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Bevaring og videreutvikling av grønnstruktur er viktig for flere ulike fagområder, som lokalklima, 
folkehelse, bærekraftig utvikling og naturmangfold. Grønnstruktur bidrar til blant annet bedre 
overvannshåndtering, flomdemping og erosjonsbeskyttelse, biologisk mangfold og skaper gode 
rammer for friluftsliv som er viktig for å skape gode bomiljøer.  
Det er en del grønne arealer innenfor planområdet, men de omfatter i hovedsak mindre, 
fragmenterte restarealer og brakkmark. Utforming, topografi og vegetasjonsstruktur gjør disse lite 
egnet til rekreasjonsformål slik de framstår i dag. Slike områder er allikevel viktige for det biologiske 
mangfoldet. Det må være et mål å videreutvikle disse områdene, tilrettelegge for gode koblinger til 
større grønne områder utenfor planområdet og opparbeide flere egnede plasser for lek og 
rekreasjon i tillegg til fokus på Glommastien.  
 

De viktigste satsingsområdene  

Sted Kategori Nivå 

Alvimdammen Naturmangfold Bevare 

Glommastien Rekreasjon/opplevelse Oppgradere 

Kobling til Langemyr Rekreasjon/fysisk aktivitet Oppgradere 

Ikke stedspesifikt Plass for lek og aktivitet Nye etableringer 

Langs fv 109 Kantvegetasjon/buffer Bevare/opparbeide 

Grønnstruktur og grønne områder er det samlede innslaget av store og små naturpregede 
områder, også i by og tettsteder.  
Analyser av grønnstrukturen forklarer hvordan den er ivaretatt og viser mangler, 
behov og muligheter som legger føringer for å forbedre det som allerede er der. 
Overordnede planer er et viktig verktøy for å se større områder i sammenheng og et 
viktig grunnlag for å sikre detaljene i grønnstrukturen. Grønnstrukturutredningen er 
en delutredning til kommunedelplan for Sandesund-Greåker og er et viktig grunnlag 
inn i arbeidet med plandokumentet og plankart, blant annet med arealbruksfordeling 
og hensynssoner.  

Mål:  

sørge for gode 

forhold for friluftsliv,  

landskapsbilde og 

naturmangfold i 

planområdet. 

 

Elvebredden øst for Sarpsborg mekaniske verksted.
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Planområdet strekker seg mellom fv. 109 og Glomma og Rolvsøysund bru og Sandesundbrua. 
Området består i hovedsak av bebygde områder med småhusbebyggelse mellom fv. 109 og fv.557 og 
større industri-, nærings- og lagerbygninger samt kaianlegg mellom fv. 557 og elvebredden. 
Grønnstrukturen i området består i hovedsak av villahager samt mindre gjengrodde grønne områder. 
Innenfor fokusområdet, området omkring og på nedsiden av fv. 557, er det ingen parker eller 
lekeplasser og lite vegetasjon med unntak av noe uskjøttet kantvegetasjon langs elvebredden. 
Glommastien går igjennom planområdet. Den følger i dag fv. 557 men er ikke skiltet eller tilrettelagt 
som tur- og sykkelsti.  

Generelt 
Natur og grønne strukturer bidrar til naturopplevelser og inspirerer til fysisk aktivitet i naturpregede 
omgivelser i nærområdet. Dette bidrar gjerne til at flere er fysisk aktive. Folkehelseloven setter en 
rekke krav til kommunens ansvar for folkehelsearbeid, blant annet §6 «Kommunen i sitt arbeid med 
kommuneplaner etter plan- og bygningslovens kapittel 11 (skal) fastsette overordnede mål og 
strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor».  
Tur og lek i skog og mark er gratis aktiviteter og gir mulighet for stor grad av sosial likhet i deltakelse 
sammenliknet med annen aktivitet og er en viktig møteplass. En nasjonal levekårsundersøkelse fra 
SSB viser at omtrent 90 % av befolkningen driver med en eller flere former for turgåing og friluftsliv 
gjennom året og med snitt på 2-3 ganger pr. uke. En ny innbyggerundersøkelse gjennomført i fire 
ulike levekårssoner i Sarpsborg viser at et snitt på 18,7 % mener nærhet til natur er positivt ved 
området de bor og et snitt på 4 % mener det er negativt at det er langt til slike områder. Et snitt på 
21,7 % benytter seg av turområder, stier og lysløyper og 11,9 % benytter seg av parker i gåavstand 
fra hjemmet.  
 
