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KARTLEGGING AV LANDSKAP OG 
KULTURMILJØER, SAMT ANALYSE AV 
EGNETHET FOR FORTETTING
I forbindelse med en fortettingsstrategi som Sarps-
borg kommune utarbeider i forbindelse med revi-
dering av kommuneplanens arealdel, har under-
tegnede hatt oppdrag med å utføre en kartlegging 
av landskap, landemerker, siktlinjer, utsiktspunkter, 
silhuetter, grønne kanter og kulturmiljøer, samt å 
legge disse registreringene til grunn for en analyse 
av egnethet for fortetting. Temaer som jordvern, bio-
logisk mangfold, grøntstrukturer og rekreasjon har 
ikke vært en del av dette arbeidet.

Registreringene bygger oppunder kartleggingen av 
viktige kulturmiljøer som gjøres parallelt i forbindel-
se med revidering av kulturminneplanen. Samspil-
let mellom naturgitte forutsetninger og det bygde 
miljøet har vært viktig i arbeidet. Kartleggingen viser 
det som er gjenkjennbart i Sarpsborgs byområde 
og som er en del av Sarpsborgs identitet. Arbeidet 
fokuserer på kollektivsonen og bysonen (utenom 
sentrumsplanområdet). Vurderinger av landskapet 
omkring sykehuset på Kalnes har således ikke inn-
gått i arbeidet. Lokalsentrene er i noen grad omtalt 
til slutt i rapporten. 

Registreringene som ligger til grunn for rapporten 
er utført i felt av undertegnede i perioden desember 
2019-februar 2020. Videre ligger registreringsarbeid 
knyttet til ny kulturminneplan til grunn. Rapportene 
Stedsanalyse Tingvoll-Alvim (2003), Kommunedel-
plan for kulturminner i Sarpsborg kommune 2005-
2016 (2005), Verneverdivurdering i Sarpsborgs byom-
råder utenfor sentrum (2007), Stedsanalyse Høysand 
(2008), samt kommuneplanens arealdel 2015-2026 
har også blitt benyttet som underlagsmateriale.

Rapporten starter med en gjennomgang av naturgit-
te forhold og punkter vi orienterer oss etter i land-
skapet. Deretter kommer en kartlegging av kultur-
miljøene. 

Kulturmiljøene sammenfaller i stor grad med verdier 
knyttet til landemerker, landskapssilhuetter og sik-
tlinjer, og det har derfor vært hensiktsmessig å legge 
kulturmiljøavgrensningene til grunn når egnethet for 
fortetting vurderes. Kritererier som ligger til grunn 
for verdifastsettelsen er gjengitt på side 30.

I St.meld. nr. 31, «Den regionale planleggingen og 
arealpolitikken», (1992-93) defi neres begrepet for-
tetting slik: Fortetting omfatter all byggevirksomhet 
innenfor dagens tettstedsgrense som fører til
høyere eller mer effektiv arealutnyttelse. Fortetting 
kan anta en rekke ulike former som spenner
fra innredninger av loft til bolig og over til store sane-
ringsprosjekter. Tettstedgrensen er defi nert
gjennom SSBs Folke- og boligtellinger. 

I denne rapporten er det analysert hvordan fysiske 
utbyggingsprosjekter vil kunne virke inn på landskap 
og kulturmiløer (se forøvrig s. 30). Mindre tilbygg, 
påbygg, uthus o.l. er i liten grad en del av disse vur-
deringene. Kontaktperson i Sarpsborg kommune har 
vært Emilie Cosson-Eide i Virksomhet Plan og sam-
funnsutvikling. Alle bilder, med unntak av fl yfoto, er 
tatt av undertegnede. Rapporten ble presentert for 
adminstrasjonen i Sarpsborg kommune 09.03.2020. 
Med utgangspunkt i tilbakemeldinger er det foretatt 
enkelte korreksjoner. Etter dette har forslag til rap-
port har vært til gjennomlesing hos Team regulering 
(Maria Skåren og Ole Ringsby Førland), Team bygge-
sak (Britt Alexandersen Kivedal, Christian Emmerich 
og Frode Hauge), som i tillegg til Emilie Cosson-Eide 
har alle kommet med innspill. Marit Pedersen i Team 
Kultur har vært direkte involvert gjennom det sam-
tidige arbeidet med kulturminneplanen. I tillegg har 
rapporten vært forelagt Team miljø og landbruk.

Sarpsborg 24.04.2020
Lars Ole Klavestad
landskapsarkitekt MNLA / kulturminnerådgiver

Grønn linje i kartet til venstre angir bysonen. Området som omfattes av sentrumsplanen (til høyre) er 
ikke en del av analysen, men det inngår likevel delvis i registreringsmaterialet for å gi et helhetlig bilde.
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RAET
I Sarpsborg krysses de to viktigste og mest mar-
kante landskapsstrukturene i Østfold: raet og 
Glomma. I dette punktet ligger Sarpsfossen. Den 
veldige morenen har vært vesentlig for både 
bosetting, ferdsel og dyrking. Fra Rokkeveien og 
Sandbakken i sørøst til Vister og Grålum i nordvest 
følger bebyggelsen og de gamle veifarene raet.

For 20.000 år siden var hele Skandinavia og mes-
teparten av Danmark dekket av is. Etter en lang 
tid med ekstrem kulde begynte den å smelte. Isen 
trakk seg tilbake. Det gikk ikke regelmessig. Fra tid 
til annen kom det nye kuldeperioder som gjorde 
at nedsmeltingen stoppet opp eller at isen la på 
seg litt igjen. I slike tilfeller la det seg opp store 
render med grus og sand i bunnen av fronten på 
den høye iskappen. Disse var delvis et resultat av 
at isen skjøv opp masser når den vokste og delvis 
av at bølgene skyllet opp fi nstoffer utenfra. Pro-
sessene gjorde at nordsiden av morenen gjerne 
ble noe brattere enn sørsiden. For omlag 11.000 
år siden stoppet issmeltingen omtrent helt opp, 
og isen ble stående rolig i rundt 800 år. Det var 
dette som forårsaket tilblivelsen av raet. Gjennom 
Østfold har vi fl ere parallelle morener som vitner 
om isens bevegelser. Ingen av dem er like kraftige 
som raet. Det må også være grunnen til at det har 
fått sitt eget navn. Raet danner et markant skille i 
landskapskarakter. På utsiden er det store leirslet-
ter, tidligere havbunn, med dyrka mark. På innsi-
den er det furukledde, skrinne åsrygger. Raet har 
også fungert som en demning for vannet. Derfor 
har vi både Vestvannet, Tunevannet, Glengshølen 
og Isesjø. Den butte sørenden av Tunevannet og 
Isesjø er svært karakteristisk og skyldes denne 
naturlige oppdemningen.

Enkelte plasser er raet mer markant enn andre 
plasser. Disse stedene har ofte hatt funksjon som 
samlingsplasser langt tilbake i tid og har derfor 
ikke blitt nedbygd. Landemerkevirkningen av disse 
er gjerne forsterket ved at de har høyreist furu-

skog. Eksempler på dette er Tingvoll, Trompeten, 
Kulås, Hafslund og Dondern. Andre steder fram-
står raet som markant fordi det kan oppleves i et 
åpent kulturlandskap, slik som ved Tune-gårdene, 
Moen på Borgenhaugen og Rokkeveien på Sand-
bakken, delvis også på Hafslund, selv om landska-
pet her er mer fragmentert.

Kartet på side 6 viser morenens utstrekning. 
Rødskraverte områder er de delene av raet som 
er mest sårbare for utbygging og fortetting med 
hensyn til kulturminner og landskapsvirkning. Et 
interessant trekk ved kartet er også at morenen er 
gjennombrutt på tre punkter: Glomma, draget fra 
Lande mot Torsbekkdalen ved nåværende Sarps-
borg bryggeri/Sarpsborg Papp (her lå det tidligere 
et lite tjern), samt ved Haraldstadmyra på Grålum.

På kartet på side 7 er også de gamle ferdselsårene 
lagt inn. Fordi raet er en tørr, langstrakt struktur 
som strakk seg på tvers av de fuktige daldragene, 
var det godt egnet til ferdsel. Raveien gikk på kro-
nen av morene. Derfor beskriver veien raets beve-
gelseslinje på en god måte. Fordi det før 1854 var 
umulig å passere Glomma ved Sarpsfossen, gikk 
Den fredrikhaldske kongevei fra Halden til Oslo via 
Sandesund. Denne var derfor en parallell til Ravei-
en mellom Skjeberg kirke og Tune kirke.

Trompeten er et markant punkt på raryggen.

Borgen-gårdene ligger i sørvestskråningen på raet og inngår i et landskapsparti mer store visuelle opplevelsesverdier.
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Toppen av raryggen i Tune er nærmest å betrakte som et sammenhengende gravfelt fra forhistorisk tid. Dette underbygger at 
det har vært et viktig historisk landskap, der livet og døden har smeltet sammen. Deler av gravfeltet er bevart, slik som her på 
Trompeten. Utsynet i landskapet er vesentlig. Det er viktig at det i framtiden ikke bygges på en måte som sperrer siktkorridorene, 
særlig nært innpå. Bildet viser utsikten mot Tunevannet. 

Gravfeltet ved Tingvollheimen.

Gravhauger i furuskogen like nord for tidligere Tune rådhus. 
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LANDEMERKER
Landemerker er punkter vi orienterer oss etter i 
landskapet. Det kan både være terrengformasjo-
ner og ulike former for byggverk. Landemerkene 
kan både være av historisk art eller av ny dato.
På kartet er det avmerket tre typer landemerker. 
Selv om denne analysen ikke omfatter sentrums-
kjernen, er landmerkene i sentrum også vist på 
kartet ettersom de er synlige i hele byområdet. 

