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1 SAMMENDRAG
1.1

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 om 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.
Utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt på strekningen Simo–St. Croix er et prioritert prosjekt i Bypakke
Nedre Glomma. Prosjektet skal bidra til at målene i Bypakke Nedre Glomma nås, overføre trafikk fra
sentrumsgater til hovedvegnettet og bygge opp under god byutvikling.
Bane NOR og Statens vegvesen har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med felles
kommunedelplan med konsekvensutredning på strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad.
Formålet med planarbeidet er å avklare korridor for nytt dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy og ny
stasjon på Grønli. Planarbeidet skal i tillegg avklare forslag til framtidig løsning for rv. 110 på
strekningen Simo–Grønli–St.Croix.
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].

1.2

Tiltaket

Strekningen med dobbeltspor Seut–Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille på Kiæråsen. Det
er to alternativer for bane både på delstrekningen Seut–Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy.
Banealternativene på de to delstrekningene kan kombineres uavhengig av hverandre.
På delstrekningen Seut–Kiæråsen inngår ny stasjon/knutepunkt på Grønli og vegprosjektet for ny
firefelts rv. 110 mellom Simo og St. Croix. Det er utarbeidet tre alternativer for rv. 110 mellom
Veumveien og Brochs gate. Det er utredet fire ulike kombinasjoner av veg og bane på delstrekningen.
Ved St.Croix er det ulike varianter av kryssløsninger for rv. 110 som er uavhengige av alternativer.
På delstrekningen Seut–Kiæråsen er det følgende alternativer:
•
•
•
•

Alternativ 2a + 1 (banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 1 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 2 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)
Alternativ 6b + 3 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)

Fra Kiæråsen og frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det følgende banealternativer:
•
•

Alternativ 2a
Alternativ 4a
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Dagens situasjon

Planområdet berører en rekke kulturminner. Fremfor alt berører det sentrale kulturmiljøer knyttet til
Fredrikstads historiske byutvikling. Fra 1860, da sagbruksprivilegiene ble opphevet, gjennomgikk
Fredrikstad en utvikling til å bli en av landets mest betydelige industribyer basert på sagbruk og
teglverk. «Plankebyen» vokste frem og steinindustri og mekaniske verksteder fikk etter hvert stor
betydning for veksten. Spor fra denne epoken kan oppleves i hele Fredrikstad byområde, men også
oppover langs Glomma, ved kulturmiljøer som Lisleby, Hauge, Nøkleby mfl.
Eldre kulturminner omfattes av Trosvik herregård med sitt historiske hageanlegg og inskripsjoner som
er datert til ca. 1680. Gamle Glemmen kirke fra middelalderen ligger på en høyde med utsikt over
Rolvsøy og Glomma. Kirken med omgivelser er et viktig kulturmiljø som vitner om lang
bosetningskontinuitet. Nedenfor kirken på Lisleby og nordover mot Valle finnes det automatisk fredet
bergkunst, gravminner og bosetningsspor med stor tidsdybde.
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Verdi, omfang og konsekvens

Figur 1-1 Kartet viser verdiene for de 16 kulturmiljøene som har blitt avgrenset og vurdert
innenfor grensesnittet til strekningen.
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1.4.1 Område Seut–Kiæråsen
Verdier
Kulturmiljø 1 Seut – Labråten
Kulturmiljøet defineres som elvenær bolig- og næringsbebyggelse og som historisk innfartsåre til
Fredrikstad sentrum. Gjennom kulturmiljøet går jernbanetraséen fra 1879, og rv. 110 fra slutten av
1970-tallet. Bebyggelsen stammer i hovedsak fra 1900-tallets andre halvdel men enkelte kulturminner
er eldre. Den samlede vurderingen er derfor at kulturmiljøet har liten verdi.
Kulturmiljø 2 Trosvik
Miljøet besto tidligere av herregården Trosvik, med hageanlegg og omkringliggende jordbruksarealer
og skog. I dag er store deler av denne eiendommen utbygget til boligformål, men gårdsstrukturen og
posisjonen i landskapet er fortsatt synlig. Gårdens nåværende bygninger og hage utgjør viktige
kulturhistoriske verdier som spesielt sammen med påviste arkeologiske strukturer i bakken og de i
internasjonal sammenheng sjeldne Cicignon-inskripsjonene har stor verdi.
Kulturmiljø 3 Frydenberg
Kulturmiljøet defineres av et boligstrøk med et eldre trehusmiljø mellom Frydenberg og St. Hansfjellet,
strukturert etter det delvis terrengtilpassete vegnettet over kollene, dels etter den gamle kongevegen (i
dag Knipleveien) og reguleringen av området etter 1860. Det utgjør forlengelsen av Holmen-området,
som her strekker seg i retningen Bjørndalen og Trara. Den eldre boligbebyggelsen utgjør godt bevarte
eksempler på 1800-tallets og begynnelsen av 1900-tallets byplanlegging og bygningskultur.
Kulturmiljøet har middels til stor kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 4 Glemmen-Trara-Grønli
Kvartalsmiljøene på Glemmen, Grønli og Trara er gode eksempler på hvordan et tettsted på 1800- og
tidlig 1900-tallet har utviklet seg fra å være en beskjeden forstadsbebyggelse knyttet opp mot gårder
og eldre veifar, til å bli et viktig sentrumsnært område med kirke og en variert kulturhistorisk
bebyggelse som til dels er regulert til bevaring. Selv om senere års utbygginger har hatt en
fragmenterende effekt på opplevelsen, vurderes kulturmiljøet til å ha middels til stor kulturhistorisk
verdi.
Kulturmiljø 5 Grønli haveby
Kulturmiljøet defineres av den regulerte hagebybebyggelsen som rundt midten av 1900-tallet ble
bygget i kvartalene øst og vest for Rolvsøyveien. Kulturmiljøet har i dag bevart sin planstruktur og
utgjør et enhetlig miljø som er representativ for epoken. Det vurderes til å ha liten til middels
kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 6 Apenesfjellet
Kulturmiljøet defineres ut fra den historiske boligbebyggelsen som etter 1870-årene frem til og med
begynnelsen av 1900-tallet ble oppført etter en regulert kvartalsstruktur på Apenesfjellet. Apenesfjellet
er regulert som hensynsone for kulturmiljø i Byområdeplanen for Fredrikstad (H570_26). I tillegg er et
stort antall bygninger utpekt som verneverdige i Byrområdeplanen for Fredrikstad. Kulturmiljøet
vurderes samlet til å ha middels til stor kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 7 St. Croix
Kulturmiljøet St. Croix inneholder flere kulturminner som hver for seg forteller om Fredrikstads historie
fra 1800-tallet og fremover da bl.a. sagbruksindustrien bidro til høykonjunktur. Flere viktige
enkeltbygninger og plasser er bevart. Her må spesielt Fredrikstad skole 1875 av Thrap-Meyer,
Fredrikstad bad fra 1888, St. Croix hovedgård, Odd-Fellowhuset, funkisstrøket og brannstasjonen
løftes frem. I tillegg er bygninger utpekt som verneverdige i Byrområdeplanen for Fredrikstad, og deler
av St. Croix krysset omfattes av NB!-området som betyr at det er et nasjonalt viktig bymiljø. De mange
utbyggingsprosjektene for infrastrukturen har samtidig ført til en fragmentering av kulturmiljøet og at
det har blitt noe vanskelig å lese, noe som trekker ned verdien. Kulturmiljøet vurderes derfor til å ha
middels til stor verdi.
Kulturmiljø 8 Bydalen og Lahelle
Bydalen og Lahellemoen defineres ut fra et sammenhengende boligstrøk fra ulike tider som strekker
seg fra Dammyrfjellet i sydvest til Lahellemoen-Kiæråsen i øst. Den eldre bebyggelsen er strukturert
langs høydedragene og ut mot elven, mens den nyere er strukturert etter reguleringer fra 1900-tallets
første kvartal. Kulturmiljøet som helhet har et mangfold av kulturminner representativt for
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arbeidermiljøet og tiden omkring 1800-tallet. Fredrikstad bryggeri med hovedbygningen fra 1877 ses
som et særlig viktig lokalhistorisk kulturminne. Kulturmiljøet vurderes til å ha middels kulturhistorisk
verdi.
Omfang og konsekvens
Nytt dobbeltspor og utvidelse av rv. 110 til firefelts veg innebærer store arealinngrep i Fredrikstad
byområde. På denne delstrekningen er det i hovedsak ved etableringen av ny stasjon på Grønli som
de store negative konsekvensene oppstår. Andre kulturmiljøer innenfor delstrekningen utsettes for
mindre inngrep ved utvidelse av for eksempel veg.
Når det gjelder Trosvik vil samtlige kombinasjoner av jernbane og veg komme i konflikt med store
kulturhistoriske verdier når nytt dobbeltspor legges på jordet nedenfor Trosvik. Ny gang- og sykkelveg
vil innebære mulig konflikt med en av de historiske inskripsjonene til Cicignon i fjellet. Utformingen av
tiltaket der er for øvrig likt for alle kombinasjoner.
Når det gjelder etablering av nytt stasjonsanlegg ved Grønli vil alle fire alternativer innebære store
negative konsekvenser for temaet kulturmiljø. Det kulturhistoriske bygningsmiljøet vest for St.
Hansfjellet ved Frydenberg vil også utsettes for omfattende riving. Enkelte kulturhistoriske bygninger
som bevares i et alternativ, men ikke det andre, gir ikke utslag på omfangs- og konsekvensvurdering.
Det er imidlertid mulig å nyansere konsekvensene gjennom en nøye vurdering av rammene som har
blitt satt i anleggsgjennomføringsrapporten [3].
Tabell 1-1 inneholder en oppsummering av kulturmiljøenes verdi, samt omfang og konsekvenser for
de alternativene som er utredet innenfor delstrekningen. Bakgrunnen for rangeringen bygger på
forskjeller i antallet kulturhistoriske bygninger som er planlagt revet:
• Alternativ 2a + 1:
Alternativet innebærer omlegging av rv. 110. Dette medfører store arealbeslag i eksisterende
bebyggelse og riving av et kulturhistorisk bygningsmiljø vest for Bratliparken. Innenfor Frydenberg
kulturmiljø medfører alternativet riving av 12 SEFRAK-registrerte bygninger.
På Grønli og i kulturmiljø 4 vil nytt stasjonsanlegg inklusive omlegging av veger innebære riving av
totalt 16 SEFRAK-registrerte bygninger, samt i alt 15 bygninger mellom Traraveien og Grønliveien
som er utpekt som verneverdige iht kommuneplanens arealdel. Alternativet bevarer «herredshuset»
hvilket ses som positivt.
• Alternativ 6b + 1:
Alternativet innebærer omlegging av rv. 110. Dette medfører store arealbeslag i eksisterende
bebyggelse og riving av et kulturhistorisk bygningsmiljø vest for Bratliparken. Innenfor Frydenberg
kulturmiljø medfører alternativet riving av 14 SEFRAK-registrerte bygninger.
På Grønli og i kulturmiljø 4 vil nytt stasjonsanlegg inklusive omlegging av veger innebære riving av
totalt 17 SEFRAK-registrerte bygninger, samt i alt 15 bygninger mellom Traraveien og Grønliveien
som er utpekt som verneverdige iht kommuneplanens arealdel.
• Alternativ 6b + 2:
Vegalternativ 2 legges i samme korridor som nytt dobbeltspor og dermed reduseres de negative
konsekvensene til dette avgrensede område. Innenfor Frydenberg kulturmiljø medfører alternativet
riving av 9 SEFRAK-registrerte bygninger.
På Grønli og i kulturmiljø 4 vil nytt stasjonsanlegg inklusive omlegging av veger innebære riving av 15
SEFRAK-registrerte bygninger, samt i alt 15 bygninger mellom Traraveien og Grønliveien som er
utpekt som verneverdige iht kommuneplanens arealdel. Bebyggelsen i gata Fremskridt bevares,
hvilket ses som positivt.
• Alternativ 6b + 3:
Vegalternativ 3 legges i samme korridor som nytt dobbeltspor og dermed reduseres de negative
konsekvensene til dette avgrensede området. Innenfor Frydenberg kulturmiljø medfører alternativet, i
likhet med alternativ 6b + 2, riving av 9 SEFRAK-registrerte bygninger.
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På Grønli og i kulturmiljø 4 vil nytt stasjonsanlegg inklusive omlegging av veger innebære riving av
totalt 15 SEFRAK-registrerte bygninger, samt i alt 15 bygninger mellom Traraveien og Grønliveien
som er utpekt som verneverdige i henhold til kommuneplanens arealdel. Bebyggelsen i gata
Fremskridt bevares, hvilket ses som positivt.
Konklusjonen er at alternativ 6b + 2 og alternativ 6b + 3 begge rangeres som nummer 1 for tema
kulturmiljø. De som kommer dårligst ut er alternativ 2a og alternativ 6b med vegkombinasjon 1 fordi de
river flest bygninger med kulturhistorisk verdi. Alternativ 2a + 1 er bedre enn 6b + 1 da det bevarer
flest kulturhistoriske bygninger og bevarer «herredshuset».
Tabell 1-1 Oppsummering av verdi, omfang og konsekvens for delområdene i område Seut–
Kiæråsen, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene.
Verdi

Alternativ 2a + 1

Alternativ 6b + 1

Alternativ 6b + 2

Alternativ 6b + 3

Omfang

Konsekvens

Omfang

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Konsekvens

Kulturmiljø 1 SeutLabråten
Kulturmiljø 2
Trosvik
Kulturmiljø 3
Frydenberg

L

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

S

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

M/S

---

Middels
til stor
negativt
Stort
negativt

---

Middels
til stor
negativt
Stort
negativt

---

M/S

Middels
til stor
negativt
Stort
negativt

---

Kulturmiljø 4
Glemmen-TraraGrønli
Kulturmiljø 5
Grønli haveby
Kulturmiljø 6
Apenesfjellet
Kulturmiljø 7 St.
Croix

Middels
til stor
negativt
Stort
negativt
Lite
negativt
Intet

-

Lite
negativt
Intet

-

Lite
negativt
Intet

-

Lite
negativt
Intet

-

Kulturmiljø 8 Bydalen og Lahelle

M

Samlet konsekvens
Rangering

L/M
M/S
M/S

---

0

Lite til
middels
negativt
Lite
negativt

---2

---

0

Lite til
middels
negativt
Lite
negativt

---3

---

0

Lite til
middels
negativt
Lite
negativt

---1

---

0

Lite til
middels
negativt
Lite
negativt

---1

1.4.2 Område Kiæråsen–Rolvsøy
Verdier
Kulturmiljø 9 Gamle kirkevei
Kulturmiljøet defineres ut fra den historiske småbruksbebyggelsen som er strukturert etter Gamle
Kirkevei, omtrent fra Leiegata og oppover mot Gamle Glemmen kirke. Miljøet langs Gamle Kirkevei
inngår i en historisk sammenheng, men de store utbyggingene i etterkrigstiden har vesentlig forringet
den historiske lesbarheten. Kulturmiljøet vurderes derfor til å ha liten kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 10 Glemmen kirkested
Kulturmiljøet defineres funksjons- og landskapsmessig ut fra det middelalderske kirkestedet og dets
plassering på kirkefjellet med nærliggende historisk gårdsbebyggelse. Gravhauger, helleristninger og
andre bosetningsindikerende arkeologiske spor fra forhistorien vitner om et område med lang
bosetningskontinuitet. Den automatisk fredete middelalderkirken utmerker seg med stor arkitektonisk
og kulturhistorisk verdi. Kirken er svært godt bevart og er et spesielt godt eksempel på epoken, ikke
minst med sin plassering på høydedraget. I tillegg går traséen for et viktig historisk vegfar med stor
tidsdybde gjennom kulturmiljøet. Kulturmiljøet vurderes samlet sett å ha stor kulturhistorisk verdi.
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Kulturmiljø 11 Glemmen østre
Kulturmiljøet defineres ut fra gårdstunet Glemmen østre, like nord for Gamle Glemmen kirke og en
jernalderboplass som er utgravd og fjernet. Bygningene er vanlig forekommende og uten større
kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Kulturmiljøet vurderes å ha liten kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 12 Lisleby
Kulturmiljøet defineres ut fra tettstedet Lisleby og den historiske boligbebyggelse som i tiårene rett før
og etter år 1900 ble oppført av arbeidere ved verkstedene og brukene langs Glomma. Bebyggelsen
er, unntatt en gruppe bygninger lengst nede ved Glomma, strukturert etter Lislebyveien og
Lislebyfjellet, samt det tidligere stoppestedet ved jernbanen. Området og enkelte bygninger har
gjennomgått forandringer som følge av moderniseringer og utbygging, men Lislebyveien og
Lislebystranda oppleves fortsatt som et enhetlig kulturmiljø. Kulturmiljøet vurderes på bakgrunn av
dette å ha middels kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 13 Nøkleby
Kulturmiljøet er definert ut fra de gamle gårdsbrukene samt industriveksten fra ca. 1860 og
arbeiderbebyggelsen knyttet til brukene. Lenger tilbake i tid lå området under gården Nøkleby. Funn
fra stein- og bronsealderen, spesielt helleristninger, viser at miljøet har stor tidsdybde. Den historiske
lesbarheten er i dag noe forringet som følge av stadig pågående utbygging i området. Kulturmiljøet
vurderes på bakgrunn av dette å ha liten til middels kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 14 Rå
Kulturmiljøet defineres av en konsentrasjon av helleristningsfelt og bosetningsrester fra steinalderen.
Sammen med de de bevarte småbrukene fra nyere tid vitner det om et område med lang
bosetningskontinuitet. Som følge av utbygginger har kulturmiljøets historiske lesbarhet blitt forringet og
opplevelsen av det blitt noe fragmentert. Den samlede vurderingen er at kulturmiljøet har liten til
middels kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 15 Hauge
Kulturmiljøet defineres av flere tidslag som oppleves i sammenheng, fra arkeologiske
helleristningslokaliteter til nyere tids gård- og arbeiderbebyggelse. Det er strukturert rundt de historiske
tunene Hauge og den gamle arbeiderbebyggelsen på fjellknausen ved elva. Kulturmiljøet vurderes å
ha middels kulturhistorisk verdi.
Kulturmiljø 16 Omberg og Saxegård
Kulturmiljøet ligger langs Ombergveien, som er en videreføring av et gammelt vegfar, samt delvis
oppe på Saxegårdsfjellet, et høydedrag like ved og parallelt med Glomma. Miljøet defineres av sin
småbruksbebyggelse fra 1800-tallet og beliggenhet på et høydedrag, tydelig markert i det flate
landskapet. Et helleristningsfelt fra bronsealderen er med på å gi tidsdybde til miljøet. Kulturmiljøet
vurderes å ha liten til middels kulturhistorisk verdi.
Omfang og konsekvens
Delstrekningen omfatter to alternativer som på ulike måter påvirker de kulturmiljøene. De største
verdiene og konsekvensene knyttes til kulturmiljøene Lisleby, Hauge og Glemmen kirkested, der den
sistnevnte har stor kulturhistorisk verdi.
• Alternativ 2a
Alternativ 2a vil komme i konflikt med et kulturhistorisk bygningsmiljø i Lisleby. Nytt dobbeltspor vil
innebære riving av flere kulturhistoriske bygninger (i alt 20 st. SEFRAK-registrerte bygninger) og bidra
til en barrierevirkning som vil redusere den historiske lesbarheten av kulturmiljøet. På Hauge vil et
planlagt riggområdekomme i konflikt med de automatisk fredete kulturminnene som fører til middels
negative konsekvenser.
• Alternativ 4a
Et tunellpåslag rett nord for kirkeberget er problematisk både med hensyn til nær- og fjernvirkning
siden kirken er liten, og opplevelsen av miljøet lett kan forringes. Samtidig er området i nord allerede
utbygget. Et tunnelpåhugg får derfor ingen alvorlige konsekvenser mht. fjernvirkning. Når det gjelder
nærvirkning vil et tunnelpåhugg innebære et arealbeslag langs kirkebakken. Forutsatt at eksisterende
vegestasjon bevares, vil plassen hvor kirken er etablert imidlertid fortsatt oppfattes som et skjermet
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område, avsondret med vegetasjon og skoglunder fra omkringliggende moderne bebyggelse. Samlet
sett har alternativet liten-til-middels negativ konsekvens.
Konklusjonen er at alternativ 4a rangeres som det mest fordelaktige for tema kulturmiljø. Alternativ 2a
rangeres som dårligst i og med at det innebærer direkte tap av kulturhistoriske verdier.
Tabell 1-2inneholder en oppsummering av kulturmiljøenes verdi, samt omfang og konsekvens for de
alternativene som er utredet innenfor delstrekningen.
Tabell 1-2 Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Kiæråsen–
Rolvsøy, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene.
Verdi
Kulturmiljø 9 Gamle
kirkevei
Kulturmiljø 10
Glemmen kirkested
Kulturmiljø 11
Glemmen østre
Kulturmiljø 12
Lisleby
Kulturmiljø 13
Nøkleby
Kulturmiljø 14 Rå
Kulturmiljø 15
Hauge
Kulturmiljø 16
Omberg-Saxegård

Alternativ 2a
Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

L

Intet

0

Intet

0

S

Intet

0

Lite negativt

-/--

L

Intet

0

Stort negativt

-

M

--

Intet

0

L/M

Middels til stort
negativt
Intet

0

Intet

0

L/M
M

Intet
Middels til stor

0
--

0
--

L/M

Intet

0

Intet
Middels
negativt
Intet

Samlet konsekvens
Rangering

1.5

Alternativ 4a

-2

0
-/-1

Avbøtende tiltak

Det er i rapporten presentert en rekke avbøtende tiltak som i en videre detaljering i en senere planfase
bør vurderes i henhold til ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljøer. Der 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 rundt nytt stasjonsområde på
Grønli. 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 at det planlagte riggområdet ved kulturmiljø
Hauge flyttes slik at man unngår konflikt med automatisk fredete kulturminner. Det anbefales også en
ytterligere optimalisering av gang- og sykkelvegen inntil Trosvik slik at man unngår å berøre
inskripsjonene i fjellet.

1.6

Oppfølgende undersøkelser

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.
Deler av alternativene går gjennom områder som ikke er bebygd og hvor det potensielt kan finnes
kulturminner under bakken. Dette gjelder spesielt områdene med dyrket mark mellom Lisleby og slutt
strekning. Det må derfor tas høyde for at arkeologiske registreringer gjennomføres på reguleringsnivå.
Det sjeldne anlegget på Trosvik bør undersøkes med en arkeologisk utgravning for å konstatere
utforming og materialbruk, og for å dokumentere eventuelle andre levninger.
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.
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2 INNLEDNING
1.1

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 om 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.
Utvidelse av rv. 110 fra to til fire felt på strekningen Simo–St. Croix er et prioritert prosjekt i Bypakke
Nedre Glomma. Prosjektet skal bidra til at målene i Bypakke Nedre Glomma nås, overføre trafikk fra
sentrumsgater til hovedvegnettet og bygge opp under god byutvikling.
Bane NOR og Statens vegvesen har med bakgrunn i dette igangsatt arbeid med felles
kommunedelplan med konsekvensutredning på strekningen Seut–Rolvsøy i Fredrikstad. Formålet
med planarbeidet er å avklare valg av korridor for nytt dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy og ny
stasjon på Grønli. Planarbeidet skal i tillegg avklare forslag til framtidig løsning for rv. 110 på
strekningen Simo-Grønli-St.Croix, og det skal sikres nødvendige arealer for realisering av begge disse
tiltakene. Dette skal være grunnlag for videre planlegging og bygging.
Planprogram for kommunedelplanen med konsekvensutredning (justert utgave), fastsatt 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 traséer innenfor de
alternative utredningskorridorene som er definert i planprogrammet. Delutredning 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 (nyere tids kulturminner) og
Torgrim Guttormsen (arkeologi). Alle bilder er tatt av 2G med mindre annet er spesifisert.

2.1

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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3 TILTAK SOM UTREDES
3.1

Beskrivelse av alternativer

Figur 3-1: Banealternativer på strekningen Seut–Rolvsøy. Grå ramme viser arealet som dekkes
av figur 3-2 vegalternativer.
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Strekningen med dobbeltspor Seut–Rolvsøy er delt inn i to delstrekninger med skille på Kiæråsen. Det
er to alternativer for bane på både delstrekningen Seut–Kiæråsen og Kiæråsen–Rolvsøy.
Banealternativene på de to delstrekningene kan kombineres uavhengig av hverandre.
På delstrekningen Seut–Kiæråsen inngår ny stasjon/knutepunkt på Grønli og vegprosjektet for
utvidelse av rv. 110 til fire felt mellom Simo og St. Croix. Det er utarbeidet tre alternativer for rv. 110
mellom Veumveien og Brochs gate. Det er utredet fire ulike kombinasjoner av veg og bane på
strekningen.
Ved St.Croix er det to ulike varianter av kryssløsninger for rv. 110 som er uavhengige av alternativer.
På strekningen Seut–Kiæråsen er det følgende alternativer:

Alternativ 2a + 1 (banealternativ 2a i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 1 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 1)
Alternativ 6b + 2 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 2)
Alternativ 6b + 3 (banealternativ 6b i kombinasjon med vegalternativ 3)

Alternativene er like fra Seut og fram til Merkurbanen. Fra Veumveien til Kiæråsen går begge
banealternativene i fjelltunneler gjennom St.Hansfjellet og Grønlifjellet. Ny Fredrikstad stasjon er
plassert på Grønli. I det nye stasjonsområdet vil spor og plattformer ligge delvis åpent under framtidig
terrengnivå (i betongtrau), med reisetorg og kollektivgate på lokk over plattformområdet.
Banealternativene er forskjellige når det gjelder horisontal og vertikal plassering på jernbanelinja.
Banealternativ 6b ligger litt lenger nord og lavere i terrenget enn alternativ 2a. Begge
banealternativene er ca. 3 km lange.
Mellom Veumveien og Brochs gate er det utarbeidet tre forskjellige vegalternativer for rv. 110 forbi nye
Fredrikstad stasjon. Vegalternativ 1 legger trafikken utenom kollektivknutepunktet, vegalternativ 2
legger trafikken under bakken forbi knutepunktet, og i vegalternativ 3 går rv. 110 i dagen forbi
knutepunktet.
I alle alternativene legges ny fv. 109/rv. 110 langs Grønlifjellet, og det etableres kollektivgate over
plattformområdet omtrent i samme horisontale trasé som dagens fv. 109. Vertikalt er kollektivgata lagt
høyere slik at det er planskilt krysning av plattformområdet. Fra Brochs gate til St. Croix-krysset er
vegalternativene like.
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Figur 3-2 Illustrasjon som viser prinsippløsning for vegalternativ 1, 2 og 3 i kombinasjon med
banealternativ 6b.
I vegalternativ 1 går rv. 110 i tunnel fra krysset med Veumveien, under ny bane og videre under
Brattliparken og knyttes til fv. 109 i rundkjøringen nord for Glemmen videregående skole. Dette gir
mulighet for å bruke dagens vegtunnel gjennom St. Hansfjellet til gang- og sykkelveg. Ny tunnel for rv.
110 er en kombinasjon av betongtunnel mellom Frydenbergfjellet og Brattliparken og fjelltunnel på
resten av strekningen. På dette plannivået avklares ikke arealbruk for arealet over betongtunnelen.
De prissatte og ikke-prissatte utredningene legger til grunn at arealet over betongtunnelen fylles til
eksisterende terreng (cut & cover) og tilsås. Dersom alternativet videreføres i reguleringsplan, vil
arealbruk avklares i dialog mellom Statens vegvesen, kommune og nærmiljø. Statens vegvesen er
generelt restriktiv til bebyggelse oppå cut & cover og i andre prosjekter er tilsvarende areal disponert
til friområde, gang-/sykkelveg mv.
I vegalternativ 2 og 3 går rv. 110 i tunnel gjennom St. Hansfjellet og følger parallelt med banen som i
dag. Den viktigste forskjellen mellom disse alternativene er at vegalternativ 2 ligger lavere i terrenget
slik at kollektivgata og knutepunktsfunksjoner ligger på lokk over deler av riksvegen forbi
stasjonsområdet og at kollektivgata kan krysse rv. 110 planskilt.
I vegalternativ 3 vil rv. 110 gå i dagen på sørsiden av stasjonsområdet. Rv. 110 vil i dette alternativet
utformes som en veg med gatepreg og krysse i plan med kollektivgata.
For St. Croix-krysset er det i vegalternativ 1 lagt inn en variant hvor rv. 110 senkes sammenliknet med
i dag, og det etableres gang- og sykkelvegbruer med en sentraløy over ny rundkjøring for vegen. I
vegalternativ 2 legges rundkjøringen for rv. 110 omtrent i nivå med dagens gateløp, mens gang- og
sykkelveger ledes under.
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Fra Kiæråsen og frem til Østfoldhallen på Rolvsøy er det følgende banealternativer:
Alternativ 2a
Alternativ 4a
Alternativ 2a går i tunnel gjennom Kiæråsen omtrent til Sanengveien på Lisleby, langs Lislebyveien
fram til Snippen og videre langs eksisterende jernbane fram til Østfoldhallen. Alternativet er i
underkant av 5 km langt.
Alternativ 4a ligger vest for alternativ 2a og går i lang tunnel gjennom Kiæråsen og videre under
Gamle Glemmen kirke omtrent fram til Lislebyveien. Fra Lislebyveien går traséen parallelt med fv. 109
og følger Dikeveien fram til Østfoldhallen. Fra Glemmen gård og omtrent til Hans Nielsens Hauges vei
går banen på viadukt (lang bru). Alternativet er i overkant av 5 km langt.
Det nedlagte steinbruddet i Kiæråsen planlegges benyttet til deponi- og riggområde. Dette gjelder for
alle alternativer. Steinbruddet forutsettes fylt opp til nivå med omgivende terreng slik at naturlige
terrengformer gjenopprettes. Endelig utforming av deponiet og arealbruk i etterkant er det ikke tatt
stilling til på dette plannivået, men må avklares i dialog med Fredrikstad kommune i
reguleringsplanfasen. Med oppfylling til omgivende terreng kan området ta imot ca. 1 mill. m³ masse.
Dette vil omfatte kun deler av overskuddsmassene fra prosjektet og resterende overskuddsmasser
forutsettes kjørt ut til eksterne deponier.
For mer detaljert beskrivelse av alternativene henvises til «Planbeskrivelse med konsekvensutredning.
Kommunedelplan for dobbeltspor Seut–Rolvsøy, rv. 110 Simo–St.Croix».

3.2

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
anleggsgjennomføringen 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.
Bruken av lokk i stasjonsområdet og utstrekning av dette, er en kompleks og tverrfaglig vurdering av
en rekke faktorer som grunnforhold, fundamenteringsprinsipp, brannkrav, støy, drift og vedlikehold og
ikke-prissatte konsekvenser mfl. Omfang av lokk og endelig utforming av knutepunktet vil først bli
avgjort i neste planfase. Skissene viser det som i kommunedelplanfasen legges til grunn for å kunne
vurdere kostnader og konsekvenser.
Usikkerhet i grunnlaget for verdivurderingene er omtalt i kap.4 Metode og annen fagspesifikk
usikkerhet med hensyn til omfangs- og konsekvensvurderingene er omtalt i kap. 6 Verdi, omfang og
konsekvens.
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4 METODE
4.1

Innledning

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.

4.2

Eksisterende bane

I konsekvensvurderingene av tiltaket er det forutsatt at eksisterende bane nedlegges og at
eksisterende spor og sviller dermed fjernes. Med unntak av der eksisterende jernbanearealer tas i
bruk til ny jernbane eller utvidelse av rv. 110, 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.

4.3

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
medtatt i 0-alternativet da denne planen forutsettes vedtatt før kommunedelplanen for nytt dobbeltspor
på strekningen Seut–Rolvsøy legges ut på offentlig ettersyn.
Dette vil si at arealer som er regulert til annet formål er ansett som allerede utbygd og vil få annen
verdi for kulturmiljø. Områder med slike omdisponerte arealer er likevel beskrevet, slik at denne
påvirkningen også vises i utredningen.
Det er satt i gang store samferdselsprosjekter på strekninen Seut - Rolvsøy. Foruten IC er det ny fv.
109 mellom Råbekken og Alvim og Glommakryssning. Dette vil gi store endringer, og det er ikke gitt at
arealer som i dag er vist som utbyggingsområder i overordnet plan blir det. I de tilfeller der arealer har
annen planstatus enn dagens funksjon, er dette beskrevet under hvert delområde.

4.4

Definisjon

Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner [4]:
• 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).
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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.

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. Plan- og bygningsloven [5] tar for seg hvilke
rammeverk som fins 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 landsvernplaner, gir sentrale føringer for enkelte kulturminnetyper. Et
eksempel på slike kulturminneplaner er Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen [6].
I tillegg kan nevnes Riksantikvarens Fredningsstrategi mot 2020 for kulturminneforvaltningen [7] der
Riksantikvaren ønsker at det legges et spesielt fokus på kulturminner innenfor bl.a. ‘Forsvars- og
krigshistorie’. Det vil si å inkludere i konsekvensanalysen kulturminner som har lokal verdi uten at de
nødvendigvis har noen formell vernestatus.

4.5

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. De kildene som er benyttet for å avgrense kulturmiljøene er:
Tidligere plandokumenter og nåværende planområde:
• Landskapskarakter: Uttrykket og kontekst, landskapsformer, vegetasjon/vann, landskapsbruk
– menneskes 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 712 [2].
Verdisetting og konsekvensvurdering kan bli for lite nyansert om en kun deler området inn i bare 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 kulturmiljø 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 områder.
I denne utredningen er det definert 16 kulturmiljøer. Kulturmiljøene er på nivå mellom bydeler og
steder. Det er lagt vekt på at kulturmiljøene hører naturlig sammen kommunikasjonsmessig, og gjerne
er 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 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. Hentet fra 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. 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 som 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 vurderes. 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 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.

4.7

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.

4.8

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). Omfanget vurderes med utgangspunkt i kriteriene og angis på
en trinnløs skala fra stort positivt omfang til stort negativt omfang.
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 − Tiltaket vil bedre − Tiltaket vil stort
og –miljøers 1 grad bedre
forholdene for
sett ikke endre
endring og
forholdene for
kulturminner/
kulturminner/
lesbarhet
kulturminner/
miljøer
miljøer
miljøer

− Tiltaket vil
medføre at
kulturminner/
miljøer blir
skadet

− Tiltaket vil
ødelegge
kulturminner/
miljøer

− Tiltaket vil i stor − Tiltaket vil bedre − Tiltaket vil stort
grad øke den
den historiske
sett ikke endre
historiske
lesbarheten
den historiske
lesbarheten
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. Omfangsvurderinger
knyttet til avlastet veg skal også inngå i analysen. 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 det avbøtende tiltaket 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).

4.9

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.

Figur 4-6: Konsekvensvifta. Konsekvensgraden finnes ved sammenstilling av verdi og omfang.
Hentet fra håndbok V712 (figur 6-5).
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4.10 Innhenting av informasjon
4.10.1 Tidligere utredninger
I arbeidet med konsekvensutredningen har tidligere utredninger dannet viktig bakgrunnsmateriale.
Sentrale dokumenter har vært:
• Universitetets Oldsaksamling, David Vogt. Innberetning til Dobbeltsporprosjektet Østfold.
Registrering av helleristninger parsell Seut–Rolvsøysund. David Vogt.
• Østfold fylkeskommune. Grenseløse Østfold. Fylkesplanen 2004-2007.
• Østfold fylkeskommune. 2009. Handlingsplan for Østfolds kulturlandskap 2009-2012.
• Sarpsborg kommune. 2005. Kommunedelplan for kulturminner i Sarpsborg kommune 2005 –
2016 – nyere kulturminner.
• Østfold fylkeskommune. 2010. Del 1. Kulturminneplan med handlingsprogram. Del 2.
Kulturminnevernet i Østfold: Beskrivelser, bakgrunn og forutsetninger
• Kulturminner og kulturmiljø, Parsell Seut – Rolvsøysund, Høyhastighetsprosjektet Oslo –
Kornsjø Konsekvensutredning (Fase II), NSB Banedivisjonen Region Øst, 1995
4.10.2 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 [8].
Vernete kulturminner: Fredrikstad kommunes kartportal. Gjelder Hensynssone Bevaring og
verneverdige bygninger iht. kommunens egne verdivurdering og prioritering.
Bygningsarven: SEFRAK-registeret. Registeret omfatter i hovedsak hus eldre enn 1900.
Bygninger som er oppført i registrert representerer ikke per automatik kulturhistoriske verdier
men brukes på grunn av sin alder som en indikator for kulturhistoriske verdier. Registrerte
bygninger er inndelt i tre ulike kategorier: meldepliktig i henhold til kulturminneloven § 23 (rød
kategori), annet SEFRAK-bygg (gul kategori) og ruin eller fjernet objekt (grå kategori).
Fredrikstad kommunes kartportal, med bland annet reguleringsplaner hensynssoner.
Løse gjenstander: Universitetsmuseenes samlingsdatabaser (UNIMUS) – Oldsakssamlingens
Gjenstandsdatabase. Søk i arkeologiske løsfunn per gård i området.