For å fremme fysisk aktivitet bør grønnstruktur tilrettelegges slik at de kan benyttes av flest mulig 
uavhengig av alder og ferdighetsnivå. Det skal helst også være tilbud gjennom alle årstidene. Der det 
er gjennomførbart ihht stedets egnethet, muligheter, størrelse og naturgitte egenskaper skal 
forutsetningene om universell utforming følges opp. Områdets naturkvaliteter skal i størst mulig grad 
ivaretas og kostnader for opparbeidelse og vedlikehold må synliggjøres og hensyntas.  
 
 I grønnstrukturene finnes ofte kulturminner som forteller om tidligere tiders virksomhet. Dette kan 
tilføre en ekstra dimensjon til opplevelsen av de ulike områdene.  
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Planområdet og tiltak 
 
Støy: Gjennom arbeidet med kommunedelplanen bør det framkomme hvordan en kan ivareta stille 
områder og håndtere støyutfordringer. Støy kommer fra flere kilder, både fra vei, jernbane og 
industri. Støy fra vei og bane er kartlagt mens fra industrien er det støykartlegging kun for Borg havn. 
Trær, vegetasjon og grøntområder kan være avbøtende tiltak for å dempe støy, men ofte er den 
psykologiske effekten større enn den målbare. I nærfriluftsområder anbefales det en grense på Lden 
50 dB for grønnstruktur1. 
 
Belysning: Stier, parker og områder tilrettelagt for aktivitet bør lyssettes for å ivareta ønsket bruk, 
oversikt og trygghet for ferdsel og opphold. Det bør velges hvitt lys for best mulig fargegjengivelse og 
velges armaturer som bare belyser det som skal belyses for å unngå lysforurensing og blending. Det 
finnes også muligheter for belysning med harefunksjon som stilles inn i ulik hastighet og bruke 
master til markering av avstander som kan være med på å inspirere til fysisk aktivitet. 
 
Dagens situasjon og potensialer: Det er en del grønne arealer innenfor planområdet, men de 
omfattes i hovedsak av små, fragmenterte restarealer og brakkmark. Utforming, topografi og 
vegetasjonsstruktur gjør disse lite egnet til rekreasjonsformål slik de framstår i dag. Gitt at jernbanen 
flyttes vil området rundt Alvimdammen og Yven søndre peke seg ut som områder med størst 
potensial som nærturområde. Her må forholdet mellom biologisk mangfold og tilrettelegging for 
ferdsel veies nøye mot hverandre. Utover dette bør rekreasjonsverdier knyttet til elvefronten og 
Glommastien vies oppmerksomhet i planarbeidet.  
 

 

                                                           
1
 T-1442/2012 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

Brygger og restareal med kantvegetasjon langs elvebredden kan bli fine rasteplasser for Glommastien 
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Generelt 
Det er ikke bare naturmangfoldets verdi i seg selv som leveområde for dyr som bør legges til grunn, 
men også opplevelsesverdien. Slike områder kan være for eksempel være: 

 Områder og vegetasjon som er viktig for rikt dyre- og fugleliv 

 Vegetasjonsbelter med trerekker eller enkelttrær 

 Naturområder som blir svært mye brukt, som for eksempel rasteplasser 

 Naturområder som er knyttet til viktig tradisjons- og historisk verdi. 

Økt utbygging og fortetting i bynære områder legger mye press på slike arealer og det er viktig å 
kartlegge naturmangfoldverdier for å sikre at disse blir ivaretatt i planleggingen og utviklingen av 
området.  
Byer og tettsteder har et annet naturmangfold enn skogområder, men bymiljøer har flere biotoper 
som kan fungere som leveområder for flere ulike arter. Artsmangfoldet er gjerne høyere i middels 
urbaniserte områder, slik som Sandesund-Greåker. For å sikre et godt artsmangfold er det anbefalt 
følgende prinsipper: 