1. Viktige, visuelle landemerker (rød stjerne).
Dette er i de fl este tilfellene byggverk vi kan se på 
lang avstand, enten fordi de ligger høyt i land-
skapet eller fordi de rager over omgivelsene. Det 
er kirkespir (Tune og Sarpsborg kirker), markante 
bygninger (Hafslund hovedgård og kokeriet på 
Borregaard), piper og tårn (Borregaardspipa og 
utsiktstårnet på Borgarsyssel museum), samt det 
høytliggende Greåker fort. I tillegg kan vi regne 
Sarpsfossen som et landemerke fordi hele Sarps-
borgs befolkning kjenner til den. Med unntak av 
Greåker fort er alle det viktige, visuelle landemer-
kene knyttet til raet. De markerer også viktige 
historiske punkter i landskapet. 

2. Grønne landemerker (grønn stjerne).
Dette er markante høydeformasjoner i det fl ate 
landskapet. De viktigste grønne landemerkene er 
kulformede morenehøyder på toppen av raryggen, 
bevokst med høye furutrær. Trompeten, Kulås og 
Dondern er slike. De er synlige på lang avstand 
hele året. De markante lindealléene på Hafslund 
hovedgård må også betraktes som et lande-
merke som understreker gårdens beliggenhet i 
landskapet. Det er få lokale fjellformasjoner som 
utgjør landemerker. Knattås nord for Yven-gårde-
ne markerer seg fordi den skyter fram i det åpne 
jordbrukslandskapet i Alvimdalen og er godt synlig 
fra ytterkurven på E6. Høyden med Greåker fort er 
tilsvarende. Den godt synlig fra Borge og Rolvsøy. 
Fortet forsterker landemerkevirkningen.

3. Andre bygde landemerker (fi olett stjerne).
Dette er andre former for byggverk, som blir brukt 
som orienteringspunkter i landskapet, enten fordi 
de er visuelt fremtredende eller fordi de har eller 
har hatt en spesiell funksjon. Det kan være gamle 
gårdstun nær hovedferdselsårene (Alvim, Yven, 
Tune og Valaskjold/Tune prestegård), industrian-
legg med særegen form e.l. (Greåker Cellulose, 
siloene i Sandesund, buehallen til tidl. Pfeiffer ved 
Alvim, KPS ved Tunevannet og Smelteverket på 
Hafslund), mindre og nyere kirkebygg (Greåker og 
Hafslund), institusjonsbygg (Kalnes VGS, Tune råd-
hus og tidligere Østfold Ingeniørhøyskole), mar-
kante eller særegne byggverk (Inspiria, Sagahuset, 
terrasseblokkene i Utsiktsveien ved Sandesund og 
Sandesundsbrua). Videre fi nnes det på Borge-si-
den av Glomma et par historiske landemerker 
med nær tilhørighet til Sarpsborg. Dette er Roald 
Amundsens fødested på Vesten, som er godt 
synlig fra Amerikakaia, og arbeiderbebyggelsen i 
Hølberget (Vestenodden), som har nær sammen-
heng med det tilsvarende miljøet på Hannestad.

Smelteverket på Hafslund. 

Knattås ved Alvimdalen.

Tune kirke er et viktig historisk landemerke. Den var fylkeskir-
ke i gamle Vingulmork.
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LANDEMERKER (kartutsnitt vestre del)
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LANDEMERKER (kartutsnitt østre del)
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SIKTLINJER
I et landskap er enkelte siktlinjer og -korridorer 
viktigere enn andre. Dette er linjer eller korridorer 
som ivaretar sikten mot viktige landemerker eller 
mot vakre landskapspartier.

På kartene på side 13-15 er siktlinjer mot lande-
merker og særegne landskapselementer markert 
med grønne piler. Utsiktslinjer fra utsiktspunkter 
er registrert i eget kart på side 17-19.

Følgende siktlinjer er vesentlige i analyseområdet:

• Siktlinjer fra kurver på E6 (fra Sandesundbrua, 
i Alvimdalen, mot raet, samt mot Vestvannet og 
Kalnes)

• Siktlinjer mot framhevedete gårdstun

• Siktlinjer mot Tune kirke

• Siktlinje fra tårnet på Borgarsyssel til Tune kirke 
(St. Mariegate, jf. byplanen fra 1840)

• Siktlinjer mot Greåker fort (fra Rolvsøysund bru, 
Greåker og Borge-siden)

• Siktlinjer mot Roald Amundsens minne

• Siktlinjer mot industrilandskapet på Borregaard

• Siktlinjer i kulturlandskapet rundt Hafslund 
hovedgård Nedenfor: Tune kirke fotografert fra E6. Det er viktig at sikten 

mot kirken og raryggen opprettholdes og underbygges.

Industrilandskapet på Borregaard har nasjonal kulturminne-
interesse. Det er vesentlig at det fi nnes punkter der man får 
sikt mot de store teglbygningene.

Den markante åsryggen med Greåker fort er synlig fra et stort 
omland. Bildet er tatt fra rv. 111 på Moum i Borge.



13

SI
KT

LI
N

JE
R



14

SIKTLINJER (kartutsnitt vestre del)
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SIKTLINJER (kartutsnitt østre del)
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UTSYN OG UTSIKTSPUNKTER
Landskapet omkring Sarpsborg by er fl att, og det 
er få utsiktspunkter. På kartene på side 17-19 
er det tegnet inn utsiktspunkter med tilhørende 
utsiktslinjer. Ved fortettingsprosjekter vil det være 
viktig å ivareta utsiktspunktene med de tilhørende 
siktlinjene.

Konkrete utsiktspunkt er:

• Tuneraet med utsikt gjennom Alvimdalen

• Greåker fort med utsyn mot Glomma i retning 
Fredrikstad

• Knattås med utsikt mot Tuneraet og Alvim/San-
desundsbrua

• Appelsintoppen utsiktstårn med rundskue

• Ravneberget fort med utsikt mot Sarpsborg sen-
trum og Hafslund-området

• Tårnet på Borgarsyssel museum med utsikt over 
sentrum, Borregaard industriområde, samt gjen-
nom gateaksen til Tune kirke

• Sarpsbrua med utsyn over Sarpsfossen og Borre-
gaard industriområde

• Minnestøtta ved Roald Amundsens minne med 
utsikt mot Sandesund 

• Rayggen på Rokkeveien med utsikt mot Skjeberg 
kirke, Skjebergsletta og Skjebergkilen

Andre steder med utsikt er:

• Tune kirke-området med utsikt over Tunevannet

• Tune kirke med utsyn mot Sarpsborg kirke

• Trompeten med sikt mot Tunevannet og delvis 
utover bebyggelsen på Brevik

• Raet på toppen av Opstadfeltet med utsyn i ret-
ning Visterfl o

• Vister-gårdene med utsyn mot Visterfl o

• Vestre batteri med delvis utsyn mot Tunevannet 
og Trompeten

• Glengshølen, Opsund og Tarris med utsyn nord-
over Glomma

• Moen på Borgenhaugen med utsyn mot jord-
brukslandskapet ved Navestad og Klavestad

• Bodalsvei med utsyn nordover Isesjø

Utsyn fra Raryggen på Rokkeveien mot Skjeberg kirke. Skjebergkilen sees bak til venstre. Dette er det eneste punktet hvor det er 
sikt fra raet til sjøen.

Greåker fort.
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UTSYN OG UTSIKTSPUNKTER (kartutsnitt vestre del)
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UTSYN OG UTSIKTSPUNKTER (kartutsnitt østre del)
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SILHUETTER OG GRØNNE KANTER
Grønne silhuetter på toppen av høydeformasjone-
ne er et positivt miljøinnslag i et massivt bebygd 
landskap. Kartene på side 21-23 viser både trebe-
vokste silhuettlinjer og bratte, grønne kanter.

De grønne silhuettene er spesielt viktige på de 
nord-sør-gående åsryggene med bebyggelse i 
Tune (området mellom Alvimdalen og Visterfl o). 
Det vil her være viktig å bevare langsgående ve-
getasjonsområder på toppen av kollene, både av 
visuelle hensyn og til lek/rekreasjon. Bebyggelsen 
på den øvre delen av disse kollene bør ikke være 
høyere enn vegetasjonen, sett på avstand.

For øvrig må den høyreiste furuskogen på toppen 
av Raryggen trekkes spesielt fram. Denne under-
bygger raets form og lengderetning, samt at den 
er karakterisk for de tørre morenene. Furuskogen 
kommer særlig til syne ved Grålum, Tingvollhei-
men, Landeparken, Trompeten og Dondern. Om-
rådene med høyreist furuskog er i stor grad friom-
råder eller fornminneområder. Til en viss grad er 
furutrærne også beholdt inne på private tomter, 
som ved Grålum.

Av hensyn til at raet er et viktig landskapselement 
i Sarpsborg, vil det være viktig å ikke bygge ned 
furuskogen som forsterker raets krone.

Kartet viser også bratte, grønne kanter i land-
skapet. Dette er gjerne åssider som grenser mot 
dyrka mark eller mot Glomma. De avslutter land-
skapsrommene på en god måte. Eksempler på 
slike kanter som ikke bør utbygges er den bratte 
fjellskråningen ved Moaveien vest for Greåker fort 
og den grønne randsonen av kulturlandskapet øst 
for Gatedalen.

Bevaring av langsgående vegetasjonssoner på toppene av de langstrakte fjellkollene gir en mykere og mer positiv landskapsopp-
levelse enn hvis alt hadde vært bebygd. Byggehøyde på toppene bør ikke overstige tresilhuetten på de viktigste høydene. 

Karakteristisk høyreist morene-furuskog på raet ved Tingvoll-
heimen.
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SILHUETTER OG GRØNNE KANTER (kartutsnitt vestre del)
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SILHUETTER OG GRØNNE KANTER (kartutsnitt østre del)
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KULTURMILJØER
På de neste sidene er det defi nert 48 ulike kultur-
miljøer og tilliggende landskap som bør ivaretas i 
byplanleggingen. Et kulturmiljø er et område hvor 
kulturminner inngår som del av en større helhet 
eller sammenheng. Enkelte av kulturmiljøene er 
små, som for eksempel en gårdsklynge eller et 
boligkvartal med helhetlig byggeskikk. Andre er 
større, slik som gravfeltene på raet eller miljøet 
omkring Hafslund hovedgård. For enkelte av kul-
turmiljøene er det også defi nert en landskapssone 
omkring (brun linje). Disse er vesentlige for forstå-
elsen og opplevelsen av kulturmiljøene. De fl este 
av disse landskapssonene inngår i beskrivelsene 
av kulturmiljøene. Enkelte steder har det imidler-
tid vært hensiktsmessig å beskrive landskapsso-
nen separat. I et par tilfeller er frittliggende land-
skapssoner tatt med og beskrevet. Bakgrunnen for 
dette er at de ligger i nær tilknytning til et åpent 
kulturlandskap og har visuelle kvaliteter.