Annet kildegrunnlag utgjøres av:
• www.kulturminnekart.no.
• Registeringer av Østfold historielag og lokale historielag, som for eksempel Tune historielag.
• Stedsanalyser (Trosvik, Hauge, Trara mfl.).
• Flyfoto, ortofoto fra bl.a. Østfold fylkes billedarkiv.
• Kartverkets database over eldre kart.
• Bygdebøker, arkitektur- og byhistoriske leksika.
• Intervjuer og befaringer med myndigheter, bland andre Forsvarsverket, Fylkeskommunen og
kommuner.
4.10.3 Gjennomførte undersøkelser
I henhold til planprogrammet [1] skal eventuelle arkeologiske undersøkelser ikke gjøres på dette
plannivået. For å kunne optimalisere traséen er det imidlertid utført geofysiske undersøkelser i
utvalgte områder. I 2016 ble det utført geofysiske undersøkelser, det vil si bruk av ikke-destruktiv
metode, for å lokalisere arkeologiske spor under markoverflaten uten inngrep på Trosvik herregård og
Hafslund herregård, jfr. NIKUs rapport om funnene som ble gjort [9]. 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 og Viewshed-analyse.
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4.10.4 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.
18.8.2016: Fredrik Berg (nyere tids kulturminner) og Lars Jacob Hvinden-Haug befarte parsell
Fredrikstad-Sarpsborg.
1.9.2016: Nora Furan befarte strekningen for å undersøke automatisk fredete kulturminner,
avgrensning av kulturmiljø og se på Olavsvollen/middelalderbyen Borg.
6.10.2016: Fredrik Berg befarte områdene Lisleby/Rolvsøy/Greåker, parsell FredrikstadSarpsborg.
15.02.2017: Fredrik Berg, Petter Ringen Johansen (forsker og historiker) og Lars Ole
Klavestad (Østfold fylkeskommune) befarte Bratliparken og området rundt Trara for å
kartlegge krigsminner.
29.03.2017: Fredrik Berg, Lars Jacob Hvinden-Haug befarte Fredrikstad sammen med Vegard
Lie (Fredrikstad kommune).
05.04.2018: Fredrik Berg og Nora Furan befarte området rundt Fredrikstad og Lisleby
sammen med Vibeke Lokøy og Merete Stokke Hestvedt (2G).

4.10.5 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 Fredrikstad 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 utredningstemaene. I mange tilfeller vil f.eks. verdifulle kulturminner
og kulturmiljøer også være en del av temaet landskapsbilde eller friluftsliv. Skillelinjen går på at det er
ulike aspekter som vektlegges for å unngå dobbeltvekting ved at de samme aspekter
konsekvensvurderes innenfor flere tema.
4.10.6 Kvalitetsvurdering av registreringene
I følge 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 [10].
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. Utredninger fra forrige
konsekvensutredning mangler kartfesting av noen de beskrevne kulturminnene, dette er en svakhet
som dessverre videreføres i denne rapporten. Andre tidligere ikke digitalt kartfestet kulturminner, som
f.eks. innskripsjonene til Cicignon og det militærhistoriske anlegget på Bratlifjellet, har imidlertid nå blitt
kartfestet. 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 c-nummer da det ikke har vært mulig å gjenfinne dette.
Gjennomgangen av arkeologiske kulturminner i verdivurderingene er basert på Askeladden sist
oppdatert 1. mai 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.
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Det er igangsatt et arbeid med å lage kulturminneplan for Fredrikstad med utgangspunkt i
kulturminneverdier som er gjengitt i et foreløpig aktsomhetskart for kulturminner. Dette rommer
allerede vedtatte regulerte spesialområder, hensynssoner og rødlistede bygninger i kommuneplanen
samt Riksantikvarens registrerte NB!-områder og kulturlandskap (KULA). I tillegg inneholder flere
reguleringsplaner i byområdet bestemmelser for område- og bygningsvern. Disse planene og
registreringene har vært retningsgivende for områdeforståelsen av Fredrikstad.
Registreringer og verdivurderinger har i tillegg blitt presentert for lag og foreninger 29. og for faglig
samarbeidsgruppe 31. mai 2017 i Fredrikstad. Innspill mottatt i disse møtene utgjør en viktig
medvirkningsmetodikk i arbeidet med å få oversikt over alle typer kulturminner innenfor plan- og
influensområdet.
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5 DAGENS SITUASJON
5.1

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.
Influensområdet kan også omfatte områder som er vurdert, men som regnes for å være uten
betydning for temaet. 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, bland annet fra databasene Askeladden og SEFRAK innenfor
influensområdet, er vist på kart, se Figur 5-2 og Figur 5-3 på side 30 og 31 .

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

5.2

Overordnede karakteristiske trekk

De aller 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. På samme
måte bør dagens to store sentre, Fredrikstad og Sarpsborg, forstås som betinget ut fra nærheten til
elva Glomma. I nord ble byen Borg, senere kalt Sarpsborg, etablert allerede på 1000-tallet.
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 som til sammen er med på å gi
et sammensatt bilde av kulturminner, se Tabell 5-1. Se også Figur 5-2 og Figur 5-3 for registreringer
på kart.
Tabell 5-1 Tabellen gir en forenklet oversikt av registreringskategorier.
PERIODE
Eldre steinalder
Fangstkultur
Yngre steinalder
Jordbrukskultur
Bronsealder
Bergkunst
Eldre jernalder
Gravminner
Yngre jernalder
Vikingtid og Gravhauger
Middelalder
Kirker, Etablering av byer
Nyere tid
Herregårder, Husmannsplasser, Industrialisering, Tettstedsutvikling

CA. ÅRSTALL
10 000 f. Kr – 4500 f. Kr
4500 f. Kr – 1800 f. Kr
1800 f. Kr – 500 f. Kr
500 f. Kr – 500 e. Kr
500 e. Kr - 1030
1050 - 1537
Etter reformasjonen 1537
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5.2.2 Kystlandskapet
Sjøen og elvene har fra steinalderen og helt opp til i dag vært strukturerende for livet i det sydlige
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. De lavereliggende områdene hvor Fredrikstad
senere skulle etableres, lå under vann. Boplassene fra eldre steinalder befinner seg derfor gjerne i
gamle bukter og viker, og på terrasser ved datidas strandlinjer. 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 bronsealder. Den mest kjente
typen fornminne fra bronsealderen 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. På Rolvsøy ligger helleristningene gjerne i klynger og gjenspeiler skjærgårdslandskapet hvor ristningene ligger nært til datidas strandsone. 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. Fra eldre
jernalder (500 f. Kr-500 e. Kr) utmerker særlig gravfeltene ved Ula på Rolvsøy seg. På landsbasis er
Østfold et av få fylker som har bevarte gravfelt på denne størrelsen fra eldre jernalder, og Ula er i
denne sammenhengen en av de viktigste. Gravhauger er dominerende elementer i landskapet, og i
sin samtid har disse vært svært kraftfulle maktmarkører tilhørende eliten i samfunnet.
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
(adelige setegårder) er levende minner om adelen i Norge, og i dag er fire av dem fredet: Hafslund
hovedgård i Sarpsborg, og herregårdene Elingård, Nes og Kjølberg ved Fredrikstad. Til herregårdene
hørte hageanlegg, husmannsplasser og produksjonsanlegg som møller, dammer og sager. Trosvik i
Fredrikstad er en adelig setegård fra 1500-tallet, men få bygningsrester er i dag bevart. Spor etter et
vollgravanlegg synes imidlertid å være bevart arkeologisk syd for gården.
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 nedre Glommaregionen 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, framover til å spille en dominerende rolle på
treforedlingens område. De elvenære områdene opp mot Hauge var i stor vekst. Totalt fem teglverk,
en sag og et prambyggeri ble anlagt på Evje, Hauge og Omberg. Tilsammen var 14 sagbruk i drift
samtidig i området, noe som blant annet skyldes oppgangstider og byggeaktivitet i byene, ikke minst i
Kristiania. Dette skapte økt etterspørsel etter trelast, stein og tegl, samt en stor arbeidsinnvandring og
førte til intensiv boligbygging. Arbeiderboligene ble som regel oppført i klynger og på koller, dvs. på
arealer som likevel ikke kunne benyttes i jordbruket. Materialbruken var rasjonell, og bolighusene fikk
ofte høye grunnmurer på grunn av vanskelige tomteforhold. Formspråket var ellers tidstypisk og i linje
med sveitserstilens ideal.
Med hensyn til steinindustrien ble det første steinbruddet åpnet i Kiæråsen i 1870. Først og fremst var
det kantstein, storgatestein og smågatestein som ble tatt ut av fjellet i skråningen ned mot Glomma,
langs dagens Lislebyveien. Med tiden økte etterspørselen og den mest produktive perioden for
områdets steinindustri var i årene rundt århundreskiftet 1900. Da ble gjerdestolper og blokker til murer
og grunnmurer tatt ut til lokalt bruk, samtidig som stein, for eksempel brostein, ble eksportert til
utlandet. Sporene etter Fredrikstads steinindustri er tydelige i de mange små steinbruddene, men
også i de utallige grunnmurene oppført med lokal stein rundt om i byen. Det som i dag utgjør det åpne
store steinbruddet i Lislebyfjellet, nord for Kiæråsen, er et moderne steinbrudd, som ble begynt
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utsprengt så sent som i 1970-årene. Etter at brukene etter hvert ble lagt ned mistet Glomma gradvis
sin betydning som det viktigste strukturerende elementet for ny bebyggelse. Isteden ble bebyggelsen
nå strukturert langs med vegene, og Rolvsøyveien ble ved siden av jernbanen en transportåre mellom
Fredrikstad og Sarpsborg. Langs denne ble derfor også mange boliger oppført i løpet av første halvdel
av 1900-tallet, og i etterkrigstid ble disse områdene meget utbygget.
5.2.6 Ferdselsforbindelser og landemerker
Området har vært et sentralt knutepunkt for ferdsel 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 gjenfinnes gjerne mellom jernaldergravfelt eller som ferdselsveg til kirken i middelalderen. Middelalderkirkene er ofte plassert i vegkryssene og markerte bygdenes knutepunkt for kryssende ferdsel. Pilegrimsleden fra Halden til Moss gikk
over Borgenhaugen, gjennom Sarpsborg, og videre over Tune. 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, og dette ser man et eksempel på ved Gamle Glemmen kirke. Kirkene har ofte fungert som
markører i landskapet. Dette er særlig treffende for middelalderkirken Gamle Glemmen kirke som
ligger på et høydedrag i landskapet. De er således viktige historiske landemerker som har stått i
sentrum under utviklingen fra jordbrukssamfunn til moderne tettsteder. Glemmen kirke er nyere, men
har samme funksjon og symbol som landemerke.
På 1600-tallet fikk de viktigste hovedferdselsårene gjennom landet status som kongeveger og
postveger. En gammel vegtrasé, den store kongevegen, gikk gjennom distriktet. Utover Glomma, som
uten tvivl har vært den viktigste ferdselsåren i regionen, var dette den viktigste ferdselsveien til lands
ved dagens Fredrikstad. Traséen buktet seg gjennom landskapet fra ferjestedet i syd, forbi dagens
Kniple i nord fram til Kjølberg bru. Den tilsvarer det som i dag er Ferjestedsveien, Nygaardsgata,
Glemmengata og Knipleveien. Fra midten av 1600-tallet utgjorde kongevegen gjennom Østfold en del
av landets første lengre kjørevegsamband som knyttet sammen Christiania og København. Den
såkalte Fredrikshaldske kongevei var navnet på vegen mellom Christiania og Fredrikshald (Halden)
fra 1703. Denne trasé følger omtrent dagens E6 og krysser således Sarpsborg, men ikke Fredrikstad.
Da jernbanen ble bygd i 1879 skapte den forutsetninger for nye kommunikasjoner og vegforbindelser i
hele området. Hovedvegene fra 1890-åra, for eksempel Lislebyveien, bærer preg av kontinuerlig bruk
og utbedringer. Flere gårdseiendommer ble delt som følge av anleggelsen av jernbanen og vegene.
Påvirkning av jernbanen og hovedvegene skapte videre grunnlag for tettstedsutviklingen i området.
5.2.7 Byutvikling
Sentrale kulturmiljøer knyttet til Fredrikstads historiske byutvikling griper utover Gamlebyen og
sentrumsbebyggelsen på nordsiden av Vesterelva. Blant annet har Gressvik hatt grunnleggende
betydning for etableringen av byen. Det er naturlig å innbefatte Holmen og Trosvik som en del av det
historiske byområdet som utviklet seg på vestsiden på 1700-tallet langs Vesterelva og ut mot Gressvikfloa. I denne perioden ble de første tomtene på Trosviks grunn ved Trosvikstranda festet bort til
byhus og langs foten av St. Hansfjellet fantes det allerede en gruppe enkle arbeiderboliger. Da Vestsiden fikk sin første plan på slutten av 1800-tallet, ble Holmen/Trosvik-området regulert på lik linje med
Cicignon – med store bymessige kvartaler i et rutenett. Plankebyens funksjonsdelte og sosialt delte by
på vestsiden er i dag lesbart og representert ved arbeidernes boligområder (f.eks. Holmen og Apenesfjellet), borgerskapets bydel Cicignon, handelssentrum og det formalt anlagte sentrum omkring
Phønixplassen.
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. En spesiell type festningsanlegg finnes i Bratliparken rett
nord for bydelen Trara i Fredrikstad. Festningsanlegget, delt i kommandoanlegg og to kommandobunkerser, er oppført som del av en meget omfattende byggevirksomhet som ble gjennomført av
okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. I Fredrikstad ønsket tyskerne å gjøre Bratlifjellet til et
stronghold – et militærstrategisk midtpunkt i distriktet. Den gode utsikten mot vest og syd samt den
korte avstanden til militærsykehuset, nå Trara skole, var avgjørende faktorer til hvorfor man valgte
akkurat denne plassen.
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Figur 5-2 Registreringskart nummer 1 for kulturmiljø. Den listeførte kirken er Glemmen kirke.
Data fra Askeladden og SEFRAK-registeret, 10. mai 2018.
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Figur 5-3: Registreringskart nummer 2 for kulturmiljø. Data fra Askeladden og SEFRAKregisteret, 10. mai 2018.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

32 av 157
ICP-16-A-25019
03A
14.11.2018

6 VERDI, OMFANG OG KONSEKVENS
6.1

Generelt

Influensområdet er delt inn i 16 kulturmiljøer som i sin tur er avgrenset på grunnlag av strukturelle,
funksjonelle og opplevelsesmessige kulturhistoriske sammenhenger. Inndelingen er vist på Figur 6-1.
Figur 6-2 og Figur 6-3 viser verdien av kulturmiljøene samt de ulike alternativene for veg og jernbane
som er utredet.
Influensområdet omfatter også det foreslåtte deponi- og riggområdet i det åpne steinbruddet i
Lislebyfjellet, nord for Kiæråsen. Grunnet sin unge alder, beliggenhet og størrelse vurderes det ikke til
å ha nevneverdige kulturhistoriske verdier. Det finnes heller ikke registrerte kulturminner innenfor
området. Planene om å bruke det til deponi- og riggområde vurderes derfor ikke å ha noen
konsekvens for tema kulturmiljø.
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Figur 6-2 Verdikart for tema kulturmiljø, område Seut–Kiæråsen. Kartet illustrerer også på et
overordnet nivå de ulike bane- og vegalternative.
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Figur 6-3 Verdikart for tema kulturmiljø, område Kiæråsen–Rolvsøy. Kartet illustrerer også på
et overordnet nivå de ulike banealternative.
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Kulturmiljø 1 Seut-Labråten

Registreringskategori: Gårdsmiljøer, urbane kulturmiljøer
6.2.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres som elvenær historiske bolig- og næringsbebyggelse og som historisk
innfartsåre til Fredrikstad sentrum. Kulturmiljøet er strukturert av Seutelva og Onsøyveien, hvor
bebyggelsen i hovedsak er fra 1900-tallets andre halvdel, men her finnes det også enkelte
kulturminner med større tidsdybde. Gjennom kulturmiljøet går jernbanetraséen fra 1879, og rv. 110 fra
slutten av 1970-tallet. I øst går den gamle kongevegens trasé i Veumveien. Kulturmiljøets avgrensning
følger topografien med Seutelva i vest og Trosvik kulturmiljø i syd-sydøst, se Figur 6-5. Avgrensning
mot øst er Onsøyveien og nord utgjøres av plangrense mot Gluppe.
6.2.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor kulturmiljøet.
Nyere tids kulturminner
Stedsnavnet Seut skriver seg fra husmannsplassen på vestre side av Visterflo som ligger utenfor
kulturmiljøet som er definert her. Gården Labråten er avmerket på kart som en husmannsplass fra
slutten av 1700-tallet og ble skilt ut av Trosvik i 1841 [11]. Plassen lå således med Visterflo i vest, og
traséen til historiske gamle kongevegen i øst (avmerket på Figur 6-4) som gikk via Fredrikstad
(dagens Gamlebyen) til København.

Figur 6-4 Plassen Labråten er merket midt i bildet. I vest går Visterflo, i øst traséen til den
gamle kongevegen mellom Kristiania og København. Kilde: Kartverket.
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Figur 6-5 Registreringer i kulturmiljø Seut-Labråten. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for
videre informasjon om bygningene.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

38 av 157
ICP-16-A-25019
03A
14.11.2018

I dag ligger Labråtentunet på et svakt kupert parti ut mot Onsøyveien og Seutelva, se Figur 6-6.
Utover rester av hage og innmark går fremdeles den eldre gårdsveien fra Onsøyveien i syd til gården i
nord. Bolighuset er i nøktern sveitserstil (SEFRAK-ID 01060504001). Bryggerhuset (SEFRAK-ID
01060504002) og vedskjulet (SEFRAK-ID 01060504003) fra sent 1800-tallet ligger bak en rekke
løvtrær. En stor låve (SEFRAK-ID 01060504005) og et stabbur (SEFRAK-ID 01060504006) fra rundt
1900 bidrar til tunets historiske lesbarhet. I alt er det et godt bevart gårdstun som er representativt for
tidsperioden og utgjør et verdifullt miljøinnslag. Langs Onsøyveien, overfor Labråten, står et bolighus
(SEFRAK-ID 01060504007) fra slutten av 1800-tallet som er vanlig forekommende og i forholdvis
dårlig tilstand. Det oppleves imidlertid som en del av nærmiljøet rundt Labråten. Labråten ble fra 1860årene utparsellert til boligtomter for arbeidsstokken knyttet til regionens voksende industri- og
verkstedsnæringer. Den virkelig store utbyggingen i området kom imidlertid først i etterkrigstiden. I
forbindelse med dette oppstod det bystrøk mellom Mosseveien og Onsøyveien, som ligger strukturert
langs for eksempel gatene Trosvikhavna, Trosvikberget, Belsbyveien og Liaveien, se Figur 6-7 [12].
Den første brua over Seutelva ble bygget i 1850-årene (dagens bru er fra 1959). Dette førte til at
Onsøyveien erstattet den gamle kongevegen som den viktigste innfartsvegen til Fredrikstad nordfra.
Når Smaalensbanen, jernbanen fra hovedstaden, åpnet i 1879 var det jernbanestopp på Seut. Det var
langs disse kommunikasjonsårene, hovedsakelig langs Onsøyveien, som den da nye bebyggelsen i
kulturmiljøet siden ble strukturert etter (se Figur 6-6). Av den grunn finnes det i dag flere SEFRAKregistrerte bygninger fra tiden rundt forrige århundreskiftet, spesielt langs Onsøyveien.

Figur 6-6 Nordre delen av kulturmiljø Seut-Labråten. Tunet i midten utgjør det bevarte
gårdsmiljøet Labråten. Bolighuset (SEFRAK-ID 01060504001) er fra slutten av 1700-tallet. I kilen
mellom eksisterende jernbanetrasé og Gluppeveien finnes rester av nærforsvarstillinger fra
andre verdenskrig som ble anlagt for å kontrollere vegbrua og jernbanen. Kilde: Blom URBEX
(Østfold skråfoto 2014).
Rett nord for brufestet, i en kil mellom eksisterende jernbanetrasé og Gluppeveien, finnes det rester av
nærforsvarstillinger fra andre verdenskrig som ble anlagt for å kontrollere vegbrua og jernbanen.
Beskrivelser fra 1948 viser at dette anlegget bestod av to bunkere, to maskingeværreder og
løpegraver. Kun det ene redet er synlig i dag og ligger innenfor gjerdet til jernbanen.
Syd for brufestet over Seutelva, parallelt med eksisterende jernbane, ligger et område med industriog næringsbygg som på folkemunne er kalt «Lille Ruhr». Frem til for bare noen år siden lå Seutelvas
Mekaniske verksted fra 1917 her. Den store murbygningen utgjorde et industrihistorisk landemerke.
Området preges først og fremst av industri- og verkstedsanlegg som vokste frem i etterkrigstiden og
som er strukturert langs Mosseveien. Denne ble ført i sin nåværende trasé gjennom området på 1930tallet. Parallelt med Mosseveien på elvesiden er det imidlertid fortsatt bevart en liten lomme med
arbeiderboliger og uthus fra rundt 1850 og oppover (SEFRAK-ID 01060404030;034). De utgjør, på
tross av at de er ombygde, til sammen et interessant kulturhistorisk bidrag i et område som i dag ellers
oppleves fragmentert.
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Figur 6-7: Flyfotografiene illustrerer omfatningen av utbyggingsprosessen som, både med
hensyn til boliger, industri og infrastruktur, som har foregått i Seut/Labråten-området mellom
1947 og 2016. Kilder: Kartverket // Blom URBEX (Østfold skråfoto 2014).
Syd for «Lille Ruhr», i høyde med gangbruen over Seutelva, ligger Lundestadtoppen som tidligere lå
under Trosvik. Fem SEFRAK-registrerte bygninger fra slutten av 1800-tallet (SEFRAK-ID
01060404020-21;027-029) vitner om at fjellknausen ble bebygd med arbeiderboliger i og med at den
likevel ikke kunne brukes til jordbruk - noe som var et svært tidstypisk grep. Nærmiljøet oppe på og
rundt om Lundestadtoppen er i likhet med øvrige deler av kulturmiljøet i ettertid blitt bebygd med nyere
boliger og næringsbygg.
6.2.3 Verdi
Kulturmiljøet bidrar til å formidle vestre Fredrikstads historie og utvikling fra midten av 1800-tallet og
fremover, fra gårdsbebyggelse til tettstedskarakter med industri og boligbebyggelse i etterkrigstiden. I
dette inngår de strukturerende lagene med infrastruktur, Seutbrua, jernbanen og Mosseveien, samt et
vanlig forekommende bygningsmiljø. Den bevarte gårdsbebyggelsen på Labråten har særlig
betydning for identifisering av kulturmiljøet og utgjør et enhetlig miljø med bevart tunform. På grunn av
den forholdsvis omfattende utbyggingsprosessen som har vært i gang siden etterkrigstiden, med
boligfelt og industri, oppfattes imidlertid kulturmiljøet i dag i en fragmentert historisk kontekst. Den
samlede vurderingen er derfor at kulturmiljøet har liten verdi.
Liten Middels Stor

6.2.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Nytt dobbeltspor innebærer en skjæring gjennom Trosviktoppen parallelt med dagens kurvatur.
Utvidelse av rv. 110 til 4-felts veg legges i dagens jernbanetrasé. Tiltaket, som for kulturmiljøet ser likt
ut for alle alternativene, medfører riving av et antall bygninger uten kulturhistoriske verdier, men
vurderes for øvrig ikke ha noen innvirkning på kulturmiljøet utover dagens situasjon. Omfanget
vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Konsekvensen er således ubetydelig.
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Figur 6-8 Illustrasjonen viser i fugleperspektiv en visualisering av tiltaket ved start strekning;
Onsøyveien inntil Trosviktunet. Utformingen er den samme for alle alternativ. Skjæringen for
nytt dobbeltspor gjennom Trosviktoppen, her sett fra syd, kommer i berøring med bebyggelse
uten kulturhistoriske verdier. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se
kapittel 3.2 Usikkerhet).
0-alternativet
Rv. 110 er under utbygging med ny bru over Seutelva og utvidelse til fire felt gjennom kulturmiljøet.
Virkningene for denne utbyggingen inngår i 0-alterantivet, men vurderes ikke ha noen innvirkning på
konsekvensen for tema kulturmiljø. Alternativet har ingen konsekvens.
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Kulturmiljø 2 Trosvik

Registreringskategori: Gårdsmiljøer, urbane kulturmiljøer
6.3.1 Avgrensning
Kulturmiljøet Trosvik defineres av nærmiljøet til den opprinnelige hovedgården, som siden 1558 var
adelig setegård, med omkringliggende hageanlegg og skogkledd eiendom. I dag er store deler av
denne eiendommen utbygget til boligformål, men gårdsstrukturen er fortsatt synlig innimellom dagens
bebyggelse som består av blandet bebyggelse med arbeiderboliger og mindre nærings- og
industrianlegg fra slutten av 1800-tallet og fremover. Avgrensningen av kulturmiljøet tar utgangspunkt i
det historiske tunet Trosvik samt den største konsentrasjonen av Cicignons innskripsjoner. Det
omfatter bystrøket Trosvik som er delt av jernbanen og rv. 110 i en nordre og en søndre del, hvor det
overgår i tilstøtende strøk som Frydenberg, og delvis bydelen Holmen. Kulturmiljøet avgrenses
således omtrentlig av Trosviktoppen i vest og Trosvikberget i syd. Avgrensning mot nord går oppover
forbi Trosvik skole og østover mot Seutveien, se Figur 6-9.
6.3.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor kulturmiljøet.
Nyere tids kulturminner
Setegården Trosviks historie kjennes tilbake til middelalderen. Første kjente private eier var den
danske adelsmannen Peder Christensen Harbou som i 1558 overtok storgården fra kronen og gjorde
den til adelig setegård. Han oppførte trolig et lite steinhus på gården. Etter Harbou hadde gården
mange eiere. Fra 1680 til 1696 tilhørte Trosvik generalmajor Johan Caspar de Cicignon (ca. 16251696). Cicignon er kjent som arkitekten bak reguleringen av Trondheim etter bybrannen 1681. Han var
kommandant i Bergen og til slutt i Fredrikstad, og anla deler av festningsverkene der. I Cicignons tid
var hovedbygningen antagelig en trefløyet enetasjes bygning oppført av tømmer, med en terrassert
hage som det fremdeles er spor av i dag. Bygningen kan være oppført av stattholder Ulrik Fredrik
Gyldenløve allerede omkring 1674. Bygningen hadde fremdeles en murt del som trolig var et steinhus
fra 1500-tallet. Bygningen ble revet på begynnelsen av 1800-tallet og erstattet av en stor teglbygning.
Georadarundersøkelsen utført av NIKU 2016 [9] viser at det har eksistert et vollgravanlegg på jordet
syd for gårdsknausen, med en 400 meter snorrett veg som gikk fra gården ned til gårdens tidligere
brygge (antagelig var den beplantet som allé), se Figur 6-10. Foran gårdsknausen utvidet vegen seg
til en plass med damanlegg – antagelig utformet som vollgraver med voller. Anleggets alder er ukjent
men er eldre enn Siewers tid.
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Figur 6-9: Registreringer i kulturmiljø Trosvik. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for videre
informasjon om bygningene.
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Figur 6-10 Tolkningskart av de geofysiske anomaliene/avvikene observert rundt Trosvik gård.
Syd for tunet ses et skravert område innenfor brune linjer (sannsynligvis en vollgrav) og linjer i
forlengelsen av en gammel adkomstvei opp til gården (sannsynligvis utgangspunkt for en
snorrett veg/allé ned til Trosviks brygge). Bakgrunnskart: LiDAR-generert digital terrengmodell.
Kilde: NIKU.
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Christian Werenskiold (1697–1757) overtok Trosvik i 1717 og skal ha gjennomført en omfattende
forbedring og utvidelse av hageanlegget. Krigsråd Hans Siewers eide gården fra 1803 til 1839.
Siewers utvidet hagen med en landskapspark og rev den eksisterende hovedbygningen. Han erstattet
den med en stor teglbygning i to etasjer med mansardtak og fløyer, se Figur 6-11. Bygningen sto
imidlertid ikke lenge. I 1860 kjøpte gårdbruker J. Larsen Unneberg Trosvik og han reduserte
bygningen med en etasje. Hans sønn overtok gården i 1865, rev restene av Siewers’ hovedbygning
og oppførte huset i sveitserstil som i dag står på gården på de eldre kjellermurene (SEFRAK-ID
01060501007). De øvrige bevarte bygningene på Trosvik er en låve med steinfjøs fra slutten av 1700tallet (SEFRAK-ID 0106050008), en stall (SEFRAK-ID 01060501010) og et mindre potethus
(SEFRAK-ID 01060501011).

Figur 6-11 Trosviks hovedbygning og hageanlegg fra Hans Siewers’ tid. Tegning på kart 1826.
Kilde: Fredrikstad museums bildearkiv.
Gårdsknausen med flatene omkring er et strukturerende element for det visuelle inntrykket av
herregården Trosvik og dens sammenheng i forhold til den øvrige bebyggelsen i området. I Siewers’
vei rett vest for Trosvik hovedgård finnes blant annet bebyggelse fra 1910-tallet, oppført i nøktern
sveitserstil. Bygningene langs vegen er ombygd og nærmiljøet er utbygd, se Figur 6-12. Dette
området har i dag derfor begrenset kulturhistorisk betydning.
Da general Johan Caspar Cicignon residerte på Trosvik lot han hugge inn en rekke inskripsjoner,
deviser og monogram i fast fjell og steiner omkring på eiendommen. Cicignon var katolikk og de fleste
av inskripsjonene har religiøs betydning, antagelig utført med misjonerende hensikt. Foreløpig er 18
av disse kjent og kartfestet. Inskripsjonene er unike, ikke bare i Norge, men også i en nordeuropeisk
kontekst.
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Figur 6-12 Trosvik hovedgård til høyre på bildet. Onsøyveien går under rv. 110 og jernbane.
Fjeldberg med sin uregulerte og terrengtilpassete bebyggelse til venstre på bildet. Kilde: Blom
URBEX (Østfold skråfoto 2014).
I siste del av 1800-tallet vokste det fram en omfattende arbeiderbebyggelse, særlig i området mellom
Trosvik hovedgård og elva, og i etterkrigsårene ble åsryggene nord for hovedgården utbygd med
boliger, slik at flere av inskripsjonene i dag befinner seg i private hager. Sett i sammenheng med
Trosvik hovedgård og hageanlegg inngår inskripsjonene i et herregårdslandskap som er unikt i norsk
sammenheng, og som derav utgjør store kulturhistoriske verdier.
Sammen med Nygård var Trosvik det første nybyggerstrøk i Fredrikstad vest for Glomma. Deler av
Trosvik, som den gang var betydelig større, ble kalt «Forstaden», senere Vestsiden, da det i 1723 ble
en del av byen. I perioden 1870-1907 kjøpte kommunen suksessivt opp eiendommen Fjeldberg,
inkludert hele Trosvikstranda, samt området hvor Vestre Fredrikstad kirkegård i dag ligger. Dette bidro
i forbindelse med høykonjunkturen som følge av industriens utbygging i området og langs Glomma til
at det ble bygget mange nye arbeiderboliger og verksteder. Med dette ble Trosvik en viktig del av
Fredrikstad selv om det ikke før kommunesammenslåingen i 1964 var en formell del av byen.
Fjeldberg har i hovedsak bevart en eldre struktur selv om flere bygninger er av nyere dato. Gjennom
området passerte Trosvik hovedgårds snorrette veg oppover fra gårdens brygge, noe som fremdeles
kan avleses i eiendomsgrensene. Den eldre boligbebyggelsen ligger hovedsakelig langs foten av
knausene som utgjør kjernen av Fjeldberg. Bebyggelsen varierer fra lave arbeiderstuer (enkelte på
Fjeldbergveien), til tidstypiske sveitserhus og boliger fra mellomkrigstida. Etter moderniseringer med
bl.a. ny fasadekledning har mange av de eldre boligene mistet en del av sine arkitektoniske kvaliteter.
Bolighuset «Solhaug» (SEFRAK-ID 01060404001) er imidlertid godt bevart og ligger i kulturmiljøets
sydligste del. Langsmed Fjeldberggata ligger ytterligere fire SEFRAK-registrerte bolighus fra omtrent
samme tidsperiode (SEFRAK-ID 01060404003, 01060404017, 01060404019, 01060404025). De
mange asymmetrisk plasserte uthusene (SEFRAK-ID 01060404002, 01060404004) gir et visuelt
tilskudd til opplevelsen av området, men som øvrige bygninger bærer de alle preg av senere
forandringer når det gjelder volum og kledning.
To sveitservillaer (SEFRAK-ID 01060404022) på toppen av Fjeldberg utgjør et markant blikkfang og
gir i sammenheng med en av Cicignons innskripsjoner i samme område en pedagogisk verdi for
refleksjon om områdets historie over tid. Innskripsjonen kan ses på en lav fjellknaus langsmed
Fjeldberggata og siterer Cicignons valgspråk på fransk: «Ma devise – Courage sans conduite – est un
seigneur sans suite – Conduite sans courage – Pauvre personage» (ca. «Mitt valgspråk: (En herre
med) mot (men) uten dannelse er en herre uten venner – (en herre med) dannelse (men) uten mot (er
en) stakkarslig person»).
I områdets sydlige del, ut mot Teglverksveien, ligger tre boliger (SEFRAK-ID 01060404005,
01060404007, 01060404009) som er oppført samtidig og etter samme plan. Syd for Fjeldbergtoppen
ligger Fjeldberg Alders- og Sykehjem som, etter at den opprinnelige bygningen («Epidemilasarettet»)
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fra 1906 ble revet i 1955, nå består av murverksbygninger fra 1950-60 og 1990-tallet. I Fjeldberglia, i
kulturmiljøets nordre del, ligger et uregistrert, men svært godt bevart mindre bolighus med uthus fra
begynnelsen av 1900-tallet. På motsatt side, men i Sagbrukgata, ligger en klynge med bygninger fra
slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet (SEFRAK-ID 01060404010-012).
Vestre Fredrikstad kirkegård og gravkapell ble etablert i 1877 i forbindelse med at det skulle stilles til
rådighet en gravlund til Vestre Fredrikstad kirke, i dag Fredrikstad domkirke (Fredrikstad Byleksikon).
Området ligger øst for Fjeldberg og helt inntil riksvegens og jernbanens trasé fra 1879 i nord.
Kapellbygningen, oppført i nygotisk stil, er godt bevart og representerer tidstypiske arkitekturhistoriske
kvaliteter.
6.3.3 Verdi
Kulturmiljøets kulturhistoriske verdier er knyttet til utviklingen av herregården Trosvik, med sin
betydelige eiendom, og til kulturmiljøets historiske by- og tettstedsnære funksjoner. Cicignons
inskripsjoner, som finnes spredt i kulturmiljøet, viser til områdets tilknytning til Trosvik hovedgård og til
en av de mest kjente planarkitektene i norsk historie. Gårdshusene på tunet og dagens hage har
viktige kulturhistoriske verdier som sammen med inskripsjonene gir uttrykk for et herregårdsmiljø som
er sjeldent i nasjonal, så vel som i internasjonal sammenheng. Trosviktunet er i tillegg gitt vern i
kommuneplanens arealdel ved at det ligger innenfor hensynssone for kulturmiljø (H570).
Den eldre SEFRAK-registrerte boligbebyggelsen syd for Trosvik utgjør godt bevarte eksempler på
1800-tallets byplanlegging og byggeskikk. Sett i sammenheng med utparselleringen av Trosvik, og
utvidelsen av Fredrikstad, har området kulturhistoriske verdier. Som helhet bidrar dette til å formidle
vestre Fredrikstads historie og utvikling på 1800-tallet og fremover inn på 1900-tallet. I tillegg er deler
av området, Trosvikberget syd for gravlunden, båndlagt etter plan- og bygningsloven, som
hensynssone for kulturmiljø (H710_53).
Selv om utbyggingen av jernbanen og rv. 110 med sin barrierevirkning har bidratt til en fragmentering
av kulturmiljøet vurderes kulturmiljøet samlet å ha stor kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor

6.3.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Ny jernbanetrasé går langs eksisterende korridor på jordet syd for Trosvik gård og vil der ødelegge de
registrerte strukturene som sannsynligvis er vollgraver. Disse ses som kulturminner av stor verdi og
med hensyn til dette har alternativet stort negativt omfang. Basert på tolkningen av resultater fra de
gjennomførte georadarundersøkelsene er for øvrig potensialet stort for funn av kulturminner på jordet.
Onsøyveien senkes før ny undergang bygges under jernbanen. Etablering av ny gang- og sykkelveg
på jordet inntil fjellet øst for Onsøyveien, nord for nytt dobbeltspor, vil i tillegg innebære nærføring til to
av Cicignons inskripsjoner fra 1600-tallet og, i mindre grad, til den SEFRAK-registrerte bebyggelsen
på tunet til Trosvik gård. Den vestre av disse to inskripsjonene vil muligens bli berørt. Se kapittel om
avbøtende tiltak. Tiltaket vil for øvrig ikke skade noen andre registrerte kulturminner.
Den historiske sammenhengen oppleves først og fremst av det historiske tunet og inskripsjonene som
er spredt rundt i kulturmiljøet. Gårdens dominerende plassering på det markerte berget med det slette
jordet foran vil svekkes med veiføringen som skjærer inn i bergets sokkel. Samtidig danner
eksisterende veg og jernbanelinje allerede en tydelig barriere i miljøet, både med hensyn til støy og
visuelle aspekter.
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På et overordnet nivå vil tiltaket, som for kulturmiljøet ser likt ut for alle alternativene,forutsatt at
inskripsjonene ikke blir berørt, stort sett ikke endre kulturmiljøets historiske lesbarhet da de påviste
historiske strukturene som blir påvirket i dag ligger under bakken. Dette trekker ned de negative
aspektene av tiltakets omfang og bidrar til at omfanget vurderes som middels negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Figur 6-13 Fugleperspektiv sett mot nord som viser at gang- og sykkelveg legges rett opp inntil
høyden som Trosvik ligger på. Det vil innebære nærføring, mulig berøring, med inskripsjoner i
fjell. Nytt dobbeltspor krysser jordet parallelt med utvidet 4-felts veg og vil innebære
ødeleggelse av registrerte strukturer under bakken. Røde bygninger rives (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet).

Figur 6-14 Illustrasjonen viser tiltaket sett fra
bakkeplan på Trosviktunet. Vegetasjon i
forgrunnen kommer i tillegg og innebærer at
tiltaket praktisk sett ikke er synlig fra tunet.
Bygningen med gavlen i forgrunnen er et
gammelt potethus som stammer fra slutten
av 1700-tallet (SEFRAK-ID 01060501011). Lik
utforming for alle alternativer.

Figur 6-15 Skjæringen og Trosvik sett i lavt
fugleperspektiv fra ny rundkjøring ved
Veumveien. Illustrasjonen viser alternativ 6b
+ 2, men fjernvirkningen av tiltaket er lik for
alle alternativer. Røde bygninger (i
kulturmiljø Seut-Labråten) rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2
Usikkerhet).

