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Ekstrakt 
Et ønske om å anspore planleggere, saksbehandlere, politikere og 
byggherrer til å vektlegge kvaliteten på reguleringsplaner 
mlbestemmelser, med siktemAl en vellykket landskapstilpasning, 
bygninger med et godt fonnsprålc, samt et funksjonelt og trivelig 
utemiljø. 
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Referanse til rapporten 
Bergemy, T.H. & Asheim, V. 2004: Blokkbebyggelse i landskap. 

· ··---
Fyl/cesmannen i_ f)sifold, miljovernavd. , rapport nr. 5 / 2004. 

Forord 

Denne rapporten er utarbeidet for å anspore byggherrer, 
planleggere, saksbehandelere og politikere til å vektlegge verdien 
av god landskapsmessig tilpasning når det gjelder blokkbebyggelse 
i Østfoldlandskapet. 

Fylkesmannens miljøvernavdeling gir bl.a. uttalelser til 
reguleringsplaner når de foreligger til høring l offentlig ettersyn. 

Vi har merket oss at forholdene estetikk l stedstilpasset byggeskikk, 
ivaretakelse av evt ekstisterende tomtekvaliteter og 
landskapsmessig tilpasning ikke alltid er gode. Man kunne bl.a. 
benyttet planbestemmelsene til å ivareta disse forholdene i sterkere 
grad, og man kunne benytte mulighetene til å kreve 
bebyggelsesplaner eller forholdsvis detaljerte utomhusplaner. 

Forøvrig harv~ ønsket å fokusere på verdien av å bruke fagfolk 
(eks. landskapsarkitekter og anleggsgartnere) i denne forbindelse. 

Avslutningsvis takker vi styret i borettslaget for Værlebakken 18 i 
Rygge for at vi fikk bruke deres anlegg som et modellområde i 
forbindelse med utarbeidelse av rapporten. 

Moss 27.01.2004 

~:Zøu;:i·~ 
Rune Bergstrøm 
fylkesmiljøvernsjef 
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Vi har tatt med denne avisannonsen for å vise at innpasning av 
boligblokker er en utfordring i alle byer, tettsteder og kulturlandskap. 
Uansett hvor man er i landet, er det vanskelig å fl en slik stor, lineær 
bygningsform integrert i landskapsbildet. 
Den stramme formen og de brutale linjene er dessuten oftest malt i 
hvitt, noe som gjør blokka ekstra iøynefallende. 
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I det flate Østfoldlandskapet, og framfor alt i strandsonen, bør det 
være en prioritert oppgave å "tone ned" den visuelle eksponeringen 
av bebyggelsen. Terrasseblokka som boform har riktignok mange 
positive sider. Vi skal her vise hvordan man med enkle midler kan 
oppn! et godt estetisk resultat. Et par stikkord er riktig beplantning 
og ''kultiverte" farger. 
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Innledning 
Fylkesmannens miljøvernavdeling gir bl.a. uttalelser til reguleringsplaner 
m/reguleringsbestemmelser. Da innpasning av blokkbebyggelse 
representerer en stor utfordring i det åpne og ofte flate Østfoldlandskapet, 
blir vi stadig mer observante på hvor viktig det er med gode planer som 
detaljert styrer plassering av bygningene, høyden på disse, mulighet for å 
ivareta eksisterende vegetasjon og andre verdifulle landskapselementer 
m.v. 

Tomta omfatter også kjøreveier og gangveier, parkeringsplasser og 
eventuelle lekeplasser for beboerne eller også deler av nærmiljøet. Dette 
må også løses gjennom reguleringsplanen. 

I reguleringsbestemmelsene kan det også stilles krav vedrørende en plan 
for fargesetting på fasader. I de samme reguleringsbestemmelsene kan 
det også stilles krav om en detaljplan for selve tomteopparbeidelsen. 
De forhold som framgår av reguleringsplanen m/regulerings
bestemmelser er juridisk bindende (etter plan- og bygningsloven). Evt. 
ønskede endringer i forhold til disse skal avgjøres av de kommunale 
myndigheter. 

Formål 
Siktemålet med vårt prosjekt er å sette fokus på de forholdene som er 
nevnt foran. Vi ønsker å anspore planleggere, saksbehandlere og tilslutt 
politikere til å vektlegge kvaliteten på reguleringsplaner 
m/reguleringsbestemmelser for å oppnå god landskapstilpasning, 
bygninger med et godt formspråk samt et funksjonelt og trivelig utemiljø 
for beboerne. 

Modellområde 
I samråd med styret i borettslaget har vi ffttt anledning til å benytte et 
tomteområde med en blokk i Rygge kommune som modellområde. Dette 
gjelder Værlebakken 18 (Værlevangen), gnr. 94/116. Den inneholder 49 
leiligheter og ble ferdigstilt i 1978. Blokka representerer et meget 
populært bosted, og ligger vestvendt mot Mossesundet/Værlebuk:ta. Det 
er gangavstand til Moss sentrum, og ellers forholdsvis god nærhet til 
forretninger. Beboerne er stort sett "godt voksne mennesker". 

Kart over området. Hoveddelen av eiendommen er vist med grønn farge 

Plangrunnlaget 
Reguleringsplanen som er basis for prosjektet, er benevnt "Kalium, 
Dyre, Heia". Under uUbebygde arealer" i reguleringsbestemmelsene 
framglr bl.a. følgende: "Ubebygd areal skal gis en tiltalende 
behandling. Eksisterende vegetasjon bør søkes bevart. " 
Under "Bebyggelsens karakter, utforming m.v. framgår bl.a.: 
"Utvendige farger skal godlgennes av bygningsrådet. " 
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Beliggenhet 
Eiendommen ligger i et typisk eneboligstrøk hvorav noen av nabotomtene 
foreløpig ikke er bebygde. Strøket er meget populært p.g.a. sine fine 
utsiktsforhold mot Oslofjorden, og ellers sin solrike beliggenhet. Det er 
forholdsvis kort avstand til Moss (gangavstand) og ellers til forretningsstrøk og 
skoler m.v. i Rygge. Det finnes en gangsti/trappekontakt ned langs tomtas 
nordside med videre forbindelse nordover til en jernbaneundergang. Dette 
representerer adkomst til bl.a. strandarealene i vest. Denne gangkorridoren 
benyttes også av beboere i nabolaget. 