Kulturmiljøene spenner seg i sum over et langt 
tidsrom, fra arkeologiske kulturminner til boligom-
råder og industri fra etterkrigstiden. Felles for dem 
er at de forteller ulike deler av Sarpsborg-land-
skapets kulturhistorie. Dette dreier seg om alt fra 
bosetting, landbruk, forsvar, gravlegging, sosiale 
og rituelle møteplasser til næringsvirksomhet og 
byplanlegging. Noen miljøer har kulturminner fra 
mange perioder, mens andre bærer preg av å ha 
oppstått på én og samme tid.

Kulturmiljøene sammenfaller i stor grad med an-
dre verdier knyttet til landemerker, landskapssil-
huetter og siktlinjer, og det er derfor hensiktsmes-
sig å legge kulturmiljøavgrensningene til grunn 
når egnethet for fortetting vurderes. Vurderingene 
er gjort for hvert kulturmiljø, og summeres opp i 

Industriarkitektur ved Hafslund.

Arbeiderboliger på Hannestad.

Nedenfor: Hagebybebyggelse på Opsund.

kartet på side 79. Kriterier for verdisettingen fi n-
nes på side 30.

I en rekke av disse kulturmiljøene frarådes fortet-
ting. Innenfor enkelte av dem er ulike grader av 
fortetting mulig. Felles for alle disse miljøene er 
at det må tas hensyn, både når man bygger inne 
i de avmerkede sonene eller inntil. Fortettingspro-
sjekter som berører bygninger og bygningsmiljøer 
avmerket som kulturmiljø bør forholde seg til 
verneverdig bebyggelse på en måte som ivaretar 
hensynet til byggehøyder, målestokk, uttrykk og 
møtet mellom gammelt og nytt.
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KULTURMILJØER (kartutsnitt vestre del)
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KULTURMILJØER (kartutsnitt østre del)
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VERDIKRITERIER
For hvert kulturmiljø er det gjort en vurdering av 
kulturminneverdiene og landskapsverdiene. De ut-
valgte miljøene er vurdert til å ha enten middels, 
høy eller svært høy verdi. Kulturminner med lav 
verdi inngår ikke i oversikten. Det legges til grunn 
at oversikten kun gjelder miljøer med tilhørende 
landskap, og den er således ikke uttømmende 
for alle kulturminner. Følgende kriterier ligger til 
grunn for vurderingene:

Kulturminneverdi:

         Svært høy verdi
Kulturmiljøet har nasjonal verdi, det vil si er fredet 
(automatisk fredet, vedtaksfredet eller forskrifts-
fredet) eller inngår i Riksantikvarens NB!-register 
eller KULA-register. Kulturminner som ligger i 
nær tilknytning til fredete kulturminner, slik at de 
danner et helhetlig miljø, kan også være vurdert til 
å ha svært høy verdi.

         Høy verdi
Kulturmiljøet har regional verdi, det vil si at det 
ligger i et område som er betegnet som regionalt 
viktig kulturmiljø i fylkesplanen, eller er foreslått i 
fylkeskommunens «gule liste for Østfold», som er 
under utarbeidelse. Godt bevarte kulturminner fra 
før 1850 kan også være vurdert til å ha høy verdi 
om de ligger som en del av et miljø.

         Middels verdi
Kulturmiljøet har lokal verdi, dvs. at det er vesent-
lig for den lokale identiteten. Disse miljøene er 
vurdert foreslått som hensynssone kulturmiljøer 
i den pågående prosessen med ny kulturminne-
plan. Miljøene kan også være gode representanter 
for byggeskikk fra en tidsperiode.

Landskapsverdi:

         Svært høy verdi
Landskapet er viktig for forståelsen av Sarps-
borgs geologiske og historiske utvikling. Dersom 
landskapet har stort innslag av kulturminner av 
nasjonal interesse, vil landskapet være viktig for 
plasseringen av disse, og kan således være vurdert 
til å ha svært høy verdi. Visuell opplevelsesverdi og 
synlighet for mange mennesker kan underbygge 
den høye verdien.

         Høy verdi
Landskapet inkluderer grønne landemerker, vik-
tige silhuetter eller grønne kanter som er vist på 
kartene på side 21-23.  Nærhet til viktige land-
skapselementer som raet, Glomma eller innsjøer 
kan medføre høy verdi.

         Middels verdi
Landskapet har ingen særskilt egenverdi, men 
har middels verdi fordi det står i en kontekst med 
kulturminner.

Fortettingspotensiale: 
Vurderingene av fortettingspotensialet er basert 
på kulturminne- og landskapsverdiene i det enkel-
te området. Det er laget tre rubrikker: 

         Fortetting med tilpasning mulig
Dette vil si at det eksisterende miljøet er av en 
slik karakter at det er rom for nyutvikling så lenge 
man tilpasser seg til stedets særpreg eller bygger 
videre på de bærende, historiske strukturene på 
stedet. 

         Kun forsiktig fortetting med tilpasning
I slike områder kan det tillates tilpassede tilbygg, 
påbygg og garasjer, samt enkelte nybygg som 
bygger opp under stedskarakteren.

         Fortetting frarådes
Dette gjelder sårbare områder. Med fortetting her 
menes nye byggeprosjekter som endrer stedets 
karakter. Tilbygg, ombygginger o.l., som tar god 
hensyn til eksisterende arkitektur, målestokk og 
bygningsstruktur, kan tillates om de ikke kommer 
i direkte berøring med f.eks. en viktig siktlinje eller 
et automatisk fredet kulturminne. Områder med 
liten utstrekning kan dog bli frarådet å bli fortet-
tet, selv om det f.eks. har middels kulturminne- 
og/eller landskapsverdi. I slike tilfeller ligger en 
faglig vurdering fra konsulenten til grunn.
 
Rubrikkene for fortettingspotensiale må leses 
motsatt av rubrikkene for kulturminne- og land-
skapsverdier, dvs. at fortetting frarådes der verdie-
ne er svært høye.
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1. GREÅKER SENTRUM

Karakter:

Sentrumsbebyggelse med Greåkerveien som en 
gjennomløpende gate som binder tettstedet 
sammen. Gatestrukturen og gaterommet gir 
stedet karakter. Som et tidligere handelssentrum 
bærer stedet preg av å være frafl yttet. I bebyggel-
sen ligger fl ere enkeltbygninger med verneverdi. 
Det gjelder gamle Greåker skole (karakteristisk 
skolebygning i tegl), fl ere villaer i sveitserstil, to 
praktvillaer i Greåkerveien 149 og Ekebergveien 1, 
samt enkelte av gårdene som danner gateløpet. 
Den vestre delen av industriområdet til Greåker 
Cellulose, som avgrenser tettstedet i sørøst, har 
karakteristiske industribygninger i tegl med et 
klassisistisk formspråk.

Fortetting:

Greåker bærer i dag preg av å være et nedlagt 
tettsted, og stedet fortjener en stor grad av opp-
rustning/fornying. Greåker ligger sentralt til nær 
hovedveien mellom Sarpsborg og Fredrikstad, og 
sørvendt mot Glomma. Det ligger også potensiale 

i den nære tilknytningen til rekreasjonsområder på 
Nesøya og Greåker fort. Greåker tåler en bymessig 
fortetting som bygger opp under det snorrette 
gateløpet og forsterker dette. Utvalgte vernever-
dige bygninger/strukturer bør tas vare på for å gi 
tettstedet en historisk forankring. Greåker torv 
bør være en åpen, offentlig plass, park e.l. også i 
framtidens tettsted, for å videreføre de historiske 
dimensjonene. Det ligger også et stort fortettings-
potensial sørover mot Visterfl os utløp i Glomma, 
men det vil være vesentlig for hele området at 
miljøopprustningen starter i det gamle tettstedet. 
Dersom det i framtiden skal gjøres en transfor-
masjon på industriområdet til Greåker Cellulose, 
bør de karakteristiske teglbygningene i områdets 
vestre del ivaretas og gis nytt innhold.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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2. SARPSBORG MEK. VERKSTED

Karakter:

Karakteristisk industribygning i tegl, med belig-
genhet mot Glomma. Den er godt synlig fordi den 
den ligger i en kurve på Greåkerveien. Bygningen 
består av tre ulike volumer, som alle har en sterk 
karakter. En forholdsvis ny tilstandsvurdering i 
forbindelse med et foreslått byggeprosjekt har 
konkludert med at bygget er i forholdsvis dårlig 
forfatning. Vest for bygningen ligger en båtslipp, 
samt fl ere avlange bygningskomplekser, som også 
gir området karakter.

Fortetting:

Idéelt sett bør det fl otte teglbygget bevares og 
transformeres til ny bruk. Dersom dette ikke er 
mulig, bør volumene, strukturen og materialbru-
ken videreføres og brukes som inspirasjon i nye 
bygg.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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3. VISTERVN. / SPORTSVN. / MOAVN.

Karakter:

Villaområde med parallelle gater, husrekker og 
store hager, hovedsakelig utbygd i etterkrigstiden. 
Området ligger på en fl ate mellom Visterfl o og det 
bratte bakenforliggende berget. 