0-alternativet
Vestre Gravlund forventes å opprettholdes og med videre skjøtsel vil kulturmiljøet forbli uendret.
Merkurbanens funksjon øst for tunet på og jordet ved Trosvik skal videreføres og arealet her vil forbli
en åpent rom. Alternativet har ingen konsekvens.
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Kulturmiljø 3 Frydenberg

Registreringskategori: Urbane kulturmiljøer
6.4.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres av et boligstrøk med et eldre trehusmiljø mellom Frydenberg og St. Hansfjellet,
strukturert etter det delvis terrengtilpassete vegnettet over kollene, dels etter den gamle kongevegen (i
dag Knipleveien) og reguleringen av området etter 1860. Det utgjør forlengelsen av Holmen-området,
som her strekker seg i retningen Bjørndalen og Trara. Avgrensingen følger topografien med fjellet
Frydenberg i vest, Bratlifjellet i nord og St. Hansfjellet i øst, samt overgangen mot Holmen i syd, se
Figur 6-18.
6.4.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor kulturmiljøet.
Nyere tids kulturminner
Bebyggelsen i kulturmiljøet er i stor grad fra siste del av 1800-tallet, men det er også enkelte bolighus
fra før 1850. Den eldste bebyggelsen knytter seg til Myragata/Valkyriegata, som er en meget gammel
ferdselsåre langs St. Hansfjellets vestre kant, fra «Forstaden» opp til kongevegen, se Figur 6-16 og
Figur 6-17. Knipleveien går i fortsettelse av Glemmengata fra Trara mot vest mellom Frydenberg og
Kniple over til Trosvik og Onsøyveien. Vegen var tidligere en del av den gamle kongevegen
(Fredrikstad Byleksikon, 1996) og har vært strukturerende for områdets utvikling etter 1900. En del av
bebyggelsen i kulturmiljøet ligger strukturert langs fjellet Frydenberg, og er et eksempel på det typisk
terrengtilpassede bygningsmiljøet som arbeiderklassen oppførte før området ble regulert.

Figur 6-16 I 1776 ligger gården Kniple
langs den gamle kongevegen mellom
dagens Frydenberg og Bjørnefjell.
Kilde: Kartverket.

Figur 6-17 Bildet er tatt i 1906 fra St. Hansfjellet i
nordlig retning. Bebyggelsen i Myragata nærmest.
Bak til venstre ses Trosvik hovedgård og Trosvik
skole. Kilde: www.digitaltmuseum.no.

Søndre del av kulturmiljøet ble innlemmet i «Forstaden», senere Vestsiden, da det i forbindelse med
byutvidelsen 1723 ble en del av Fredrikstad by. Etter den andre store byutvidelsen i 1867 gikk
grensen ved Knipleveien (den gang «Glemmingegaden») og kvartalene nedenfor Søndre og Østre
Frydenbergvei. Det nordre området har opprinnelig tilhørt gården Kniple. Det har vært et lyststed,
derav navnet Frydenberg, frem til det ble utparsellert til byggetomter i løpet av 1800-tallet. I
forbindelse med byutvidelsen i 1964 ble også områdene utenfor innlemmet i Fredrikstad. Nyere
bebyggelse fra mellom- og etterkrigstid representeres blant annet av bolighusene i mur i Valhalls gate
på St. Hansfjellets nordvestre del, rett over Myragata. Se for øvrig Figur 6-19.
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Figur 6-18: Registreringer i kulturmiljø Frydenberg. Et område syd for dagens jernbanetrasé,
som utgjør deler av bygningsmiljøet på Holmen, er avmerket i Fredrikstad Byområdeplan som
hensynssone kulturmiljø (H570_50). Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for videre informasjon
om bygningene.
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Figur 6-19 Bildet viser Frydenberg og de nordligste delene av Holmen, sett fra nord. I midten
går eksisterende jernbanetrasè fra 1879 og rv 110 som ble bygget ut på 1970-tallet. Den aller
eldste bebyggelsen ligger inntil St. Hansfjellet, strukturert etter terrenget og ikke
kvartalsstruktur. Kilde: Blom URBEX (Østfold skråfoto 2014).
På tvers gjennom kulturmiljøet går eksisterende jernbane som ble ferdig i 1879. På slutten av 1970tallet ble i tillegg den nye rv. 110 lagt parallelt med jernbanetraséen hvilket medførte riving av flere
eldre bygninger syd for jernbanen. Beslutningen om å anlegge bane og veg på tvers av eksisterende
bebyggelse- og gatestruktur har skapt en fragmentering og barrierevirkning på kulturmiljøet.
I området langs Østre og Vestre Frydenberg vei, Frydenbergstien og Knipleveien ligger et historisk
bygningsmiljø med et stort antall bygninger oppført i SEFRAK-registeret. Bygningene har opprinnelig
blitt oppført som arbeiderboliger, ikke sjeldent med bevarte uthus, og er her strukturert etter gater som
følger landskapets former, noe som tydeliggjør den historiske lesbarheten. Flere av bygningene her
skal ifølge Glemmen bygdebok være bygget med knubb eller andre restmaterialer fra sagbruk i
området (Glemmen bygdebok, 1962) noe som er typisk for Fredrikstad og omegn. Lenger opp på
Frydenbergfjellet og i Oredalsveien finnes godt bevart bebyggelse fra hovedsakelig 1920-30-tallet,
men også fra etterkrigsårene. Bebyggelsen danner et sammenhengende inntrykk og gir samlet sett et
representativt bilde av denne epoken.
I kvartalene nord for Knipleveien, i Sembs gata og Bjørndalsveien mot Bratlifjellet, ligger et boligstrøk
med bygninger hovedsakelig fra begynnelsen av 1900-tallet. Bygningene er forholdvis godt bevart og
er gode representanter for epoken. Toetasjesfasadene ut mot Knipleveien oppfattes som særlig
regulerte og enhetlige sammenlignet med den mer selvgrodde bebyggelsen i Østre Frydenbergvei, se
Figur 6-20, Figur 6-21 og Figur 6-22.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

51 av 157
ICP-16-A-25019
03A
14.11.2018

Figur 6-20 Krysset mellom Anton Kinns vei og Glemmengata retning nord (til høyre) og syd.
Foto: 2G.

Figur 6-21 Utsikt fra Bratlifjellet i vestlig retning. I bakgrunnen ses Frydenbergfjellet.
Bygningsmiljøet i midten ligger i Østrebergvei, Sembs gate og Knipleveien. Foto: 2G.

Figur 6-22 Knipleveien i midten av bildet går over i Glemmengata i høyde med St. Hansfjellet.
Bebyggelsen øst og nord for Knipleveien er yngre og skiller seg fra den mer uregulerte i syd,
sett til at den er strukturert etter en tydelig kvartalsstruktur. Kilde: Blom URBEX (Østfold
skråfoto 2014).
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Syd for jernbanen og rv. 110, fra St. Hansfjellets vestre fot og vestover mot Oslogata, løper et par
eldre gatestrøk med svært mange godt bevarte bygninger fra andre halvdelen av 1800-tallet og
starten av 1900-tallet. Området, i dag kalt Holmen (Før Trosvikholmen), ble regulert i 1870-årene og
bærer i dag sterkt preg av denne epoken gjennom sine brede gater og den lave, men tette
bebyggelsen. Den eldste bebyggelsen syd for jernbanen ligger i direkte tilknytning til Myragata. I likhet
med bebyggelsen på Frydenberg består strøket av eldre arbeiderboliger fra 1800-tallet, ofte med
bevarte uthus. Deler av bygningsmiljøet på Holmen har fått vern i Byområdeplanen for Fredrikstad, og
er merket som hensynssone for kulturmiljø (H570_50/51).
Enkelte bygninger i kulturmiljøet har særlig stor kulturhistorisk verdi. Valkyriegata 9 (tidligere Myragata
43) (SEFRAK-ID 01060702049) skal ifølge kommunale branntakster være vestsidens eldste hus og
angivelig bygd i 1748, se Figur 6-26. Bygningen var i 1817 beskrevet som særlig lang (34 alen/21
meter). Et slikt tilbygg har sannsynligvis blitt revet i forbindelse med jernbaneanlegget som ble lagt tett
opp til bygningen. Østre Frydenbergvei 14 (SEFRAK-ID 01060702042) er godt bevart fra 1800-tallets
tredje kvartal, se Figur 6-23. Også «Ridderhuset» i Glemmengata 75 er svært godt bevart, med
tunform og uthusbebyggelse (SEFRAK-ID 01060702032-33) oppført utover 1800-tallet, se Figur 6-25.

Figur 6-23 Det godt bevarte Østre
Frydenbergvei 14 (01060702042) fra 1800tallets tredje kvartal. Foto: 2G.

Figur 6-24 På Østre Frydenbergvei 14, noe
lengre ned mot eksisterende jernbane, ligger
dette huset fra ca. 1910. Til høyre i bildet ses
Østre Frydenbergvei 11 (01060702048) fra
slutten av 1800-tallet. Foto: 2G.

På nedsiden av jernbanen ligger Myragata 39 (SEFRAK-ID 01060401023) som er en godt bevart
bygård oppført i 1902 i to etasjer, og som tidlig på 1900-tallet fungerte som barnehjem, se Figur 6-29.
Frydenberggata 14 er ikke oppført i SEFRAK-registret, men antas basert på branntakster å være bygd
på første halvdel av 1800-tallet, Figur 6-27. Den er i dag preget av modernisering med betydelig
utskifting av originalmateriale, men den skjeve plasseringen i forhold til gatereguleringen forteller om
at bygningen sto der før området ble regulert. Noe lenger vest går Oslogata med bolighus fra 1910/20-årene en gate med en styvet linderekke på en side. Bygningsmiljøet, oppført av Fredrikstad
kooperative boligselskap, er delvis inspirert av engelske Hageby-idealer og har både sosial- og
arkitekturhistoriske verdier, se Figur 6-30.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

53 av 157
ICP-16-A-25019
03A
14.11.2018

Figur 6-25 Ridderhuset på godt bevart tun i
Glemmengata 75 (01060702033) oppført i
1800-tallets tredje kvartal, og uthus
(01060702032) fra det tidlige 1800-tallet.
Foto: 2G.

Figur 6-26 Bolighuset på Valkyriegata 9 er
angivelig bygd i 1748 (SEFRAK-ID
01060702049). Huset kan være det eldste
huset i dette området. Det hvite huset i
bakgrunnen er oppført tidlig på 1900-tallet
(SEFRAK-ID 01060702050). Foto: 2G.

Figur 6-27 Til venstre, sett fra krysset mot
Bruuns gate, ligger Frydenberggata 14,
oppført i begynnelsen av 1800-tallet.
Bygningen er ikke registrert i SEFRAKregistret. Huset overfor med grå gavl har
SEFRAK-ID 01060401140. Foto: 2G.

Figur 6-28 Typisk boligbebyggelse i området.
Uthus og bolig (SEFRAK-ID 01060401016) fra
sent 1800-tall. Foto: 2G.

Figur 6-29 Bildet viser Myragata 39
(SEFRAK-ID 01060401023) fra 1902. Foto:
2G.

Figur 6-30 Oslogata sett fra rundkjøringen
ved Mulvads og Finn Hovs gate. Foto: 2G.

6.4.3 Verdi
Den historiske bebyggelsen i kulturmiljøet Frydenberg utgjøres av godt bevarte eksempler på 1800tallets og begynnelsen av 1900-tallets arbeiderboligkultur og byplanlegging. Flertallet av bygningene
og gateløpene har arkitektur- og kulturhistoriske kvaliteter som til sammen gir inntrykk av et enhetlig
miljø som er representativt for epoken. Enkelte bygninger er sjeldne og utgjør særlig gode eksempler
på epoken.
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Som helhet bidrar kulturmiljøet til formidlingen av den funksjons- og sosialt lagdelte Vestsidens
historie og utvikling fra 1700-tallets gårds- og forstadsbebyggelse, til den ekspansive utviklingen som
området gjennomgikk på 1800-tallet og utover på 1900-tallet i overgangen fra spredt bebyggelse til å
bli en integrert bydel i Fredrikstad. Deler av bygningsmiljøet i bydelen Holmen, i kulturmiljøets
sydøstre del, er i tillegg vernet som hensynssone for kulturmiljø (H570_50/51) i Byområdeplanen for
Fredrikstad.
Kulturmiljøet vurderes samlet sett å ha middels til stor kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor

6.4.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a + 1
Kombinasjonen av jernbane og utvidelse av rv. 110 veg under Bratliparken vil innebære ødeleggelse
av flere kvartaler med kulturhistorisk bebyggelse med middels verdi i nordre delen av kulturmiljøet
langs Uranienveien, Bjørndalsveien, Knipleveien og Østre Frydenbergvei. Det omfatter flere godt
bevarte villaer fra tiden 1910-20, men også eldre bygninger fra siste kvartalet av 1800-tallet. Som
gruppe er de å betrakte som en rekke eldre trehus som er viktige for stedsopplevelsen. Tiltaket vil
med dette også bryte med eksisterende kvartalsstruktur, krysse den gamle kongevegen, og redusere
den historiske lesbarheten av området. For denne delen av kulturmiljøet vurderes alternativet til å ha
middels til stort negativt omfang.

Figur 6-31 Alternativ 2a + 1 sett i fugleperspektiv fra syd. Omlegging av rv. 110 under
Bratlifjellet forutsetter åpen byggegrop vest for Bratliparken. Dette innebærer i sin tur riving av
kulturhistorisk bebyggelse i Knipleveien og Østre Frydenbergvei. Alternativet, som
anleggsteknisk er lik alternativ 6b + 1, har et større anleggsområde enn 6b + 2/3. Ny overgang
for gang- og sykkelveg vil innebære riving av kulturhistorisk bebyggelse i gata Bakerikroken.
Område i bydelen Holmen som er regulert til bevaring blir ikke påvirket. Røde bygninger rives
(basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet).
Videre innebærer alternativet direkte konflikt med et kulturhistorisk verdifullt boligområde rett nord for
eksisterende jernbane, både på Frydenbergfjellet og nedenfor østover frem til Myragata.
Frydenbergfjellet vil utsettes for en skjæring hvilket medfører riving av flertallet SEFRAK-registrerte
bygninger. Boligområdet nedenfor Frydenbergfjellet omfatter flere godt bevarte villaer fra begynnelsen
av 1900-tallet, men også enkelte eldre bygninger hvorav noen er sentrale i forståelsen av
kulturmiljøets eldste historie (f.eks. Myragata 43). For denne delen av kulturmiljøet vurderes
alternativet til å ha stort negativt omfang.

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning kulturmiljø

InterCity-prosjektet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

55 av 157
ICP-16-A-25019
03A
14.11.2018

Figur 6-32 Alternativ 2a + 1 sett i fugleperspektiv østover mot tunnelpåhugg i St. Hansfjellet. Ny
veg legges i kulvert under ny jernbane etter rundkjøringen. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet).
Nytt anlegg med rundkjøring og nedkjørsel til vegtunnel ved Holmegata/Veumveien vil sammen med
nye gang- og sykkelveger komme i konflikt med kulturhistorisk bebyggelse, blant annet SEFRAKregistrerte bygninger, på knausen i Bakerikroken. Imidlertid ble en rekke eldre bygninger revet i
forbindelse med utvidelse av vegen på 1970-tallet. Miljøet er således allerede noe fragmentert. For
denne delen av kulturmiljøet vurderes alternativet til å ha middels til stort negativt omfang.
Samle sett vil tiltaket innebære omfattende arealbeslag og ødeleggelse av kulturhistorisk bebyggelse i
kulturmiljøet 2. Tiltaket vil med utvidelsen av sporområdet også bidra til økt barrierevirkning mellom
områdene i nord og syd. Samtidig har den historiske lesbarheten av kulturmiljøet allerede blitt svekket
da strukturene er brutt i forbindelse med bygging av eksisterende jernbanelinje og veg, hvilket trekker
ned alternativets omfang noe. Derfor er det tapet av enkelte bygninger som representerer de største
negative aspektene. I tillegg vil en økning av trafikk bidra til støy, noe som reduserer opplevelsen av et
småskala boligområde med kulturhistoriske verdier. Det ses imidlertid som positivt at traséen til det
strukturerende historiske vegfaret Myragata videreføres.
Omfanget vurderes samlet sett som middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

De 12 SEFRAK-registrerte bygninger som vil bli revet i alternativ 2a + 1:
01060702040;01060702041;01060702048;01060702049;01060702050;
01060702052;01060702054;01060702072;01060401120;01060401123;01060401124;01060401163
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Alternativ 6b + 1
Kombinasjonen er lik alternativ 2a + 1, med ny rv. 110 under Bratliparken, men innebærer at nytt
dobbeltspor legges noe lenger nord og medfører derfor riving av ytterligere fem bygninger nord for
eksisterende jernbanelinje sammenliknet med alternativ 2a + 1. Forøvrig er det ingen vesentlige
forskjeller. Riving av ytterligere bygninger er ikke utslagsgivende på omfangsvurderingen 3.
Omfanget vurderes samlet sett som middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Figur 6-33 Alternativ 6b + 1 er lik 2a + 1 men medfører riving av ytterligere fem bygninger nord
for eksisterende jernbanelinje. Her sett i fugleperspektiv fra syd. Røde bygninger rives (basert
på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet).
Alternativ 6b + 2
Alternativet medfører at rv. 110 legges parallelt med ny jernbanelinje. Inngrepene samles til
eksisterende bane- og vegkorridor og fører ikke til større arealinngrep i andre deler av kulturmiljøet, i
motsetning til alternativ 6b + 1 og alternativ 2a + 1.

De 14 SEFRAK-registrerte bygninger som vil bli revet i alternativ 6b + 1: 01060702037;
01060702040;01060702041;01060702048;01060702049;01060702050;01060702052;01060702054;01060702055;010607020
72;01060401120;01060401123;01060401124;01060401163
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Figur 6-34 Fugleperspektiv som viser alternativ 6b + 2 sett fra vest mot St. Hansfjellet.
Alternativ 6b + 2/3 er like hva gjelder anleggsgjennomføring. De unnviker arealbeslag i nordre
delen av kulturmiljøet og samler inngrepet til én korridor på linje med dagens. Nytt dobbeltspor
vil imidlertid innebære ødeleggelse av mer kulturhistorisk bebyggelse nord for eksisterende
jernbanelinje, sammenliknet med vegalternativ 1. Område i bydelen Holmen som er regulert til
bevaring blir ikke berørt. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2
Usikkerhet).
Korridoren og anleggsområdet blir imidlertid bredere og medfører riving av flere eldre bygninger av
liten og middels verdi, ca. 10 stk., nord for eksisterende jernbanelinje sammenliknet med alternativ 2a
+ 1. Totalt sett innebærer alternativet at færre SEFRAK-registrerte bygninger blir revet 4. For øvrig,
med hensyn til barrierevirkning og forståelsen av kulturmiljøet som helhet, har det omtrent samme
omfang som alternativ 2a + 1 og alternativ 6b + 1.
Dette alternativet er derfor ift. alternativ 2a + 1 og alternativ 6b + 1 fordelaktig for kulturmiljøet, uten at
det er utslagsgivende på omfangsvurderingen.
Omfanget vurderes samlet sett som middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er middels til stor og konsekvensen blir stor negativ (---).
Alternativ 6b + 3
Alternativet innebær samme inngrep i kulturmiljøet som alternativ 6b + 2. Dette alternativet er derfor
ift. alternativ 2a + 1 og alternativ 6b + 1 fordelaktig for kulturmiljøet, uten at det er utslagsgivende på
omfangsvurderingen.
Omfanget vurderes samlet sett som middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er middels til stor og konsekvensen blir stor negativ (---).
4
De 9 SEFRAK-registrerte bygninger som vil bli revet i alternativ 6b + 2/3:
01060702037;01060702048;01060702049;01060702050;01060702052;01060702054;01060702055;01060702072;010604011
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Figur 6-35 Fugleperspektiv som viser alternativ 6b + 3 sett fra vest mot St. Hansfjellet.
Alternativ 6b + 3 er her lik alternativ 6b + 2. Røde bygninger rives (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet).
0-alternativet
0-alternativet er dagens situasjon med fortsatt bruk av eksisterende jernbanelinje og veg. Områder
regulert til bevaring forutsettes bevart. Det foreligger ingen vedtatte planer som vurderes forandre
konsekvensen. Alternativet har ingen konsekvens.

6.5

Kulturmiljø 4 Glemmen - Trara - Grønli

Registreringskategori: Urbane kulturmiljøer, andre kulturmiljøer
6.5.1 Avgrensning
Kulturmiljøet består av by- og boligstrøkene på Glemmen, Grønli og Trara som siden 1700- og 1800tallet har vokst frem som forstad til Fredrikstad mellom Bratlifjellet, St.Hansfjellet og Grønlifjellet.
Kulturmiljøet defineres av de historiske vegfarene Glemmengata (som følger den gamle kongevegens
trasé) og Traraveien, mens jernbanens tversgående kurvatur har en kompletterende funksjon. Andre
definerende lag er Glemmen kirke som signalbygg og landemerke, samt den nærliggende historiske
bybebyggelsen fra ulike tidsepoker. Boligbebyggelsen er delvis strukturert etter kvartaler, delvis etter
historiske vegfar.
Avgrensningen tar utgangspunkt i bystrøket Grønli som ligger ved Grønlifjellets fot på flaten øst- og
sydover mot Rolvsøyveien. I syd og vest går grensen for kulturmiljøet mellom Apenesfjellet, St.
Hansfjellet i vest og eksisterende jernbane samt rv. 110 i nord og syd. Trara ligger nord for Glemmen
samt syd for og omkring Brattliparken, se Figur 6-36.
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Figur 6-36: Registreringer i kulturmiljø Glemmen – Grønli – Trara. Fjellanlegget fra 2.
verdenskrig er innfelt i kartet. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for videre informasjon om
bygningene.
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6.5.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i Askeladden, men det er gjort løsfunn i området.
Under hovedbygningen i Østre Frydenbergvei 25 er det funnet to tykknakkede økser fra yngre
steinalder, C27297 og C27898. Funnene er ikke med på å definere kulturmiljøet, men vitner om lang
menneskelig aktivitet i området.
Nyere tids kulturminner
Et av de viktigste historiske elementene i kulturmiljøet er Glemmengatas gateløp og kurvatur, som
sammen med Traraveien har strukturert utviklingen av området, se Figur 6-37 og Figur 6-38.
Glemmengata er en av de eldste ferdselsvegene i Fredrikstad og den historiske vegen utgjorde
opprinnelig kongevegens søndre trasé. Frem til 1870, etter byutvidelsen i 1867, ble den kalt
Kirkegaten. Den gang lå det bare noen enkelte arbeiderboliger oppe på flaten ved Trara, og noe større
bebyggelse eksisterte stort sett ikke nord for Glemmen nye kirke. Gamle Kirkevei, en annen viktig
historisk ferdselsåre, gikk østover til gamle Glemmen kirke i en trasé som i store trekk følger
Traraveien og Kirkeveien.
Figur 6-37 Kart fra 1799 viser
den historiske kurvaturen til
Glemmengata, den gamle
Kongevegen, og hvordan den
siden lenge gått øst for
Trosvik og Kniple, via St.
Hansfjellets østre kant, ned
mot festningen. Trara er
merket som husmannsplass.
For øvrig er det kun få
bygninger i kulturmiljøet.
Kilde: Kartverket.

Glemmengata har i dag mistet sin betydning som hovedinnfartsåre til Fredrikstad, men den er
fremdeles viktig som sammenhengende ferdselsåre gjennom Fredrikstad sentrum. Sett fra syd
kommer den fra byens handelssentrum (under navnet Nygaardsgata) hvoretter den løper langs St.
Hansfjellet østre kant langs parken rundt Glemmen kirke. Deretter krysser den over eksisterende
jernbane og rv. 110, og leder opp til Trarakrysset. Etter det passerer Glemmengata gamle Trara skole
samt St. Hansfjellets nordligste del, og går over i Knipleveien.
Figur 6-38 Til venstre ses
Glemmengata og den etter vegen
strukturerte bebyggelsen. Kart fra
1884. St. Hansfjellet har blitt regulert,
men er enda ikke utbygd. Stiplet linje
markerer den da nye
jernbanetunnelen gjennom fjellet.
Til høyre ses tilsvarende område i
1912. Bebyggelsen langs
Glemmengata er i stort sett
uforandret, men utbyggingen av
søndre St. Hansfjellet er påbegynt.
Kilde: Kartverket.
I første halvdel av 1800-tallets holdt folketallet seg stabilt innenfor området som i dag utgjør
kulturmiljøet. Mot slutten av århundret ble imidlertid to fabrikker bygd: Fredrikstad Regnklede &
Presenningsfabrikk som åpnet i 1885 i gata Fremskridt 1, og Hansen og Co. («Hanco»)
Regnklædefabrikk A/S for produksjon av ”oljeklede” som åpnet i Glemmengata i 1893. Med dette ble
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nærområdet betydelig utbygd. Utbyggingsprosessen skal også ses i sammenheng med den generelle
høykonjunkturen Fredrikstad opplevde fra 1860-årene og oppover etter at sagbruksprivilegiene
opphørte og regionen kom til å preges av en ressurssterk bruks- og verkstedindustri. I mellom- og
etterkrigstid har byen suksessivt blitt utvidet nordover.
Glemmen, som var en egen kommune fra 1908 til 1964 da den ble sammenslått med Fredrikstad by,
har navn etter områdets eldste gård som i middelalderen ble delt i to bruk. Gamle Glemmen kirke ble
bygd på gårdens (østre) grunn på 1100-tallet og behandles i denne rapporten separat (se kulturmiljø
10). Den vestre delen av Glemmen har hatt en annen utvikling, tett knyttet til knyttet til Glemmengata
og jernbanestoppestedet fra 1879 på Grønli, se Figur 6-39.

Figur 6-39 Glemmen kirke, St. Hansfjellet og Trara. Fotografier fra mellom 1906 og 1909. Kilde:
Østfold fylkes billedarkiv.
I syd ligger kirkeparken med Glemmen (nye) kirke som har vernestatus som listeført kulturminne (AL
147404). Kirken ble oppført i 1853 etter tegninger av Johan Friedrich Lühr i nygotisk stil. I perioden
1885-88 ble den utvidet til korskirke med Henrik Thrap-Meyer som arkitekt. Etter en brann på slutten
av 1940-tallet ble den istandsatt under ledelse av Arnstein Arneberg (norgeskirker.no). Kirken er et
særlig godt eksempel på hvordan flere stilepoker kan oppleves i en og samme bygning, og har høy
arkitektonisk verdi. Nord for kirken og kirkeparken, i kvartalene rundt gata Blomsterberget,
Glemmengata og Husmorsveien, ligger et godt bevart boligmiljø fra 1870/-80-årene og begynnelsen
av 1900-tallet, se Figur 6-40. Området er avmerket som «hensynsone kulturmiljø for bevaring» i
byområdeplanen og inneholder verneverdige bygninger som alle er oppført i SEFRAK-registret. De
fleste av husene er i tillegg angitt med rivningsforbud. Enkelte bygninger har blitt endret i senere tid,
men sett samlet har bygningsmiljøet en arkitektur som representerer borgerskapet på denne tiden.

Figur 6-40 Bildene viser verneverdig bebyggelse i Glemmengata og Blomsterberget (SEFRAKID 01060306050;46;48;55. Foto: 2G.
Bydelen Trara er utviklet omtrent i krysningspunktet mellom Glemmengata (gamle kongevegen) og
Traraveien (gamle Kirkevei), se Figur 6-40. Her finnes boligbebyggelse fra slutten av 1800-tallet og
fram til i dag, i tillegg til offentlige kontorer og servicefunksjoner. Bebyggelsen har kvartalsstruktur i
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sydøst, men den er ellers strukturert langs vegfarene. De eldste bygningene som utgjør arbeider- eller
håndverkerboliger fra 1800-tallet er strukturert langs Traraveien. Enkelte av disse skal ifølge Glemmen
bygdebok være bygget av knubb eller andre typer av restmaterialer fra sagbruksindustrien i
Fredrikstad, som mange av beboerne var tilknyttet (Glemmen bygdebok, 1964). Lenger opp i
Traraveien, forbi Glemmen videregående skole, ligger i tverrgaten Fremskridt en liten gruppe
kulturhistorisk interessante bygninger fra 1900-tallets første kvartal, se Figur 6-43.

Figur 6-41 Skråfoto som viser Trara med bebyggelsen i blant annet Røde Mølle-kvartalet og
langs Øyvind Sørensens vei, Glemmengatas kurvatur, samt jernbanen fra 1879. Man ser også
Glemmen kirke og sveitserhusbebyggelsen i Blomsterberget og Husmorsveien. Kilde: Blom
URBEX (Østfold skråfoto 2014)

Figur 6-42 Til venstre: slik så Traraveien og gata Fremskridt ut i 1952 da regnkledefabrikken
fortsatt lå der. Til høyre: Boligene øst for Traraveien er i dag revet og nærmiljøet har blitt
utbygd. Kvartalet domineres i dag av Glemmen videregående skole. Kilde: Kartverket // Blom
URBEX (Østfold skråfoto 2014)
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Figur 6-43 Langs gaten Fremskridt, rett nedenfor krysset mot Traraveien og like overfor
Glemmen videregående skole, ligger tre for epoken typiske og godt bevarte bygninger fra 1910/20-tallet (de to til venstre er oppført i SEFRAK med ID 01060701015, 01060701016). Kilde: Foto
av 2G, skråfoto fra Blom URBEX (Østfold skråfoto 2014).
Midt i Trara, i Traraveien 3, ligger det såkalte Røde Mølle-kvartalet som er registrert som verneverdig
av Fredrikstad kommune. Det tidligere kinolokalet «Røde Mølle» (oppført 1927) danner her sammen
med nabobygningene samt Traraveien 2 fra 1877 (SEFRAK-ID 01060701055) på motsatt side vegen
et enhetlig kulturhistorisk miljø hvor alle bygningene har store kulturhistoriske og arkitektoniske
kvaliteter. Traraveien 2 er oppført som skolebygning i 1877 og ble i 1911 ombygd til herredshus for
Glemmen. Bak, eller nord for, Traraveien 2 («herredshuset») ligger Trara skoles hovedbygning fra
1911. Skolen lå før i Traraveien 2. En ny skolebygning kom til i 1940, men ble tatt i bruk direkte av
forsyningsnemnda. Dermed åpnet den først som skole etter krigen.

Figur 6-44 Traraveien med «Røde Mølle» i
midten. Alle tre hus er oppført i SEFRAKregistret (01060701054-52) og registrert som
verneverdige av Fredrikstad kommune. I
forgrunnen Glemmengata. Foto: 2G

Figur 6-45 Det gamle kommunelokalet i
Traraveien 2 «herredshuset», opprinnelig fra
1877, har SEFRAK-ID 01060701055. Foto: 2G

I kvartalene langs og over Øyvind Sørensens gate, syd for Freskoveien, finnes flere godt bevarte
villaer i nygotikk og sveitserstil fra tidlig 1900-tallet. Spesielt verdifulle kulturhistoriske bygninger utgjør
i denne sammenheng bygningene i Traraveien 5, 7 (oppført 1902) og i Øyvind Sørensens gate 2
(«Villa Elisabeth»), se Figur 6-48 og Figur 6-49. Dessuten finnes det i samme kvartalsområde et par
arkitektonisk verdifulle boliger fra midten av 1900-tallet oppført i typisk «byggmesterfunkis».
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Figur 6-48 Traraveien 7, SEFRAK-ID
01060701056. Foto: 2G
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Figur 6-47 Ca. 1915. Roald Amundsens
vei, nå Øivind Sørensens gate, langs
jernbanen ved Trara. Den store bygningen
bak er Fresko skofabrikk før den brant.
Tittel på postkortet: Fredrikstad, Trara.
Kilde: Østfold fylkes billedarkiv

Figur 6-49 «Villa Elisabeth» i Øyvind
Sørensens gate fra begynnelsen av 1900tallet. Foto: 2G

Figur 6-50 Glemmengata sett mot syd i krysset ved Traraveien. Til høyre i bilde ligger
Glemmengata 59, en bolig fra 1800-tallets fjerde kvartal med SEFRAK-ID 01060701062. I
bakgrunnen skimtes tårnet på Glemmen kirke. Foto: 2G
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Figur 6-51 I Arups gate ligger 4 SEFRAK-registrerte boliger fra rundt århundreskiftet 1900
(01060701025;028-030). Foto: 2G
På Brattlifjellet, som ligger nord i kulturmiljøet, ble det under andre verdenskrig anlagt en
kommandosentral fordelt over tre anlegg i fjellsiden. Øvre og nedre anlegg er innsprengt i fjellet mot
Traraveien og det tredje, som utgjør det større Kommandoanlegget, er innsprengt i parkens
nordvestlige deler. Hele anlegget på Bratlifjellet, inklusive skytegraven med skytestillingene, vitner om
den tyske okkupasjonsmaktens tilstedeværelse i Fredrikstad. I relasjon til andre anlegg og bygninger
rundt om i byen, f.eks. Trara skole og de nærliggende annekterte husene som ble brukt til
offiserboliger, utgjør anlegget et viktig krigshistorisk element i både byen og regionen. Anlegget er
også en del av den etterfølgende historien under den kalde krigen hvor Sivilforsvaret i etterkrigstid
overtok bruken etter tyskerne. Anlegget er beskrevet og vurdert separat [13].
På Grønli, øst for Rolvsøyveien/rv. 109, finnes bygningsmiljøer av ulik karakter. Området Grønlis navn
skriver seg fra 1850-årene og var opprinnelig en husmannsplass under Nygaard. Grønli lå utenfor
bygrensen til Fredrikstad frem til 1954. Fra 1879 fantes det et jernbanestoppested her som hadde stor
betydning for utviklingen av området. Selve jernbanetraséen hadde også en strukturerende funksjon
på ny bebyggelsen, noe Øyvind Sørensens gate vitner om. Åsveien fungerte tidligere som
planovergang og jernbanestoppested og dannet forbindelse mellom Brochs gate og Øyvind
Sørensens gate.
Den tette bebyggelsen oppover Grønlifjellets fot hører til de eldre delene av området, og her finnes
flere SEFRAK-registrerte bygninger, komplettert av nyere bygninger fra mellom- og etterkrigstid, se
Figur 6-54. Boligene i «byggmesterfunkis» og den eldre trebebyggelsen ved bunnen av Åsveien ligger
tidstypisk strukturert etter topografien, og skiller seg med det fra øvrig bebyggelse oppe på Grønlifjellet
som ligger i kvartalsstruktur. Sett i sammenheng er denne blandingen av småskala boligstrøk fra flere
epoker, i kombinasjon med den til dels terrengtilpassete plasseringen, svært representativ for
Fredrikstad.
Nedenfor Grønlifjellet utgjør de enhetlige og tidstypiske fasaderekkene langs Øyvind Sydensens gate,
Stubben og Grønliveien et sjeldent godt bevart bygningsmiljø fra tidlig 1900-tallet med
opplevelsesmessige og arkitektoniske kvaliteter, se Figur 6-52. Flere av bygningene, for eksempel
langs Stubben, er oppført som typehus etter samme tegninger med kun med enkelte variasjoner i
utformingen.
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Figur 6-52 Bildet viser det godt bevarte bygningsmiljøet i gata Stubben samt Einar Røds gate.
Foto: 2G
Nord for Stubben og Freskoveien ligger den gamle skofabrikken «Fresko», se Figur 6-53. Bygningen,
som grenser til monumentalbygg i relasjon til omkringliggende bebyggelse, er opprinnelig oppført i
nyklassisistisk stil i 1916 (Fredrikstad Byleksikon, 1996). Hovedfløyen ble forlenget mot nord ca. 1930.
Søndre sidefløy er trolig fra 1950-årene, nordre sidefløy trolig fra 1980-90-årene.