 Avstanden mellom grøntområdene bør være så liten som mulig 

 Det er bedre med færre større arealer enn flere små 

 Grøntområdene bør ha rund form framfor korridor 

 Variasjon i størrelse 

 Bufferområder som f.eks villaområde eller gravlund rundt store grøntområder 

 Biotopmangfold og lokal variasjon videreføres 

 Så mye som mulig av eksisterende biotoper bør spares 

Planområdet og tiltak: 
Dyrket mark: Øst i planområdet ligger gårdsbruket Yven Søndre. Den dyrkede marken til dette 
gårdsbruket er til dels oppstykket og brattlendt, men jorden gir høy avkastning. Gårdsbruket har 
dyrket mark på begge sider av fv. 109. Området syd for fv 109 har i gjeldende arealplan 
næringsformål og i ny arealplan bygge- og anleggsformål. Deler av området nord for fv. 109 er lagt 
inn i ny arealplan som næring framtidig. Det anses derfor som avklart at dette området kan 
bebygges. Formål avklares gjennom arealplanarbeidet. Det igangsettes også planlegging av ny 
tverrforbindelse gjennom dette området.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jordbrukslandskap tilhørende Alvim Søndre sett fra syd mot nord 
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Fremmede arter: Byer og stettsteder har ofte et stort antall fremmede arter som er innført gjennom 
menneskelig aktivitet. Langs elvebredden hvor det har vært havneaktivitet er det også mulighet for 
forekomst av ballastplanter2. Det er viktig at svartlistede arter ikke spres.  
Flytting av masser hvor slike arter finnes må gjøres med aktsomhet slik at de ikke spres. Ofte lever 
fremmede arter fint side om side med naturlig hjemmehørende arter, men noen kan fortrenge 
stedlige arter og forstyrre lokale økosystemer.  

Svartlistede arter innenfor planområdet 

Navn  Navn (latin) Bilde 

Kjempebjørnekjeks Heraclium mantegazzianum 

 
Parkslirekne Falopia japonica 

 
Ormehode Echium vulgare 

 
Canadagullris Solidago canadaensis 

 
Hagelupin Lupinus polyphyllus 

 
Pastinakk Patinaca sativa 

 

                                                           
2
 Ballastplanter er plantearter som er innført til Norge som frø eller røtter i ballast på seilskuter.  
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Dyreliv: Selv om grøntområdene innenfor planområdet er små og fragmenterte er ikke 
artsmangfoldet ubetydelig. Vekslingen mellom åpne og tresatte arealer gir stor variasjon i økologiske 
funksjonsområder. Alle småbiotoper er viktig for genetisk utveksling, kolonisering og ferdsel mellom 
artenes kjerneområder og mindre populasjoner. Det er derfor viktig å beholde deler av disse 
arealene innenfor planområdet.  Blant annet har Alvimdammen et stor biologisk mangfold av både 
fugler, insekter, planter og noen pattedyr. I heftet «Alvimdammen – Sarpsborgs grå perle» er de ulike 
observerte artene listet opp (vedlegg v3). 
Glomma er også en viktig del av planområdets naturmangfold og har et svært rikt vannmiljø. Her 
finner vi blant annet de fleste ferskvannsfisk og saltvannsfisk som tolererer brakkvann, som bl.a. 
skrubbeflyndre og torsk. Elven er også lakseførende helt opp til Sarpsfossen. I tillegg er elven 
beiteområde for svaner og andefugl. Ved forslag om tiltak i elveløpet er det viktig å se på hvordan 
dette påvirker slike arter.  
 
 

Rødlistearter innenfor planområdet 
 

VU=sårbar / NT=nær truet / EN=sterkt truet /CR=kritisk truet /RE=regionalt utdødd 
 

Navn Navn (latin) Status Bilde 

Pattedyr og fugler 

Ilder Mustela putorius VU 

 
Skjeand Anas clypeata NT 

 
Klippedue Columba livia RE 

 
Stær Sturnus vulgaris NT 
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Planter 

Muserumpe Myosurus minimus NT 

 
Møllehøymol Rumex maritimus ssp 

fueginus 
EN 

 
Strykmose Clinclidotus fontinaloides CR  

Fisk 

Ål Anguilla anguilla CR  

 

 

Lokalklimaanalysen for kommunedelplan Sandesund-Greåker er et nyttig grunnlag i arbeidet med 
hvordan grønnstruktur og vegetasjon kan ivaretas og videreutvikles for å forbedre naturgitte forhold. 
Kunnskapen herfra er tatt med inn i arbeidet med dette dokumentet.  
 
