blir revet. Samtidig
er det forholdvis få bygninger som berøres, hvorav godshuset anses som det med høyest
kulturhistorisk verdi. Dette er med på å trekke ned de negative konsekvensene.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er middels til stor og konsekvensen blir liten til middels negativ (-/--).
Alternativ Midt-10/Midt-10 og ny rv. 111
Alternativene er sammenfallende med alternativ alternativene Midt-7/Midt-7 og ny rv. 111 innenfor
kulturmiljøet.
Alternativ NFO-9/NFO-9 og ny rv. 111
Alternativ NFO-9/, NFO-9 og ny rv. 111 er identiske innenfor kulturmiljøet og har stort sett samme
innvirkning som alternativ Midt-7 og Midt-10. Forskjellen er at stasjonsløsningen legger opp til større
åpent areal øst for stasjonsbygningen som medfører at godshuset bevares, se figur 6-99. I tillegg
unngår man berøring av Grinakvartalet (unntatt en bygning) samtidig som man frigjør areal nord for
bebyggelsen, hvor det i dag er et bredt sporområde, noe som ses på som positivt.
Ivaretakelsen av godshuset er med på å redusere de negative konsekvensene av tiltaket.
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Figur 6-99 NFO-9 sett i fugleperspektiv fra sørvest. Alternativet har samme utforming og
omfang som de andre NFO-alternativene. Stasjonsbygning helt til venstre i bildet,
Grinakvartalet helt til høyre. Godshuset sør for stasjonen bevares. Røde bygninger rives
(basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er middels til stor og konsekvensen blir liten til middels negativ (-/--).
Alternativ NFO-10/NFO-10 og ny rv. 111
Alternativene er sammenfallende med alternativene NFO-9/NFO-9 og ny rv. 111 innenfor kulturmiljøet.
0-alternativet
Alternativet innebærer fortsatt bruk av dagens stasjon og omkringliggende bebyggelse.
Omdisponering av kvartalet ved Vatvedts mekaniske verksted er vedtatt, og kvartalet forutsettes
utbygd uten av selve verkstedbygningen rives. Alternativet har ingen konsekvens for tema kulturmiljø.

Kulturmiljø 12 Sarpsborg middelalderby
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, teknisk/industrielle kulturmiljøer
6.12.1 Avgrensning
Kulturmiljøet utgjør det eldste byområdet i Sarpsborg som ble etablert allerede på 1000-tallet.
Middelalderbyen i Sarpsborg er oppført på lista over nasjonale interesser i by (NB-registeret) og er av
Riksantikvaren definert som et sammenhengende automatisk fredet kulturminne. Avgrensningen tar
utgangspunkt i Riksantikvarens fornminnegrense og grenser derfor mot kulturmiljøet Sarpsborg
sentrum. Kulturmiljøet omfatter vestsiden av Sarpsfossen, Tarris, Borgarsyssel og deler av Borregaard
fabrikkområde.
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Figur 6-100: Registreringer i kulturmiljø 12 Sarpsborg middelalderby. Sarpsborg middelalderby
er oppført på Riksantikvarens liste over byområder med nasjonal verdi. Olavsvollen markert
med blå linje. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for videre informasjon om bygningene.
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6.12.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Byen Borg (senere kalt Sarpsborg) ble ifølge Snorre etablert i middelalderen. Kulturminnet
Middelalderbyen Sarpsborg, AL 49977, er et automatisk fredet kulturminne som omfatter områdene
lengst øst i bykjernen og ut mot Sarpsfossen. Alle spor fra middelalderen innenfor området er
automatisk fredet. Ifølge sagaene ble byen grunnlagt 1016/17 av Olav den Hellige. Han skal ha bygd
en kongsgård og en Mariakirke, og fått anlagt en jordvoll rundt byen som avsperret neset ut mot
fossen. Vollen skal ha bestått av stein, torv, tømmer, og hatt en vollgrav rundt seg. Plasseringen av
byen var ikke tilfeldig: både forsvarsmessig og strategisk var stedet gunstig, men også i forhold til
kommunikasjon og handel ved at hovedtrafikken landeveis gikk på toppen av raet og sjøveien via
Glomma.

Figur 6-101 Byen Borg, senere kalt Sarpsborg, ble etablert på odden ut mot Glomma. Her sett
fra brua over til Hafslundøy.

Figur 6-102 Oppe på og rundt en av de bevarte delene av Olavsvollen er det per i dag mye
vegetasjon. Terrenghevelsen som markerer vollen skimtes innenfor sirkel. Hele det antatte
tidligere arealet for middelalderbyen er fredet iht. kulturminneloven. Her sett fra Hafslundsøy.
Innenfor det fredete området er det noen få synlige spor etter Olavsvollen, AL 70808. Selv om noen
arkeologiske og geofysiske undersøkelser har stadfestet en omtrentlig utbredelse, kan ikke vollen
sikkert lokaliseres, og dets oppbygging/konstruksjon er fortsatt uklar. Det er for eksempel uklart om
byggemetoden har vært lik langs hele vollen, eller også om man har brukt naturlig forhøyninger i
terrenget som del av konstruksjonen [27]. Fundamenter for vollen kan også finnes bevart under
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bakken. 45 sølvmynter skal ha blitt funnet et (ukjent) sted i vollen, og disse kan dateres til mellom ca.
år 1047 og 1050 e. Kr.

Figur 6-103 Undersøkelse av Olavsvollen ved
Borregaard i 1929. Kilde: Østfold fylkes
billedarkiv

Figur 6-104 Lengst nordvest innenfor
vernesonen til middelalderbyen. Et av de få
synlige restene etter Olavsvollen. Sett mot Ø.

Ruinen av Nikolaskirken, AL 50755, ligger på Borgarsyssel museum sitt område. Kirken ble trolig
bygget på begynnelsen av 1100-tallet. Rett ved ruinen er det funnet graver datert til 890 og 1015 e.
Kr., noe som kan signalisere at det har ligget en eldre trekirke på stedet. Ruinen ligger på utsiden av
vollen, og bebyggelsen må derfor ha blitt utvidet vestover utover i middelalderen. Det kan derfor finnes
spor etter bosetning og aktiviteter også på vestsiden av byvollen. I tillegg til Nikolaskirken og
Mariakirken er det i skriftlige kilder omtalt en tredje kirke, Olavskirken, men den er ikke gjenfunnet. I
ruinparken på Borgarsyssel er det funnet en brynestein fra førreformatorisk tid og like ved
Nikolaskirken har det blitt funnet en signet i kobber eller messing fra middelalderen.

Figur 6-106 Borgarsyssel museum med
Borregaard fabrikker bak. Storparten av
området hvor fabrikken ligger i dag raste ut i
elva på begynnelsen av 1700-tallet og tok med
seg det meste av middelalderbebyggelsen. Sett
mot SØ.

Figur 6-105 Ruinen etter Nikolaskirken fra
1100-tallet sett fra tårnet på Borgarsyssel
museum. Sett mot Ø.
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Det er antatt at et jordras i 1702 i området der hvor Borregaard senere ble etablert, tok med seg det
meste av de arkeologiske sporene etter middelalderbyen ut i elva. Kunnskapen om Sarpsborgs eldste
historie er derfor sparsommelig da mesteparten av de materielle levningene har gått tapt. Det er
imidlertid rett ved raskanten bevart enkelte rester etter byen i form av husfundamenter, en steinbrolagt
gate og to brønner. Andre deler av middelalderbyen er lite kjent arkeologisk da det har vært få
undersøkelser innenfor fornminneområdet, og ingen store utgravninger. Bevaringsforholdene for
organiske kulturlag anses som lite gunstige, men det kan finnes lommer av godt bevarte kulturlag.
Nyere tids kulturminner
Nyere tids kulturminner innenfor miljøet knyttes til industrien ved Borregaard, som er
hjørnesteinsbedriften i Sarpsborg. Kellner-Partington startet cellulosefabrikk her i 1889. Industrimiljøet
og bebyggelsen vokste raskt, men grunnet endringer i produksjonen har flere bygninger blitt revet
gjennom årene.

Figur 6-107 Kulturmiljøet med fredet middelaldergrunn, og industri, sett fra vest i 1935. Det var
generelt sett mindre vegetasjon i området, ikke minst i tilknytning til infrastrukturen. Bildet
viser at det har gått en veg langs Tarris’ vestre side, og at området øst for Tarris har vært
utbygd. Per i dag inngår stort sett alt innenfor bildet i Riksantikvarens database
«Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse». Kilde: Sarpsborg kommune
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Figur 6-108 Flyfoto fra 1952. En del av Olavsvollen som fortsatt er synlig er markert med pil.
Kilde: Sarpsborg kommune
De to bygningene som utmerker seg mest fra nyere tid innenfor kulturmiljøet er arbeiderboligene St.
Olavs Vold og «Tarris» (SEFRAK-ID 01050202048, 01050203053), som begge er oppført på slutten
av 1840-årene. St. Olavs Vold, som er i relativt dårlig teknisk stand, ligger langs Borregaardsveien og
står i dag forholdsvis uendret med store arkitektoniske og sosialhistoriske verdier selv om det ikke
lenger tjener sitt opprinnelige formål som bolig. Bygningen ble i 1956 en del av Borgarsyssel museum.
Tarris ligger nord for Borregaard og er oppkalt etter husets opprinnelige navn Foster Terrace, hvilket
det fikk etter den engelske maskinmester Robert Foster som tegnet huset. Bygningen er ca. 100
meter lang og hadde opprinnelig 40 leiligheter. Med tiden, spesielt etter 1930-tallet, har Tarris
imidlertid gjennomgått forandringer. Huset har blitt påbygd, veien lagt om til andre siden av huset og
antallet boliger har blitt halvert. Så vel Tarris som St. Olavs Vold sin størrelse, alder og typiske
engelske karakter gjør dem til unike bygningshistoriske og sosialhistoriske kulturminner i Sarpsborg.
Grunnet sin kobling til Borregaards boligbygging for ansatte, inngår de også begge i Sarpsborg
kommunes liste over prioriterte kulturmiljøer [26].

Figur 6-109 Til venstre «Tarris», sett fra sør, etter at vegen ble lagt om til andre siden. Bildet er
trolig tatt ca. 1940. Til høyre St. Olavs Vold med uthus, ca. 1940. Kilde: digitaltmuseum.no
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Figur 6-110 Tarris «forside» sett fra jordet i øst, sommeren 2018.
Sterkt tilknyttet Sarpsborgs sosial- og industrihistorie er også Borregaards gamle hovedkontor i St.
Marie gate 2. Bygningen, oppført i 1900, er i sin helhet oppført i rød teglstein. Fasadenes
utforming/arkitektur har klassiske trekk fra århundreskiftets industribebyggelse, og bygningen har en
rekke originale detaljer, både utvendig og innvendig. Med bakgrunn i bygningens alder, arkitektur,
tilstand og historiske verdi, tilskrives den regional verdi. Bygningen er ikke SEFRAK-registrert, og har
forøvrig ingen formell vernestatus.

Figur 6-111 Borregaards gamle hovedkontor i St. Marie gate 2 ligger rett nedenfor dagens vegog banekrysning av Sarpsfossen.
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I kulturmiljøet er det også flere krigsminner knyttet konkret til den tyske okkupasjonsmakten under den
andre verdenskrigen. To anlegg (antatt tre) antas å ha blitt bygget nokså raskt etter okkupasjonen
som del av okkupasjonsmaktens forsvar mot øst av bruene over Glomma. Mot Glomma, helt nede ved
Tarris, på en landholme, finnes en skytestilling i betong. Den er ikke dokumentert tidligere, men
utformingen ser ut til å ha fellestrekk med skytestillinger som tyske forsvarsmakter bygde under den
andre verdenskrigen. I tillegg finnes et krigsminne som er dokumentert i forbindelse med tidligere
arkeologiundersøkelser ved Tarris. Det dreier seg om et betonganlegg som ble funnet under
gravearbeidene, og dette er referert til som et anlegg fra krigen. Ved Borregaardsveien 6/8 ligger et
dokumentert krigsminne, en bunker, som ble oppført i tilknytning til okkupasjonsmaktens forsvar av
Sarpsbruas vestside. Bunkeren ble avdekket og gjenåpnet av daværende Borgarsyssel museum i
1989 (nå del av Østfoldmuseene).
Figur 6-112
Området på
vestsiden av
Sarpsbrua med
krigsminnene fra
den andre
verdenskrigen.
Flyfoto fra 1947.
Kilde: Sarpsborg
kommune

Figur 6-113 Øverste tre bilder fra vestre: Inngjerdingen rundt
bunkeren ved museet. Inngangen sett ovenfra. Planskisse
over den utgravde bunkeren (etter Gundersen, 1991). Rett til
venstre skytestilling antatt fra den andre verdenskrigen på
Tarris.

6.12.3 Verdi
Kulturmiljøet «Middelalderbyen Sarpsborg» inneholder rester etter en av Norges eldste bydannelser
og en jordvoll rundt bykjernen som er den eneste i sitt slag i Norge. De automatisk fredete
kulturminnene som utgjør middelalderbyen Sarpsborg er sammen med sporene etter Olavsvollen og
ruinen etter Nikolaskirken sjeldent og har nasjonal betydning. Selv om det er få bevarte spor etter
bybebyggelsen som følge av raset på 1700-tallet samt byggeprosjekter utpå 1800- og 1900-tallet, kan
det finnes lommer av bevarte kulturlag innenfor deler av kulturmiljøet.
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Nyere tids kulturminner i miljøet representeres av Tarris og bebyggelsen som knytter seg til
Borregaard industrier. Tarris har med sine historiske arbeiderboliger og sin kobling til industrien også
en svært sentral plass i byens moderne historie. I tillegg har bygningen arkitektoniske kvaliteter som
oppført ut fra kontinentale forbilder. Krigsminnene i området har også kulturhistorisk betydning i lokal
og regional målestokk som del av forsvarshistorien i Sarpsborg og Østfold.
Samlet sett vurderes kulturmiljøet å ha stor kulturhistorisk verdi.
Liten

Stor

6.12.4 Omfang og konsekvens
Alternativ Midt-7/Midt-7 og ny rv. 111
Alternativ Midt-7/, Midt-7 og ny rv. 111 er identiske innenfor kulturmiljøet. Alternativene innebærer at
nytt dobbeltspor legges ved siden av utvidet fv. 118 i midtre korridor, se figur 6-114 til figur 6-118. Ny
jernbane og veg følger eksisterende traséer frem til og med nedkjøring til St. Marie gate 2, hvoretter
de rettes opp og legges parallelt, på samme høydekote og med en samlet bredde på ca. 40 meter,
hele veien frem til andre siden av fossen. Eksisterende vegbru over fossen gjøres om til gang- og
sykkelveg. Mellom denne og ny fv. 118 vil det oppstå et åpent rom etter ferdigstilling.
Alternativene innebærer direkte berøring med den verneverdige bygningen Tarris. Med dette vil en
viktig del av kulturmiljøets moderne bygde kulturarv ødelegges, og den historiske lesbarheten av
området forringes. Man vil også berøre krigsminnene innenfor kulturmiljøet.
Dette inngrepet vurderes å ha stort negativt omfang.
Fordelen med alternativene er at det bevarer nordlig rest etter Olavsvollen, og dagens situasjon hvor
det finnes en visuell og opplevelsesmessig kontakt med Glomma og Hafslundsøy. Nytt dobbeltspor vil
ligge ca. 8 meter fra minnesteinen, hvilket tilsvarer dagens situasjon. Det er også positivt at ny
infrastruktur samles i en korridor. Disse to viktige aspektene er med på å redusere det negative
omfanget av tiltaket.
Hva gjelder arealinngrepene som gjøres i forbindelse med anleggsgjennomføringen, vil disse gjøres i
fredet middelaldergrunn, noe som i utgangspunktet anses som negativt. Det gjøres inngrep i
Olavsvollen også, sør for den nordlige resten (jf. figur 6-100), der deler av Olavsvollen kan være
bevart under bakken. Likevel antas tidligere vegutbygging og dagens jernbane å ha fjernet mye av
disse eventuelle sporene. Øvrige arealinngrep foretas i utkanten av det som var byens sentrum i
middelalderen. Dette gjelder for alle alternativer. Anleggsarbeidene kan ikke vurderes nærmere på
dette plannivået da de forutsettes optimalisert i videre prosess (vedlegg III viser for øvrig ytre grense
for anleggsområdene).
Det er ikke gjort kjente funn av kulturlag i nordre og østre del av odden i moderne tid, og det forventes
derfor ikke omfattende uberørte kulturlag i dette området. Nærmere vollen mot vest kan situasjonen
være annerledes da vi har mindre kunnskap om dette området. Generelt må det forventes at det kan
være bevarte lommer av kulturlag innenfor hele fredningssonen til middelalderbyen.
Omfanget vurderes som middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor og konsekvensen blir stor negativ (---).
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Figur 6-114 Alternativ Midt-7 sett i fugleperspektiv fra sør. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