Figur 6-53 Til venstre: Freskofabrikken i 1933, fotografert etter at tilbygget ble oppført men før
antall etasjer ble redusert. Kilde: www.digitaltmuseum.no. Til høyre: Freskobygget i dag fra
nord. Foto: 2G

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

67 av 157
ICP-16-A-25019
03A
14.11.2018

Figur 6-54 Bildet viser boligbebyggelsen fra etterkrigstid i Grønli hageby til venstre. Til høyre
Grønlifjellets regulerte bebyggelse (Åsveien, Furumoveien) i kontrast til den uregulerte
terrengtilpassete bebyggelsen ved siden av Fresko-bygningen. Utbygging av infrastrukturen
rundt rv. 109 og rv. 110 har hatt en fragmenterende effekt på kulturmiljøets historiske
lesbarhet. Kilde: Blom URBEX (Østfold skråfoto 2014)
6.5.3 Verdi
De arkeologiske kulturminnene i kulturmiljøet består av to vanlig forekommende enkeltobjekter fra
steinalderen med liten verdi.
Bystrøkene på Glemmen, Grønli og Trara er sett samlet et særlig godt eksempel på hvordan et
tettsted på 1800- og tidlig 1900-tallet har utviklet seg fra beskjeden forstadsbebyggelse, strukturert
etter terreng og eldre vegfar (som f.eks. den gamle kongevegen), til å bli et viktig sentrumsnært
område med stoppested for jernbanen i 1879. Bygningene i kulturmiljøet er fra flere epoker, men
mange av dem har både arkitektoniske kvaliteter og kulturhistorisk betydning, og noen er særlig gode
eksempler på epokene. Det gjelder spesielt bebyggelsen og de åpne gaterommene i Traraveien, i
Øyvind Sørensens gate (i byområdeplanen er dette området ikke avmerket med hensynssone
kulturmiljø, av hensyn til en framtidig jernbanetrasé [14]) samt i kvartalene rundt Glemmengata, syd
for jernbanen. Det gjelder også Glemmen kirke, opprinnelig fra 1853, som er et visuelt landemerke
med svært høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. Kulturmiljøet inneholder to områder som er
regulert som hensynsone for kulturmiljø i Byområdeplanen for Fredrikstad (H570_44/71). I tillegg er
ca. 30 bygninger innenfor kulturmiljøet utpekt som verneverdige i Byrområdeplanen for Fredrikstad.
Senere års utbygginger, ikke minst utbyggingen av rv. 110 og fv. 109 som medførte riving av flere
kvartaler, har imidlertid gjort at kulturmiljøets historiske lesbarhet har blitt noe forringet. Kulturmiljøet
vurderes derfor samlet til å ha middels til stor kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor

6.5.4

Omfang og konsekvens

Alternativ 2a + 1
På et overordnet nivå ses det som positivt at skala på plassdannelsen ved ny stasjon blir lav og
underordner seg områdets øvrige dimensjoner og kulturhistoriske signalbygg, ikke minst Glemmen
kirke og det gamle Herredshuset. Etablering av nytt stasjonsområde med reisetorg og grøntarealer,
samt omlegging av rv. 110 med etablering av ny gatestruktur vil transformere det eksisterende
byområdet. Alternativet legger imidlertid opp til store endringer av den historiske lesbarheten knyttet til
flere av kulturmiljøets strukturerende elementer og veifar. Traraveien og Glemmengatas viktige
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kurvatur blir bevart, men nytt stasjonsanlegg vil ødelegge Øyvind Sørensens gate, som i sin tid ble
bygd langs jernbanen, samt kvartalsstrukturen på Trara og Grønli.
Med hensyn til kulturhistorisk bebyggelse i kulturmiljøet vil tiltaket innebære riving av et stort antall
bygninger som er avgjørende for den historiske forståelsen av området. Mer spesifikt gjelder det
samtlige kvartaler med historisk bebyggelse mellom Øyvind Sørensens gate og Freskoveien. Det
omfatter flere godt bevarte villaer fra tiden 1910-20, men også det verdifulle Røde mølle-kvartalet,
Traraveien 7 samt flere enkeltbygninger (i alt 15 st) som er vurdert som verneverdige og har
rivingsforbud i gjeldende sentrumsplan for Fredrikstad. Traraveien 2, herredshuset, blir ikke berørt i
dette alternativet og vil kunne bevares. På andre siden av Glemmengata blir et bolighus fra slutten av
1800-tallet revet. Lengst nordvest i kulturmiljøet, hvor Glemmengata møter Valkyriegata, vil
alternativet innebære riving av enkelte kulturhistoriske bygninger på vestre siden av vegen.
Lenger østover, rundt ny rundkjøring og tunnelpåslag i vestre delen av Grønlifjellet, vil tiltaket videre
innebære ødeleggelse av flere kvartaler med kulturhistorisk bebyggelse langs den søndre traséen av
Øyvind Sørensens gate samt tilstøtende tvers- og parallellgater nord for denne. Bebyggelsen omfatter
både eldre fabrikkbebyggelse i tegl («Fresko»), små arbeiderhus og godt bevart hagebybebyggelse. I
forlengelsen av dette område vil omlegging av gang- og sykkelveg fra ny rundkjørsel ved krysset rv.
109 og Fremskridt vil rive kulturhistorisk og SEFRAK-registrert bebyggelse langs Stenbruddveien.
Kombinasjonen med veg under Bratlifjellet, med tunnelpåslag og 4-feltsløsning i dagens gate
Fremskridt, vil innebære riving av tre kulturhistoriske bygninger (to av disse er oppført i SEFRAKregistrert). Tunnelen vil imidlertid ikke innebære direkte berøring av fjellanlegget fra den andre
verdenskrigen, hvilket ses som positivt.
Når det gjelder Glemmen kirke, samt den kulturhistoriske bebyggelsen nord for denne (avmerket i
byområdeplanen som hensynssone kulturmiljø), vil nytt stasjonsanlegg ikke innebære direkte konflikt.
Støy relatert til økt trafikk og infrastruktur vurderes ikke å skille seg nevneverdig fra dagens situasjon.
Ny bebyggelse på utbyggingsareal syd for stasjonsanlegget vil kunne ha en visuelt skjemmende effekt
på kirken, se kapitel om avbøtende tiltak.
Det er positivt at det historiske vegfaret Glemmengata videreføres i sin eksisterende trasé og kurvatur,
samt at det kulturhistoriske Trarakrysset blir videreført. Det er også positivt at herredshuset bevares.
Herfra opprettholdes også siktlinjen til Glemmen kirke, se Figur 6-56. Ny infrastruktur ventes å
innebære at Glemmengata i sin helhet blir trafikkavlastet, hvilket gir et potensial for å revitalisere
bygningsmiljøet. Det ses også som positivt at alternativet innebærer en mindre arealutnyttelse for
selve stasjonsanlegget enn jernbanealternativ 6b. Dette vil redusere de negative virkningene som
tiltaket har på den historiske lesbarheten i området og omgivelsene.
Samlet sett vil alternativet innebære et omfattende inngrep i kulturmiljøet. Det vil ødelegge den
historiske lesbarheten av området samt flertallet kulturhistoriske kjerneelementer, blant dem 16
SEFRAK-registrerte bygninger 5 og i alt 15 bygninger som er utpekt som verneverdige iht
kommuneplanens arealdel.
Omfanget vurderes samlet sett som stort negativt.
Verdien er middels til stor og konsekvensen blir stor negativ (---).

SEFRAK-registrerte bygninger som vil bli revet i alternativ 2a + 1:
01060701015;01060701016;01060701025;01060701026;01060701027;01060701028;01060701029;01060701030;010607010
31;01060701032;01060701052;01060701053;01060701054;01060701055;01060701056;01060702062
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Figur 6-55 Alternativ 2a + 1 innebærer et noe mindre arealbeslag i nord sammenliknet med
stasjonsalternativ 6b som ligger noe nord for, og noe lavere i terrenget, enn 2a. I dette
alternativet vil «herredshuset» bevares, hvilket ses som positivt. Traraveien 7 kan ev. også
bevares. Ny tunnel med 4-felts veg under Bratlifjellet innebærer at kulturhistorisk bebyggelse i
gata Fremskridt rives. Her sett i fugleperspektiv fra øst. Brune områder er utviklingsområder.
Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet).

Figur 6-56 Illustrasjonene viser hvordan visuelle sammenhenger opprettholdes i alternativ 2a +
1, sett fra bakkeplan. Til venstre Glemmen kirke sett fra stasjonsområdet/rv. 110. Til høyre
siktlinjen mellom Glemmen kirke og Trarakrysset ved det historiske vegfaret Glemmengata.
Alternativ 6b + 1
Alternativet innebærer samme inngrep i kulturmiljøet som alternativ 2a +1. Unntaket er at
stasjonsanlegget i dette alternativ legges noe lavere i terreng, samtidig som det ligger noe lenger
nord. I forbindelse med at stasjonsvarianten bygges, vil det stilles ytterligere krav på grunnarbeider.
Dette har som følge at anleggsområdet utvides og med det vil «herredshuset» rives. Bygningen er et
eksempel på et kulturminne i kulturmiljøet som er avgjørende for den historiske lesbarheten og
forståelsen av området. Selv om dette gjør at dette alternativet kommer dårligere ut enn alternativ 2a +
1 har det ikke utslag på omfangsvurderingen da den allerede er stor negativ.
Samlet sett vil alternativet innebære et omfattende inngrep i kulturmiljøet. Det vil ødelegge den
historiske lesbarheten av området samt flertallet kulturhistoriske kjerneelementer, blant dem 17
SEFRAK-registrerte bygninger 6 og i alt 15 bygninger som er utpekt som verneverdige iht
kommuneplanens arealdel.
Omfanget vurderes samlet sett som stort negativt.
Verdien er middels til stor og konsekvensen blir stor negativ (---).
SEFRAK-registrerte bygninger som vil bli revet i alternativ 6b + 1:
01060701015;01060701016;01060701025;01060701026;01060701027;01060701028;01060701029;01060701030;010607010
31;01060701032;01060701052;01060701053;01060701054;01060701055;01060701056;01060702062;01060702055 (H)
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Figur 6-57 Alternativ 6b + 1, sett i fugleperspektiv fra øst. Her ligger stasjonen noe nord for, og
noe lavere i terrenget, enn alternativ 2a + 1. Det medfører konflikt med «herredshuset» i
Traraveien 2. For øvrig innebærer kombinasjon samme konsekvenser for kulturmiljø som
alternativ 2a + 1. Brune områder er utviklingsområder. Røde bygninger rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet).

Figur 6-58 Illustrasjonene viser hvordan visuelle sammenhenger opprettholdes i alternativ 6b +
1, sett fra bakkeplan. Til venstre Glemmen kirke sett fra stasjonsområdet/rv. 110. Til høyre
siktlinjen mellom Glemmen kirke og Trarakrysset ved det historiske vegfaret Glemmengata.
Stasjonen ligger noe lavere i terrenget hvilket åpner for en dypere siktlinje i retning mot
Cicignon.
Alternativ 6b + 2
Alternativet legger opp til att tiltaket samles til eksisterende bane- og vegkorridor og fører derfor ikke til
større arealinngrep i andre deler av kulturmiljøet, i likhet med alternativ 6b + 3 og i motsetning til
alternativ 6b + 1 og alternativ 2a + 1. Med det unngår man konflikt med gata Fremskridt og den
SEFRAK-registrerte bebyggelse som ligger der, noe som har en reduserende effekt på tiltakets
negative omfang, men som ikke er utslagsgivende. Etablering av nytt stasjonsanlegg og 4-felts veg vil
for øvrig ikke innebære ytterligere riving av historisk bebyggelse eller på annen måte innvirke på
eksisterende historiske strukturer. Det åpner, på grunn av atkomst via Steffenjordet, imidlertid opp for
en visuell kobling mellom stasjonen og Glemmen kirke, hvilket ses som positivt.
Samlet sett vil alternativet innebære et omfattende inngrep i kulturmiljøet. Det vil ødelegge den
historiske lesbarheten av området samt flertallet kulturhistoriske kjerneelementer, blant dem 15
SEFRAK-registrerte bygninger 7 og 15 bygninger som er utpekt som verneverdige ihht
kommuneplanens arealdel.
Omfanget vurderes samlet sett som stort negativt.
Verdien er middels til stor og konsekvensen blir stor negativ (---).
SEFRAK-registrerte bygninger som vil bli revet i alternativ 6b + 2/3:
01060701025;01060701026;01060701027;01060701028;01060701029;01060701030;01060701031;01060701032;010607010
52;01060701053;01060701054;01060701055;01060701056;01060702062;01060702055 (H)
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Figur 6-59 Alternativ 6b + 2 sett i fugleperspektiv fra øst. Kombinasjonen innebærer at tiltaket
samles til eksisterende bane- og vegkorridor. Nytt stasjonsanlegg ligger over utvidet 4-felts
veg, noe nærmere det verneverdige bygningsmiljøet i Husmorsveien enn 2a + 1 og 6b + 1.
Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet).

Figur 6-60 Illustrasjonen viser hvordan visuelle sammenhenger opprettholdes i alternativ 6b +
2, sett fra bakkeplan. Til venstre Glemmen kirke sett fra stasjonsområdet/rv. 110. Til høyre
siktlinjen mellom Glemmen kirke og Trarakrysset ved det historiske vegfaret Glemmengata.
Alternativ 6b + 3
Alternativet legger opp til att tiltaket samles til eksisterende bane- og vegkorridor og fører derfor ikke til
større arealinngrep i andre deler av kulturmiljøet, i likhet med alternativ 6b + 2 og i motsetning til
alternativ 6b + 1 og alternativ 2a + 1. Med det unngår man konflikt med gata Fremskridt og den
SEFRAK-registrerte bebyggelse som ligger der, noe som har en reduserende effekt på tiltakets
omfang, men som ikke er utslagsgivende i forhold til metodikken. Etablering av nytt stasjonsanlegg og
4-felts veg vil for øvrig ikke innebære ytterligere riving av historisk bebyggelse eller på annen måte
innvirke på eksisterende historiske strukturer.
Samlet sett vil alternativet innebære et omfattende inngrep i kulturmiljøet. Det vil ødelegge den
historiske lesbarheten av området samt flertallet kulturhistoriske kjerneelementer, blant dem 15
SEFRAK-registrerte bygninger (tilsvarende alternativ 6b + 2) og i alt 15 bygninger som er utpekt som
verneverdige iht kommuneplanens arealdel.
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Figur 6-61 Alternativ 6b + 3 sett i fugleperspektiv fra øst. Utvidet 4-felts veg ligger i dagen etter
tunnelpåhugg i St. Hansfjellet. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se
kapittel 3.2 Usikkerhet).

Figur 6-62 Illustrasjonene viser hvordan visuelle sammenhenger opprettholdes i alternativ 6b +
3, sett fra bakkeplan Til venstre Glemmen kirke sett fra stasjonsområdet/rv. 110. Til høyre
siktlinjen mellom Glemmen kirke og Trarakrysset ved det historiske vegfaret Glemmengata.
Omfanget vurderes samlet sett som stort negativt.
Verdien er middels til stor og konsekvensen blir stor negativ (---).
0-alternativet
Gjeldende kommunedelplan for Fredrikstad byområde legger til rette for en framtidig
knutepunktsutvikling på Grønli. 0-alternativet er imidlertid dagens situasjon med fortsatt bruk av
eksisterende jernbanelinje og veg, og iht. gjeldende planer. Det foreligger ingen vedtatte planer som
vurderes kunne forandre konsekvensen. Alternativet har ingen konsekvens.

6.6

Kulturmiljø 5 Grønli haveby

Registreringskategori: Urbane kulturmiljøer
6.6.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres av den regulerte havebybebyggelsen som rundt midten av 1900-tallet ble
bygget i kvartalene øst og vest for Rolvsøyveien. Avgrensningen følger i store trekk planområdet, se
Figur 6-63.
6.6.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor kulturmiljøet.
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Figur 6-63 Registreringer i kulturmiljø Grønli haveby. Kulturmiljøet inneholder ingen SEFRAKregistrerte bygninger.
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Nyere tids kulturminner
Grønli haveby er et villastrøk øst for Rolvsøyveien, mellom Hassingveien og Skogløkken, som ble
utbygd i 1930-årene (se Figur 6-64). Havebyen kom fra engelske byplanidealer som et alternativ til
rutenettplan og fortetting i de allerede etablerte boligområdene. Det ble som konsept introdusert i
Fredrikstad i forbindelse med Sverre Pedersens byplanforslag fra 1929, selv om dette ikke omfattet
Grønli haveby. Det var det første anlagte «boligfeltet» av en viss størrelse innenfor området. Senere, i
1940- og 1950-årene, ble det bygget ytterligere boligområder på andre siden Rolvsøyveien, blant
annet i Ilaveien. I nord, i forlengelsen av kulturmiljøet, er det i Fridtjof Nansens vei 18 et uvanlig anlegg
i nyklassisistisk stil fra 1922.

Figur 6-64 Flyfoto over Grønli have i 1947 og 2017. Det eldre fotografiet viser et område som er
forholdsvis nyanlagt. I dag har både Rolvsøyveien og boligfeltene blitt utvidet. Kilde:
Kartverket // Blom URBEX, prosjekt Østfold skråfoto 2014
6.6.3 Verdi
Kulturmiljøet har i dag bevart sin planstruktur og er lite fortettet, selv om mesteparten av bygningene
har gjennomgått moderniseringer. På et overordnet nivå utgjør bebyggelsen et enhetlig miljø som er
representativ for epoken. Den er imidlertid vanlig forekommende, noe som er med på å trekke ned
verdien. Kulturmiljøet vurderes derfor til å ha liten til middels kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor

6.6.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Flytting av gang- og sykkelveg ved fv. 109 ved rundkjøringen mot Hassingveien vil innebære
ødeleggelse av tre bygninger i Eyvind Alnæs vei. Bygningene ligger i utkanten av kulturmiljøet tett opp
mot dagens infrastruktur. De har liten kulturhistorisk verdi og er ikke vesentlige for forståelse av
kulturmiljøet. Tiltaket, som for kulturmiljøet ser likt ut for samtlige alternativ, vil derfor stort sett ikke
endre den historiske lesbarheten av eller sammenhengen av kulturmiljøet. 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 6-65 Ift. kulturmiljøet er omfanget likt i alle fire alternativer. Fra venstre til høyre ses
(over) alternativ 2a + 1, 6b + 1, og (nede) 6b +2, 6b + 3. De ulike variantene medfører ingen
forskjell for omfang og konsekvens for tema kulturmiljø. Røde bygningen rives (basert på
foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet).
0-alternativet
Gjeldende kommunedelplan for Fredrikstad byområde legger til rette for en framtidig
knutepunktsutvikling på Grønli. 0-alternativet er imidlertid dagens situasjon med fortsatt bruk av
eksisterende jernbanelinje og veg, og iht. gjeldende planer. Det foreligger ingen vedtatte planer som
vurderes å kunne forandre konsekvensen. Alternativet har ingen konsekvens.

6.7

Kulturmiljø 6 Apenesfjellet

Registreringskategori: Urbane kulturmiljøer
6.7.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres ut fra den historiske boligbebyggelsen som etter 1870-årene frem til og med
begynnelsen av 1900-tallet ble oppført etter en regulert kvartalsstruktur på Apenesfjellet. Kulturmiljøet
avgrenses naturlig av Apenesfjellets topografi, og mer spesifikt av St. Olavs gate/rv. 110 i øst, Arne
Stangebyes gate og Bryggeriveien i nord, samt St. Croix gate i syd, se Figur 6-66.
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Figur 6-66 Registreringer i kulturmiljø Apenesfjellet. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for
videre informasjon om bygningene.
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6.7.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor kulturmiljøet.
Nyere tids kulturminner
Bebyggelsen er overveiende små en- eller toetasjes trehus med fasader i gatelinje, bortsett fra det
sydligste kvartalet som har rekkehusbebyggelse, se Figur 6-67. Fjellet ble bebygd fra midten av 1800tallet, først og fremst av småkårsfolk, og fikk navn etter Jacob Apenes som på den tiden eide Nygaard,
og dermed også Apenesfjellet. Et stort antall av boligene ble oppført på slutten av 1800-tallet, som
følge av den store arbeidskraftinnvandringen Fredrikstad opplevde på denne tiden. Arbeiderne fikk
mulighet til å bygge egne hjem på regulerte tomter med kvartalsstruktur, blant annet også på
Trosvikholmen, og Apenesfjellet er på bakgrunn av dette et godt bevart eksempel på det sosial- og
funksjonsdelte Fredrikstad som vokste frem på denne tiden. På Apenesfjellets nordre del går Arne
Stangebyes gate med avvikende kurvatur, og her er bebyggelsen strukturert etter vegen.

Figur 6-67 Bildet viser Apenesfjellet med sin tydelige kvartalsstruktur sett fra øst. Nede i bildet
ses rv. 110 og innfarten til parkeringshuset i fjellet. Det var i forbindelse med utvidelse av
vegen og bygging av dette som flere bygninger langs fjellets østre kant ble revet. Kilde: Blom
URBEX, prosjekt Østfold skråfoto 2014
Bygningene er stort sett fra perioden 1870-1910, men enkelte av dem (blant annet i krysset av
Sverres gate og Magnus gate) er eldre enn 1850. Bakgårdene er godt utnyttet til diverse uthus. Langs
Apenesfjellets østre kant, ovenfor rv. 110, ligger en rekke SEFRAK-registrerte bygninger i Elias
Kremmers gate og Haakons gate. Disse lå før bak en ytterligere rekke med bygninger som ble revet i
forbindelse med at rv. 110 ble gjort bredere i 1970-årene, se Figur 6-68. I gateløpet finnes også
enkelte bygninger med store arkitektoniske kvaliteter bevart, blant dem stadskonduktøren Peter
Hofstads egen jugendbolig, i Harald Haarfagres gate 17.
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Figur 6-68 Postkort fra 1908 som viser Apenesfjellet og bebyggelsen i St. Olavs gate som siden
ble revet i forbindelse med utvidelse av vegen. Bildet er tatt fra Dammyrfjellet. Kilde:
www.digitaltmuseum.no
6.7.3 Verdi
Kulturmiljøet består av en enhetlig regulert og sjeldent godt bevart arbeiderbebyggelse av enkel
karakter som er representativ for epoken. Bygningene har til tross for mindre endringer kulturhistorisk
betydning og arkitektoniske kvaliteter, ikke minst som representanter for arbeiderstrøkene- og
boligene i plankebyen Fredrikstad. Kulturmiljøet Apenesfjellet er regulert som hensynsone for
kulturmiljø i Byområdeplanen for Fredrikstad (H570_26). I tillegg er et stort antall bygninger utpekt
som verneverdige i Byrområdeplanen for Fredrikstad. Kulturmiljøet vurderes derfor samlet til å ha
middels til stor kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor

6.7.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Utvidelse av Rv. 110 til 4-felts veg og riving av eksisterende jernbanelinje vil skje i eksisterende
korridor nedenfor Apenesfjellets østre kant. Tiltaket, som for kulturmiljøet ser likt ut for alle
alternativene, følger dagens vegtrasé og jernbanelinje og får ubetydelig innvirkning utover dagens
situasjon.
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).
0-alternativet
0-alternativet er dagens situasjon med fortsatt bruk av eksisterende jernbanelinje og veg. Områder
regulert til bevaring forutsettes bevart. Det foreligger ingen vedtatte planer som vurderes forandre
konsekvensen. Alternativet har ingen konsekvens.
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Kulturmiljø 7 St. Croix

Registreringskategori: Urbane kulturmiljøer, andre kulturmiljøer
6.8.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres utfra sine flere lag av infrastruktur og måten disse har formet bebyggelsen fra
1700-tallet og oppover. Fra gården St. Croix og det åpne landskapet, rutenettplanen fra 1870-åra,
jernbanens kurvatur og vegstruktur fra 1879, Pedersen-planen fra 1929 (som bl.a. legger opp til en bru
over Glomma), til den endelige utvidelsen av St. Croix gate på 1950-tallet samt utbyggingen av rv. 110
på 1970-tallet. Kjernen er St. Croix-krysset som binder sammen rv. 110 og St. Croix gate, Fredrikstad
sentrum samt stasjonsområdet.
Kulturmiljøet avgrenses i stor grad av planområdet ved rv. 110, se Figur 6-70. Deler av området er
inkludert i Riksantikvarens NB!-register over bymiljøer av nasjonal verdi, se Figur 6-70. I vurderingen
står det også om jernbanestasjonen at den "ligger utenfor, men i tilknytning til området".
Brannstasjonen og gamle St. Croix skole inngår i NB!-området. Syd for kulturmiljøet ligger bynære
kvartaler med bynære funksjoner, tilhørende bydelen Cicignons nordre kvartaler.
6.8.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor kulturmiljøet.
Nyere tids kulturminner
Den historiske kjernen i kulturmiljøet er St. Croix hovedgård. som ca. 1780 fikk sitt navn av eieren
Ferdinand August Charisius (1738-1806) som hadde vært var embetsmann på St. Croix i Karibia.
Hovedbygningen er bevart (SEFRAK-ID 01060801069). Det er også en fragmentert allé samt et murt
uthus (SEFRAK-ID 01060801070) (regulert til bevaringsområde ihht PBL). Hovedbygningen i sin
nåværende størrelse skriver seg fra konsul Alexander Mørchs eiertid 1825-1859 men kjernen er
opprinnelig oppført som brenneri, trolig i 1780-åra. Søren Wiese bygget den om i 1866 til sitt
nåværende utrykk, se Figur 6-69. Med hensyn til resten av anlegget er det noen rester igjen av
hageanlegget, som for øvrig ble lagt ut til jernbane og byutvidelse i syd, se Figur 6-71 for videre
utviklingshistorikk.

Figur 6-69 St. Croix hovedgård (SEFRAK-ID 01060801069) som har gitt navn til området. Allé til
venstre i bildet. Foto: 2G
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Figur 6-70 Registreringer i kulturmiljø St. Croix. Deler av St. Croix krysset ligger innenfor NB!
Området. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for videre informasjon om bygningene.
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Rutenettplanen fra 1873 viser hvordan den
nye bydelen ikke skulle la seg tilpasse
terrenget. St. Croix gårds plassering og
alleens kurvatur ble også ignorert, selv om
en sentral gate fikk navnet St. Croix gate.
Kilde: Østfold billedarkiv
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Kart fra 1889, med bl.a. den nye jernbanen,
stasjonsbygningen og Fredrikstad skole og
bad. Alleen ved St. Croix er fortsatt bevart.
Øst for stasjonen har store villaer blitt oppført
av rike "plankebaroner". Kilde: Kartverket

Etter 1970-tallets utbygging av rv. 110
forandres miljøet. Blant annet rives et antall
eldre bygninger langs Apenesfjellets østre
kant. Men nye landemerker som
brannstasjonen tilkommer. Man ser også den
nye vegtraséen til Fredrikstadbrua som
skjærer gjennom bebyggelsen, samt ny
bebyggelse på Dammyrfjellet, 1988. Kilde:
Kartverket
Figur 6-71 En oppsummering av de viktigste utviklingsfasene av St. Croix.
Et flyfoto fra 1952 viser hvordan dagens St.
Olavs gate/ rv. 110 fortsatt ikke er blitt
bygget ut. En enkel rekke mer trær skiller
Apenessiden fra Dammyr.
Gatenettstrukturen fremstår fortsatt stort
sett som ved slutten av 1800-tallet. Kilde:
Kartverket

I Sportsveien, overfor St. Croix hovedgård, ligger en rekke SEFRAK-registrerte bygninger i sveitserstil
(SEFRAK-ID 01060801051, 01060801053, 0106080105), noen med bevarte bakgårdsbygninger.
Dette er trolig den eldste bebyggelsen langs Sportsveien som ble lagt ut i retning opp mot Fredrikstad
bryggeri. Sammen med St. Croix står disse som siste rest av eldre bebyggelse i dette område. Det
finnes også SEFRAK-registrerte bygninger langs gaten Dammyr ved foten av Dammyrfjellet. Det
gjelder en rekke tidstypiske bolighus fra rundt århundreskiftet 1900, til dels godt bevarte, men i en noe
redusert historisk kontekst da de ligger like overfor industri- og næringsbygg og rv. 110.
I direkte tilknytning til St. Croix hovedgård er et av byens mest rendyrkede boligstrøk i funksjonalistisk
stil fra 1930-tallet bevart. Noe sydøst i Rektor Westers gate ligger den såkalte Odd-Fellowgården
(SEFRAK-ID 01060801071) som opprinnelig var grosserer Ludvig Wieses herskapsvilla fra år 1900.
Villaen, som var konfiskert under andre verdenskrig, tilskrives ofte arkitekt Thorvald Astrup og ligger
parallelt med flere andre verdifulle sveitservillaer. Ved St. Croix-undergangen ligger et mindre
parkanlegg, samt to kvartaler med bevaringsverdig bebyggelse fra begynnelsen av 1900-tallet som er
angitt som hensynssone bevaring (H570_22). Tilkomsten av Fredrikstadbrua og utvidelsen av St.
Croix gate på 1950-tallet skilte kvartalene langs Rektor Westers gate fra dem i syd. Syd for dette
strøket ligger jernbaneområdet, med den monumentale stasjonsbygningen av P.A. Blix fra 1879.
Godsområdet ble opparbeidet noe senere. Parken foran stasjonen, fra 1914, er ved siden av
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parkanleggene ved biblioteket og Domkirken et av de historisk sett viktigste grøntarealene i
Fredrikstad. Den var i likhet med parkarealene langs J.N. Jacobsens gate et promenadested for
borgerne i byen.
Brannstasjonen fra 1961 er tegnet av Arne Bang Larsen. Den er med sitt hvite tårn et kjent lokalt
landemerke, se Figur 6-72. Fredrikstad Bad, opprinnelig fra 1888, fikk sin nåværende utforming i 1907
etter Gustav Gulbrandsens tegninger. Badet var i drift frem til 1971. Vest for rv. 110 og rundkjøringen
ligger St. Croix-gate 16 som ble oppført som St. Croix skole i 1875 etter tegninger av arkitekt Henrik
Thrap-Meyer (SEFRAK-ID 01060303072, 01060304206). Bygningen har et enklere formspråk enn de
fleste av Thrap-Meyers skolebygninger, og er utført i upusset tegl. Bygningens stil er en enkel nygotikk
som minner om datidens industriarkitektur. Hovedfasaden har en symmetrisk komposisjon, med et
fremskutt og forhøyet midtparti. Mellombygningen er fra 1994.

Figur 6-72 St. Croix-krysset med rundkjøringen rett nord for brannstasjonen fra 1961. På bildet
ses også St. Croix skole med fløybygning (01060303072, 01060304206), Fredrikstad bad,
hovedbygningen med «uthus» på St. Croix (01060801069;070) og Odd-Fellowhuset
(01060801071). Det store parkeringshuset i midten er nyere. Kilde: Blom URBEX, prosjekt
Østfold skråfoto 2014
6.8.3 Verdi
Kulturmiljøet St. Croix inneholder flere kulturminner som hver for seg forteller om Fredrikstads historie
fra 1800-tallet og fremover da bl.a. sagbruksindustrien bidro til høykonjunktur. Flere viktige
enkeltbygninger og plasser er bevart. Her må spesielt Fredrikstad skole 1875 av Thrap-Meyer,
Fredrikstad bad fra 1888, St. Croix hovedgård, Odd-Fellowhuset, funkisstrøket og brannstasjonen
løftes frem. Særlig brannstasjonen utgjør et viktig landemerke i denne del av byen.
Sentrale strukturerende kulturminner utgjøres av jernbanens trasé og rutenettplanen. Deler av St.
Croix er båndlagt etter PBL i Byområdeplanen for Fredrikstad (H710_66). Det er også angitt flere
områder som er regulert til hensynssoner for kulturmiljø i Byrområdeplanen for Fredrikstad
(H570_21_22_26_63_67). I tillegg er bygninger utpekt som verneverdige i Byrområdeplanen for
Fredrikstad, og deler av St. Croix krysset omfattes av NB!-området som betyr at det er et nasjonalt
viktig bymiljø. De mange utbyggingsprosjektene for infrastrukturen har samtidig ført en fragmentering
av kulturmiljøet og at det har blitt noe vanskelig å lese, noe som trekker ned verdien. Kulturmiljøet
vurderes derfor til å ha middels til stor kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor
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6.8.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Riving av eksisterende jernbane og ferdigstilling av rv. 110 med utvidelse til firefelts veg vil innebære
ødeleggelse av en verneverdig bygning i St. Croix gate i med middels verdi, som ligger innenfor
hensynssone bevaring H570_22, øst for rundkjøring ved St. Croix. Det mindre parkanlegget inntil
vegen vil også bli direkte berørt. Disse ligger imidlertid allerede i et utsatt og fragmentert miljø like ved
vegen noe som minsker de negative aspektene ved tiltakets omfang. Tiltaket vil redusere den
historiske lesbarheten noe. Omfanget i denne delen av kulturmiljøet vurderes derfor til middels til stor
negativt.
Ny plassering av søndre utkjørsel fra ny rundkjøring ved St. Croixkrysset vil bryte med Ridehusgatas
eksisterende akse i rutenettplanen. Dette vil bidra til at man lokalt reduserer den historiske
lesbarheten av et forholdsvis viktig historisk byplangrep i Fredrikstad. Samtidig har miljøet allerede blitt
fragmentert i forbindelse med utbyggingen av dagens infrastruktur og rundkjøring. Avvikling av
eksisterende jernbanespor vil også svekke den historiske sammenhengen mellom kulturmiljøet og
dagens jernbanestasjon i sydøst da jernbanen er et viktig historisk strukturerende element.
Sett samlet vil tiltaket, som for kulturmiljøet ser likt ut for samtlige alternativer (jf. Figur 6-73), medføre
at enkelte kulturminner blir ødelagt. På tross av rivingen av et hus og det lille parkanlegget, vil tiltaket
for øvrig stort sett ikke endre den historiske lesbarheten av kulturmiljøet.
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 middels negativ (--).

Figur 6-73 Visualiseringen viser alternativ 6b + 3 med ny og delvis omlagt veg ved St. Croix.
Apenesfjellet, et eget kulturmiljø, ses til venstre for utvidet 4-feltsveg. For tema kulturmiljø
innebærer de ulike kombinasjonene ingen forskjell for omfang eller konsekvens. Røde
bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet).
0-alternativet
0-alternativet er dagens situasjon med fortsatt bruk av eksisterende jernbanelinje og veg. Områder
regulert til bevaring forutsettes bevart. Det foreligger ingen vedtatte planer som vurderes forandre
konsekvensen. Alternativet har ingen konsekvens.
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Kulturmiljø 8 Bydalen og Lahelle

Registreringskategori: Urbane kulturmiljøer
6.9.1 Avgrensning
Bydalen og Lahellemoen defineres ut fra et sammenhengende boligstrøk fra ulike tider som strekker
seg fra Dammyrfjellet i sydvest til Lahellemoen-Kiæråsen i øst. Den eldre bebyggelsen er strukturert
langs høydedragene og ut mot elven, mens den nyere er strukturert etter reguleringer fra 1900-tallets
første kvartal. I nord avgrenses kulturmiljøet av Bingedammen, mens det i syd grenser til St. Croix, se
Figur 6-75.
6.9.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor kulturmiljøet.
Nyere tids kulturminner
I skråningen nedover mot Glomma lå tidligere plassene Lahelle og Bilitt, begge under Nygaard. Ca.
1860, samtidig med at trelastbedriften Kiærs Nedre Bruk startet opp (avviklet mot slutten av 1950tallet), begynte en utbygging av området med utgangspunkt i virksomhetene nede ved elva. Enkelte
bygninger er imidlertid enda eldre og skal ifølge SEFRAK-registeret være oppført før 1850.
Arbeidsstokken ble tillatt å bygge enkle boliger ved svaberg og knauser, på tomter som likevel ikke
kunne brukes til jordbruk. I dette tilfellet i prinsippet hele fjellryggen. Bygningene ble ofte oppført med
rasjonelle metoder og spillmateriale hentet fra sagbrukene. Lislebyveien ble anlagt i 1885 parallelt
med jernbanen (fra 1879) og Glomma, og hadde en strukturerende effekt på ny bebyggelse, se Figur
6-77. Selv om de fleste av disse bygningene med tiden har blitt modernisert og fått ny kledning, bærer
boligstrøket langs fjellryggen fortsatt preg av småskala bebyggelse og nøktern sveitserstil. Den
selvgrodde karakteren ved området, med uregulerte vegfar og gateløp, er bevart selv om området i
dag er et ut- og tettbygd boligstrøk, se Figur 6-74 og Figur 6-76. Mengden bevarte bygninger speiles i
det store antallet SEFRAK-registrerte bygningene. Her er det også mange boliger fra
mellomkrigstiden, samt Egne Hjem-hus langs med Stenhammerveien.

Figur 6-74 Bebyggelsen oppå Lahellemoen har ikke samme gatestruktur som Bydalen på grunn
av at den første bebyggelsen er fra før det ble regulert. Det la opp til en mer organisk utvikling
av områdets gate- og tomtstruktur. Kilde: Blom URBEX, prosjekt Østfold skråfoto 2014
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Figur 6-75: Registreringer i kulturmiljø Bydalen og Lahelle. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller
for videre informasjon om bygningene.
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Figur 6-76 Et kart fra 1903 viser hvordan
Lahellemoen er utbygd med uregulert
bebyggelse. Reguleringsforslag forelå
allerede den gang, som rutenettet viser, men
dette ble aldri realisert oppå på åsryggen.
Nedenfor, ved rødmarkerte Fredrikstad
bryggeri, skulle man imidlertid etter hvert
bygge ut boliger ihht reguleringen, jf. Figur
6-79. Kilde: Kartverket
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Figur 6-77 Lahellemoen og eksisterende
jernbane i 1960-åra. Til venstre ligger
Kiæråsfjellet som strekker seg fra
Guldbergsiden i syd til Lisleby i Nord.
Bebyggelsen i Lislebyveien er svært
representativ for epoken og ligger strukturert
langs vegen. Kilde: Glemmen bygdebok,
1962.

Dalsenkningen som utgjør Bydalen ble solgt fra Nygård i 1820-årene. Området forble ubebygd frem til
begynnelsen av 1900-tallet med unntak av bryggeriindustrien og tilhørende virksomheter som startet
på slutten av 1800-tallet. Fredriksstad Bryggeri var en viktig arbeidsgiver og er derfor en viktig
historisk identitetsmarkør. Bryggeriets hovedbygning fra 1877-78 er et kulturhistorisk landemerke i
området med stor arkitektonisk og bygningshistorisk verdi (SEFRAK-ID 01030805047). Anlegget ble
suksessivt utvidet på 1900-tallet, se Figur 6-78 og Figur 6-80. Kart fra 1796 viser imidlertid at det har
vært brenneri på stedet lenge før. Kvartalene rundt Fredriksstad bryggeri og i Sportsveien samt
Bydalen allé har en noe annen karakter enn bebyggelsen oppover og langs Lahellemoen/Kiæråsen.
Boligene, primært oppført på 1920-/1930-tallet, ligger med hage innenfor regulerte kvartaler, se Figur
6-79. De klassisistiske 1920-tallsidealene samt de mer funksjonalistisk inspirerte utformingene fra
1930-tallet gjør bebyggelsen til et område som opplevelsesmessig virker intakt og helhetlig, se Figur
6-81.