Overvannshåndtering 
Generelt: 
Med et klima i endring er flomproblematikk og overvannshåndtering stadig mer aktuelle temaer. 
Grønnstruktur kan være en viktig bidragsyter til å ivareta utfordringer knyttet til dette. Ved god 
overordnet planlegging kan det bidra til en vannforvaltning som ivaretar opplevelses- og 
naturmangfoldverdier og samtidig begrenser risikoen for flom.  
Terrengets helning, vegetasjonstype, dybde, oppbygging av løsmasser og jordsmonn samt 
egenskaper ved fjellgrunn avgjør hvilken kapasitet terrenget har til å ta imot nedbør og hvor rask 
avrenning vil være til bekker og elver. Det må sørges for at vannet ledes bort i trygge flomveier i 
terrenget ved ekstremnedbør.  
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Overordnede prinsipper for overvannshåndtering: 

 Fange opp og infiltrer den minste nedbørsmengden 

 Forsinke og fordrøye større nedbørsmengder 

 Lede store nedbørsmengder trygt på overflaten via sikre flomveger 

Planområdet: 
 Innenfor planområdet vil det være viktig å bevare sprekkdalene på tvers av området som 
avrenningskanaler ved store nedbørsmengder samt tiltak i flomsonen og på flatene mot 
elvebredden. (Mer om temaet i lokalklimaanalysen.) 
Tiltak: 
For å sikre grønnstrukturkvaliteter i by og tettsteder er bruk av blågrønn faktor et godt verktøy. I 
kommunedelplanens bestemmelser bør det settes krav til blågrønn faktor som tas med videre i 
arbeidet med detaljering av delområder i reguleringsplaner og byggesaker. Dette vil sikre kvalitative 
egenskaper for økt opplevelsesverdi og bidra til å begrense andelen tette flater som er viktig for 
infiltrering av overvann. Større tiltak som f.eks bekkeåpninger vil kunne bidra til økt opplevelsesverdi, 
naturmangfold og sikre flomveier i større grøntområder.  
 
Forslag til andre tiltak: 

 Etablere/reetablere utflommingsområder fra bekker og elver 

 Legge inn naturlige utflommingsområder eller fordrøyingsbasseng i lavbrekk i grøntdrag 

 Anlegge regnbed, dammer og våtmarksanlegg 

 Skifte ut tette overflater med permeable overflater 

 
 

 
 
 
 

Torsbekkens utløp i Sandesund 
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Luftkvalitet 
Generelt: 
T-1520 er en retningslinje med statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i 
kommunens arealplanlegging. Kilden til luftforurensing er i hovedsak vegtrafikk og vedfyring. Industri 
kan også være en bidragsyter.  
Planområdet: 
Innenfor planområdet er det særlig aktuelt å se på luftkvalitet langs fv 109 som har høy trafikktetthet 
med ÅDT3 på 18.000 i 2012 ved Alvim samt i områdene ved E6 (Sandesund) hvor NOx  og svevestøv 
kan gi dårligere luftkvalitet. 
Lokalklimaanalysen som er gjennomført for området viser at det ikke er problemer med oppstuvning 
av forurenset luft da kald luft følger sprekkdalene på tvers av planområdet, renner ut i elven og 
følger elven vestover. På nedsiden av fv 109 er det viktig at utluftingskanalene holdes åpne, både av 
hensyn til luftkvalitet og overvannshåndtering.  
Tiltak: 
Luftforurensing forebygges gjennom langsiktig areal og transportplanlegging. Vegetasjon kan bidra 
noe til å bedre lokal luftkvalitet, men er ikke et tiltak for å løse generelle luftforurensningsproblemer. 
Vegetasjon gir i begrenset omfang målbare effekter, men har en positiv effekt på opplevelsen av 
opphold i områder med luftkvalitetsutfordringer. 
 

                                                           
3
 ÅDT=årsdøgntrafikk // summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en veistrekning i året dividert på 

årets dager. 

Fv 109 gjennom Greåker – arbeid med regulering av utvidelser til fire felt er igangsatt 
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Påfølgende presenteres ulike arealtyper og områdekategorier. Første tabell gjennomgår tre 
overordnede arealtyper for både friluftsliv og naturmangfold. Innenfor hver arealtype gjennomgås 
også kort status for planområdet til sist. I den andre tabellen gjennomgås en inndeling av 
grønnstrukturen med områdekvaliteter for friluftsliv.  