Figur 6-115 Alternativ Midt-7 og ny rv. 111 sett i fugleperspektiv fra nordvest. For kulturmiljø
Sarpsborg middelalderby er omfanget lik alternativ Midt-7 uten omlagt rv. 111. Røde bygninger
rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Figur 6-116 Alternativ Midt-7 sett fra rett over bakkenivå. Visualiseringen fokuserer på tiltakets
forhold til Olavsvollen, som her ses fra sørøst. Røde bygninger rives (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

Figur 6-117 Alternativ Midt-7 sett østover fra bakkeplan ved minnesteinen på nordre del av
Olavsvollen. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3
Usikkerhet).
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Figur 6-118 Alternativ Midt-7 sett fra rett over bakkenivå ved brua til Hafslundsøy. Røde
bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Alternativ Midt-10/Midt-10 og ny rv. 111
Alternativ Midt-10/, Midt-10 og ny rv. 111 er identiske innenfor kulturmiljøet. Alternativene er likt Midt-7
frem til og med nedkjøring til St. Marie gate 2. Her går nytt dobbeltspor på en viaduktløsning over fv.
118, som i sin tur legges på nordsiden av nytt dobbeltspor, se figur 6-119 til figur 6-123. For å få nok
frihøyde til at fv. 118 kan gå under jernbanen, må den ligge ca. 5 meter høyere i terrenget enn
alternativ Midt-7. Deretter går ny veg og jernbane parallelt videre over til andre siden av fossen. Nytt
dobbeltspor blir så liggende på fylling ca. 10 meter over vegen, 5 meter over dagens terreng, med en
svak skråning mot sør. Ny infrastruktur vil i dette alternativet komme ca. 25 meter lenger ned mot
Glomma enn alternativ Midt-7. Ved kryssing over Glomma vil det være en høydeforskjell mellom ny
jernbanebru og ny vegbru på ca. 7 meter.
Alternativene vil i likhet med alternativ Midt-7 innebære at Tarris rives, og krigsminnene berøres. Man
unngår inngrep i nordlig rest etter Olavsvollen. Dagens situasjon med en visuell kontakt mellom neset
og Glomma blir på et prinsipielt plan også opprettholdt, men på grunn av vegens barrierevirkning og
tette plassering ut mot Glomma vil det ikke lenger være mulig å oppleve neset som et avsondret
kulturmiljø. Arealbeslaget er i tillegg noe større lengst ut på neset, i forhold til Midt-7. Innsikten, eller
tiltakets fjernvirkning, vil derfor i enda større grad enn Midt-7 bli en forstyrrende effekt med
barrierevirkning på grunn av den høytliggende nye jernbanen. I forhold til alternativ Midt-7 vurderes
denne løsningen å være dårligere. Det er imidlertid ikke nok til å være utslagsgivende iht. metodikken,
og derfor vurderes det til å ha likt omfang og konsekvens.
Hva gjelder arealinngrepene som gjøres i forbindelse med anleggsgjennomføringen vil disse gjøres i
fredet middelaldergrunn, noe som i utgangspunktet anses som negativt. Det gjøres inngrep i
Olavsvollen også sør for den nordlige resten (jf. figur 6-100) der deler av vollen kan være bevart under
bakken. Likevel antas tidligere vegutbygging og dagens jernbane å ha fjernet mye av disse eventuelle
sporene. Øvrige arealinngrep foretas i utkanten av det som var byens sentrum i middelalderen. Dette
gjelder for alle alternativer. Anleggsarbeidene kan ikke vurderes nærmere på dette plannivået, da de
forutsettes optimalisert i videre prosess (vedlegg III viser for øvrig ytre grense for anleggsområdene).
Det er ikke gjort kjente funn av kulturlag i nordre og østre del av odden i moderne tid, og det forventes
derfor ikke omfattende uberørte kulturlag i dette området. Nærmere vollen mot vest kan situasjonen
være annerledes da vi har mindre kunnskap om dette området. Generelt må det forventes at det kan
være bevarte lommer av kulturlag innenfor hele fredningssonen til middelalderbyen.
Omfanget vurderes som middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor og konsekvensen blir stor negativ (---).
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Figur 6-119 Alternativ Midt-10 sett i fugleperspektiv fra sør. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

Figur 6-120 Alternativ Midt-10 sett i fugleperspektiv fra nordvest. For kulturmiljø Sarpsborg
middelalderby er omfanget lik alternativ Midt-10 og ny rv. 111. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Figur 6-121 Alternativ Midt-10 sett fra rett over bakkenivå. Visualiseringen fokuserer på tiltakets
forhold til Olavsvollen, som her ses fra sørøst. Røde bygninger rives (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

Figur 6-122 Alternativ Midt-10 sett østover fra bakkeplan ved minnesteinen på nordre del av
Olavsvollen. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3
Usikkerhet).
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Figur 6-123 Alternativ Midt-10 sett fra rett over bakkenivå ved brua til Hafslundsøy. Røde
bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Alternativ NFO-9/NFO-9 og ny rv. 111
Alternativ NFO-9/, NFO-9 og ny rv. 111 er identiske innenfor kulturmiljøet. Alternativene innebærer at
nytt dobbeltspor bygges på landkar 10 meter over terreng mellom Glomma og industrisporet til
Borregaard, se figur 6-124 til figur 6-128. Eksisterende jernbanespor blir tatt i bruk som gang- og
sykkelveg fra stasjonsområdet frem til gang- og sykkelbru over ny fv.118 ved Tarris. Dagens
hensettingsområde gjøres om til grøntareal. Brua vil passere toppen av den nordlige resten av
Olavsvollen med en avstand på ca. 25 meter (40 meter fra minnesteinen). Landkaret til
brukonstruksjonen ligger ca. 35 meter unna toppen av nordre rest av Olavsvollen. Over Glomma ligger
brua 14 meter over vannflaten ved normalvannstand.
Alternativene innebærer inngrep i utkanten av den fredete middelaldergrunnen, men unngår samtidig
berøring med både nordlig rest etter Olavsvollen og den verneverdige bygningen Tarris. Dette er
svært positivt i forhold til de to Midt-alternativene som bygger på en midtre korridor hvor Tarris
ødelegges. Hva gjelder den fortsatte bruken av Tarris som bolig når det gjelder støy, vil bygningen
ligge i såkalt gul sone. Dette tilsvarer dagens støysituasjon. Andre deler av området vil imidlertid
utsettes for mer støy. Dette gjelder begge NFO-alternativer.
Samtidig vil nytt dobbeltspor gjennom sin betydelige fysiske barrierevirkning bidra til en kraftig
fragmentering av de historiske og visuelle sammenhengene mellom middelalderbyen på neset og
Glomma. Opplevelsen og forståelsen av kulturmiljøets nordøstre deler som en avsondret plass vil
også påvirkes negativt med nytt dobbeltspor i nord. Uten at enkelte bærende kulturminner blir ødelagt
vil kulturmiljøet derfor bli skadet, hvilket tilsvarer middels negativt omfang.
Ved å frigjøre areal i midten av den fredete middelaldergrunnen vil det samtidig kunne legges opp til
en mer «ryddet» kulturmiljø. Dette kan på sikt bidra til å styrke den historiske lesbarheten av
kulturmiljøet, hvilket har en reduserende effekt på omfangets negative aspekter. Den romlige
kontakten mellom Tarris og øvrig industribebyggelse vil også kunne styrkes, hvilket ses som positivt.
Hva gjelder arealinngrepene som gjøres i forbindelse med anleggsgjennomføringen vil disse gjøres i
fredet middelaldergrunn, noe som i utgangspunktet anses som negativt. Det gjøres inngrep i
Olavsvollen også sør for den nordlige resten (jf. Figur 6-100) der deler av vollen kan være bevart
under bakken. Likevel antas tidligere vegutbygging og dagens jernbane å ha fjernet mye av disse
eventuelle sporene. Øvrige arealinngrep foretas i utkanten av det som var byens sentrum i
middelalderen. Dette gjelder for alle alternativer. Anleggsarbeidene kan ikke vurderes nærmere på
dette plannivået da de forutsettes optimalisert i videre prosess (vedlegg III viser for øvrig ytre grense
for anleggsområdene).
Det er ikke gjort kjente funn av kulturlag i nordre og østre del av odden i moderne tid, og det forventes
derfor ikke omfattende uberørte kulturlag i dette området. Nærmere vollen mot vest kan situasjonen
være annerledes da vi har mindre kunnskap om dette området. Generelt må det forventes at det kan
være bevarte lommer av kulturlag innenfor hele fredningssonen til middelalderbyen.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor og konsekvensen blir middels til stor negativ (--/---).
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Figur 6-124 Alternativ NFO-9 sett i fugleperspektiv fra sør. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

Figur 6-125 Alternativ NFO-9 sett i fugleperspektiv fra nordvest. For kulturmiljø Sarpsborg
middelalderby er omfanget lik alternativ NFO-9 og ny rv. 111. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Figur 6-126 Alternativ NFO-9 sett fra rett over bakkenivå. Visualiseringen fokuserer på tiltakets
forhold til Olavsvollen, som her ses fra sørøst. Fyllingen mellom GS-veg og nytt dobbeltspor
nordvest for (retning stasjonen) nordre rest av Olavsbollen svarer til dagens situasjon med
hensettingsplass for tog. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel
3.3 Usikkerhet).

Figur 6-127 Alternativ NFO-9 sett østover fra bakkeplan ved minnesteinen på nordre del av
Olavsvollen. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3
Usikkerhet).
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Figur 6-128 Alternativ NFO-9 sett fra rett over bakkenivå ved brua til Hafslundsøy. Røde
bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Alternativ NFO-10/NFO-10 og ny rv. 111
Alternativ NFO-10/, NFO-10 og ny rv. 111 er identiske innenfor kulturmiljøet. Alternativene er lik NFO9 hva gjelder jernbanekonstruksjon og unngår på samme måte berøring med Tarris og nordlig rest
etter Olavsvollen. Eksisterende jernbanespor blir tatt i bruk som gang- og sykkelveg fra
stasjonsområdet frem til gang- og sykkelbru over ny fv.118 ved Tarris. Forskjellene ligger i at ny fv.118
i dette alternativet ligger ca. 10 meter nærmere og ca. 5 meter lavere enn jernbanen i forhold til
vegalternativ 9, men på fylling, se figur 6-129 til figur 6-133. Ny veg underordner seg derfor også
Tarris som bygning. Dette er i utgangspunktet positivt, men uten utslagsgivende effekt på omfanget,
siden jernbanebrua uansett vil bli liggende bak vegen som barriere. Alternativene innebærer også
samlet sett et større arealbeslag langs nordre delen av Sarpsborg middelalderby enn hva
alternativene med NFO-9 gjør.
Hva gjelder arealinngrepene som gjøres i forbindelse med anleggsgjennomføringen, vil disse gjøres i
fredet middelaldergrunn, noe som i utgangspunktet anses som negativt. Det gjøres inngrep i
Olavsvollen også sør for den nordlige resten (jf. figur 6-100) der deler av vollen kan være bevart under
bakken. Likevel antas tidligere vegutbygging og dagens jernbane å ha fjernet mye av disse eventuelle
sporene. Øvrige arealinngrep foretas i utkanten av det som var byens sentrum i middelalderen. Dette
gjelder for alle alternativer. Anleggsarbeidene kan ikke vurderes nærmere på dette plannivået da de
forutsettes optimalisert i videre prosess (vedlegg III viser for øvrig ytre grense for anleggsområdene).
Det er ikke gjort kjente funn av kulturlag i nordre og østre del av odden i moderne tid, og det forventes
derfor ikke omfattende uberørte kulturlag i dette området. Nærmere vollen mot vest kan situasjonen
være annerledes da vi har mindre kunnskap om dette området. Generelt må det forventes at det kan
være bevarte lommer av kulturlag innenfor hele fredningssonen til middelalderbyen.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor og konsekvensen blir middels til stor negativ (--/---).
0-alternativet
Alternativet forutsetter en videreføring av eksisterende situasjon hvor Olavsvollen bevares og Tarris
fortsatt vil bli brukt som bolig. Det foreligger ingen andre vedtatte planer som vurderes å ha
konsekvenser for tema kulturmiljø.
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Figur 6-129 Alternativ NFO-10 sett i fugleperspektiv fra sør. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

Figur 6-130 Alternativ NFO-10 sett i fugleperspektiv fra nordvest. For kulturmiljø Sarpsborg
middelalderby er omfanget lik alternativ NFO-10 og ny rv. 111. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Figur 6-131 Alternativ NFO-10 sett fra rett over bakkenivå. Visualiseringen fokuserer på tiltakets
forhold til Olavsvollen, som her ses fra sørøst. Ny brukonstruksjon for jernbane er lik NFO-9alternativene. Fyllingen mellom gang- og sykkelveg og nytt dobbeltspor nordvest for (retning
stasjonen) nordre rest av Olavsvollen, tilsvarer dagens situasjon med hensettingsplass for tog.
Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

Figur 6-132 Alternativ NFO-10 sett østover fra bakkeplan ved minnesteinen på nordre del av
Olavsvollen. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3
Usikkerhet).
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Figur 6-133 Alternativ NFO-10 sett fra rett over bakkenivå ved brua til Hafslundsøy. Røde
bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Kulturmiljø 13 Sarpsfossen
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, teknisk/industrielle kulturmiljøer
6.13.1 Avgrensning
Kulturmiljøet omfatter området rundt eksisterende vei- og jernbanebru over Sarpsfossen. Miljøet
defineres ut fra sin funksjon som premiss for områdets utvikling, som vei- og industrihistorisk
knutepunkt i Østfold, og som symbolsk representant for den historiske forbindelsen mellom Hafslund
og Borregård. I tillegg defineres miljøet av en samling kulturminner som representerer hvordan
tekniske fremskritt førte til at fossens krefter kunne tøyles og brukes til industrielle formål.
Avgrensningen følger stort sett elvelandskapet, vannlinjene og den nærmeste industribebyggelsen,
men den sterke historiske koblingen til kulturmiljøene Sarpsborg middelalderby i vest og Hafslund i øst
innebærer at grensene til en viss grad overlapper hverandre.

