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SAMMENDRAG 

Denne utredningen utgjør konsekvensanalyse av tema kulturmiljø for prosjektet fv. 109 Råbekken–Alvim. Det er registrert og beskrevet elleve kulturmiljøer i 
influensområdet. Disse omfatter automatisk fredete kulturminner som helleristninger, gravhauger, bosetningsspor, tradisjonelle gårdstunmiljøer, samferdselshistorie, 
militær- og forsvarshistorie, ulike bygningsmiljøer og ulike løsfunn. Det nye veganlegget har begrensete negative konsekvenser i både fullskala og nedskalert planforslag. 
Det blir ikke inngrep i automatisk fredete kulturminner, men noen gårdsmiljøer blir noe forringet grunnet de nye arealinngrepene. Noen boliger bygd mellom 1850-1924 
må rives (SEFRAK-bygg), men det er ikke knyttet store kulturhistoriske verdier til disse. Kryssing av Rolvsøysund med ny bru påvirker dette kulturmiljøet negativt. Fullskala 
og nedskalert planforslag er samlet sett gitt liten negativ konsekvens for dette temaet. 
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1 Sammendrag 

1.1 Tiltaksbeskrivelse 

1.1.1 Innledning 

Fv. 109 var planlagt utvidet til fire kjørefelt mel-

lom Råbekken i Fredrikstad og Alvim i Sarpsborg 

samtidig som veganlegget skulle suppleres med 

høyverdig tilbud for gående og syklende. 

Fremkommelighet for kollektivtrafikk, sykkel og 

gange skulle prioriteres på vegstrekningen. To av 

kjørefeltene var planlagt som kollektiv- eller 

sambruksfelt 2+. Alle kryssinger for fotgjengere 

og syklister skulle skje planskilt og være 

universelt tilrettelagt. Veganlegget ville fått en 

total bredde på 40-50 meter, noen steder enda 

mer på grunn av ramper og tverrforbindelser. 

Det er besluttet politisk at den totale kostnaden 

ved Bypakke Nedre Glomma skal reduseres. Ny 

ramme for fv. 109 Råbekken–Alvim er satt til kr 

3,4 milliarder, mens fullskala planforslag er 

kostnadsregnet til ca. kr 4 milliarder (2021). 

Konsekvensutredningen er derfor supplert med 

et nedskalert planforslag som er tilpasset den 

nye kostnadsrammen. 

1.1.2 Fullskala planforslag Fredrikstad 

Ny fv. 109 følger dagens korridor helt fram til 

Rønningen. Herifra er ny veg lagt lenger vest enn 

i dag, og fra Hatteveien ligger fylkesvegen på 

nordsiden av eksisterende bebyggelse fram mot 

Rolvsøysund. Sundet krysses på ny bru 35-40 

meter oppstrøms dagens kjørebru. Dagens 

fv. 109 blir sykkelveg med fortau fra Østfold-

hallen til Greåker.  

Tett boligbebyggelse nær vegen gir behov for 

langsgående støyskjermer langs hele Råkollen. 

Fra Bjørnengveien og fram mot Rolvsøysund 

skjermes boligområdene vekselvis med skjermer 

og grønne voller. For å sikre trygg passering for 

myke trafikanter etableres seks ny underganger 

under fv. 109 og to nye gangbruer. Ved H. N. 

Hauges vei bygges en bru som avsluttes med en 

sirkulær rampe på østsiden av vegen. Ved 

Rønningen går sykkelveg med fortau i bru skrått 

over fylkevegen.  

Fv. 112 får ny trasé fra Haugtunveien til fv. 109 

med nytt kryss nord for bebyggelsen ved Nes. 

Rostadveien krysser fv. 112 planskilt ved 

Seiersborg skole.  

1.1.3 Nedskalert planforslag Fredrikstad 

Vegalternativet følger samme hovedkorridor som 

fullskala løsning. Langsgående gang- og sykkelveg 

på østsiden av fylkesvegen er fjernet mellom 

Råbekken og Rønningen. Lokket ved Østfold-

hallen er erstattet av gang- og sykkelkulverter 

under fv. 109 og Rådalsveien. Fylkesvegen har tre 

kjørefelt mellom Østfoldhallen og Rolvsøysund, 

og fire felt inn mot kryss. Sekundær gang- og 

sykkelveg mellom Rønningen og Hatteveien er 

tatt ut. Rostadveien krysser fv. 112 i plan. For 

øvrig følger nedskalert planforslag fullskala 

planforslag. 

1.1.4 Fullskala planforslag Sarpsborg 

Ny bru over Rolvsøysund «lander» litt nord for 

dagens, og ny fv. 109 krysser over Greåkerveien. 

Fra dagens kryss med Greåkerveien til Alvim 

følger ny fv. 109 dagens korridor. Opstadveien 

planlegges gjennomgående fram til fv. 109, og 

Greåkerveien kobles inn på denne før kryss med 

fv. 109 i Greåker sentrum. Sentrumsområdet 

markeres med rundkjøring i hver ende, i kryss 

med henholdsvis Opstadveien og Grålumveien. 

Kirkebyveien krysses via ny kulvert sør for 

eksisterende. Sykkelveg med fortau følger 

dagens vegtrase over eksisterende kulvert. 

Firefeltsvegen går inn på dagens tofeltsveg like 

øst for Kirkebyveien.  

Sykkelveg med fortau krysser Rolvsøysund på 

dagens vegbru. Den krysser under ny fylkesveg 

på Greåker, og legges på nordsiden av denne 

fram til Alvim. Her krysses fylkesvegen på nytt, 

og sykkelvegen følger sørsiden av fylkesvegen på 

ny bru over jernbanen og fram til eksisterende 

gang- og sykkelveg i Torsbekkdalen.  

Det er gang- og sykkelveg på sørsiden av fylkes-

vegen gjennom Greåker og frem til Kirkebyveien, 

og på nordsiden forbi Yven til Borg Amfi.  

Det er åtte planskilte kryssinger av ny fv. 109 for 

myke trafikanter på strekningen. Sju av disse er i 
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undergang, mens det blir gangbru ved 

Fredheimveien.  

Som i Fredrikstad må det etableres støyskjerm-

ingsanlegg. Mellom Greåker og Hannestadåsen 

bygges skjermer på begge sider av vegen. Ved 

Yven bygges skjermer på begge sider av vegen. 

Så lenge jernbanen fortsatt går forbi Yven vil 

dagens veganlegg ligge omtrent urørt, med 

unntak av gjennomgående gang- og sykkelveg og 

støyskjermingstiltak. 

1.1.5 Nedskalert planforslag Sarpsborg 

Hovedløsningen for fylkesvegen følger samme 

planprinsipp som fullskala planforslag. Fordi 

videre utbygging ved Yven uansett må avvente 

nedlegging av jernbanen, legger nedskalert 

planforslag opp til at kjøreveganlegget ikke 

endres på strekningen fra Nye Tindlundvei til 

Alvim. Denne vegstrekningen har i dag god 

trafikkavvikling og akseptabel standard med 

unntak av støyskjerming og gang- og 

sykkelanlegg. Det betyr at en rekke boliger i Stup-

veien ikke blir innløst. Planforslaget omfatter 

samme løsning på Greåker som fullskala 

planforslag. Alternativet legger opp til å la sykkel-

veg med fortau krysse Ordfører Karlsens vei i 

plan. Det bygges sykkelveg med fortau langs 

nordsiden av fylkesvegen. Nytt langsgående 

gang- og sykkelanlegg på sørside veg mellom 

Fredheimveien og Kirkebyveien går ut. 

Støyskjermingstiltak gjennomføres på hele 

parsellen. 

1.2 Dagens situasjon og verdier 

Planområdet har hatt bosetning i lang tid. Her og 

i nærheten finnes stedsnavn som Yven, Grålum, 

Alvim, Valaskjold, Tingvoll, Lekvoll og Tune. Disse 

peker langt tilbake i tid. Flere gårdstun har gam-

mel bebyggelse der tunformen er noenlunde in-

takt. Det er også gjort en rekke funn av fornmin-

ner, hovedsakelig gravfelt- og gravminner, berg-

kunst og ulike løsfunn. Ved Dikeveien sør for Øst-

foldhallen er det gravd ut flere bosetningsspor 

fra bronse- og jernalder, bl.a. fem langhus. I nær-

heten av området ble også Tuneskipet funnet.  

Gjennom arbeidet er det beskrevet og kartlagt 

elleve delområder for dette temaet, se figur 5-35 

og figur 5-36 på side 43 og 44.  

Kulturmiljø 1 Rå er et boligområde. Her finnes 

helleristninger, samt at det er noe eldre 

bebyggelse.  

Kulturmiljø 2 Dikeveien er et området med 

bosetningsspor, hovedsakelig fra jernalder.  

Omberg (nr. 3) er trasé for ny overvannsgrøft. 

Under arkeologiske undersøkelser her i 2017 ble 

det gjort en rekke funn.  

Valle nordre (nr. 4) er et gårdsmiljø med eldre 

bebyggelse og mange fornminner i form av 

helleristninger.  

Kulturmiljø nr. 5 Rekustad består av gårdsmiljø 

tilknyttet Rekustadgårdene. Her finnes bebyg-

gelse tilbake fra 1700-tallet, og det er funnet 

gravfelt og bosetningsspor fra middelalderen.  

Delområde 1-5 er alle gitt middels verdi. 

Rolvsøy kirke fra 1908 er skilt ut som delområde 

5. Eldre boligbebyggelse inngår også i området. 

Verdien er liten til middels. 

Kulturmiljø 7 Rolvsøysund har vært et knute-

punkt for ferdsel i lang tid, og har flere bruer fra 

ulike tidsperioder. Nede ved elva finnes bunkere 

tilknyttet Greåker fort. Verdien er middels.  

Delområde 8 er Greåker sentrum. Her er det mye 

eldre bebyggelse. Verdien er liten til middels. 

Greåker fort fra 1903 (delområde nr. 9) har stor 

militærhistorisk verdi som en del av et omfat-

tende forsvarssystem mot Sverige, og det var 

trefninger her i 1940. Fortet har underjordiske 

tunneler og bygninger, og er gitt stor verdi. 

Kulturmiljø 10 Yven søndre består av gården med 

samme navn og bygningsmiljøer i nærheten. 

Gården er en tradisjonell storgård med gårdstun 

og allé. Verdien er middels. 

Kulturmiljøet 11 omfatter Yvenåsen med 

automatisk fredete kulturminner og arbeider-

boliger langs Strømsæthers vei. Det er både 

funnet helleristninger og gravrøyser på åsen. 

Boligene er fra slutten av 1800-tallet, og 
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representerer et typisk boligområde fra den 

tiden. Verdien er middels.  

Kulturmiljø 12 omfatter gårdsmiljøene Alvim 

nordre og vestre. I tillegg er dyrket jord tatt med 

siden dette er en del av gårdsmiljøet og den 

viktige siktakse mellom Tunevannet og Glomma. 

Alvim er en av de rike gamle gårdene som var et 

maktsenter i jernalderen. Her er det mange 

løsfunn og helleristningsfelt som viser lang 

kontinuitet i bosetning. Miljøet, med sin gårds-

bebyggelse og omkringliggende åker, er et godt 

eksempel på gammelt kulturlandskap. 

Arkeologiske registreringer i planområdet 

desember 2018 ga ingen funn. Kulturmiljøet 

vurderes å ha middels til stor verdi.  

1.3 Konsekvenser  

1.3.1 Fullskala planforslag 

Tiltaket berører bare i liten grad kulturmiljøer 

direkte. I delområde 1 Rå berøres ikke helle-

ristningene. To SEFRAK-registrerte bygg må rives, 

men det er ingen spesielle kulturhistoriske ver-

dier knyttet til disse. Ved Dikeveien og på 

Omberg medfører fullskala planforslag utgraving 

og dokumentasjon av kulturminner i åker. 

Alternativet har ingen direkte konsekvenser for 

delområde Valle nordre, men noe av den dyrkete 

jorden beslaglegges og det nye veganlegget 

kommer nærmere kulturmiljøet. Konsekvensen 

er her ubetydelig til liten negativ.  

Ny fv. 109 og omlagt fv. 112 legges på dyrket jord 

innenfor kulturmiljø 5 Rekustad. Gårdsmiljøet 

ligger på en liten høyde, og planen vil ikke på-

virke dette direkte, men tar beslag i en del av 

jorden til brukene. Veganlegget blir også godt 

synlig fra gårdstunene. Konsekvensen er liten 

negativ for miljøet. 

Ny fv. 109 legges om, og avstanden til Rolvsøy 

kirke blir større. Dette er positivt. På den andre 

siden vil Kirkestien utvides. Dette gir arealbeslag i 

dyrket jord ved kirkegården. Samlet sett er 

konsekvensen ubetydelig. 

Fullskala planforslag medfører ny bru over 

Rolvsøysund. Flere bygninger må rives. En av 

disse er SEFRAK-registrert. Elva blir også påvirket 

direkte med fundamenter og søyler til ny bru. De 

andre bruene blir stående, slik at det i alt blir fire 

bruer over sundet. Landføring på Sarpsborgsiden 

kommer nær skytestillinger/bunkere ved elva. 

Konsekvensen er liten negativ for delområdet.  

På Sarpsborgsiden vil ingen av de registrerte 

byggene med kulturhistoriske verdier i del-

område 8 Greåker berøres, men noen SEFRAK-

registrerte bygg må trolig rives. Veganlegget blir 

dog mer dominerende enn i dag. På den andre 

siden vil tiltaket medføre en opprydding og 

strukturering av området som er positivt. 

Konsekvensen er liten negativ. 

Greåker fort påvirkes ikke direkte. Den strateg-

iske beliggenheten med god utsikt over Rolvsøy-

sund er en forutsetning for plasseringen. Tiltaket 

medfører en ny bru over Glomma samt nye godt 

synlige veganlegg. Siden fortet ble plassert på 

Vetatoppen for å observere og stanse fiender 

som skulle krysse sundet, kan det ikke regnes 

som negativt at det blir større/ flere samferdsels-

anlegg. Ny bru vil ikke ødelegge sikten fra fortet, 

og den har ikke tårn eller kabler som rager i 

landskapet. Konsekvensen blir ubetydelig. 

Fullskala planforslag har ikke inngrep i kultur-

miljø 10 Yven søndre. Geotekniske sikringstiltak 

vil imidlertid gi store inngrep og forandringer 

langs Teglverksveien med innløsning av en rekke 

bygninger. Videre arealbruk av dette arealet kan 

ha betydning for kulturmiljøet. Vegplanen avgjør 

ikke dette, og tiltak som iverksettes for ny fv. 109 

gis derfor ubetydelig konsekvens. 

Fullskala planforslag har ingen inngrep i 

Yvenåsen og konsekvensen blir ubetydelig. Det 

har heller ikke inngrep i kulturminner eller 

bygninger i kulturmiljø Alvim. Det vil imidlertid 

øke bredden av fv. 109 som i dag bryter den 

historiske siktlinjen mellom raet og Glomma. En 

slik breddeutvidelse bedømmes å ha en 

ubetydelig til liten negativ konsekvens. 

Samlet sett gis fullskala planforslag liten negativ 

(–) konsekvens. 
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1.3.2 Nedskalert planforslag 

For temaet kulturmiljø er det liten forskjell på de 

to planforslagene. Omfang og konsekvenser 

vurderes tilnærmet likt for det nedskalerte og 

det fullskala planforslaget. Få av kulturmiljøene 

blir berørt direkte, og de samme bygningene må 

rives i begge alternativ. 

Samlet sett gis det nedskalerte planforslaget liten 

negativ (–) konsekvens, og det rangeres likt som 

fullskala planforslag.  

1.3.3 Alternativ 0 

Alternativ 0 er en situasjon der det ikke bygges 

ny fv. 109. Det er ikke vedtatt reguleringsplaner 

som vil ha særlig betydning for kulturmiljøer i 

influens-området. Kommuneplanen viser flere 

LNF-områder som er vist som utbyggings-

områder. Utbygging krever arkeologiske 

registreringer, og det vil trolig finnes ukjente 

kulturminner. Utbygging kan påvirke dagens 

kulturmiljøer visuelt.  

Et forhold det er knyttet stor usikkerhet til er 

InterCity. Nytt dobbeltspor vil mest sannsynlig 

følge dagens spor forbi Østfoldhallen, men det er 

ulike kryssinger av Rolvsøysund. Etter Rolvsøy-

sund vil det legges i tunnel fram til Alvimdalen. Et 

annet uavklart moment i den forbindelse er 

framtidig bruk av dagens jernbanespor. 

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget, og 

har per definisjon ingen konsekvenser. 

1.3.4 Konsekvenser i 
anleggsperioden 

Det er noen kulturminner i 

nærheten av anleggsområdet. Disse 

må sikres slik at de ikke ødeleggelse 

i vanvare. Spesielt boring og 

sprenging kan føre til sprekk-

dannelser i helleristningsfelt.  

Det kan være ukjente kulturminner i 

grunnen. Det er viktig at 

anleggsarbeiderne er oppmerksom-

me på dette, og stanser arbeidet og 

tilkaller kulturfaglig kompetanse om 

det er mistanke om at de har støtt 

på kulturminner. 