 
 FRILUFTSLIV NATURMANGFOLD 

STORE OMRÅDER 

Formål Naturområder, bruksparker, 
nærturområder 

Sikre størst mulig biotop- og artsmangfold 

Innhold Delområder med belysning, stille 
områder maks 50-55 dBA 

Deler av området bevares uten 
tilrettelegging og opparbeidelse 

Beliggenhet 
/størrelse 

+ minst 1 km gange uten å bruke samme 
sti/vei  
+ avstand til bolig  1-0,5 km 

+ minimum 1000 daa 
+ i byggesonen langs vassdrag el. ytterkant 
av byggesonen mot jordbruk / sjø 
+ større, eldre småhusområder med stort 
innslag av hager med variert vegetasjon  

Status Ingen områder over 1000 daa.  Nærmeste erstatningsareal er Langemyr, nord for 
planområdet, (ca 460 daa) hvor man kan gå 1 km uten å bruke samme sti/vei.  

SMÅ OMRÅDER 

Formål Nærpark, grendelekeplass Leveområde for noen arter samt 
enkeltområder i spredningsnettverk for 
planter og dyr. 

Innhold Naturmark / park. Delområder med høy 
grad av opparbeiding. Maks 55 dBA i 
stille soner 

Mindre områder med stort 
biotopmangfold og funksjon som nettverk. 
Midlertidige oppholdssteder og 
streifområder.  

Beliggenhet 
/størrelse 

+ minimum 5 daa (eller 2 x 2,5 daa)  
+ avstand til bolig maks 200 meter 

Over hele byggesonen, variert størrelse. 
Også små biotoper som hule eiketrær. 

Status Ingen områder innenfor planområdet  Flere steder med uskjøttede områder 
skjermet fra forstyrrelser samt noen større 
boligtomter med naturpreg.  

GRØNNE KORRIDORER OG SAMMENHENGER 

Formål Deler av det «myke» transportsystemet 
Knytte sammen små og store turdrag. 

Sikre dyr og planters mulighet til å spre seg 
i landskapet 

Innhold Sammenheng prioriteres foran bredde. 
Mulighet for skigåing om vinteren. 
Belysning på deler av strekningen. 
Variert vegetasjon. Ikke asfaltdekke. 
Skjermes godt mot bebyggelse.  

Grønne drag som turveier og stier samt 
langs elver, bekker, jernbaner og bilveier. 
Trekkveger for elg og rådyr. 

Beliggenhet 
/størrelse 

+ 50-30 meter bredde 
+ Avstand til bolig maks 500 meter 

+ På kryss og tvers av hele byggesonen.  
+ Blågrønn struktur ses i sammenheng.  
+ Bør ha 30-60 meters bredde.   

Status Ingen områder innenfor planområdet 
Det er viktig å ruste opp gangstier på 
tvers av planområdet som leder til 
bussholdeplasser, naturområdet 
Langemyr og skole. Glommastien kan bli 
en attraktiv grønn tursti gjennom 
området. 

Området har godt med korridorer langs 
både vei, elv og jernbanen samt 
småhusbebyggelse med hager. Deler av 
disse korridorene kan ha krevende terreng 
å bevege seg i for noen arter.  
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Naturområder (store områder) 

Generelt Grøntområder med bevart naturpreg (helst stedegen vegetasjon) og stort 
vegetasjonsmangfold. Enkelt tilrettelagt for ferdsel på naturens premisser med 
naturtilpassede stier og løyper. Opplevelseskvalitet knyttet til det urørte og 
ufriserte.  

Status Ingen innenfor planområdet. Langemyr er et naturområde på ca 460 daa nord for 
planområdet som strekker seg nordover fra Tindlund mot Grålum. 

Tiltak Langemyr benyttes som erstatningsareal som natur- og rekreasjonsområde. 
Området skal bevares som naturområde. Det vil være viktig å skape god kobling 
fra planområdet til Langemyr for myke traffikanter. 