6.13.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i miljøet, men det har blitt gjort funn fra
forhistorisk tid i miljøet. Like ved Sarpsbrua ble det under byggingen av brua i 1850-årene funnet en
stridsøks fra yngre steinalder, AL 201577-1. Rett nedenfor Sarpsfossen ble det i 1926 gjort funn av en
dolk og en sigd fra yngre steinalder i en liten vik som eksisterte før fabrikken ble etablert, AL 2015881. Begge de to lokalitetene ved Sarpsfossen har vernestatus «fjernet». Funnene indikerer at det har
vært en eller flere steinalderboplasser i området, men det er sannsynlig at byggingen av brua og
fabrikken helt eller delvis har rasert disse.
Nyere tids kulturminner
Sarpsfossen er og har alltid vært sentrum i et levende industrilandskap. Fossen er sterkt knyttet til
både aktiv og nedlagt industri med tilhørende miljøer, herregårder og rester av middelalderby og har
derfor vært definerende for nesten alle kulturmiljøer i området. Som premiss for utvikling av området
har kulturmiljøet og fossen således stor tidsdybd, samtidig som det er i stadig endring.
Vannkraften fra fossefallet ble i middelalderen brukt til å drive møller, og fra 1500-tallet også sager.
Disse utgjorde et omfattende system av renner som brakte vann til vannhjulene i brukene, og tømmer
forbi det kraftige fossestryket. Mot slutten av 1800-tallet ble sagbrukene nedlagt. I 1889 ble
Borregaard overtatt av firmaet Kellner-Partington Paper Pulp Company som begynte å produsere
papir. Etter få år ble fabrikken en av landets største arbeidsplasser. I 1899 åpnet Hafslund sin
kraftstasjon, som altså benyttet kraften fra fossen til strømproduksjon. I 1897 anla man en av landets
første elektriske jernbaner på østsiden av fossen, som i dag er en del av Glommastien.
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Figur 6-135 Historisk bilde av Sarpsfossen, trolig fra 1860-1880. Sammenlignet med dagens
industrilandskap (til høyre) viser dette at det langt på vei har skjedd en total utskifting av
bygninger og anlegg, men samtidig er det kontinuitet i selve landskapet. Foto: Riksantikvaren
//Østfold fylkeskommune
Industriområdet har i dag en mangfoldig bygningsmasse og virksomhet som gir landskapet omkring
Sarpsfossen en tydelig karakter. Til tross for at moderne industri nå dominerer, har fabrikkområdet
fremdeles en historisk karakter med mange store teglbygninger. Borregaard fabrikker har en rekke
fine eksempler på funksjonalistisk industriarkitektur. I tilknytning til industrien og fossen finnes også
bevarte arbeiderboliger som Tarris og St. Olavs Vold. På Hafslundsiden finnes møllen, den fredede
vokterboligen i jernbanedelet, samt bygningsmiljøet på Sarpehaugen. Disse omfattes av andre
kulturmiljøer i denne rapporten, men har likevel viktige historiske bånd til Sarpsfossen.

Figur 6-136 Industrimiljøet på Borregaardsiden av Sarpsfossen. Bildet er tatt fra plattformen
der Borregaardsmonumentet står. Industridriften har lang kontinuitet, og fossen er et attraktivt
historisk opplevelsespunkt.
Eksisterende vei- og jernbanebru står på brupilarene fra den opprinnelige kjedebrua fra 1854, se figur
6-137. Brua ble utformet av Chr. Wilhelm Bergh med støtte fra arkitekt Wilhelm von Hanno for å gi
konstruksjonen en mer monumental karakter og klassisistisk stil. Dette er antakelig en av de første
gangene man i Norge trekker inn en arkitekt i et bruprosjekt. Jernbanebrua fra 1931, i samspill med
vegbrua fra 1943, samt de bevarte brupilarene og brukarene, visualiserer til sammen den
kommunikasjonsmessige utviklingen fra midten av 1800-tallet fram til i dag. Eksisterende vegbru og
jernbanebru har dessuten en markant identitetsskapende kultur- og symbolverdi for Sarpsborg, noe
for eksempel de mange landskapsmaleriene og fotografiene/postkortene av bruene over Sarpsfossen
illustrerer. Langs med vegbrua står også Borregaardsmonumentet av Ørnulf Bast, som ble reist i 1939
ved 60-årjubileet for grunnleggelsen av den moderne bedriften Borregaard og 100-årsjubileet for
byens gjenopprettelse.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

153 av 206
ICP-16-A-25225
02A
25.01.2019

Figur 6-137 Til venstre en tegning av Sarpsbrua og Hafslund hovedgård i bakgrunnen.
Publisert i Illustrert Nyhetsblad 1854. Til høyre et utsnitt fra visittkort som viser den
opprinnelige kjedebrua. Fotografert fra Hafslundsiden (Tarris skimtes i bakgrunnen), antakelig
mellom 1854 og 1877 da Smaalensbanen og jernbanebrua ble påbegynt. I dag er brupilarene i
granitt det eneste som er bevart fra den opprinnelige brua. Kun to sammenlignbare bruer er
bevart i Norge i dag, nemlig Bakke bru i Vest-Agder fra 1844 som er komplett og står på sin
opprinnelige plass, samt Aamot bru fra Modum i Buskerud fra 1852.

Figur 6-138 Fotografiene viser dagens veg- og jernbanebru. Vegbrua ligger nærmest fossen.
Jernbanebrua fra 1931 i samspill med vegbrua fra 1943 og brupilarene er med på å visualisere
den kommunikasjonsmessige utvikling fra midten av forrige århundre og fram til i dag.
Eksisterende vegbru og jernbanebru er også et markant identitetsskapende element for
Sarpsborg.
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6.13.3 Verdi
Fossen har vært vesentlig for hele den historiske virksomheten i området. Borregaards og Hafslunds
bruk av området og anleggene for kraftproduksjon, og slusenes pedagogiske rolle i den
sammenhengen, gir bruks- og opplevelsesverdier til det som allerede er et landemerke i regionen.
Kulturmiljøet har også verdier knyttet til de veg- og industrihistoriske anleggene og hvordan de
symboliserer kontakten mellom kulturmiljøene inntil fossen. De bevarte delene i eksisterende
brusystem er få, men i en nasjonal sammenheng er de sjeldne og derfor av kulturhistorisk verdi. Selve
bruene har imidlertid lavere egenverdi enn hva de utgjør som en del av miljøet.
Området utgjør også en del av et av de regionalt verdifulle kulturmiljøer som Østfold fylkeskommune
har avgrenset i arbeidet med fylkesplanens arealstrategi. Det er også oppført i Riksantikvarens KULAregister (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse) innenfor Sarpsfossen, Borregaard og
Hafslund [28]. Sarpsfossen kulturmiljø vurderes på bakgrunn av dette til å ha middels til stor
kulturhistorisk verdi.
Stor

Liten

6.13.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Alle kombinasjoner vil innebære at ny jernbane- og vegbru legges nord for eksisterende brusystemer
lengre unna fossen, og lengre unna dagens kryssing som utgjør den historisk riktige korridoren, se
figur 6-139 til figur 6-141.
Tiltaket vil innebære arealbeslag i en tidligere ubebygd del av Sarpsfossen, noe som i utgangspunktet
er negativt. Nye brukonstruksjoner vil også utgjøre et dominerende innslag i miljøet. Dette forsterkes
av at det ikke finnes topografi eller industribebyggelse som kan absorbere inngrepet. På et overordnet
nivå vil nye bruer i nord også bidra til at kulturmiljøet vil oppleves som noe innebygd sett fra vest- og
østsiden.
Eksisterende jernbanebru forutsettes i denne planfase bevart. For alle alternativ forutsettes
eksisterende vegbru bevart og gjenbrukt som gang- og sykkelveg. Eksisterende gang- og sykkelbru
som ligger inntil jernbanebrua, på motsatt side av vegbrua, forutsettes i denne planfase revet.
Arealbeslaget i fossen vurderes til en viss grad å veies opp av de positive virkninger en avlastet
vegbru vil innebære for opplevelsen av det teknisk-industrielle kulturmiljøet sett sørover, blant annet
fra Borregaardsmonumentet. Det er også positivt at bevarte brupilarer fra 1854 bevares.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er middels til stor og konsekvensen blir liten til middels negativ (-/--).
0-alternativet
Alternativet forutsetter fortsatt bruk av eksisterende jernbane- og vegbru i henhold til dagens situasjon.
Alternativet har ingen konsekvens for tema kulturmiljø.
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Figur 6-139 Alternativ Midt-7 sett i fugleperspektiv fra sørøst. Nye bruer legges ca. 120 m
nordøst for eksisterende bruer. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se
kapittel 3.3 Usikkerhet).

Figur 6-140 Alternativ NFO-9 sett i fugleperspektiv fra sør. Her illustreres den nye
barrierevirkning som oppstår ved å distansere nye bruer fra den historisk riktige krysningen
over fossen. Nye bruer legges ca. 180 m nordøst for eksisterende bruer. Fossen som kultur- og
industrihistorisk landemerke vil imidlertid stort sett bevares. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Figur 6-141 Alternativ NFO-10 sett fra bakkeplan på Hafslundsiden. Nye bruer vil bare være så
vidt synlige bak eksisterende bruer.
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Kulturmiljø 14 Hafslund
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, andre kulturmiljøer
6.14.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres ut fra Hafslund hovedgårds eiendomsstruktur og bruksområde. Gården har
vært strukturerende for utviklingen av ikke bare Hafslund, men også for etableringen av industrien ved
Sarpsfossen. Avgrensningen skriver seg fra avgrensningen som Østfold fylkeskommune har brukt i sin
vurdering av kulturmiljøet som regionalt viktig kulturlandskap.

6.14.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Innenfor miljøet er det registrert svært mange løsfunn fra steinalderen, noe som indikerer at dette
området må ha vært svært ettertraktet som boplass i denne perioden. Lengst nord i miljøet, ved den
gamle Grøtebrua over til Hafslundsøy, er det funnet en mangekantøks fra yngre steinalder som er
fjernet, AL 201597-1 (C10553). Også på åkerlappen mellom Nordbyveien og eksisterende jernbane er
det gjort tilfeldige funn av flint. Lengst vest er det funnet en rekke flintavslag og andre fragmenter,
samt en tverrpil og en slipestein, AL 72747. Lokaliteten har uavklart vernestatus. Like sørøst for dette
er det funnet en del av en nøstvet-hakke, en mikroflekke, en flintblokk og en rekke avslag samt ett
kvartsavslag, AL 72746. Ingen av funnstedene er avgrenset, og lokaliteten har derfor uavklart
vernestatus. Ut fra funnene er det sannsynlig at det i dette området ligger en eller flere
steinalderboplasser.
På jordet øst for Nordbyveien er det gjort funn fra steinalderen i form av ti avslag og flere fragmenter
av flint samt ett kvartsavslag, AL 157924-1. Sør for Holteveien er det likeledes gjort funn av flint ved
flere anledninger, AL 149431. Det er blant annet funnet en smal nøstvetøks fra eldre steinalder og en
liten flat nøstvetøks (begge: C58269), fragment av en skiferkniv og en flekke i skifer (begge C58270),
seks flintavslag og et flintfragment (C58271), en flekkekniv, diverse flintbiter, avslag, flintkjerne og en
malestein. Det er også observert skjørbrent stein i samme område, som kan gi en indikasjon om en
steinalderboplass i området. Litt sør for dette på samme jorde er det også funnet flint, AL 15631-2. Det
er funnet en pilspiss i flint, ett keramikkfragment, en avslagsskraper, flintavslag og to bergartsavslag
(alle: C58278). Alle de tre lokalitetene mangler endelig utstrekning, og de har derfor uavklart
vernestatus.
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Figur 6-142: Registreringer i kulturmiljø 14 Hafslund. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for
videre informasjon om bygningene.
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Sørvest for hovedbygningen på Hafslund er det funnet seks flintbiter fra eldre steinalder på jordet, AL
157876-1 (C58655). Like sør for dette er det funnet flere stykker bearbeidet flint, AL 157879-1
(C58637). Begge funnstedene har uavklart vernestatus da en nærmere avgrensning av funnstedene
ikke er gjort. Om lag en km nedenfor Sarpsfossen er det funnet en tykknakket flintøks (C21415). En
hammer i stein er funnet på Hesthaugen (C21965). Like nordvest for Hafslund skole er det funnet fire
flintsigder (C23355). På herregårdsområdet er det funnet et skår av leirkar og 16 flintbiter (C29767).
Ca. 450 m øst for hovedbygningen er det funnet flere flint- og kvartsbiter (C39741). Ved veikrysset
Vannverksveien og Hafslundsgate er det funnet diverse flintredskaper/avfall samt to avslag av
keramikk (C50078). I den nordøstre kanten av jernbanen, ved Hafslund kirke, er det gjort funn av to
flekker, fem flintavslag og ti fragmenter av flint (C50089).
Sørøst for parken til Hafslund hovedgård er det gjort funn av flintavslag og retusj av flint fra
steinalderen samt et bryne fra jernalderen/middelalderen, AL 157907-1 (alle:C58639). Vestover, sør
for gravfeltet i parken, er det funnet flint i form av diverse avslag i flint, flintkjerner og bor, AL 149406
(C58285 og C58650). Videre er det registrert to lokaliteter med løsfunn fra primært steinalderen. Like
sør for et berg i åkeren er det funnet bl.a. et avslagsbor, et retusjert avslag (mulig kniv) og del av en
brynestein middelalder, AL 149404. Like ved er det funnet 41 flintbiter (C58283-58284), del av sigd i
flint og et påbegynt emne til øks (alle fra steinalderen) samt en del av en bakstehelle i skifer fra
middelalder, AL 149405. Alle de fire lokalitetene har uavklart vernestatus.
Vest for parken er det likeledes gjort løsfunn av en rekke flintbiter, AL 157859 (C58645-C58646,
C58651- C58653). Litt bortenfor dette er det også gjort flere flintfunn på åkeren, AL 149408 (C58286).
Funnlokalitetene har uavklart vernestatus, og indikerer at det kan finnes en eller flere
steinalderboplasser i området.

Figur 6-143 Øks fra yngre steinalderen funnet
ved Grøtebrua over til Hafslundsøy (C10553).
Kilde: www.unimus.no

Figur 6-144 Gravhauger fra jernalderen i
parken på Hafslund herregård (AL 78795).
Sett mot sørvest.