 

 

Tabell 1-1: Oppsummering av konsekvenser for kulturmiljø  

Delområde Verdi 

Alternativ 0 Fullskala planforslag Nedskalert planforslag 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

1. Rå Middels Intet 0 Intet 0 Intet 0 

2. Dikeveien Middels Intet 0 Intet 0 Intet 0 

3. Omberg Middels Intet 0 Intet 0 Intet 0 

4. Valle nordre Middels Intet 0 Intet til lite negativt 0/– Intet til lite negativt 0/– 

5. Rekustad Middels Intet 0 Lite negativt – Lite negativt – 

6 Rolvsøy kirke Liten til middels Intet 0 Intet 0 Intet 0 

7. Rolvsøysund Middels Intet 0 Lite negativt – Lite negativt – 

8. Greåker sentrum Liten til middels Intet 0 Lite negativt – Lite negativt – 

9. Greåker fort Stor Intet 0 Intet 0 Intet 0 

10. Yven søndre Middels Intet 0 Intet 0 Intet 0 

11. Yvenåsen Middels Intet 0 Intet 0 Intet 0 

12. Alvim Stor til middels Intet 0 Intet til lite negativt 0/– Intet til lite negativt 0/– 

Samlet konsekvens 0 – – 

Rangering 1 2 2 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 

Utbyggingsprosjektet omfatter vegstrekningen 

fra Råbekken i Fredrikstad til Alvim i Sarpsborg. 

Vegstrekningen er oppdelt i parseller. Det er 

utarbeidet en reguleringsplan for parsellen 

Råbekken–Rolvsøysund i Fredrikstad kommune. 

For parsellen Rolvsøysund–Alvim i Sarpsborg 

kommune er det utarbeidet en plan for 

strekningen Rolvsøysund–Alvim. Strekningen 

Alvim–Torsbekkdalen er regulert tidligere. 

Konsekvensutredningen er felles for de to 

planene fram til Amfi Borg, og den delen av 

utredningen som vedkommer hver plan er 

integrert i de respektive planbeskrivelsene.  

2.2 Alternative planløsninger 

I forbindelse med planprogrammet for fv. 109 

Råbekken–Alvim ble det utarbeidet flere 

alternative løsninger for veganlegget. Ved 

politisk vedtak av planprogram ble alternativene 

redusert til ett. Alternativene er godt belyst i 

planprogrammet og blir derfor ikke nærmere 

omtalt her.  

I konsekvensutredningen sammenlignes fullskala 

planforslag i revisjon 01 og 02 med et 0-

alternativ som tilsvarer dagens situasjon. I 

revisjon 03 og 04 vurderes også et nedskalert 

planforslag, se punkt 2.4.  

2.3 Mål 

Bypakke Nedre Glomma har følgende 

hovedmål/28/:  

• Overføre transport fra bil til gange, sykkel og 

kollektive transportmidler 

• Fokusere på god og sikker framkommelighet 

for gående, syklende og kollektivreisende, og 

for godstransportene 

• Fokusere på et sikkert transportsystem 

• Redusere klimagassutslipp og lokale 

miljøproblemer 

• Utvikle et godt tilgjengelig og universelt 

utformet transportsystem 

Fv. 109 Råbekken–Alvim er ett av mange 

prosjekter i Bypakken. Ingen enkeltprosjekt vil 

føre til at alle målene blir nådd. 

Fv. 109 er den viktigste kollektivåren i Nedre 

Glomma. Det er satt følgende prosjektmål for fv. 

109 Råbekken–Alvim:  

2.4 Revisjoner av konsekvensutredningen  

Konsekvensutredningen ble utarbeidet som en 

del av planmateriale for reguleringsplanen for ny 

fv. 109 mellom Råbekken og Rolvsøysund i 

Fredrikstad kommune, men utredningen dekket 

også fv. 109-parsellen Rolvsøysund–Alvim i 

Sarpsborg.  

Revisjon 02: Det ble i ettertid arbeidet mer 

detaljert med vegprosjektet i Sarpsborg 

kommune. Dette førte til mindre endringer i 

konsekvensutredningen. Det er imidlertid ingen 

endringer i verdisetting og vurdering av omfang 

og konsekvens i den reviderte utgaven.  

Revisjon 03: Politiske vedtak med krav om egen-

andel i bompengeprosjekt ga behov for en ned-

skalering av planforslaget. Utbyggingen av fv. 109 

er redusert i omfang for å få ned de totale kost-

nadene ved Bypakke Nedre Glomma. Revisjon 03 

er en utvidelse av KU-rapporten med et ned-

skalert planforslag. 0-alternativet (dagens 

situasjon) sammenlignes i denne revisjon med  

 Fullskala planforslag 

Nedskalert planforslag  

I forhold til de tidligere versjonene av rapporten 

er «fullskala planforslag» det samme som det 

tidligere planforslaget.  

Revisjon 04 er en mindre justering av rapporten 

etter gjennomgang av Viken fylkeskommune. 

For å bidra til at målene for Bypakke Nedre 

Glomma kan oppnås skal det ferdig bygde 

anlegget gi følgende effektmål overfor brukere, 

omgivelser og samfunnet generelt: 

• Tilgjengelighet, framkommelighet, 

attraktivitet og sikkerhet for kollektiv-

transport, gående og syklende er prioritert 

• Fylkesvegen skal ikke utgjøre en større 

barriere enn i dag. 
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3 Tiltaket  

3.1 Avgrensing 

Vegprosjektet er delt i to parseller. Parsellen i 

Fredrikstad strekker seg fra Stabburet sør for 

krysset fv. 109 x Evjebekkveien til kommune-

grensen i Rolvsøysund. Parsellen i Sarpsborg går 

fra Rolvsøysund til rundkjøringen ved Amfi Borg 

på Alvim.  

3.1.1 Fullskala planforslag 

Eksisterende fylkesveg skal utvides med to 

kollektivfelt. Prosjektet omfatter kryssløsninger, 

og nødvendige omlegginger og påkoblinger på 

sidevegsnettet. Det er planlagt tosidig langs-

gående gang- og sykkelanlegg med nødvendige 

planskilte kryssinger. Gang- og sykkelanlegget 

omfatter en sykkelveg med fortau og en vanlig 

gang-/sykkelveg med mulighet for fremtidig 

separering av trafikantene.  

For å bedre trafikkavviklingen mot Dikeveien ut-

vides Evjebekkveien ved Rå til fire felt og 

Dikeveien ved Østfoldhallen til tre kjørefelt fra 

kryss med fv. 109 og til kryss med Dikeveien. Det 

etableres et lokk over gang- og sykkelvegnett i 

krysset Rådalsveien/fv. 109. 

Fylkesvegen skal krysse Rolvsøysund på ny bru 

nord for eksisterende kjørebru. Dagens kjørebru 

skal bli gang- og sykkelbru. 

I Greåker sentrum fjernes dagens fv. 109-bru 

over Grålumveien. Grålumveien knyttes til 

fv. 109 i nytt kryss. Ved Kirkebyveien blir 

kjørevegen flyttet sørover og dagens fylkesveg 

blir sykkelveg med fortau.  

Dårlige grunnforhold gjør at veganlegget ikke kan 

utvides forbi Yven før jernbanen er 

flyttet/nedlagt. Det kan bygges gang- og 

sykkelanlegg og støytiltak. 

I opprinnelig løsningsforslag ligger sykkelvegen 

nord for fylkesvegen til Yven der den krysser 

under fylkesvegen og etter hvert svinger inn på 

nedlagt jernbanespor og følger dette fram til 

Alvim. Usikkerhet knyttet til avvikling av 

jernbanen gjør at det er planlagt et 

sammenhengende gang- og sykkelveg på 

nordsiden av fylkesvegen mellom Yven og Alvim. 

Grunnet vanskelige grunnforhold i deler av 

planområdet blir det noen steder behov for 

stabiliserende tiltak i grunnen utenfor veglinja. 

Problemene er spesielt store ved Yven der en 

ikke greier å oppnå tilstrekkelig områdestabilitet 

før etter at jernbanen er nedlagt og terrenget er 

avlastet og stabilisert. Ved Yven må utbyggingen 

derfor skje i flere trinn. I første trinn vil en bygge 

gang- og sykkelveg nord for fylkesvegen fram 

mot Alvim og bygge nye støyskjermer. I neste 

trinn kan det gjøres nødvendige stabiliserings-

tiltak før det bygges nytt anlegg for biltrafikk og 

sykkelveg med fortau på nedlagt jernbanespor. 

Usikkerhet knyttet til tidsperspektivet og 

jernbaneanlegget gjør at det ikke fremmes 

planer for et trinn 2. 

Planene omfatter nødvendige anlegg for over-

vannshåndtering ved vegen, inkl. eventuelle sedi-

mentasjonsdammer, samlegrøfter og kulverter 

med utløp til kommunale anlegg og til Glomma. 

Det vil bli utført utbedringer og omlegginger av 

kommunale anlegg for vann og avløp og 

elektrisitetsforsyning. Høyspentlinjer ved Rå vil 

bli lagt om. Øvrige kabeltraseer som blir berørt 

vil i nødvendig grad bli omlagt og rustet opp.  

 

Figur 3-1: Tverrprofilet i fullskala planforslag er ca. 40 m bredt uten at en tar hensyn til høydeforskjeller. På sidebratte 
steder øker bredden  
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Planene omfatter også varig og midlertidig 

arealbeslag knyttet til utbygging, trafikkavvikling i 

byggeperioden og øvrig anleggsgjennomføring.  

3.1.2 Nedskalert planforslag 

Med bakgrunn i trafikkberegninger økes 

kapasiteten i Fredrikstad i og inn mot kryss etter 

et hovedprinsipp med to felt inn i kryss og ett felt 

ut. Veganlegget vil variere mellom to, tre og fire 

felt. Det er fire kjørefelt mellom Råbekken og 

Østfoldhallen, og tre mellom Østfoldhallen og 

kryss med fv. 112 på Rolvsøy. Prosjektet omfatter 

nye kryssløsninger i Fredrikstad, og nødvendige 

omlegginger og påkoblinger på sidevegsnettet. 

Det er planlagt en langsgående gang- og 

sykkelveg med fortau med planskilte kryssinger 

gjennom Fredrikstad. Gang- og sykkelvegen på 

østsiden av fylkesvegen mellom Råbekken og 

Rønningen er i hovedsak tatt ut.  

For å bedre trafikkavviklingen mot Dikeveien 

bygges det rundkjøring i krysset Evjebekkveien/ 

Dikeveien, men den nedskaleres og det opprett-

holdes to felt mellom dette og krysset ved 

Råbekken. Dikeveien ved Østfoldhallen får tre 

kjørefelt fra kryss med fv. 109 og til kryss med 

Dikeveien. Lokket ved Østfoldhallen erstattes 

med en kulvert under fv. 109 og en under 

Rådalsveien. 

Fylkesvegen skal krysse Rolvsøysund på ny bru, 

nord for eksisterende kjørebru. Dagens kjørebru 

skal bli gang- og sykkelbru. 

I Greåker sentrum fjernes dagens fv. 109-bru 

over Grålumveien. Det bygges ny rundkjøring i 

kryss med Opstadveien/Greåkerveien og med 

Grålumveien. Fra bakken opp mot Nye Tindlund 

vei opprettholdes dagens veganlegg videre fram 

mot Alvim. Krysset ved Nye Tindlundvei 

kanaliseres og signalreguleres. 

I Greåker er det planlagt tre planskilte kryssinger 

under fv. 109. Ved Nye Tindlundvei 

opprettholdes dagens kulvert under fylkevegen, 

og ved Fredheimveien erstattes eksisterende 

gangbru av en ny. 

Det bygges sammenhengende sykkelveg med 

fortau gjennom Greåker sentrum, og langs 

eksisterende veg opp til Kirkebyveien. 

Kirkebyveien krysses via dagens kulvertløsning, 

og sykkelvegen smalnes inn til dagens gang- og 

sykkelveganlegg langs Hannestadåsen. Øst for 

Hannestadåsen videreføres sykkelveg med fortau 

langs Fjellhøyveien til Ordfører Karlsens vei som 

krysses i plan. Ved Yven føres sykkelveg med 

fortau videre langs sørsiden av Yvenåsen og over 

jordet fram til kulvert under fv. 109 ved Alvim.  

Ved å beholde kulverten ved Kirkebyveien 

unngår en innløsning av en rekke boliger. 

Planene omfatter nødvendige anlegg for over-

vannshåndtering ved vegen, inkl. eventuelle sedi-

mentasjonsdammer, samlegrøfter og kulverter 

med utløp til kommunale anlegg og til Glomma. 

Det vil bli utført utbedringer og omlegginger av 

kommunale anlegg for vann og avløp og 

elektrisitetsforsyning. Kabeltraseer som blir 

berørt vil i nødvendig grad bli omlagt og rustet 

opp.  

 

Figur 3-2: Normalprofil i nedskalert planforslag. Antall kjørefelt vil variere mellom to, tre og fire. Der en beholder 
dagens veganlegg bygges ikke midtdeler 
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3.2 Vegstandard og utforming 

Standard på ny veg skal normalt fastsettes ut fra 

prognoser for trafikk på vegnettet 20 år etter 

åpning og ut fra kravene i håndbok N100. I dette 

prosjektet ligger et krav om nullvekst i 

biltrafikken i forhold til nivået i 2013 til grunn for 

standardvalg og til grunn for planarbeidet. 

Som grunnlag for arkitektur og utforming er 

«Premissdokument for utforming for Bypakke 

Nedre Glomma» benyttet/29/.  

3.2.1 Kjøreveger 

Funksjon, trafikkmengde og fartsgrense er 

avgjørende for valg av dimensjoneringsklasse. 

Som grunnlag for valg av vegklasse på parsellen 

Råbekken–Rolvsøysund ligger en ÅDT på 20-

24 000 og en tungtrafikkandel på 8 % i 2015. For 

strekningen Rolvsøysund–Alvim legges en ÅDT på 

20 000 til grunn.  

Vegen skal være avkjørselsfri. Skiltet hastighet 

60-70 km/t.  

Fullskala planforslag: Fv. 109 har fire kjørefelt og 

midtdeler, og skal ha to kollektivfelt.  

Nedskalert planforslag: Fv. 109 har to til fire 

kjørefelt og midtdeler. Der det er tre eller fire 

kjørefelt er det ett eller to kollektivfelt. 

3.2.2 Kryss 

Reguleringsplanen legger opp til at kryss mellom 

fv. 109 og sidevegnettet skal skje i plan.  

Som hovedprinsipp benyttes rundkjøringer i 

kryss. Der en beholder dagens anlegg i nedskalert 

planforslag beholdes dagens T-kryss. Bruk av 

lysregulering avklares i byggeplanen. Trafikk på 

fv. 109 skal om mulig prioriteres foran øvrig 

trafikk.  

Ny bru over Glomma ved Valle vil gi endret 

løsning for Bjørnengveien inn mot fv. 109.  

3.2.3 Gang- og sykkelveger 

Bypakka har som mål at flere mennesker skal gå 

og/eller sykle. Fylkesvegen planlegges med en 

langsgående sykkelveg med fortau, med bredde 

6,5 meter inkl. skulder fram til Kirkebyveien. 

Langs Hannestadåsenbenyttes eksisterende 

gang- og sykkelveg. Fra Yven til Alvim bygges 

sykkelveg med fortau i bredde 5,5 meter. 

Sykkelveg med fortau plasseres der det er flest 

brukere. I tillegg planlegges det i fullskala 

planforslag et langsgående gang- og sykkeltilbud 

på motsatt side av fylkesvegen. Dette reguleres 

med bredde 4,5 meter. I det nedskalerte 

alternativet er dette tatt ut på store deler av 

vegstrekningen. All kryssing av fv. 109 med gang- 

og sykkelveger skjer på bru eller i undergang. 

Sidevegsnettet kan krysses i plan der trafikk-

vurderinger viser at løsningen er akseptabel . 

Ved under- og overganger skal ramper suppleres 

med trapper og snarveger for å redusere avstand 

for de som kan bruke trapp. Gang- og sykkelveg-

nettet skal sikre en god og trygg forbindelse 

mellom skoler, boliger og sentrumsområder.  

3.2.4 Rabatter og sideterreng 

Av hensyn til estetikk, sikkerhet og komfort for 

gående og syklende, samt behov for støyskjer-

ming, etableres grønne rabatter mellom anlegg 

for gang- og sykkeltrafikk og fylkesveg 109. På 

steder hvor det ikke er behov for støyskjerming 

er rabatter minimum fire meter brede. Der det 

skal etableres skjerm er rabattbredde minimum 

seks meter. På steder der det er tilstrekkelig 

areal vil støyskjermer bli erstattet av voller med 

vegetasjon. På grunn av sidebratt terreng vil det 

stedvis være behov for langsgående murer.  

3.2.5 Universell utforming 

Det er lagt til grunn at planskilt kryssing for 

fotgjengere og syklister skal være universelt 

tilrettelagt, jf. Håndbok N100. Det vil si at alle 

nye kryssinger på bru eller i kulvert/undergang i 

hovedsak ikke er bratte enn 7 %. Sykkelveg med 

fortau legges ikke brattere enn 5 %. I Greåker 

med flere alternative kryssingsmuligheter er det 

aksept for at en kan være trappebasert.  