Fortetting:

Området har ingen høy kulturminneverdi, men 
fremstår som helhetlig mhp struktur og utbyg-
gingsmønster. Eventuell ny bebyggelse i dette om-
rådet bør være enhetlig med den eksisterende når 
det gjelder byggelinjer, hager og varierende høyde 
fra én til to etasjer. Evt. rekkehus bør kun fore-
komme i utkanten av området, og ha oppbrudte 
enheter som samsvarer med eksisterende skala.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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4. GREÅKER FORT

Karakter:

Fredet fort, anlagt som batteri 1902-03, opp-
gradert til fort 1908. Den framskytende høyden 
med fortet er svært synlig i landskapet, både fra 
Rolvsøy kirke/Rolvsøysund og fra Moum og Vesten 
i Borge. Fra fortet er det formidabel utsikt, særlig 
sørover mot utløpet av Glomma i retning Fredrik-
stad, men også vest- og nordvestover mot Rolvsøy 
og Visterfl o. Høyden danner en grønn silhuett i 
landskapet. To magasinbygninger fra 1915 ligger 
innlemmet i boligfeltet like på nordsiden av fortet.

Fortetting:

Det må ikke fortettes ytterligere oppover i fjellside-
ne mot fortet. Eneboligen i Opstadveien 22A ligger 
for høyt, og dette byggeprinsippet må ikke vide-
reføres. Det bør i prinsippet ikke fortettes med bo-
ligkomplekser i den avmerkede sonen (brun linje, 
samt bilde øverst til høyre) vest og nordvestover 
for fortet, i retning Greåker VGS. Her kan det kun 
tilrås evt. noe utfylling av eneboliger på ikke ek-
sponerte tomter. Den bratte, åpne fjellskråningen 
øst for Moaveien bør ikke utbygges. I landskaps-
sammenheng inngår denne i det samme fjellmas-
sivet som Greåker fort, sett fra Rolvsøysund.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy

Boligområde Greåker
frikirke - Greåker VGS
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5. GREÅKER KIRKE

Karakter:

Kjernekirke oppført 1974, arkitekt: Aksel Fronth. 
Listeført av Riksantikvaren. Den ligger utradisjo-
nelt til på toppen av en vegetasjonskledd fjellkolle. 
Den har ikke tårn og ruver lite i landskapet. 

Fortetting:

Eventuell bebyggelse på denne kollen må ta 
hensyn til kirkebygget og således være lav, dvs. 
én etasje. Det bør legges til rette for et offentlig 
utsiktspunkt eller en utsiktskorridor mot Glomma-
landskapet på sørsiden av kirkebygget.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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6. HANNESTADSTRANDA

Karakter:

Små arbeiderboliger i rekker, oppført i andre halv-
del av 1800-tallet. Boligene tilhørte arbeidere ved 
verft og tømmerlensa i Glomma. Miljøet henger 
sammen med arbeidersamfunnet i Hølberget, 
på motsatt side av elva. Boligene innerst i bukta 
er oppført på ballastsand, mens de som ligger 
mellom Greåkerveien og jernbanen, mot sørvest, 
står på fjell. Arbeiderboligene i rekker (Greåkervn. 
52-60 og 82-108) har regional verneverdi. Kultur-
miljøet med arbeiderboliger, i en mer selvgrodd 
struktur, fortsetter i skråningen østover til Tegl-
verksveien.

Fortetting:

Arbeiderboligene i rekker har høy verneverdi og 
må ivaretas i struktur og størrelse. Mellom vei-
en og Glomma ligger det fl ere industribygninger 

med dårlig utforming, noe som skjemmer hel-
hetsinntrykket av området. Eventuell fortetting 
i dette området bør utformes som lameller som 
sørger for lys og sikt mellom arbeiderboligene og 
Glomma-landskapet. Det må ikke bygges tette, 
langsgående strukturer som stenger for sam-
menhengen mellom husene og elva. Høyde på ny 
bebyggelse bør være varierende.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy

For omr. mellom vn. og elva:
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7. YVENSTRANDA

Karakter:

Blanding av industri, arbeiderboliger og gårdsbruk, 
der industrien etter Tune papirfabrikk ligger mot 
Glomma, arbeiderboligene på innsiden av Greå-
kerveien og gårdsbrukene på toppen av bakken, 
med utsyn mot Glomma og Vesten-gårdene på 
motsatt side av elva. Gamle Hannestad skole er 
også et karakterbygg i dette området. Den langs-
gående teglfasaden til tidl. Tune Papirfabrikk ligger 
tett innpå Greåkerveien og er samtidig både en 
form for barriere og landemerke.

Fortetting:

I dette området må man ha et bevisst forhold til 
verneverdiene og innpasning av nybygg. Området 
tåler noe fortetting, men nybygg må tilpasses 
eldre, verneverdige bygg på en god måte, både i 
skala og materialbruk. Luftigheten rundt gårdstu-
nene bør opprettholdes.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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8. OPSTADFELTET

Karakter:

Et av Østfolds største gravfelt fra jernalder, med 
minst i 170 gravminner i form av gravhauger, 
steinsteninger og bautsteiner, samt hulveier. 
Området har nasjonal kulturminneverdi. Gravfeltet 
ligger på begge sider av Opstadveien, i sørskrånin-
gen av raet. Det brukes som beiteområde og er til-
rettelagt for besøkende. Sammenhengen mellom 
gravfeltet, raryggen, Opstad-gårdene og utsynet 
mot Visterfl o-landskapet er viktig.

Fortetting:

Kronen av raryggen (bildet øverst til h.) må ligge 
som et tydelig skille mellom eventuell ny bolig-
bebyggelse på nordsiden av raet og gravfeltet. 
Bebyggelse på nordsiden av raet bør være lav 
og i form av eneboliger på grønne tomter. Det 
er viktig at det beholdes en markant grønn sone 

med høy vegetasjon mellom denne bebyggelsen 
og det åpne gravfeltet. Ved en eventuell framtidig 
reetablering av Vister sandtak må det ikke bygges 
i den sonen som ligger nærmest gravfeltet. Den 
skogkledde åsryggen like øst for gravfeltet, samt 
ravine- og kulturlandskapet mot sør/sørvest må 
beholdes ubebygd.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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9. MOSEVEIEN

Karakter:

Enhetlig område med énetasjes atriumshus fra 
slutten av 1960-tallet. Arkitekturen og boligstruk-
turen er godt ivaretatt.

Fortetting:

Atriumshusene må beholdes i sin opprinnelige 
form og høyde og ikke bygges på. Ved eventuelle 
mindre endringer må hver enkelt av rekkene sees 
som en enhet og vurderes samlet. Oppføring av 
eventuelle boder bør skje på hagesiden og skje et-
ter et felles prinsipp. Boder bør være forholds små 
av størrelse. Eksisterende grøntområder i sentrum 
og kantene må beholdes.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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10. GAUPEFARET

Karakter:

Karakteristiske arkitekttegnede eneboliger på 
skogstomter, fra slutten av 1960-tallet. Fire villaer 
i Gaupefaret 6, 8, 16 og 18 skiller seg ut med fl att 
pulttak og god innpasning i kupert skogsterreng 
på nordsiden av vanntårn. Husene ligger opp mot 
det høyeste punktet i landskapet, noe som bidrar 
til særpreget.

Fortetting:

Eneboligene bør beholde sin opprinnelige arkitek-
tur og beliggenhet på skogstomter i opprinnelig 
terreng. Vegetasjon og god terrengtilpasning er 
viktig for uttrykket. Området bør ikke fortettes 
med fl ere enheter. Eventuelle tilbygg, uthus e.l. 
bør følge prinsipper i eksisterende bygningsmasse.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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11. JOHAN NORTUGSVEI

Karakter:

Frittliggende eneboliger på store skogstomter, tro-
lig oppført på 1970-tallets første del. Beliggenhet 
på lav fjellkolle på østsiden av Johan Nortugsvei, 
samt i østenden av Hubroveien.

Fortetting:

Eneboligene bør beholde sin opprinnelige arkitek-
tur og beliggenhet på skogstomter i opprinnelig 
terreng. Vegetasjon og god terrengtilpasning er 
viktig for uttrykket. Området bør ikke fortettes 
med fl ere enheter. Eventuelle tilbygg, uthus, gara-
sjer e.l. bør ta hensyn til landskapsuttrykket.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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12. GRÅLUMSTUA

Karakter:

Grøntområde rundt det som i dag er Tune byg-
demuseum. Kjernen i dette er Grålumstua. Dette 
er et stedeget våningshus med svalgang. Huset 
brant ned i 1778, men ble snart bygd opp igjen 
helt identisk som det var før brannen. Grålumstua 
inngår i det historiske landskapet som knytter seg 
til Tune kirke, raet og Alvimdalen. 

Fortetting:

Den grønne fjellkollen i tilknytning til Grålumstua 
er viktig for å skille det historiske miljøet fra den 
nyere boligbebyggelsen mot vest. Området må 
ikke fortettes.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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13. ØSTADVN. / MAGNUS JOHANSENS 

Karakter:

Enhetlig boligområde fra begynnelsen av 
1970-tallet. Tune med Grålum-Yven og Skjeberg 
med Borgenhaugen-Sandbakken, hadde store 
feltututbygginger med eneboliger på denne tiden, 
gjerne kataloghus. Mange av disse husene har 
siden blitt påbygd og omgjort. Boligene i Østad-
veien og Magnus Johansens vei framstår i stor 
grad med sitt opprinnelige uttrykk. De har en klar 
skråstilt orientering, lik takvinkel og gavlutforming, 
samtidig som at hagene og garasjeplasseringen er 
ensartet. Området er således et godt lokalt ek-
sempel på 1970-tallets boligbygging.

Fortetting:

Området er ferdig utbygd og må beholde sin ka-
rakter og struktur med eneboliger. Kun mindre til 
endringer bør tillates for ikke å endre uttrykket

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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14. TUNE RÅDHUS

Karakter:

Administrasjonssenter i tidligere Tune kommu-
ne, bestående av kommunelokalet fra 1902 og 
rådhuset fra 1970-tallet. Sistnevnte ligger som et 
landemerke sett fra E6 i nordenden av Alvimda-
len. Rådhuset ligger i tilknytning i det historiske 
landskapet som knytter seg til Tune kirke, raet og 
Alvimdalen. Punktet har vært et administrasjons-
messig knutepunkt siden forhistorisk tid, noe som 
både underbygges av navnet Tingvoll, samt at 
Tune kirke var fylkeskirke i Vingulmork, og var plas-
sert på en svært sentral plass i landskapet. Tune 
rådhus representerer den brutalistiske betongar-
kitekturen fra 1960- og 70-tallet og bygningen 
har regional verneverdi sammen med det gamle 
kommunehuset i jugendstil.