Et stykke sørvest for dette, like sør for huset på Statsminister Torps vei 30, er det også gjort løsfunn
av flint i form av flere avslag og kjerne samt en sandstein, AL 149432, (C58633, C58287). Lenger
sørover, nedenfor eiendommen til Statsminister Torps vei 38, er det på jordet funnet flint samt en
kvartsbit, AL 157902-1 (C58638). Sørøst for Hafslund trafikkstasjon og nord for Navestadveien er det
likeledes gjort løsfunn av flint, AL 157874-1. Alle de tre lokalitetene har uavklart vernestatus.
I tillegg til funnene registrert i Askeladden, er det også i gjenstandsdatabasen innlemmet en mengde
løsfunn på Hafslund. I hovedsak er dette løsfunn fra steinalderen i form av flint- eller bergarts
artefakter eller avfall fra produksjon.
I parken til Hafslund hovedgård er det registrert et skålgropfelt og et løsfunn av et søkke i kleber
(C56926). Også andre steder innenfor kulturmiljøet er det spor fra bronsealderen. Lengst sør i parken
ligger det et helleristningsfelt, AL 143847-1. Her skal det ha vært hugget inn to skipsfigurer, en
fotsålefigur og en sirkelfigur samt en rekke skålgroper i berget, men deler av berget ble sprengt bort
under krigen. I 1994 ble det funnet 16-17 skålgroper som er del av samme felt. Lokaliteten er
automatisk fredet.
På en bergflate i åkeren sørøst for parken er det registrert en rekke helleristningsfelt fra bronsealderen
som alle er automatisk fredet. Lengst nord er det hugget inn flere skålgroper og tre eller fire
skipsfigurer samt enkelte andre figurer, AL 155797. Rett ved er et felt med flere skipsfigurer og
menneskefigurer, AL 143818-1. Videre sørover er et det risset inn fem skip og ca. åtte skålgroper, AL
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143821-1. Midt på bergflaten er det største feltet med minst 37 figurer i form av bl.a. skipsfigurer,
skålgroper og fotsåler, AL 75976. Videre ligger et felt bestående av skip og skålgroper, AL 143822-1. I
nyere tid har det også blitt hugget inn en figur formet som en seilbåt og bokstandene R og K. Sør for
disse er det hugget inn bl.a. skipsfigurer, en menneskefigur og skålgroper, AL 143849-1. Vest for
denne er det hugget inn bl.a. skålgroper og skipsfigurer, AL 236982. Lengst sør ligger et felt
bestående av over 60 skålgroper og to skipsfigurer, AL 143852. Også vest i miljøet, like sør for
Statsminister Torps vei 30, ligger nok et helleristningsfelt fra bronsealderen, AL 78805, bestående av
syv skålgroper og en mulig skipsfigur. Lokaliteten er automatisk fredet.
I parken er det i tillegg til bergkunst fra bronsealderen også registrert flere gravminner fra jernalderen.
Like nord for dammen midt i parken ligger en gravhaug fra jernalderen, AL 50693-1. Et kort stykke
lenger sør ligger et gravfelt med 15 gravhauger, AL 78795. En av disse er arkeologisk undersøkt, og
det er funnet blant annet brente bein, en pilspiss i jern, to knapper, en fingerring, fragment av en nål
og en spenne i bronse. Begge lokalitetene med graver er automatisk fredet og viser til at det
sannsynligvis også kan ha vært en gårdsbosetning her i jernalderen.
Nyere tids kulturminner
Hafslund hovedgård har vært adelig setegård i alle fall siden 1400-tallet. Hovedbygningen er
vedtaksfredet, og gården hører til de store og dominerende herregårder som Østfold forbindes med.
Hafslund er sammen med Jarlsberg og Bogstad Norges mest internasjonalt orienterte
herregårdsanlegg fra barokken. Samtidig er det en av våre eldste bevarte herregårdsbygninger, eldste
fløy er oppført i 1608.

Figur 6-145 På en åkerholme sørøst for
Hafslundparken ligger flere helleristningsfelt
fra bronsealderen. På bildet sees en av
mange skipsfigurer.

Figur 6-146 Maleri av Jacob Coning fra 1699
som viser Sarpsfossen og Hafslund gård.
Kilde: Østfold museum

Slik Hafslund hovedbygning fremtrer i dag, skriver den seg fra istandsettingen etter en brann i 1758.
Anlegget preges av barokkens stilidealer: hovedbygningen er dominerende anlagt på høydedraget og
virkningen forsterkes av det store mansardtaket. Den strengt symmetriske fasaden er knyttet opp mot
storslagne akser som leder ut i landskapet. Hovedbygningen med uthus og paviljonger, hagen og
parkanleggene er det mest gjennomførte anlegg i Norge som er bevart fra 1700-tallet i noenlunde
opprinnelig form, om enn noe redusert i sin utstrekning og dominans i landskapsrommet.
Hagehistorikeren C. W. Schnitler skriver i sitt bokverk «Norske haver i gammel tid»:
«Hafslund er et av de ypperste eksempler her til lands paa den anlægskunst, som utgik fra Versailles.
Det byr det meste storstilede eksempel paa hvordan en bygning først ved at tvinge det omgivende
terræn ind i sin egen rytme i form av haver og alléer naar fuld monumentalitet. – Husgruppen kroner
toppunktet av høideryggen over Glommen ved Sarpsfossen. Hovedaksen dannes av mægtig,
formodentlig ca. 1 km. lang alléakse, idet en langsomt og majestaætisk stigende lindeallée fører op til
gaardsplassen, og derpaa fortsætter relinjet fremfor facaden fra slutten av haveparterret og fører
herfra sterket synkende til elven, hvor oprindelig var bro og brygge.» [29]
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I store trekk omfatter grøntanleggene på Hafslund hovedgård fire tydelige partier: de store
allésystemene på Hafslund ble anlagt ca. 1760. I tilknytning til midtaksens allé var en frukthage sør for
uthusene (nå utlagt til plen). Omkring hovedbygningen fantes fra tidligere en regelmessig
parterrehage. En hage i forbindelse med hovedbygningen har i hvert fall eksistert siden Otte Bildt
oppførte denne omkring 1608. På Conings maleri fra 1699 og på senere avbildninger opp gjennom
1700-tallet sees hagen i den utstrekning den hadde frem til begynnelsen av 1800-tallet. NIKUs
georadarundersøkelse av hagen i 2016 konstaterte denne hagens utstrekning og før omleggingene på
1800-tallet, se figur 6-149.

Figur 6-147 Et kart fra 1905 viser parkanlegget før utbygginger, blant annet i nord, og
utvidelsen av dagens Statsminister Torps vei. Den gang krysset industribanen Hafslundbanen
(fra 1898) Østfoldbanen ved dagens brufeste. Den gikk blant annet til det gamle smelteverket
og karbidfabrikken på Hafslund, i dagens gangveg vest for Knud Bryns vei. Kilde: Kartverket
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Figur 6-148 Flyfoto fra 1938 som blant annet viser det gamle industrisporet sør for
«vaskerstuen», samt den fragmenterte alleen nord for hovedgården. Statsminister Torps vei er
nybygget og deler det historiske hagen til hovedgården - trerekken er nyplantet. Området er i
forhold til i dag fortsatt i stor grad ubebygd. Kilde: Sarpsborg kommune
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Figur 6-149 Tolkningskart av de geofysiske anomaliene observert rundt Hafslund hovedgård.
Bakgrunnskart: LiDAR-generert digital terrengmodell. Kilde: NIKU
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Sør i anlegget finnes en eldre park; «Aspelunden», som kan være en tidligere «dyrehave» for rådyr.
Aspelunden ble omlagt til engelsk stil ca. 1800.
Hagen ved hovedbygningen ble utvidet, og en kupert landskapspark i engelsk stil ble etablert mellom
den opprinnelige hagen og utsikts- og minnestedet «Kongehøien», antagelig da et rundtempel ble
oppført der før 1809. Per i dag er denne delen av parkanlegget gjennomskåret av Statsminister Torps
vei.
Med hensyn til den engang kilometerlange alleen i midtaksen til Hafslund hovedgård er den
fragmentarisk bevart nord for anlegget, og dels mellom jernbanesporene til østre og vestre linje rett
øst for Hafslund vokterbolig, samt dels mellom bebyggelsen rett nord for østre linje. Disse restene er
en viktig formidler av det opprinnelige omfanget til midtaksens nordlige del, som med fordel burde
reetableres og tydeliggjøres i fremtiden. I enden av alleen lå det på slutten av 1800-tallet en bru,
Grotterødbroen, over til Hafslundsøy. Denne forsvant da Hafslund jernbane ble bygget. I de rester
som fortsatt står av alleen ligger to hus bygget i begynnelsen av 1900-tallet av Hafslund, samt
banevokterboligen.

Figur 6-150 Akvarell fra 1810-tallet av H.A. Grosch. Maleriet viser lindealleen som gikk nordover
fra hovedbygningen på Hafslund ned til brua til Hafslundøy. Kilde: Digitalt Museum
Hafslund vokterbolig er en arkitektonisk, bygningshistorisk og jernbanehistorisk verdifull bygning fra
tiden omkring Østfoldbanens åpning i 1879, se figur 6-153. Arkitekt var Balthazar Conrad Lange (1854
– 1937.) Bygningen ble oppført i 1881 i lafteteknikk i samsvar med det som var vanlig for periodens
øvrige jernbanebygninger i tre. Hafslund vokterbolig er forskriftsfredet iht. Kulturminneloven siden
1997.
Rett sør for brua over til Hafslundsøy, sørvest for gamle Grøtebrua, ligger «Vaskerstua» (SEFRAK-ID
01051405005), som er en velproporsjonert enetasjes teglbygning, se figur 6-155. Huset skal ifølge
SEFRAK-registeret være oppført på 1700-tallet. I vinkel ligger et mindre uthus, delvis oppført i
bindingsverk, fra sent 1800-tall som har fått nytt eksteriør sent på 1900-tallet (SEFRAK-ID
01051405006).
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Figur 6-151 Hafslund hovedgård og odden med Tarris samt Olavsvollen, år 1967. Inntil
brufestet på Hafslundsøy ses en SEFRAK-registrert bygning (SEFRAK-ID 01300101017) Denne
var opprinnelig del av Rød, som lå under Hafslund. Kilde: Sarpsborg kommunes fotosamling
Bedriften Hafslund, i dag kjent som Hafslund ASA, ble grunnlagt av Knud Ørn Bryn som ved hjelp av
tysk kapital kjøpte Hafslund i 1896, derunder halvparten av fallrettighetene i Sarpsfossen. I 1899 ble
Hafslund kraftstasjon satt i drift som det første større kraftverk i Norge. Dette medførte i sin tur til en
betydelig utbygging av industrirelatert bebyggelse. Av de mer framtredende bygningene bør nevnes
Hafslund mølle, som i likhet med den nord for transformatorstasjonen er en tidstypisk industribygning i
upusset tegl fra ca. 1910. Den er karakterdannende for nærmiljøet og eksteriørmessig godt bevart,
figur 6-154.
Et annet kjennetegn for tiden rundt århundreskiftet var, i tillegg til teknikkens og industriens fremskritt,
et sosialt ivaretakende av arbeidenes forhold. Slike sosialhistoriske verdier finnes representert i
bygninger på flere steder i kulturmiljøet. Vest for Hafslund hovedgård ligger to større murbygninger,
opprinnelig arbeiderbrakker oppført ca. år 1800 (SEFRAK-ID 01051401003;004). Brakkene utgjorde et
av to komplekser med arbeiderboliger, søndre og nordre. De var ved oppførelsestiden av høy
standard og er forholdsvis godt bevart med hensyn til sin opprinnelige utforming, se figur 6-156. De
var opprinnelig tre brakker, men to er fjernet pga. veiutbygging. Det søndre komplekset er borte. På
motsatt side av Hafslund hovedgård ligger Hafslund kapell (nå kirke), også det oppført for arbeiderne.
Kapellet ble innviet og vigslet i 1891, se figur 6-152 (Skjeberg bygdebok del 1, 1953).
Videre sørover langs Statsminister Torps vei ligger flere boliger og villaer med høy arkitektonisk verdi.
En rekke av disse er tegnet av Arnstein Arneberg som var tilknyttet Hafslund som arkitekt, og flere av
husene har fungert som boliger eller kontorer til administrasjonen. I tillegg til denne nyere bebyggelsen
er det to meget verdifulle bygninger i Utsiktsveien 5 og 9 som skriver seg fra 1700-tallet, se figur 6-157
(SEFRAK-ID 01051401005;006).
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Figur 6-152 Hafslund kirke, oppført i 1891,
ligger inntil eksisterende veg og jernbane.

Figur 6-153 Den fredede vokterboligen på
Hafslund (AL 86076 og SEFRAK-ID
01051305001).

Figur 6-154 Den gamle mølla i Mølleveien.
Oppført i starten av 1900-tallet.

Figur 6-155 Vaskerstua på Hafslund, ant. fra
1700-tallet (SEFRAK-ID 01051405005).

Figur 6-156 De kulturhistorisk verdifulle
arbeiderboligene er oppført tidlig 1800-tall.
Det har tidligere vært tre av dem, jf. Figur
6-147 (SEFRAK-ID 01051401003;004).

Figur 6-157 Statminister Torps vei sett fra
nord. I midten av bildet ses den
karakteristiske og forholdsvis store
murbygningen i Utsiktsveien 9 (SEFRAK-ID
01051401006)

6.14.3 Verdi
Det er gjort svært mange løsfunn fra steinalderen innenfor kulturmiljøet, og mange av lokalitetene har
uavklart vernestatus, noe som betyr at man ikke vet utstrekningen av boplassene som funnene trolig
kommer fra. Særlig på åkerflekken nordøst for hovedbygningen og på jordene sør for
gårdsbygningene er det funnet redskaper og andre gjenstander av flint som vitner om at dette området
har blitt brukt intensivt gjennom hele steinalderen. Dette betyr videre at potensialet for at hittil ukjente
automatisk fredete kulturminner befinner seg under bakken er stort for hele området.
Helleristningsfeltene sørøst for parken har som del av fylkeskommunens satsningsområde stor
regional verdi. Gravhaugene i parken vitner om bosetning her også i jernalderen, og utgjør en del av
særpreget til parken. Sett i sammenheng med den senere storgården og herregården på stedet, har
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stedet betydelig tidsdybde med kulturminner over et stort tidsspenn som har store kunnskaps- og
opplevelsesverdier. De arkeologiske kulturminnene vurderes med dette til å ha middels til stor verdi.
Kulturmiljøet Hafslund inneholder et av Norges mest internasjonalt orienterte europeiske
herregårdsanlegg fra barokken. Den fredete hovedgården er en av våre eldste herregårdsbygninger. I
tillegg er anlegget betydelig også i europeisk forstand. De arkitektoniske og estetiske verdiene til de
enkelte kulturminner er høye, også når det gjelder bebyggelsen utenfor selve herregårdsanlegget.
Deler av denne bebyggelsen, samt områdene i sør, er avsatt som Hensynssone kulturmiljø H570 (jf.
PBL § 11-8 c) i kommuneplanen. Vaskerstua og Hafslund mølle sammen med arbeiderboliger, kirken
og andre industrielle kulturminner er viktige for forståelsen av utviklingen rundt Sarpsfossen. At de
inngår i en sammenheng med stor tidsdybde forsterker verdiene, og i tillegg kommer stor sosial- og
personhistorisk verdi.
Kulturmiljøet vurderes til å ha stor kulturhistorisk verdi.
Liten

Stor

6.14.4 Omfang og konsekvens
Alternativ Midt-7
Alternativet innebærer at veg og bane går på bru over Glomma frem til Øyveien nord for mølla hvor de
fortsetter østover på fylling, se figur 6-158 til figur 6-162. Nytt dobbeltspor blir liggende nord for ny
fv.118, som deretter føres i ny trasé på jordet rett nord for dagens Hafslundsvei hvoretter den krysser
nytt dobbeltspor på bru rett før utvidet rundkjøring ved skolen. Nytt dobbeltspor vil ligge lavere i
terrenget i forhold til ny veg og gå i slak kurve over jordene ned til dagens rundkjøring. Omtrent i
høyde med Hafslund kirke føyer nytt dobbeltspor seg inn i eksisterende jernbanetrasé.
På grunn av at «gule bru» i alternativ Midt-7 vil legges om til gang- og sykkelveg må adkomstvegen til
Hafslund kirke også legges om. Dette gjøres gjennom utvidelse av dagens turveg sør for Hafslund
kirke. Eksisterende trasé for Nordbyveien/fv.541 opprettholdes.
Samtlige alternativer innebærer inngrep i et område som inngår i Riksantikvarens database
«Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse» som betyr at det i utgangspunktet og per definisjon
er sårbart for inngrep. På et overordnet nivå ses det derfor som positivt at tiltaket blir liggende
forholdsvis lavt og underordner seg områdets øvrige dimensjoner og– Hafslund hovedgård. Med
hensyn til tiltakets nær- og fjernvirkning vil hovedgårdens dominerende beliggenhet i landskapet
opprettholdes og ikke utfordres av tiltaket. Tvert imot vil avstanden mellom hageanlegget og veg øke.
Dette ses som viktige formildende omstendigheter.
Alternativet legger imidlertid opp til store endringer av den historiske lesbarheten knyttet til flere av
kulturmiljøets strukturerende elementer og vegfar. På den ene siden vil den historiske lindealleen nord
for hovedgården ødelegges. Denne er imidlertid allerede fragmentert. I tillegg vil den eksisterende
jernbanekurvaturen ødelegges, noe som vil vanskeliggjøre forståelsen av den fredete
banevokterboligen som ligger i skillet mellom Østre og Vestre linje.
Med hensyn til kulturhistorisk bebyggelse i kulturmiljøet vil tiltaket innebære berøring av flere
bygninger som er viktige, men ikke avgjørende, for den historiske forståelsen av området. Mer
spesifikt gjelder det vaskerstua, den fredete banevokterboligen og møllen (SEFRAK-ID
01051405005;006, 01051305001). Dette grepet vurderes å ha middels til stort negativt omfang. Se for
øvrig kapitel om avbøtende tiltak.
Når det gjelder anleggsfasens konsekvenser, vil riggområder og midlertidige veier innebære
omfattende arealbeslag i området nord for Hafslund hovedgård. For eksempel rives mølla fordi det blir
nødvendig med en midlertidig omlegging av veg. Når det gjelder arkeologi vil riggområder medføre
konflikt med flere funnsteder i dyrka mark (AL 72747, AL 72746, AL 15631, AL 149431 og evt. også
AL 157924). Disse utgjøres alle av løsfunn med uavklart vernestatus. Det er dermed også et stort
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potensial for at man vil støte på (flere) hittil ukjente kulturminner under bakken, sannsynligvis fra
steinalderen.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor og konsekvensen blir middels til stor negativ (--/---).