Bruer over fv. 109 skal ha minimum frihøyde 4,9 

meter under konstruksjonen. Kulverter/under-
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ganger har frihøydekrav 3,1 meter, men kon-

struksjonstykkelser, vegoverbygging o.l. gjør at 

høydeforskjeller som skal overvinnes tilsvarer ca. 

6 meter for bruer og 4,5 meter for kulverter/ 

underganger.  

3.2.6 Bruk av vegetasjon 

Standarder for sikkerhet stiller krav om minste-

avstand fra hvit stripe til trær på seks meter ved 

vegklasse «kapasitetssterk gate/veg» og 

hastighet 60 km/t. Der det er rekkverk langs 

vegen eller langsgående støyskjermer kan en 

plante trær nærmere hvit stripe. I sikkerhets-

sonen kan en plante busker og klatreplanter som 

ikke reduserer sikt langs vegen. 

Med stor bredde på vegprofilet vil bruk av 

vegetasjon være viktig for å bryte opp de store 

asfaltflatene. Vegetasjon i rabattene vil også øke 

attraktiviteten til gang- og sykkelvegnettet. 

Det er lagt vekt på å få en grønn midtrabatt som 

bryter opp de store kjørearealene.  
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Figur 3-3: Oversikt over fullskala planforslag i Fredrikstad  
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Figur 3-4: Oversikt over nedskalert planforslag i Fredrikstad 
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Figur 3-5: Oversikt over fullskala planforslag i Sarpsborg  
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Figur 3-6: Oversikt over nedskalert planforslag i Sarpsborg  
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4 Metode 

Statens vegvesens håndbok V712 konsekvens-

analyser 2006/14 er benyttet i arbeidet/2/. En 

detaljert beskrivelse av metodikken finnes i 

håndboka, men det viktigste for tema kulturmiljø 

er gjentatt her. I 2018 kom det en ny utgave av 

V712 (mindre revisjon i 2021). Her benyttes 

gammel utgave siden den var gjeldende da 

arbeidet ble påbegynt. 

 

4.1 Definisjon 

Håndbok V712 henviser til definisjonen i kultur-

minneloven for tema kulturmiljø og -minner: 

• Kulturminner er definert som alle spor 

etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske 

miljø, herunder lokaliteter det knytter seg 

historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 

• Begrepet kulturmiljø er definert som et 

område der kulturminner inngår som en 

del av en større helhet eller sammenheng. 

• Automatisk fredete kulturminner omfatter 

alle faste kulturminner fra før 1537 og alle 

stående byggverk med opprinnelse fra før 

1650. 

• Kulturlandskap er landskap som er 

betydelig preget av menneskelig bruk og 

virksomhet. 

 

4.2 Tematisk avgrensing 

I mange tilfeller vil kulturmiljøer også være en 

del av temaet landskapsbilde. Skillelinjen går på 

at det er ulike aspekter som vektlegges. For å 

unngå dobbeltvekting ved at de samme aspekter 

konsekvensvurderes innenfor flere tema, er det 

definert følgende avgrensinger:  

• De visuelle forhold knyttet til kultur-

landskapet, kulturminner og kulturmiljø 

omtales og vektlegges under Landskaps-

bilde. Landskapets historiske innhold, 

forståelsen av historien, vektlegges under 

tema Kulturmiljø. 

• Identiteten som en gruppe beboere eller 

brukere knytter til spesielle kulturminner/ 

miljøer, landskapsrom eller naturtyper, 

skal behandles under temaet Nærmiljø og 

Friluftsliv. Det kulturhistoriske aspektet 

skal behandles under temaet Kulturmiljø. 

 

4.3 Registreringskategorier 

Følgende registreringskategorier har vært brukt 

(utdrag fra V712): 

Automatisk fredete kulturminner: 

Bosetningsspor, graver, kullgroper, jernvinne-

anlegg, fangstanlegg, bergkunst, rester av 

åkerbruk, forsvarsverker, industri etc. 

Automatisk fredete kulturminner som ligger i 

tilknytning til et gårdsbruk eller et kultur-

landskap, og som kan settes i en sammen-

heng med dette, bør inngå i gårdsmiljøet (se 

nedenfor) 

Gårdsmiljøer/fiskebruk: Gårdsbruk, småbruk 

og husmannsplasser med våningshus og 

driftsbygninger, samt den delen av innmark/ 

utmark som er vesentlig for opplevelsen av 

kulturmiljøet som et gårdsmiljø. Kvernhus, 

sommerfjøs, sager og annen bebyggelse som 

vitner om landbruksdrift samt jordbrukets 

kulturlandskap. 

Kulturlandskap: Kulturlandskap som ikke er 

fanget opp i de øvrige kategorier  

Urbane kulturmiljøer: Boligområder, 

bygningsmiljøer, tettsteder etc. 

Teknisk/industrielle kulturmiljøer: 

Industribebyggelse, spor av gruvedrift, marine 

kulturminner, veger, jernbane, bruer etc. 

Andre kulturmiljøer. Monumentalbygg, 

monumenter, parker, kirker, skoler, 

forsamlingslokaler etc. 

 

4.4 Verdi 

Registreringskategoriene danner utgangspunkt 

for inndeling i områder. Alle områder innenfor 

influensområdet er så gitt verdi. Tabell 4-1 viser 

kriteriene for å bedømme verdi.  



Fv. 109 Råbekken–Alvim multiconsult.no 

Konsekvensutredning kulturmiljø  4 Metode 

 

126531-PLAN-RAP-006 24. juni 2022 Side 19 av 55 

4.5 Omfang 

Omfangsvurderingene er et uttrykk for tiltakets 

påvirkninger på det enkelte delområdet. Påvirk-

ningene kan være positive eller negative, og skal 

vurderes i forhold til nullalternativet. Omfanget 

vurderes etter en glidende skala som går fra stort 

negativt til stort positivt omfang. Figuren til 

høyre viser skalaen for omfang. Pilen viser 

graden av påvirkningen på delområdet.  

 

Tabell 4-1: Kriterier for verdisetting kulturmiljø. Noe forkortet fra håndbok V712  

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Fornminner (automatisk 
fredet)  

Vanlig forekommende enkeltobjekter ute av opprinnelig 
kontekst  

Representativ for epoken/funksjonen og inngår i en 
kontekst.  

Steder det knytter seg tro/tradisjon til  

Sjeldent eller spesielt godt eksempel på epoken/funk-
sjonen og inngår i en viktig kontekst. 

Steder av regional eller nasjonal betydning som det er 
knyttet tro/tradisjon til  

Kulturmiljøer knyttet til 
primærnæringene (gårds-
miljøer/småbruk og 
lignende)  

Miljøet inngår i en lokal sammenheng, men ligger ikke i 
opprinnelig kontekst.  

Bygningsmiljøet er vanlig forekommende eller inne-
holder bygninger som bryter med tunformen.  

Inneholder bygninger av begrenset kulturhistorisk/ 
arkitektonisk betydning  

Miljøet er viktig i en regional sammenheng.  

Enhetlig bygningsmiljø som er representativt for region-
en, men ikke lenger vanlig og hvor tunformen er bevart.  

Inneholder bygninger med kulturhistorisk/arkitektonisk 
betydning  

Miljøet er viktig i nasjonal sammenheng.  

Bygningsmiljø som er sjeldent eller særlig godt eksem-
pel på epoken/ funksjonen og hvor tunformen er bevart.  

Inneholder bygninger med stor kulturhistorisk/arkitek-
tonisk betydning  

Kulturlandskap  Kulturlandskap med få kulturhistoriske spor  Kulturlandskap som inneholder flere kulturhistoriske 
spor som ligger i en kontekst  

Sjeldent/godt bevart kulturlandskap av nasjonal 
betydning  

Kulturmiljøer i tettbygde 
områder (bymiljøer, 
tettsteder etc.)  

Miljøet er vanlig forekommende eller er fragmentert.  

Inneholder bygninger som har begrenset kulturhistorisk 
betydning  

Enhetlig miljø som er representativ for epoken, men 
ikke lenger vanlig. 

Inneholder bygninger med arkitektoniske kvaliteter og/ 
eller kulturhistorisk betydning  

Enhetlig miljø som er sjeldent eller særlig godt eksempel 
på epoken.  

Inneholder bygninger med spesielt store arkitektoniske 
kvaliteter og/eller av svært stor kulturhist. betydning  

Tekniske og industrielle 
kulturmiljøer  

Miljøet er vanlig forekommende og ligger ute av 
kontekst.  

Inneholder konstruksjoner uten spesielle arkitektoniske 
kvaliteter  

Miljøet er representativt for epoken og ligger i 
opprinnelig kontekst. 

Inneholder konstruksjoner med arkitektoniske kvaliteter  

Miljøet er sjeldent og et spesielt godt eksempel på 
epoken og inngår i en viktig kontekst.  

Inneholder konstruksjoner med spesielt store arkitekto-
niske kvaliteter  

Andre kulturmiljøer 
(enkeltbygninger, kirker, 
parker og lignende)  

Miljø er vanlig forekommende og/eller fragmentert.  

Bygninger uten spesielle kvaliteter  

Miljø som er representativt for epoken, men ikke lenger 
vanlig. 

Inneholder bygninger/objekter med arkitektoniske/ 
kunstneriske kvaliteter  

Miljø som er sjeldent og/eller et særlig godt eksempel 
på epoken.  

Bygninger/objekter med svært høy arkitektonisk/ 
kunstnerisk kvalitet 
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De to planforslagene sammenlignes mot 

alternativ 0, som er en situasjon der det ikke 

bygges ny veg. Vedtatte planer inngår i alternativ 

0. Det foreligger både vedtatte kommune- og 

reguleringsplaner i influensområdet til ny fv. 109 

i begge kommuner. Om disse planene blir 

realisert, medfører det endringer i influens-

området. I denne utredningen er vedtatte planer 

inkludert i alternativ 0, og de er omtalt i 

konsekvensvurderingen for hvert delområde. 

Alternativ 0 har per definisjon ingen konsekvens.  

Det er foreligger også planer om ny trasé for 

fv. 109 langs jernbanen i Fredrikstad. Om ett av 

planforslagene blir vedtatt vil disse vegplanene 

ikke lenger være aktuelle.  

 

4.6 Konsekvens 

Konsekvensen framkommer ved å sammenholde 

verdien av et område/forekomst med omfanget 

av inngrepet. Som det framgår av figur 4-1 angis 

konsekvensen på en ni-delt skala fra meget stor 

positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ 

konsekvens (– – – –). Midt på figuren er en strek 

som angir intet omfang og ubetydelig konsek-

vens (0). 

 

4.7 Innhenting av informasjon 

I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet:  

• Askeladden: Riksantikvarens offisielle 

database over fredete kulturminner og 

kulturmiljøer/16/. 

• Gjenstandssamlingen til universitets-

museene/6/. 

• SEFRAK-registeret for bygninger. Gjelder i 

hovedsak hus eldre enn 1900, men i Fred-

rikstad inneholder registeret bygninger 

bygd fram til 1924. Bygningene er inndelt i 

tre ulike kategorier; meldepliktig i henhold 

til kulturminneloven § 23 (rød kategori), 

annet SEFRAK-bygg (gul kategori) og ruin 

eller fjernet objekt (grå kategori). 

• Kontakt med fagpersoner i kommunene. 

• Egne befaringer. 

• Bruk av tilgjengelig litteratur og Internett 

for å finne relevant informasjon. 

• Arkeologiske registreringer 2016–18. 

 

4.8 Planprogram 

Planprogrammet spesifiserer at følgende skal 

utredes innenfor temaet kulturmiljø/1/: 

Det skal foretas en kartlegging og verdivur-

dering av kulturminner og -miljøer innen 

influensområdet. Tiltakets innvirkning på 

kulturmiljøene skal utredes. Foruten direkte 

påvirkning/inngrep skal også tiltakets visuelle 

påvirkning og mulige barrierevirkning 

utredes. 

Tiltaket vil utløse undersøkelsesplikt iht. 

kulturminnelovens § 9. Arkeologiske 

undersøkelser skal gjennomføres i 

reguleringsplanfasen. Om det viser seg at 

tiltaket medfører inngrep under vann i 

Rolvsøysund, skal det foretas arkeologiske 

undersøkelser under vann. 

 

Figur 4-1: Konsekvensvifte. Konsekvensgrad finnes ved 
sammenstilling av verdi og omfang. Hentet fra 
håndbok V712 
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5 Dagens situasjon og 
verdivurderinger 

5.1 Influensområdet 

Influensområdet for kulturmiljø avgrenses av 

arealene som inngår i planområdet. I tillegg er 

det inkludert kulturminner/-miljøer utenfor 

planområdet der disse kan bli påvirket visuelt av 

veganlegget. Der deler av et større sammen-

hengende kulturmiljø kan bli påvirket, er hele 

kulturmiljøet tatt med i influensområdet.  

Influensområdet er vist på verdikartene, se figur 

5-35 og figur 5-36.  

 

5.2 Generell områdebeskrivelse 

Området ligger langs Østfoldraet hvor bosetting 

og kommunikasjon gjennom tusener av år har 

fulgt raet. Langs Glomma og raet har det vært 

drevet jordbruk i lang tid, kanskje så langt tilbake 

som 4000 f.Kr. Beliggenheten ved Glomma som 

utskipningssted fikk etter hvert stor betydning 

for gårdene rundt. I 1820 ble det utskipet last fra 

Greåker, og grunnlaget for tettstedet Greåker var 

lagt.  

Kart fra 1774 gjengitt i figur 5-1 viser at bebyg-

gelsen den gang var begrenset til gårdene som vi 

kjenner i dag. I Fredrikstad vises gårdene Rå, 

Valle, Rekustad og Nes ved dagens fv. 109 og 

Haugen, Saksegård og Omberg ved Glomma. På 

Greåker er bebyggelsen begrenset til gården 

Greåker og Solia. Videre er Hannestad, Yven og 

Alvim vist. Det var allerede den gang fire 

Alvimgårder.  

Stedsnavnene Yven, Grålum, Alvim, Valaskjold, 

Tingvoll, Lekvoll og Tune peker langt tilbake i tid. 

Fra raryggen ved Tingvollheimen og Tune-

gårdene er det utsyn ned Alvimdalen mot nordre 

Borge. Dette åpne landskapsrommet er viktig for 

den visuelle opplevelsen både fra og mot raet, 

særlig med tanke på de mange bilistene som 

beveger seg gjennom området daglig. Nordover 

er også den visuelle sammenhengen mot 

Tunevannet og Vestvannet godt bevart. 

Riksantikvarens database Askeladden viser 

mange fornminner i området i/16/. Innenfor plan-

avgrensningen er det hovedsakelig gravfelt- og 

gravminner og bergkunst, og det er registrert 

flere fornminner som er fjernet. Ved Dikeveien 

sør for Østfoldhallen er det gravd ut flere 

bosetningsspor fra bronse- og jernalder, bl.a. fem 

langhus.  

Det mest kjente kulturminnet er Tuneskipet fra 

rundt 900 e.Kr. Det ble funnet på gården Haugen 

som ligger på vestsiden av Visterflo like nord for 

Rolvsøysund. Skipet ble gravd ut på 1860-tallet 

av en stor gravhaug kalt «båthaugen». Den var 

ca. 80 meter i diameter og 4 meter høy.  

Raryggen fra Valaskjold i øst, over Tune kirke og 

Grålum, til Opstad og Bjørnstad i vest har utgjort 

et nesten sammenhengende gravfelt.  

Av nyere tids kulturminner finnes det en rekke 

bygninger som er SEFRAK-registrert. Rolvsøy 

kirke og Greåker kirke er kulturminner/6/, samt 

Gamle Rolvsøysund trebru fra 1926/11/.  

I forsvarssammenheng har Østfold hatt stor 

betydning på grunn av sin nærhet til Sverige. 

Glomma har vært en viktig linje i festningsland-

skapet, og Greåker fort ble etablert i 1903 på 

toppen av Vetatoppen som en del av «Glomma-

linjen» mot Sverige. Det er et nasjonal 

landemerke, både visuelt og kulturhistorisk.  

Figur 5-2 og figur 5-3 er registreringskart for 

området. Her inngår SEFRAK-registrerte 

bygninger og automatisk fredete kulturminner, 

begge hentet fra Askeladden/16/.  

Store deler av planområdet er nedbygd. Dette 

har mest sannsynlig ødelagt en rekke spor fra 

fortiden.  
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Figur 5-1: Utsnitt fra kart fra 1774 som viser området mellom Råbekken og Alvim/12/. På den tiden var det gårdsbebyggelse i området, og vi kjenner igjen 
gårdene Rå, Saxegård, Omberg, Valle, Nes og Rekustad på Fredrikstadsiden. I Sarpsborg ser en bl.a. Greåker, Hannestad og flere Alvimgårder/25/  
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Figur 5-2: Registreringskart Råbekken–Rolvsøysund. Funn etter utgravinger ved Dikeveien og Bjørnengveien er ikke vist i kartet, men går fram av figur 5-9 og figur 5-12  
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Figur 5-3: Registeringskart Rolvsøysund–Alvim 
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5.3 Inndeling i kulturmiljøer  

5.3.1 Kulturmiljø 1 Rå  

Kategori: Automatisk fredete kulturminner, 

gårdsmiljø. 

Avgrensning  

Delområdet består av seks atskilte funnsteder av 

automatisk fredete kulturminner mellom Råkoll-

veien og fv. 109. I tillegg er gården Rå (gnr./bnr. 