Figur 6-78 Bydalen og Fredrikstad bryggeri
sett fra luften 1952. Anlegget ble bygget om
ca 1960. Kiæråsen til høyre i bilde. Nede i
bilde ses Sportsveien, Bydalsveien og
Bydalen allé. Kilde: Kartverket

Figur 6-79 Postkort med oversiktsbilde av
den regulerte boligbebyggelsen i Bydalen,
blant annet langs med Sportsveien. Antakelig
ca. 1930-35. Kilde: Østfold fylkes billedarkiv
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Figur 6-80 Bryggeriet sett fra nordøst med nyere bygninger til høyre, nedenfor Kiæråsen.
Foto: 2G

Figur 6-81 Det gamle bryggeriet ligger i Bryggeriveien og Stenhammerveien. Bydalen allé løper
i sydvestlig retning og ble lagt ut i forbindelse med regulering av boligstrøket Bydalen. Kilde:
Blom URBEX, prosjekt Østfold skråfoto 2014
6.9.3 Verdi
Bydalen og Lahelle utgjør et kulturmiljø som samlet sett har kulturhistoriske verdier knyttet til
boligbebyggelse med tettstedskarakter og industribebyggelse ved jernbanen i utkanten av Fredrikstad
sentrum. Hovedparten av de gamle industribygningene ved Glomma er i dag fjernet, men kulturmiljøet
som helhet har bevart et stort antall arbeiderboliger fra 1800-tallet. Dette bygningsmiljøet er
representativt for arbeidermiljøet og utviklingen av Fredrikstad som «plankeby». På grunn av
forskjellige reguleringsfaser med påfølgende endring i bygningsmassen er kulturmiljøet delvis
forandret over tid. Samtidig gir blandingen av bebyggelse fra ulike tider en historisk dybde til
kulturmiljøet. Fredrikstad bryggeri med hovedbygningen fra 1877 ses som et særlig viktig lokalhistorisk
kulturminne med dype røtter i Fredrikstads industrihistorie. Bolighusene fra tidlig 1900-tallet i Bydalen
allé, Sportsveien og de noe eldre bygningene langs Bryggeriveien bidrar til den historiske forståelsen
av kulturmiljøet.
I syd er deler av kulturmiljøet regulert til hensynssone bevaring (H570_1).
Kulturmiljøet vurderes på bakgrunn av dette til å ha middels kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning kulturmiljø

InterCity-prosjektet

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

88 av 157
ICP-16-A-25019
03A
14.11.2018

6.9.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Nytt dobbeltspor legges i tunnel under kulturmiljøet og vil således ikke ha noen innvirkning på
kulturmiljøet.
I forbindelse med anleggsfasen vil det etableres åpen byggegrop med spunting og gravearbeid for cutand-cover ved Bydalen. Dette vill medføre ødeleggelse av en bygningskropp knyttet til det
kulturhistoriske anlegget Fredrikstad bryggeri. De deler av anlegget som berøres er imidlertid nyere.
De er ikke avgjørende for forståelsen av hverken kulturmiljøet eller anlegget som helhet. På tross av
rivingen av bygningen vurderes imidlertid tiltaket ikke å medføre endring av den historiske lesbarheten
av kulturmiljøet.
Omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Figur 6-82 Åpen byggegrop nedenfor Kringsjå vil i alle alternativer komme i konflikt med
anlegget til Fredrikstad bryggeri, her sett med fugleperspektiv fra syd. Det er imidlertid ikke
den verneverdige hovedbygningen som berøres, men et nyere anlegg. Røde bygninger rives
(basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet).
0-alternativet
0-alternativet er dagens situasjon med fortsatt bruk av eksisterende jernbanelinje og veg. Det
foreligger ingen vedtatte planer som vurderes å forandre konsekvensen. Alternativet har ingen
konsekvens.
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6.10 Kulturmiljø 9 Gamle kirkevei
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, andre kulturmiljøer
6.10.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres ut fra den historiske småbruksbebyggelsen som er strukturert etter Gamle
Kirkevei, omtrent fra Leiegata og oppover mot Gamle Glemmen kirke, se Figur 6-83.

Figur 6-83 Registreringer i kulturmiljø Gamle kirkevei. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for
videre informasjon om bygningene.
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6.10.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
I Askeladden er det oppført et automatisk fredet kulturminne i miljøet. Blant bolighus like øst for Gamle
kirkevei er det registrert et helleristningsfelt, AL 218387-1, som er antatt tapt. Lokaliteten er oppført på
bakgrunn av skriftlige kilder. Det ble beskrevet som fire store skip og mange skålgroper på 1860/70tallet, men feltet er ikke gjenfunnet ved senere undersøkelser. Lokaliteten kan være sprengt bort eller
ødelagt i forbindelse med utbygging i området. I Askeladden er det oppgitt at kartfestingen er gjort ut
fra vage beskrivelser, og at plasseringen dermed kun gir et inntrykk av hvor lokaliteten kan ha ligget.
Lokaliteten har vernestatus automatisk fredet da det ikke kan sies sikkert hvorvidt lokaliteten er
(fullstendig) fjernet. Lokaliteten indikerer imidlertid at området har vært bebodd i bronsealder.
Nyere tids kulturminner
Gamle Kirkevei er en eldre ferdselsåre som går langt tilbake og har fått sitt navn etter Gamle
Glemmen kirke som ligger lenger nord for dette kulturmiljøet. Vegen har vært et viktig vegfar mellom
nord og sydsiden av Rolvsøy, ikke minst etter at vestsiden av forstaden til Fredrikstad begynte å
bygges ut på midten av 1700-tallet. I dag er et titall SEFRAK-registrerte boliger og uthus fra 1800-tallet
bevart. Av disse er det enkelte eksempler på godt bevart panelarkitektur (SEFRAK-ID 01031001006),
men her finnes for eksempel også det store fattighjemmet i mur fra tidlig 1900-tall (SEFRAK-ID
01031001001). Gamle Kirkevei, og inntilliggende boligstrøk, gjennomgikk i 1950- og 1970-årene en
omfattende utbyggingsprosess som har forringet kulturmiljøets historiske lesbarhet.
6.10.3 Verdi
Det er kun registrert et arkeologisk kulturminne i miljøet, et helleristningsfelt som ikke er gjenfunnet i
nyere tid. Denne vurderes dermed til å ha liten verdi. Fra nyere tid er det bevart et titalls bygninger fra
1800-tallet som er vanlig forekommende, og de har begrenset arkitektonisk og kulturhistorisk verdi.
Miljøet langs Gamle Kirkevei inngår i en historisk sammenheng, men de store utbyggingene i
etterkrigstiden har vesentlig forringet den historiske lesbarheten. Kulturmiljøet vurderes derfor til å ha
liten kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor

6.10.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Kulturmiljøet blir ikke berørt av tiltaket.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten og konsekvensen blir ubetydelig (0).
Alternativ 4a
Jernbanen går i tunnel i fjellet under kulturmiljøet og påvirker således ikke kulturmiljøet direkte.
Imidlertid vil etablering av rømningstunnel og teknisk hus ved Leiekrysset oppføres. Det nærliggende
automatisk fredete helleristningsfeltet (LOK-ID AL 218387) blir ikke direkte berørt.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er liten og konsekvensen blir ubetydelig (0).
0-alternativet
0-alternativet er dagens situasjon. Det foreligger ingen vedtatte planer som vurderes å forandre
konsekvensen. Alternativet har ingen konsekvens.
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6.11 Kulturmiljø 10 Glemmen kirkested
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, gårdsmiljøer, andre kulturmiljøer
6.11.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres funksjons- og landskapsmessig ut fra det middelalderske kirkestedet og dets
plassering på kirkefjellet med inntilliggende historisk gårdsbebyggelse. Avgrensningen følger i vest,
nord og øst den topografiske overgangen, i linje med Rolvsøyveien og Lislebyveien. I syd møter
kulturmiljøet et moderne boligstrøk som omfattes av kulturmiljøet Gamle Kirkevei.
6.11.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Løsfunn vitner om at høydedraget som i dag utgjør Glemmen kirkested var bebodd allerede i
steinalderen. Det er funnet en skafthulløks (C11046) i Lia på Glemmen, tilhørende Kirkeleie gård. På
samme gård er det funnet nok en skafthulløks (C21347) og en flintdolk (C26179) fra samme
tidsperiode.
På Kirkefjellet øst for gamle Glemmen kirke, skal det ifølge skriftlige kilder ha ligget to helleristningsfelt
fra bronsealderen, AL 236607. Begge har unøyaktige stedsangivelser og er ikke gjenfunnet i nyere tid,
og har derfor blitt lagt under samme lokalitet. Kartfestingen er følgelig omtrentlig. Blant motivene for
ristningene skal det ha vært flere skip. Lokaliteten er automatisk fredet.
På nedsiden av kirkeberget mot nordøst er det likeså registrert en automatisk fredet bergkunstlokalitet
fra bronsealderen, AL 20223-1. Her er det hugget inn seks skålgroper på et svaberg. Også sydøst for
kirkeberget ligger et helleristningsfelt fra bronsealderen bestående av en ristning, AL 225739-1.
Lokaliteten er automatisk fredet. Begge lokalitetene ligger ved foten av berget og reflekterer således
skjærgårdslandskapet i bronsealderen hvor ristningen gjerne lå nettopp i overgangen mellom sjø og
land.
Fra jernalderen er det bevart en skadet gravhaug på det gresskledde platået 120 m øst for kirken, AL
70793, se Figur 6-86. I tillegg skal det ha ligget fire gravrøyser på samme sted. Lokaliteten med alle
gravminnene er automatisk fredet.
Fra middelalderen er bevart en automatisk fredet romansk steinkirke oppført på høydedraget med vid
utsikt østover, omgitt av en middelalderkirkegård (AL 84267), se Figur 6-85. Arealet øst for kirken er
utlagt til park, og her faller terrenget mot Glomma, se Figur 6-88. Fra kirken og nordøstover mot
Rå/Hauge går Gamle Kirkevei (blir til Lislebyveien), som er en gammel ferdselsåre til og fra kirken.
Kirken var sognekirke for Glemmen sogn fram til 1853 da den ble erstattet av (nye) Glemmen kirke (se
kapitel 6.5). Kirken er bygd av rød granitt fra området, har et rektangulært skip og lavere samt smalere
kor. Gravkapellet for familien Klæboe ble bygd inntil korets østmur i 1760-årene. Et tidligere våpenhus
forfalt i 1840-årene. I 1930 ble kirken restaurert (norgeskirker.no). Det er bevart et par lysestaker fra
middelalderen som har tilhørt kirken, se Figur 6-87.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

92 av 157
ICP-16-A-25019
03A
14.11.2018

Figur 6-84: Registreringer i kulturmiljø Glemmen kirkested. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller
for videre informasjon om bygningene.
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Figur 6-85 Gamle Glemmen kirke er oppført i
middelalderen. Den har takrytter fra 1760
midt på skipet, og i øst er et lavere og
smalere kor med gravkapell fra 1760-årene i
forlengelsen. Dette siste er siden tatt i bruk
som sakristi. Foto: 2G

Figur 6-86 Platået bak kirken med gravhaug
AL 70793 til venstre på bildet. Utsikt mot
Råbekken og Hauge. Sett mot NØ. Foto: 2G

Figur 6-87 Det er bevart lysestaker av kobber
fra middelalder som har tilhørt gamle
Glemmen kirke (C21974). Kilde:
www.unimus.no

Figur 6-88 Utsikt fra nordøstre hjørnet av
kulturmiljøet, rett over Lislebyveien, nordover
mot Smørbøttaveien med typiske 1960-talls
boligblokker til høyre i bildet. Foto: 2G

Nyere tids kulturminner
Nyere tids kulturminner består av et uregulert og gårdsrelatert bygningsmiljø som i hovedsak ligger
strukturert langs Gamle Kirkevei, kirkeplassen samt gården Glemmen, se Figur 6-91 og Figur 6-92 og
figur Figur 6-94, Figur 6-95 og Figur 6-96. Gamle Kirkevei er en av de eldre ferdselsårene i området
og det sentrale vegfaret frem til jernbanen ble anlagt i 1879, og Lislebyveien ble utbygd i 1880-årene.
Denne gikk i nord-sydlig trasé, men hadde også en forgrening i nordvestlig retning mot Veum, se Figur
6-89 og Figur 6-90,
Når det gjelder den historiske bebyggelsen så preges nærmiljøet rundt middelalderkirken av
«kirkestua» (SEFRAK-ID 01031001011) og prestekontoret (SEFRAK-ID 01031001010) som ble bygd
på 1600- og 1700-tallet, se Figur 6-93. De er noen av de eldste bygningene i området og utgjør
sammen med kirken viktige landemerker. Flere av bygningene er registrert som verneverdige
bebyggelse av kommunen. I tillegg hele grøntområdet som kirken ligger i regulert som hensynssone
bevaring. Eksisterende vegestasjon er viktig for opplevelsen av kirkestedet som avsondret miljø.
«Kirkeeika», også kalt Jubileumseika, utmerker seg i den sammenhengen.
Gården Glemmen er ved siden av Lisleby og Nøkleby en av de eldste gårdene i området og skal ha
blitt ryddet i forhistorisk tid (Glemmen bygdebok, 1962). I dag finnes den bevart i form av tunet Østre
Glemmen (ikke det samme som kulturmiljø 11), hvor det også er bevart et historisk bygningsmiljø
(SEFRAK-ID 01031001012;13) med bygninger av kulturhistorisk verdi. I skråningen mot nord ligger
ytterligere tre verneverdige SEFRAK-registrerte bygninger (SEFRAK-ID 01031001014;17;18;19) som
utgjør restene av mindre gårdstun med våningshus og mindre driftsbygninger. Overfor disse, mellom
Gamle Kirkevei og Lislebyveien, ligger en husklynge fra 1950- og 1960-tallet uten kulturhistoriske
verdier.
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Samlet sett er miljøet et meget godt eksempel på hvordan bebyggelse ble strukturert ut fra kirkested,
gårdsbruk og vegfar før både arbeidsplasser og boliger flyttet ned mot Glomma i forbindelse med
industrialismen.

Figur 6-89 Kart fra 1774 som viser «Gleming»
gård, «Glemming» kirke, «Nøglebye og
«Leslebye». Kirkeveien går nord-syd forbi
kirken, med en avstikker i nordvestlig
retning. Kilde: Kartverket

Figur 6-90 Flyfoto fra 1947 som viser
kulturmiljøet på kirkefjellet før området ble
utbygd. Kilde: Kartverket

Figur 6-91 Fotografiet viser vegen opp fra
Rolvsøyveien opp mot Gamle Glemmen
kirke. Kirkestuen fra 1700-tallet (SEFRAK-ID
01031001011) og et mindre vognskjul fra
slutten av 1800-tallet rett nedenfor (SEFRAKID 01031001012). På bildet finnes også låven,
som trolig har tilhørt prestegården. Kilde:
Glemmen bygdebok (1962)

Figur 6-92 Gamle Glemmen kirke fotografert
fra syd, langs Gamle Kirkevei, i 1908. Kilde:
Østfold fylkes billedarkiv
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Figur 6-93 Det gamle menighetshuset. Bildene er fra tidlig 1940-åra og fra 2016. Huset har
ifølge SEFRAK-registret deler i konstruksjonen som stammer fra slutten av 1600-tallet
(SEFRAK-ID 01031001010). Kilde: Norske gardsbruk, 1942. Foto: 2G

Figur 6-94 Utsikt vestover fra
kirkegården ved Gamle
Glemmen kirkes nordre
gjerde. Foto: 2G

Figur 6-95 Utsikt nordover fra
Gamle Glemmen kirkes
kirkegård. Sveitserhuset er
svært godt bevart. Foto: 2G

Figur 6-96 Utsikt nordover fra
Gamle Glemmen kirkes
kirkegård. I bakgrunnen ses
bebyggelsen omkring
Rolvsøyveien og Rå. Foto:
2G

6.11.3 Verdi
Den historiske og nåtidige funksjonen som kirkested har gitt de viktigste premissene for utviklingen av
Glemmen kirkested som kulturmiljø og bidrar til at kulturminnene oppleves i sammenheng i dag, selv
om de stammer fra forskjellige tidsperioder. Gravhauger, helleristninger og andre
bosetningsindikerende arkeologiske spor fra forhistorien vitner om et område med lang
bosetningskontinuitet.
Den automatisk fredete middelalderkirken utmerker seg med stor arkitektonisk og kulturhistorisk verdi.
Kirken er svært godt bevart og er et spesielt godt eksempel på epoken, ikke minst med sin plassering
på høydedraget. I tillegg går traséen for et viktig historisk vegfar med stor tidsdybde gjennom
kulturmiljøet. Langs denne og rundt kirkestedet har den kulturhistorisk og arkitektonisk verdifulle
historiske bebyggelsen fra 1700- og 1800-tallet blitt strukturert. Vegetasjonen rundt kirken, spesiellt i
nord, bidrar til opplevelsen av stedet som et isolert kulturmiljø.
Senere års utbygginger, ikke minst utbyggingen av Rolvsøyveien (Fv. 109) i vest og næringsområdet i
nord, har forringet opplevelsesverdiene til en viss grad. Kirkestedet med inntilliggende historisk
bygningsmiljø fremstår og oppleves dog fremdeles som et sjeldent historisk landemerke med svært
høy kulturhistorisk betydning. Kulturmiljøet vurderes samlet sett å ha stor kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor
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6.11.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Alternativet legges i samme korridor som i dag og vil stort sett ikke endre den historiske
sammenhengen mellom omgivelsene. Den visuelle fjernvirkningen av alternativet ift. Glemmen
kirkested og kirkeberget vurderes å være ubetydelig sammenliknet med dagens jernbanelinje da ny
trasé vil ligge forholdsvis lavt samt integrert i eksisterende bebyggelse, sett fra Glemmen kirkested.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor og konsekvensen blir ubetydelig (0).
Alternativ 4a
Alternativ 4a ligger i en sammenhengende lang bergtunnel vest for alternativ 2a og 6b og kommer ut
av tunnelen rett nord for Lislebyveien ved Gamle Glemmen kirke. Siste strekningen er i kulvert.
Lislebyveien krysser over jernbanen og heves noe.
Tunnelpåhugget er et svært sårbart punkt for kulturmiljøet. Når det gjelder nærvirkning vil
tunnelpåhugget ikke kunne ses fra kirken forutsatt at man opprettholder dagens vegetasjon nord for
kirken, se Figur 6-97 og jf. Figur 6-94, Figur 6-95 og Figur 6-96. Denne vurderingen bygger også på
de viewshedanalyser som har blitt gjennomført, se vedlegg II. Ved fjerning av trær og vegetasjon
mellom kirken og tunnelpåslaget, vil imidlertid tiltaket kunne virke skjemmende på kirken og ha en
forstyrrende effekt på opplevelsen av miljøet ved utsyn mot nord fra kirken. Grøntområdet og
vegetasjonen forutsettes bevart men «Jubileumseika», som er viktig for opplevelsen av kulturmiljøet,
vil bli utsatt for nærføring.

Figur 6-97 Alternativ 4a. Illustrasjonen viser utsyn fra bakkenivå, i retning nordøst, når man
står utenfor kirkens vestportal. I virkeligheten utgjøres området fremfor av vegetasjon og trær,
synligheten av tiltaket herfra er således meget liten. Røde bygninger rives (basert på foreløpige
vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet).
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Figur 6-98 Alternativ 4a. Illustrasjon viser nytt dobbeltspor sett nordover fra mønehøyde. NB!
Eksisterende vegetasjon er ikke med. Gamle Glemmen kirke i forgrunnen. Røde bygninger
rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet).

Figur 6-99 Alternativ 4a. Oversiktsbilde i fugleperspektiv sett mot syd som illustrerer
tunnelpåhugg og videreføring av nytt dobbeltspor nordover gjennom kulturmiljø Glemmen
østre. NB! Eksisterende vegetasjon på kirkefjellet er ikke med. Noe bebyggelse på østre siden
av Gamle kirkevei blir revet (se figur ovenfor - ikke vist i denne visualisering), denne er
imidlertid nyere og uten kulturhistorisk verdi. Området i nord er for øvrig regulert til næring og
kan forventes mere utbygd.
Hva gjelder tiltakets fjernvirkning vil etablering av tunnelpåslaget på grunn av sin framtredende
plassering ved platåets nordre fot utgjøre et fremmed innslag, ikke minst med hensyn til kirkens
monumentale plassering på kirkefjellet. Dette vil redusere opplevelsen av kulturmiljøet sett fra
avstand, se Figur 6-100. Samtidig er området nord for kirken allerede utbygd, bland annet med
næringsbygg og infrastruktur. Området er dessuten regulert til næring og forutsettes utbygget
ytterligere. I tillegg vil den strukturelle sammenhengen mellom kulturminnene innenfor kulturmiljøet
holdes intakt. Dette fordi opplevelsen av plassen hvor kirken er etablert oppfattes som et skjermet
område, avsondret med vegetasjon og skoglunder fra omkringliggende moderne bebyggelse.
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Figur 6-100 Alternativ 4a. Tiltaket sett fra nordvest (bakkenivå ved rundkjøring i fv. 109) og
nordøst (Smørbøttaveien). Området mellom ståsted og kulturmiljø er regulert til ytterligere
næringsbebyggelse. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2
Usikkerhet).
I skråning nord for Gamle Glemmen kirke, inntil dagens Gamle Kirkevei, vil tiltaket innebære direkte
berøring av boligbebyggelse fra etterkrigstid uten kulturhistorisk verdi. Tiltaket vil imidlertid innebære
nærføring til historisk bebyggelse på nordre siden av Gamle Kirkevei (SEFRAK-ID 01031001017-19).
Omlegging av Lislebyveien over tunnelpåslag vil innebære nærføring til et automatisk fredet
skålgropsfelt (AL 20223). For øvrig ses det som positivt at det historiske vegfaret Gamle Kirkevei
opprettholdes parallelt med tunnelpåslaget.
Tiltaket vil derfor ikke ødelegge noen kulturminner og stort sett ikke endre den historiske lesbarheten
av kulturmiljøet.
Samlet sett vurderes omfanget vurderes som lite negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er stor og konsekvensen blir liten-til-middels negativ (-/--).
0-alternativet
Områder regulert til bevaring forutsettes bevart. Det foreligger ingen vedtatte planer som vurderes
forandre konsekvensen. Glemmen østre (se kulturmiljø 11) er imidlertid omregulert til næringsarealer.
Området nord for Glemmen kirkested vil uansett gjennomgå videre utbygging. Alternativet har ingen
konsekvens.

6.12 Kulturmiljø 11 Glemmen østre
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, gårdsmiljøer
6.12.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres ut fra gårdstunet Glemmen østre, like nord for Gamle Glemmen kirke. Det
avgrenses av fv. 109 mot vest, Evjebekkveien mot nord og Smørbøttaveien mot øst, og følger i grove
trekk åkerlandskapet rundt gården, se Figur 6-101.

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

99 av 157
ICP-16-A-25019
03A
14.11.2018

Figur 6-101 Registreringer i kulturmiljø Glemmen østre. Kulturminnet inneholder ikke noen
SEFRAK-registrerte bygninger. Imidlertid er det i Askeladden oppført en lokasjon (AL 115441)
som er fjernet.
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6.12.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Det er registrert en lokalitet innenfor kulturmiljøet, en forhistorisk boplass, AL 115441. Her er det blant
annet funnet stolpehull, ildsteder, kokegroper, veggrøfter, dyrkingslag og mulige gravrester. Det er
også funnet brente bein, keramikk og bearbeidet flint (C57428, C57429-C57444). Bosetningssporene
kan dateres til eldre jernalder. I forbindelse med utbygging ble boplassen utgravd og alle arkeologiske
spor fjernet.
Nyere tids kulturminner
Glemmen gård, gnr 2/bnr 11-13, med sin bevarte bjørkeallé opp fra Rolvsøyveien, utgjøres av et
forholdsvis vanlig forekommende våningshus fra 1924, som siden den gang har gjennomgått
endringer og utbygginger, samt et antall uthus. Den store låven er nyere. Selve gårdstunet har
imidlertid vært i bruk siden i hvert fall 1860 (Norske gardsbruk, 1966). Gården, som tidligere har ligget
i et åpent jordbrukslandskap, oppleves ikke isolert da den ligger blant næringsbebyggelse, se Figur
6-102. Gården er i tillegg ikke lenger i drift og har således mistet sitt opprinnelige formål.

Figur 6-102 Glemmen østre sett fra syd. Våningshuset er fra 1924. Området ved Glemmen østre
er stort sett regulert til forretning/kontor/industri. Foto: 2G
6.12.3 Verdi
Det er kun registrert en automatisk fredet lokalitet i Askeladden, en jernalderboplass, og denne er
fjernet ved arkeologisk utgravning.
Med hensyn til nyere tids kulturminner har gården Glemmen østre en tidstypisk tunform, representativ
for gårdsbruk fra første halvdelen av 1900-tallet. Bygningene er imidlertid vanlig forekommende og
uten større kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Bjørkealléen vestover representerer
opplevelsesverdier, men utbygginger i senere år gjort at kulturmiljøet oppleves fragmentert.
Kulturmiljøet vurderes dermed å ha liten kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor

6.12.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Kulturmiljøet blir ikke berørt av tiltaket.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten og konsekvensen blir ubetydelig (0).
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Alternativ 4a
Traséen vil ødelegge gårdsmiljøet ved Glemmen østre og det båndlagte området (AL 20223) i syd, jf.
Figur 6-98. De historiske strukturene som tilskrives bjørkealléen vil bli brutt. Alternativet vil derfor
samlet sett ødelegge den historiske lesbarheten i området, selv om den per i dag ikke er meget
tydelig.
Omfanget vurderes som stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er satt til liten og konsekvensen blir liten negativ (-).
0-alternativet
Ny Fv. 109 vil innebære utbygging av to rundkjøringer og omlegging av gang- og sykkelveg. Disse
tiltakene vil innebære arealbeslag rett nord for tunet.
Området ved Glemmen østre er i tillegg stort sett regulert til forretning/kontor/industri. Selv om tunet
bevares vil området derfor uansett gjennomgå videre utbygging.Alternativet har ingen konsekvens.

6.13 Kulturmiljø 12 Lisleby
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, urbane kulturmiljøer
6.13.1 Avgrensning
Kulturmiljøet defineres ut fra tettstedet Lisleby og den historiske boligbebyggelse som i tiårene rett før
og etter år 1900 ble oppført av arbeidere ved verkstedene og brukene langs Glomma. Bebyggelsen
er, unntatt en gruppe bygninger lengst nede ved Glomma, strukturert etter Lislebyveien og
Lislebyfjellet, samt det tidligere stoppestedet ved jernbanen. Avgrensningen tar utgangspunkt i den
kulturhistoriske sammenhengen og følger i øst bebyggelsen langs med Lislebyveien og
industriområdet ved elva, se Figur 6-103. I vest omfatter miljøet de eldre boligstrøkene innenfor
Lisleby allé og idrettsanlegget. I syd strekker det seg til elvesida av Lislebyfjellet og Kiæråsen.
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Figur 6-103 Registreringer i kulturmiljø Lisleby. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for videre
informasjon om bygningene.
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6.13.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i Askeladden i delområdet, men det er gjort
enkelte løsfunn. I boligområdet nordvest for Lislebystranda er det funnet en skraper i flint (C27858) fra
steinalderen. I samme område er det funnet rester etter en branngrav fra eldre jernalder i form av
fragmenter av et kar fra en urne (C19209). I følge nedtegnelser fra 1800-tallet skal det ha vært flere
slike gravminner i området, men disse hadde over tid blitt fjernet. Løsfunnene er ikke med på å
definere kulturmiljøet, men vitner om at mennesker har bodd i dette området tilbake til steinalderen, og
at området var viktig som gravplass i jernalderen.
Nyere tids kulturminner
Navnet skriver seg fra gården Lisleby hvis tun det ikke finnes fysiske spor av i dag. Gården har, ved
siden av Nøkleby og Glemmen, vært en av de eldste i området og ble ryddet før år 1000. Gården har
også gitt navn til Lislebyveien, som i tillegg til å være en gammel ferdselsåre har vært strukturerende i
utviklingen av den tettstedsbebyggelsen som utgjør kulturmiljøet i dag, se Figur 6-104.
Nyere tids kulturhistoriske kjerne i tettstedet Lisleby startet med anlegg av sagbruks-, teglverks- og
steinindustri på 1860- og 70-tallet. Kontakten med Glomma var naturligvis avgjørende, og både Kiærs
Bruk og Wiesebruket, to av de største sagbrukene i regionen, etablerte seg her ved Lislebystranda. I
1870 åpnet det første steinbruddet i Kiæråsen, i skråningen ned mot Glomma langs dagens
Lislebyveien. Først og fremst var det kantstein, storgatestein og smågatestein som ble tatt ut av fjellet.
Lislebystranda representerer således starten på utviklingen av både industrien og boligbebyggelsen
da det var her arbeiderboligbebyggelsen ble bygget etter den store tilstrømningen av arbeidere fra
1860-årene. Husgruppen står fortsatt bevart i dag og er oppført i SEFRAK-registeret.

Figur 6-104 Flyfoto over Glomma, Lisleby og Glemmen fra 1947. Til venstre
Kiæråsen/Lislebyfjellet hvor man enda ikke hadde åpnet det store moderne steinbruddet. I
midten av bildet ses eldre arbeiderboligbebyggelse på fjellknausen, mellom Lislebyveien og
Lauritz Johnsens vei. Mer strukturert, og nyere, bebyggelse ses langs langs Lislebyveien opp
mot dagens Lisleby sentrum, hvor stasjonen tidligere lå. Til høyre platået med kirkestedet
Gamle Glemmen kirke og den gamle kirkeveien som går ned mot Fredrikstad. Kilde: Kartverket
Trippebåtene var den viktigste kommunikasjonsåren fram til 1879 da jernbanen sto ferdig. Bare noen
år etter ble Lislebyveien anlagt, og da ble også all ny bebyggelse oppført på vestsiden av
Lislebyveien. Denne småskala og uregulerte bebyggelsen ved og over Lislebystranda formidler på et
overgripende nivå arbeiderklassens byggeskikk og bokultur. Flere av disse bygningene ble oppført
som knubbhus, bygget med blant annet billige kappender hentet fra sagbrukene. En stor del av denne
arbeiderboligbebyggelsen er bevart i dag, noe som også speiles i antallet SEFRAK-registrerte
bygninger i kulturmiljøet, se Figur 6-105,Figur 6-106, Figur 6-107, Figur 6-108 og Figur 6-109.
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Samtidig finns det mer regulert bebyggelse og påkostede arkitektoniske verk i sveitserstil og
nyklassisisme nord for dette området, hvor dagens Lauritz Johnsens vei går over i Lislebyveien. Dette
karakterskiftet er tydelig lesbart når Lislebyveien går over fra den svingende vegføringen i syd til den
rette strekningen opp mot sentrum.
Kulturmiljøet inneholder også de typiske tettstedsfunksjonene som vokste fram på denne tiden, f.eks.
jernbanestoppested (fra 1888, men nedlagt og revet 1999), frikirkelige forsamlingshus og
avholdslosjer. Området har således bygningshistorisk og sosialhistorisk verdi, og belyser med sin
forbindelse til teglverksindustrien lokal og regional identitet. Sletteveien og Karstensens vei er typiske
eksempel på boligbebyggelse fra mellom- og etterkrigstid selv om ombygginger og moderniseringer
har redusert de arkitektoniske verdiene noe, se Figur 6-110. For øvrig har tettstedet Lisleby
gjennomgått en stor utbyggingsprosess i 1900-tallets andre halvdel.

Figur 6-105 Lislebyveiens
nordlige del sett fra syd. Til
venstre i bildet ligger bolig
med SEFRAK-ID
01030905035. Foto: 2G

Figur 6-106 Det gamle
skolehuset på Lislebyveien
(SEFRAK-ID 01030905007).
Foto: 2G

Figur 6-107 Lislebyveien sett
fra nord. Til høyre ligger
bygninger med SEFRAK-ID
01030905039 og
01030905040. Foto: 2G

Figur 6-108 Det gamle
meierianleggets lokaler på
Stasjonsveien i sentrum av
Lisleby (SEFRAK-ID
01030905012). Foto: 2G

Figur 6-109 Bolighus fra
starten av 1900-åra.
Nabobygget til meieriet
(SEFRAK-ID 01030905013).
Foto: 2G

Figur 6-110 Boliger på
Sletteveien fra
etterkrigstiden oppført av
Husbanken Kilde: Glemmen
Bygdebok, 1962.

6.13.3 Verdi
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner i miljøet. Løsfunn i dyrka mark indikerer imidlertid
potensiale for at det kan finnes automatisk fredete kulturminner i området. Når det gjelder nyere tids
kulturminner representerer Lisleby et særlig godt eksempel på et enhetlig bygningsmiljø med
kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter. Det store antallet bevarte bygninger fra utbyggingen på
slutten av 1800-tallet, da spesielt bebyggelsen som er strukturert langs med Lislebyveien, bidrar til at
miljøet oppleves enhetlig. Samtidig har området og enkelte bygninger gjennomgått forandringer som
følge av moderniseringer og utbygging. Dette har redusert den historiske lesbarheten noe.
Lislebyveien og Lislebystranda oppleves dog fortsatt som et enhetlig miljø med et stort antall
bygninger av arkitektonisk og kulturhistorisk betydning. Kulturmiljøet vurderes på bakgrunn av dette å
ha middels kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor
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6.13.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Etablering av tunnelpåslag og påhugg ved Lisleby, samt midlertidig omlegging av veger, vil innebære
direkte konflikt med historisk bebyggelse ved krysset Lislebyveien-Lauritz Johnsens vei. Flere av disse
bygningene er oppført i SEFRAK-registerert 8 og vurderes å ha liten-til-middels verdi, se Figur 6-111.
Alternativet går langs med det historisk strukturerende vegfaret Lislebyveien og vil med det komme i
direkte konflikt med kulturhistorisk bebyggelse med middels verdi på søndre siden av vegen. De
kulturhistoriske verdiene av disse bygningene anses, sett som helhet, for å være middels, og er
vesentlige i forhold til opplevelsen av denne del av Lisleby.
Ny jernbane vil videre skape en barriere mellom bygningsmiljøene langs dette gatestrøket og dermed
bryte den historiske sammenhengen mellom bygningene og deres omgivelser, se Figur 6-113 og Figur
6-112. Gatemiljøet blir borte og den historiske lesbarheten av denne delen av kulturmiljøet vil bli
redusert, men ikke helt ødelagt.
Når det gjelder det historiske knutepunktet med jernbanestasjonen i Lisleby sentrum, er dette området
allerede forringet i forhold til bevaringstilstand, blant annet på grunn av at jernbanestasjonen er fjernet.
I dette området vil alternativet således ikke bidra til å redusere den historiske lesbarheten ytterligere.
Den søndre delen av kulturmiljøet Lisleby, hvor størstedelen av den bevarte arbeiderboligbebyggelsen
finnes, vil ikke påvirkes av tiltaket, hvilket ses som positivt.
Omfanget vurderes samlet som middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

Figur 6-111 Alternativ 2a sett i fugleperspektiv fra øst. Bildet illustrerer hvilke bygninger som
rives i forbindelse med nytt dobbeltspor gjennom kulturmiljøet. I midten av bildet ses Lisleby
sentrum og krysset mellom Lislebyveien og Dr. Opsands vei. Høyre del viser søndre parti av
Nøkleby kulturmiljø. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2
Usikkerhet).

8 SEFRAK-registrerte bygninger som blir revet i Alternativ 2a:
01030901068;01030905001;01030905002;01030905005;01030905006;01030905012;01030905013;0
1030905014;01030905015;01030905016;01030905017;01030905018;01030905019;01030905031;01
030905033;01030905034;01030905041;01031002012;01031002013;01060905044
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Figur 6-112 Alternativ 2a, i fugleperspektiv fra nord. Illustrasjonen viser hvordan omfanget av
tiltaket ved Lislebyveien, og hvordan nytt dobbeltspor forholder seg til eksisterende
jernbanelinje. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2
Usikkerhet).