Tomtebeskrivelse 
Eiendommen ligger rett på oversiden av en offentlig badestrand, benevnt som 
Festestranda, men med jernbanen mellom seg og denne .. Arealet representerer 
en vestvendt skråning mot V ærlebukta (Oslofjorden). Hovcdelen av arealet 
ligger mellom kote 14 og kote 38. Størrelsen på eiendommen er ca 25 daa. Av 
disse inngår en parsell på nedsiden av jernbanelinja på ca 3 daa. 
Flyfotos fra 1940-tallet viser at det alt vesentligste av hovedtomta har vært 
skogbevokst. Unntaket er et lite parti i nordvest. De partiene av den 
opprinnelige skogen som fortsatt er bevart, viser en fin blandingsskog av 
løvtrær, med betydelig innslag av varmekjære treslag, særlig eik. Det finnes 
ellers vakre, gamle furutrær på tomta. I de høyestliggende partiene i sørøst 
finnes fjell "i dagen., med innslag av lyng og einer. 
Det finnes rester av et gammelt steingjerde langs nordgrensen av tomta. Dette 
går også klart fram av de gamle flyfotografiene, og bør betraktes som et 
verdifullt kulturminne. 

Om bebyggelsen 
Leilighetene er forholdsvis kostbare. De er stort sett bebodd av "godt voksne 
mennesker" som oftest har solgt sine eneboliger. Det finnes derfor nesten ikke 
barn i bebyggelsen (men barnebarn på besøk). Leilighetene har meget store 
plantckasser på terrassene. Blokka er er innredet med fellesrom i underetasjen, 
bl.a. svømmebasseng. Garasjeanlegget finnes inne i bygget, men det er også 
lagt til rette for utvendig parkering. 

flyfoto 
1944 

flyfoto 
2001 
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I tillegg til kvalitetene som vakker utsikt og gode solforhold, 
representerer den gjenværende, naturlige vegetasjonen et 
leveområde for dyre- og fugleliv og har et ofte vakkert 
markblomstdekke. Disse arealene representerer også le og skjerm 
for vind, samt at de til en viss grad hindrer innsyn fra 
bakenforliggende bebyggelse. 

Man er imidlertid utsatt for et visst press fra beboere i bakkant 
som ønsker å få beskåret eller felt trær for å få bedre utsikt. 

Tomteopparbeidelsen pr. i dag 
Anlegget framstår som et ryddig og velstelt område med parkpreg. 
Betydelige arealer er plenlagt. Mye av underskogen er temmet 
ganske kraftig, ved at man rydder og klipper mye. Det som er 
innført av ny vegetasjon, kunne vært undergitt en grundigere 
omtanke både når det gjelder plantenes funksjon/plassering og 
valg av sorter. 
Anlegget er beskjedent utstyrt med tilrettelagte, felles 
oppholdsarealer (sittegrupper, benker m.v.) 
Bygningsmassen framstår som noe uheldig "framstikkende" i 
landskapet, spesielt på grunn av mye hvit maling på gavler, 
murflater og plantekasser m.v. 

Hvilke siktemål/ønsker vil man anta at beboerne kunne ha for 
det totale prosjektet? 

• En analyse av tomtas gjenværende, opprinnelige kvaliteter og 
en plan for hvordan disse kan ivaretas/innpasses. 

• En plan for framtidig fargebruk på bygningsmassen, slik at 
denne glir diskret inn i de omsluttende vegetasjonskulissene 
(da bør hvitt unngås). 

• Gode adkomstmuligheter både for kjørende og gående. 
Tilstrekkelig og godt planlagte parkeringsplasser/snuplasser, 

samt estetisk og funksjonelt god utebelysning både langs kjøre- og 
gangveier. Omhu ved valg av skilttyper, lysarmatur, avfallskurver, 
utemøbler m.v. 

• Opparbeiding av både formelle og uformelle gangveier/stier med 
benkeplasser (noen benker til helårs bruk). 

• Opparbeiding av felles sitteplasser med sittegrupper, for eksempel 
utenfor svømmehallen, inntil sørveggen og inntil hovedinngangspartiet. 

• Valg av differensiert belegg på veier, parkeringsplasser og gangstier. 
Vurdere alternativer til asfalt noen steder. Diverse former for 
steinsetting kan være vakrere, mer praktisk og ganske 
vedlikeholdsfritt i forhold til trebelegg på utegulv eller til asfalt på 
gangstier. 

• Avsette romslig areal til lek og ballspill. Voksne mennesker trenger 
også slike arealer. 

• Avsette areal til små parsellhager dersom noen av beboerne ønsker å 
dyrke blomster, krydder eller smågrønnsaker. 

• Bestemme seg for i hvor stor grad man ønsker og trenger formelle 
plenflater. Disse er kostbare i vedlikehold. Noen av disse arealene 
kunne med fordel gå over til uformell gras bakke. 
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Skogen som innpakning 

Vegetasjonsrammen "holder blokka på plass" 

Terrasseblokka er et stort og bastant byggverk 
som er innrammet av massiv trevegetasjon. 
Vegetasjonsrammen er nødvendig for å "holde 
blokka på plass" i landskapsbildet. Her er vi så 
heldige at det er rikelig med trær bak, på sidene 
og delvis foran blokka. Det meste av denne 
vegetasjonen står som skog på boligselskapets 
egen eiendom, og er tatt vare på fordi de 49 
leilighetene er samlet i en blokk og ikke spredt på 
frittliggende eneboliger. 

Fjerner vi trærne, "hopper blokka ut av 
bildet" 

Her tenker vi oss skogen og de største trærne 
hogd ut for å fl maksimalt utsyn fra leilighetene 
og eneboligene i nabolaget. Hvis alles ønske om 
fritt utsyn skulle etterkommes, ville resultatet blitt 
som på tegningen. Blokka bryter horisontlinjen og 
''hopper ut av landskapsbildet". Vi må finne et 
balansepunkt mellom ønsket om utsikt og 
hensynet til landskap og omgivelser. Skogen bak 
blokka er av stor verdi både som naturtype og 
landskapselement. Noen trær må vi nok ofre, men 
det går også an å gjøre noe med blokka, slik at 
den ikke blir så dominerende sett fra sjøen og 
badestranda. 
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Oppløsning av blokka som form - trinn l 

Denne beplantningen bare forsterker kontrastene 

Fasadene er rutet opp som et "raster" med harde lys- og 
skyggevirkninger. Den kritthvite munnalingen og den 
svartbrune beisen skjerper kontrastene til det ytterste. Og 
de mørke granbuskene og thujaene på terrassene 
understreker det harde og bastante uttrykket. Når også 
plenen klippes inn til husveggene, ser det ut som om 
blokka "svever" over bakken, og nærmest "hopper ut av 
bildet". Vi skal nå vise et par enkle grep som kan gjøres 
for å f1 blokka integrert i landskap bildet. 