738/9,10) og Rolvsøyveien 246 tatt med i 

delområdet. Her er det eldre bebyggelse.  

Beskrivelse  

Området fremstår i dag som et boligområde med 

boligbebyggelse fra etterkrigstid. Rester av eldre 

småbruk ligger delvis integrert i kulturmiljøet, 

men det er dominert av nyere boliger. 

Det er avdekket flere helleristninger i dette 

området, sist i forbindelse med undersøkelser for 

dette prosjektet/14/. Gravrøyser finnes også. 

Innenfor delområdet er det to eiendommer med 

SEFRAK-registrerte bygninger. Figur 5-5 viser 

kartutsnitt av delområdet. Tabell 5-1 og tabell 

5-2 gir summarisk oversikt over kulturminnene.  

I nærheten (men ikke inkludert i delområdet) 

ligger gården Rå i Råkollveien 4 (gnr./bnr. 738/3). 

Den har et intakt tun med en driftsbygning fra 

andre halvdel av 1800-tallet og et våningshus fra 

tidlig 1900-tallet. Det er gjort en rekke løsfunn på 

gården, blant annet skaftfurekølle i slipt kvartsitt, 

pilspisser og flekker av flint, ett spinnehjul og et 

par andre mindre økser/6/. De mange løsfunnene 

vitner om at gården og området har stor tids-

dybde, fra steinalder til jernalder/middelalder.  

Like nord for gårdstunet ligger Rågata som er en 

gammel ferdselsåre. Den går gjennom kultur-

miljøet ned til Glomma ved Evje.  

Tabell 5-1: Automatisk fredete kulturminner i 
kulturmiljø Rå. Hentet fra Askeladden/16/ 

ID og navn Beskrivelse 

75161 - Rå 
drosje-
holdeplass 

Helleristningsfelt, ca. 60 figurer fordelt 
på fire grupper. Flere skip, menneske-
figurer, dyrefigurer og skålgroper. 
Undersøkt i 2016, mange nyoppdaget 

224911 - Rå 
drosje-
holdeplass 2 

Fem skålgroper. Fjernet i forbindelse 
med bygging av Råkollveien 

223387 - 
Råfjellet I 

Gravrøys fra bronsealder. Undersøkt i 
2016 

75158 - 
Råfjellet II 

To gravrøyser fra bronsealder. Undersøkt 
i 2016 

224907 - 
Gråfjell 

To skålgroper. Funnet i 2016 

77832 - 
Runeberg 

Helleristningsfelt. Minst 116 enkelt-
figurer, men har sannsynligvis hatt langt 
flere. Omfatter 31 skipsfigurer, 21 menn-
eskefigurer hvorav mange bærer våpen, 
en rytterfigur, én spiralfigur, én triskele 
(trippelspiral), to fotsåler, to dyrefigurer, 
32 skålgroper og ca. 25 ubestemte  

75157 -
Hauge 

Gravrøys fra bronse-/jernalder. Fjernet 

Tabell 5-2: Sefrak-registrerte bygninger innenfor 
kulturmiljø Rå. Hentet fra Askeladden/16/ 

Nr Type Adresse Alder 

31081 Våningshus Råkollv. 2 1875-99 

31088 Låve Råkollv. 2 1875-99 

31087 Drengstue Råkollv. 2 1900-24 

31082 Bolig Rolvsøyv. 246 1900-24 

31083 Bryggerhus m. utedo Rolvsøyv. 246 1900-24 

 

 

Figur 5-4: Helleristning ved Råkollveien som viser et 
skip og en mannsfigur 
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Figur 5-6: Beliggenhet av helleristningsfelt (ID 75161) 
ved Råkollveien markert med rød pil 

 

Figur 5-7: Råkollveien 2 er registrert i SEFRAK 

 

Figur 5-8: Rolvsøyveien 246 er registrert i SEFRAK 

 

Figur 5-5: Utsnitt fra Askeladden/16/ som viser automatisk fredete kulturminner med sikringssone og SEFRAK-bygg 
(gul trekant) ved Rå 
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Verdivurdering 

De arkeologiske kulturminnene med hellerist-

ningsfelt, gravminner og diverse løsfunn er typis-

ke og vanlig forekommende i regionen. Flere av 

kulturminnene har blitt fjernet, og de ligger ikke i 

opprinnelig kontekst. Kulturmiljøet er sterkt 

fragmentert da det ligger nær fv. 109, transfor-

matorstasjonen i vest og inne i boligområde. 

Kulturminnene ligger nært Hauge barneskole og 

Haugeåsen ungdomsskole, noe som bidrar til at 

området trolig er mer benyttet enn andre om-

råder. Slik sett har området en kunnskapsverdi.  

Østfold er kjent for tallrike og mangfoldige 

helleristninger fra bronsealder. Dette utgjør den 

nordlige delen av et ca. 160 km langt områder fra 

Göteborg, gjennom Bohuslän og fram til Råde. 

Her er det registrert 2600 lokaliteter, noe som 

gjør dette til Nord-Europas største forekomst av 

denne typen bergkunst/30/.  

Isolert sett kan nok helleristninger gis stor verdi, 

men her inngår de i et miljø som er vanlig der 

også kulturminner ikke ligger i opprinnelig 

kontekst. Kulturmiljøet gis derfor middels verdi.  

5.3.2 Kulturmiljø 2 Dikeveien  

Kategori: Automatisk fredete kulturminner, 

bosetningsspor. 

Avgrensning  

Kulturmiljøet består av brakklagt dyrket jord 

mellom Dikeveien og jernbanen. Kulturminner er 

avgrenset iht. arkeologisk registrering. Figur 5-9 

viser disse funnene. Dette er bosetningsspor, 

stort sett fra jernalderen.  

Beskrivelse 

Gjennom arkeologiske undersøkelser på tidligere 

landbruksareal ved Dikeveien er det avdekket en 

rekke automatisk fredete kulturminner, fordelt 

på fire lokaliteter. Her er det funnet 38 stolpe-

hull, 4 nedgravninger, 13 kokegroper, 1 mulig 

veggrøft og 2 mulige ildsteder. Bosetningsspor-

ene er anlagt i leireundergrunn. Dateringene 

variere, men de fleste funn er fra romertid. 

Tabell 5-3 oppsummerer funnene 

Tabell 5-3: Automatisk fredete kulturminner i 
kulturmiljø 2. Hentet fra Askeladden/16/ 

ID og navn Beskrivelse 

239948 - 
Dikeveien 

To groper/nedgravninger 

239951 - 
Dikeveien 

Lokalitet som består av 38 stolpehull, to 
nedgravninger, 10 kokegroper, én mulig 
veggrøft og to mulige ildsteder. Boset-
ningssporene er anlagt i leireundergrunn 

239949 – 
Dikeveien-
S58 

Kokegroplokalitet som består av to koke-
groper. Dette er ordinære kokegroper 
med skjørbrent stein, leire, noe humus og 
trekullbiter. Av disse to ble S23 utgravd 
og dokumentert, noe som betyr at den 
ble fotografert og tegnet i plan og profil 

239950 - 
Dikeveien 

Skjørbrent stein, humus, leire og 
kullbiter. Kokegropen er utgravd. Grunn 
og ødelagt av pløying. Rektangulær med 
avrundete hjørner. Tilnærmet rett bunn 
og skrågravde sidekanter 

 

Figur 5-9: Fornminner ved Dikeveien, ID 239948–51. 
Hentet fra Askeladden/16/ 

 

Disse funnene må ses i sammenheng med andre 

funn i området. I forbindelse med etablering av 

handelsvirksomhet og næringsbygg i Dikeveien 

ble det foretatt flere arkeologiske undersøkelser 

med funn av automatisk fredete kulturminner. 

Disse er gravd ut og frigitt ( og ).  gir en oversikt 

over disse.  
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Figur 5-10: Utsnitt 1 fra Askeladden/16/ som viser felt 
som har vært utgravd ved Dikeveien 

 

Figur 5-11: Utsnitt 2 fra Askeladden/16/ som viser felt 
som har vært utgravd ved Dikeveien 

Tabell 5-4: Utgravde kulturminner ved Dikeveien. 
Hentet fra Askeladden/16/ 

ID og navn Beskrivelse 

137011 Bosetning-aktivitetsområde, romertid. 
Det ble registrert ca. 19 bosetningsspor 

138044 Bosetning-aktivitetsområde, romertid. 
Bosetningsområde med seks 
nedgravinger 

138045 Gravminne registrert i åker. Jernalder 

136774 Kokegroplokalitet med ti kokegroper. 
Jernalder 

29645 Bosetningsspor fra yngre bronsealder til 
førromersk jernalder, bl.a. funn av fem 
treskipete langhus 

95503  Bosetning-aktivitetsområde fra romertid. 
Ildsted. Utgravd og fjernet 

95105 Bosetning-aktivitetsområde. Registrert 
51 stolpehull, 21 udefinerte 
nedgravninger, 3 kokegroper, 1 kullflekk, 
1 kulturlag/udefinert nedgravning, 1 
grop/stolpehull og 1 ildsted, totalt 79 
strukturer. Fjernet 

Verdivurdering 

De arkeologiske undersøkelsene har avdekket 

mange funn. Bosetningsspor i form av koke-

groper og stolpehull er vanlig forekommende i 

området. Området gis middels verdi.  

 

5.3.3 Kulturmiljø 3 Omberg 

Kategori: Automatisk fredete kulturminner. 

Avgrensning  

Kulturmiljøet består av trasé for overvannsgrøft 

mellom jernbanen og Glomma, se avgrensing i 

figur 5-12.  

 

 

Figur 5-12: Kulturmiljø 3 Omberg består av funn 
innenfor ID236736. Kartutsnitt hentet fra Askeladden 
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Beskrivelse 

Det er utført arkeologiske undersøkelser der det 

er planlagt overvannsgrøft ned til Glomma. Det 

ble gjort omfattende funn/31/. Det ble funnet 52 

kokegroper, 21 groper, 12 stolephull og 6 grøfter. 

I tillegg løsfunn av keramikk og en gullberlokk. 

Det er et dråpeformet hengesmykke i gull fra 

romertid (ca. 2000 år gammelt).  

 

Figur 5-13: Gullberlokk funnet høsten 2017. Foto: Tom 
Knigge 

Verdivurdering 

De arkeologiske undersøkelsene avdekket mange 

funn. Bosetningsspor i form av kokegroper og 

stolpehull er vanlig forekommende i området. 

Berlokk er mer uvanlig, men er tidligere funnet i 

Sør-Norge hovedsakelig i Øst- og Vestfold. 

Potensialet for andre funn i dette området er 

stort. Området gis middels verdi.  

5.3.4 Kulturmiljø 4 Valle nordre 

Kategori: Gårdsmiljøer og automatisk fredete 

kulturminner. 

Avgrensning  

Kulturmiljøet består av den den langstrakte 

knausen Vallefjellet og gårdsmiljø tilknyttet 

denne. Jernbanen danner avgrensningen i øst og 

Bjørnengveien i sør.  

Beskrivelse  

På Vallegårdene er det funnet flere hellerist-

ningsfelt. I området er det også avdekket en båt-

grav fra vikingtid. Den ble funnet i forbindelse 

med husbygging i 1894, men eksakt lokalisering 

er ikke kjent. Gjenstandene fra graven besto bl.a. 

av vektskål, vekt av bly, sverd, bryne av skifer og 

øks av jern/13/. Graven signaliserer at det har vært 

bosetning her i jernalderen, og båtgraven kan 

settes i sammenheng med øvrige båt- og 

skipsgraver fra yngre jernalder på Rolvsøy. 

Det er også gjort ulike løsfunn fra steinalder på 

Valle, bl.a. skafthulløkser, flintdolk og pil-

spisser/6/. Løsfunnene indikerer at det kan finnes 

boplass(er) fra steinalderen i dette området. 

Det var fire gårdsbruk på Valle. Da teglverks-

driften begynte på Valleverka nede ved Glomma i 

1874 ble det stor tilflytting til denne delen av 

kommunen, og på Valle slo flere arbeidere seg 

ned i småbruk eller i bolighus. Langs Kirkeveien 

og Nesveien vokste det fram boligbebyggelse i 

hovedsak satt opp av arbeidsstokken ved 

industrien på Valle og Greåker.  

Deler av bygningsmiljøet på Valle har intakte 

gårdstun med bevarte driftsbygninger. Et av de 

mest interessante tunene utfra et kulturhistorisk 

perspektiv er Valle tun (Valleveien 9).  

Sør for Bjørnengveien har det vært en jernalder-

boplass. Den ble avdekket I forbindelse med 

arkeologiske registreringer av næringsområdet i 

2010.  

Tabell 5-5: Automatisk fredete kulturminner i 
kulturmiljø Valle nordre. Hentet fra Askeladden/16/ 

ID og navn Beskrivelse 

225893 - 
Valle Søndre 
1 

Helleristningsfelt med min. åtte skips-
figurer og en skålgrop. En av skipsfigurene 
lå delvis under torv nord på flata. Her kan 
det ligge flere figurer under torva 

225894 – 
Valle Søndre 
2 

Helleristningsfelt med to grupper som be-
står av 10-16 figurer. Gruppe A omfatter 
to-tre skipsfigurer. Gruppe B ligger ca. 8 m 
vest for A og omfatter fire skipsfigurer, én 
dyrefigur, 3-5 skålgroper og tre usikre 
linjer 

77825 - 
Valle Nordre 

Helleristningsfelt med tre skip og tre 
skålgroper 
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Figur 5-14: Utsnitt fra Askeladden/16/ som viser Valle-
området med automatisk fredete kulturminner og 
SEFRAK-bygg (gul og rød trekant)  

 
 
 

 

Figur 5-15: Våningshuset på Valle (Kirkeveien 12) er 
registrert i SEFRAK 

Tabell 5-6: Sefrak-registrerte bygninger innenfor 
kulturmiljø Valle nordre. Oransje markering betyr at 
bygningen er meldepliktig. Hentet fra Askeladden/16/ 

Nr. Type Adresse Alder 

3204-001 Bolighus Valleveien 11 1900-24 

3204-002 Bryggerhus Valleveien 11 1900-24 

3204-011 Stabbur Valleveien 9 1700-tallet 

3204-009 Kjeller, bu Valleveien 9 1700-tallet 

3204-010 Vognskjul Valleveien 9 1700-tallet 

3204-008 Bryggerhus Valleveien 9 1700-tallet 

3204-003 Bolighus Valleveien 5 1875-99 

3204-018 Bolighus Kirkeveien 5 1900-24 

3204-016 Kjeller Kirkeveien 11 1900-24 

3204-005 Bolighus Valleveien 4 1900-24 

3204-006 Bryggerhus Valleveien 4 1900-24 

3204-015 Skjul Kirkeveien 11 1875-99 

3204-014 Bolighus Kirkeveien 11 1850-74 

3204-013 Hønsehus Kirkeveien 11 1900-24 

3204-017 Bolighus Kirkeveien 12 1900-24 

3204-012 Låve, fjøs Kirkeveien 11 1900-24 

Verdivurdering 

Området har flere helleristninger, ellers er 

mange av de arkeologiske kulturminnene i 

kulturmiljøet fjernet eller utgjør en rekke løsfunn 

som ikke lenger inngår i sin opprinnelige kon-

tekst. Båtfunnet er imidlertid et signal om at det 

kan finnes flere skipsgraver i området. En rekke 

løsfunn fra steinalderen på Valle indikerer i 

tillegg at det er et potensiale for steinalder-

boplasser i området. Miljøet har kunnskaps-

verdier som representerer den eldre arbeider- og 

jordbruksbosetningen fra slutten av 1800-tallet, 

og hvordan denne bosetningen har utviklet seg 

til et mindre tettstedsområde. Samtidig er kultur-

miljøet til dels fragmentert som følge av nyere 

bebyggelse og infrastruktur. 

Området vurderes til å ha middels verdi. Helle-

ristninger vurderes isolert sett å ha høyere verdi, 

se omtale under 5.3.1 Kulturmiljø 1 Rå. 

5.3.5 Kulturmiljø 5 Rekustad  

Kategori: Gårdsmiljøer og automatisk fredete 

kulturminner. 

Avgrensning  

Kulturmiljøet består av gårdsmiljø tilknyttet 

Rekustadgårdene og dyrket jord tilhørende disse.  

Beskrivelse  

Rekustadbebyggelsen ligger ved en langstrakt 

skogkledd knaus midt i jordbrukslandskapet. 
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Mellom bebyggelsen og fv. 109 er det dyrket 

jord. 

Rekustadgårdene har flere bygninger fra 1700-

tallet. Ett av tunene har rekkeformen godt 

bevart. Det er også bygd en del nyere bolighus i 

dette området.  

På gården Rekustad Mellom ligger et gravfelt fra 

jernalderen bestående av minst tolv gravhauger, 

(ID29643). Det skal ha vært flere gravhauger i 

nærheten som over tid har blitt fjernet.  

Ved undersøkelser for fv. 109 ble det i 2016 

funnet et ildsted og to stolpehull (ID 226122). 

Det ene stolpehullet ble datert til yngre romertid 

(250–400), mens ildstedet er fra senmiddelalder 

(1440–1630)/14/. Området er gravd ut, 

dokumentert og frigitt, og regulerings-

bestemmelsene tillater inngrep her uten vilkår 

om ytterligere arkeologiske undersøkelser. 