Alternativ Midt-7 og ny rv. 111
Alternativet bygger på samme overordnete løsning og dermed omfang som Midt-7, men med en
omlegging av rv. 111. Dette innebærer at Navestadveien utvides fra Statsminister Torps vei i sørøstlig
retning, til rett etter industriområdet. Ny veg krysser siden dyrka mark i nordøstlig retning. Etter ca. 500
meter legger den seg parallelt med Nordbergveien frem til ny rundkjøring ved Haugeveien. Omlegging
av vegen vil innebære arealbeslag i et tidligere delvis urørt åpent kulturlandskap tilhørende Hafslund
kulturmiljø og vil medføre en viss barrierevirkning mellom Hafslund kulturmiljø og den moderne
bebyggelsen på andre siden av Nordbergveien. De åpne jordene sør for Hafslund vil på den måte
rammes inn, noe som vil forstyrre den historiske lesbarheten. Det vil også innebære arealbeslag på
kirkegården knyttet til Hafslund kirke, samt en økt barrierevirkning i øst. Tiltaket kommer imidlertid ikke
i konflikt med noen registrerte kulturminner, men det må tas høyde for at det kan finnes hittil ukjente
kulturminner under bakken på jordene.
Samtidig vil omlagt rv. 111 generelt sett føre til en avlastet trafikksituasjon i dagens vegtrasé, som
blant annet passerer verneverdig bebyggelse i Statsminister Torps vei og går gjennom anlegget til
Hafslund hovedgård. Traseen til rv. 111/Hafslunds gate rett nord for hovedgården vil tas i bruk som
gang- og sykkelveg. Et T-kryss istedenfor rundkjøring i forlengelsen av Statsminister Torps vei vil i
tillegg bidra til å frigjøre areal rundt hovedgården. Dette ses som positivt og reduserer de negative
konsekvensene.
I disse områdene som i dag er dyrka mark er det stor sannsynlighet for funn av hittil ukjente
kulturminner under bakken noe som indikeres av mange løsfunn i disse områdene.
I forhold til kombinasjonen med utvidet, og ikke omlagt, rv. 111 ses dette alternativet derfor samlet sett
som noe bedre for tema kulturmiljø. Forskjellene er imidlertid ikke utslagsgivende i henhold til
metodikken på omfangsvurderingen.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor og konsekvensen blir middels til stor negativ (--/---).
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Figur 6-158 Alternativ Midt-7 sett i fugleperspektiv fra sør. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

Figur 6-159 Alternativ Midt-7 og ny rv. 111 sett i fugleperspektiv fra nord. Røde bygninger rives
(basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Figur 6-160 Alternativ Midt-7 sett fra bakkeplan fra motsatt side av fossen. Visualiseringen
fokuserer på bygningsmiljøet nord for Hafslund hovedgård som ses på toppen til høyre i bildet.
Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

Figur 6-161 Alternativ Midt-7 sett fra bakkeplan inntil hagen ved Hafslund. Fokus i
visualiseringen er den fredete vokterboligen, nærmest og i midten av bildet, som her berørt av
fyllinger og ny veg. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3
Usikkerhet).
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Figur 6-162 Alternativ Midt-7 sett retning sør fra bakkeplan ved brua over til Hafslundsøy. I
bakgrunnen Hafslund hovedgård. I forgrunnen, integrert i fylling ved siden av brukar,
vaskerstua. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
Alternativ Midt-10
Alternativet innebærer at ny vegbru vil ligge nord for, og lavere enn, nytt dobbeltspor, se figur 6-163 til
figur 6-167. Ny rundkjøring etableres inntil bru over til Hafslundsøy, delvis under jernbanebrua. Ny
fv.118 går derfra, på en forholdsvis stor fylling, i bue over jordet østover til ytterligere en ny rundkjøring
i høyde med skolen. Ny veg vil ligge i omtrent samme trasé som dagens Nordbyveien/fv.581, men
med en mer markant kurvatur.
Nytt dobbeltspor går på bru ca. 100 meter inn på østre side av Glomma for deretter å fortsette på en
fylling. Traseen vil gå nordøst for eksisterende jernbane frem til etter Hafslund kirke hvor den føyer
seg inn i eksisterende trasé.
Alternativet innebærer i forhold til Midt-7 et mindre arealbeslag i det historiske bygningsmiljøet.
Hovedanleggets dominerende beliggenhet i landskapet blir opprettholdt og ikke utfordret av tiltaket.
Når det gjelder ivaretakelse av kulturhistorisk bebyggelse, vil alternativet innebære konflikt med
vaskerstua og uthus (SEFRAK-ID 01051405005;006). Så vel mølla som banevokterboligen Møllegata
8 og 10 vil imidlertid bevares i dette alternativet. Dette reduserer de negative konsekvensene noe. På
grunn av at ny rundkjøring vil bli liggende under brukonstruksjon for jernbane, vil kombinasjonen
imidlertid gi lite arealer til potensiell reetablering, eller for eksempel flytting av bebyggelse – se kapitel
7 for avbøtende tiltak.
Hva gjelder konsekvenser i anleggsfasen er det lagt opp til store områder med rigg- og
anleggsområder. Alternativet vil komme i konflikt med samme arkeologi som de andre alternativene.
På de områdene som i dag er dyrka mark, er det stor sannsynlighet for funn av hittil ukjente
kulturminner under bakken, noe som indikeres av mange løsfunn på disse områdene.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor og konsekvensen blir middels negativ (--).
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Alternativ Midt-10 og ny rv. 111
Alternativet har stort sett samme utforming og konsekvens som alternativ Midt-10. Forskjellen er at rv.
111 legges om i ny trasé og at det derfor frigjøres areal foran hovedgården. I tillegg vil
trafikksituasjonen inntil hovedgården avlastes. Denne variasjonen har samme konsekvenser som
beskrevet for Midt-7 med omlagt rv. 111. Alternativet er derfor bedre for tema kulturmiljø enn alternativ
Midt-10 med utvidet rv. 111.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor og konsekvensen blir middels negativ (--).

Figur 6-163 Alternativ Midt-10 sett i fugleperspektiv fra sør. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

Figur 6-164 Alternativ Midt-10 sett i fugleperspektiv fra nord. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Figur 6-165 Alternativ Midt-10 sett fra bakkeplan fra motsatt side av fossen. Visualiseringen
fokuserer på bygningsmiljøet nord for Hafslund hovedgård som ses på toppen til høyre i bildet.
Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

Figur 6-166 Alternativ Midt-10 sett retning sør fra bakkeplan ved ny bru over til Hafslundsøy. I
bakgrunnen Hafslund hovedgård. Under brukar skimtes vaskerstue. Røde bygninger rives
(basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Figur 6-167 Alternativ Midt-10 sett fra bakkeplan inntil hagen ved Hafslund. Fokus i
visualiseringen er den fredete vokterboligen, nærmest og i midten av bildet, som her bevares.
Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

Alternativ NFO-9
Alternativet innebærer at ny jernbane- og vegbru ligger lenger nord enn alternativ Midt-7 og Midt-10,
se figur 6-168 til figur 6-172. Brukar vil etableres rett inntil eksisterende bru over til Hafslundsøy. På
grunn av terrengforskjeller vil bruene her ligge opptil 17 meter over normalvannstand, enten på søyler
eller massiv konstruksjon. Begge traséer fortsetter etter dette østover på fylling. Ny rundkjøring blir
liggende 5 meter over eksisterende terreng, men likevel 1 meter lavere enn det historiske
hageanlegget til Hafslund. Nytt dobbeltspor ligger enda et hakk lavere enn vegen.
I forbindelse med anlegning av de store fyllingene innebærer alternativet omfattende arealbeslag på
jordene nord for Hafslund hovedgård. Det ses som positivt at ny veg frigjør areal nord for
hovedgården, men hevingen av terrenget vil bidra til en fragmentering av områdets lesbarhet og
forstyrrer kulturlandskapets slake helning ned mot vannet. Bruenes høye konstruksjon vil i tillegg
vanskeliggjøre visuelle historiske sammenhenger, spesielt mellom Hafslundsøy og hovedgården.
Når det gjelder ivaretakelsen av kulturhistoriske bygninger, vil alternativet berøre vaskerstua med
uthus (SEFRAK-ID 01051405005;006) og sveitserhusene i Møllegata 8 og 10. Dette innebærer i seg
selv stort negativt omfang. Samtidig unngår man konflikt med mølla og den fredete banevokterboligen,
noe som ses på som positivt. Sistnevnte vil imidlertid ikke lenger ligge inntil jernbanen, hvilket
naturligvis vil ha en reduserende effekt på dets verdi og historiske lesbarhet. På grunn av omlagt
gang- og sykkelveg, vil tiltaket også innebære direkte berøring med en lite verdifull SEFRAK-registrert
bygning nord for brua på Hafslundsøy (SEFRAK-ID 01300101017).
Når det gjelder konsekvenser i anleggsfasen er de som beskrevet i alternativ Midt-10.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor og konsekvensen blir middels til stor negativ (--/---).
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Alternativ NFO-9 og ny rv. 111
Alternativet har stort sett samme utforming og konsekvens som det andre NFO-9-alternativet.
Forskjellen er at rv. 111 legges om i ny trasé og at det i likhet med de andre alternativene med ny rv.
111 derfor frigjøres areal foran hovedgården. I tillegg vil trafikksituasjonen inntil hovedgården avlastes.
Alternativet er derfor bedre for tema kulturmiljø enn alternativ NFO-9 med utvidet rv. 111.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor og konsekvensen blir middels til stor negativ (--/---).

Figur 6-168 Alternativ NFO-9 sett i fugleperspektiv fra sør. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

Figur 6-169 Alternativ NFO-9 sett i fugleperspektiv fra nord. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Figur 6-170 Alternativ NFO-9 sett fra bakkeplan fra motsatt side av fossen. Visualiseringen
fokuserer på bygningsmiljøet nord for Hafslund hovedgård som ses på toppen til høyre i bildet.
Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

Figur 6-171 Alternativ NFO-9 sett retning sør fra bakkeplan ved ny bru over til Hafslundsøy. I
bakgrunnen Hafslund hovedgård. Dagens vaskerstua står omtrent ved gang- og
sykkeltunnelen under brukaret. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se
kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Figur 6-172 Alternativ NFO-9 sett fra bakkeplan inntil hagen ved Hafslund. Fokus i
visualiseringen er den fredete vokterboligen, nærmest og i midten av bildet, som her bevares.
Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
Alternativ NFO-10
Alternativet innebærer tilsvarende løsning og dermed omfang for nytt dobbeltspor som alternativ NFO9, se figur 6-173 figur 6-177. Forskjellen er at ny fv. 118 med rundkjøring på Hafslundsøy ligger lavere
enn jernbanen. Kombinasjonen innebærer derfor berøring av vaskerstua med uthus (SEFRAK-ID
01051405005;006), men all annen kulturhistorisk interessant bebyggelse i bygningsmiljøet vil bevares.
Dette har en reduserende effekt på omfangets negative aspekter. På grunn av at bygningene ikke er
av særlig stor kulturhistorisk verdi er forskjellen ikke utslagsgivende på omfangsvurderingen. Slik sett
er NFO-10 det alternativ som best ivaretar historisk bebyggelse nord for hovedgården.
Ny fv.118 legges så i slak kurve over jordene, langt bort fra Hafslund hovedgård. Dette er positivt, men
samtidig ses det som negativt at tiltaket ikke samles i én korridor. Den høye konstruksjonen til ny
jernbanebru og de store fyllingene på jordene vil i tillegg ha en forstyrrende virkning på de visuelle
sammenhengene mellom Hafslundsøy og hovedgården.
I forhold til NFO-9 innebærer NFO-10 mindre terrengheving. Rundkjøringen flyttes også lenger ned
mot Glomma hvilket ses som positivt.
Hva gjelder konsekvenser i anleggsfasen er som beskrevet i alternativ Midt-10.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor og konsekvensen blir middels til stor negativ (--/---).
Alternativ NFO-10 og ny rv. 111
Alternativet har stort sett samme utforming og konsekvens som alternativ NFO-10. Forskjellen er at rv.
111 legges om i ny trasé og at det i likhet med de andre alternativene med ny rv. 111 derfor frigjøres
areal foran hovedgården. I tillegg vil trafikksituasjonen inntil hovedgården avlastes. Alternativet er
derfor bedre for tema kulturmiljø enn alternativ NFO-10.
Omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor og konsekvensen blir middels til stor negativ (--/---).
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0-alternativet
Alternativet forutsetter en videreføring av eksisterende situasjon. Det historiske hageanlegget til
Hafslund hovedgård samt bygninger og kulturminner med sterk tilknytning til hovedgården forutsettes
bevart. Foruten bebyggelsen er det forutsatt at eksisterende trerekke langs Statsminister Torps vei
skal bevares eller erstattes. Det foreligger ingen andre vedtatte planer som vurderes å ha
konsekvenser for tema kulturmiljø.

Figur 6-173 Alternativ NFO-10 sett i fugleperspektiv fra sør. Unntatt berøring av vaskerstua vil
eksisterende historisk bebyggelse nord for hovedgården bevares, også den fredete
vokterboligen. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3
Usikkerhet).

Figur 6-174 Alternativ NFO-10 sett i fugleperspektiv fra nord. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).
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Figur 6-175 Alternativ NFO-10 sett fra bakkeplan fra motsatt side av fossen. Visualiseringen
fokuserer på bygningsmiljøet nord for Hafslund hovedgård som ses på toppen til høyre i bildet.
Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

Figur 6-176 Alternativ NFO-10 sett retning sør fra bakkeplan ved ny bru over til Hafslundsøy. I
bakgrunnen Hafslund hovedgård. Dagens vaskerstua står omtrent ved gang- og
sykkeltunnelen under brukaret. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se
kapittel 3.3 Usikkerhet).

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Rolvsøy–
Klavestad, delutredning
kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

180 av 206
ICP-16-A-25225
02A
25.01.2019

Figur 6-177 Alternativ NFO-10 sett fra bakkeplan inntil hagen ved Hafslund. Fokus i
visualiseringen er den fredete vokterboligen, nærmest og i midten av bildet, som her bevares.
Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3 Usikkerhet).