Figur 6-113 Alternativ 2a i et lavere fugleperspektiv, sett fra nord. Alternativet vil innebære
riving av flere kulturhistoriske bygninger langs i hovedsak Lislebyveien. Nytt, utvidet,
dobbeltspor vil bidra til barrierevirkning og fragmentering av kulturmiljøet. Røde bygninger
rives (basert på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet).
Alternativ 4a
Kulturmiljøet blir ikke berørt av tiltaket.
Omfanget vurderes som intet.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er middels og konsekvensen blir ubetydelig (0).
0-alternativet
0-alternativet er dagens situasjon med fortsatt bruk av eksisterende jernbanelinje og veg. Det
planlegges utbygging av boliger på plassen for gamle Lisleby stasjon. Det foreligger ingen andre
vedtatte planer som vurderes å forandre konsekvensen. Alternativet har ingen konsekvens.
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6.14 Kulturmiljø 13 Nøkleby
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, urbane kulturmiljøer
6.14.1 Avgrensning
Kulturmiljøet er definert ut fra de gamle gårdsbrukene samt industriveksten fra ca. 1860 og
arbeiderbebyggelsen knyttet til brukene. Lenger tilbake i tid lå området under gården Nøkleby. Funn
fra stein- og bronsealderen viser at miljøet har stor tidsdybde. Kulturmiljøet avgrenses mot
eksisterende jernbanetrasé i vest, Glomma i øst, og respektive nærings- og industriområder i nord og
syd, se Figur 6-115.
6.14.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
At Nøkleby har vært bebodd tilbake til steinalderen indikeres av funn av to flintsigder funnet på
Nøkleby vestre (C27934), se Figur 6-114. Senere vitner helleristninger om at stedet var bebodd i
bronsealderen, den gang området var en skjærgård. Nordvest i kulturmiljøet, blant bolighus ligger en
klynge helleristningsfelt. AL 10837-1 er et automatisk fredet skålgropfelt med fire sikre og en usikker
skålgrop, og det kan være flere groper samme sted. AL 70796-1 er likeledes et felt med fire
skålgroper, men disse har blitt ulovlig bortsprengt og lokaliteten har derfor vernestatus «fjernet». Litt
sydøst for dette er det registrert en sikker og en mulig ødelagt skålgrop, AL 20222-1. Lokaliteten er
automatisk fredet. Et stykke sydover er det likeledes hugget inn en skålgrop i fjellet, AL 162769-1.
Skålgropen er automatisk fredet. Et stykke sydvest for dette mellom nåværende jernbanespor og
Evjeveien ligger nok et automatisk fredet helleristningsfelt, AL 69316-1. Her er det hugget inn minst tre
skip med mannskapsstreker. Ca. 7 meter mot sydøst er det også hugget inn en moderne ristning av et
seilskip, men denne er ikke fredet. På toppen av berget, like ved helleristningsfeltene, skal det ifølge
skriftlige kilder være rester etter en gravhaug fra jernalderen, AL 32673-1. Lokaliteten er automatisk
fredet.
Figur 6-114 Flintsigder fra yngre
steinalder. De to til høyre er funnet
på Nøkleby vestre (C27934). Kilde:
www.unimus.no

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

108 av 157
ICP-16-A-25019
03A
14.11.2018

Figur 6-115 Registreringer i kulturmiljø Nøkleby. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for videre
informasjon om bygningene.
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Nyere tids kulturminner
Området har navn etter gården Nøkleby som sammen med Torp gård har avgitt grunn til bebyggelsen
på stedet. Gården Nøkleby er, ved siden av Lisleby og Glemmen, en av de eldste i området og har
angivelig blitt ryddet før år 1000 [12]. Det er få spor igjen etter bygningsmiljøet på Nøkleby i dag, men
på Nøkleby østre finnes det for øvrig fortsatt ett tun med enkelte bygg bevart som er oppført i
SEFRAK-registeret, blant annet et bolighus fra 1800-tallets første kvartal (SEFRAK-ID 01031004013).
Hele tunet har imidlertid etter hvert blitt helt bygd inn blant nyere bebyggelse, noe som har gjort at
sammenhengen i gårdsmiljøet er fragmentert og den historiske lesbarheten derav er forringet. Det
samme gjelder gårdstunet Torp, i kulturmiljøets søndre del, som har bevart sin tunform og bolig- og
driftshus fra andre halvdel av 1800-tallet.
Utbyggingen av Nøkleby begynte allerede i 1870-/80-årene da flere teglverk ble etablert i området og
langs Nøklebystranda. I denne sammenhengen kan Øvre Nøkleby Teglverk (startet ca. 1850, revet
1920) og Nedre Nøkleby teglverk (ca. 1860 til 1974) nevnes. Disse hadde begge stor betydning for
områdets utvikling og er videreført gjennom flere gatenavn [11]. Lars Nilsens vei har for eksempel fått
sitt navn etter en sagmester på Lisleby Brug som selv bygde seg et hus på Nøkleby i 1884.
Den historiske bebyggelsen er for øvrig meget representativ for epoken rett før og etter århundreskiftet
1900. Bygningene ble oppført tett, under uregulerte former, og med enkle materialer og metoder på
fjellknauser som likevel ikke kunne brukes til jordbruk, ofte av arbeiderne selv. Den eldste
bebyggelsen ligger ved stranden, langs ferdselsårene Fjellstien og Norheimsveien. Ved stranden
ligger også de gamle opplag- og brukstomtene fra teglindustrien som i dag har blitt modernisert og
bebygd med nye industri- og næringsanlegg. Nøklebyveien løper vestover og oppleves i stor grad som
enhetlig.
I etterkrigstid har Nøkleby gjennomgått en stor utbyggingsprosess som har bygd igjen de åpne
jordene mellom arbeiderboligene på fjellknausen og de to gårdstunene, se Figur 6-116 og Figur 6-117.
Ved Glommas elvebredde har moderne næringsbygg blitt oppført. I alt har dette hatt som effekt at
Nøkleby til dels oppleves som en del av Lisleby tettsted. Kulturminnene fra nyere tid avspeiler ikke
desto mindre Nøklebys industrivekst og bosetning knyttet til industrien som preget området på andre
halvdel av 1800-tallet, se Figur 6-116 og Figur 6-117. Det kulturhistoriske bygningsmiljøet har, selv om
det oppfattes som noe fragmentert på grunn av senere års utbygging, både bygningshistorisk og
sosialhistorisk betydning.

Figur 6-116 Torp bruks dampsag startet i 1867 og ble oppløst i 1893, etter flere års
underskudd. Nøkleby teglverk ble bygd av trelasthandler A. J. Hansen. Det ble i 1863
overdratt til Michael Falch fra Larvik - en foregangsmann innen teglverksindustrien. Bildet
viser Nøklebybebyggelsen langs Glomma fra vest i 1952. Kilde: Østfold fylkes billedarkiv
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Figur 6-117 Flyfoto over Nøkleby fra 1947 og 2017. Til høyre i det eldre bildet ses to
opplagsarealer, trolig knyttet til industrien. Boligbebyggelsen er uregulert, karakteristisk
lokalisert på fjell hvor det likevel ikke gikk å dyrke jorden. Det historiske Nøkleby Østre ses i
øvre venstre hjørne av fotografiet. I dag er området utbygd med boligbebyggelse fra
hovedsakelig 1960- og 70-tallet, samt industri- og næringsbygg ved elvefronten. Kilde:
Kartverket // Blom URBEX, prosjekt Østfold skråfoto 2014
6.14.3 Verdi
De arkeologiske kulturminnene i miljøet består av helleristningsfelt, samt løsfunn fra steinalderen.
Disse vitner om en jordbruksbosetning som lå ved datidas strandlinje. Løsfunnene er vanlig
forekommende og ute av opprinnelig kontekst. Helleristningene er dels skadet eller har blitt fjernet,
noe som har forringet opplevelsesverdien. De er imidlertid representative kulturminner for perioden og
inngår i en innbyrdes kontekst. De arkeologiske kulturminnene vurderes derfor til å ha liten til middels
verdi.
Når det gjelder nyere tid er områdets utvikling fra gårdsmiljø til et lite industristed i utkanten av
Fredrikstad representativt for perioden. Det enhetlige bygningsmiljøet med bygninger av kulturhistorisk
betydning er i den sammenheng ikke lenger vanlig og tilskrives derfor middels verdi. Den historiske
lesbarheten er dog i dag noe forringet som følge av stadig pågående utbygging i området.
Kulturmiljøet vurderes på bakgrunn av dette til å ha liten til middels kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor

6.14.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Alternativet krysser dagens jernbanetrasé og legges over Dr. Opsands vei som senkes. I fortsettelsen
nordover kommer den ikke i konflikt med bygninger av kulturhistorisk verdi. Det automatisk fredete
helleristningsfeltet som ligger mellom nåværende jernbanespor og Evjeveien (AL 69316-1) er skjermet
av bebyggelse som vil bli bevart og vil således ikke påvirkes av tiltaket utover dagens situasjon, se
Figur 6-111. Det ses som positivt at alternativet legges i samme korridor som eksisterende jernbane
og dermed unngår større arealbeslag av kulturmiljøet. Tiltaket vil stort sett ikke endre den historiske
lesbarheten eller de historiske strukturene.
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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Alternativ 4a
Kulturmiljøet blir ikke berørt av tiltaket.
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
0-alternativet er dagens situasjon med fortsatt bruk av eksisterende jernbanelinje og veg. Områder
regulert til bevaring forutsettes bevart. Det foreligger ingen vedtatte planer som vurderes forandre
konsekvensen. Alternativet har ingen konsekvens.

6.15 Kulturmiljø 14 Rå
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, gårdsmiljøer, urbane kulturmiljøer
6.15.1 Avgrensning
Kulturmiljøet Rå utgjøres av det sydligste høydedraget av Haugeåsen. Det defineres av en
konsentrasjon av helleristningsfelt og bosetningsrester fra steinalderen. Sammen med de de bevarte
småbrukene fra nyere tid vitner det om et område med lang bosetningskontinuitet. Miljøet avgrenses i
øst av Rolvsøyveien og i vest av jordbruksområdene vest og nord for boligfeltet, se Figur 6-118.
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Figur 6-118 Registreringer i kulturmiljø Rå. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for videre
informasjon om bygningene.
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6.15.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
I kulturmiljøet finnes det spor som tyder på at området har vært bebodd i lang tid. Syd for
Rolsvøyveien, på en villaeiendom (g.nr.738) er det funnet en tykknakket øks av flint fra steinalderen
(C27630). På gården Rå er det gjort en rekke løsfunn, fra steinalderen til jernalderen og
middelalderen, AL 127168-1. Blant funnene er en skaftfurekølle i slipt kvartsitt, pilspisser og flekker av
flint, ett spinnehjul, og et par andre mindre økser i bergart og flint. Lokaliteten har uavklart vernestatus,
men funnene indikerer at det kan finnes bosetningsrester eller graver i området fra et svært stort
tidsrom. Nord på gården, ved hønsehuset, er det registrert et helleristningsfelt fra bronsealderen
bestående av skipsfigurer og skålgroper, AL 75159. Feltet er dels skadet og lokaliteten er automatisk
fredet. Rett syd for Haugeåsen ungdomsskole lå det tidligere to gravrøyser fra bronsealderen, AL
19639-1 og AL 75157-1, men disse er i dag fjernet.
Et kort stykke vest for Rolvsøyveien, ved innkjøringen til Råkollveien, ligger et automatisk fredet
helleristningsfelt fra bronsealderen, AL 75161. Syv skipsfigurer, en menneskefigur med øks og skjold,
seks skålgroper og flere påbegynte figurer er synlige, men antagelig er feltet enda større og ikke
fullstendig avdekket. Rett syd for dette, midt i Råkollveien, har det ligget enda et helleristningsfelt som
nå er fjernet, AL 224911. Videre opp og øst for Råkollveien er det registrert en gravrøys også fra
bronsealderen, AL 75158 og videre opp vegen, nok en gravrøys, AL 223387-1. Begge gravminnene er
automatisk fredet, og er plassert på en høyde slik tilfellet ofte er for gravrøyser fra denne perioden.
Ved bolighusene ned mot Rolvsøyveien lenger nordøst i miljøet, ligger det også et automatisk fredet
helleristningsfelt, AL 77832. Her er det hugget inn minst 116 figurer, men det har trolig vært langt flere
da deler av bergflaten er sterkt skadet. Figurene omfatter skipsfigurer, menneskefigurer, skålgroper,
dyrefigurer og flere ubestemmelige figurer. I tilknytning til feltet i sydøst er det også funnet en øks eller
meisel i flint (C23958). Et kort stykke vest for dette ligger et skålgropfelt med to groper, AL 224907.
Lokaliteten er automatisk fredet.
Syd for Rolsvøyveien, på samme villaeiendom (g.nr.738) som det ble funnet en steinalderøks, er det
også funnet et fasettslipt glassbeger fra eldre jernalder (C36461), se Figur 6-119. Funnet indikerer at
det også kan finnes bosetningsrester fra jernalderen i dette området. Også fra eldre jernalder er det
lengst nord i kulturmiljøet, nordøst for Haugeåsen ungdomsskole, registrert et gravfelt, AL 230796-0.
Lokaliteten er svært omtrentlig kartfestet og er basert på skriftlige kilder og eldre kart. Gravfeltet er
fjernet.
Figur 6-119 Glassbeger fra eldre jernalder funnet på Rå, like ved
Rolvsøyveien (C36461). Kilde: www.unimus.no

Nyere tids kulturminner
Gården Rå er gammel og har fortsatt bevart historisk bebyggelse på nedre og øvre tun som begge
ligger inntil Haugeåsens sydvestlige skråning, se Figur 6-120. En utvidelse av Råkollveien på 1970tallet tok med seg noen mindre driftsbygninger på det søndre tunet som ligger rett vest for
Rolvsøyveien, men det er fortsatt bevart en drengestue, deler av låven og selve bolighuset fra 1800tallets fjerde kvartal (SEFRAK-ID 01063108007, 01063108008, 01063108001), se Figur 6-121. Det
øvre tunet har også bevart sin tunform, som her kommer til uttrykk gjennom at driftsbygningene ligger
på rekke, en større låve med tidstypisk utforming fra slutten av 1800-tallet, samt en bygning i
tilknytning til bolighuset som ifølge SEFRAK-registeret skal inneholde rester av et eldre bolighus fra
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slutten av 1700-tallet (01063108006). Det gamle våningshuset på Rå ble rundt 1990 flyttet til Rolvsøy
bygdetun.

Figur 6-120 Et flyfoto fra 1947 (til venstre) viser nordre og søndre Rå før utbyggelsen i
nærområdet begynte. I øst, langs Rolvsøyveien ligger noen småhus som den gang var nye.
Tilsvarende bilde i 2017 (til høyre) viser Råkollveien som har blitt anlagt over Haugeåsen,
omfatningen av den nye boligbebyggelsen, samt den utvidete Rolvsøyveien og de store
næringsbygningene. Kilde: Kartverket // Blom URBEX, prosjekt Østfold skråfoto 2014
Like vest for Rolvsøyveien og nord for Råbekken ligger et moderne boligfelt som har sitt navn fra
gården Rå. Fra 1950-tallet og fremover har det her foregått en omfattende utbyggingsprosess av
Haugeåsen og Rådalen [15]. Oppe på åsen gjelder dette ene- og tomannsboliger, men det finnes
også flere boligblokker. Langs Rolvsøyveien i øst og syd gjelder dette først og fremst næringsbygg,
samt en transformatorstasjon rett inntil det søndre tunet til Rå.

Figur 6-121 Råtunene med bebyggelse, sett fra vest, som i hovedsak er bygd rundt
århundreskiftet 1900, men som også har tillegg fra 1900-tallet. Råkollveien ble anlagt i
forbindelse med utbygging av boligfeltene på Haugeåsen og medførte at enkle bygninger på
det søndre tunet måtte rives. Kilde: Blom URBEX, prosjekt Østfold skråfoto 2014
6.15.3 Verdi
De arkeologiske kulturminnene består av flere helleristningsfelt, bosetningsrester og løsfunn fra
steinalderen til jernalderen. Løsfunnene er vanlig forekommende enkeltobjekter ute av opprinnelig
kontekst, men helleristningsfeltene er representative for sin periode med store opplevelsesverdier
samtidig som de er en prioritert kategori for fylkeskommunen. De arkeologiske verdiene vurderes
derfor som middels store. Videre inneholder kulturmiljøet enkelte kulturminner fra nyere tid med en
viss kulturhistorisk betydning. Bygningstunene er representative for epoken og har kulturhistorisk
betydning, men som følge av utbygginger har kulturmiljøets historiske lesbarhet blitt forringet og
opplevelsen av det blitt noe fragmentert.
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Den samlede vurderingen er at kulturmiljøet har liten til middels kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor

6.15.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Alternativet legges i tilsvarende trasé som eksisterende jernbanelinje og vil ikke ha noen innvirkning
på kulturmiljøet.
Omfanget vurderes som intet.
Verdien er liten til middels og konsekvensen blir ubetydelig (0).
Alternativ 4a
Nytt dobbeltspor føres på viadukt gjennom dagens næringsområde, øst for kulturmiljøet. Tiltaket
kommer ikke i konflikt med noen kulturminner innenfor kulturmiljøet. Det vil heller ikke være synlig fra
eller ha noen barrierevirkning for kulturmiljøet.
Omfanget vurderes som intet.
Verdien er liten til middels og konsekvensen blir ubetydelig (0).
0-alternativet
Utover dagens situasjon inkluderes utvidet fv. 109 i 0-alternativet. Planen innebærer utvidelse av
Rolvsøyveien vest for ny jernbanetrasé. Tiltaket er konsekvensutredet, og det er konstatert at det ikke
innebær noen konsekvenser for tema kulturmiljø Alternativet har ingen konsekvens.

6.16 Kulturmiljø 15 Hauge
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, gårdsmiljøer, urbane kulturmiljøer
6.16.1 Avgrensning
Kulturmiljøet ligger mellom eksisterende jernbanetrasé og Glomma og defineres av flere tidslag som
oppleves i sammenheng, fra arkeologiske helleristningslokaliteter til nyere tids gård- og
arbeiderbebyggelse. Miljøet er strukturert rundt de historiske tunene Hauge og den gamle
arbeiderbebyggelsen på fjellknausen ved elva. Avgrensningen følger imidlertid det historiske
landskapets topografi med Evjebekken og Glomma, hvis vannstand stod høyere i bronsealderen, se
Figur 6-122 og Figur 6-123.
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Figur 6-122 Registreringer i kulturmiljø Hauge. Se vedlegg med SEFRAK-tabeller for videre
informasjon om bygningene.
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6.16.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
På Hauge er det registrert ti helleristningslokaliteter, som alle er automatisk fredet. Av disse er flere
delvis skadet. På jordet lengst sydvest i miljøet ligger et felt bestående av ni skipsfigurer, to fotsåler,
en menneskefigur og 9-10 skålgroper, AL 62682-1. Et kort stykke nord-øst for dette ligger en skålgrop,
AL 236696-0. Lokaliteten er automatisk fredet. Videre er det på Evjestien ved villaen Fjellbo, et stort
felt med ca. 161 figurer, AL 77830. Ristningene omfatter skipsfigurer, menneskefigurer, fotsåler,
triskeler, skålgroper og mange uferdige figurer. Videre nordøstover ligger et noe mindre
helleristningsfelt, AL 62684, med skipsfigurer, skålgroper, fragmentariske menneskefigurer og mulig
fotsålefigur. Videre nordover, langsmed Rypeveien, ligger et helleristningsfelt bestående av fire
skipsfigurer, 3-4 menneskefigurer og minst fem skålgroper, AL 39196-1. Noe øst for dette, i enden av
Myråsveien, er det risset inn minst tre skipsfigurer, AL 77827-1. Et stykke nordøstover, rett i
vegkanten for Orreveien, nedenfor noen bolighus, skal det ligge en nå tildekket ristning av en
mannsfigur, AL 69891-1. Videre, i enden av Jerpeveien, er det i Askeladden opplyst om at det på
svabergene er risset inn flere skipsfigurer, AL 77831-1. Disse er ikke gjenfunnet og kan være tildekket.
I kort avstand fra denne er et felt bestående av en skipsfigur og to skålgroper, AL 10838-1. Lengst
nord i miljøet, like inntil østre side av nåværende jernbanespor, ligger et felt med flere figurer, AL
77826. Ristningene omfatter fem skipsfigurer, seks menneskefigurer, tre små sirkler, ni skålgroper og
flere påbegynte figurer.

Figur 6-123 Illustrasjonen viser plasseringen av bergkunstlokaliteter langs kyststripen i
bronsealderen. Kilde: 2G
På Hauge Østre er det i gjenstandsdatabasen registrert to gravminner fra eldre jernalder, begge
undersøkt og fjernet i 1967. Den ene var en gravhaug med en fjellhule. Blant funnene var det flere
spenner i bronse, perle av rav, kar av keramikk, brente bein og flere udefinerbare bronse- og
jerngjenstander (alle: C32298). Det andre gravminnet var en gravrøys. I denne ble det funnet blant
annet 14 glassperler, spinnehjul i kleber, keramikk, bryne og en rekke udefinerbare jerngjenstander
(alle: C32299). Gravene kan vitne om eldre gårdsbosetning på stedet, da gravfelt i jernalderen gjerne
lå i tilknytning til gården.
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I sydvestre del av kulturmiljøet, ved Svaneveien 35A, er det registrert en kokegrop fra bronsealderjernalder, AL 229395-0. Kokegropa har blitt fjernet. I østre del av kulturmiljøet, på Haakenjordet, ble
det ved arkeologiske registreringer påvist bosetningsspor fra eldre jernalder i form av to kokegroper,
AL 94604. Disse ble fjernet i forbindelse med undersøkelsen. Et stykke østover mot Glomma ligger en
hellekiste bygd opp av fire kantstilte heller, AL 19637-1. Kista er fremdeles intakt, men er ikke synlig
på overflaten. I den er det funnet to spenner i bronse samt menneskebein (alle:C21652). Graven er
tolket til å være fra eldre jernalder og er automatisk fredet. Vest for Fossekallveien, og i utkanten av
jordet mot vest, er det gjort funn av et spinnehjul av kleber fra jernalderen eller middalderen, AL
137710-1 (C57575). Lokaliteten har uavklart vernestatus, og indikerer at det kan finnes ytterligere spor
fra jernalderen i dette området.
Vest for kulturmiljøet er det ved Dikeveien funnet flere kulturminner som har blitt fjernet og frigitt i
forbindelse med utbygging, men som må ses i sammenheng med øvrige kulturminner på Hauge. På
Dikeveien 15 er det avdekket en jernalderbosetning, AL 137011. Rett ved er det funnet ytterligere
bosetningsspor i form av nedgravninger, en kokegrop og stolpehull fra jernalder, AL 138044. Videre er
det registrert et gravminne fra jernalder, AL 138045-1. Det er i tillegg funnet ti kokegroper i samme
område, AL 136774. Også nord for Dikeveien 15 er det funnet spor etter bosetning fra yngre
bronsealder til eldre jernalder, AL 29645. Her ble det blant annet avdekket fem treskipede langhus, og
gjort en rekke gjenstandsfunn (C55970-C55978). På samme sted skal det også ha vært en
steinlegning med en stor hellestein i midten, men denne har gått tapt i moderne tid.
Nyere tids kulturminner
I nyere tid har kulturmiljøet, frem til at teglverket ble anlagt i 1875 og jernbanen fikk et stoppested her i
1879, vært preget av jordbruk og gårdsbebyggelse. To gårder utmerker seg: Hauge og Evje. Det
gamle vegfaret, tydelig vist i Figur 6-124, kom fra Leie og Gamle Glemmen kirke og gikk via Evje,
Hauge, Saksegård og Omberg videre mot Valle og Nes. Fra Evje kunne man også ferdes ned mot
Nøkleby. Ved Hauge gård har vegen gått langs vestre kanten av fjellet inntil vestre tunet.

Figur 6-124 Kartet fra 1774 viser Hauge gårds plassering i forhold til det gamle vegfaret,
fjellknausene, Evia gård samt Evjebekken i syd. Kilde: Kartverket.
Gården Hauge Østre er den kjente religiøse lederen Hans Nilsen Hauges fødested. Den gamle
hovedbygningen fra 1700-tallet fungerer i dag som museum (SEFRAK-ID 01063104001). Det er reist
et monument over ham på tunet. Gården er den eneste i kulturmiljøet som har bevart sitt eldre preg.
Tunet ligger intakt med bryggerhus, smie, stabbur og andre driftsbygninger. I tillegg er markene øst for
tunet fortsatt forholdsvis åpent, noe som bidrar positivt til opplevelsen av kulturmiljøet, se Figur 6-125.
Hauge vestre kan på grunn av utbygginger i perioden 1950-80 ikke lenger oppleves isolert, men det
finnes her enkelte bevarte bygninger med deler fra før 1850 (SEFRAK-ID 01063104057;
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01063104043; 01063104005). På Evje gård, som ligger syd i kulturmiljøet, finnes det i dag ikke noen
historisk bebyggelse bevart, men eksisterende bebyggelse (i hovedsak fra etterkrigstid) er fortsatt
strukturert rundt og på fjellknausen.

Figur 6-125 Flyfoto fra 1963 som viser Hauge Østre og det som i dag Hans Nilsen Hauges vei.
Til høyre ses hovedbygnignen (SEFRAK-ID 01063104001) som i dag er museum. Kilde: Østføld
fylkes bildearkiv // www.haugesminde.no
Fra 1865 var nedre Hauge-området i sterk vekst. Totalt fem teglverk, et sagbruk og et prambyggeri ble
anlagt på Evje, Hauge og Omberg (nord for dette kulturmiljøet). Lenger ned mot Glomma, i
Fossekallveien og Hans Nilsen Hauges vei, finnes et boligfelt med bygninger fra ulike tider strukturert
rundt en fjellknaus. Hovedparten av de eldre bygningene i dette strøket ble oppført som
arbeiderboliger i forbindelse med at industri- og verkstedsnæringene langs Glomma tok fart etter
1860-tallet. De ble oppført under mer eller mindre uregulerte former, derav det organiske gatenettet,
men har blitt bygget på fjellknausen på grunn av at jorden likevel ikke kunne brukes til jordbruk. Det
finnes også enkelte hus som ifølge SEFRAK-registeret skal inneholde eldre bygningsdeler (SEFRAKID 01063104043, 01063104057). Strøket har siden blitt komplettert med nyere bebyggelse i
etterkrigstid, se Figur 6-126.

Figur 6-126 Flyfoto fra 1947 og 2017 viser etterkrigstidens utbygging av kulturmiljøet Hauge
samt områdene rundt. Eksisterende jernbane går til venstre i bildene. Kilde: Kartverket // Blom
URBEX, prosjekt Østfold skråfoto 2014
I kulturmiljøet finnes det også to bygninger fra de første to kvartalene av 1900-tallet som utmerker seg.
Gamle Hauge skolehus, oppført ca. 1920, har arkitektoniske kvaliteter og fremstår som svær i forhold
til de inntilliggende bygningene, se Figur 6-127. Den er en av få teglbygninger på Hauge som ble
bygget av tegl fra de lokale teglverkene. Like ved skolebygningen ligger en relativt godt bevart
lærerbolig i sveitserstil fra omtrent samme tid. Rett vest for disse går den eksisterende
jernbanebarrieren som fungerer som en form for barriere mot næringsfeltet i Dikeveien. Rett nord for
skolen finner man enkelte småhus oppført i SEFRAK-registeret, med mindre kulturhistorisk verdi.
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Figur 6-127 Hauge skole og nærmiljøet sett fra vest i 1952 og 2017. Skolebygningen er en av få
teglbygninger på Hauge som ble bygget av tegl fra de lokale teglverkene. Det utgjør et viktig
landemerke i en ellers fragmentert historisk kontekst. Hans Nilsen Hauges vei krysser
eksisterende jernbane. Kilde: Østfold fylkesbibliotek // Blom URBEX, prosjekt Østfold skråfoto
2014
6.16.3 Verdi
De arkeologiske verdiene vurderes som middels fordi de mange helleristningsfeltene fra
bronsealderen er representative for epoken og inngår i en kontekst med flere helleristningsfelt. Østfold
fylkeskommune har dessuten helleristninger som et satsningsområde. Graver og bosetningsspor fra
jernalderen gir miljøet tidsdybde.
Når det gjelder nyere tids kulturminner inneholder Hauge kulturmiljø bygninger fra 1700- og 1800-tallet
som er sjeldne og er representative for regionen og epoken. Også Hauge skole fra 1920 er en bygning
med arkitekturhistoriske og kulturhistoriske kvaliteter. På nedre Hauge finnes et godt bevart
bygningsmiljø som er representativt for teglverkenes og sagbrukets epoke.
De mange boligene fra 1950-tallet og oppover reduserer imidlertid den historiske lesbarheten i forhold
til helleristningene og representerer et skille mellom den gamle gårds- og arbeiderbebyggelsen langs
elva og de nyere villaområdene vestover. Nye felt med næringsbygg i syd og vest har bidratt
ytterligere til at kulturmiljøet oppleves som fragmentert. Likevel er verdiene tilknyttet nyere tid betydelig
og blir derfor middels.
Samlet sett vurderes kulturmiljøet til å ha middels kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor

6.16.4 Omfang og konsekvens
Alternativ 2a
Alternativet innebærer at nytt dobbeltspor legges i samme trasé som dagens jernbanelinje. I forhold til
Alternativ 4a betyr dette at tiltaket kan sammenliknes med dagens situasjon. Tiltaket vil innebære et
noe større arealbeslag i utkanten av kulturmiljøet, men vurderes ikke å bidra til ytterligere
barrierevirkning, heller ikke med hensyn til støyskjerming.
I likhet med Alternativ 4a er det stor fare for at dette alternativet vil komme i konflikt med automatisk
fredet helleristningsfelt (AL 77826-1) nord for Hans Nilsen Hauges vei. Omlegging/senking av Hans
Nilsen Hauges vei innebærer nærføring til Hauge skole. I forbindelse med anleggsgjennomføring og
etablering av riggområdet vil dette alternativet, i likhet med Alternativ 4a, innebære ødeleggelse av
automatisk fredet helleristningsfelt (AL 62682-1) og en automatisk fredet skålgrop (AL 236696-0) på
jordet syd i kulturmiljøet.
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Figur 6-128 Alternativ 2a, her sett i fugleperspektiv fra øst, legges i samme korridor som
dagens jernbanelinje, i utkanten av kulturmiljøet. Planlagt riggområde på jordet nord for
Råbekken/Evjebekken vil imidlertid komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner syd i
kulturmiljøet.
Ødeleggelse av helleristningsfeltene vil redusere den historiske lesbarheten og sammenhengen i
kulturmiljøet, spesifikt konsentrasjonen av helleristningsfelt fra bronsealderen. Helleristninger kan for
øvrig ikke fjernes ved utgravning på samme måte som andre type kulturminner, og det gis derfor
sjelden dispensasjon for denne typen kulturminner.
Sett samlet vurderes alternativet være marginalt dårligere for kulturmiljø (mht. til at dagens jernbane
ikke tas ur bruk) satt opp mot Alternativ 4a men det er ikke nokk til at det endrer omfangsvurderingen.
Omfanget vurderes som middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

Verdien er middels og konsekvensen blir middels negativ (--).
Alternativ 4a
Nytt dobbeltspor foreslås ligge i en trasé som går gjennom næringsområdet vest for kulturmiljøet, for å
så rett nord for Hans Nilsen Hauges vei etter hvert føyes inn i dagens jernbanetrasè. Før denne
sammenføyning vil dagens jernbane bli tatt ut av bruk, hvilket vurderes å kunne være positivt for
opplevelsen av de arkeologiske kulturminnene i syd.
Etablering av nytt dobbeltspor herfra vil forutsette at det anlegges en motfylling på østre siden. Nord
for Hans Nilsen Hauges vei innebærer denne konflikt med og trolig ødeleggelse av et automatisk
fredet helleristningsfelt (AL 77826-1). Rett syd for denne vil omlegging/senking av Hans Nilsen
Hauges vei innebære nærføring men ikke direkte berøring til Hauge skole.
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Figur 6-129 Alternativ 4a, her sett i fugleperspektiv fra øst, legges i stor grad vest for dagens
jernbanelinje, utenfor kulturmiljøet, men føyes sammen eksisterende trasé omtrent ved Hans
Nilsen Hauges vei. Planlagt riggområde på jordet nord for Veumbekken vil imidlertid komme i
konflikt med automatisk fredete kulturminner syd i kulturmiljøet. Røde bygninger rives (basert
på foreløpige vurderinger, se kapittel 3.2 Usikkerhet).
Under anleggsfasen er det videre foreslått etablering av riggområde på jordet rett nord for Evjebekken.
Riggområdet vil komme i konflikt med et større automatisk fredet helleristningsfelt (LOK-ID AL 626821) og en automatisk fredet skålgrop (AL 236696-0).
Samlet sett innebærer alternativet ødeleggelse av flere helleristningsfelt. Det nordre av disse ligger
dog allerede i dag i et fragmentert kulturhistorisk miljø grunnet nyere utbygginger. Det gjelder også
andre helleristninger i kulturmiljøet som ikke blir berørt. De enkelte helleristningene er således ikke
avgjørende for forståelsen av kulturmiljøet. Tiltaket vil derfor redusere, men ikke ødelegge, den
historiske lesbarheten i kulturmiljøet.
Samlet sett vurderes omfanget som middels til stort negativt.
Stort
negativt

Middels
negativt

Lite el.
intet

Middels
positivt

Stort
positivt

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

6.17 Kulturmiljø 16 Omberg – Saxegård
Registreringskategori: Automatisk fredete kulturminner, gårdsmiljøer
6.17.1 Avgrensning
Kulturmiljøet ligger langs Ombergveien, som er en videreføring av et gammelt vegfar, samt delvis
oppe på Saxegårdsfjellet, et høydedrag like ved og parallelt med Glomma. Miljøet defineres av sin
småbruksbebyggelse fra 1800-tallet og beliggenhet på et høydedrag, tydelig markert i det flate
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landskapet. Et helleristningsfelt fra bronsealderen er med på å gi tidsdybde til miljøet. Avgrensningen
følger skråningen mot Glomma i øst, se Figur 6-130. I vest overgår kulturmiljøet i dyrket mark som i
sin tur ligger opp mot det visuelt dominerende næringsområdet langs med Rolvsøyveien og Dikeveien.

Figur 6-130: Registreringer i kulturmiljø Omberg og Saxegård. Se vedlegg med SEFRAKtabeller for videre informasjon om bygningene.
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6.17.2 Beskrivelse
Automatisk fredete kulturminner
På en større bergflate sydvest for Ombergveien 47 ligger et helleristningsfelt med en skålgrop, AL
220550-1. Lokaliteten er automatisk fredet, og vitner om bosetning her tilbake til bronsealderen. Også
fra jernalderen skal Omberg ha vært bebodd, noe et registrert gravfelt fra jernalderen vitner om, AL
230783-0. Registeringen er basert på skriftlige kilder om at det skal ha vært et gravfelt på Omberg og
kartfestingen er omtrentlig. Søk etter eksakt lokalisering av gravfeltet er ikke foretatt og det er uklart
om gravminnene er synlige på markoverflaten. Lokaliteten har derfor uavklart vernestatus.
Nyere tids kulturminner
I forhold til nyere tids kulturminner er kulturmiljøets kjerne den godt bevarte gårdsbebyggelsen fra
1800-tallet på Omberg respektive Saxegård, se Figur 6-133 og Figur 6-134. Saxegård ble skilt ut fra
Omberg en gang på 1400-tallet og bebyggelsen har siden vokst frem omkring en felles gårdsveg som
tidligere var en del av et gammelt vegfar [12], se Figur 6-131. Enkelte av bolighusene og låvene
stammer fra før 1850. Begge gårdstunene har bevart bolig- og uthusbebyggelse fra 1800-tallet.
Våningshuset på Omberg (SEFRAK-ID 01063103010) ble bygd i 1814 samtidig som flere
driftsbygninger, hvorav en er bevart (SEFRAK-ID 01063103012). På Saksegård, som ligger ut mot
dyrket mark i vest, står et tun med intakt form og historisk bebyggelse. Våningshuset her skal ifølge
SEFRAK-registeret være oppført på 1800-tallets andre kvartal.
I dag preges området i stor grad av beskjedne sveitserhus fra sent 1800- og tidlig 1900-tallet, som
ligger blant nyere boliger fra etterkrigstid. De eldre boligene ble i hovedsak oppført som
arbeiderboliger i forbindelse med at teglverkene og sagbruksindustrien vokste frem langs Glommas
elvebredder fra 1860 og fremover. Plasseringen av dem, på en bergknaus hvor jorda ikke var dyrkbar,
var typisk for tiden og forteller om overgangen fra et jordbrukspreget samfunn til industrialismen.

Figur 6-131 «Saxegaard» og Omberg samt øvrige gårder på østre Rolvsøy. Kart fra 1774. Kilde:
Kartverket.
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Figur 6-132 Ombergtunene i 1956 (til venstre), og Ombergveien/Saxegårdsveien fra 1963 (til
høyre). Kilde: Østfold fylkes billedarkiv.

Figur 6-133 Bolighus med halvvalmet tak fra
1800-tallets tredje kvartal (SEFRAK-ID
01063103005). Foto: 2G

Figur 6-134 Nyere bolig ved siden av uthus
(SEFRAK-ID 01063103028, 01063103029) fra
1800-tallet oppført med formål om å passe
inn i nærmiljøet. Foto: 2G

6.17.3 Verdi
Det er bevart et helleristningsfelt med en skålgrop. Helleristningsfeltet er representativt for perioden,
men samtidig består den kun av en enkelt ristning. En gravhaug fra jernalderen er registrert i
Askeladden, men det er uklart hvor denne ligger eller om den er bevart. Verdien for arkeologi vurderes
derfor som liten.
Kulturmiljøet Omberg og Saxegård er ellers et godt eksempel på hvordan mindre elvenære gårdsbruk
ble utbygget i forbindelse med at industrialismen og sagbruksindustrien bidro til befolkningsveksten i
området i andre halvdel av 1800-tallet. Tunenes beliggenhet ved høydedraget og flere av bygningenes
markante plassering gjør miljøet til et tydelig blikkfang i landskapet, hvilket bidratt til at det er trukket
fram som regionalt verdifullt kulturlandskap på temakart i fylkesplanen. Den enhetlige historiske
bebyggelsen har i tillegg kulturhistoriske kvaliteter ved at den er representativ for regionen og epoken
rett før og etter industrialismen. Samtidig oppleves kulturmiljøet, som følge av en utbyggingsprosess i
etterkrigstid, noe fragmentert med redusert historiske lesbarhet. Kulturmiljøet vurderes derfor til å ha
liten til middels kulturhistorisk verdi.
Liten Middels Stor

6.17.4 Omfang og konsekvens
Alle alternativer
Tiltaket følger eksisterende jernbanelinje frem til slutt strekning bak en svak fylling i nord-sydlig retning
og kommer ikke i direkte konflikt med kulturminner i kulturmiljøet. Det ligger imidlertid innenfor visuelt
influensområde til gårdsbebyggelsen i kulturmiljøet. På grunn av terrengplassering og at det allerede i
utgangspunktet går en jernbanelinje der har alternativet marginalt større fjernvirkning. Tiltaket
vurderes på grunn av dette å ikke ha noen utslagsgivende innvirkning på opplevelsen eller den
historiske lesbarheten av kulturmiljøet.
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Kulturmiljøet blir ikke berørt av tiltaket.
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 6-135 Alternativ 2a i fugleperspektiv sett fra øst. Begge alternativer legges i samme
korridor som dagens jernbanelinje og vurderes ikke ha noen påvirkning på kulturmiljøet som
skiller seg fra dagens situasjon. Røde bygninger rives (basert på foreløpige vurderinger, se
kapittel 3.2 Usikkerhet).
0-alternativet
0-alternativet er dagens situasjon med fortsatt bruk av eksisterende jernbanelinje og veg. Det
planlegges flere infrastrukturtiltak i området men det foreligger ingen vedtatte planer som vurderes
forandre konsekvensen. Alternativet har ingen konsekvens.
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6.18 Oppsummering av konsekvenser
6.18.1 Område Seut–Kiæråsen
Tabell 6-1 inneholder en oppsummering av kulturmiljøenes verdi, samt omfang og konsekvens for de
alternativ som er utredet innenfor delstrekningen. Begrunnelsen til rangeringen bygger på forskjeller
som ikke har vært utslagsgivende på omfangsvurderingen.
Tabell 6-1 Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Seut–
Kiæråsen, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene.
Verdi

Alternativ 2a + 1

Alternativ 6b + 1

Alternativ 6b + 2

Alternativ 6b + 3

Omfang

Konsekvens

Omfang

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

Konsekvens

Kulturmiljø 1
Seut-Labråten
Kulturmiljø 2
Trosvik
Kulturmiljø 3
Frydenberg

L

Intet

0

Intet

0

Intet

0

Intet

0

S

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

Middels
negativt

--

M/S

---

Middels
til stor
negativt
Stort
negativt

---

Middels
til stor
negativt
Stort
negativt

---

M/S

Middels
til stor
negativt
Stort
negativt

---

Kulturmiljø 4
GlemmenTrara-Grønli
Kulturmiljø 5
Grønli haveby
Kulturmiljø 6
Apenesfjellet
Kulturmiljø 7
St. Croix

Middels
til stor
negativt
Stort
negativt
Lite
negativt
Intet

-

Lite
negativt
Intet

-

Lite
negativt
Intet

-

Lite
negativt
Intet

-

Kulturmiljø 8
Bydalen og
Lahelle

M

L/M
M/S
M/S

Samlet konsekvens
Rangering

---

0

Lite til
middels
negativt
Lite
negativt

---2

---

0

Lite til
middels
negativt
Lite
negativt

---3

---

0

Lite til
middels
negativt
Lite
negativt

---1

---

0

Lite til
middels
negativt
Lite
negativt

---1
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6.18.2 Område Kiæråsen–Rolvsøy
Tabell 6-2 inneholder en oppsummering av kulturmiljøenes verdi, samt omfang og konsekvens for de
alternativ som er utredet innenfor delstrekningen.
Tabell 6-2 Oppsummering av omfang og konsekvens for delområdene i område Kiæråsen–
Rolvsøy, samt samlet konsekvens og rangering for alternativene.
Verdi
Kulturmiljø 9
Gamle kirkevei
Kulturmiljø 10
Glemmen
kirkested
Kulturmiljø 11
Glemmen
østre
Kulturmiljø 12
Lisleby
Kulturmiljø 13
Nøkleby
Kulturmiljø 14
Rå
Kulturmiljø 15
Hauge
Kulturmiljø 16
OmbergSaxegård

Alternativ 2a

Alternativ 4a

Omfang

Konsekvens

Omfang

Konsekvens

L

Intet

0

Intet

0

S

Intet

0

Lite negativt

-/--

L

Intet

0

Stort negativt

-

M

--

Intet

0

L/M

Middels til stort
negativt
Intet

0

Intet

0

L/M

Intet

0

Intet

0

Middels til stor

--

--

Intet

0

Middels
negativt
Intet

M
L/M

Samlet konsekvens
Rangering

-2

0
-/-1

6.19 Konsekvenser i anleggsperioden
For temaet 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.
Anleggsvirksomhet kan også gi skader på automatisk fredete kulturminner i umiddelbar nærhet av
traséen 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.
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 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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6.19.1 Område Seut–Kiæråsen
Ved Trosvik hageanlegg og inskripsjoner kan det bli fare for unødvendig tap av kulturverdier ved
uvøren maskindrift utenfor traséen. I tillegg til fysisk sikring, blir kulturminnet med nødvendig
sikringsareal lagt inn i anleggsdokumenter. I forbindelse med anlegging og etablering av ny stasjon på
Grønli, hvor et stort antall bygninger ligger tett opp mot anleggsområde, må kulturhistorisk bebyggelse
være tydelig merket med nødvendig sikringsareal. Ved tunnelspregning under Bratliparken bør
anlegget fra 2. verdenskrig åpnes og overvåkes mht. mulige vibrasjonsskader.
6.19.2 Område Kiæråsen–Rolvsøy
Det vil i forbindelse med tunnelspregning (alternativ 4a) kunne oppstå utfordringer knyttet til mulige
vibrasjoner i Gamle Glemmen kirke, hvilket kan føre til skader på konstruksjon og interiør. Arbeidet
bør overvåkes mht. vibrasjoner. Arkeologiske kulturminner som ligger opp mot endelig trasé, ved
Hauge, Nøkleby og jordet syd for Rolvøy godsterminal, skal sikres under anleggsperioden for å unngå
unødvendig tap av kulturverdier. Det er særlig helleristningsfelt dette gjelder, som stedvis ligger nært
opp til traseen.