I dyrket jord ved Hatteveien er det gjort funn av 

et beslag i bronse (ID 30199). Alder er ukjent. 

 

Figur 5-16: Utsnitt fra Askeladden/16/ som viser 
Rekustadområdet med automatisk fredete 
kulturminner og SEFRAK-bygg (gul og rød trekant) 

 

Tabell 5-7: Automatisk fredete kulturminner i 
kulturmiljø Rekustad. Hentet fra Askeladden/16/ 

ID og navn Beskrivelse 

29643 - Rekustad 
mellom 

Gravfelt med minst ti rundhauger og 
to langhauger 

30199 - Rekustad Beslag av bronse. Funnet i 1996. 
Løsfunn 

226122 - 
Rekustad østre 

Ett ildsted og to stolpehull funnet ved 
arkeologisk registrering 2016. Datert 
til yngre romertid og overgangen 
senmiddelalder / nyere tid. Utgravd 
og fjernet 

Tabell 5-8: Sefrak-registrerte bygninger innenfor 
kulturmiljø Rekustad. Oransje markering betyr at 
bygningen er meldepliktig. Hentet fra Askeladden/16/ 

Nr. Type Adresse Alder 

3209-029 Stabbur Rekustadv. 9 1750-74 

3209-027 Bolighus Rekustadv. 9 1750-74 

3209-028 Bryggerhus Rekustadv. 9 1750-74 

3209-032 Stabbur Rekustadv. 7 1800-24 

3209-007 Bolighus Rekustadv. 17 1875-99 

3209-008 Bryggerhus Rekustadv. 17 1875-99 

3209-010 Potetkjeller Rekustadv. 17 1900-24 

3209-009 Låve Rekustadv. 17 1900-24 

3209-036 Bolighus Rekustadv. 8 1825-49 
 

Verdivurdering 

De arkeologiske kulturminnene som er registrert 

er vanlig forekommende. Kulturmiljøet inne-

holder enkelte bygninger med arkitektoniske og 

kulturhistoriske kvaliteter, også med bevart 

tunform. Området vurderes å ha middels verdi. 

 

5.3.6 Kulturmiljø 6 Rolvsøy kirke  

Kategori: Kirkested, eldre bebyggelse. 

Avgrensning 

Kulturmiljøet avgrenses av området tilknyttet 

kirken. Eldre bebyggelse langs Kirkestien er også 

inkludert.  
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Beskrivelse  

Rolvsøy kirke ligger på en åpen slette nord for 

Glomma og vest for Rolvsøysund. Den ble opp-

ført i 1908, og er tegnet av arkitekten Gustav 

Lorentz Gulbrandsen (1871–1942) som kom fra 

Fredrikstad. Gulbrandsen har også tegnet 

Fredrikstad Privatbank i Bjørnulfgården som 

ligger i Storgata 12 (1904). Kirken er utført i 

teglstein og er hvitkalket. Den har 450 sitte-

plasser. Atkomsten fra fv. 109 går via Kirkeveien.  

Kirkeveien 48 er et eldre bolighus i sveitserstil, se 

figur 5-17. Det er restaurert og eksteriøret 

fremstår som autentisk. Bygningen er ikke 

SEFRAK-registrert, men er mest sannsynlig så 

gammel at den kunne ha vært det. I Kirkeveien 

39 er bolig og garasje/uthus SEFRAK-registrert 

(byggeår 1900-24). Boligen er sterkt ombygd, og 

fremstår moderne. Uthuset fremstår originalt.  

Tabell 5-9: Sefrak-registrerte bygninger innenfor 
kulturmiljø Rolvsøy kirke. Hentet fra Askeladden/16/ 

Nr. Type Adresse Alder 

3203-013 Bolighus Kirkeveien 39 1900-24 

3203-014 Garasje/ut-
hus, anneks 
til bolig 

Kirkeveien 39 1900-24 

 

Verdivurdering 

Miljøet fremstår som helhetlig. Mellom dagens 

fv. 109 og kirken ligger det et jorde, og i sør ligger 

kirkegården mot jernbanen. Kirken vurderes ikke 

å være spesiell i en nasjonal målestokk, men er 

interessant lokalhistorisk, også siden den ble 

tegnet av lokal kjent arkitekt. Kirkeveien 48 har 

også verdi som en tidstypiske bolig i sveitserstil.  

Området vurderes å ha liten til middels verdi. 

 

Figur 5-17: Kirkeveien 48 

 

Figur 5-18: Rolvsøy kirke. Jordet i forkant er regulert til 
kirkegård  

5.3.7 Kulturmiljø 7 Rolvsøysund  

Kategori: tekniske og industrielle kulturmiljøer, 

kulturmiljøer i tettbebygde områder, militær-

/forsvarshistorie, gårdsmiljø. 

Avgrensning 

Kulturmiljøet avgrenses av Rolvsøysund og 

miljøet langs elvebredden på begge sider av 

sundet.  

Beskrivelse  

Rolvsøysund har lenge vært et knutepunkt for 

ferdsel, både på elva og for overfart mellom 

Rolvsøy og Greåker. Før bruene ble bygd var det 

her fergested som ble kalt «Sønne»/11/. Funn av 

tre skipsgraver i nærheten viser den viktige fer-

dselsåren dette har vært. Rostadskipet ble fun-

net i 1751, Tuneskipet i 1867 og Vallebåten i 

1894/22/. Av disse er det bare Tuneskipet som er 

bevart.  

Tømmerfløting har også preget området. I 1909 

stod tømmertunnelen mellom Isnesfjorden i 

Glommas vestre løp og Visterflo ferdig. Visterflo 

og Rolvsøysund ble dermed den mest brukte 

fløtingsleden i Nedre Glomma. Fløtingen i elva 

ble avviklet i midten av 1980-åra/23/. 

Rolvsøysund trebru ble bygd i 1868/69. I 1925 

ble det bygd bru i armert betong som erstatning 

for denne. Da den nye riksvegbrua over 

Rolvsøysund sto ferdig i 1972 ble brua gjort om 
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til bru for gående og syklende. Gamle Rolvsøy-

sund trebru inngår i «Glommastien» som lokal-

befolkningen benytter på begge sider av sundet.  

 

 

Figur 5-19: Rolvsøysund trebru  

 

Rolvsøysund jernbanebru ble bygd i 1879. Den 

har blitt utbedret flere ganger. Fundamentene 

ble forsterket for første gang allerede i 1898. Den 

siste moderniseringen var i 2009.  

 

Figur 5-20: Vegbrua for fv. 109 sett fra sør 

Både Rolvsøysund trebru og jernbanebrua er 

kommunikasjonshistoriske kulturminner med 

arkitektur- og teknikkhistoriske verdier. Den 

gamle vegbrua i har i tillegg opplevelse- og 

bruksverdier. 

 

Figur 5-21: Fra kulturmiljø Rolvsøysund. Her er 
bebyggelse fra forskjellige tidsepoker. Boligen lengst 
fram er SEFRAK-registrert 

Bebyggelsen i området stammer i hovedsak fra 

1900-tallet og er strukturert etter Rolvsøyveien, 

Kirkeveien samt elva og den nordgående fv. 112 

og den gamle Kongeveien. 

Nede ved elvebredden på Sarpsborgsiden finnes 

to bunkere i lik utførelse. Begge hever seg i 

underkant av en meter over terrenget, og har 

avrundede kanter. Bunker mot øst, inne på land 

og i tilknytning til Visterveien har mål omkring 4 x 

7 meter, med lengderetning øst–vest. Bunker 

mot vest ligger i tilknytning til skrenten ned mot 

elva. Den måler om lag 6 x 6 meter, og har et 

synlig skyteskår mot sørvest (elva og den gamle 

brua) samt inngang på baksiden, mot nordøst. 

Inngangene er nesten fullstendig gjenfylt. 

 

Figur 5-22: Bunker/skytestilling tilknyttet Greåker fort 
på østsiden av Rolvsøysund 

Rekustad gamle skole ble bygd i 1913. Det er en 

høy og monumental murbygning som i dag er en 
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del av Seiersborg skole. Skolen beskrives som et 

bygg med stor verdi for lokalsamfunnet/24/.  

 

Figur 5-23: Rekustad gamle skole 

 

Det ble utført arkeologiske undersøkelser i Rolvs-

øysund med sonar og dykking i mars 2017/23/. Det 

ble ikke gjort funn av automatisk fredete kultur-

minner. Langs land ble det funnet flere rester fra 

fløtervirksomheten. Litt nord for Seiersborg skole 

ble det funnet en gammel bryggekonstruksjon. 

Den er trolig eldre en 100 år, men ikke så 

gammel at den er automatisk fredet.  

Greåkerveien 167 er beskrevet som verneverdig i 

verdivurderingen av bygg mellom Sandesund og 

Greåker/27/. Her heter det at denne boligen i 

sveitserstil ble bygd i 1881, og at huset er godt 

bevart. Det har både høy kulturhistorisk og 

arkitektonisk verdi.  

Tabell 5-10: Sefrak-registrerte bygninger innenfor 
kulturmiljø Rolvsøysund. Oransje markering betyr at 
bygningen er meldepliktig. Hentet fra Askeladden/16/ 

ID Type Adresse Alder 

3203012 Uthus Ringstien 9 1900-24 

3203011 Bolighus Ringstien 9 1900-24 

3203002 Fjøs/låve Soliveien 2 1900-tallet 

3203001 Bolighus Soliveien 2 1800-tallet 

3203004 Bolighus Soliveien 8 1900-tallet 

3203006 Bolighus Soliveien 24 1875-99 

3203007 Låve Soliveien 34 1900-tallet 

3203003 Bolighus Soliveien 27 1850-74 

0406014 Bolighus Greåkerv. 
167 

1875-99 

0406015 Bolighus Greåkerv. 
165 

1800-tallet 

 

Verdivurdering 

Rolvsøysund er viktig i en historisk sammenheng 

da det som kommunikativt knutepunkt symbolis-

erer elvens betydning for utviklingen av region-

en. Kulturmiljøet er med den eldre veg- og 

jernbanebrua representativt for epoken, sam-

tidig som konstruksjonene har visse 

arkitektoniske kvaliteter. 

Området vurderes til å ha middels kulturhistorisk 

verdi. 

 

Figur 5-24: Utsnitt fra Askeladden/16/ som viser Rolvs-
øysund. Det er ingen automatisk fredete kulturminner 
i området, men noen SEFRAK-registrerte bygg (rød og 
gul trekant) 

 

Figur 5-25: Bruene over Rolvsøysund. Nærmest er 
jernbanebrua, så Rolvsøysund trebru fra 1926 og 
lengst bak bru for fv. 109  
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5.3.8 Kulturmiljø 8 Greåker sentrum  

Kategori: Tekniske kulturminner, næringshistorie 

og tettsted. 

Avgrensning 

Kulturmiljøet er her begrenset til å omfatte 

Greåker sentrum. Avgrensningen i vest er mot 

Rolvsøysund, i sør Greåkerveien, i øst Stikkveien 

og i nord ca. 50 meter nord for fv. 109.  

Beskrivelse  

Det er ingen automatisk fredete kulturminner i 

området/16/. Gjenstandsdatabasen har ett funn; 

knusestein fra eldre jernalder på Opstadmoen 

ved Greåker bru/6/.  

Navnet Greåker betyr «grei åker» og forteller om 

opprinnelig jordbruksdrift. På midten av 1800-

tallet ble Greåker benyttet som utskipingshavn 

for trelast fra Sanne og Solli Brug. På begynnels-

en av 1900-tallet overtok Greåker Cellulose 157 

dekar fra Sanne og Soli Brugs eiendommer, og 

Greåker fikk en ny utvikling som industristed/10/. 

Kontakten med elva var selve grunnlaget for 

industriutviklingen.  

Viktige ferdselsårer med elvekryssing har vært en 

avgjørende faktor for stedets utvikling. Greåker 

var stoppested på jernbanen med en flott 

stasjonsbygning i sveitserstil tegnet av arkitekt 

Peter Andreas Blix. Bygningen ble revet tidlig på 

1980-tallet etter en brann/10/. Greåkerveien 

fv. 557 går fra Sandesund via Greåker og var en 

viktig forbindelseslinje mellom Sarpsborg og 

Fredrikstad. Vegen ble åpnet i 1869.  

Det opprinnelige sentrumet i Greåker var knyttet 

til Glomma. Sentrumsfunksjonene har gradvis 

blitt flyttet til den andre siden av jernbanen nær-

mere fv. 109. Det er mange eldre trehus i områ-

det, der tilstanden varierer. Hovedgata gjennom 

Gamle Greåker var tidligere en aktiv handlegate. 

I dag er det noe forfallent og slitt. Greåker torg er 

et historisk samlingspunkt for Greåker sentrum. 

Tidligere sto det en paviljong her.  

Greåker frikirke ble oppført ca. 1960. Kirken er 

ikke fredet, men er som alle kirkesteder 

registrert i Askeladden (ID 84420).  

 

Figur 5-26: Greåker frikirke 

 

Det er en rekke SEFRAK-registrerte bygninger i 

delområdet, se tabell 5-12. Flere av disse ligger 

nær fv. 109. 

 

Figur 5-27: SEFRAK-registrert bolig i Grålumveien 1 

 

Sarpsborg kommune har utarbeidet en 

stedsanalyse for strekningen Greåker–

Sandesund/26/. I den forbindelse ble verneverdi 

av bebyggelse vurdert/27/. På Greåker ble flere 

bygg vurdert som verneverdige, se . Tabell 5-11 

gir beskrivelse av verneverdig bebyggelse som 

ligger innenfor delområdet Greåker.  
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Figur 5-28: Utsnitt fra 
kommunedelplan/stedsanalyse for Greåker. Dette er 
igjen basert på verdivurderinger av Høyer Finseth/27/ 

Verdivurdering 

Greåker er noe preget av forfall, og 

restaurering/ ombygging har påvirket historisk 

bebyggelse negativt. Området inneholder dog 

fortsatt flere bygninger med kulturhistorisk/ 

arkitektonisk betydning. Delområdet gis liten til 

middels verdi.  

 

 

  

Tabell 5-11: Bygninger som ligger innenfor 
influensområdet som er beskrevet i stedsanalysen 
for Greåker–Sandesund/27/  

Nr./adresse Beskrivelse 

H4 Greåker-
veien 168 

Bygd som butikk i 1930, nå bolig. Stor 
kulturhistorisk verdi, middels 
arkitektonisk verdi 

H2 Greåker-
veien 162 

Bygget i tre i funksjonalistisk stil ca. 
1930. Bolig. Typisk 30-tallsbygg med 
middels kulturhistorisk og stor 
arkitektonisk verdi 

H5 Greåker-
veien 158 

Bolig, tidligere bank. Bygd i 
sveitserstil ca. 1900. Godt bevart. 
Stor kulturhistorisk og arkitektonisk 
verdi 

H23 
Greåker-
veien 144-
148 

Tidligere butikk/bolig, nå bolig/lager. 
Byggeår 1939, oppført i funkisstil. 
Godt eksempel på hvordan 
bebyggelsen på Greåker har vært. 
Stor kulturhistorisk og arkitektonisk 
verdi 

T8 Greåker-
veien 138 

Butikk som tidligere var frikirke. 
Byggeår ca. 1900. Ombygd, middels 
kulturhistorisk verdi 

H11 
Greåker-
veien 132 
og 134 

Byggeår 1877 og 1904. Tidligere 
butikk, nå bolig. Bygningene er en del 
av den opprinnelige gatestrukturen i 
Greåker sentrum, og er gode 
eksempler på hvordan gaten en gang 
var. Bygningene har en middels 
kulturhistorisk og arkitektonisk verdi 

Tabell 5-12: Sefrak-registrerte bygninger innenfor kulturmiljø Greåker 
sentrum. Oransje markering betyr at bygningen er meldepliktig. Hentet 
fra Askeladden/16/. Greåkerveien 122 er oppgitt med byggeår 1930 i 
verdianalysen/27/ 

Nr. Type Adresse Alder 

0406-003 Bolighus Sportsveien 3 1875-99 

0401-014 Bolighus Greåkerveien 160 1875-99 

0401-010 Forretningsgård Greåkerveien 141B 1850-74 

0401-016 Forretning/bolighus Greåkerveien 122 1850-741 

0401-017 Låve/lager Greåkerveien 122 1875-99 

0401-005 Bolighus/forretning Greåkerveien 118 1878 

0401-007 Uthus Greåkerveien 118 1875-99 

0401-008 Skjul Greåkerveien 116 1875-99 

0402-008 Bolighus/kontor Tamburveien 15A 1875-99 

0402-034 Uthus Grålumveien 1 1875-99 

0402-033 Bolighus Grålumveien 1 1850-74 

0402-007 Tune Meieri Revyveien 8 1875-99 

0402-032 Bolighus Olaf Eidsæthers v. 45A 1875-99 

0402-002 Bolighus Enghaugveien 27 1875-99 

0402-006 Bolighus Enghaugveien 25 1875-99 

0402-001 Bolighus Enghaugveien 23 1875-99 

0402-005 Bolighus Enghaugveien 21 1875-99 

0402-030 Bolighus Meieriveien 3 1875-99 

0402-003 Våningshus Enghaugveien 4 1850-74 

0402-011 Bolighus Enghaugveien 2A 1875-99 

0404-022 Bolighus Grålumveien 10 1875-99 

0404-005 Låve Gamle Tindlundvei 1B 1850-74 

0404-003 Låve Gamle Tindlundvei 1B 1700-tallet 

0404-010 Bolighus Gamle Tindlundvei 1 1875-99 

0404-021 Bolighus Trudvangveien 7 1875-99 

0404-001 Bolighus Gamle Tindlundvei 4 1850-74 
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5.3.9 Kulturmiljø 9 Greåker fort  

Kategori: Militær-/forsvarshistorie, krigsminner. 