Fortetting:

Det tilrådes at det arkitektoniske fasadeuttrykket 
og høyden til Tune rådhus beholdes uendret. Om-
rådet på sørsiden av raryggen, ut mot Alvimdalen 
bør ikke fortettes med fl ere næringsbygg.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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15. YVEN-GÅRDENE

Karakter:

Flere gårdstun med beliggenhet på markant 
høyde i tilknytning til Alvimdalen. Gårdene funge-
rer som landemerke både sett fra E6 og fra raet. 
Spesielt er den nordvendte låven på Nordre Yven 
markant.

Fortetting:

Det tilrådes at høyden ikke bebygges med bygnin-
ger som ikke knyttes til gårdstunene.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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16. YVENÅSEN

Karakter:

Markant fjellkolle med mye åpent fjell og furuskog 
på toppen. Den avgrenser den søndre delen av 
Alvimdalen mot vest og er svært framtredende 
i landskapet, særlig sett fra Alvimkrysset. Åsen 
ligger som byggeområde i kommuneplanen og er 
under regulering. Det er potensiale for at bebyg-
gelsen her kan bli svært eksponert.

Fortetting:

Det tilrådes at det i reguleringsplanen vektlegges 
at det tas vare på vegetasjon på toppen av åsen, 
slik at det dannes en grønn silhuettlinje i bakkant 
av bebyggelsen. Den øvre bebyggelsen bør utfor-
mes på en slik måte at vegetasjonen i silhuetten 
blir synlig over eller mellom bygningene. Dette 
prinsippet er benyttet på mange av de tilstøtende 
boligområdene, og de framstår derfor som myke 
og grønne sett på avstand.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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17. ALVIM-GÅRDENE (ALVIM NORDRE OG VESTRE)

Karakter:

To gårdstun som ligger rett vest for Alvimkrysset. 
Gårdene fungerer som landemerke og oriente-
ringspunkt ved et viktig veikryss. De ligger isolert 
fra tettbebyggelsen og inngår i det åpne jord-
brukslandskapet i Alvimdalen. De røde låvene 
på de to tunene ligger på rekke og framstår som 
markante. Våningshus og et av uthusene på Alvim 
nordre er fra 1700-tallet. Ved tunet er det også 
helleristninger. Alvim er en tidligere kongsgård 
nevnt i sagalitteraturen og tunene er viktige ele-
menter i det historiske landskapet som knytter seg 
til Tune kirke, raet og Alvimdalen.

Fortetting:

Gårdsbebyggelsen må opprettholdes. Det tilrådes 
at det ikke bygges forretninger på denne siden av 
veikrysset.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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18. ALVIM ØSTRE OG MELLOM

Karakter:

Rester av gamle gårdstun, som siden 1960-70-tal-
let har vært innlemmet i tettbebyggelsen. Bebyg-
gelsen ligger på en lav høyderygg, som tidligere 
lå med nærhet til Den fredrikhaldske kongevei. 
Gamle Alvim skole ligger også som en del av dette 
miljøet (to eldre skolestuer i Knobels vei 2). Det 
er også registrert fl ere helleristningsfelt innenfor 
området, blant annet ligger det et stort fi gurfelt i 
tunet på den nordre gården. Den historiske bebyg-
gelsen er lite synlig på avstand, men kollen fram-
står som grønn med store løvtrær.

Fortetting:

Høyderyggen med den historiske gårdsbebyggel-
sen bør i liten grad fortettes ytterligere. Selv om 
funksjonen er endret krever denne typen miljøer 
noe rom mellom bygningene, slik at man oppfat-
ter strukturene og klarer å lese idsdybden.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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19. ALVIMHAUGEN

Karakter:

Halvannenetasjes boliger i sveitserstil langs nordre 
del av Utsiktsveien, samt i Tunebakken (del av Den 
Fredrikshaldske kongevei). Bygningsmiljøet har 
ingen høy verneverdi, men det er viktig for å forstå 
stedets historie.

Fortetting:

Områdets karakter bør opprettholdes, og eventu-
elle nye bolighus innenfor sonen bør være i sam-
me skala som den opprinnelige bebyggelsen. En 
eventuell fortetting med referanser til den historis-
ke bebyggelsen, bør evt. skje i de delene av miljøet 
der det er eneboliger fra 1980-tallet.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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20. TUNERAET

Karakter:

Tverrgående morene, som er et viktig landskap-
selement i ytre Østfold. Raet har vært viktig for 
bosetting, dyrking, gravlegging og ferdsel siden 
forhistorisk tid. Tune kirke utgjør det sentrale 
historiske landemerket på kronen av raet. Kirken 
er bevisst plassert i sørenden av Tunevannet og 
kirketårnet er synlig fra mange plasser i det lokale 
landskapet. Raet rundt Tune kirke er nærmest å 
betrakte som et sammenhengende gravfelt fra 
Trompeten i øst til Haraldstadmyra i vest. Ra-
ryggen med gårdstunene på Lille og Store Tune 
avgrenser det åpne jordbrukslandskapet i Alvim-
dalen mot nord. Raryggen med gårdstunene er 
godt synlig fra E6 når man kommer sørfra. Tunene 
er en viktig del av det historiske landskapet og 
må bevares med karakter som tradisjonelle gård-
stun. Raet fremheves med silhuetten av høyreiste 
furuer. Enkelte av disse furulundene framstår som 
landemerker, slik som Trompeten, Landeparken og 
lundene ved Tingvollheimen og Grålum. Tingvoll-
heimen (eldresenter) ligger i grønne omgivelser. 
De eldste delene av senteret har arkitektoniske 
kvaliteter med verneverdi, blant annet p.g.a. til-
pasningen til landskapet.

Fortetting:

Det bør i prinsippet ikke skje fortetting i form av 
nyutviklingsprosjekter innenfor sonen som er mar-
kert som Tuneraet. Dette av hensyn til landskaps-
forståelsen, den historiske forståelsen, arkeologis-
ke kulturminner og utsikt/innsikt. Gårdsbebyggelse 
må ivaretas, evt. kompletteres. Furulunder på 
raryggen, både friområder og hager, må ivaretas. 
Sonen er stor, og tilbygg, påbygg o.l. , samt mindre 
byggeprosjekter, kan vurderes i den vestre delen 
av området dersom de tar tilstrekkelig hensyn 
til landskapet, kulturminnene og den særegne 
furuvegetasjonen. Eventuelle nybygg i tilknytning 
til gårdstunene må være tilpasset gårdsbebyg-
gelsen og tunstrukturene. Det må ikke forekom-
me nybygg som på noen måte konkurrerer med 
oppmerksomheten til Tune kirke eller forstyrrer 
siktlinjer i landskapet.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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21. ALVIMDALEN

Karakter:

Åpent jordbruksområde som strekker seg fra 
Alvim/Yven i sør til raryggen i nord. Den er et viktig 
grønt pusterom i byområdet. Dalen avgrenses 
av bratte fjellkoller i vest (Yvenåsen og Knattås) 
og tettbebyggelsen på Brevik/Tunejordet i øst. E6 
underbygger dalens nordvestlige retning, men 
skjærer diagonalt over den i nord før den krysser 
raet. Det åpne kulturlandskapet er viktig i en histo-
risk kontekst knyttet til raet, Tune kirke og gårdene 
Tune, Valaskjold, Yven og kongsgården Alvim. Den 
fredrikhaldske kongevei (i dag Albert Moeskaus v.) 
avgrenset opprinnelig landskapsrommet i øst.

Fortetting:

Området må ikke bygges ut, og må bevares som et 
åpent jordbrukslandskap med bekkedal og gårds-
tun. Raet med Tune kirke skal være landskapsrom-
mets fokuspunkt. Knattås er et viktig orienterings-
merke i landskapet og må beholdes med skog i 
den delen som er synlig fra E6.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy



52

22. TUNEJORDET

Karakter:

Tunejordet er ikke å betrakte som et kulturmiljø, 
men det ligger som en del av landskapet ved Tune 
kirke. Handelsområde med store næringsbygg og 
asfaltfl ater. I utgangspunktet er næringsområdet 
uheldig plassert på jordet rett nedenfor kirken. 
Området er vesentlig utbygd på 1970-tallet, men 
med utvidelser mot den nyanlagte Hundskinnvei-
en på 1980- og 90-tallet.

Fortetting:

Av hensyn til kirkens historiske landemerkefunk-
sjon må næringsbebyggelsen ikke fortettes i høy-
den. Det må ikke forekomme nybygging på vestsi-
den av Hundskinnveien ved nåværende Plantasjen. 
Bebyggelsen i denne trekanten er svært uheldig 
for landskapsopplevelsen fra E6. Mot sør, i retning 
Brevik/Strand Brenneri, bør det være forholdsvis 
lave, oppbrutte bygningsvolumer, slik at det ikke 
dannes en tett vegg mot det åpne landskapet.
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23. TUNE PRESTEGÅRD/VALASKJOLD

Karakter:

Prestegården ligger på et framskutt høydedrag i 
landskapet ca 600 meter øst for kirken. Den sær-
preges av en lav empirebygning med halvvalmet 
tak, som henvender seg ut mot det som tidlige-
re var et stort åpent sletteland, med utsyn mot 
Alvim og Yven. Opprinnelig har den ligget som et 
landemerke i landskapet, sett fra Kongeveien på 
østsiden av Alvimdalen. I dag forsvinner lande-
merkevirkningen som en følge av de mange store 
næringsbyggene og til dels uryddige bygnings-
strukturen på Tunejordet. Om man hever blikket, 
eller kjenner beliggenheten til prestegården, 
framstår den likevel som en historisk referanse i 
det bebygde landskapet, sett fra sørvest. 