6.20 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, kan i senere fase
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.
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7 FORSLAG TIL AVBØTENDE OG KOMPENSERENDE
TILTAK
7.1

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 bidra med 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 god dokumentasjon være et mulig
avbøtende 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 ved Lisleby,
og jernbanestasjoner inngår i en fremtidsrettet bruk.
Revegetasjon og opprusting av atkomstveger og -stier som sikrer tilgjengelighet og ivaretar
opplevelsen av kulturmiljøer vil være forbedrende tiltak, f.eks. i forbindelse med Cicignoninskripsjonene.

7.2

Kulturmiljø Trosvik

Som avbøtende tiltak anbefales at man i videre detaljering i en senere planfase optimaliserer gang- og
sykkelvegen inntil Trosvik slik at man unngår å berøre inskripsjonene. Videre vil en arkeologisk
utgraving av det gamle hageanlegget nede på jordet kunne gi stor kulturhistorisk merverdi om
herregården Trosvik, og slik kompensere tiltaket.
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Kulturmiljø Frydenberg

Kulturmiljøet inneholder et stort antall 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. Dette vil kunne redusere omfanget og dermed
konsekvensene. Utforming av støyskjermer bør tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til
materialvalg.

7.4

Kulturmiljø Glemmen – Trara – Grønli

Kulturmiljøet inneholder et stort antall kulturhistorisk verdifulle enkeltobjekter som om mulig bør søkes
bevart. Detaljering i senere planfase anbefales for optimalisering av ytre anleggsområder for å unngå
direkte berøring av enkelte bygninger. Dette gjelder for eksempel Traraveien 3 (Røde Mølle»),
Traraveien 7, Traraveien 2 som er det tidligere herredshuset (sistnevnte bevares i alternativ 2a + 1),
samt Glemmengata 71. Alternativt kan de flyttes til annen plass for å unngå konflikt med
anleggsgjennomføring, midlertidig eller permanent. Disse avbøtende tiltakene vil kunne redusere
omfanget og dermed påvirke konsekvensene. Ivaretakelse av enkelte bygninger med slik
lokalhistorisk verdi gir kontinuitet til stedet og vil kunne bli positive bidrag i fremtidige
byutviklingsprosjekter.
Det er positivt for forståelsen av kulturmiljøet at Trarakrysset, sett som vegfar, ivaretas. Som
kompenserende tiltak foreslås reetablering av «Traraeika» samt informasjonsskilt ved stasjonen med
informasjon om hvilke kulturhistoriske bygninger og miljøer som er tapt i det området.

7.5

Kulturmiljø St. Croix

Som avbøtende tiltak anbefales at i videre detaljering i senere planfase søke ivaretakelse av St. Croix
gate 15 (som ligger innenfor hensynssone bevaring). Et annet avbøtende tiltak er at det lille
parkanlegget vest for denne bygning reetableres. Dette vil kunne redusere omfanget og dermed
konsekvensene. Videre vil, som et kompenserende tiltak, en ivaretakelse av jernbanens kurvatur som
et strukturerende innslag kunne bidra positivt ved fremtidig utbygging av området.

7.6

Kulturmiljø Glemmen kirkested

Reetablering av grøntområde og trær som blir berørt av tiltaket i alternativ 4a vil kunne forsterke de
verdier av kulturmiljøet som knyttes til opplevelsen av et avsondret sted med lang tidsdybde. Dette vil
redusere de negative aspektene ved tiltaket. I forbindelse med anleggsarbeider og tunnelsprengning
bør middelalderkirken overvåkes med hensyn til vibrasjoner.

7.7

Kulturmiljø Lisleby

Nytt dobbeltspor vil ha stor barrierevirkning i kulturmiljøet. Utforming av støyskjermer etc. bør som
kompenserende tiltak tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til materialvalg og skala.

7.8

Kulturmiljø Hauge

Som avbøtende tiltak anbefales at planlagt riggområde i videre detaljering vurderes flyttet slik at man
unngår konflikt med de automatisk fredete helleristningsfeltene. Dette vil redusere omfanget og
dermed redusere den negative konsekvensen av tiltaket.
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8 OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
Generelt er Østfold et fylke med stort potensiale for nye funn av arkeologiske kulturminner og i alle
ubebygde områder er det sannsynlig at kulturminner kan finnes bevart under bakken. Planområdet er
for øvrig i stor grad allerede utbygd og eventuelle kulturminner er således fjernet ved tidligere tiltak.
Størst potensiale har i denne sammenhengen Omberg - Saxegård, Hauge og Råbekken hvor det
fortsatt finnes en del dyrka mark. På grunn av den store mengden helleristninger innenfor planområdet
kan det også forventes nyregistreringer av disse, særlig på ubebygde bergflater. Ved fjerning av
gården Glemmen Østre kan det heller ikke utelukkes at det fortsatt finnes bevarte arkeologiske spor
på tunet eller ved bygningene som vil måtte dokumenteres ved arkeologiske utgravninger.
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.
Det sjeldne anlegget på Trosvik bør undersøkes med en arkeologisk utgravning for å konstatere
utforming og materialbruk, og for å dokumentere eventuelle andre levninger.
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 mai 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 Seut-Labråten

Kulturminne
BOLIGHUS, ONSØYVEIEN 89
BOLIGHUS, LABRÅTEN GÅRD, ONSØYVEIEN 87
BRYGGERHUS, LABRÅTEN GÅRD, ONSØYVEIEN 87
VEDSKJUL, LABRÅTEN GÅRD, ONSØYVEIEN 87
STABBUR, LABRÅTEN GÅRD
LÅVE, LABRÅTEN GÅRD
BOLIGHUS, ONSØYVEIEN 60
BOLIGHUS, ONSØYVEIEN 58
BOLIG, ONSØYVN. 54 (KLYVER-HUSET)
BOLIG, TROSVIKHAVNA 26
UTHUS, TROSVIKHAVNA 26
BOLIG, TROSVIKHAVNA 24
BOLIG, BRYGGERHUS, ONSØYVEIEN 70
UTHUS, ONSØYVEIEN 70
BOLIGHUS, ONSØYV. 68
UTHUS, ONSØYV. 66
BOLIGHUS, ONSØYV. 66
BOLIG, ONSØYVEIEN 66B
UTHUS, ONSØYVEIEN 66C
UTHUS, SEUTVN. 54
BOLIGHUS, SEUTVN. 54
BOLIGHUS, SEUTVN. 48
BOLIGHUS, SEUTVN. 42
UTHUS, SEUTVN. 42
HØNEHUS, TROSVIKHAVNA 25
BRYGGERHUS, TROSVIKHAVNA 25
BOLIG, TROSVIKHAVNA 25
BOLIG, TROSVIKHAVNA 20
UTHUS, LUNDESTADTOPPEN 4
BOLIGHUS, LUNDESTADTOPPEN 4
BOLIGHUS, LUNDESTADTOPPEN 18
BOLIGHUS, LUNDESTADTOPPEN 20
BOLIGHUS, LUNDESTADTOPPEN 6.

Kulturmiljø 2 Trosvik

Kulturminne
BOLIGHUS, SOLVAAR, FJELSBERG 1
BOLIGHUS, FJELLBERG 2
BOLIGHUS, FJELLBERG 3
BOLIGHUS, FJELDBERG 6
BOLIGHUS, FJELLBERG 7
BOLIGHUS, RØIS, FJELLBERG 8.
BOLIGHUS, FJELDBERG 11
UTHUS, TEGLVERKSVN. 31
BOLIGHUS, SAGBRUKSVN. 4
BOLIGHS, SAGBRUKSV. 2
REDSKAPSBOD, SAGBRUKSVEIEN 4
BOLIGHUS, SOLHAUG, FJELLBERG 4
UTHUS, RØIS, FJELLBERG 8
UTHUS, FJELDBERG 11
UTHUS, FJELLBERG 13.
SKOLE, TROSVIK SKOLE

Datering
184
174
174
184
184
191
191
191
184
184
184
184
184
184
184
184
183
183
183
183
182
182
183
184
184
184
184
184
184
184
184
184
183
184

SEFRAK-ID
01060504007
01060504001
01060504002
01060504003
01060504006
01060504005
01060503007
01060503005
01060502001
01060502005
01060502006
01060502008
01060502013
01060502014
01060502015
01060504016
01060504020
01060504019
01060502016
01060502012
01060404034
01060404033
01060404030
01060404031
01060404032
01060502004
01060502003
01060502002
01060502007
01060404029
01060404028
01060404027
01060404020
01060404021

Datering
184
184
184
191
184
183
184
184
184
191
184
183
183
190
191
191

SEFRAK-ID
01060404009
01060404007
01060404005
01060404017
01060404019
01060404003
01060404025
01060404016
01060404010
01060404012
01060404011
01060404001
01060404004
01060404026
01060404022
01060501006
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STABBUR, TROSVIK HOVEDGÅRD
BOLIGHUS, TROSVIK HOVEDGÅRD
LÅVE M/STEINFJØS, TROSVIK HOVEDGÅRD
BOLIG, VEUMVEIEN 36
LÅVE, VEUMVEIEN 36
STALL, TROSVIK HOVEDGÅRD
POTETHUS, TROSVIG HOVEDGÅRD
UTHUS, FJELBERG 4

Kulturmiljø 3 Frydenberg

Kulturminne
BOLIGHUS, BRUNSGT. 6
BOLIGHUS, FINN HOVSGT. 5
BOLIGHUS, FINN HOVSGT. 9
BOLIGHUS, FRYDENBERGGATA 4
BOLIGHUS, FRYDENBERGGATA 10
BOLIGHUS, HJØRNERØDGT. 6 (SCHIEGÅRDEN)
BOLIGHUS, HJØRNERØDGT. 7
BOLIGHUS, HJØRNERØDGATE 12
BOLIGHUS, MYRAGT. 14.
BOLIGHUS, MYRAGATA 16
BOLIGHUS, MYRGATA 17
BUTIKK/BOLIGHUS, MYRAGT.19.
BOLIGHUS/BUTIKK, MYRAGT.21.
BOLIGHUS, MYRAGT. 22
BOLIGHUS, MYRAGT. 23
BOLIGHUS, MYRAGT. 26
BOLIGHUS, MYRGATA 29
BOLIGHUS, MYRAGT. 31
BOLIGHUS, MYRAGATA 35
BOLIGHUS, MYRAGT. 37
BARNEHJEM. MYRAGT. 39
BOLIGHUS, MYRAGT. 41
BOLIHUS, FINN HOVS GATE 16
BOLIGHUS, FINN HOVS GATE 18
BOLIGHUS, ØSTRE FRYDENBERGVEI 1
BEBOELSESHUS, HJØRNERØD GT. 11.
BOLIGHUS, HJØRNERØDGT. 13
BOLIGHUS, HJØRNERØD GT. 15.
BOLIGHUS/BRYGGERHUS, HJØRNERØDGT. 16
BOLIGHUS, ØSTRE FRYDENBERGGT. 3.
BOLIGHUS, FRYDENBERGGATE 7
BOLIGHUS, HJØRNERØDGT. 17 (PRØYSHUSET)
BUTIKK OG BOLIGHUS, MULVADSGT. 2.
BOLIGHUS, HUTHSGATE 6
BAKGÅRD, ØSTRE FRYDENBERGVEI 1
BOLIGHUS, ETTULVADSGATE 12
BOLIGHUS, MULVADSGT. 8
BOLIGHUS, MULVADSGT. 10
BRYGGERHUS, FOSSUMV. 6
BOLIG, FOSSUMVEIEN 10
BOLIG, BJØRNDALSVEIEN 6
BOLIG, FURUHOLTVEIEN 7
UTHUS, FURUHOLTVEIEN 7
UTHUS, BJØRNDALSVEIEN 6
BOLIGHUS, FOSSUMV. 6
BOLIGHUS, FOSSUMV. 11
BOLIG, KNIPLEVEIEN 14.
UTHUS, KNIPLEVEIEN 14
BOLIG, FRYDENBERSGSTIEN 23.
UTHUS, FRYDENBERGSTIEN 23.
BOLIG, DANSKEVEIEN 1.
BOLIG, VESTRE FRYDENBERGVEI 23.
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183
183
174
183
183
174
174
190

01060501009
01060501007
01060501008
01060705006
01060705007
01060501010
01060501011
01060404002

Datering
184
184
184
184
184
183
183
183
194
190
0
191
192
183
183
184
183
0
184
183
191
191
184
184
184
183
184
184
184
184
184
183
184
181
184
184
184
184
191
183
184
184
184
191
184
184
191
191
184
184
182
191

SEFRAK-ID
01060401025
01060401029
01060401030
01060401033
01060401034
01060401018
01060401028
01060401036
01060401006
01060401011
01060401032
01060401008
01060401009
01060401014
01060401015
01060401016
01060401031
01060401020
01060401021
01060401017
01060401023
01060401027
01060401139
01060401138
01060401141
01060401108
01060401112
01060401107
01060401161
01060401152
01060401140
01060401113
01060401156
01060401148
01060401142
01060401137
01060401129
01060401125
01060702017
01060702024
01060702004
01060702021
01060702022
01060702005
01060702016
01060702015
01060702070
01060702071
01060702059
01060702060
01060702065
01060702064
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BOLIG, VESTRE FRYDENBERGVEI 11.
BOLIGHUS, KNIPLEVEIEN 20
UTHUS, KNIPLEVEIEN 20
UTHUS, DANSKEVEIEN 3.
BOLIG, DANSKEVEIEN 11.
UTHUS, VESTRE FRYDENBERGVEI 19.
BOLIG, VESTRE FRYDENBERGVEI 19.
UTHUS/BOLIG, FOSSUMVEIEN 10
BRYGGERHUS/BOLIG, KNIPLEVEIEN 23
BOLIG, KNIPLEVEIEN 23
BOLIG, KNIPLEVEIEN 21
BOLIGHUS, KNIPLEVEIEN 17
BOLIGHUS, KNIPLEVEIEN 8
BOLIG, KNIPLEVEIEN 6
UTHUS, KNIPLEV. 6
BOLIGHUS, MULVADSGATE 16
BOLIGHUS, BAKERIKROKEN 3
BOLIGHUS, BAKERIKROKEN 1
SKJUL, BAKERIKROKEN_1
UTHUS, BARNEHJEMMET, MYRAGT. 39
BOLIGHUS, ØSTRE FRYDENBERG 11
BOLIGHUS, FRYDENBERGSTIEN 2 (KARENHUSET)
BOLIGHUS, FRYDENBERGSTIEN 4.
BOLIGHUS, FRYDENBERGSTIEN 6, (LAPPESTUA).
BOLIG, FRYDENBERGSTIEN 11 B.
UTHUS, FRYDENBERGSTIEN 10.
BOLIG, FRYDENBERGSTIEN 10.
BOLIGHUS VALHALLS GATE 65
UTHUSBYGNING, VALHALLS GATE 65
BOLIGHUS, ØSTRE FRYDENBERGV. 14
BOLIGHUS, ØSTRE FRYDENBERGV. 25
BOLIG, SEMBS GATA 8A
BOLIG, SEMBS GATE 8B
BOLIGHUS. MYRAGT. 43B
BOLIG, VALKYRIEGT. 7,
UTHUS, BRYGGERHUS, GLEMMENGATA 75
BOLIG, GLEMMENGATA 75, (RIDDERHUSET)
BOLIG, GLEMMENGATA 73
BOLIGHUS, ØSTRE FRYDENBERGV. 19
UTHUS, ØSTRE FRYDENBERGV. 19
BOLIGHUS, ØSTRE FRYDENBERGV. 21
BOLIGHUS, ØSTRE FRYDENBVERGV. 23
UTHUS, SEMBS GATE 8A
UTHUS, VALLHALLGATE 59
BOLIGHUS, VALLHALLGATA 59
BOLIG, FRYDENBERGSTIEN 12.
UTHUS, MYRAGT. 14.
BOLIG, KNIPLEVEVEIEN 25

Kulturmiljø 4 Glemmen – Trara - Grønli
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Kulturminne
BOLIGHUS, STEFFENSVEI 14
BOLIG, BJØRNDALSVEIEN 5A
BYGÅRD, FORRETNING (FOTO), BOLIG, BROCKSGATE 18
BYGÅRD, BROCHSGT. 16, 1600 FREDRIKSTAD
BYGÅRD, BROCHSGT. 14
HULTURHUS, BJØRNDALSVEIEN 4 (SANGERHUSET)
BOLIG, ELIAS KRÆMMERS GATE 13 + UTHUS (LARSENGÅRDEN PÅ HAUEN)
BOLIGHUS, GLEMMENGATA 63, TRARA
UTHUS, GLEMMENGATA 63, TRARA
BOLIGHUS, GLEMMENGATA 65, TRARA
BUTIKK, GLEMMENGATA 69 A, TRARA
BOLIGHUS OG BRYGGERHUS, GLEMMENGT. 71, TRARA
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UTHUSBYGNING, MYRAGT. 38
SKOLE, GLEMMENGATA 70
KONTORER, TRARAVN. 2
BOLIG, TRARAVEIEN 8
BOLIG, TRARAVEIEN 8
KONTOR, TRARAVN. 7
BOLIGHUS, GLEMMENGATA 33, 'HØRRA'
BOLIGHUS, GLEMMENGATA 35
BOLIGHUS, GLEMMEN GT. 37
BOLIGHUS, GLEMMEN GT. 39
BOLIGHUS/UTHUS, (NILSEGÅRDEN), GLEMMENGATA 45A
LEIEGÅRD, (NILSEGÅRDEN), GLEMMENGATA 43
BRYGGEHUS, HYBLER OG VASKEROM, GLEMMENGATA 43 (NILSEGÅRDEN)
LEIEGÅRD/FORRETNING, (NILSEGÅRDEN), GLEMMENGATA 43-45
BOLIGHUS, ALVHEIMSGT. 2 'HØRRA'
BOLIGHUS, ALVHEIMVEIEN 4 'HØRRA'
BOLIGHUS, BALDERS GT. 8
BOLIGHUS, GLEMMENGT. 38.
BOLIGHUS, GLEMMENGATA 59
BOLIGHUS, TRARAVN. 3 (MØLLA)
KINO/TEATER, TRARAVN. 3, (MØLLA)
TØMMERMESTERVERKSTED, LAGER, FORRETNING, GLEMMENGATA 45B
KONTOR, TRARAVN. 5
BOLIG, FREMSKRIDT 4
BOLIGHUS, ÅSVEIEN 2
BOLIGHUS, ÅSVEIEN 8
BOLIGHUS, FJELLHØI, ÅSVEIEN 3
BOLIHUS, FURUMOVEIEN 2
BOLIGHUS, FURUMOVEIEN 5A
UTHUS, PRESTVEIEN 12
UTHUS, FURUMOVEIEN 7
BOLIGHUS, FURUMOVEIEN 7
BOLIGHUS, PRESTEVEIEN 14
BOLIGHUS, ÅSVEIEN 18
BOLIGHUS, STRANDSVEI 3 A.
BOLIGHUS, BRYGGERIV. 13
BOLIGHUS, BYGÅRD (MED FLØYBYGG), ASPENES GATA 6
BYGÅRD, BOLIGER, APENESGT.8.
BOLIG, FORRETNING, BRYGGERIV, 15 (HOVEDBYGNI NG)
BOLIG OG FORRETNING (M/FLØYBYGNING).BRYGGERI VN. 17
BOLIG, FORRETNING, ELIAS KRÆMMERSGT. 9
UTHUS, 'SOLHØY', PRESTEVEIEN 4
BOLIGHUS, 'SOLHØY', PRESTEVEIEN 4
BOLIGHUS, PRESTEVEIEN 2
UTHUS, PRESTEVEIEN 2
BOLIGHUS, ÅSVEIEN 1
BOLIGHUS, ØYVIND SØRENSENSGT. 22
BOLIGHUS, STENBRUDDVEIEN 1
BOLIGHUS, STENBRUDDVEIEN 1 A
BOLIGHUS, FURUMOVEIEN 1
BRYGGERHUS, STENBRUDDVEIEN 9,
BOLIGHUS, STENBRUDDVEIEN 9,
BOLIGHUS, 'FINNSTUA', PRESTEVEIEN 12
BOLIG, PRESTVEIEN 12
BOLIG, STEFFENS VEI 6.
UTHUS, STEFFENSVEI 6.
BOLIG, BLOMSTERBERGET 2.
BOLIG, STEFFENS VEI 7.
BOLIGHUS, HUSMORVEIEN 2
BOLIGHUS, GLEMMENGT. 44
BOLIG, ØYVIND SØRENSESNSGATE 8
BOLIGHUS, ARUPSGATE 4
BOLIGHUS, ARUPSGATE 6
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BOLIGHUS, ARUPSGATE 8
UTHUS, ØYVIND SØRENSENSGATE 4
BOLIGHUS, ARUPSGATE 2
UTHUS, ØYVIND SØRENSENSGATE 8
UTHUS, HUSMORVEIEN 2
UTHUS, STEFFENS VEI 7.
UTHUS, BLOMSTERBERGET 2.
BOLIGHUS, STEFFENSVEI 3
BOLIGHUS, STEFFENSVEI 1
BOLIG, STEFFENSVEI 4.
BOLIGHUS ?, GLEMMENGT.36.
BOLIG, ELIAS KRÆMMERS GATE 15, MED UTHUS
BOLIGHUS, FREMSKRIDT 2
BOLIGHUS, GLEMMENGATA 41

Kulturmiljø 5 Grønli hageby

Kulturminne
Datering
Kulturmiljøet inneholder ikke noen SEFRAK-registrerte bygninger.

Kulturmiljø 6 Apenesfjellet

Kulturminne
BYGÅRD, BUTIKK, BOLIG, KONTORER, BRYGGERIVN. 10
BOLIGHUS, BERGGATA 8
BOLIGHUS, ST.OLAVSGT. 33
BOLIGHUS, SVERRESGATE 1
UTHUS, ENGHAUGSGATA 9
BOLIGHUS, ENGHAUGSGATA 9
BOLIGHUS, ENGHAUGSGT. 11, 1600 FREDRIKSTAD.
UTHUS, ENGHAUGSGT. 11, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, ENGHAUGSGT. 15, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, ENGHAUGSGT. 17-19
BOLIGHUS, ENGHAUGSGT. 21, FREDRIKSTAD.
UTHUS, ENGHAUGSGT. 21, 1600 FREDRIKSTAD
BOLIGHUS, BERGGT. 23
BOLIGHUS, BERGGT. 28
BOLIGHUS, BERGGT. 24
BOLIGHUS, BERGGT. 22
SKJUL, MAGNUSGATE 7
BAKGÅRD, ENGHAUGSGT. 18, 1600 FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, BERGGT. 21
BOLIGHUS, BERGGT. 21B
BOLIGHUS, BERGGT. 19
UTHUS, BERGGT. 19
UTHUS, MAGNUSGATE 3
BOLIGHUS, MAGNUSGATE 3
UTHUS II, MAGNUSGATE 1
BOLIGHUS, MAGNUSGATE 1
UTHUS, ENGHAUGSGATA 14, FREDRIKSTAD
BOLIGHUS, BERGGT. 11
BOLIGHUS, BERGGT. 13
UTHUS, ENGHAUGSGT. 10, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, ENGHAUGSGT. 10, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, ENGHAUSGT. 12
BOLIGHUS / KONTOR, MAGNUSGATE 4
UTHUS, MAGNUSGATE 4
UTHUS, MAGNUSGATE 6
BOLIGHUS, BERGGT. 20
BOLIGHUS, BERGGT. 30
BOLIGHUS, AÅPENESGT. 5B
BOLIGHUS, APENESGT. 5B
BYGÅRD, DANIEL LEEGAARDSGT. 4
BYGÅRD, DANIEL LEEGAARDSGT.
FLØYBYGNING, BOLIGER, DANIEL LEEGAARDSGT. 6
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BYGÅRD/LAGER/FORRETNINGER, DANIEL LEEGAARDSG T. 8
BOLIGHUS, SVERRESGATE 15
BOLIGHUS, SVERRESGATE 16
UTHUS, SVERRESGATE 14
BOLIGHUS, SVERRESGATE 12
UTHUS, SVERRESGATE 12
UTHUS/ANNEKS, ARNE STANGEBYESGT. 16
BOLIGHUS, ARNE STANGEBYESGT. 16
BOLIGHUS, ARNE ATANGEBYESGT. 18
BOLIGHUS, ARNE STANGEBYESGT. 20
BOLIGHUS, ATELIER,SKJUL, HÅKONSGATE 9.
BOLIGHUS, HÅKONSGT. 7 (H 7),FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, HÅKONSGATE 14, FREDRIKSTAD.
GARASJE, SKJUL, HÅKONSGATE 14
SKJUL, HÅKONSGATE 12, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, HÅKONSGATE 12, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, HÅKONSGATE 10, FREDRIKSTAD.
ANNEKS / UTHUS, ARNE STANGEBYESGT. 22
BOLIGHUS, ARNE STANGEBYESGT. 22
BOLIGHUS, ARNE STANGEBYESGT. 17
UTHUS, ARNE STANGEBYESGT. 17
BOLIGHUS, ARNE STANGEBYESGT. 19
BUTIKK OG BOLIGHUS, BRYGGERIVEIEN 14
UTHUS, BRYGGERIVEIEN 16
BOLIGHUS, BRYGGERIVEIEN 16
BOLIGHUS, ELIAS KRÆMMERS GATE 7,FREDRIKSTAD.
SKJUL, ELIAS KRÆMMERSGT. 7, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, ELIAS KRÆMMERSGT. 3
BOLIGHUS, ELIAS KRÆMMERSGATE 1 (BLANCHE- GÅRDEN), FREDRIKSTAD.
UTHUS, ARNE STANGEBYESGT. 25
BOLIGHUS, ARNE STANGEBYESGT. 25
BOLIGHUS, ARNE STANGEBYESGT. 23
ANNEKS, ARNE STANGEBYESGT. 23
BOLIGHUS, ELIAS KRÆMMERSGT. 2
BAKGÅRD, ELIAS KRÆMMERSGT. 2
BOLIGHUS, ELIAS KRÆMMERSGT. 4,
BOLIGHUS/BAKGÅRD, E. KRÆMMERSGT. 6
BOLIGHUS, ELIAS KRÆMMERSGT. 6
UTHUS, ELIAS KRÆMMERSGT. 6
BOLIGHUS, ELIAS KRÆMMERSGT. 8
BOLIGHUS, BERGGT. 2
UTHUS, BERGGT. 2
BOLIGHUS, BERGGT. 4
BOLIGHUS, BERGGT. 6
BOLIGHUS, BERGGT. 12
BOLIGHUS OG UTHUS, HARALD HÅRFAGRESGT. 8
BOLIGHUS, SVERRESGATE 3
UTHUS, SVERRESGATE 3
HUS (DET GML. BADET), BADEHUSV. 15
BOLIGHUS, SVERRESGT. 2B (SLOTTET)
BOLIGHUS, HARALD HÅRFAGRESGT. 10
BOLIGHUS, SVERRESGT. 2A
BOLIGHUS, BERGGT. 14
BOLIG/UTHUS, BERGGT. 14
BOLIGHUS, BERGGT. 16
BOLIGHUS, HARALD HÅRFAGRESGT. 9
UTHUS, SVERRESGT. 5
BOLIGHUS, SVERRESGATE 5
BOLIGHUS, BERGGATA 18
UTHUS, MAGNUSGT. 8
BOLIGHUS, SVERRESGATE 4
BOLIGHUS, HARALD HÅRFAGRESGT. 13
UTHUS, SVERRESGATE 4
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BOLIGHUS, HÅKONSGATE 8
UTHUS, HÅKONGSGATE 8
UTHUS, HÅKONSGATE 8
BOLIGHUS, HÅKONSGT. 5
SKJUL, HÅKONSGT. 5
BOLIGHUS, HÅKONSGT. 3
BOLIGHUS, MAGNUSGATE 18
SKJUL, MAGNUSGATE 18
BOLIGHUS OG UTHUS, SVERRESGT. 6
BOLIGHUS, SVERRESGT. 8
SKJUL, MAGNUSGATE 14
SKJUL, MAGNUSGT. 12
BOLIGHUS/BUTIKK, MAGNUSGT. 12
BOLIGHUS, MAGNUSGATE 19
BOLIGHUS, MAGNUSGATE 17
SKJUL, MAGNUSGATE 17
SKJUL, MAGNUSGT. 15
BOLIGHUS, MAGNUSGT. 15
SKJUL, MAGNUSGT. 13
BOLIGHUS, MAGNUSGATE 13
BOLIGHUS, SVERRESGATE 13
BOLIGHUS, SVERRESGATE 11
UTHUS, MAGNUSGT. 9, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, MAGNUSGT. 9, FREDRIKSTAD.
UTHUS, MAGNUSGT. 11
BOLIGHUS, MAGNUSGT. 11
BOLIGHUS, MAGNUSGT. 10
BOLIGHUS, SVERRESGT. 9
UTHUS, SVERRESGATE 7
BOLIGHUS, SVERRESGATE 10
UTHUS, MAGNUSGT. 10
BOLIGHUS, ENGHAUSGT. 23
ANNEKS, ARNE STANGEBYESGT. 18
UTHUS, SVERRESGATE 9A
UTHUS, BERGGT. 24
UTHUS, BERGGATA 23
UTHUS, BERGGATA 18
UTHUS, ARNE STANGEBYESGT. 19

Kulturmiljø 7 St. Croix

Kulturminne
HOVED BYGNING, ST. CROIXGT. 12, ST. CROIX HOVEDGÅRD
UTHUS, ST. CROIXGT. 12, ST. CROIX HOVEDGÅRD
BOLIGHUS, ST. CROIXGATA 11
FORENINGSLOKALE, ST CROIXGT. 10 C, WIESE- GÅRDEN.
BOLIGHUS/BUTIKK, ST CROIXGT. 7
BOLIGHUS, ST. CROIXGT. 9
SKOLEBYGNING, ST. CROIX GATE 16.
FLØYBYGNING, ST.CROIX-GT. 16
KONTORLOKALER 'YNGLINGEN', HANS JAKOB NILSENS GT. 7
FORRETNINGSGÅRD OG BOLIG, HANS JACOB NILSENS GATE 9
VERKSTED, HANS JAKOB NILSENS GT. 9
UTHUS, DAMYR 21
ENEBOLIG, DAMYR 27
BOLIG, DAMYR 29
UTHUS, DAMYR 25
BRYGGERHUS, DAMYR 25
BOLIGHUS, DAMYR 25
BOLIGHUS, DAMYR 23
BOLIGHUS, DAMYR 21
BOLIGHUS, DAMYR 19
UTHUS, DAMYR 19
BOLIGHUS, (BRATTMYR), DAMYR 15
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UTHUS, DAMYR 13
BOLIGHUS, DAMYR 13
BOLIGHUS, 'SOLVANG', SPORTSVEIEN 2 A
UTHUS, 'SOLVANG', SPORTSVEIEN 2 A
UTHUS, SPORTVEIEN 2, GYLDENHEIM
BOLIGHUS, SPORTSVEIEN 2, GYLDENHEIM
BOLIGHUS, DAMYR 7
UTHUS, DAMYR 7
BOLIGHUS, LERDAL, (MAGNUS GÅRDEN),DAMYR 9
BOLIGHUS, (HANSEGÅRDEN), REKTOR WESTERNSGT. 20.
BOLIGHUS, REKTOR WESTERNSGT. 18.
BOLIGHUS, REKTOR WESTERNSGT. 16.
LEIEGÅRD, REKTOR ØSTBYS GATE 5.
BOLIGHUS, REKTOR ØSTBYSGT. 3
UTHUSBYGNING, REKTOR ØSTBYSGT. 3
UTHUSBYGNING, REKTOR ØSTBYSGT. 3
BOLIGHUS, REKTOR ØSTBYESGT. 1.
BOLIGHUS, REKTOR WESTERNS GATE 10 OG 12
UTHUSBYGNING, LÆRER SLAUGSGT. 2
BOLIGHUS, LÆRER SLAUGSGT. 2
BOLIGHUS, REKTOR WESTERNSGT. 14
UTHUSBYGNING, REKTOR WEATERNSGT. 14
BOLIGHUS, LÆRER SLAUGS GATE 4
BOLIGHUS, ('LILLEGÅRD'), DAMYR 31
UTHUS/GARASJE, ('LILLEGÅRD'), DAMYR 31
UTHUS, HANS JACOB NILSENS GATE 9
BOLIGHUS, (BRATTMYR), DAMYR 15