Avgrensning 

Området består av Greåker fort med under-

jordiske tunneler og bygninger. To bunkere nede 

ved Glomma er også en del av festningsverket. 

Siden disse er geografisk atskilt fra fortet, er det 

beskrevet under kulturmiljø Rolvsøysund.  

Beskrivelse  

Greåker fort ligger på Vetatoppen over Greåker 

sentrum og hørte til Sarpsborgsavsnittet. Anleg-

get var først en batteristilling som ble etablert i 

1902-03. Anlegget ble etablert som en del av et 

større forsvarssystem av fort og stillinger langs 

grensen. Sammen med Ravneberget fort, Østre 

og Vestre batteri og Isesjøbatteriet skulle anleg-

get sikre mulige overganger over Glomma. 

Batteriet ble delvis anlagt i fjell med fire 10,5 cm 

feltkanoner med skjold/4/.  

Etter Karlstadoverenskomsten i 1905 ble det 

anlagt flere nye fort som erstatning for de 

ødelagte. Batteriet på Greåker ble derfor opp-

gradert i 1908 til et fullverdig fort med to 12 cm 

Schneider tårnkanoner, kanonstillinger, fjell-

anlegg og et geværgalleri i tre. Fra en dyp, ned-

sprengt tørrgrav sentralt i anlegget var det ad-

komst til fjellanlegget. Fra graven går det et trap-

pesystem opp til kanonstillingene. Geværgalleri-

ene har betongstøpt tak og huggede steinvegger, 

og går som en buktende linje i landskapet/4/.  

 

Figur 5-29: Utsikt mot Glomma fra Greåker fort  
 

Anlegget har interessante og godt bevarte byg-

ninger fra fortets første periode. Bygningene som 

er utført i tre med sal- eller valmtak, har opp-

rinnelig preg med flere godt bevarte bygnings-

detaljer. Sammen med fortet danner bygningene 

et interessant og tidsriktig militært miljø/4/. 

Under invasjonen i april i 1940 var det en tref-

ning på Greåker fort. Tysk fremmarsj over Rolvs-

øysund ble forsøkt stoppet. Under kampen skal 

28 tyske soldater ha falt, mens to av forsvarerne 

på fortet ble såret/5/. Disse tallen er imidlertid 

beheftet med noe usikkerhet.  

Landskap og omgivelser utgjør en viktig del av 

det militærhistoriske anlegget da det ligger med 

god oversikt over omgivelsene og i tilknytning til 

gamle ferdselsveger.  

I dag er fortet fredet etter kulturminneloven. 

Greåker fort er også oppført i forsvarets 

nasjonale verneplan/4/.  

Det lå tidligere en gravrøys på Vetatoppen. Den 

ble fjernet ved bygging av fortet. Det skal det 

også ha blitt funnet en flintøks her/16/. 

 

Figur 5-30: Fra Greåker fort  

Verdivurdering 

Fortet har stor militærhistorisk verdi som en del 

av et omfattende forsvarssystem mot Sverige. 

Militæranleggene som er bygd ut i denne peri-

oden er viktig i forbindelse med nasjonens løs-

rivelse fra unionen. Det er beskrevet som et 

prioritert kulturminne i kommunens kultur-

minneplan/7/. Området vurderes til å ha stor 

verdi.  
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5.3.10 Kulturmiljø 10 Yven søndre  

Kategori: Gårdsmiljø. 

Avgrensning  

Kulturmiljøet omfatter gården Yven søndre 

(gnr./bnr. 2080/1) og bygningsmiljøer i nærheten 

(avgrenset av fv. 557). Området ligger sør for 

jernbanen omgitt av jorder i øst og vest og en 

boligrekke langs Greåkerveien i sør. 

Beskrivelse  

Yven søndre er en tradisjonell storgård med 

gårdstun og allé, der bebyggelsen er samlet i et 

tun. Våningshus og stabbur er Sefrak-registrert 

fra 1850–1874. Hovedbygningen var tidligere 

disponentbolig for Yven papirfabrikk ved Glom-

ma, og ble oppført ca. i 1870/27/. Den dyrkete 

jorden til bruket er delt av jernbanen og fv. 109. 

De største arealene med dyrket jord ligger på 

nordsiden av samferdselsanleggene. 

Kulturhistorisk museums database har flere 

løsfunn fra steinalder på Yven søndre, bl.a. en 

skafthulløks og en kraftig flekkepil av flint/6/. 

Bjørkealléen og gården i seg selv beskrives som 

et viktig kulturminne i stedsanalysen for 

Sandesund–Greåker/10/, og gården er gitt stor 

kulturhistorisk verdi og middels arkitektonisk 

verdi i vurdering av verneverdig bebyggelse 

mellom Sandesund og Greåker/27/.  

I tillegg til bygninger tilhørende gården er fire 

andre bygninger SEFRAK-registrert, se tabell 5-10 

og figur 5-32. Av disse er Greåkerveien 2 også 

omtalt i vurdering av verneverdig bebyggelse/27/. 

Der står det at det er en bolig i tre oppført i 1896 

som stort sett at sine originale trekk intakte. 

Bygningen fremstår imidlertid som forfallen, og 

den er gitt middels kulturhistorisk verdi/27/.  

 

Figur 5-31: Våningshus på Yven søndre 

Verdivurdering 

Yven søndre er et gårdsmiljø med bygninger som 

samlet i et tun. Verdien reduseres noe ved at 

kulturmiljøet ligger like ved jernbanen, og at den 

og fv. 109 splitter dyrket jord fra bruket.  

Verdien settes til middels. 

 

 

Figur 5-32: Utsnitt fra Askeladden/16/ fra Yven søndre 
som viser SEFRAK-bygg (rød og gul trekant)  

 

Tabell 5-13: Sefrak-registrerte bygninger innenfor 
kulturmiljø Søndre Yven. Oransje markering betyr at 
bygningen er meldepliktig. Hentet fra Askeladden/16/ 

ID Type Adresse Alder 

0301-005 Bolighus Greåkerv. 6 1875-99 

0301-006 Brygger-
hus 

Greåkerv. 6 1875-99 

0301-003 Bolighus Greåkerv. 4 1875-99 

0301-004 Bolighus Greåkerv. 2 1875-99 

0301-001 Vånings-
hus 

Lensmanns-
bakken 6 

1850-74 

0301-002 Stabbur Lensmanns-
bakken 6 

1850-74 
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5.3.11 Kulturmiljø 11 Yvenåsen  

Kategori: Automatisk fredete kulturminner og 

kulturmiljøer i tettbebygde områder. 

Avgrensning  

Kulturmiljøet omfatter Yvenåsen med automatisk 

fredete kulturminner og boliger langs Strømsæt-

hers vei. Helt nord på åsen er det to felt med 

kulturminner. Disse er ikke tatt med i delområdet 

siden de er vurdert å ligge utenfor influens-

område. 

Beskrivelse  

Ved Strømsæthers vei 33 ligger et helleristnings-

felt fra bronsealder (ID 77461). Det er beskrevet 

to skipsfigurer og to skålgroper, men det finnes 

flere figurer her. Helleristningsfeltet ligger inne i 

en hage. Ristningene ble ikke gjenfunnet i 2015. 

Berget er trolig tildekt av påfylte masser for å 

jevne ut gressplenen sør for bolighuset.  

På toppen av Yvenåsen ligger det rester av en 

rundrøys fra bronsealder (ID 39300).  

På sørøstsiden av åsen er det registrert en grav-

røys fra bronsealder/jernalder (ID 77463). Røysa 

er bygget av mellomstore og store runde steiner.  

Ovenfor bolig i Strømsæthers vei 51 er det gjort 

funn fra steinalder (ID 216937). Litt nordvest for 

denne er ble det i 1967 påvist graver (ID 68644). 

Undersøkelser i 2015 ga ingen funn her.  

Langs Strømsæthers vei ligger en rekke bygninger 

(arbeiderboliger) fra siste del av 1800-tallet. De 

representerer et typisk boligområde fra den tid-

en, men boligene er modernisert og det er flere 

yngre boliger i området slik det ikke fremstår 

som et helhetlig miljø med eldre boligbebyg-

gelse.  

Tabell 5-14: Automatisk fredete kulturminner i 
Yvenåsen registrert i Askeladden/16/ 

ID og navn Beskrivelse 

77461 - Yven 
søndre 

Helleristningsfelt fra bronsealder. To 
skipsfigurer og to skålgroper 

39300 - 
Yvenåsen 

Rester av rundrøys på berg. 
Bronsealder 

77463 - 
Yvenåsen 

Gravrøys, uregelmessig, lav, nå oval. 
Noe uklart markert. Bronse/jernalder 

216981 - 
Yvenåsen Lok. 3 

To kullgroper funne under 
prøvestikking i 2015. Status uviss 

216937 - 
Yvenåsen Lok. 1 

Steinalderlokalitet påvist med to 
funnførende prøvestikk 

68644 - 
Yvenåsen 

Registrert graver i en eldre grusgrop 
under flat mark i 1967. Arkeologisk 
registrering med både prøvestikking 
og maskinell sjakting i området rundt 
grusgropa ga ingen funn i 2015  

 

 

 

 

 

 

Tabell 5-15: Sefrak-registrerte bygninger innenfor 
kulturmiljø Yvenåsen (avgrenset i Greåkerveien). 
Oransje markering betyr at bygningen er meldepliktig. 
Alle byggene ligger i Strømsæthers vei. Hentet fra 
Askeladden/16/ 

Nr. Type Adresse (nr.) Alder 

0303-009 Bolighus 11 1875-99 

0303-004 Bolighus 15 1875-99 

0303-016 Bolighus 17 1850-74 

0303-015 Bolighus 21 1850-74 

0303-003 Brygger-
hus 

23 1875-99 

0303-002 Bolighus 23 1875-99 

0303-007 Bolighus 25 1875-99 

0303-006 Bolighus 27 1875-99 

0303-001 Bolighus 29 1875-99 

0303-008 Bolighus 31 1875-99 

0303-014 Bolighus 33 1875-99 

0303-013 Brygger-
hus 

33 1850-74 

Verdivurdering 

Kulturmiljøet viser en sammenheng mellom 

gravminner fra jernalder og gårdstun, noe som 

gir kunnskapsverdi. Samlet viser kulturminnene 

til lang kontinuitet. Kulturminnene er imidlertid 

vanlig forekommende, og delvis ute av 

opprinnelig kontekst.  

Området vurderes til å ha middels kulturhistorisk 

verdi. Helleristninger vurderes isolert sett å ha 

høyere verdi, se omtale under 5.3.1 Kulturmiljø 1 

Rå. 
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5.3.12 Kulturmiljø 12 Alvim  

Kategori: Gårdsmiljø, automatisk fredete 

kulturminner. 

Avgrensning 

Kulturmiljøet omfatter gårdsmiljøene Alvim 

nordre og vestre. I tillegg er dyrket jord tatt med 

siden dette er en del av gårdsmiljøet og en viktig 

siktakse mellom Tunevannet og Glomma.  

Beskrivelse  

Alvim er en del av Tunejordene som er historisk 

kulturlandskap på mer enn tusen dekar fulldyrket 

jord og med tusenårig historie. Tingvoll–

Alvimdalen er definert som regionalt verdifullt 

kulturmiljø i fylkeskommunens oversikt over 

kulturmiljøer/9/ og er bredt omtalt i kommune-

delplan for kulturminner/7/. 

Alvim er en av de rike gamle gårdene som ligger 

langs raet mellom Borg (Sarpsborg), Tunevannet 

og draget ned til Sannesund som var fergestedet. 

I samme område har vi gårdene på Store Tune, 

Valaskjold, Tingvoll og Grålum. Stedsnavnet 

Alvim kommer av Alvheim, Frøys bolig. Den er en 

av de eldste gårdene i området, og nevnes av 

Snorre Sturlason som en storgård og et makt-

senter i jernalderen. 

Begge gårdstunene er markert i Askeladden (ID 

120423) siden de er gårdsanlegg fra middel-

alderen. Det anses som svært sannsynlig at 

gården også var etablert i forhistorisk tid/16/. 

På gården Alvim nordre ligger et helleristnings-

felt fra bronsealder (ID 19289). Det ligger like ved 

låvebrua og består av to fotsåler uten markerte 

tær eller tverrstrek. Det er også registrert en 

tydelig skålgrop her (ID 216997), samt at større 

felt med skålgroper nord for husene (ID 100564).  

Sør for Alvim vestre ble det funnet et ildsted og 

bunn av et stolpehull (ID 110038) i 1988 ved fv. 

109. Dette er gravd ut og fjernet.  

Et søk på «Alvim» i databasen til Kulturhistorisk 

museum/6/ viser at det er funnet keramikkar, 

pilspiss, slipeplate og hammer i området.  

Dagens hovedbygning på Alvim nordre og side-

bygning/vognskjul er fra første kvartal av 1700-

tallet. På Alvim vestre er det våningshus, bryg-

gerhus og stabbur fra siste kvartal av 1800-tallet.  

På dyrket mark mot Strømsæthers vei er det 

gjort noen løsfunn (ID 49336 og 155997).  

Det ble gjort arkeologiske undersøkelser i 

området i desember 2018. Det ble ikke gjort 

funn/32/. 

 

 

Tabell 5-16: Automatisk fredete kulturminner i 
kulturmiljøet Alvim 

ID og navn Beskrivelse 

120423 - 
Alvim 

Lokaliteten omfatter gårdstunene fra 
middelalder med sannsynlige røtter 
tilbake til forhistorisk tid. Flere løsfunn 
av bl.a. skafthulløks og bryner  

110038 - 
Alvim søndre 

Et ildsted og bunn av et stolpehull. Fun-
net under maskinell sjakting i dyrket 
mark. Fjernet 

216997 - 
Alvim nordre 

Observert en tydelig skålgrop i 1994. 
Ikke gjenfunnet i 2016, gropa er trolig 
tildekt 

19289 - Alvim 
nordre 

Helleristningsfelt. Består av to fotsåler 

100564 - 
Alvim nordre 

Helleristningsfelt. Lokalitet med 33 
skålgroper med diameter 3-4 cm. 
Permanent tildekket i 2005 

49336 Yven 
søndre 

Emne til dolk av rødbrun, hvitspettet 
flint. Funnet 1966 under harving  

155997 - 
Williamsborg 

Funnsted (1988) for løsfunn av flint i 
dyrka mark. Kan være spor av 
steinalderboplass 

Tabell 5-17: Sefrak-registrerte bygninger innenfor 
kulturmiljø Alvim. Oransje markering betyr at 
bygningen er meldepliktige (eldre enn 1850). Hentet 
fra Askeladden/16/ 

Nr. Type Adresse Alder 

0201-014 Våningshus  Alvim vestre 1875-99 

0201-015 Bryggerhus Alvim vestre 1875-99 

0201-016 Stabbur Alvim vestre 1875-99 

0201-012 Våningshus Alvim nordre  1700-24 

0201-013 Sidebygning/ 
vognskjul 

Alvim nordre 1700-24 
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Verdivurdering 

Alvimdalen er et viktig landskapsrom i et ellers 

bebygd område. Bare en liten del av landskaps-

rommet som omfatter hele dalen fra Tunevannet 

inngår i kulturmiljøet slik det er definert her. De 

mest særpregete kulturminnene ligger på raet i 

Tune, men også gårdene Yven og Alvim har man-

ge løsfunn, helleristningsfelt og viser lang kontin-

uitet. Det er kulturhistoriske verdier knyttet til 

bebyggelsen på de to Alvimtunene. Miljøet, med 

sin gårdsbebyggelse og omkringliggende åker, er 

et særlig godt eksempel på gammelt 

kulturlandskap.  

Alvimdalen er vurdert som regionalt viktig kultur-

landskap av Østfold fylkeskommune. På grunn av 

senere års utbyggingsprosesser, blant annet med 

nærings- og boligfelt, har de historiske struktur-

ene blitt noe forringet. Kulturmiljøet vurderes å 

ha middels til stor kulturhistorisk verdi. 

 

Figur 5-34: Nordre og vestre Alvim 

 

Figur 5-33: Yvenåsen og Alvim. Utsnitt fra Askeladden/16/ 
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5.3.13 Oppsummering 

 gir en oppsummering av de verdivurderte 

delområdene.  

5.3.14 Andre kulturinteresser 

Det finnes også andre kulturinteresser i området 

som ikke inngår i noe delområder.  

Solheim 

Solheim i Rolvsøyveien 356. Det ble bygd på 

dugnad i 1931, og ble drevet av flere lokale lag i 

fellesskap. Hauge musikkorps har hatt driften 

siden 1993, og lokalet leies også ut. Det er gjort 

betydelige endringer på bygget utvendig, og det 

har vært ønske om å sette tilbake til det opprin-

nelig. Innvendig er det gjort få endringer/24/. 