Turdrag (grønne korridorer og sammenhenger) 

Generelt Sammenhengende grønnstruktur i byggesonen som gir mulighet for turer i 
naturomgivelser. Bør binde sammen parker, friområder og naturområder.  
Ulik grad av opparbeiding og skjøtsel for variert opplevelseskvalitet. Supplement 
til gang- og sykkelveier. Framkommelighet for rullestolavhengige ivaretas der det 
er mulig og kan evt. suppleres ved tilrettelegging utenom grønnstrukturen.  

Status Glommastien går igjennom planområdet, men følger fv 557 og er ikke tilpasset 
funksjonen som sykkel- og tursti.  Glommastien har stort forbedringspotensial i 
dette området. 

Tiltak Glommastien bør der det er mulig legges nærmere elvebredden, det opparbeides 
rasteplasser med bord og benker og den kobles på kulturminner langs 
strekningen for økt opplevelsesverdi. Så mye som mulig av strekningen bør 
belyses. 

Friområder (små områder) 

Generelt Mye brukte områder som er tilrettelagt og utstyrt for lek og fysisk aktivitet for 
alle aldre. Naturlig eller kultivert trevegetasjon og forsterket bakke for å tåle 
intensiv bruk. Slike områder er viktige sosiale arenaer. Mindre grad av 
opparbeidelse enn parkene. Variert størrelse, innhold og utforming som: 

 Lekeplasser med lekeapparater 

 Skateboardparker, ballbinger eller andre typer nærmiljøanlegg 

 Naturpregede områder med grusstier, naturlig vegetasjon og åpne 
gressflater 

 Ballplass med mulighet for skøyteis om vinteren 

Status Det er altfor liten dekning av leke- og aktivitetsområder innenfor planområdet. 
Alvimhaugen skole er en ren asfaltskole og har ikke tilgang på 100-metersskog 
eller tilsvarende areal for uteskole. Det eneste tilgjengelige utearealet på gress er 
ballbanen syd på Alvimhaugen, ned mot industriområdet. Skolegården mye som 
samlingspunkt for beboere på Alvimhaugen. 

Tiltak Det er behov for oppgradering av disse områdene med mer varierte utearealer 
og/eller gode koblinger til andre grønne uteoppholdsarealer i gåavstand med 
trygg gang- og sykkelvei (se område i Sandesund på temakart).  
Bestemmelser i kommunedelplanen må sette krav til opparbeidelse av nye leke- 
og aktivitetsområder i reguleringsplaner og utbyggingsprosjekter. Området syd på 
Alvim markert med gult på kartvedleggene er satt av til utbygging i ny arealplan, 
tiltenkt barnehage. Denne bør fungere som offentlig tilgjengelig lekeareal også 
utenom åpningstid.  

Parker (små områder) 

Generelt Grøntområder som er anlagt og bevisst utformet med arkitektoniske kvaliteter. 
Kultivert vegetasjon og høy grad av tilrettelegging for ferdsel og aktiviteter. Høyt 
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skjøtselsnivå. Tilrettelegges for intensiv bruk. Gang- og stisammenhenger må 
tilrettelegges for rullestolbrukere.  
Har funksjon som viktig sosial arena for beboere og besøkende 

Status Ingen innenfor planområdet 

Tiltak Områder for lek og aktivitet prioriteres foran parkareal. Noen slike områder kan 
opparbeides som generasjonsparker med arealer til lek og aktivitet i tillegg til 
beplantning og stier med høyt skjøtselsnivå. I forbindelse med nye 
byggeprosjekter settes det krav til opparbeidelse av uteoppholdsarealer til 
opphold.  

 
 
 

 
 
Grønnstruktur og naturmangfold kartlegges overordnet på kommunedelplannivå. Det er i 
grønnstrukturutredningen samlet inn kunnskap om eksisterende grønnstruktur, dyr og planter. I 
videre detaljering av mindre områder bør det lages en oversikt over hvilke biotoper som finnes og 
det bør ses nærmere på hvordan naturmangfoldet og friluftsliv skal ivaretas og videreutvikles for 
hvert sted. Det må i arbeidet med kommunedelplanen gjøres avveininger både ved lokalisering og 
utforming av utbyggingsarealer og ved mulige interessekonflikter mellom ulike «grønne formål» som 
friluftsliv, opphold og aktiviteter. Det må også ses i sammenheng med kartlegging av 
kulturminneverdier.  
 