Myke "slør" over et hardt uttrykk 

Klatreplanter på gavlene og grasiøs, luftig og fargerik 
beplantning på terrassene vever blokka inn i et mykt 
slør. Det arkitektoniske uttrykket blir mildere, og 
vegetasjon langs grunnmur og rundt hjørner bryter 
kontrasten mellom byggverk og natur. 
Men det er fortsatt et stykke igjen før vi kan si at blokka 
er oppløst som form og integrert i landskapsbildet. Et 
alternativ kunne være å kle hele blokka med villvin, men 
det blir vel for ekstremt? 
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Oppløsning av blokka som form - trinn 2 

Fra "blendahvitt" til terracotta 

I stedet for å. skjule blokka med vegetasjon, kan vi 
endre fargen fra hvitt til en mørkere og mindre 
intensiv jordfarge. Her er blokka slik den står i dag, 
men etter et strøk med en nedtonet og varm rødfarge. 

~ Blokka framtrer med et avslappet og stillferdig 
uttrykk, med kontrast i farge, men ikke i valør. 
Mørke farger er mer "tilbakelente" enn lyse farger 
og hvitt. Terracotta, oker og andre jordfarger står fint 
til både svartbrun beis og naturlig vegetasjon. 

Kombinasjon av "planteslør" og terracotta 

Her har vi "sløret" blokka inn i myk og grasiøs 
vegetasjon. Dette løser opp formen, og bryter det 
bastante mønsteret i fasadene. Denne kombinasjonen 
av vegetasjon og fargesetting skrur ned blokkas 
"visuelle støynivå" til et minimum. Den trekker seg 
beskjedent tilbake, og uttrykker en kultivert ro, 
kanskje på grensen til det ensformige og kjedelige. 
Til gjengjeld er det rom for individuell utfoldelse på 
terrassene, med farger og plantefryd. 
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Oppløsning av blokka som form - trinn 3 

Fi ernvirkninl! 

~ slik den er i 
dag 

-og slik 
den kan bli ~ 

Flere "farger i fargen" 

I dette siste alternativet er det lagt inn et 
fargespill i fasadene. Ikke bare terracotta, men 
også. feltvise innslag av oker og lysere 
pastellfarger. Lagt sentralt og litt uryddig i 
fasaden, vil dette også trekke oppmerksomhet 
inn og ned fra ytterkantene og dermed bidra 
til løse opp formen. 
Det visuelle uttrykket blir i mindre grad 
blokka som helhet, og i større grad 
individuelle enheter satt sammen i ulike 
grupper. En slik visuell nedbrytning av 
hovedformen vil ytterligere integrere blokka i 
forhold til små.husbebyggelsen i strøket. 
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Råd angående valg av plantemateriell 

• Ikke plante nye felt uten at disse har en klar funksjon, og at man 
samtidig velger sorter som har tilhørighet i det bestående landskapet. 
Eksempelvis vil de noe skyggefulle skråningene på østsiden av 
bygningen trenge plantesamfunn som nettop tåler en del skygge, 
samt at de aksepterer sur jord (delvis fuktig skogbunn eller sig 
ovenfra). 

• Masseplantninger gjør seg bedre enn solitære busker og småtrær. 
Plantefeltene vil representere et enklere vedlikehold dersom de 
knyttes inntil vegg eller til annen bestående vegetasjon. 
Fremmedartede sorter som for eksempel søyletuja bør unngås 
(fremmed sort/fremmed form i dette landskapet). Rhododendron, 
azalea, lyng, eføy, kaprifol og bregner vil bl.a. egne seg i øst. 

• Bruk av sommerblomster og stauder bør stort sett "foregå" i de 
private plantekassene eller ved felles sitteplasser. Rikelige mengder 
med lave løkblomster av sorter som sprer seg lett, foreslås lagt i 
overgangssonene mellom formell og uformell hage (scilla, 
snøklokker, klosterklokker, krokus). 

• Langs murer, verandarekkverk og oppover husgavler anbefales 
utstrakt bruk av grasiøse planteformer og klatrende/slyngende 
vekster (som alternativ til stive, spisse planteformer). 

• Buskfurufeltet langs garasjeinnkjørselen bør på sikt skiftes ut med 
lysere, lettere og mer grasiøse vekster. Eksempelvis vi11morell som 
trerekke og snøbær og buskkaprifol som undervegetasjon. 
Tilsvarende kunne den bratte skråningen nedenfor gå over fra 
grasbakke til en uformell buskskråning. 

• Plantefeltet langs grensegjerdet i vest bør suppleres på åpne steder 
med robuste, løvfellende krattvekster. 

• Feltet omkring eika ved innkjørselen (som har fått beskåret toppen) 
bør få bli kratt av Jitt "vilter" kategori. Dette vil gi le og skjerm. 

Råd vedrørende skjøtsel av skogen i øst, nordøst og sørøst 

• Som hovedprinsipp må man ta sikte på å bevare den gjenværende 
skogen, nettopp som skog. Dette er også en intensjon i 
plangrunnlaget, jfr. reguleringsbestemmelsene. Skog består av trær, 
busker/kratt og undervegetasjon av urter (bregner, blomster, 
grasarter). S~spillet mellom disse sjiktene er viktig, og har 
betydning for insekter, fugl og pattedyr. 

• For å bevare skogen i god form trengs fagmessig skjøtsel. Enkelte 
partier bør fra tid til annen tynnes ut. Da bør man fjerne døde eller 
sterkt skadde trær, men ellers fortrinnsvis t)'lme ut osp, selje og 
inneklemte bjørker og graner. Med tanke på biologisk mangfold 
(reirhull) bør noen døde trær eventuelt kunne stå igjen på perifere 
deler av eiendommen. 
Alle edelløvskogssortene bør gis høyeste prioritet for bevaring (i 
dette tilfelle eik og lønn). Likeledes finnes det noen usedvanlig fine 
furuer i de høyereliggende partier som man må verne om, likeledes 
einervegetasjonen. l forbindelse med eventuelt å tilgodese naboers 
ønske om bedret utsikt, må aldri topper av trær fjernes . Enkelte trær 
bør heller kunne "akseptere" en oppstamming, ved at man fjerner 
noen av de nederste greinene helt inntil stammen. V ær ellers nøye 
med å bevare det vesentligste av underskogen. 

• Når det gjelder skoglunden i nordvest, ville denne kunne bli enda 
triveligere dersom man gjeninnførte undervegetasjonen i et romslig 
parti i og omkring lunden. 