Bygget har begrenset kulturhistorisk verdi, og er 

derfor ikke skilt ut som et eget delområde for 

dette temaet.  

Tindlund 

Sør for fv. 109 på Tindlund er det avdekket to 

kulturminner, kokegrop fra tidlig romertid og 

ildsted/kokegrop. Kulturminnene er gravd ut og 

fjernet. 

SEFRAK-bygg 

Innenfor influensområdet ligger flere bygninger 

som er SEFRAK-registrert som ikke inngår 

delområder. Dette siden de ikke er definert å ha 

spesielle verdier. Antallet er spesielt stort i 

Sarpsborg. Disse er ikke omtalt nærmere, men 

vises på registreringskart. 

Tabell 5-18: Verdivurderte delområder 

Nr.  Område Beskrivelse Verdi  

1 Rå  Automatisk fredete kulturminner i form av helleristninger og graver. 
SEFRAK-registret bebyggelse. Område med stor tidsdybde 

 

   
Liten Middels Stor 

 

2 Dikeveien Automatisk fredete kulturminner, bosetningsspor. I hovedsak fra 
jernalder.  

 

   
Liten Middels Stor 

 

3 Omberg Automatisk fredete kulturminner, bosetningsspor   

   
Liten Middels Stor 

 

4 Valle 
nordre 

Helleristningsfelt og gårdsmiljøer   

   
Liten Middels Stor 

 

5 Rekustad Automatisk fredete kulturminner (gravfelt) og gårdsmiljø  

   
Liten Middels Stor 

 

6 Rolvsøy 
kirke 

Kirke oppført i 1908 i teglstein. Tegnet av Gustav Lorentz Gulbrandsen  

   
Liten Middels Stor 

 

7 Rolvsøy-
sund  

Rolvsøysund er et krysningspunkt med lang samferdselshistorie   

   
Liten Middels Stor 

 

8 Greåker 
sentrum  

Greåker har gjennomgått store forandringer, men det finnes fortsatt 
bebyggelse med kulturhistorisk og arkitektonisk verdi i området 

 

   
Liten Middels Stor 

 

9 Greåker 
fort  

Greåker fort har stor militærhistorisk verdig som en del av et omfattende 

forsvarssystem mot Sverige i unionstiden og trefninger i 1940  

 

   
Liten Middels Stor 

 

10 Yven 
søndre  

Yven søndre er et gårdstun som ligger sør for jernbanelinja. Miljøet er noe 
fragmentert  

 

   
Liten Middels Stor 

 

11 Yvenåsen Eldre boligbebyggelse og mange kulturminner på åsryggen   

   
Liten Middels Stor 

 

12 Alvim  Gårdsmiljø med stor tidsdybde. Kulturminner i form av automatisk fredete 
bosetningsspor fra bronse- og jernalder. Gårdene ligger like ved E6 og er 
noe fragmentert som gårdsmiljø 

 

   
Liten Middels Stor 

 

 



Fv. 109 Råbekken–Alvim multiconsult.no 

Konsekvensutredning kulturmiljø  5 Dagens situasjon og verdivurderinger 

 

126531-PLAN-RAP-006 24. juni 2022 Side 43 av 55 

 

Figur 5-35: Verdikart Råbekken–Rolvsøysund 
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Figur 5-36: Verdikart Rolvsøysund–Alvim 
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6 Omfang og konsekvenser 

6.1 Konsekvenser i ulike delområder 

6.1.1 Kulturmiljø 1 Rå 

Fullskala planforslag 

Ingen av helleristningsfeltene i kulturmiljøet blir 

berørt av tiltaket. Ny veg legges imidlertid nær 

feltet i Rolvsøyveien 242/244 (ID 77832). Ett 

bolighus må innløses her, noe som gir mulighet 

til å synliggjøre kulturminnet bedre om det er 

ønskelig. I dag er det lite tilgjengelig siden det lig-

ger mellom to boliger. Bolig og uthus (bryggerhus 

med utedo) registrert i SEFRAK i Rolvsøyveien 

246 rives (se figur 5-8). Begge er bygd mellom 

1900 og 24. Det er ingen kulturhistoriske verdier 

knyttet til disse byggene. Ny veg kommer noe 

nærmere Rå (738/10), men tunet berøres ikke.  

Omfanget vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels. Konsekvensen blir ubetydelig 

(0). 

Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag samsvarer med fullskala 

planforslag ved kulturmiljø 1 Rå. Omfanget 

vurderes som intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels. Konsekvensen blir ubetydelig 

(0). 

Alternativ 0 

Alternativ 0 er dagens situasjon. Gjeldende 

planer åpner ikke for utbygging eller andre 

forhold som påvirker kulturminner her.  

Alternativet har ingen konsekvens. 

6.1.2 Kulturmiljø 2 Dikeveien 

Fullskala planforslag 

Det planlegges riggområdet på dette arealet. Tre 

av kulturminnene (ID239948, 239949 og 239950) 

er allerede gravd ut og dokumentert, og reguler-

ingsbestemmelsene tillater inngrep her uten 

vilkår om ytterligere arkeologiske undersøkelser. 

ID239951 har mange enkeltfunn, og her krever 

reguleringsbestemmelsene utgraving og doku-

mentasjon av kulturminnene før det kan iverk-

settes tiltak. En utgraving og dokumentasjon vil 

gi økt historisk kunnskap om området. Fornminn-

ene er ikke synlige på markoverflaten, og full-

skala planforslag påvirker ikke synlige historiske 

verdier. Basert på dette vurderes omfanget å 

være intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels. Konsekvensen blir ubetydelig 

(0). 

Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag samsvarer med fullskala 

planforslag for kulturmiljø 2 Dikeveien. 

Omfanget vurderes å være intet.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels. Konsekvensen blir ubetydelig 

(0). 

Alternativ 0 

I kommuneplanen er dette arealet satt av til 

bebyggelse og anlegg, samt at det er vist med 

båndleggingssone for framtidig jernbaneutbyg-

ging. På sikt vil dette området dermed mest 

sannsynlig bygges ned, men siden det ikke 

foreligger vedtatte reguleringsplan for dette er 

alternativ 0 tilsvarende dagens situasjon. 

Alternativet har ingen konsekvens. 

6.1.3 Kulturmiljø 3 Omberg 

Fullskala planforslag 

Etablering av overvannsgrøft i dyrket jord berør-

er automatisk fredete kulturminner i form av 

bosetningsstrukturer og løsfunn. Regulerings-

bestemmelsene krever utgraving og dokumenta-

sjon av kulturminnene før det kan iverksettes 

tiltak. En utgraving og dokumentasjon vil gi økt 
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historisk kunnskap om området. Fornminnene er 

ikke synlige på markoverflaten, og fullskala plan-

forslag påvirker ikke synlige historiske verdier. 

Basert på dette vurderes omfanget å være intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels. Konsekvensen blir ubetydelig 

(0). 

Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag samsvarer med fullskala 

planforslag ved kulturmiljø 3 Omberg. 

Omfanget vurderes å være intet.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er stor. Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

Alternativ 0 

Alternativ 0 er dagens situasjon. Gjeldende 

planer åpner ikke for utbygging eller andre 

forhold som påvirker kulturminner her.  

Alternativet har ingen konsekvens. 

6.1.4 Kulturmiljø 4 Valle nordre 

Fullskala planforslag 

Kulturmiljøet blir ikke direkte berørt av veg-

prosjektet. Verken bygninger eller automatisk 

fredete kulturminner blir fysisk berørt. Planen vil 

imidlertid ta noe av den dyrkete jorden til Valle 

(728/1,3) på begge sider av dagens fv. 109. 

Kirkeveien må legges om, og det planlegges en 

kontrollplass i dette området. Det nye veg-

anlegget kommer nærmere kulturmiljøet. Eien-

dommen er imidlertid allerede delt av fv. 109. 

Omfanget vurderes som lite eller intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig til liten negativ (0/–). 

Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag samsvarer i stor grad med 

fullskala alternativ, men permanent arealbeslag 

vest for fylkesvegen blir noe redusert i forhold til 

fullskala. Av hensyn til ledningsnett i grunnen er 

midlertidig beslag store vest for vegen.  

Omfanget vurderes som lite eller intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

ubetydelig til liten negativ (0/–). 

Alternativ 0 

Kommuneplanen for Fredrikstad åpner for 

nedbygging av dyrket jord tilhørende Valle. 

Område BA202 Valle nord er vist som fremtidig 

bebyggelse/anlegg/17/,/18/. Dette vil påvirke gårds-

miljøet som kulturmiljø negativ. Automatisk 

fredete kulturminner vil ikke påvirkes. 

Alternativet har ingen konsekvens. 

 

Figur 6-1: Valle nordre sett fra dagens fv. 109. 
Veganlegget utvides her på dyrket jord 

6.1.5 Kulturmiljø 5 Rekustad 

Fullskala planforslag 

Ny fv. 109 legges på dyrket jord til Rekustad langs 

Orions vei. Ny fv. 112 legges også på dyrket jord 

her. Gårdsmiljøet ligger på en liten høyde, og 

planen vil ikke påvirke dette direkte, men tar 

beslag i en del av den dyrkete jorden til brukene. 

Ny veg legges like ved automatisk fredet kultur-

minne, men dette er utgravd og dokumentert.  

Omfanget vurderes samlet som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels. Konsekvensen blir liten 

negativ (–). 
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Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag gir omtrent samme 

inngrep i kulturmiljø 4 som fullskala alternativ.  

Omfanget vurderes samlet som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels. Konsekvensen blir liten 

negativ (–). 

Alternativ 0 

Alternativ 0 er dagens situasjon. Gjeldende 

planer åpner ikke for utbygging eller andre for-

hold som påvirker kulturminner på Rekustad, 

men ny føring til fv. 112 er vist som en strek på 

kommuneplanen. 

Alternativet har ingen konsekvens. 

 

Figur 6-2: Kulturmiljø Rekustad sett fra Greåker fort 

 

6.1.6 Kulturmiljø 6 Rolvsøy kirke 

Fullskala planforslag 

Fv. 109 legges om, og avstanden fra vegen til 

kirken blir større. Dette har et lite positivt om-

fang for kulturmiljøet siden støy og forstyrrelse 

fra biltrafikk vil avta kraftig. Dette er spesielt 

positivt om den planlagte utvidelsen av kirkegår-

den blir realisert. Reguleringsplanen for denne 

omfatter hele jordet mellom kirka og dagens fv. 

109. Gul sone går i dag helt til kirken, mens rød 

sone dekker nesten halvparten av jordet. Ved 

fullskala planforslag blir støyutbredelsen langt 

mindre, se figur 6-4. 

På negativ side vil Kirkestien utvides fra gang- og 

sykkelveg til kjøreveg med fortau. Dette gir be-

slag i areal (dyrket jord) som er satt av som frem-

tidig utvidelse av kirkegården. Ca. 1 dekar beslag-

legges. Biler som skal til kirka vil benytte denne 

vegen, og dette gir en ny situasjon i kultur-

miljøet, og vil påvirke dette negativt.  

 

Figur 6-3: Kirkestien går langs boliger til venstre i 
bildet 

 

 
Figur 6-4: Utsnitt fra støysonekart. Dagens situasjon 
øverst og fullskala planforslag nederst. Rolvsøy kirke 
med dagens/fremtidig kirkegård markert med grønt 
omriss 
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Utvidelse av Kirkestien berører tomta til Kirke-

veien 48, og vegen kommer nærmere bygningen. 

Boligen kan bevares. De to SEFRAK-registrerte 

bygningene i kulturmiljøet berøres ikke.  

Samlet sett er omfanget intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen 

blir ubetydelig (0). 

Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag samsvarer med fullskala 

alternativ for kulturmiljø 6.  

Samlet sett er omfanget intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til liten til middels. Konsekvensen 

blir ubetydelig (0). 

Alternativ 0 

Alternativ 0 er dagens situasjon. Gjeldende 

planer åpner ikke for utbygging eller andre for-

hold som påvirker kulturminner. Jordet ved kirka 

er vist som fremtidig kirkegård.  

Alternativet har per definisjon ingen konsekvens. 

 

6.1.7 Kulturmiljø 7 Rolvsøysund 

Fullskala planforslag 

Fv. 109 med ny bru over Rolvsøysund gir en ny 

situasjon ved sundet. Flere bygninger må rives. 

En av disse er Sefrak-registrert, Soliveien 8 (nr. 

3203-004). Boligen er fra første kvartal av 1900-

tallet. Den har fortsatt sitt originale preg intakt, 

men ved nyere oppussing er original stående 

utvending kledning erstattet med liggende. 

Vinduer er også byttet ut. Bygget ble tidligere 

benyttet som butikk. Flere andre bygg i 

nærheten av dette må rives, og den delen av 

kulturmiljøet som ligger ved Rolvsøysund og er 

med på å vise tidligere historie knyttet til handel 

og fergested vil bli forringet.  

Elva blir også påvirket direkte med fundamenter 

og søyler til ny bru. De andre bruene blir stå-

ende, slik at det i alt blir fire bruer over sundet.  

Landføring av ny bru på Sarpsborgsiden legges i 

nærheten av skytestillinger/bunkere ved elva, 

men disse berøres ikke direkte.  

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten negativ (–). 

Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag samsvarer med fullskala 

planforslag for kulturmiljø 7.  

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er satt til middels. Konsekvensen blir 

liten negativ (–). 

 

  

Figur 6-5: Bolig i Soliveien 8 som må rives  

Alternativ 0 

Det foreligger ingen vedtatte planer som har 

betydning for Rolvsøysund som kulturmiljø.  
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6.1.8 Kulturmiljø 8 Greåker sentrum 

Fullskala planforslag 

Veganlegget blir mer dominerende enn i dag, og 

kommer nærmere frikirken. På den andre siden 

vil tiltaket medføre en opprydding og strukturer-

ing av området som er positivt, også for dette 

temaet.  

Fem SEFRAK-registrert bygg må rives, se figur 6-6 

–figur 6-9. Dette er Sportsveien 3, Olaf Eidsæt-

hers vei 45A, Grålumveien 10A og lagerbygg i 

Tindlundvei 1B. Disse bygningene er sterkt 

ombygget, og fremstår med liten grad av 

autentisitet.  

Ingen av de registrerte byggene med kultur-

historiske verdier som er registrert og kartlagt 

gjennom stedsanalysen vil berøres.  

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er liten til middels. Konsekvensen blir 

liten negativ (–).  

 

 

Figur 6-6: SEFRAK-registrert bolig i Sportsveien 3. 
Bygningen er sterkt forandret og ombygd  

 

Figur 6-7: Olaf Eidsæther vei 10A 

 

Figur 6-8: SEFRAK-registrert bolig i Grålumveien 10 A. 
Bygget er sterkt modernisert, bl.a. annet med mange 
påbygg og stor veranda  

 

Figur 6-9: To lagerbygg i Gml. Tindlundvei 1. Disse er 
SEFRAK-registrert som låver, og den eldste er datert til 
1700-tallet. I dag benyttes de som lagerhaller. Begge 
byggene er kledd med fasadeplater i bølgeblikk, og 
har tilsvarende tak. Det er i dag umulig å se at dette er 
gamle bygg, men det er mulig reisverk er originalt 
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Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag samsvarer med fullskala 

planforslag for kulturmiljø 8 Greåker. 

Omfanget vurderes som lite negativt. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er liten til middels. Konsekvensen blir 

liten negativ (–).  

Alternativ 0 

Det er ingen vedtatte planer som har betydning 

for kulturminner på Greåker. Alternativet har 

ingen konsekvens. 

6.1.9 Kulturmiljø 9 Greåker fort 

Fullskala planforslag 

Hverken forsvarsanlegget eller atkomst påvirkes 

direkte av fullskala planforslag. Den strategiske 

plasseringen med god utsikt over Rolvsøysund er 

en viktig del av kulturmiljøet, og er en 

forutsetning for at fortet ble anlagt her. Tiltaket 

medfører en ny bru over Glomma og samt nye 

godt synlige veganlegg. Siden fortet ble plassert 

på Vetatoppen nettopp for å observere og stanse 

fiender som skulle krysse sundet, kan det ikke 

regnes som negativt at det blir større/ flere 

samferdselsanlegg. Ny bru vil ikke ødelegge 

sikten fra fortet, og den har ikke tårn eller kabler 

som rager i landskapet. Omfanget er intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er stor. Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag samsvarer med fullskala 

planforslag for kulturmiljø 9 Greåker fort.  

Omfanget er intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er stor. Konsekvensen blir ubetydelig (0). 

Alternativ 0 

Det foreligger ingen vedtatte planer som har 

betydning for Greåker fort som kulturmiljø. 

Alternativet har ingen konsekvens. 

6.1.10 Kulturmiljø 10 Yven søndre 

Fullskala planforslag 

Planforslaget har ikke inngrep i selve kultur-

miljøet. Geotekniske sikringstiltak vil imidlertid gi 

store inngrep og forandringer langs Teglverks-

veien med innløsning av en rekke bygninger. Om 

det etableres grøntområde / dyrket mark vil 

dette være positivt for kulturmiljøet. Fjerning av 

jernbanen vil være positivt for kulturmiljøet 

siden jernbanen er en barriere mellom dette 

kulturmiljøet og Alvimjordene. Planforslaget gis 

intet omfang.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels. Konsekvensen blir ubetydelig 

(0). 