Kulturmiljø 15 Borgenhaugen
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, urbane kulturmiljøer
6.15.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres av boligbebyggelsen fra etterkrigstida som ble oppført på Hafslunds
eiendommer rundt Dondern. Områdene utmerker seg med sine reguleringsgrep og bygningstypologi.
Avgrensningen følger Haugeveien i vest og Holtet i nord. I sørøst grenser det mot gårdsmiljøene ved
Borgen og Klavestad.
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Figur 6-178: Registreringer i kulturmiljø 15 Borgenhaugen. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller
for videre informasjon om bygningene.
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6.15.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
I Melandsvei er det funnet en nøstvetøks fra eldre steinalder i forbindelse med byggingen av en
garasje, AL 212927-1. Lokaliteten er ikke fredet. Videre sør for Borgen folkepark, i Stenholts vei, er
det gjort funn av en flintdolk fra yngre steinalder, AL 123180-1. Lokaliteten har uavklart vernestatus.
På Hafslund skole er det gjort løsfunn av totalt seks flintsigder og en flintøks fra yngre steinalder, AL
142076-1. Lokaliteten har uavklart vernestatus. På skolen er det også spor fra jernalderen i form av en
gravhaug som delvis er fjernet, AL 62301-1. Lokaliteten har uavklart vernestatus. Gravhaugen kan
være del av gravfeltet som lå et kort stykke vestover, AL 50711. Her har det ligget fire gravhauger og
en steinlegning fra jernalderen som alle nå er fjernet. Like vest for huset på husmannsplassen
Risberget er det registrert et gravfelt fra jernalderen bestående av fire gravhauger, AL 40576. Disse
har delvis blitt fjernet i moderne tid på grunn av villabebyggelse. Lokaliteten er automatisk fredet.
Nyere tids kulturminner
Kulturmiljøet er historisk sett del av Skjeberg herred og ligger mellom Hafslund hovedgård og
Skjeberg kirke som var Hafslunds patronatkirke.
I 1939 ble det lagt frem reguleringsplaner som for alvor startet en omfattende utbyggingsprosess på
Hafslunds eiendommer i Skjeberg [22]. Med dette gjennomgikk området sør, nord og øst for Dondern
(som er en markant, skogkledd morenerygg) en utvikling fra jordbruksbygd til moderne bolig- og
tettstedsstrøk. På toppen ble det anlagt en folkepark, hvor det særlig var aktivitet på 1930- og 50tallet. Denne er et av de prioriterte kulturminnene i Sarpsborg kommunes kulturminneplan.

Figur 6-179 Kart fra 1776 viser
Borgengårdene og den Y-formete
veistrukturen som har strukturert dagens
tettsted. Kilde: Kartverket.
Figur 6-180 Flyfoto fra 1947 som viser hvordan
utbyggingen for alvor har satt i gang rundt den
skogkledde Borgen folkepark. Til venstre for
denne Gamle Isevei samt rv. 111. Nedre
halvparten av bildet viser eksisterende
jernbanelinje og Haugenveien. Kilde: Sarpsborg
kommune
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Områdene representerer strukturer som er typisk for sin tids planlegging av boligområder.
Bebyggelsesmønstret karakteriseres av frittliggende bygninger, først og fremst bolighus. Arnstein
Arneberg var i egenskap som arkitekt for A/S Hafslund med og utarbeidet en katalog med
bygningstyper for disse områdene i 1945. Av bygningene fra midten og første halvdel av 1900-tallet
har i prinsipp samtlige gjennomgått moderniseringer og forandringer av fasadene, selv om
hovedformene er bevart. Enheten i bebyggelsens utforming og plassering er derfor de viktigste
karaktertrekkene.
Navnet på området er hentet fra Borgengårdene i sør. Den delen av bygningsmiljøet som stammer fra
1920-tallet og framover har miljøskapende kvaliteter. Samtidig er det vanlig forekommende og med
begrenset arkitektonisk betydning.

Figur 6-181 To hustyper fra arkitekt Arnebergs katalog datert 1945. Kilde: Sarpsborg kommune,
(2007)

Figur 6-182 Flybilder som viser kulturmiljøet under utbyggingsprosess, tidlig 1960-tall. Kilde:
Østfold fylkes billedarkiv
6.15.3 Verdi
De arkeologiske funnene består av løsfunn og delvis fjernede gravminner. Verdien vurderes derfor
som liten. Etterkrigstidens kraftige ekspansjon av tettstedet viser seg gjennom de for epoken typiske
plangrep som arkitekt Arneberg la frem. Planene gjør området lesbart også i den forstand at de viser
en typisk utvikling for etterkrigstiden og et gårdsmiljø som i rask takt utvikler seg til boligstrøk og
tettsted. Dette er også derfor Sarpsborg kommune har valgt å inkludere deler av kulturmiljøet på listen
over vernede områder [22]. Kulturmiljøet er representativt for epoken, samtidig som bebyggelsen i stor
grad har blitt endret når det gjelder eksteriør, og er vanlig forekommende uten spesielle arkitektoniske
kvaliteter. Bebyggelsen har dessuten blitt bygd inn etter 1960-tallets reguleringer og ligger i en
fragmentert kontekst. Den samlede vurderingen er derfor at kulturmiljøet har liten kulturhistorisk
verdi.
Liten

Stor
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6.15.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Samtlige alternativer innebærer at nytt dobbeltspor legges i samme korridor som eksisterende
jernbane. Eventuell omlegging av rv. 111 vil ligge parallelt med nytt dobbeltspor i samme korridor, se
figur 6-183. Utvidelsen vil medføre direkte berøring av et antall boliger i den søndre delen av
kulturmiljøet, inntil eksisterende jernbane, men disse har ikke noen nevneverdig kulturhistorisk verdi.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten og konsekvensen blir ubetydelig (0).

Figur 6-183 Alternativ Midt-7 og ny rv. 111 sett i fugleperspektiv fra nordøst. Borgenhaugen
nede i bildet. Alle alternativer er sammenfallende med hensyn til omfang og konsekvens for
kulturmiljøet. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.3
Usikkerhet).
0-alternativet
Alternativet innebærer fortsatt bruk av eksisterende jernbanelinje og vegsystem i henhold til dagens
situasjon. Det foreligger ingen vedtatte reguleringsplaner som vurderes å innvirke på tema kulturmiljø.
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Oppsummering av konsekvenser
6.16.1 Område Rolvsøy–Borg Bryggerier
Tabell 6-1 og tabell 6-2 inneholder en oppsummering av kulturmiljøenes verdi, samt omfang og
konsekvens for de alternativene som er utredet innenfor delstrekningen. På grunn av metodikken får
flere av alternativene lik samlet konsekvens selv om det er forskjell på omfang og konsekvens
innenfor de ulike kulturmiljøene. Samlet sett gir derfor ikke forskjellene utslag på rangeringen av
alternativene.
Tabell 6-1 Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Rolvsøy–Borg
bryggerier, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene 1a, 4bH og 4bL.
Alternativ 1a
Verdi
Kulturmiljø 1 Valle
Kulturmiljø 2
Nes
Kulturmiljø 3
Rolvsøy

Liten til
middels
Liten til
middels

Konsekvens

Alternativ 4bL

Omfang

Omfang

Konsekvens

Lite
negativt
Intet

-

Konsekvens

Lite
negativt
Intet

Intet

0

Middels
negativt

-

Middels
negativt

-

Middels
negativt

-

0

Intet

0

Intet

0

-

-

0

Lite til
middels
negativt
Intet

0

0

0

Kulturmiljø 4
Rekustad gårdsmiljø
Kulturmiljø 5
Rolvsøysund

Liten

Lite til
middels
negativt
Intet

Liten til
middels

Middels
negativt

-

Kulturmiljø 6
Greåker

Liten

-

Kulturmiljø 7
Greåker fort
Kulturmiljø 8
Greåkerdalen

Stor

---

Intet

0

Intet

0

-

Lite til
middels
negativt
Intet

-

Middels
til stor
Liten

Lite til
middels
negativt
Middels
negativt
Stort
negativt

-

Kulturmiljø 9 AlvimTune
Kulturmiljø 10
Valaskiold-BrevikKjennshaug

Lite til
middels
negativt
Middels
negativt
Lite til
middels
negativt
Middels
negativt
Lite til
middels
negativt

Lite til
middels
negativt
Intet

Samlet konsekvens
Rangering

Liten til
middels

Omfang

Alternativ 4bH

Liten

--

-2

--

1

0

Stort
negativt

-

1
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Tabell 6-2 Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Rolvsøy–Borg
bryggerier, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene 5cH og 5cL.
Verdi

Alternativ 5cH

Alternativ 5cL

Omfang

Omfang

Konsekvens

Konsekvens

Kulturmiljø 1 Valle

Liten til
middels

Intet

0

Intet

0

Kulturmiljø 2
Nes
Kulturmiljø 3
Rolvsøy

Liten til
middels

Middels
negativt

-

Middels
negativt

-

Liten til
middels

-

Liten

Lite til
middels
negativt
Intet

-

Kulturmiljø 4
Rekustad gårdsmiljø
Kulturmiljø 5
Rolvsøysund
Kulturmiljø 6
Greåker

Lite til
middels
negativt
Intet

Liten til
middels

Middels
negativt

-

Middels
negativt

-

Liten

-

Stor

Kulturmiljø 9 AlvimTune

Middels
til stor

Kulturmiljø 10
Valaskiold-BrevikKjennshaug

Liten

Lite til
middels
negativt
Middels
negativt
Lite til
middels
negativt
Lite til
middels
negativt
Stort
negativt

-

Kulturmiljø 7
Greåker fort
Kulturmiljø 8
Greåkerdalen

Lite til
middels
negativt
Middels
negativt
Lite til
middels
negativt
Middels
negativt

Samlet konsekvens
Rangering

Liten

0

---

--

Stort
negativt

-

-2

0

---

-/- -

-

-2
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6.16.2 Område Borg bryggerier–Klavestad
Tabell 6-3 og tabell 6-4 inneholder en oppsummering av kulturmiljøenes verdi, samt omfang og
konsekvens for de alternativene som er utredet innenfor delstrekningen. På grunn av metodikken får
flere av alternativene lik samlet konsekvens selv om det er forskjell på omfang og konsekvens
innenfor de ulike kulturmiljøene. Samlet sett gir derfor ikke forskjellene utslag på rangeringen av
alternativene.
Tabell 6-3 Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene innenfor Borg
bryggerier-Klavestad, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene Midt-7, Midt-7 og
ny rv. 111, Midt-10, Midt-10 og ny rv.111.
Alternativ Midt-7

Alternativ Midt-7
og ny rv. 111

Alternativ Midt-10

Verdi

Omfang

Omfang

Omfang

Kulturmiljø 11
Sarpsborg
sentrum
Kulturmiljø 12
Sarpsborg
middelalderby

Middels
til stor

Lite til
middels
negativt
Middels
til stort
negativt

-/--

Kulturmiljø 13
Sarpsfossen

Middels
til stor

Lite til
middels
negativt

Kulturmiljø 14
Hafslund

Stor

Kulturmiljø 15
Borgenhaugen

Liten

Stor

Samlet konsekvens
Rangering

Konsekvens

Konsekvens

Lite til
middels
negativt
Middels
til stort
negativt

-/--

-/--

Lite til
middels
negativt

Middels
negativt

--/---

Intet

0

---

- -/- - 2

Konsekvens

Alternativ Midt10 og ny rv. 111
Omfang

Konsekvens

Lite til
middels
negativt
Middels
til stort
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt
Middels til
stort
negativt

-/--

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Middels
negativt

--/---

Lite til
middels
negativt

--

Lite til
middels
negativt

--

Intet

0

Intet

0

Intet

0

---

- -/- - 2

- -/- - 2

---

- -/- - 2

---
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Tabell 6-4 Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene innenfor Borg
bryggerier-Klavestad, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene NFO-9, NFO-9 og
ny rv. 111, NFO-10, NFO-10 og ny rv.111.
Alternativ NFO-9

Alternativ NFO-9
og ny rv. 111

Alternativ NFO-10

Alternativ NFO10 og ny rv. 111

Verdi

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Omfang

Omfang

Konsekvens

Kulturmiljø 11
Sarpsborg
sentrum
Kulturmiljø 12
Sarpsborg
middelalderby

Middels
til stor

Lite
negativt

-/--

Lite
negativt

-/--

Lite
negativt

-/--

Lite
negativt

-/--

Stor

Middels
negativt

--/---

Middels
negativt

--/---

Middels
negativt

--/---

Middels
negativt

--/---

Kulturmiljø 13
Sarpsfossen

Middels
til stor

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Lite til
middels
negativt

-/--

Kulturmiljø 14
Hafslund

Stor

Middels
negativt

--/---

Middels
negativt

--/---

Middels
negativt

--/---

Middels
negativt

--/---

Kulturmiljø 15
Borgenhaugen

Liten

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Samlet konsekvens
Rangering

-1

-1

Konsekvens

-1

-1

Konsekvenser i anleggsperioden
For tema kulturmiljø er det i hovedsak ødeleggelse eller skade av kulturminner og -miljøer som gir
negativ konsekvens. Kulturminner er en ikke-fornybar ressurs. Det medfører at så å si all påvirkning
på kulturminner i hovedsak vil skje i anleggsfasen. Dersom konsekvensen av anleggsarbeidet er
ødeleggelse eller riving, har dette derfor blitt behandlet i omfangs- og konsekvensvurderingen.
Midlertidige veger og deponier som etableres i anleggsfasen vil kunne komme i direkte konflikt med
kulturminner i tiltaksområdet. Spesielt når det gjelder automatisk fredete kulturminner er det viktig å
være bevisst dette forholdet fordi sporene ofte ligger skjult under markoverflaten eller er mindre synlig
i terrenget enn stående bygninger. Det er ikke hensiktsmessig å vurdere anleggsarbeidene i
middelalderbyen nærmere på dette plannivået da de forutsettes optimalisert i videre prosess.
Anleggsvirksomhet kan også gi skader på automatisk fredete kulturminner i umiddelbar nærhet av
traseen samt på stående bygninger, for eksempel ved rystelser og setningsskader under maskindrift
og gravevirksomhet i nærliggende bygningsfundamenter eller fjell. Dette medfører at store områder
nær anleggsområdet blir direkte berørt av byggearbeidet, med de ulemper det medfører, som støy og
vibrasjoner, luftforurensing, støv, søle på veier, lokalanleggstrafikk, og ekstra omkjøringer. I
forbindelse med anleggsarbeider bør derfor Olavsvollen overvåkes med hensyn til vibrasjoner.
Kulturminner som skal bevares og som kommer i nærføring med anleggsarbeid skal beskyttes i en
viss avstand fra (minimum 5 meter) fra kulturminnets ytterkant. I tillegg til fysisk sikring, blir
kulturminnet med nødvendig sikringsareal lagt inn i 3D-modell i senere fase. Dette vil vises på skjerm
hos maskinfører og gi varsel ved arbeid nær sikret område. God og tydelig merking av kulturminner i
felt i hele anleggsfasen, samt informasjon om disse til alle involverte, er et enkelt og rimelig grep for å
unngå skade og ødeleggelse. I forbindelse med anleggsfasen finnes det også mulighet for å flytte
utvalgte kulturminner og bygninger for å redusere tap av kulturhistoriske verdier. Dette, hvilket i denne
sammenhengen er å se som avbøtende tiltak, kan i sin tur handle om midlertidig eller endelig flytting.
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6.17.1 Område Rolvsøy–Borg bryggerier
Arkeologiske kulturminner som ligger opp mot endelig trasé, ved Valle, Nes og Alvim, skal sikres
under anleggsperioden for å unngå unødvendig tap av kulturverdier. Det er særlig helleristningsfelt
dette gjelder, som stedvis ligger nært opp til anleggsområdene. I tillegg til fysisk sikring, skal
kulturminnene med nødvendig sikringsareal legges inn i anleggsdokumenter. Ved tunnelspregning
under Greåker fort bør anlegget åpnes og overvåkes mht. mulige vibrasjonsskader.
6.17.2 Område Borg bryggerier–Klavestad
Ved Sarpsborg middelalderby og Hafslund kan det bli fare for unødvendig tap av kulturverdier ved
uvøren maskindrift utenfor traseen. I tillegg til fysisk sikring, skal kulturminnene med nødvendig
sikringsareal legges inn i anleggsdokumenter, spesielt ved arbeid rundt den nordlige resten av
Olavsvollen.