Kulturmiljø 8 Bydalen og Lahellemoen

Kulturminne
BOLIGHUS, ALBERT TORPSV. 10
BOLIGHUS, BYDALSVN. 31, GULDBERG (GULLBÆRR)
BOLIGHUS, BILET, GAMLEVEIEN 6, BJERGET
BOLIGHUS, LAHELLEMOVEIEN 17
BOLIGHUS, LAHELLEMOVEIEN 19.
BOLIGHUS, LAHELLEMOVEIEN 23
BOLIGHUS, LAHELLEMSVN. 53
BOLIGHUS, LAHELLEMOVEIEN 61 A, HØITOMT
BOLIGHUS/BRYGGERHUS, LAHELLEMOVN. 61 B, HØITOMT
BOLIGHUS, ALBERT TORPS VEI 12.
BOLIGHUS, ALBERT TORPS VEI 15.
BOLIGHUS, ALBERT TORPSVEI 16
BEDEHUS, ALBERT TORPSVEI 20
BOLIGHUS, ALBERT TORPS VEI 25.
BOLIGHUS, FJELD, GAMLEVN. 2
BOLIGHUS, REFSNES, GAMLEVEIEN 12
BOLIGHUS, GAMLEVN. 16
BOLIGHUS, SKOMAKERGÅRDEN, LOSJEVEIEN 4
BOLIGHUS, LOSJE VEIEN 6.
BOLIGHUS, AKSEL JACOBSENSVEI 5
BOLIGHUS, BYDALSVEIEN 37
BOLIGHUS, HANNIBALVEIEN 2
BOLIGHUS, HANNIBALVEIEN 3, 'LÅVEN'
BOLIGHUS, GLEMMEN, HJALMAR BJØRGESV. 45
BOLIGHUS, GAMLEVN. 14
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 80, FREDHEIM
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 78
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 74
BOLIG, LILLEBY, LISLEBYVEIEN 72
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 70
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 62
SELSKAPSLOKALE, LISLEBYVEIEN 58
FORRETNINGSGÅRD, LISLEBYVEIEN 52
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01060804009
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01060804001
01060804002
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BOLIGHUS OG KONTOR, LISLEBYVN. 50
BOLIGHUS, LISEBYVEIEN 48
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 46
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 32
BOLIGHUS, STILLOVSV. 31
BOLIGHUS, STILLOVSVEI 27
BOLIGHUS, LUNGÅRD, STILLOVSV. 26
BOLIGHUS, GLITRE, STILLOVSV. 24
BOLIGHUS, BYDALSVEIEN 35
FORENINGSLOKALE, BYDALSVEIEN 34, LOSJEGÅRDEN
BOLIGHUS, LAHELLEMOV. 25
BOLIGHUS, ALBERT TORPSV. 11
LEIEGÅRD, ALBERT TORPS VEI 14.
BOLIGHUS, ALBERT TORPSVEI 17
BOLIG, ALBERT TORPSVEI 19
BOLIGHUS, ALBERT TORPSVEI 21
UTHUS, LAHELLEMOV. 27
BOLIGHUS, LAHELLEMOV. 27
BOLIGHUS, LAHELLEMOVEIEN 34, BILET
BOLIGHUS, LAHELLEMOVEIEN 46A
LEIEGÅRD, LAHELLEMOV. 33
BOLIG, LAHELLEMOVEIEN 29,
BOLIGHUS, LAHELLEMOV. 28
BOLIG, LAHELLEMOVEIEN 26
BOLIGHUS, LEHELLEMOVEIEN 24
BOLIGHUS, LAHELLEMOVEIEN 13
BOLIGHUS, LAHELLEMOVEIEN 12
BRYGGERHUS/UTHUSBYGNING, BILET, BILET- BJERGET, GAMLEVEIEN 6
BOLIGHUS, GAMLEVN. 18
BOLIGHUS, SNARVN. 3
UTHUSBYGNING, SPORTSVN. 18 A
BOLIHUS, SPORTSVN. 18,A
UTHUS, RASMUSVEIEN 4
BOLIGHUS, RASMUSVEIEN 4
BOLIG, RASMUSVEIEN 6
UTHUS, RASMUSVEIEN 3
BOLIGHUS, RASMUSVEIEN 3
BOLIGHUS, SPEIDERVEIEN 31.
BOLIG, BRYGGERIVEIEN 51
BOLIG, BRYGGERIVEIEN 53
BOLIGHUS, ('FJELLSTAD'), BRYGGERIVEIEN 55
BOLIG, SPEIDERVEIEN 22
BOLIG, SPEIDERVEIEN 26.
BOLIGHUS, SPEIDERVEIEN 28.
BOLIGHUS, BRYGGERIVEIEN 59
BOLIG, BRYGGERIVEIEN 61
BOLIGHUS OG UTHUSBYGNING, BRYGGERIVEIEN 56
UTHUS, LOSJE VEIEN 8.
BOLIGHUS, LOSJE VEIEN 8.
BRYGGERHUS/UTHUS, BYGALSVN. 31, GULDBERG (GU LLBÆRR)
UTHUS / VEDSKJUL, SKOMAKERGÅRDEN, LOSJEVN. 4
FREDRIKSTAD BRYGGERI, STENHAMMERVN. 1, NORDLØKKEN
UTHUS, BYDALSVEIEN 35
UTHUS, ALBERT TORPSVN. 10
BOLIGHUS, NICOLAIGT. 4
UTHUS, KAPELLVEIEN 38
BOLIGHUS, KAPELLVEIEN 38
BRYGGERHUS, KAPELLVEIEN 32.
UTHUS, GAMLEVN. 14
UTHUS, LILLEBY, LISLEBYVEIEN 72
BOLIGHUS, GAMLEVN. 18
UTHUS/SKJUL, BILET, LISLEBYVN. 79, LAHELLE- MOEN
BOLIGHUS, BILET, LAHELLEMOEN, LISLEBYVN. 79
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BOLIGHUS, GULDBERG, LISLEBYVEIEN 90
UTHUS/SKJUL,GULDBERG, LISLEBYVEIEN 90
UTHUS, LISLEBYVEIEN 92, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 92, FREDRIKSTAD.
SKJUL/UTHUS, LISLEBYVN. 94
BOLIG, LISLEBYVEIEN 94 (SOLGLØTT).
SKJUL/UTHUS, LISLEBYVN. 94
UTHUS, LISLEBYVEIEN 91, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 91, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, FALLERGÅRDEN, LISLEBYVEIEN 93,
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 95
SKJUL/UTHUS, LISLEBYVN. 95
SKJUL/UTHUS, LISLEBYVN. 97
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 97
BOLIGHUS, KAPEØØVN. 34, 1604 FREDRIKSTAD
UTHUS, KAPELLV. 34, 1604 FR.STAD
BOLIGHUS, KAPELLVEIEN 36.
BOLIGHUS, MISJONSVEIEN 7
BOLIGHUS, MISJONS VEIEN 5.
BOLIGHUS, KAPELLVEIEN 35
UTHUS, ALBERT TORPSVEI 19
UTHUS, ALBERT TORPSVEI 17
BOLIGHUS, MISJONS VEIEN 3.
BOLIGHUS, MISJONSVEIEN 4
BRYGGERHUS, MISJONSVEIEN 4
BOLIGHUS, MISJONSVEIEN 2
BOLIGHUS, MISJONSVEIEN 1
UTHUS, ALBERT TORPSVEI 21
UTHUS, LAHELLEMOV. 33
BOLIGHUS, ØSTHEIM, LISLEBYVEIEN 6, NORDRE LAHELLE
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 64, BILET
UTHUS, EKVANG, SNARVEIEN 1
BOLIGHUS, EKVANG, SNARVEIEN 1
BRYGGERHUS, LISLEBYVEIEN 70
UTHUS/BRYGGERHUS/SOMMERSTUE, REFSNES, GAMLEVEIEN 12
SKJUL, HJALMAR BJØRGESV. 45
HUS, HJALMAR BJØRGESVEI 47
BOLIGHUS, HJALMAR BJØRGESVEI 47,
UTHUS, HJALMAR BJØRGESVEI 47
BOLIGHUS, STILLOVSV. 9
SKJUL, STILLOVSV. 29
BRYGGERHUS, HANNIBALVN. 7
BRYGGERHUS/UTHUS, GAMLEVN. 2, FJELD
BOLIGHUS/SKJUL, KAPELLVEIEN 31
BOLIGHUS, KAPELLV. 28
BOLIGHUS, KAPELLSTIEN 2
UTHUS, KAPELLSTIEN 2, ('KNEKKE-LAURA')
BOLIGHUS, KAPELLVEIEN 30
BOLIGHUS, KAPELLVEIEN 32
UTHUS, KAPELLSTIEN 5
BOLIGHUS, KAPELLSTIEN 5
BOLIGHUS, KAPELLSTIEN 8
BOLIGHUS, KAPELLVEIEN 29.
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 34
UTHUS, LISLEBYVEIEN 36
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 36
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 40
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 42
BOLIGHUS, LISEBYVEIEN 44
SKJUL/BRYGGERHUS/GARASJE, HANNIBALVN. 5
BOLIGHUS, HANNIBALVN. 5
SKJUL, HANNIBALVN. 2
UTHUS, HJALMAR BJØRGESV. 43
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BRYGGERHUS, SØNDRE LAHELLE, HJALMAR BJØRGESV . 43
BOLIGHUS, SØNDRE LAHELLE, HJALMAR BJØRGESV. 43
BOLIGHUS, KAPELLVEIEN 33.
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 54
HØNSEHUS, GAMLEVN. 16
UTHUS, GAMLEVN. 16
BRYGGERHUS/UTHUS, ('FJELLSTAD'), BRYGGERIVEIEN 55
UTHUS, NORDREHAUG, LISLEBYVEIEN 87.
BOLIGHUS, LUNGÅRD, STILLOVSV. 26 (ARREST)
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 52
BRYGGERHUS, GAMLEVEIEN 16
BRYGGERHUS/UTHUS, LAHELLEMOVN. 34, BILET
UTHUS, AKSEL JACOBSENSVEI 5

Kulturmiljø 9 Gamle kirkevei

Kulturminne
BOLIGHUS, 'RØTNE', KIRKEVEIEN 75
BOLIGHUS, KIRKEVEIEN 95
BOLIG, KIRKEVIEN 103
POTETKJELLER, KIRKEVEIEN 103
BOLIGHUS, LIA, KIRKEVEIEN 88
KJELLER/HØYLOFT, LIA, KIRKEVEIEN 88
BOLIGHUS, NØKLEBYLIA ØSTRE, KIRKEVEIEN 65
LÅVE, NØKLEBYLIA ØSTRE, KIRKEVEIEN 65
ALDERSHJEM, GLEMMEN ALDERSHJEM, KIRKEVEIEN 58,
'FATTIGGÅRDEN' OG 'PLEIEHJEMMET'
BOLIGHUS, KIRKEVN. 98

Kulturmiljø 10 Glemmen kirkested

191
191
184
184
184
184
191
182
191
184
184
191
0

Kulturminne
Datering
Kulturmiljøet inneholder ikke noen SEFRAK-registrerte bygninger.

Kulturmiljø 12 Lisleby

Kulturminne
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 133, FREDRIKSTAD
BOLIGHUS, VESTTORP, SØLANDSVEI 21
BOLIGHUS, SØLANDSVN. 22A, FREDRIKSTAD
BOLIGHUS SØLANDSVN. 22B, SØRLI
BOLIGHUS, SOLRIK, HØYOMVEIEN 1
BOLIGHUS, HØIOMVN. 5, (KRÅKEHUSET)
BOLIGHUS, JOHANNES OLSENS VEI 1
BOLIGHUS, FJELD, WITTERBERGVEIEN 2.
BOLIGHUS, VESLEFJELL, NILSEBAKKEN 1.
BOLIGHUS, JOHS. OLSENSVEI 4
BOLIGHUS, JOHANNES OLSENS VEI 5
BOLIGHUS, JOSEFSBAKKEN 1
UTHUS, SØLANDSVEI 26
BOLIGHUS, SØLANDSVEI 26
SKJUL / UTHUS, VINGERBAKKEN 1A

01030803002
01030803001
01060802079
01030805029
01030805015
01030805014
01060804026
01030906002
01030803009
01030805001
01030805013
01060805042
01060805057

Datering
182
184
184
184
183
183
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182
191

SEFRAK-ID
01031001005
01031001015
01031001008
01031001009
01031001006
01031001007
01031001001
01031001002
01030904001

184

01031001021

Kulturminne
KIRKESTUE, ØSTRE GLEMMEN, KIRKEVEIEN 102 A, 'KIRKESTUA'
BOLIGHUS / VÅNINGSBYGNING, ØSTRE GLEMMEN, KIRKEVEIEN 110
BOLIGHUS, KIRKEVEIEN 108
VOGNSKJUL, ØSTRE GLEMMEN, KIRKEVEIEN 102 B, 'SPEIDERSTUA'.
LÅVE, KIRKEV. 100, ØSTRE GLEMMEN
UTHUS, KIRKEVN. 100, ØSTRE GLEMMEN
BOLIGHUS, KIRKEVN. 100, ØSTRE GLEMMEN
MENIGHETSKONTOR/PRESTEKONTOR, ØSTRE GLEMMEN, KIRKEVEIEN 102 A
LÅVE, ØSTRE GLEMMEN, KIRKEVEIEN 110, 'LAGÅRD'.
BRYGGERHUS / SOMMERSTUE, ØSTRE GLEMMEN, KIRKEVEIEN 110
STABBUR, ØSTRE GLEMMEN, KIRKEVEIEN 102 B

Kulturmiljø 11 Glemmen østre
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0
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01030901020
01030905041
01031002015
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01030901106
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BOLIGHUS, LAURITZ JOHNSENSV.1, FREDRIKSTAD
BOLIGHUS, LAURITZ JOHNSENSV. 2, SØRHEIM GODS
UTHUS/SKJUL/BRYGGERHUS, LAURITZ JOHNSONSV. 2 , SØRHEIM GODS
BOLIGHUS, SANENGVEIEN 1 (ENKEVEIEN)
BOLIGHUS, HØIOMVN. 5, 'KRÅKEHUSET'
BOLIGHUS, NILSEBAKKEN 3
BOLIGHUS, VINGERBAKKEN 1A
BOLIGHUS, VINGERBAKKEN 3, ØSTLI
BOLIG, FJELLHEIM, VINGERBAKKEN 4.
BOLIGHUS, FR.STAD
BOLIGHUS, FORENINGS PARKEN, ØSTENSENSVEI 2, SLOTTET
BOLIGHUS, NILSEBAKKEN 4
BOLIGHUS, SKOVLUND, DRØBAKSVEI 2
UTHUS/GJESTEVÆRELSER/VERKSTED, SKOVLUND, DRØBAKSVEI 2
SKJUL/UTHUS, ØSTENSENSVEI 8
BOLIGHUS, LISLEBYSTRANDA 2
BOLIGHUS, LISLEBYSTRANDA 9, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, LISLEBYSTRANDA 11, FREDIKSTAD.
BOLIGHUS, LISLEBYSTRANDA 12, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, LISLEBYSTRANDA 13, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, LISLEBYSTRANDA 14
BOLIGHUS, LISLEBYSTRANDA 15
BOLIGHUS, LISLEBYSTRANDA 16, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, LISLEBYSTRANDA 18, FREDRIKSTAD.
BRYGGERHUS, WITTENBERGVEIEN 1
BOLIGHUS, LISLEBYSTRANDA 1
BOLIGHUS, TRIPPEVN. 3, SANDVIK
BOLIGHUS, WITTENBERGVEIEN 1
BOLIGHUS, KIRKELI, LISLEBYVEIEN 214
BOLIGHUS, SOLBERG, LISLEBYVEIEN 210
BOLIGHUS, VESTGÅRD, LISLEBYVEIEN 205
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 203, OLSTAD
BOLIGHUS, ØDEGÅRD, LISLEBYVN. 201
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 200
VERKSTED, LISLEBYVEIEN 191
BOLIGHUS, OLSTORP, LISLEBYVEIEN 186
FORSAMLINGSLOKALE, LISLEBYVN. 179, LISLEBY AVHOLDSLOKALE
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 178, TORP I GLEMMEN
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 161 'POLITILIERGÅRDEN'
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 159
BOLIGHUS, LESLEBYVEIEN 154
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 147
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 146, FREDRIKSTAD
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 143, MELLEBY
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 142 (PUTTEGÅRDEN)
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 141
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 138
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 137, FREDRIKSTAD
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 136 FREDRIKSTAD
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 135
BOLIGHUS, BERGLI, LISLEBYVEIEN 132
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 130
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 128
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 126 FREDRIKSTAD
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 125, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 123, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 122, MAGNUSGÅRDEN
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 120 B
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 117
BOLIGHUS, TORP, TORPEDALSVEIEN 4 A, MOSSESTUA
BOLIGHUS, TORPEDALSVEIEN 15
BOLIGHUS, TORP, TORPEDALSVEIEN 13
BOLIGHUS, TORP, TORPEDALSVN. 11, SPLEISE- HUSET.
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BOLIGHUS, NILSEBAKKEN 6
BOLIGHUS, FJELLBEKK, NILSEBAKKEN 8.
BOLIGHUS, ØSTENSENSV. 3, FREDRIKSTAD
BOLIG, ØSTENSENSV. 3, FREDRIKSTAD
BOLIGHUS, ÅRBY, ØSTENSENVEIEN 5.
UTHUS/SKJUL, ÅRBU, ØSTENSENSVEI 5.
BOLIGHUS, ØSTENESENSVEI 8
BOLIGHUS, ØSTENSENSVEI 9
BOLIGHUS, ØSTENSENSVEI 14
BOLIG OG UTHUS, ØSTENSENSVEI 14
BOLIGHUS, ØSTENSENSVEI 17
BOLIGHUS, ØSTENSENSVEI 13
BOLIGHUS, WITTENBERGVN. 5
BOLIGHUS, WITTENBERGVEIEN 4, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, TORPLY, TORPEDALSVN. 6
BOLIGHUS, SKJELIN, LISLEBYVN. 195
BOLIGHUS, SØLANDSVEI 30
BOLIGHUS, JOHANNES OLSENS VEI 7
BOLIGHUS, KLØVSTAD
SKOLE, LISLEBYVEIEN 180
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 103
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 105
UTHUS / SKJUL, LISLEBYVEIEN 105
BOLIGHUS, LYSTØ, LISLEBYVEIEN 109
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 107
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 114
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 111
BOLIGHUS, LYSTØ, LISLEBYVEIEN 113
UTHUS / SKJUL, LYSTØ, LISLEBYVEIEN 113
BOLIGHUS, LISLEBY GÅRD, JONSEGÅRDEN, LISLEBYVEIEN 115
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 216
BOLIGHUS, SOLHEIM, LISLEBYVEIEN 209
UTHUS, LISLEBYVEIEN 202, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 202, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 198
BOLIGHUS, FOSSENG, LISLEBYVN. 196
UTHUS, OLSTAD, LISLEBYVN. 203
BRYGGERHUS/UTHUS, SØNDRE KRIKEN, KRIKEN- VEIEN 2
BOLIGHUS, SØNDRE KRIKEN, KRIKENVEIEN 2
BOLIGHUS, FJELLY, LISLEBYVN 208,FREDRIKSTAD.
BRYGGERHUS, SOLBERG, LISLEBYVEIEN 210
BOLIGHUS, LISLEBY STASJON, STASJONSVN. 4, ('STASJONSMESTERBOLIGEN').
SKJUL, SØLANDSVN. 22A, FREDRIKSTAD
BRYGGERHUS, LISLEBYVEIEN 186
BAKERI / KONDITORI OG MANUFAKTUR, OLSTORP, LISLEBYVEIEN 186
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 187
BRYGGERHUS, ØSTHEIM, LISLEBYVEIEN 185
BRYGGERHUS, ØSTGÅRD I GLEMMEN, LISLEBYVN. 190
BOLIGHUS, ØSTGÅRD I GLEMMEN, LISLEBYVN. 190
BOLIGHUS, NORDHEIM, LISLEBYVN. 197
UTHUS, NORDHEIM, LISLEBYVEIEN 197.
BOLIGHUS, GUNHEIM, LISLEBYVN. 199
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 192, FREDRIKSTAD.
UTHUS, LISLEBYVEIEN 192, FREDRIKSTAD.
UTHUS, LISLEBYVEIEN 194, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, JØRNSTAD, LISLEBYVN. 194
BOLIG, SØLANDSVN. 32, ØSTBY
UTHUS, SØLANDSVN. 32, ØSTBY
UTHUS, SØLANDSVN. 30, FREDRIKSTAD
UTHUS, SKJELIN, LISLEBYVN. 195
UTHUS, LISLEBYVEIEN 187
DUEHUS, LISLEBYVEIEN 187
FRISØRSALONG, LISLEBYVEIEN 172
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BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 172
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 174
BRYGGERHUS/SOMMERSTUE, LISLEBYVN. 174
UTHUS, LISLEBYVN. 176
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 176
UTHUS/HØNSEHUS/VEDBOD, LISLEBYVN. 178, FREDRIKSTAD
BOLIGHUS, ØSTHEIM, LISLEBYVEIEN 185
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 170
BOLIGHUS, NÆSS, LISLEBYVEIEN 168 B
BOLIGHUS, PRESTEGÅRDEN, SANENGVN. 2
UTHUS, SANENGVEIEN 1 (ENKEGÅRDEN)
UTHUS, SKJUL, FORENINGSPARKEN, ØSTENSENSVEI 2.
UTHUS, DRØBAKSVEI 5
BOLIGHUS, DRØBAKSVEI 5
BRYGGERHUS/ SOMMERSTUE, KLØVSTAD, HØIOMVN. 11
BRYGGERHUS, ØSTENSENSVEI 9
SKJUL/UTHUS, VESLEFJELL, NILSEBAKKEN 1.
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 144, (HVALERHUSET)
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 145, FREDRIKSTAD
SKJUL/UTHUS, LISLEBYVN. 148 (JULEMOR)
SKJUL/UTHUS, LISLEBYVN. 148 (JULEMOR)
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 148 (JULEMOR)
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 149
SKJUL/UTHUS, ØSTLI, VINGERBAKKEN 3.
SKJUL / UTHUS, FJELD, WITTENBERGVEIEN 2
BOLIGHUS, HJERTERUD, VINGERBAKKEN 5
BOLIGHUS, VINGERBAKKEN 2
SKJUL/ UTHUS, JOHANNES OLSENS VEI 7
BRYGGERHUS, JOHANNES OLSENS VEI 5
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 152, ØSTBY
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 153
UTHUS/SKJUL, LISLEBYVN. 155
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 155
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 157
BRYGGERHUS, JOHS. OLSENSVEI 4
UTHUS, SKJUL, LISLEBYVEIEN 154
BOLIGHUS, PRESTEGÅRDEN, LISLEBYVN. 160
BOLIGHUS, HØIOMVN. 6
UTHUS/SKJUL, LISLEBYVN. 153
SKJUL / UTHUS, LISLEBYSTRANDA 6
BOLIGHUS, LISLEBYSTRANDA 6
BOLIGHUS, LISLEBYSTRANDA 4
BOLIGHUS, LISLEBYSTRANDA 4
BOLIGHUS, LISLEBYSTRANDA 3
BOLIGHUS, TRIPPEVEIEN 1A, FREDRIKSTAD
BOLIGHUS, TRIPPEVEIEN 1
BOLIGBLOKK, HØYOMGÅRDEN, LISLEBYVN.163
UTHUS/SKJUL, LISLEBYBN. 161 'POLITI LIER GÅRDEN'
BRYGGERHUS, LISLEBYVN. 157
UTHUS / SKJUL, LISLEBYVEIEN 133
UTHUS/ SKJUL, LISLEBYVEIEN 119
ENEBOLIG, LISLEBYVEIEN 92
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 121, FREDRIKSTAD.
UTHUS/SKJUL, LISLEBYVN. 121, FREDRIKSTAD.
UTHUS/SKJUL, LISLEBYVEIEN 125, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 131 D, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, LISLEBYV. 131 B
BOLIGHUS, ØSTLUND, LISLEBYVN. 131 A
UTHUS/SKJUL, LISLEBYVN. 131A, ØSTLUND
BOLIGHUS, LISLEBYVN. 131 TOLLERHUSET
UTHUS/SKJUL, LISLEBYV. 122, MAGNUSGÅRDEN
UTHUS/SKJUL, LISLEBYVN. 126, FREDRIKSTAD
SKJUL/UTHUS, LISLEBYVN. 130
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BOLIGHUS, LISLEBYVN. 134
UTHUS/SKJUL, LISLEBYVN. 135, 1600 FREDRIKSTA D
UTHUS / SKJUL, LISLEBYVEIEN 138
UTHUS/SKJUL, LISLEBYVN. 136, FREDRIKSTAD
FORSAMLINGSLOKALE / KAPELL, LISLEBYVN. 140
UTHUS / SKJUL, BERGLI, LISLEBYVN. 132
BOLIGHUS, HAUGEN, LISLEBYSTRANDA 20.
BOLIGHUS, LISLEBYSTRANDA 19, FREDRIKSTAD.
BRYGGERHUS/SOMMERSTUE, LISLEBYVEIEN 189
BOLIGHUS, LISLEBYVEIEN 189
SKJUL/UTHUS, ØSTENSENSV. 3, FREDRIKSTAD
B0LIGHUS, SØLANDSVN. 32, ØSTBY
SKOLE, LISLEBYVEIEN 180
UTEDO, LISLEBYVEIEN 114
BRYGGERHUS, NÆSS, LISLEBYVEIEN 168 A
UTHUS, LISLEBYVEIEN 114
UTEDO, LISLEBYVEIEN 114
BUTIKK/BOLIGHUS, LISLEBYVN. 156
SKJUL/UTHUS, PRESTEGÅRDEN, LISLEBYVEIEN 160
BOLIGHUS, SOLRIK, HØYOMVEIEN 1

Kulturmiljø 13 Nøkleby

Kulturminne
BOLIGHUS, HAUGLIEN, FJELLSTIEN 6
BOLIGHUS, NORDHEIMSV. 5
BOLIGHUS, NORDHEIMSV. 7
BOLIGHUS, NORDHEIMSVEGEN 3, FREDRIKSTAD
BOLIG, NØKKELBYVEIEN 23
BOLIGHUS, NORLI, NØKLEBYVEIEN 25
BOLIGHUS, NØKLEBYVEIEN 26, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, NØKLEBYVEIEN 28
BOLIGHUS, HUSER, NØKLEBYVEIEN 29
BOLIGHUS, SYVERSTAD, NØKLEBYVEIEN 33
BOLIGHUS, NØKLEBYVN. 36
BOLIGHUS, PINNERØDV. 1
BOLIGHUS, NØKLEBY, PINNERØDVN. 3
BOLIGHUS, NØKLEBY, PINNERØVEIEN 4
BOLIGHUS, FAGERTUN, PINNRØDVN. 5, FREDRIKSTAD
BOLIGHUS, NØKLEFJELD, PINNERØDVEIEN 6.
BOLIGHUS, TOMTEVEIEN 22
BOLIGHUS, HUSER, BATTERIVEIEN 6
BOLIGHUS, FJELLET, DRAGONVEIEN 4
BOLIGHUS, FJELDBERG, DRAGONVEIEN 2.
BOLIGHUS, DRAGONVEIEN 1, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, DR. OPSANDSVEI 20
UTHUS / GARASJE, DR. OPSANDSVEI 24
BOLIGHUS, NØKLEBY ØSTRE, FALCHVEIEN 3
BOLIGHUS, ØSTORP, FJELLSTEIN 1
UTHUS/GARASJE, ØSTORP, FJELLSTIEN 1
BOLIGHUS, STENSBY, FJELLSTIEN 5
BOLIGHUS, FJELLSTIEN 8
BOLIGHUS, FJELLSTIEN 9
BOLIGHUS, SKJØNNHAUG, FJELLSTIEN 10
BOLIGHUS, ØSTBERG, FJELLSTIEN 13.
BOLIGHUS, SØRLI, LARS NILSENSVEI 1.
BOLIGHUS, LARS NILSENSVEI 2, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, NØKLEBY ØSTRE, LARS NILSENSVEI 3
BOLIGHUS, ØSTLI, LARS NILSENSVEI 5
BOLIGHUS, HAUGLIEN, LARS NILSENSVEI 6.
BOLIGHUS, HALVORSRØD, LARS NILSENSVEI 11.
BOLIGHUS, ELVHØYDEN, LARS NILSENSVEI 14.
BOLIGHUS, FJELLSTIEN 4
BOLIGHUS, NORDHEIMSV. 9
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BOLIGHUS, SOLBAKKEN, NORDHEIMVEIEN 1.
BOLIG, NØKLEBYSTRANDA 5
BOLIGHUS, NØKLEBYVN. 21
BOLIG, TOMTEVN. 5
BOLIGHUS, NØKLEBYVN. 24
BOLIGHUS, NØKLEBYVN. 38, BEKKEVOLD
BOLIGHUS, NØKLEBYSTRANDA 13, HEIA
BOLIGHUS, FJELDBERG, TOMTEVEIEN 20
BOLIGHUS, TOMTEVEIEN 18, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, HELGEDAHL, TOMTEVEIEN 7
BOLIGHUS, NYTORP, FJELLSTIEN 14
BOLIGHUS, NORDBY, FJELLSTIEN 15
BOLIGHUS, NØKLEBY ØSTRE, FJELLSTIEN 2
BRYGGERHUS, NØKLEBY ØSTRE, FJELLSTIEN 2
BOLIGHUS, FJELLSTIEN 3
BOLIGHUS, EVJEVN. 11
BOLIGHUS, NØKLEBU VESTRE, EVJEVEIEN 14
UTHUS, DR. OPSANDSVEI 22
BOLIGHUS, DR. OPSANDSV. 32B
BOLIGHUS, TORP, DR. OPSANDSVEI 21
BOLIGHUS, TORP, DR. OPSANDSVEI 23
BOLIGHUS, DR. OPSANDSV. 1, BEKKEVOLD
BOLIG, BATTERIVEIEN 4, FREDRIKSTAD.
BOLIGHUS, FJELLSTIEN 7
BOLIGHUS, LARS NILSENSVEI 7, FREDRIKSTAD.
UTHUS/SKJUL, EVJEVN. 11
VOGNSKJUL, NØKLEBY ØSTRE, FALCHVEIEN 3
UTHUS/GARASJE, NORDHEIMSV. 5
UTHUS/SKJUL, NORDHEIMSV. 7
SKJUL / UTHUS, TORP, DR. OPSANDSVEI 23
UTHUS, HAUGLIEN, LARS NILSENSVEI 6.
UTHUS, NØKLEBYVN. 21
UTHUS, SKJØNHAUG, FJELLSTIEN 10
UTHUS, EVJEVN. 1, FAGERTUN
BOLIGHUS, EVJEV. 1 FAGERTUN
BOLIGHUS, NØKLEBYSTRANDA 3
BOLIGHUS, NØKLEBYSTRANDA 3
UTHUS / SKJUL, HEIA, NØKLEBYSTRANDA 13
BRYGGERHUS/VEDSKJUL, NØKLEBYSTRANDA 13, HEIA
BRYGGERHUS/SKJUL, PINNERØDVN. 1
UTHUS, FJELLSTIEN 3
UTHUS/SKJUL, BATTERIVEIEN 8
UTHUS, FJELLSTIEN 7
LITEN BOLIG, FJELLSTIEN 7
UTHUS, NYTORP, FJELLSTIEN 14
BOLIGHUS, TOMTEVN. 22
UTHUS, SKJUL, BATTERIVEIEN 2
UTHUS/ SKJUL, HUSER, NØKLEBYVEIEN 29
BRYGGERHUS, UTHUS, SOLBAKKEN, NORDHEIMVN. 1.
UTHUS/GARASJE, NORDHEIMSV. 3
UTHUS, SKJUL, TOMTEVN. 14
SKJUL/UTHUS, BERG, DRAGONVEIEN 5
UTHUS, FJELLSTIEN 6
UTHUS, NØKLEBYVEIEN 23
UTHUS/SKJUL, HALVORSRØD, LARS NILSENSVEI 11.
UTHUS, NØKLEBYVN. 36

Kulturmiljø 14 Rå

Kulturminne
BOLIG. RÅKOLLVN 2.
DRIFTSBYGNING,RÅKOLLVN 4.
RUIN,BOLIGHUS, RÅKOLLVN 4.
VÅNINGSHUS. RÅKOLLVEIEN 4.
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DRENGESTUE. RÅKOLLVEN 2.
LÅVE, RKOLLVEIEN.
BRYGGERHUS M UTEDO. ROLVSØYVEIEN.246.
BOLIGHUS.ROLVSØYVEIEN 246.

Kulturmiljø 15 Hauge

191
184
191
191

Kulturminne
BOLIGHUS.MEISEVEIEN 1.
BOLIGHUS,SVANEVEIEN 30.
VÅNINGSHUS, HANS NILSEN HAUGES VEI 38.
MUSEUMSBYGNING,H N HAUGESV 39.
ENEBOLIG.DELEVEIEN 10.
UTHUS,SVANEVEIEN 29.
BOLIGHUS. SVANEVEIEN 29.
ENEBOLIG, ORREVEIEN 5.
UTHUS, MEISEVEIEN 1.
BOLIGHUS,MEISEVEIEN 2.
UTHUS, MEISEVEIEN 2.
ENEBOLIG,RAVNEVEIEN 31.
BOLIGHUS.MEISEVEIEN 3.
ENEBOLIG.HALVORSVEI 20.
BRYGGERHUS. HALVORSVEI 20.
ENEBOLIG.HALVORSVEI 3.
BOLIGHUS.RYPEVEIEN 2.
ENEBOLIG. ORREVEIEN 32.
BOLIGHUS.ORREVEIEN 30.
BOLIGHUS, ORREVEIEN 26.
SMIE,HANS N,HAUGESVEI 41.
BRYGGERHUS,HANS N HAUGESVEI 41.
VEDSKJUL/SYKKELBOD.HANS NILSEN HAUGESVEI 41.
VERKSTED/GARASJE.HANS N HAUGES V 41.
VÅNINGSHUS,HANS N.HAUGESVEI 41.
LÅVE, HANS NILSEN HAUGES VEI 40.
VÅNINGSHUS.HANS NILSEN HAUGESVEI 40.
BOLIGHUS.FOSSEKALLVEIEN 13.
BOLIGHUS, FOSSEKALLVEIEN 14.
BOLIGHUS, FOSSEKALLVEIEN 7.
ENEBOLIG.HANS N HAUGESVEI 65.
BOLIGHUS,HANS N HAUGESVEI 73.
GRISEHUS,HANS N HAUGESVEI 77
ENEBOLIG,HANS N.HAUGESVEI 77.
BOLIGHUS.HANS N HAUGESVEI 54.
BRYGGERHUS. TIURVEIEN 1.
ENEBOLIG.TIURVEIEN 1.
UTHUS. HANS N HAUGESVEI 61.
BOLIGHUS. HANS N HAUGESVEI 61.
BOLIGHUS. HANS N HAUGESV 61.
BOLIGHUS. FOSSEKALLVEIEN 6.
BRYGGERHUSET. FOSSEKALLVEIEN. 6.
ENEBOLIG,HANS NILSEN HAUGESVEI 59.
ENEBOLIG,TIURVEIEN 4.
ENEBOLIG,TIURVEIEN 6.
BOLIGHUS.SAMVIRKEVEIEN 5.'
ENEBOLIG,GERDA OG HANS VESTERENG. FOSSEKALLVEIEN 1.
UTHUS,HANS N HAUGESVEI 55.
BRYGGERHUS,HANS NILSEN HAUGESVEI 47.
ENEBOLIG,HANS NILSEN HAUGESVEI 47.
ENEBOLIG,HANS N.HAUGESVEI 44.1611FREDRIKSTAD
ENEBOLIG,STRANDVEIEN 8.
ENEBOLIG,HANS N HAUGESVEI 52B.(LOTTAGÅRDEN)
ENEBOLIG, HANS NILSEN HAUGESVEI 57.
BRYGGERHUS.HANS NILSEN HAUGESVEI 46.
ENEBOLIG.HANS NILSEN HAUGESVEI 46.JAKOBSENS BUTIKK.
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BRYGGERHUS. FOSSEKALLVEIEN 7.
STABBUR.HANS NILSEN HAUGESVEI 41.
UTHUS/BRYGGERHUS,HANS NILSEN HAUGESVEI 65.
ENEBOLIG,HANS N HAUGESVEI 52.1611FREDRIKSTAD

Kulturmiljø 16 Omberg - Saxegård

Kulturminne
STABBUR, SAXEGAARDSVEIEN 46.
DRIFTSBYGNING. SAXEGÅRDSVEIEN 46.
BRYGGERHUS. SAXEGAARDSV 46.
BRYGGERHUS. OMBERGVEIEN 47.
BOLIGHUS, OMBERGVEIEN. 47.
LÅVE.OMBERGVEIEN 64.
BOLIGHUS.OMBERGVEIEN 51.
BRYGGERHUS. OMBERGSVEIEN 49.
BOLIGHUS, OMBERGVEIEN 49.
VOGNSKJUL, OMBERGVEIEN 49.
GARASJE OMBERGVEIEN 59.
DRIFTSBYGNING, OMBERGVEIEN 59.
BRYGGERHUS, OMBERGVEIEN 59
DRIFTSBYGNING. OMBERGVEIEN 59.
VÅNINGSHUS.OMBERGVEIEN 59.
BOLIGHUS. OMBERGVEIEN 57.
BRYGGERHUS_SAXEGAARDSVEIEN 5.
BOLIGHUS. SAXEGAARDSVEIEN 5.
BOLIGHUS. SAXEGAARDSVEIEN 27.
BOLIGHUS.SAXEGAARDSVEIEN 30.
BOLIGHUS. SAXEGAARDSVEIEN 11.
BOLIGHUS. SAXEGAARDVEIEN 13.
BRYGGERHUS,SAXEGAARDVEIEN 15.
BOLIGHUS.SAXEGAARDSVEIEN 15.
BRYGGERHUS, SAXEGAARDVEIEN 12.
BOLIGHUS. SAXEGAARDSVEIEN 14.
BOLIGHUS.SAXEGAARDSVEIEN 25.
BRYGGERHUS.SAXEGAARDSVEIEN 17.
BOLIGHUS.SAXEGAARDVEIEN 17
VÅNINGSHUS, SAXEGÅRDSVEIEN 46.
BOLIGHUS.SAXEGAARDSVEIEN 20.
BOLIGHUS, SAXEGAARDVEIEN 21.
BRYGGERHUS. SAXEGAARDSVEIEN 21
BOLIGHUS.SAXEGÅRDVEIEN 12.
BOLIGHUS, OMBERGVEIEN 55

191
184
191
191
Datering
191
184
191
191
191
181
184
183
183
184
184
191
184
182
182
184
184
184
191
190
184
184
184
184
191
180
184
191
191
182
184
184
184
191
184

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

152 av 157
ICP-16-A-25019
03A
14.11.2018

01063104048
01063104015
01063104039
01063104046
SEFRAK-ID
01063103004
01063103002
01063103003
01063103039
01063103038
01063103008
01063103024
01063103006
01063103005
01063103029
01063103014
01063103013
01063103011
01063103012
01063103010
01063103040
01063103021
01063103020
01063103018
01063103034
01063103022
01063103033
01063103027
01063103026
01063103017
01063103035
01063103019
01063103031
01063103030
01063103001
01063103032
01063103036
01063103037
01063103015
01063103009

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning kulturmiljø

VEDLEGG II VIEWSHED

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

153 av 157
ICP-16-A-25019
03A
14.11.2018

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

154 av 157
ICP-16-A-25019
03A
14.11.2018

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

155 av 157
ICP-16-A-25019
03A
14.11.2018

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

156 av 157
ICP-16-A-25019
03A
14.11.2018

InterCity-prosjektet

Kommunedelplan med
konsekvensutredning Seut–
Rolvsøy, delutredning kulturmiljø

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

157 av 157
ICP-16-A-25019
03A
14.11.2018

ICP-16-A-25019
Utgitt November 2018
Utgave 03A
Utgitt av Bane NOR
Foto 2G, Østfold billedarkiv, Kartverket
Postadresse Bane NOR SF, Postboks 4350, N-2308 Hamar
E-post postmottak@banenor.no

05280

Sentralbord/vakttelefon