Nedskalert planforslag 

Planforslaget har ikke inngrep i selve kultur-

miljøet. 

Det gis intet omfang.  

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels. Konsekvensen blir ubetydelig 

(0). 

Alternativ 0 

Det er ingen vedtatte planer her. Alternativet har 

ingen konsekvens. 

6.1.11 Kulturmiljø 11 Yvenåsen 

Fullskala planforslag 

Planforslaget har ingen inngrep i kulturmiljøet. 

Det nye veganlegget blir bredere enn dagens, og 

vil med det bli noe mer synlig fra Yvenåsen. Dette 

vil ikke påvirke miljøet nevneverdig. Omfanget er 

intet. 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels. Konsekvensen blir ubetydelig 

(0). 



Fv. 109 Råbekken–Alvim multiconsult.no 

Konsekvensutredning kulturmiljø  6 Omfang og konsekvenser 

 

126531-PLAN-RAP-006 24. juni 2022 Side 51 av 55 

Nedskalert planforslag 

I det nedskalerte planforslaget legges en 

sykkelveg med fortau langs foten av åsen. 

Strømsæthers vei må legges litt om, og en 

garasje må rives.  

Alternativ 0 

Det foreligger planer om boligetablering på 

Yvenåsen. Dette kan påvirke den historiske 

bebyggelsen langs Strømsæthers vei og kultur-

minner på åsen negativt. Alternativet har ingen 

konsekvens. 

6.1.12 Kulturmiljø 12 Alvim 

Fullskala planforslag 

Alternativet har ikke inngrep i kulturminner eller 

bygninger. Det vil imidlertid øke bredden av fv. 

109 som i dag bryter den historiske siktlinjen 

mellom raet og Glomma. En slik breddeutvidelse 

bedømmes å ha et intet til lite negativt omfang.  

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels til stor. Konsekvensen blir 

ubetydelig til liten negativ (0/–). 

Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag samsvarer i stor grad med 

fullskala planforslag på strekningen. Gang- og 

sykkelvegen på nordsiden av fylkesveg 109 blir i 

dette alternativet 1 meter bredere. Tverrfor-

bindelse over jordet mot Strømsæthers vei er 

tatt ut. Fylkesvegen opprettholdes som tofelts 

vei fram til rett vest for Alvim kulvert.  

Bredere gangveg langs nordsiden av fylkesvegen, 

samtidig som vegen opprettholdes som tofelts 

vei bedømmes å ha et intet til lite negativt 

omfang.  

 

 Stort 
negativt 

Middels 
negativt 

Lite el. 
intet 

Middels 
positivt 

Stort 
positivt 

 

Verdien er middels til stor. Konsekvensen blir 

ubetydelig til liten negativ (0/–). 

 

Figur 6-10: Alvimjordet med Sefrak-registrerte boliger 
i Strømsæthers vei i skogkanten 

Alternativ 0 

I forbindelse med siste rullering av kommune-

planen ønsket Sarpsborg kommune å legge ut 

deler av dette området til utbyggingsområde. 

Fylkesmannen hadde innsigelse til dette siden 

området ligger utenfor langsiktig grense for by- 

og tettstedsutvikling i Fylkesplan for Østfold mot 

2050, konflikt med kulturhistorisk landskap av 

regional verdi og jordvern. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet godkjente ikke 

det planlagt næringsområde i innsigelsessak. 

Alternativet har ingen konsekvens. 

6.1.13 Påvirkning av SEFRAK-registrerte bygg 
utenfor definerte kulturmiljøer 

Fullskala planforslag 

Planforslaget påvirker noen SEFRAK-registrerte 

bygg som ikke ligger inne i definerte kulturmiljø-

er. I Fredrikstad gjelder det to boliger nedenfor 

fv. 109 langs Dikestien som begge må rives (se 

figur 6-11 og figur 6-12). Dikestien 4 er tidfestet 

til 1875-1899 og Dikestien 6A til 1900-24.  

 

Figur 6-11: Dikestien 4, SEFRAK-bygg som må rives  
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Figur 6-12: Dikestien 6A, SEFRAK-bygg som må rives  

 

I Sarpsborg må SEFRAK-registrert bolig i 

Fjellhøyveien 17 rives. Det er tidfestet til fjerde 

kvartal 1800-talet, og har SEFRAK-nummer0130-

0302-001. 

Felles for alle disse SEFRAK-registrerte byggene 

er at de er sterkt modernisert og restaurert, og 

fremstår i dag som moderne bygninger. De har 

dermed ingen spesiell verdi for dette temaet.  

Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag medfører riving av de 

samme byggene som fullskala planforslag. 

 

 

Figur 6-13: Fjellhøyveien 17, SEFRAK-bygg som må 
rives  

 

6.2 Oppsummering av konsekvenser 

Alternativ 0 

Alternativ 0 er en situasjon der det ikke bygges 

ny fv. 109. I dette inngår hvordan området vil 

utvikle seg på og langs eksisterende veg dersom 

prosjektet ikke blir gjennomført. 

Det er ikke vedtatt reguleringsplaner som vil ha 

stor betydning for kulturmiljøet i influens-

området. Kommuneplanen viser omdisponering 

av flere LNF-områder til utbyggingsområder. 

Dette krever arkeologiske registreringer, og det 

vil trolig finnes ukjente kulturminner. Utbygging 

kan påvirke dagens kulturmiljøer visuelt. Siden 

det ikke foreligger detaljerte planer er det ikke 

mulig å vurdere virkninger av dette.  

Et forhold det er knyttet stor usikkerhet til er 

InterCity. Nytt dobbeltspor er under planlegging. 

Det vil mest sannsynlig følge dagens spor forbi 

Østfoldhallen, men det er ulike kryssinger av 

Rolvsøysund. Etter Rolvsøysund vil det legges i 

tunnel fram til Alvimdalen.  

Et annet uavklart moment i den forbindelse er 

framtidig bruk av dagens jernbanespor. 

0-alternativet er sammenligningsgrunnlaget, og 

har per definisjon ingen konsekvenser. 

Fullskala planforslag 

Ny fv. 109 har begrensede konsekvenser for det-

te temaet. På Fredrikstadsiden berøres ingen kul-

turminner direkte. Nye funn av helleristninger 

medførte justering av traseen ved Rå for å unngå 

direkte berøring. Planforslaget har en viss nega-

tiv påvirkning på kulturmiljøene Valle nordre, 

Rekustad og Rolvsøysund på Fredrikstadsiden. 

Påvirkningen er imidlertid begrenset, og veg-

anlegget gir ikke direkte inngrep i kulturminner. 

Fire-fem SEFRAK-registrerte hus må rives i Fred-

rikstad, men det er ikke knyttet særlig verdi til 

disse.  

På Sarpsborgsiden vil ny bru komme nær skyte-

stillinger/bunkere ved Glomma, men disse 

berøres ikke direkte. Ingen automatisk fredete 

kulturverdier berøres på Greåker. I alt seks 

SEFRAK-registrerte bygninger må rives. Det er 
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ikke knyttet særlige verdier til disse. Videre er 

påvirkningen av kulturmiljøer liten.  

Samlet gis det fullskala planforslaget ubetydelig 

til liten negativ konsekvens (0/–).  

Nedskalert planforslag 

Nedskalert planforslag samsvarer for dette 

temaet med fullskala planforslag.  

Samlet gis det nedskalerte planforslaget 

ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/–).  

 

  

Tabell 6-1: Oppsummering av konsekvenser for kulturmiljø  

Delområde Verdi 

Alternativ 0 Fullskala planforslag Nedskalert planforslag 

Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens Omfang Konsekvens 

1. Rå Middels Intet 0 Intet 0 Intet 0 

2. Dikeveien Middels  Intet 0 Intet 0 Intet 0 

3. Omberg Middels Intet 0 Intet 0 Intet 0 

4. Valle nordre Middels Intet 0 Intet til lite negativt 0/– Intet til lite negativt 0/– 

5. Rekustad Middels Intet 0 Lite negativt – Lite negativt – 

6 Rolvsøy kirke Liten til middels Intet 0 Intet 0 Intet 0 

7. Rolvsøysund Middels Intet 0 Lite negativt – Lite negativt – 

8. Greåker sentrum Liten til middels Intet 0 Lite negativt – Lite negativt – 

9. Greåker fort Stor Intet 0 Intet 0 Intet 0 

10. Yven søndre Middels Intet 0 Intet 0 Intet 0 

11. Yvenåsen Middels Intet 0 Intet 0 Intet 0 

12. Alvim Stor til middels Intet 0 Intet til lite negativt 0/– Intet til lite negativt 0/– 

Samlet konsekvens 0 – – 

Rangering 1 2 2 
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6.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

Det er ikke avdekket spesielle konsekvenser knyt-

tet til bygging av veganlegget for kulturmiljøer, 

og det er heller ikke vesensforskjell på de to 

utbyggingsalternativene. Det ligger noen 

kulturminner i nærheten av anleggsområdet. 

Disse må sikres slik at de ikke ødelegges i 

vanvare. Spesielt boring og sprenging kan føre til 

sprekkdannelser inn på helleristningsfelt. Det 

som skal foregå inntil sikringssonen må derfor 

være av en skånsom art som ikke fører til skade 

på helleristninger.  

Det kan være ukjente kulturminner i grunnen. 

Det er viktig at anleggsarbeiderne er opp-

merksomme på dette, og stanser arbeidet og 

tilkaller kulturfagligkompetanse om det er 

mistanke om at det er støtt på kulturminner.  

Kunnskapen om kulturminner bedømmes å være 

god i dette området. Det er gjort flere 

arkeologiske registreringer, siste i forbindelse 

med dette prosjektet. Sjansen for at det skal 

finnes ukjente kulturminner innenfor plan-

området anses derfor å være liten. Det kan 

imidlertid finnes bergkunst som ikke er opp-

daget. Bergflater med helleristninger kan ha blitt 

dekket med masser slik at de ikke er gjenfunnet.  

For dette temaet er det ikke stor forskjell i 

konsekvenser av anleggsarbeidet for de to 

planforslagene. 

 

6.4 Avbøtende tiltak 

Det er ikke funnet behov for avbøtende tiltak for 

dette temaet.  

 

6.5 Oppfølgende undersøkelser 

Det er utført arkeologiske registreringer. Som 

beskrevet under delområde KM2 Dikeveien og 

KM3 Omberg er behov for mer detaljerte 

undersøkelser her. Reguleringsbestemmelsene 

sikrer dette. Utover dette anses det ikke å være 

behov for oppfølgende undersøkelser for dette 

temaet.  

  



Fv. 109 Råbekken–Alvim multiconsult.no 

Konsekvensutredning kulturmiljø  7 Referanseliste 

 

126531-PLAN-RAP-006 24. juni 2022 Side 55 av 55 

7 Referanseliste 

/1/ Statens vegvesen 2015. Prosjekt: Fv. 109 
Råbekken-Alvim. Planprogram for 
reguleringsplaner med konsekvensutredning. 
Alternative prinsippløsninger med anbefaling av 
alternativ. Kommuner: Fredrikstad og 
Sarpsborg. Datert 3.6.2015. 

/2/ Statens vegvesen Vegdirektoratet 2006/14. 
Håndbok V712. Konsekvensanalyser. 
Veiledning. 

/3/ Østfold fylkeskommune 2010. Kulturminneplan 
2010–2022 med handlingsprogram.  

/4/ Forsvarsbygg 2015. Landsverneplan for 
Forsvaret. Greåker fort. Nettside besøkt 
20.4.2022: https://www.forsvarsbygg.no/ 
no/verneplaner/landsverneplan-for-
forsvaret/ostlandet/greaker-fort//  

/5/ Wikipedia 2022. Greåker fort. Nettside besøkt 
20.4.2022: https://no.wikipedia.org/wiki/ 
Gre%C3%A5ker_fort. 

/6/ Universitetsmuseene 2022. Arkeologiske 
gjenstandssamlingene. Unimusportalen. 
Nettside besøkt 20.4.2022: 
https://www.unimus.no/portal/#/. 

/7/ Sarpsborg kommune 2021. Sarpsborg 
kulturminneplan. Kommunedelplan for 
kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 
2022-2034. Høringsutkast datert 8.9.2021.  

/8/ Riksantikvaren 2015. Kulturhistoriske landskap 
av nasjonal interesse. Rapport, 40 sider. 

/9/ Østfold fylkeskommune 2018. Østfold mot 
2050. Fylkesplan for Østfold. Vedtatt av 
fylkestinget 21. juni 2018.  

/10/ Sarpsborg kommune 2010. Stedsanalyse Sande-
sund-Greåker. Sarpsborg kommune, enhet for 
plan og samfunnsutvikling desember 2010.  

/11/ Byhistorisk skilt for Fredrikstad. Rolvsøysund 
bru. 

/12/ Kartverket (Norges Geografiske Oppmåling): 
Kvadratmilkart 1:10 000, Mil nr. 19: Østfold. 
Håndtegnet. Johan Jacob Rieck (Rick) 1774. 

/13/ Tune Historielag (Haugli, O.) 2008. Gravfunnene 
på Rolvsøy. Tilgjengelig på nett 
http://www.tunehistorielag.com/artikler/fornm
inner/gravfunnene-pa-rolvsoy/ 

/14/ Berge, J. 2017. Arkeologisk registrering. 
2014/10600 Fv109 Råbekken-Rolvsøysund. 
Fredrikstad kommune. Østfold fylkeskommune.  

/15/ Østfold fylkeskommune 2009. Estetikkveileder 
for Østfold. Juni 2009. 

/16/ Riksantikvaren 2022. Askeladden. 
Riksantikvarens offisielle database over fredete 
kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Nettside 
besøkt. 20.4.2022: 
https://askeladden.ra.no/askeladden/ 

/17/ Fredrikstad kommune 2020. Kommuneplanens 
arealdel 2020-2032. Plankart.  

/18/ Fredrikstad kommune 2020. Kommuneplanens 
arealdel 2020–2032. Planbeskrivelse, 
bestemmelser og retningslinjer. Vedtatt av 
Bystyret 18.6.2020. 

/19/ Sarpsborg kommune 2015. Kommuneplanens 
arealdel 2015–2026. Plankart. Vedtatt av 
Bystyret 18.6.2015. 

/20/ Sarpsborg kommune 2015. Kommuneplanens 
arealdel 2015 – 2026. Planbeskrivelse. 

/21/ Sarpsborg kommune 2005. Kommunedelplan 
for kulturminner i Sarpsborg kommune 2005 – 
2016 - nyere kulturminner. 

/22/ Marstrander, S. 1986. Tuneskipet. Gjennutgitt i 
eget hefte i 1999 av Borgarsyssel museum. 

/23/ Kvalø, F. 2017. Arkeologisk registrering av 
kulturminner under vann i [sic]. 2017. Norsk 
Maritimt Museum. Rapport datert 25.4.2017. 

/24/ Stenseth Grimsrud arkitekter AS 2003. Rekustad 
lokalsamfunn. Stedsanalyse. Rapport utarbeidet 
for Fredrikstad kommune. 

/25/ Kartverket. Historiske kart. Kvadratmilkart. Mil 
nr 19: Østfold 1:10 000. Johan Jacob Rieck 
(Rick). 1774. 
http://kartverket.no/Kart/Historiske-
kart/Historiske-kart-galleri/historiske-kart---
detaljer/?kartid=kvadratmil_19_1774. 

/26/ Sarpsborg kommune 2010. Stedsanalyse 
Sandesund–Greåker. Enhet plan og 
samfunnsutvikling.  

/27/ Høyer Finseth 2014. Verneverdivurdering 
Sandesund-Greåker. Utvelgelse av verneverdige 
objekter. Rapport 1400640-REHAB-001-
20141203. 

/28/ Statens vegvesen og Jernbaneverket 2010. 
Konseptvalgutredning. Transportsystemet i 
Nedre Glommaregionen. 
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosje
kt/nedreglommaregionen/dokumenter/. 

/29/ Statens vegvesen 2017. Bypakke Nedre 
Glomma. Premissdokument for utforming. 
Versjon datert 24.5.2017. 

/30/ Vogt, D. 2012. Østfolds helleristninger. 
Universitetsforlaget. 

/31/ Berge, J. 2018. Arkeologisk registrering. Fv109 
utviding. Fredrikstad kommune. Østfold 
fylkeskommune, 2014/10600. 

/32/ Berge, J. 2019. Arkeologisk registrering. Fv 109 
Alvimjordet, Sarpsborg kommune. Østfold 
fylkeskommune, 2014/10600. 

 

https://www.forsvarsbygg.no/
http://www.tunehistorielag.com/artikler/fornminner/gravfunnene-pa-rolvsoy/
http://www.tunehistorielag.com/artikler/fornminner/gravfunnene-pa-rolvsoy/
https://askeladden.ra.no/askeladden/
http://kartverket.no/Kart/Historiske-kart/Historiske-kart-galleri/historiske-kart---detaljer/?kartid=kvadratmil_19_1774
http://kartverket.no/Kart/Historiske-kart/Historiske-kart-galleri/historiske-kart---detaljer/?kartid=kvadratmil_19_1774
http://kartverket.no/Kart/Historiske-kart/Historiske-kart-galleri/historiske-kart---detaljer/?kartid=kvadratmil_19_1774
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/nedreglommaregionen/dokumenter/
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/prosjekt/nedreglommaregionen/dokumenter/