Usikkerhet
Det er knyttet usikkerhet til detaljeringsgraden for anleggsgjennomføringen og hvilke konsekvenser
dette momentet vil få for enkelte kulturminner. Det betyr at vurderingene av bygninger som forutsettes
revet, vist for eksempel som røde bygninger i flere visualiseringer i denne rapport, i senere fase kan
komme til å endres. Dette bør undersøkes nærmere ved å arbeide med detaljering i senere planfase.
Det må i tillegg tas høyde for at det kan dukke opp ytterligere arkeologiske funn i områder hvor det er
funnpotensiale. Dette gjelder spesielt innenfor middelalderbyen Sarpsborg og særlig i nordre del ut
mot Glomma, samt ute i sjøen.
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7 FORSLAG TIL AVBØTENDE OG KOMPENSERENDE
TILTAK
Generelt
Jf. planprogram skal avbøtende tiltak vurderes. Med avbøtende tiltak menes tiltak utover forbedrende
tiltak som tas inn i investeringskostnadene. Effekter av de forbedrende tiltakene vil være at
opplevelsen av kulturmiljøer ivaretas. Sikring av tilgjengelighet til kulturminner og -miljøer for
allmennheten vil kunne bidra til økt bruk for dagens og fremtidens generasjoner.
Alle fredete kulturminner er beskyttet av kulturminneloven og er således automatisk fredet, hvorpå
skade og ødeleggelse krever søknad til Riksantikvaren om dispensasjon fra loven. Hvis det blir gitt
dispensasjon vil det vanligvis være med vilkår om dokumentasjon av kulturminnet gjennom
arkeologisk utgravning. Helleristninger kan ikke fjernes ved utgravning på samme måte som andre
arkeologiske levninger, og det er derfor ikke vanlig at det gis dispensasjon for denne typen
kulturminner. Dersom det likevel gis dispensasjon vil det i så fall måtte påregnes grundig
dokumentasjon i form av bl.a. skanning, og at man eventuelt skjærer ut helleristningene fra berget slik
at de kan oppbevares annetsteds. Også for bygninger og andre kulturminner fra nyere tid kan
dokumentasjon være et mulig kompenserende tiltak, etter avklaring med ansvarlig myndighet.
Der tiltaket gir ødeleggelse eller skade for eksempel gjennom nærføring kan flytting av bygninger
være et mulig avbøtende tiltak. Nivå for dokumentasjon eller eventuelt flytting avhenger av type
kulturminne, og bør avklares med kulturvernmyndighetene under arbeidet med miljøoppfølgingsplan.
Avbøtende tiltak i anleggsperioden vil kunne være en god merking av kulturminner slik at markørene
er godt synlig for de som arbeider på stedet. Gode oversiktstegninger og kart over kulturminner i
området lett tilgjengelig for alle som arbeider med planlegging eller fysiske inngrep vil kunne være et
hjelpemiddel for å unngå direkte berøring/tap av kulturminner i anleggsfasen.
Støyavbøtende tiltak kan ha en positiv effekt for kulturminner om de får folk til å fortsette å bo i
støyutsatte hus. Slike tiltak kan imidlertid ha en negativ virkning på utsiktsforhold av kulturhistorisk
interesse, og tiltak i hus kan redusere bygningenes autentisitet. Slike tiltak bør derfor avklares med
kulturminnevernmyndighetene.
Det er en rekke kompenserende tiltak som kan vurderes for å ivareta kulturminner og kulturmiljøer. Et
hovedmoment som kan fremheves er (re-)vitalisering av kulturminner forbundet med jernbanehistorien
spesifikt og samferdselshistorien generelt i området, der eldre banestruktur, for eksempel rundt
Sarpsfossen, og jernbanestasjoner inngår i en fremtidsrettet bruk.

Kulturmiljø 7 Greåker fort
Som avbøtende tiltak anbefales det at man ved videre detaljering av alternativ 1a senker høydekoten
og flytter tunnelen så langt sør som mulig. Dette vil redusere omfanget og dermed redusere den
negative konsekvensen – uten at det gir utslag på samlet konsekvensgrad i kulturmiljøet. Etablering
av lavt grøntområde over tunnelpåhugg i alternativ 1a vil kunne forsterke de verdier av kulturmiljøet
som knytter seg til opplevelsen av et avsondret sted. En istandsetting og åpning av fortet vil kunne gi
kulturhistorisk merverdi og være et kompenserende tiltak.

Kulturmiljø 9 Alvim – Tune
Alternativ 1a ville ved en cut & cover løsning og reetablering av skjæringen gjennom Yvenåsen hatt en
avgjørende reduksjon av negative konsekvenser og anbefales derfor som avbøtende tiltak. I
forbindelse med anleggsfasen av alternativ 1a vil planlagte rigg- og anleggsområder innebære konflikt
med automatisk fredete kulturminner (AL 117030-1 og AL 116405-1). Som avbøtende tiltak anbefales
å optimalisere endelig løsning slik man unngår konflikt med disse. Sett sammen vil disse tiltakene
redusere omfangets negative aspekter så mye at konsekvensen for kulturmiljøet hadde blitt null.
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Gjennom å unngå riving, enten gjennom permanent eller midlertidig flytting, av verneverdig
gårdsbebyggelse på Nordre Yven vill de negative konsekvensene av alternativ 5cH og 5cL reduseres.
5cL vill kunne få ned mot ubetydelig konsekvens.

Kulturmiljø 10 Valaskjold – Brevik – Kjennshaug
Som avbøtende tiltak anbefales å optimalisere endelig løsning samt anleggsgjennomføring slik at man
unngår berøring med kulturhistorisk bebyggelse i Kjennshaugveien, samt de karakteristiske
funkiskvartalene sør for Tuneveien. Dette vil ha en reduserende effekt på omfanget, men ikke
konsekvensen for alternativ 4bH, 4bL, 5cH og 5cL.

Kulturmiljø 11 Sarpsborg sentrum
Som avbøtende tiltak anbefales å optimalisere endelig løsning samt anleggsgjennomføring slik at man
ved alternativene Midt legger opp til bevaring av godshuset fra 1878. Dette vil redusere omfanget og
dermed redusere den negative konsekvensen av tiltaket slik at Midt-alternativene får samme
konsekvens som NFO-alternativene.

Kulturmiljø 12 Sarpsborg middelalderby
Som avbøtende tiltak anbefales at i videre detaljering av midtalternativene i senere planfase søke
ivaretakelse av Tarris, spesielt ved alternativ Midt-10. Dette vil kunne redusere omfanget og dermed
påvirke konsekvensene til den grad at alternativet vil bli det beste for tema kulturmiljø.
Dersom Tarris må rives bør, som kompenserende tiltak, den tilsvarende eldre arbeiderboligen St.
Olavs Vold, som i dag står på Borgarsyssel museum, restaureres. St. Marie gate 2 anbefales også
restaurert som kompenserende tiltak.
Nytt dobbeltspor og veganlegg vil ha stor barrierevirkning i kulturmiljøet uansett valg av alternativ.
Utforming av støyskjermer etc. bør som kompenserende tiltak tilpasses eksisterende bebyggelse med
hensyn til materialvalg og skala.
Revegetasjon og opprusting av adkomstveger og -stier som sikrer tilgjengelighet og ivaretar
opplevelsen av kulturmiljøet, for eksempel i forbindelse med Olavsvollen, vurderes som viktige
kompenserende tiltak.

Kulturmiljø 14 Hafslund
Som avbøtende tiltak anbefales at i videre detaljering i senere planfase å redusere høyder på nye
brukonstruksjoner og fyllinger, blant annet ved brukarene, på Hafslundsiden i forbindelse med NFOalternativene. En uhindret, eller med hensyn til konstruksjonene mere åpen, skråning nedover i
terreng fra hovedgården vil kunne redusere omfanget, men ikke nødvendigvis ha utslag på
konsekvensene.
Kulturmiljøet inneholder flere kulturhistorisk verdifulle enkeltobjekter som om mulig bør søkes bevart.
Detaljering i senere planfase anbefales for å optimalisere ytre anleggsområder for dermed å unngå
direkte berøring av enkelte bygninger. Som avbøtende tiltak anbefales først og fremst å relokalisere
vaskerstua med uthus. Disse kan for eksempel flyttes nordover eller vestover for å fortsatt ha kontakt
med vannet og dermed ikke miste sin kontekst. Ved alternativ NFO-10 vil tiltakets arealbeslag
vanskeliggjøre potensiell relokalisering av bygningene på samme siden av vannet. De kan dermed
eventuelt flyttes til Hafslundsøya. Som avbøtende tiltak anbefales også at i videre detaljering i senere
planfase søke ivaretakelse av den fredete banevokterboligen. Denne vil på nåværende
utredningsgrunnlag bli direkte berørt ved alternativ Midt-7. Disse tiltakene vil kunne redusere omfanget
og dermed konsekvensene uten at det nødvendigvis får utslag på den samlede
konsekvensvurderingen. I forbindelse med relokalisering bør deler av banelegemet tilhørende østre og
vestre linje beholdes/følge med. En ivaretakelse av jernbanens kurvatur som et strukturerende innslag
vil kunne bidra positivt til historieformidlingen i kulturmiljøet.
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Dersom også Møllegata 8 og 10, begge fra rett etter århundreskiftet 1900, kan ivaretas ved alternativ
Midt-7, Midt-10 og NFO-9, enten gjennom midlertid eller permanent flytting, vil de kunne gi kontinuitet
til stedet og brukes som positive bidrag i fremtidige kulturmiljøprosjekter.
Kirkegården ved Hafslund rammes inn mot Haugeveien og eksisterende jernbane av trerekke. Nytt
dobbeltspor og høy vegbru vil forsterke barrierevirkningen. Derfor bør det som avbøtende tiltak, uten
at det nødvendigvis får utslag på den samlede konsekvensvurderingen, reetableres vegetasjon og
trerekker bak kirken og kirkegården.
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8 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
Østfold er generelt et fylke med stort potensiale for funn av arkeologiske kulturminner, og i alle
ubebygde områder (f.eks. i dyrka mark) må det anses som sannsynlig at det kan finnes hittil ukjente
kulturminner under bakken. Planområdet er imidlertid i stor grad allerede utbygd og eventuelle
kulturminner er således fjernet ved tidligere tiltak. De områdene med størst potensial er Hafslund,
Alvim, Valle og Greåkerdalen som fortsatt har en del dyrka mark eller gårder med røtter tilbake til
forhistorisk tid. Det er ellers et potensial for at det finnes ikke tidligere registrerte helleristningsfelt på
ubebygde bergflater.
Innenfor Middelalderbyen Sarpsborg må det forventes at man vil kunne avdekkearkeologiske
kulturminner innenfor hele det fredete området. I den nordøstre delen ut mot Glomma forventes
potensialet imidlertid å være mindre, da dette var utkanten av byområdet i middelalderen og har vært
bebygd i moderne tid.
Før et tiltak kan igangsettes er det et krav jf. kulturminneloven at det blir undersøkt om tiltaket vil
skade fredete kulturminner. Slike undersøkelser kalles arkeologiske registreringer, og har som mål å
avklare om det finnes kulturminner i tiltaksområdet. Den regionale kulturminneforvaltningen, ved
Østfold fylkeskommunes kulturminneseksjon, er ansvarlig kulturminnemyndighet for dette, og
fastsetter omfanget av slike undersøkelser. Gjennomføring av undersøkelsene er avhengig av bl.a.
årstider og saksbehandlingskapasitet. Det anbefales tidlig og god kontakt med den regionale
kulturminneforvaltningen for en mest mulig smidig prosess.
Dersom det blir funnet fredete kulturminner og man ønsker å søke om dispensasjon til å fjerne disse
for å kunne gjennomføre tiltaket, vil det vanligvis være krav om dokumentasjon gjennom arkeologiske
utgravninger. Eventuelle dispensasjoner gis av Riksantikvaren etter anbefaling fra Fylkeskommunen.
Utgravninger gjøres av ansvarlig museum, i dette tilfellet Kulturhistorisk museum ved Universitetet i
Oslo. Der utgravning kan bli aktuelt anbefales likeledes tidlig og god kontakt med Riksantikvaren og
Kulturhistorisk museum.
Det bør i senere planfase gjennomføres ytterligere antikvarisk-tekniske utredninger innfor vurdering av
hvilke bygninger som eventuelt kan flyttes til annen plass, midlertidig eller permanent.
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VEDLEGG I SEFRAK-REGISTRERTE BYGNINGER
Følgende data bygger på uttrekk fra Askeladden i september 2018. Dersom bygningen er datert «0»
foreligger ikke informasjonen i Askeladden men bygningen regnes, hvis ikke annet angis, for å være
konstruert etter 1850.
Kulturmiljø 1 Valle
Kulturminne
BOLIGHUS. ØSTRE VALLEVEIEN 5.
GJESTEHUS, ØSTRE VALLEVEI 5.
LAGÅRD. ØSTRE VALLEVEI 5.
BOLIGHUS,ØSTRE VALLEVEI 8.
SKJUL, ØSTRE VALLEVEI 8.
BOLIGHUS.ØSTRE VALLEVEI 10.
BRYGGERHUS. ØSTRE VALLEVEI 10.
SKJUL, UTEDO. ØSTRE VALLEVEI 10.
BOLIGHUS, KIRKEVEIEN 19.
BOLIGHUS. KIRKEVEIEN 23.
BRYGGERHUS. KIRKEVEIEN 23.
BOLIGHUS. VALLEVEIEN 11.
BRYGGERHUS. VALLEVEIEN 11.
BOLIGHUS, VALLEVEIEN 5.
SKJUL. VALLEVEIEN 5.
BOLIGHUS, VALLEVEIEN 4.
BRYGGERHUS. VALLEVEIEN 4.
BOLIGHUS. VALLEVEIEN 9.
BRYGGERHUS, VALLEVEIEN 9.
KJELLER. REDSKAPSBU. VALLEVEIEN 9.
VOGNSKJUL. VALLEVEIEN 9.
STABBUR, VALLEVEIEN 9.
LÅVE, FJØS. KIRKEVEIEN 11.
HØNSEHUS, KIRKEVEIEN 11.
BOLIGHUS, KIRKEVEIEN 11.
SKJUL. KIRKEVEIEN 11.
KJELLER. KIRKEVEIEN 11.
BOLIGHUS, KIRKEVEIEN 12.
BOLIGHUS. KIRKEVEIEN 5.