Fortetting:

Handelsområdet på Tunejordet bør ikke utvides i 
retning av Tune prestegård. Det er viktig at pre-
stegården har en buffersone, som sørger for at 
virkningen av den monumentale beliggenheten 
opprettholdes så godt som mulig. Villabebyg-
gelsen omkring prestegården bør beholdes som 
énetasjes eneboliger med store hager, som i dag. 
Sarpsborg byplan fra 1840 er bygd opp om en 
akse som strekker seg fra St. Nicolas kirkeruin mot 
Tune kirke (se kart side 13). Det må ikke bygges 
høybygg som konkurrerer med Tune kirke i denne 
korridoren.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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24. LANDE TORG MED OMGIVELSER

Karakter:

Hagebybebyggelse hovedsakelig utbygd i mel-
lomkrigstiden, med Lande torg (plassdannelse i 
krysset mellom Gamle Torvvei, Råkilveien og Kir-
keveien) som midtpunkt. Tydelig gate- og bebyg-
gelsesstruktur. Flyfoto øverst til høyre er fra 1947. 
Langs Bugalowveien, øst i området, er det oppført 
énetasjes bungalower. Dette støket framstår med 
noen grad av egenart. Det opprinnelige utbyg-
gingsområdet fra 1930-tallet strakk seg også i en 
kile sørover, på sørsiden av Tuneveien mot jernba-
nen. Dette området har samme gatestruktur med 
tosidig byggmesterfunkis-bebyggelse.

Fortetting:

Området har en tydelig struktur og framstår som 
et enhetlig boligområde, i stor grad utbygd med 
såkalt «byggmesterfunkis» i to etasjer. Området 
bør kun ha en forsiktig fortetting, der eventuelle 
nybygg bør innordnes i strukturen for ikke å skille 
seg ut. Grønne hager må opprettholdes. Det bør 
tilstrebes å bevare helheter i enkelte av gateløpe-
ne, samt enkelte hus eller miljøer der bebyggelsen  
har en klar arkitektonisk egenart, f.eks. Bunga-
lowveien og Løkkeveien 5.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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25. LÆKKERT

Karakter:

Villaområde som ligger som forlengelse av fore-
gående område. Det har en noe mer løs struk-
tur, men et lignende preg. Området ble utbygd i 
mellomkrigstiden med supplering på 1960-tallet. 
Området ligger i nær tilknytning til Landeparken 
og Trompeten. 

Fortetting:

Områdets karakter med villaer i grønne hager bør 
videreføres. Således er det lite rom for fortetting. 
Karakteren med lave boliger med hager ut mot 
Tunevannveien og Tunevannet/Landeparken tilrå-
des opprettholdt, slik at det blir en god overgang 
mellom parkområdet og bebyggelsen.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy

Landeparken og første husrek-
ke mot Tunevannet og parken
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26. STENRØD GÅRD

Karakter:

Velholdt gårdstun med både våningshus, brygger-
hus og stabbur fra 1700-tallets første del. Tunet 
ligger i nordkanten av en fjellkolle, med utsyn mot 
både Vestvannet og Tunevannet. Den skogkledde 
kollen (Parkåsen) er godt synlig fra Tune kirke og 
Landeparken og utgjør en del av de grønne omgi-
velsene til Tunevannet.

Fortetting:

Tettbebyggelse på åsen sør for tunet på Stenrød 
vil bli fremtredende i landskapet. Det er i dag ikke 
tettbebyggelse på denne siden av Tunevannet, 
og utbygging her frarådes av hensyn til kultur-
miljøet omkring Tune kirke. Eventuell nybygging 
ved gårdstunet må kun være i form av tilpassede 
landbruksbygninger. Dersom det åpnes for noe 
bygging i sonen må det være krav om mye bevart 
vegetasjon.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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27. VESTRE BATTERI

Karakter:

Militært forsvarsanlegg, anlagt 1899, fredet 2004. 
Anlegget var et av de tidligste i det som skulle bli 
et større forsvarssystem av sperrefort og forbered-
te stillinger langs grensen anlagt i forbindelse med 
løsrivelsen fra unionen med Sverige. Batteriets ho-
vedoppgave var å sikre Sarpsbrua med fi re kano-
ner satt opp i front av batteriet, mens to kanoner 
var vendt mot Sandesund. Vestre batteri ligger på 
Landeåsen med front mot sydøst. Selve batteriet 
ligger i et lite skogholt, som på alle sider er omgitt 
av lav boligbebyggelse. Området er tilrettelagt 
for publikum. Fra batteriet er det god utsikt mot 
Trompeten og Tune kirke, men boligbebyggelse 
stenger i stor grad for utsynet mot Tunevannet, 
samt i sin helhet i skyteretningen mot Sarpsbrua.

Fortetting:

I den markerte sonen bør det kun være énetasjes 
eneboliger. Bebyggelse og dens plassering i ter-
renget må ta henyn til utsyn fra/innsyn til batteri-
et. Grønn skråning mot Tunevannet må beholdes 
fri for bebyggelse.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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28. LANDE GÅRD

Karakter:

Stor villa i jugendstil med beliggenhet i tilknytning 
til det fjernede/nedbygde tunet på tidligere Lan-
de gård. Villaen er godt bevart og har stor hage. 
Adresse i dag: Herreperveien 19D.

Fortetting:

Hus og hage tilrådes å bli ivaretatt som i dag. Av 
hensyn til husets egenart og størrelse må ikke 
hagen fortettes.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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29. KJENNSHAUGVEIEN

Karakter:

Tett gatebebyggelse fra tidlig 1900-tall, i sveit-
ser- og jugendstil. Bolighusene har vegglivet helt 
ut mot gata, og den framstår således som smal, 
intim og med en historisk karakter.

Fortetting:

Den historiske bebyggelsen tilrådes å bli ivaretatt 
med sitt noe uryddige preg. Det kan ligge til rette 
for noe fortetting inn mot gata, der det i dag er 
hull i bygningsrekka. Eventuell ny bebyggelse må 
tilpasses eksisterende bebyggelse i målestokk. 
Gatedimensjonen bør opprettholdes for å ivareta 
strøkets karakter. I bakkant av bebyggelsen, på 
begge sider av gata, er det områder der det kan 
åpnes for tilpasset fortetting, såsannt dette ikke 
medfører at gatedimensjon i Kjennshaugveien må 
endres.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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30. GRÅBEINFARET/MIKKELVEIEN

Karakter:

Enhetlig boligområde med modernistiske rekkehus 
med fl ate tak, oppført 1972. Bebyggelsen ligger i 
to veier i skrånende terreng nær Sapsborgmarka 
og er omgitt av vegetasjon. Det opprinnelige hel-
hetsuttrykket er godt ivaretatt.

Fortetting:

På grunn av den svært enhetlige karakteren frarå-
des fortetting eller ombygginger i dette området.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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31. ST. HANSBERGET

Karakter:

Terrengtilpassede eneboliger fra 1970-tallet, samt 
blokkbebyggelse tilpasset skogkledd kolle. Bebyg-
gelsen er skånsomt innpasset i terrenget og den 
naturlige furuskogen. Flere av husene bærer preg 
av å være arkitekttegnet og har bevart sitt opprin-
nelige uttrykk. 

Fortetting:

Bebyggelsen ligger i et skogkledd område, som i 
prinsippet ikke bør fortettes ytterligere. Arkitek-
tur og hageutforming bør ivaretas, og eventuelle 
tilbygg bør være tilpasset opprinnelig formspråk.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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32. ØSTRE BATTERI

Karakter:

Forsvarsanlegg, som i likhet med Vestre batteri, 
skulle sikre Sarpsbrua. Det ligger på St. Hans-
berget, som er en bratt kolle på vestsiden av 
Glengshølen. Batteriet har et lavt brystvern over 
en lengde på ca. 70 m med standplass for seks 
feltkanoner. Batteriet er bevart, men ligger på en 
boligtomt med mye vegetasjon. Det er ikke tilret-
telagt for publikum. Like nordøst for batteriet er 
det i senere tid bygd to nye hus i funksjonalistisk 
stil.

Fortetting:

For å ivareta forsvarsverket bør det ikke fortettes 
mer i dette området. Det må ikke sperres ytterlige-
re for utsynet.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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33. RAVNEBERGET FORT /
       HERRESALEN OG JOMFRUSALEN

Karakter:

Forsvarsverk som ligger på en markant høyde 
nord for Glengshølen. Fortet ble oppført 1907-10. 
Etablissementet består foruten lager, forlegning- 
og administrasjonsdel av batteriveien, stridsan-
legget med fjellanlegg, kanonstillinger i brønn, 
piggtrådsperringer, rester etter trallebane, ammu-
nisjonsnisjer og stillinger for feltkanoner. Restene 
etter et kommunalt vanntårn, anlagt i etterkrigsti-
den, og nedlagt noen år etter, er fremdeles synlig 
på området. Selve fortet ble fredet i 2004, og er 
tilrettelagt for publikum. Fra stedet er det stor-
slått utsikt sørover mot Glengshølen og Sarpsborg 
sentrum. Forlegningen benyttes i dag som kvinne-
fengsel. Like nord for fortet fi nnes det rester etter 
to bygdeborger med beliggenhet på hver sin side 
av Maugestensveien. Miljøet rundt de to borgene 
preges i dag av boligfeltbebyggelse oppført på 
1980-tallet. Daldraget mellom borgene er tidligere 
også benyttet til massedeponi av Tune kommune.