Råd om vedlikehold av grøntanlegget (fellesanlegget) 

• Et etablert grøntanlegg med plener og plantninger trenger et 
regelmessig og fagmessig vedlikehold for å bestå i god form. Plener 
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bør fra tid til anne kalkes, gjødsles og de må klippes. Kalking og 
gjødsling må gjøres etter en plan. Kalksalpeter en gang i sesongen 
kan være nyttig. Formelle plener kan også komme til å. trenge en 
sprøyting mot ugras hvis enkelte u grasarter (eks. grop lad og 
løvetann) tenderer til å ta overhånd. Mengder av kalk, kalksalpeter og 
gjødsel, samt behov for ugrassprøyting må vurderes av fagfolk. 

• Plantefeltene må også til en viss grad gjødsles, eventuelt gis 

jordforbedringsmiddel/harkes, og de må beskjæres. 

• Vi vil sterkt tilrå at styret kontakter et anleggsgartner.firma og 
gjennomdiskuterer disse forholdene. Man kan innhente pris på 
utførelse av noen av arbeidsoperasjonene, og man kan vurdere hvilke 
som egner seg til dugnadsarbeid. Tenk på at drift og vedlikehold av 
et grøntanlegg representerer et fagarbeid! 

1fer ser vi et godt cl<§empef 
som i([ustrerermye av det vi 
tar opp i dette liefte.t. 
(])enne 6foÆ.l(,g. er stor, men gCir 
fint inn i fantfsl{g.pet. Øfol{l(!l 
er i{ÆJ spesieCt va{ÆJr, men 
den er ma{t i en dempet 
naturfarae, oe rammet inn a·v 
et vifurt litzsseC6usÆgs pfantet 
fanes ve9Bene. Sd ~mmer en 
sma[ pfenstripe oa danner en 
fin overeane til s{oaen. 
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1 Adkomstveien ned til Værlebakken 18 

Veien følger et skogbryn, og det åpner seg 
et flott utsyn mot V ærlebukta og Jeløya. 
Skogbeltet danner en vegg med et tett 
kronesjikt. Langs bakken er det mer åpent, 
og en plenstripe ligger mellom skogen og 
veien. En trafokiosk stikker seg fram, uten 
egentlig å ha noen funksjon som 
landskapselement. Den kan med fordel 
"pakkes diskret inn" i skogsbildet og for 
eksempel kles med villvin eller annet 
plantedckke. 

13 
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Plen, parkeringsplass og steingard 

Det åpne draget bør struktureres 
bedre. I praksis vil dette bety en 
tettere underskog til venstre i bildet 
og en rammeplantning rundt 
parkeringsplassen. 

Steingarden (til høyre) er et gammelt 
landskapselement som bør bevares. 
Her bør det fortsatt være plen/åpent 
rom mellom veien og 
steingarden/delet. 

slt.ArtjlWittv 
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Detaljer ved parkeringsplassen 

Vi ser at den toppete eika klarer seg! 

"Brennenesleskråningen" kan tilplantes 
med buskas som kan forville seg til tett 
undervegetasjon. 

"Villnisset" avgrenses av lav hekk mot 
parkeringsplassen. For øvrig bør plassen 
deles opp og rammes inn av hekker og 
trerekker. 

Vi anbefaler lav belysning på 
parkeringsplassen, for eksempel langs 
innsiden av vegctasjonsrammen. 

lultk 
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"Brennenesleskråningen" sett nedenfra. 

I forgrunnen ser vi litt av trappa og stien 
ned fra parkeringsplassen. 

Her vil det gjøre seg med et viltvoksende 
kratt under trekronene. Undervegetasjonen 
vil også skjerme bedre mot naboene nedenfor 
parkeringsplassen. Mot plassen og stien kan 
villnisset avsluttes og klippes som hekk. 

Stien holdes åpen som plen. 

_:.:.Co.Lill.:>_ · U" .Ø!. L _ 1~1~ 
~~-- ~ 

sG! 
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Skogsstien 

Stien fører gjennom en oppstamrnet 
"parkskog" med tett kronesjikt og 
manglende underskog. Plenen er 
trukket for langt inn i skogen, og 
naturlig vegetasjonsoppslag er 
"barbert" vekk. 

Her bør det tvert i mot flettes inn en 
variert undervegetasjon på begge 
sider av stien. Plenarealet kan 
begrenses til en stripe langs veikanten 
nedover. Mer om undervegetasjon og 
beplantning seinere. 

ntw . 
W,~{)(,ge·-6-as; 011/ 
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Innkjøringen mot blokka 

Flott utsyn, men for hardt i uttrykket. Her kan noen 
enkle grep gi et mye bedre totalinntrykk. 

I stedet for buskfuru kan skråningen tilplantes med en 
åpen og grasiøs trevegetasjon (for eksempel 
villmorcll), som ikke stenger utsikten. Den eksponerte 
e11deveggen kan "sløres" bak en høyere og tettere 
beplantning. Dette vil pakke inn blokka og dempe de 
harde kontrastene. 

Søppelstativet og kassa med strøsand bør vies litt 
omtanke her i hovedinngangspartiet. Kanskje 
skjerming eller en annen utforming? 
En undervegetasjon av hassel vil komplettere 
skogbildet til venstre. Lyktestolpen bør erstattes av lav 
belysning. 

"1 

fu (l etyei{{jf cm 

teft ' 
~· ~tTL5iØS 

~ 
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Terrasseblokka 

Buskfuruene bør fjernes og erstattes av 
Jøvfellende trær med grasiøs form. Her kan det 
være forholdsvis åpent, slik at trærne ikke 
stenger utsikten. Nærmere blokka kan 
vegetasjonen bli høyere og tettere. 

På bildet nedenfor har vi erstattet den hvite 
murmalingen med terracotta. Temaet 
fargesetting behandler vi nærmere på side 32, 
der bildene viser sol veggene mot sør og vest. 

V IX~e-~j()rt -
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Gangveien 

Dette er en gangvei av mer privat karakter. Den bør 
derfor ha en annen overflate enn asfalt. Vi vil anbefale 
marktegl. Andre alternativer er betongheller, skifer 
eller gatestein. 
Når gangveien tlr et annet belegg enn bilveien, blir 
kanskje skiltet overflødig? I alle fall bør det tones ned 
i en annen utforming. Det høye gatelyset kan vel også 
erstattes med en annen og mer intim belysning? 

Treet til høyre for gangveien har en bred og kraftig 
krone, og kan bli et flott tuntre her ved 
hovedadkomsten til blokka. 