Datering
180
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191
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184
184
184
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191
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191
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170
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191
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001
002
003
004
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006
007
008
009
010
012
014
015
016
017
018
019
020
021
022

Kulturmiljø 2 Nes
Kulturminne
BOLIGHUS, NESVEIEN 1.
BRYGGERHUS. NESVEIEN 1.
BOLIGHUS, NESVEIEN 8.
BOLIGHUS. SANDLOVEIEN. 1.
BOLIGHUS ELVEVEIEN 6.
SKJUL,ELVEVEIEN 6
BOLIGHUS. ELVEVEIEN 2.
BOLIGHUS ELVEVEIEN 9.
UTHUS.ELVEVEIEN 9.
BOLIGHUS. ELVEVEIEN 7
BOLIGHUS ELVEVEIEN 16.
BOLIGHUS. ELVEVEIEN 10.
SKJUL. ELVEVEIEN 10.
BOLIGHUS, ELVENESVEIEN 14.
BRYGGERHUS OG SKJUL.
DO.(REDSKAPSBOD) ELVENESVEIEN 14.
BOLIGHUS TRANEVEIEN 21.
BRYGGERHUS. TRANEVEIEN 23.
BOLIGHUS. ELVENESVEIEN 6.
BRYGGERHUS. SKJUL. ELVENESVEIEN 7.
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BÅTHUS. NAUST.
BOLIGHUS. ELVENESVEIEN 10.
SKJUL.ELVENESVEIEN 10.
BOLIGHUS ELVENESVEIEN 8.
VEDSKJUL. UTEDO. ELVENESVEIEN 8.
BOLIGHUS,ELVENESVEIEN 24.
BOLIGHUS, ELVENESVEIEN 28.
BRYGGERHUS.ELVENESVEIEN 28.
BOLIGHUS ELVENESVEIEN 30.
BOLIGHUS, ELVENESVEIEN 32.
BOLIGHUS, ELVENESVEIEN 34.
BRYGGERHUS OG SKJUL,ELVENESVEIEN 34.
BOLIGHUS, NEDRE GLOMVEI 9B.
SKJUL. DO, NEDRE GLOMVEI 9B.
BOLIGHUS. NEDRE GLOMVEI 7.
SKJUL/GRISEHUS, NEDRE GLOMVEI 7.
BOLIGHUS,ELVEVEIEN 14.
BOLIGHUS, NESVEIEN 20.
SKJUL, NESVEIEN 20.
BOLIGHUS,NESVEIEN 22.
BRYGGERHUS, NESVEIEN 22.
BOLIGHUS, NESVEIEN 29.
BOLIGHUS, ELVENES 12.
BOLIGHUS, NESVEIEN 50.
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023
024
025
026
027
028
029
030
032
033
034
035
036
037
038
039
048
049
050
051
052
054
055
056

SEFRAK-ID
0106
3203
0106
3203
0106
3203
0106
3203
0106
3203
0106
3203
0106
3203
0106
3203
0106
3203
0106
3203

001
002
003
004
006
007
011
012
013
014

Kulturmiljø 3 Rolvsøy
Kulturminne
BOLIGHUS, SOLIVEIEN 2.
FJØS, LÅVE SOLIVEIEN 2.
BOLIGHUS, SOLIVEIEN. 27.
BOLIGHUS. SOLIVEIEN 8.
BOLIGHUS. SOLIVEIEN 24.
LÅVE SOLIVEIEN 34.
BOLIGHUS. RINGSTIEN 9.
UTHUS. RINGSTIEN 9.
BOLIGHUS. KIRKEVEIEN 39.
SKJUL. GARASJE. KIRKEVEIEN 39.

Datering
180
190
183
190
184
190
190
190
191
191

Kulturmiljø 4 Rekustad
Kulturminne
BOLIG. REKUSTAD VN 17.
BRYGGERHUS, REKUSTADVEIEN 17.
LÅVE. REKUSTADVN 17.
POTETKJELLER. REKUSTADVN 17
BOLIGHUS, ROSTADVN 36.
BRYGGERHUS, ROSTADVN 36.
LÅVE, ROSTADVN 36.
STABBUR. ROSTADVN 36.
MELKEILE. ROSTADVN 36.
SMIE. ROSTADVN 36.
BOLIG, REKUSTADVEIEN 9.
BRYGGERHUS, REKUSTADVN 9.
STABBUR. REKUSTADVN 9.
STABBUR. REKUSTADVN 7.
BOLIG. REKUSTADVN 8.
RUIN ETTER REVET HØLNSEHUS. REKUSTADVN 4.
BRYGGERHUS, REKUSTADVN 4.
BOLIG, REKUSTADVN 4.

Datering
184
184
191
191
184
181
191
184
184
183
173
173
173
181
182
194
191
191

SEFRAK-ID
0106 3209
0106 3209
0106 3209
0106 3209
0106 3209
0106 3209
0106 3209
0106 3209
0106 3209
0106 3209
0106 3209
0106 3209
0106 3209
0106 3209
0106 3209
0106 3209
0106 3209
0106 3209

Datering

SEFRAK-ID

Kulturmiljø 5 Rolvsøysund
Kulturminne
Kulturmiljøet inneholder ikke noen SEFRAK-registrerte bygninger.
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Kulturmiljø 6 Greåker
Kulturminne
BOLIGHUS, OPSTADMOEN, STRANDBAKK, GREÅKER
BOLIGHUS, STRANDBAKKEN, GREÅKER
SKJUL, STRANDBAKKEN, TUNE
BOLIGHUS, OPSTADMOEN, GREÅKER
BOLIGHUS, SØRLI, GREÅKER
GJESTEHUS, GREÅKER ØSTRE, GREÅKER
BOLIGHUS, KLEVA, OPSTAD, GREÅKER
BOLIGHUS, SUNDBÆK, MOA, GREÅKER
BOLIGHUS, FJELDBERG, KLEVA, GREÅKER
BRYGGERHUS/ SKJUL, HØYMO, KLEVA, OPSTAD, GREÅKER
BOLIGHUS, OPSTAD VESTRE, KLEVA, OPSTAD, GREÅKER
BRYGGERHUS, OPSTADLIEN VESTRE, KLEVA, OPSTAD,
GREÅKER
BOLIGHUS, FURULUND, KLEVA, OPSTAD, GREÅKER
BOLIGHUS, FJELLMO, KLEVA, OPSTAD, GREÅKER
BOLIGHUS, SUNDET, GREÅKER
BOLIGHUS, OPSTADMO, SUNDET, GREÅKER

Datering
183
184
184
183
184
183
184
184
184
184
184
184

SEFRAK-ID
0130
0401
0130
0401
0130
0401
0130
0401
0130
0401
0130
0401
0130
0406
0130
0406
0130
0406
0130
0406
0130
0406
0130
0406

002
003
004
009
014
015
001
003
004
007
009
010

184
184
184
180

0130
0130
0130
0130

011
013
014
015

0406
0406
0406
0406

Kulturmiljø 7 Greåker fort
Kulturminne
Kulturmiljøet inneholder ikke noen SEFRAK-registrerte bygninger.

Datering

SEFRAK-ID

Kulturmiljø 8 Greåkerdalen
Kulturminne
BOLIGHUS, PRINSELIA, LIA, GREÅKER.
BOLIGHUS, OPSTAD SØNDRE, GREÅKERDALEN
BOLIGHUS, GREÅKER ØSTRE, GREÅKERDALEN
BOLIGHUS, OPSTADDALEN, OPSTAD
FØDERÅD, OPSTAD SØNDRE, OPSTAD

Datering
191
183
182
194
181

SEFRAK-ID
0130 0404
0130 0405
0130 0405
0130 0407
0130 0407

027
001
002
007
010

Kulturmiljø 9 Alvim-Tune
Kulturminne
VÅNINGSHUS, LØKKEN
BOLIGHUS, ALBERT MOESKAUSVEIN 23
VÅNINGSHUS, ALVIM ØSTRE
GARASJE/SKJUL, ALVIM ØSTRE
VÅNINGSHUS, ALVIN GÅRD
SIDEBYGNING/VOGNSKJUL, ALVIM GÅRD
VÅNINGHUS, ALVIM VESTRE
BRYGGERHUS, ALVIM VESTRE
STABBUR, ALVIM VESTRE
VÅNINGSHUS, ALVIM NORØSTRE, HAUGEN
VÅNINGSHUS, ALVIM MELLEM
LAGER BYGNING OG KONTOR, BREVIK
VÅNINGSHUS, TUNE STORE, GRÅLUM
BRYGGERHUS, TUNE STORE, GRÅLUM
GRISEHUS, TUNE STORE, GRÅLUM
STABBUR, TUNE STORE, GRÅLUM
HØNSEHUS, TUNE STORE, GRÅLUM
STALL, TUNE STORE, GRÅLUM
FJØS, TUNE STORE, GRÅLUM
SMIE, TUNE STORE, GRÅLUM
PRESTEGÅRD, GRÅLUM
UTHUS, PRESTEGÅRDEN, GRÅLUM
BOLIGHUS, YVEN VESTRE, YVEN
BOLIGHUS, YVEN ØSTRE, YVEN
BOLIGHUS, YVEN ØSTRE, YVEN
BOLIGHUS, YVEN ØSTRE, YVEN

Datering
183
192
173
193
171
171
184
184
184
172
173
183
184
183
183
184
184
184
184
184
172
171
184
184
184
184

SEFRAK-ID
0130
0201
0130
0201
0130
0201
0130
0201
0130
0201
0130
0201
0130
0201
0130
0201
0130
0201
0130
0201
0130
0201
0130
0201
0130
0203
0130
0203
0130
0203
0130
0203
0130
0203
0130
0203
0130
0203
0130
0203
0130
0203
0130
0203
0130
0303
0130
0303
0130
0303
0130
0303

002
008
009
011
012
013
014
015
016
017
022
023
001
002
003
004
005
006
007
008
010
011
001
006
007
008
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BRYGGERHUS, YVEN, TUNE
BOLIG, YVEN, TUNE
BOLIGHUS, YVEN VESTRE, KNATTÅS
BRYGGERHUS, TUNE STORE
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184
184
184
191

0130
0130
0130
0130

0303
0303
0308
0308

013
014
006
007

Datering
183
184
184
184
184
184
184
184
184

SEFRAK-ID
0130
0201
0130
0201
0130
0201
0130
0206
0130
0206
0130
0206
0130
0206
0130
0206
0130
0206

001
007
019
001
003
004
005
006
008

Datering
184
184
184
184
184
184
184
184
184
183
184
184
173
163
181
183
181
173
183
181
173
184
174
182
184
181

SEFRAK-ID
0105
0202
0105
0202
0105
0202
0105
0202
0105
0202
0105
0202
0105
0202
0105
0202
0105
0202
0105
0202
0105
0202
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0105
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0105
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002
003
005
006
007
015
026
027
028
033
034
035
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050

183

0105

0202

051

180
182

0105
0105

0202
0203

052
053

Datering
180
184

SEFRAK-ID
0130
0101
0105
1305

017
001

180
181

0105
0105

1401
1401

001
003

181

0105

1401

004

0

0105

1401

005

Kulturmiljø 10 Valaskjold-Brevik-Kjennshaug
Kulturminne
VÅNINGSHUS, ALVIM MELLOM
VÅNINGSHUS, ALVIM VESTRE
VÅNINGSHUS, EVENRØD
BOLIGHUS, BAKKEN
BOLIGHUS, WESTREM
SKJUL, WESTREM
BOLIGHUS, HAREN
KONTORER, STOREHAUG
BOLIGHUS, LANDE

Kulturmiljø 12 Sarpsborg Middelalderby
Kulturminne
VÅNINGSHUS, VOLL GT. 8.
VÅNINGSHUS, VOLLGATA 7.
VÅNINGSHUS, VOLLGT. 10.
SIDEBYGNING, VOLLGT.10.
VÅNINGSHUS, VOLLGT. 5.
BOLIGHUS, VOLLGT. 12
BYGÅRD, ST. MARIEGATE 18
VÅNINGSHUS, ST. MARIEGATE 20
VÅNINGSHUS, ST. MARIEGATE 16
VÅNINGSHUS. ST. MARIE GT. 28
BRYGGERHUS, ST. MARIEGT. 28, SARPSBORG
UTHUS, ST. MARIEGT. 28.
SNEKKERNES EMBETSMANNSBOLIG, BORGARSYSSEL MUSEUM.
VÅNINGSHUS, PRESTEBOLIG, BORGARSYSS EL MUSEUM.
GJESTEGIVERI, AARLANDSTUA, BORGASYSSEL MUSEUM
UTHUS, AARSLANDSTUA, BORGARSYSSEL MUSEUM
SKYSS-STASJON, ''FERJESTAN'', BORGARSYSSEL MUSEUM
VÅNINGSHUS, BERBYSTUA, BORGARSYSSEL MUSEUM
STABBUR, BORGARSYSSEL MUSEUM, SARPSBORG
KJONE, BORGARSYSSEL MUSEUM, SARPSBORG
LÅVE, BORGARSYSSEL MUSEUM, SARPSBORG
SMIE, BORGARSYSSEL MUSEUM, SARPSBORG
HUSMANNSTUE, BORGARSYSSEL MUSEUM, SARPSBORG
ARBEIDERBOLIG, ST. OLAVS VOLD, BORREGAARDSVEIEN 11
ARBEIDERBOLIG, GAMLEBYGATA 7, SARPSBORG
BOLIGHUS, ''DOKTORBOLIGEN'', (BORREGAARDSVEIEN 9),
BORGARSYSSEL MUSEUM
ARBEIDERBOLIG, ''WEGENERBRAKKA'', (BORREGAARDS VEIEN 7),
BORGARSYSSEL MUSEUM
BRANNSTASJON, BORGARSYSSEL MUSEUM, SARPSBORG
ARBEIDERBOLIGER, ST. MARIEGT. 5, FOSTER TERRACE

Kulturmiljø 14 Hafslund
Kulturminne
VÅNINGSHUS, RØD, HAFSLUNDSØY
BOLIGHUS/VOKTERBOLIG, HAFSLUND MELLOM ØSTRE OG
VESTRE LINJE
TOMANNSBOLIG,.BRATTVEIEN 4 1700 SARPSBORG
FLERMANNSBOLIG.UTSIKTSVEIEN 1.1706 SARPSBORG BRAKKENE
PÅ SARPEHAUGEN.
FLERMANNSBOLIG.UTSIKTSVN 1,1706 SARPSBORG BRAKKENE PÅ
SARPEHAUGENE.
ENEBOLIG.UTSIKTSVEIEN 5.1706 SARPSBORG.
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FLERMANNSBOLIG.UTSIKTSVEIEN 9.1706 SARPSBORG
HOVEDBYGN,HAFSLUND HOVEDGÅRD.1706SARPSBORG.
VAKTMESTERBOLIG.HAFLUND HOVEDGÅRD. 1706SARPSBORG.
KONTORBYGN.HAFLUND HOVEDGÅRD.1706SARPSBORG.
ENEBOLIG,HAFSLUND HOVEDGÅRD,1706 SARPSBORG.
ØYVEIEN 5, 1700 SARPSBORG (VASKERSTUA)
GALLERI, ØYVEIEN 5, 1700 SARPSBORG (GALLERI FOSSEN)
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Kulturmiljø 15 Borgenhaugen
Kulturminne
ENEBOLIG, PARKVEIEN 5 (GRINASTUA) BORGENHAUGEN

Datering
181

SEFRAK-ID
0105 1307

008
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VEDLEGG II VIEWSHED
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VEDLEGG III UTSNITT FASEPLANER/ANLEGGSBELTER
Utsnitt fra felles faseplaner veg og bane Borg bryggerier – Klavestad, ved krysning av
middelalderbyen. Stiplet linje er ytre grense for anleggsområde. Alt innenfor dette forutsettes å bli
berørt i anleggsfasen. Anleggsarbeidene vurderes ikke nærmere på dette plannivået da de forutsettes
optimalisert i videre prosess.

Midt-7 Fase 00.10 Forberedende arbeider (fra ICP-16-Y-12091_01A)

Midt-10 Fase 00.10 Forberedende arbeider (fra ICP-16-Y-12111_01A)
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NFO-9 Fase 00.10 Forberedende arbeider (fra ICP-16-Y-12051_01A)

NFO-10 Fase 00.10 Forberedende arbeider (fra ICP-16-Y-12071_01A)
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