Det er gjort en overordnet registrering av hvor grønnstrukturen bør videreutvikles og hvor det er 
behov for å tilføre nytt. Temakartene oppsummerer analyser og forslag til tiltak innenfor 
planområdet. En kartlegging av dagens situasjon (se vedlegg v1) som også tar for seg områdene nord 
for planområdet viser at grønnstrukturen i planområdet stort sett er preget av private hager til 
småhusbebyggelse, kantvegetasjon og restarealer. Restarealene har ofte utfordrende topografi og 
egner seg derfor heller ikke opparbeidet som tur- eller rekreasjonsområder men kan fungere som 
buffere og områder for «oppdagelsesferd» og kan være viktige områder for biologisk mangfold. Det 
er også sett på grøntområder i umiddelbar nærhet til planområdet som supplement.  Grønnstruktur 
er også viktig som landskapsskiller og avgrensinger mellom bebygde områder. Områder langs 
vassdrag, naturlige terrengsprang og silhuetter med trevegetasjon er de viktigste landskapsdannende 
elementene.  
 
 
Friluftsliv- og naturmangfold må sikres ved at formål, eventuelt hensynssoner, og bestemmelser 
legges inn i kommunedelplanen og at videre detaljering gjøres i reguleringsplaner og byggesaker.  
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V1 Kartlegging av dagens situasjon 1:10 000 (A3) 
V2 Forslag til tiltak 1:10 000 (A3) 
V3 Alvimdammen – Sarpsborgs grå perle 
 

Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder (M100-2014) // Veileder // Miljødirektoratet 
Strategisk støykartlegging for byområdet Fredrikstad- Sarpsborg// 2012 //Kartlegging og rapport 
Alvimdammen – Sarpsborgs grå perle //informasjonshefte // Øivind J Andersen //Mars 2011 
Lokalklimaanalyse for kommunedelplan Sandesund-Greåker // Sarpsborg kommune // 2014 
T-1520 // retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging // klima- og 
miljødepartementet // 2012 
 

Krevende terreng for uteopphold, mellom jernbanen og fv 557 
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OVERORDNET GRØNTSTRUKTUR - kartlegging 

Kartleggingen viser at det innenfor planområdet ikke er noen store sammenhengende grøntområdet.Det preges i hovedsak av private hager i 
småhusbebyggelse samt kantvegetasjon og restarealer. Restarealene ligger gjerne brakk pga utfordrende terreng eller beliggenhet innenfor 
industriområder.  Det er svært få områder for lek og aktivitet. Alle de store grøntområdene utenfor planavgrensningen, 
unntatt Langemyr, er regulert til ubygging eller satt av til bolig i forslag til ny arealplan.
Landskapstrekk som silhuetter, synlighet, avgrensinger og langskapsrominndeling er med på å å avgjøre skiller 
mellom tettsteder, fastsette grenser for grønnstrukturområder og videreføre verdiene i grønnstruktur-
områdene. De viktigste egenskapene som trekkes fram er utsikt og terrengsprang. 
De grønne områdene i mellom bebyggelsen er ofte gjengrodd og det vil være en 
kvalitetsøkning å få skjøttet og åpnet opp flere av disse arealene. 
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FORSLAG TIL TILTAK

1 Kobling til Langemyr: viktig kobling fra planområdet til naturområde. 
   Kobling til ballekområdet på Tindlund er også viktig.
2 Glommastien: traseen må utbedres langs fv 557 og det må legges nye
   traseer ned mot elva og opp mot kulturminner
3 Alvimdammen: viktig område for biologisk mangfold. Blir først tilgjengelig 
   om jernbanen flyttes
4 Alvim skole: viktig område for lek og rekreasjon
5 Område tiltenkt barnehage: barnehagen må ha
   lekeplass som kan benyttes også utenfor
   ordinær åpningstid

Kantvegetasjon
Restarealer

Større områder

Bolig/hager
Glommastien
Viktige koblinger
Kulturminner

Alvimdammen: Stort 
biologisk mangfold

Satt av som lekeplass i 
KDP sentrum. Kan be-
nyttes av Alvimhaugen

område satt av som 
grønnstruktur med høy 
verdi i arealplanforslag

Langemyr

Viktig kobling

Ballbane

Nye traseer for Glomma-
stien langs elvebredden 
må vuderes.

Glommastien kobles på 
kulturminner i området
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