Fortetting:

Det tilrådes at det ikke bør bygges boliger i skog- 
områdene som knytter seg opp mot fortet. Av 
hensyn til de fortidige forsvarslandsskapet bør det 
primært heller ikke bygges på den åpne sletta på 
østsiden av Maugestenveien sør for Jomfrusalen.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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34. OPSUND

Karakter:

Opsund haveby ligger på en tange mellom Glengshølen og 
Glomma, nord for Sarpsborg stasjon. På grunn av jernbanen 
og Borregaards tømmerlager og deponi er bydelen avson-
dret fra resten av byen. Bebyggelsen ble i hovedsak er opp-
ført i tiden 1920-40. Da Hjalmar Wessel overtok som gene-
raldirektør for Borregard var boligsituasjonen i Sarpsborg et 
problem for rekruttering av arbeidskraft. Det ble satt i gang 
en rekke tiltak. Et av dem var at Oscar Hoff, som tidligere 
hadde vunnet konkurransen om Ullevål Haveby, fi kk i opp-
drag å utarbeide en reguleringsplan for området. Planen tok 
utgangspunkt i Ebenezer Howards ideer fra «Garden Cities 
of To-Morrow» (1902). Bebyggelsen skulle bestå av småhus 
i tre med tilhørende hage. Fellesfunksjoner skulle ivaretas 
gjennom torv med forretninger, skole og forsamlingshus, 
rekreasjonsbehovet av en park, en idrettsplass og golfbane. 
Veisystem og plassdannelser tok utgangspunkt i Camillo Sit-
tes idealer. De første 20 bygningene ble oppført rundt 1920 
og var av samme type. Borregaard sto for regulering, gate 
vann, kloakk og satte opp tømmerskjelettet. Resten skulle 
arbeiderne selv ordne på dugnad. Organiseringen var ikke 
vellykket og ble ikke gjentatt. I 1925 ble det fremmet forslag 
om å anlegge en kolonihage på Opsund. Neste utbyggings-
fase kom i årene 1926-31. I 1925 ble Arne Pedersen fast 
arkitekt for Borregaard. Og det var han som utformet husty-
pene, som nå var påvirket av internasjonal funksjonalisme. 
Det ble også gjennomført tre mindre utbygginger i tiden 
1935-39. Da var området stort sett utbygget om en ser bort 
fra de funksjonærboligene som Reidar Lund tegnet i 1959. 
Borregaard golfklubb ble stiftet i 1927 og en golfbane ble 
anlagt nord på halvøya. Golfbanen skal være en av landets 
eldste. I dag er en del av husene endret mens strukturen i 
hovedsak er intakt. Kolonihagen blomstrer fortsatt, og huse-
ne er i det store og hele intakte, bortsett fra at verandaene 
er blitt innebygd. Opsund haveby inngår i Riksantikvarens 
NB!-register og har således nasjonal kulturminneinteresse.

Fortetting:

Området bør ikke fortettes ytterligere. 
Eventuelt nye bygninger og tilbygg må 
tilpasses eksisterende bebyggelse når 
det gjelder plassering, forholdet til gata, 
volum, proporsjoner, skala og takvinkel. 
Golfbane må opprettholdes som grønt-
område og ikke bygges ut.

Kulturm.verdi

Landsk.verdi

Fortettingspot.

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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35. HAFSLUND HOVEDGÅRD

Karakter:

Monumentalt herregårdsanlegg, anlagt som et 
aksekors på rakronen. Fire alléer fører inn mot 
gårdsplassen, som omsluttes av en monumental 
hovedbygning fra 1761 mot nord og to paviljonger 
i tegl fra tidlig 1700-tall, samt to store vinkelfor-
mede låver mot sør. Sørover fører en stor lindeallé. 
Den utgjør hovedelementet i barokkhaven fra 
1760-tallet. Sørvest for denne ligger den engelske 
landskapshaven på en skogkledd morenehøyde 
i landskapet. Herregården er anlagt med nærhet 
til Sarpsfossen, og er tuftet på ressurser og rik-
dom herfra. Tidligere strakk parken seg vestover 
til fossen, der det var et kongelig utsiktspunkt på 
Kongehøien. En paviljong formet som et gresk 
tempel, som sto på Kongehøien, er gjenreist i 
parken. Herregårdens uttrykk i dag, bl.a. med det 
det monumentale gjerdet og inngangsportaler, er 
et resultat av arkitekt Arnstein Arnebergs restau-
rering på 1930-tallet. Hafslund kirke, like øst for 
herregården, ble oppført i 1891. I parken ligger 
et gravfelt fra jernalderen, mens det på en åker-
holme like sør for anlegget fi nnes en rekke helle-
ristningsfelt fra bronsealderen. Kulturmiljøet har 
nasjonal kulturminneverdi.

Fortetting:

Ingen rom for fortetting.
Det er vesentlig at den dyrka marka omkring 
hovedgården beholdes åpen og i hevd. Den skog-
kledde kollen Storhaug, som ligger på vestsiden 
av Statsminister Torps vei sørvest for gården bør 
beholdes grønn, for å danne et skille mellom de 
store næringsbyggene/lagerhallene og det histo-
riske bygningsmiljøet ved hovedgården.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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36. HAFSLUND BEBYGGELSE

Karakter:

Historisk industri-, kontor-, funksjonær- og bo-
ligbebyggelse knyttet til Hafslund hovedgård og 
Sarpsfossen. På vestsiden av Statsminister Torps 
vei ligger et bygningsmiljø som kjennetegnes av 
herskapelige boliger og kontorbygg omgitt av sto-
re hager og grøntanlegg. En rekke av disse bolige-
ne, inkludert Hafslunds administrasjonsbygg, ble 
tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg på 1930-tal-
let. Nedenfor administrasjonsbygget ligger to 
arbeiderboliger i tegl fra ca 1800. I området inngår 
også Hafslund kraftstasjon, som bl.a. har fl ere 
bygninger med god arkitektur i funksjonalistisk 
stil. Miljøet som helhet har regional kulturminne-
verdi. Nord for jernbanen og hovedgården ligger et 
bygningsmiljø med blanding av boliger og industri, 
blant annet Hafslund mølle, Vaskerstua (fra før 
1702), samt en fredet banevokterbolig i delet mel-
lom Østfoldbanens østre- og vestre linje.

Fortetting:

Området vest for Statsminister Torps vei har høy 
kulturminneverdi som et helhetlig miljø tilknyttet 
herregården og Sarpsfossen. Det kan tåle noe 
fortetting, men det må settes høye krav til arkitek-
turen og at nye bygninger innpasses i miljøet på 
en god måte mhp målestokk, form og bevaring av 
grønne områder.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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37. RØD-GÅRDENE

Karakter:

Tre arbeiderboliger (Rødsøyveien 1, 3 og 5) som 
ble oppført av Hafslund i 1899. En sveitservilla øst 
for de tre boligene inngår også i miljøet. De vender 
ut mot fotballbanen sør på Hafslundsøy.

Fortetting:

Ingen rom for fortetting. Boligene bør beholdes 
mest mulig likt sitt opprinnelige preg.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy



68

38. HAGASTUVEIEN OG RØDSØYVEIEN

Karakter:

Boligområde på sørøstsiden av Hafslundsøy, 
utbygd etter reguleringsplan fra 1939. Boligene er 
varierte i uttrykk og har ingen stor kulturminne-
verdi. Husenes plassering på tomtene, samt store, 
opparbeidede hager, er gjennomgående, noe som 
gir området kvaliteter.

Fortetting:

Områdets karakter med eneboliger med store ha-
ger bør opprettholdes, og det er derfor svært lite 
rom for fortetting.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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39. HUKEN

Karakter:

Lita stue som har fungert som bolig for arbeidere 
tilknyttet tømmerdriften i Glomma. Oppført på 
1700-tallet eller tidlig 1800-tall. Den ligger omgitt 
av dyrka mark, ved Glomma, på sørvestsiden av 
Hafslundsøy.

Fortetting:

Stua bør ivaretas som en frittliggende bolig.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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40. SKARPENORD

Karakter:

Husmannsplass med eldre, særegent våninings-
hus i pusset tegl. Denne har høy verneverdi. Den 
gamle driftsbygningen er planlagt revet og erstat-
tet med en ny barnehage i samme struktur.

Fortetting:

En reguleringsplan fra 2012 har tilrettelagt for ny 
boligbygging. Det bør ikke forekomme fortetting 
utover det denne planen tillater.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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41. SATURNVEIEN OG KOMETVEIEN

Karakter:

Helhetlig, tettbygd boligområde med lave kjede-
hus med fl ate tak. Oppført i lettbetong, 1969-70. 
Bebyggelsen har en egenart som skiller seg fra 
øvrig bebyggelse på Hafslundsøy, og represen-
terer en periode da man bygde atriumshus. Om-
rådet ligger ut mot Glomma på nordvestsiden av 
Hafslundsøy. Enkelte av boligene er påbygd med 
spisst saltak i høyden, noe som er forstyrrende for 
helheten.

Fortetting:

Struktur og opprinnelig form med én etasje og 
fl ate tak må beholdes. Ingen rom for fortetting. 
Samme påbyggingsform, som nevnt i forrige 
kolonne, må evt. videreføres, men dette medfører 
at området mister sin opprinnelige karakter og det 
bør i størst mulig grad unngås. Det bør ikke tilla-
tes enkeltgarasjer. Evt. må man forsøke å fi nne 
løsninger for felles garasjeanlegg i utkanten av 
området.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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42. OMR. NORD FOR GAMLE ISEVEI

Karakter:

Boligområde utbybygd på 1940- og 50-tallet, etter 
reguleringsplan laget av arkitekt Arnstein Arne-
berg for Hafslund i 1939. Mange av boligene er 
bygget med utgangspunkt i en ferdighuskatalog 
Arneberg utarbeidet for området i 1945. Arkitek-
ten har i disse husene prioritert at beboerne skulle 
få en mer «hjemlig» følelse enn hva den rene 
funkishusene kunne gi. Boligområdet har i dag 
varierte former for eneboliger, men den opprinne-
lige strukturen er beholdt og videreført. Enkelte av 
boligene som kan relateres til Arnebergs katalog 
er bevart. Flyfotoet er fra 1962.

Fortetting:

Områdets karakter bør beholdes, og det er derfor 
lite rom for fortetting, da grøntstrukturene er en 
del av plangrepet.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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43. OMRÅDET SØRVEST FOR DONDERN

Karakter:

Boligfelt utbygd etter samme plan og prinsipp som 
foregående område. Utbygd på 1950- og 60-tallet. 
Bolighusene er varierte i formspråk, men veiførin-
ger, boligenes plassering på tomtene, samt store 
grønne hager, gir området kvaliteter.