De mørke grantrærne til venstre vil vokse seg store og 
skyggende. De passer heller ikke inn her og bør 
fjernes p~ sikt. I stedet bør det etableres et skogbryn 
av hassel, rhododendron og azalea m. v. 

{;u,ttre. 

.skA,·"_ feg!J. in.y ( 
,"/(J((a_s~ 
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Skogsstien og skogen fram mot blokka 

prsiktig 6ynni113 i lcr-onesjikJr.:r 

1 nn f./e/f:in'1 r:w tiMt.rA
UildvWf~lmv 

Her skimter vi blokka i bakgrunnen og 
det gamle V ærlevangen oppe til 
venstre. Skogen er "topptung" idet den 
kaster mye skygge uten å skjerme for 
gjennomsyn. 

Her bør det flettes inn undervegetasjon. 
Nedenfor stien kan dette skje ved å 
plante inn grupper av hassel, snøbær, 
trollhegg og annet skyggetålende 
buskas mellom trestammene. 

På oversiden, mot naboene, kan man i 
stedet la undervegetasjonen komme 
opp av seg selv. 
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Planting må skje i felt eller grupper, ikke 
enkeltvis og spredt. 

Underskogen bør begrenses til den indre 
kjernen av skogholtene, og avtrappes mot 
ytterkantene. Helt ytterst kan det være en 
åpen stripe med gras. 

Når underskogen er etablert, kan det foretas 
en forsiktig uttynning av de høye trærne. Det 

•vil gi mer lys i underskogen. Må.let bør være 
et godt sjiktet sko gbilde, med tett underskog 
og et lysåpcnt kroneskikt. 

Steinen er et naturlig element som bør ta 
ligge i et skogsmiljø uten kunstige bed og 
smådetaljer. 
Her ute i skogen kan man heller plante inn 
bregner, lyng, liljekonvall, eller blåveis m.v. 
og la dette få en viltvoksende utforming. 

t"kkf suk) 

men sitte/ 
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Her bør skogen avsluttes med et naturlig skogsbryn, 
ikke blomsterbed og "parkskog''. 

Det er fint med sirlige blomsterbed, men de bør flyttes 
inn til sitteplassene som er nærmere blokka, og opp mot 
husveggene. 

Her bør det etableres tette kratt av rhododendron og 
azalea oppe i skogkantene, gjeme supplert med store 
bregner. Dette vil gi en fin overgang mellom natur og 
kultur. 

Skogstien må gjøres mer spennende og opplcvelserik 
enn bare en asfaltstripe mellom trestammene. Hvorfor 
ikke belegningsstein (marktegl) og en mer variert 
undervegetasjon (buskas av rhododendron og annet 
vintergrønt som tliler skygge)? 

Kanskje kan man gjøre bruksmulighetene større med 
litt 1~" h Phtc:nino? 

s~~~)t.. 
~ iJ(M-Mrldt ~ 
~f~-t/Jn.k. 
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Inngangspartiet 

Her er det mange muligheter og rom for 
personlig parkpleie. 

De små blomsterbedene og prydbuskene langs 
skogbrynet bør flyttes hit og integreres i et 
sammenhengende parkbelte mellom gangveien 
og blokka (se side 28). 

'J 

l! .~ . -,,.. , r J ·· .... l . 
!ill'~~ . · ~. ·~.k· f 

f0 t/VJ 
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Uteplasser ved hovedinngangen 

Vi har tidligere foreslått marktegl eller annen 
belegningsstein på gangveien fram til 
hovedinngangen. Vi har også anbefalt å flytte 
blomsterbed og andre prydplantninger fra 
skogbrynet og hit til inngangspartiet. Men dette må 
gjøres med omtanke og etter plan. 

Sitteplassen må ha solide, tunge møbler som kan stå 
ute store deler av året. Gulvet bør være fastere enn 
løse tremmer, og vi foreslår marktegl eller annen 
steinsetting også her. 

Fasaden kan "bygges ut" med planter, som bugner 
litt rundt sitteplassen. Kanskje også noen frittstående 
vegger utenfor selve husveggen? Dette vil gjøre 
området mer intimt, samtidig som blokka vil virke 
mindre bastant. 

Her.følger noen ideer om hva som kan gjøres: 

møt-epfas.s -tr 
1 er ([i/di !J<-
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Passasjen langs fjellfoten 

Her smyger blokka seg tett inntil et flott 
naturområde med svaberg, gamle furuer, eik og 
lysåpen underskog. 

Selv om naturen er tatt vare på nesten helt inntil 
husveggen, er det noe som mangler. Blokka er 
løsrevet og ikke integrert i landskapsbildet. Det 
er så lite som skal til for å få den til å harmonere 

• med omgivelsene. 

Det som trengs er først og fremst vegetasjon som 
bryter den harde overgangen mellom plen og 
veggflate. Dernest fargeskifte fra hvitt til en 
nedtonet farge. 

Virkningen framgår tydelig på bildet nedenfor, 
der en svær, okergul høyblokk nærmest "vokser" 
opp av en vilter rammeplantning som gir en god 
forankring. 
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Fjellfoten og skogen ovenfor 

Dette er et virkelig flott naturområde, og 
bør bevares uten inngrep. Men den øvre 
delen av området ligger utenfor 
borettslagets eiendom, og vil kunne bli 
utbygd. 

Derfor er det desto viktigere å ta vare på 
alle de gamle furuene innenfor 
eiendommen. Ikke bare av hensyn til 
beboerne i blokka, men også av 
biologiske, landskapsmessige og 
almenne hensyn. 

All vegetasjon bør beholdes inntil videre. 
Det er ikke ønskelig med innblanding av 
kultiverte vekster i dette området. 
Det er flott med bregner langs fjellfoten. 
Langs husveggen kan det også plantes 
ripsbusker. 

Når presset om mer utsikt kommer, kan 
man ofre et par graner, noe bjørk og 
ungfuru, men eik og gamle furuer må stå 
uten å bli toppet! 

~ wrt·f«Ut tt~tmt,;r4, yftfl{ 60Att~ {wtitr 

rlfSf/a;o,;f,flut~ ? 

e!;+tto/i (loft 1r~~ti b«Jtttf" her 
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Naboens utsikt 

Her kan man vurdere å ta ut noen av de høyeste trærne, 
men kun gran, bjørk eller yngre osp og furu. Skogen må. 
likevel bestå, med en tettere og kraftigere underskog enn 
det som er nå. Naboens vindu skal ihvertfall ikke kunne 
sees herfra en sommerdag med tett løv. Naboen trenger 

Trær, sol og utsikt 

Hvor langt skal man etterkomme naboenes krav om bedre sol- og utsiktsforhold? 
Ingen har krav på panoramautsikt. Når trær og buskas vokser opp og stenger for 
utsynet, anser mange at det er et rimelig krav å ta gjenopprettet forholdene som 
var. Men der vegetasjonen er gammel og bebyggelsen ny, må man akseptere at 
trærne kaster skygge og begrenser mulighetene for utsyn. Hvis sol og utsyn er 
avgjørende, bør man legge dette til grunn allerede når man velger ut tomt eller 
legger inn bud på en bolig. 