Fortetting:

Områdets karakter bør beholdes, og det er derfor 
lite rom for boligfortetting. Eventuelle nye uthus 
og garasjer bør få et volum og en plassering på 
tomtene, som er tilpasset den øvrige bebyggelsen 
i strøket.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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44. DONDERN

Karakter:

Morenehaug på toppen av raet. Den er kledd med 
høyreiste furuer og er svært synlig i landskapet. 
Slikt sett fungerer den som et landmerke eller 
referansepunkt i det fl ate landskapet. Stedet har 
blitt benyttet som folkepark av beboerne i Bor-
gen-området. Både musikkorps, sangforeninger, 
idrettslag og kristne organisasjoner har brukt 
Dondern til sine arrangementer. Også sigøynere 
og farende folk har hatt tilhold her.

Fortetting:

Ingen fortetting. Området med bevares som grøn-
tområde med skog.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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45. SNOGTIN

Karakter:

Arbeiderbrakke fra 1800-tallet. Trolig også gam-
melt serveringssted e.l. Adresse: Myraveien 18.

Fortetting:

Boligen må ivaretas og det bør ikke bygges boliger 
med tilsvarende form tett innpå den. Hageområ-
dene ut mot Myraveien må holdes åpne.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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46. BORGEN-GÅRDENE

Karakter:

Kulturlandskap med mange gårdstun, på sørvest-
siden av Raet. 6-7 gårdstun ligger spredt innenfor 
området, i overgangen mellom Skjebergsletta 
og det bebygde strøket på raet. Mellom tunene 
er det dyrka mark. Sett fra Navestad represente-
rer tunene på Borgen en viktig opplevelsesverdi i 
landskapet.

Fortetting:

Det er rom for fortetting i overgangssonen mel-
lom boligbebyggelsen og gårdene. Imidlertid bør 
jordvern og opplevelsesverdien av gårdstunene 
prioriteres. Området bør således ikke fortettes av 
hensyn til kulturmiljøet på Skjerbergsletta, som 
er av nasjonal interesse. Det er for øvrig viktig at 
den dyrka marka i raskråningen ved Moen holdes 
ubebygd. Dette er det eneste utsiktspunktet på 
Skjebergveien (fv. 118), der man kan få skikkelig 
utsyn over det vide jordbrukslandskapet i retning 
Klavestad- og Navestad.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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47. GRASTO

Karakter:

Grønn åsside på østsiden av jordbrukslandskapet 
ved Gatedalen. Denne avslutter landskapsrom-
met på en god måte. Randsonen er spesielt synlig 
i sørlig retning på Hafslundsletta. I skogkanten 
ligger det fl ere automatisk fredete kulturminner, 
som hulvei og helleristninger.

Fortetting:

Den grønne åssiden bør beholdes med vegetasjon 
og ikke bebygges. Eventuell bebyggelse i dette 
området bør skje inne på fl ata mot øst/sørøst.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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48. RAET/ROKKEVEIEN

Karakter:

Markant morene som avgrenser Skjebergsletta 
mot nord. Området knyttes nært opp mot Skje-
berg middelalderkirke og helleristningslandskapet. 
Sørøstover, ved Rakleva, ligger det store, sammen-
hengende gravfelt fra jernalderen oppe på raet. 
Raet har i uminnelige tider fungert som ferdesls-
åre. Fra Rokkeveien er det delvis fritt utsyn over 
Skjebergsletta med kirkeberget og middelalderkir-
ken. Herfra er den eneste synskorridoren mellom 
raryggen og sjøen (Skjebergkilen). Langs Rokkevei-
en er det delvis bebygd på begge sider, delvis er 
det åpne områder mot sør.

Fortetting:

Det bør ikke fortettes ytterligere innenfor sonen, 
spesielt ikke på sørsiden av Rokkeveien ved Kam-
perhaug og østover. Her bør utsynet mot Skjeberg 
kirke, Skjebergsletta og Skjebergkilen vektlegges. 
På nordsiden av Rokkeveien bør det kun tillates 
lave eneboliger med hager, som i dag, slik at det 
grønne preget opprettholdes. Åpent areal mellom 
Bodalveien 32 og 34 bør beholdes ubebygd og 
fungere som et utsiktspunkt nordover mot Isesjø.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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LOKALSENTRENE

Sarpsborg har fi re defi nerte lokalsentre: Stasjons-
byen, Ullerøy, Varteig og Jelsnes. Det eneste av 
disse sentrene hvor fortetting må sees opp mot 
verneinteresser knyttet til kulturmiljøer og land-
skap er Stasjonsbyen i Skjeberg. Dette senteret 
er derfor behandlet på samme måte som byom-
rådet, med kartregistreringer, samt beskrivelse/
analyse. 

De tre øvrige stedene er å regne som bygdesentra, 
der boligområder, spredte boliger, skog og dyrka 
mark går om hverandre. For disse tre lokalsentre-
ne er det kun laget enkle landskapsanalyser uten 
noen videre vurdering av potensiale for fortetting. 

I disse stedene er det få viktige kulturmiljøer. I 
Varteig må imidlertid områdene ved kirken/kir-
kegården og Bygdehallen (tidl. kommunehus i 
Varteig) behandles som kulturmiljøer som det er 
viktig å ihensynta. Det viktige ved en eventuell 
fortetting i disse lokalsentrene er at bebyggelsen 
tilpasses stedskarakteren og landskapet på en 
god måte. Med dette som utgangspunkt har disse 
stedene gode muligheter for fortetting.

Jelsnes

Varteig

Stasjonsbyen-
Høysand

Ullerøy
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STASJONSBYEN-HØYSAND LANDEMERKER, SIKTLINJER OG GRØNNE KANTER

viktig, visuelt landemerke
grønt landemerke
annet bygd landemerke
grønn, bratt kant
siktlinje
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STASJONSBYEN-HØYSAND KULTURMILJØER

kulturmiljø
avgrensning av landskap
knyttet til kulturmiljø

bygn. med tidl. fritidsarkitek-
tur, knyttet til badekulturen

bolig/fritidsbolig fra 1900 -/+
med godt bevart arkitektur
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STASJONSBYEN

Karakter:

Tettstedet er som navnet tilsier bygd opp rundt 
Skjeberg stasjon, som ble anlagt i forbindelse 
med åpningen av jernbanen i 1879. Året etter ble 
Skjeberg kommunelokale oppført ved hovedveien 
like ved stasjonen. Dette var det gamle kornma-
gasinet, som hadde blitt reist ved kirken i nødsåret 
1812, som ble fl yttet og fi kk ny bruk. Bygningen 
huser i dag Skjeberg historielag og en barnehage. 
På slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet 
begynte byggingen av fritidsboliger i Høysand. 
Utviklingen av Stasjonsbyen må sees i sammen-
heng med dette. Den gjennomgående veien er 
Den fredrikhaldske kongevei, senere RV. 1 og E6. 
Med ny trasé for E6 på 1990-tallet forsvant mye av 
trafi kken gjennom tettstedet, noe som også fi kk 
konsekvenser for næringslivet. Gamle E6 bærer i 
noen grad preg av å være en ”rett” gate gjennom 
et tettsted, og Stasjonsbyen kan i så måte sam-
menlignes med Greåker. Imidlertid er bebyggelsen 
i Stasjonsbyen mer spredtbygd. Selve tettsteds-
kjernen bærer i dag preg av å være noe frafl yttet.

Fortetting:

Sentrum i Stasjonsbyen tåler høy grad av fortet-
ting. Denne bør bygge opp om gatestrukturen, 
slik at man forsterker tettstedspreget. Stasjons-
bygningen og kommunelokalet må tas vare på og 
ligge som en historisk kjerne i stedet. Videre vil det 
være viktig å ivareta noen av de eldre, markante 
boligene. Utover dette er det stort rom for vide-
reutvikling av stedet. Av hensyn til det historiske 
kulturlandskapet på Skjebergsletta (helleristnings-
landskapet), bør det ikke forekomme fortetting i 
siktkorridoren mellom raet og Skjebergkilen eller 
i skråningene og på åkerholmene på vestsiden av 
denne.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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HØYSAND

Karakter:

”Høisand Bad”, som var i bruk fra slutten av 
1800-tallet til 1940-tallet, er viktig for Høysands 
historiske identitet. Det har også betydning i en 
regional målestokk som minne fra denne perioden 
da kurbad var viktige rekreasjonsmål for de øvre 
samfunnslag. Badeanlegget besto av et større ho-
tellbygg, samt fl ere villaer for overnatting innenfor 
en eiendom på ca 60 daa. Rundt fem bygninger 
fra badeanlegget står fremdeles.
Foruten villaene som ble bygget i tilknytning til 
badeanlegget, fi nnes det fl ere fritidsboliger reist 
tidlig på 1900-tallet, med særegen byggestil. De 
kjennetegnes blant annet ved høy gavl, bratte 
tak og utsmykninger. Kommunen videreførte 
utviklingen av Høysand som feriested i forbindel-
se med badeanlegget ved blant annet å anlegge 
parkanlegg med strand i Sandvika. I åsen nordøst-
over mot Guslund ligger det et boligområde med 
blanding av helårs- og fritidsboliger. Området er 
utviklet over langtid men består gjennomgående 
av småhus.

Fortetting:

Det er vesentlig for kulturhistorien til Høysand at 
fritidshus og boliger som kan assosieres med den 
tidlige badekulturen i Høysand bevares med litt 
rom og vegetasjon rundt seg. Imidlertid er det 
rom for fortetting med eneboliger i boligområdet 
sålenge bygningene får en skala (1-11/2 etasje) og 
utforming som er tilpasset både strøket og terren-
get.

Kulturminneverdi

Landskapsverdi

Fortettingspotensiale

frarådesF. med tilpas-
ning mulig

kun forsiktig F. 
med tilpasning

middels høy svært høy
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ULLERØY LANDEMERKER, SIKTLINJER OG GRØNNE KANTER

viktig, visuelt landemerke
grønt landemerke
annet bygd landemerke
grønn, bratt kant
siktlinje
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VARTEIG LANDEMERKER, SIKTLINJER OG GRØNNE KANTER

viktig, visuelt landemerke
grønt landemerke
annet bygd landemerke
grønn, bratt kant
siktlinje
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JELSNES LANDEMERKER, SIKTLINJER OG GRØNNE KANTER

viktig, visuelt landemerke
grønt landemerke
annet bygd landemerke
grønn, bratt kant
siktlinje