~~i· . s-d hrp'1t I:Mt S'~(M 
vtrl0e ~ ;. spuf 
twh~ k~pe tn(f underskor 

fori-skn([-
fcrr. na h c>Vn ~ 
(N/.s, f}fl JUd 
tnof JMMcCL 

ikke utsikten ned til blokka, kun ut over taket. Det må være 
såpass mye skog i bakkant at blokka blir liggende innpakket i 
skog sett fra Oslofjorden. Så kan man diskutere hvor mye som 
kan tynnes i kroneskiktet og hvor tett skogen skal være i de 
lavere sjiktene. 

ktt p ri (et f-'P] {/1. f1 (J1' Vt 

f 1Ul il gir ~'nf 
/vpJther 
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Sørgavlen 

På bildet nedenfor har vi vist en anbefalt terracotta fargesetting. 
I sørveggen er det muligheter for lune sitteplasser høst-vår, med 
sol og utsikt. Muren bør kles med klatreplanter som kan fli 
krype oppover veggen. Vi anbefaler også en gangsti med 
trappetrinn i fjellet, gjeme av naturstein som støpes fast. 

JtltL6rr p~t{ ~ )" 
p~i. n~tr.rr.lt 

nc/n. sifixpbss 

K.f!.ttf6~tw 
~ ~?r.L 

'To gode trapper: 
gatestein ti(·venstre, 
naturstein ti( li øyre 
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Skråningen nedenfor sørgavlen 

Her er det allerede et naturområde med 
engvegetasjon og oppslag av osp. De gamle 
sypressene til høyre står ved hjørnet av blokka, og 
skjermer for et privat uteareal. 

Til venstre har vi tegnet inn en sti som kan føre 
ned og rundt blokka. Stien kan klippes som plen. 

Området kan gjeme ha et "rufsete" preg, en 
mellomting mellom plen og natur. Det kan pleies 
som nå, med sporadisk tynning og ljåslått. 

cDette 6ififet ·viser en 
(ysåpen engsl(.og med 

6jør/(.og fzasser: P,n sul{. 
sk,gg Rszn sRjøttes ved' 
sporaai.sl(.tynni11{] og 

[jåsfått, og vi[ passe godt 
rier man øtrskgr noe 

so[ og utsyn. 
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Fargesettingen 

Her ser vi sørgavlen og den lange 
vestfasaden i to svært forskjellige 
fargesettinger. Den hvite 
murmalingen skjærer i øynene, 
"løfter blokka opp fra bakken", og 
framhever det harde arkitektoniske 
uttrykket. 

På. det store bildet er fargesettingen 
kultivert, kontrastene tonet ned og 
blokka har f§.tt et mer harmonisk 
uttrykk. 

Vi anbefaler å. finne fram til en god 
komposisjon av av varme jordfarger, 
for eksempel terracotta (som her), 
oker og oliven. Dette er farger som 
fint kan kombineres med den 
mørkebrune fargen på treverket. 
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Hageterrassene 

All beplantning på terrassene bidrar til å myke opp fasaden. Jo mer, 
jo bedre! Men de opprette, spisse og bastante "granbuskene" passer 
ikke helt inn i bildet. De bør suppleres eller byttes ut med grasiøse, 
slyngende, klatrende eller hengende vekster (for eksempel villvin, 
kaprifol, clematis og humle). La det bugne i balkongkasser, urner 
og ampler! 

{.;, i Mt r;tW V rn.sr.ø.ff 
tX!lsi for.~ 

: ·i 
·f't." .,, •. , ~· ...... -~- -" . 
~ 

... ( " 
l ~·'"\• ~ ·~;-. 

.. " :.~ • ~l~hJ. ~~.,.?oo• J 

34 



{tfitoCMJ -~ 

Slo t.(e nr{(!(/ btflarr/.J1,i~~) 

Hageterrassene og det offentlige rom 

Fin og frodig utforming av en hageterrassc. 
Her er det gode muligheter for individuell 
utfoldelse, ikke bare pfi bakkenivå, men også 
på terrassene ovenfor. 

Langs hele fasaden bør det etableres et mer 
entydig skille mellom de private 
hageterrassene på bakkeplan og den store 
plenskråningen nedenfor som er fellesareal. 

Det åpne fellesarealet bør tilrettelegges på en 
bedre måte. 

pnvo.t 
( ft~;(C (t.t 'lfo'l.r/ ! ) 
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Plenskråningen 

Dette store, bratte arealet krever et kostbart vedlikehold, 
men blir ikke brukt av beboerne. Vårt forslag er 
følgende: 

• Det opparbeides en langsgående terrasse i øvre del 
av skråningen. Denne tilrettelegges som en plenlagt 
sti eller gangvei. 

• 

• 

• 

Øvre del av skråningen (opp mot de private 
hageterrassene) legges ut til parselldyrking. Her kan 
beboerne dyrke det de måtte ønske av grønnsaker, 
rotfrukter, urter, stauder eller sommerblomster. 

Skråningen nedenfor kan plantes ti l med buskas; 
lave busker øverst, høyere busker lenger nede i 
bakken. Alternativet vil være "villeng", men det kan 
være vanskelig å få til. 

En gjennomgående tursti tilrettelegges i nedkant. 

SBÆ.._R.gn 
pfenarcafet 
reduseres ti{ c1z 

"lifippet gate" 
gjcmzom en 
viftvoli.§erufe 

eng 
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Buskaset i nedkant tas vare 
på som en skjerm mot 
jernbanen. Skjermen trenger 
ikke ta utsikten fra første 
etasje i blokka. Ugrassonene 
kan fylles ut med buskas, for 
eksempel prydeple som er fin 
i kant. 

Turstien kan formes som en 
åpen plengate mellom buskas. 

j 

Skråningen kan tilplantes 
med kraftige buskas nederst, 
og lavere busker høyere oppe. 
Buskaset kan gå naturlig over 
i blomstereng opp til den 
foreslåtte "plenterrassen". 

~ff 

Parsellhagene på oversiden av 
"plenterrassen" kan bli en sosial 
arena og et vakkert innslag som 
setter et personlig preg på 
fellesarealene. Området må være 
klart avskjermet fra de private 
hageterrassene på oversiden, og 
bør gi rom for individuell 
utfoldelse. 
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'Ii[ !i øyre: 
<Parsefffiager spemzer fra prai{Jisfis 
kjofl{isn~fiager og gromzsalifyrl{jng 
untfer pfast ti[ 6ugnetufe 
"{ystfwger" metf 6[omster6etf og 
sittepld.sser. 

Vntfer: 
P.ng i uB/is utforminger 

(])e to små 6iUene ti[ venstre: 
1'/årpummz'Æ._fis sf.ås, 6fir rcsu[tatet "·oi[feng". 
:Mye næring i jortfa gir k.raftige ugrasoppsf.ag. 

(])c to store 6iUfene utufer: 
(]J{cmstereng crvans{isEzg å få ti[ (])en R.tever mager jortf, og må jfu 
oføtisf.es. P.nga sk.g[ sftis (etter 6[cmstring) og ral{,es livert år og k.g{/(gs. 
Vgrasoppsf.ag (6urot, tiste{, 6rennetr.esfe) sfås ogfjemes JortføpeiUfe. 
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Terrassen ved svømmehallen 

Her kan det tilrettelegges en 
felles uteplass med utsikt, 
ettermiddags- og kveldsol. 
Plassen bør ha et formelt 
hagepreg, og kan omfatte en 
lun sittekrok under tak, en ytre 
vegetasjonsramme og kanskje 
et vannspeil. 

Bildene viser gode ideer til 
utforming. 
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Skråningen ved nordgavlen 

Bildet er tatt utenfor svømmehallen. I forgrunnen kan vi tenke oss 
terrassen innrammet av en skjermvegg eller hekk. 

I skråningen vil vi foreslå et tett kratt- eller skogbelte ned langs 
gavlveggen og ut langs terrassen. Resten av skråningen kan være et 
viltert buskas med spredte "overstandere" av grasiøse løvtrær (for 
eksempel morell). 

En kavletrapp kan følge ktayybeltet foran gavlen ned fra innkjørselen. 
Fra trappa kan det lag<is en forbindelse rundt terrassen, med tilknytning 
til denne og videre til den foreslåtte gangstien nedenfor hagetcrrassene. 

De mange kumlokkene bortover plenen kan skjules med beplantning, 
oppfylling eller senking til bakkenivå. Hør med kommunen om hva som 
kan gjøres. 

c 
t{vew 
(J.lq htkk) 

-~~ 

-teit krdJi-/s~~~c.l{ nt.d
tttrd.~~ 
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Lunden nedenfor skråningen 

Denne er i likhet med lunden på oversiden rester av den 
gamle skogteigen Gfr.flyfoto side 4). Lunden bør bevares, og 
suppleres med et viltvoksende oppslag av underskog fra 

midten og utover mot kantene. For å få mer lys, kan noe osp i 
kroneskiktet tynnes ut. Men de flotte bjørkene må beholdes, fristilt 
med brede,dype kroner. 

i.'\··.~~ 
~1~ . 
~· 

t4rf. (/1 ' 
~M~t 
!~iu",t.r 

·~~ ..... 
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Skråningen ned mot sletta 

Den foreslåtte terrasserte plenstripa langs vestskråningen kan dele 
seg omtrent midt på bildet, med en gren til terrassen foran 
svømmehallen og en gren ned til sletta i nordvestre hjørne av 
eiendommen. 
Skråningene tilplantes med buskas. I skråninger som ikke klippes, 
vil buskas være et bedre alternativ enn tistler og annet besværlig 
ugras. 
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Sletta 

Plenflaten bør beholdes til spill og lek. Den kan 
være fin å ha når barnebarn kommer på besøk. Noen 
voksne vil kanskje også spille boccia eller krokkett. 
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Tilrettelegging omkring sletta 

Det er flotte buskas (mest snøbær og buskkaprifol) på 
hegge sider av sletta; mot lunden i øst og mot 
jernbanen i vest. Denne vegetasjonsformen kan 
brukes i skråninger og kanter som ikke skal holdes 
som plen. 

Bildet er tatt fra et punkt der vi tenker oss en sti 
(plengate) ned fra blokka. "Ugrastunga" i forgrunnen 
kan ers~attes av et lavt buskas. 

Den foreslåtte turstien langs jernbanen kan fortsette 
forbi sletta og fram til jernbaneundergangen. Ved 
enden av sletta møter den stien som fører ned fra 
parkeringsplassen. 

Mot nabo gjerdet i nord bør det plantes et kraftig 
buskas, for eksempel med fagerbusk og skjærsmin i 
sola og buskkaprifol og snøbær i skyggen. 

tt bi{skM 

fte..y- b"r rid 
(JiM ivJ hus kM. 

sti /plt1jak. 
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Bildene viser situasjonen ved hjørnet av sletta, der turstien langs 
jernbanen og stien ovenfra møtes og fører ut av området. 
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~~ 
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Prosjektets generelle verdi. 
Veien videre 

Hovedformålet med prosjektet er å påvirke 
planleggere og beboere til å påse at 
eksisterende tomtekvaliteter blir ivaretatt ved 
planlegging og drift av blokkbebyggelse 
(vegetasjon, topografiske forhold/verdifulle 
landskapse]ementer m.v.). 

Kommunene som behandler blokkprosiekter 
i reguleringsplansammenheng bør påse at 
reguleringsbestemmelsene ivaretar 

både landskapsmessig god tilpasning, 
arkitektoniske kvaliteter og god fargebruk. 
I reguleringsbestemmelsene bør det stilles 
krav om utarbeidelse av en bebyggelsesplan 
eller en forholdsvis detaljert utomhusplan. 
Det kan fastsettes krav om samtidighet vedr. 
opparbeidelsen av utomhusanlegget og 
ferdigstillelsen av boligene. Avisannonsen på 
side 2 viser en blokk som er .,spinkelt" 
ivaretatt i planprosessen. 

Blokker må "pakkes inn" i vegetasjon og 
.,tones ned" (i farge) for å få ''bakkekontakt". 
Krattvegetasjon langs foten av blokkene og 
som samtidig kan være med å skape små 
"uterom", gir vellykket effekt (se bildet på 
side 11 som illustrerer en høyblokk som er 
"minimalisert" ved hjelp av vegetasjon). 

Den arkitektoniske utformingen av 
blokkbebyggelsen er ikke belyst i dette 
prosjektet. Vi henleder imidlertid 
oppmerksomheten på at god landskaps-
tilpasning ofte kan skje ved avtrapning av 
bygningers høyde, rokering av 
lengderetningen m.v. Det viser seg ellers at 
eldre blokker ofte gis en "ansiktsløftning" ved 
å "glasse inn" verandaer, teglsteinsctte 
gavlvegger m.v. 

Detaljeringen av det felles utomhus
anlegget i forbindelse med blokkbebyggelse 
er spesielt viktig fordi anlegget skal beljene 
mange forskjellige menneskers behov og 
ønsker. En bør derfor ha en gjennomtenkt 
strategi, ikke bare for opparbeidelse av vei-

og parkeringsanlegg, men også for interne 
gangveier, felles oppholdsarealer, lekearealer, 
eventuelle parsellhager m. v. 
Estetisk god utforming på skilt og 
opplysningstavler, lysarmatur, utemøbler m.v. 
betyr mye for helhetsinntrykket. 

;trRjtei<Jur er ooså et spennetufe tema 
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FYLKESMANNEN I ØSTFOLD 
MILJØVERNAVDELINGEN 

Miljøvernavdelingen er gjennom fylkesmannen underlagt Miljøvcrndepanc-mentel, Stolens 
Forurensingstilsyn og Direktoratet for naturforvaltning. Avdelingen er den statlige miljøvern
forvaltningens forlengede arm på fylkesnivå og utgjør el viktig binddedd mellom stat og kommune. 

Miljøvernavdelingen har følgende hovedoppgaver: 
Overvåking av forurensning (avfall, støy og avløp) 
Forvaltning av vann og vassdrag 
Vern og forvaltning av områder, naturmiljø og landskap 
Vern og forvaltning av truete og sårbare arter 
Vern og forvaltning av vilt- og fisl-cressurser 
Sikre befolkningens adgang til fliluftsliv og naturopplevelse 

Besøskadresse: Vogtsgt. 17. Moss. Adresse og tlf., se under 

UTKOMMET I RAPPORTSERIEN: 
Be~tilling: Telejo11 69 24 71 00. Fax 69 71 OI. Postboks 325, 1502 Moss 

1185 
2185 
3/85 
4/85 
5185 
6/85 
7/85 
8/85 
9/85 

10/85 
I l/85 
12185 

13/85 
14/85 

1/86 
2186 
3/86 

Jb/86 
4/86 
5/86 
6/86 
7/86 

Arsmclding tn11jovcrnavd. 
lsesjø- 1983. En v:mntaglig vurdering 
Rømsjøen 1983. En vunnhtglig vurdering 
Tunevannet- 1984. En v:ulllfaglig vurdering 
Tillaksreuet overvåking 1984 -Iddel]orden 
L} s<=l<=n 1983-84. En vannfaglig vurd.:ling 
Kasetjern. Aremark 1984. En vann faglig undersøkelse 
Tiltaksrellet overvåking 198·1. Haldenvassdraget 1984 
Bruk av r11terpentin til avverging av elgskad~r pi innmark. 
Forsøk i Østfold 1984-85 
Kystvannet fra Strømsltld til Fredrikstad. Samle111pport 
Tiltaksrettet overvåking l 984. Vnnsjø- Hobølvossdrag~ 
Kartleggin~ av vannkvaliteter. 2. Regional undersøkelse liV 

metallkonscmmsjoner i innsjø~• 
Vassdrag og kystområder. Ovcrvakiug 1983-1984 
NøtUI't"eSSUrser langs Heravasstlraget. (Trøgstad). n ~. 
Ikke trykket, kan kopieres 

·---------------------
Overvåking av vassdrag og kystområder. Detaljplan 1986 
Liuertaturliste for rådyr 
Drift~- og utslip~kontrollnv kloakkrenseanlegg i Østfold. 
Årsrapport 1985 
Oter i Østfold med hovedvekt på Halden \.ommune 
Fuktomrllder i kulturlandskapet. (Rygge, se rapp.nr.6/87) 
Årsmelding 1985 
Beitcundersøkelser i skja:rgArden 
Landskapet pA raet i Østfold 

Ia/8'1 
lb/ 87 
2/87 
3/87 
4187 
5/87 
6/87 

71'd7 
8/87 
9/87 

l/88, 
lb/R8 
2188 
~b/88 
~c/l! l! 

:vss 
4/l!l! 
5/88 

6188 

1/89 
2/89 
3/89 

4/89 
5189 

61119 
7/89 
8189 
9/89 
10189 
l 1/89 
12189 

13/89 
14189 

15/89 

16/89 
17/89 

l.angstithplun 19!!7-90 
Miljøvcrnavtlclingcns langtidsplun 1987-90 
Fisken pa Øra 
Ovcrvltking av vassdrag og kystområtler.Detaljplan 1987 
Årsmelding 1986. Årsprogram 1987 
Fiskeribiologi i Ørsjøen. Halden. før kalking i 1986 
Fuktomruder i kulturlam.l~kapc,L Il. En :m;tlyse fm 1800 til 
1980 i Eidsberg. Rakke..~un.l, SJ..jebcrg ug ltiJ 
Kvikksølv i fisk i Østfold 1986 
Vassdrag og kyst\>tnrfiJer. Overvåking 1985 
Drifts· og utslippskontrull kloakkrenseanlegg i Østfold 

Årsprogram ror rniljøvernavd. 1988 
Vuss.Jrag og kystomrittl~r. 0\'ervåking 1986 
Skjøtselsphtn fur DogslunJen naturreservat 
Orifls- og utslippsk~lntroll kloaU..n:ns~anlegg i Østfold 
Ti haksreuet overviiking. av vassdrag og kystområder i 
Østfold. De taljplan for 1981!. (Ikke trykket. l..an kopieres) 
UmJersøkelse i Ytre Oslofjord (lill utbredelsen :1v 
planktonalgcn Chrywchromulina polylt>p~i,; 
Oven åking av vassdrag l J..ystomnidcr. Detaljplan 1989. 
Handlingsplan - Østfold. Kornmunale utslipp og 
forurensni ng fra landbruket 
Vassdra& og kystomrlider. Overvåking 1987 

Laksen i Enningdalselva 
Marine pl:mktonulger- Øslfu ldkyst~n 1988 
Bcnthusalger som indtkator på fo rurensning langs 
Østfoldkysten 
Viltåker til uvvcrging av elgbeiting på innmark 
Glomma S(Jlll liskcd v. En spørætmtlcrsøkdse blant 
lc!runncicre og sportsliskere 
Botaniske v.:mevenlier pli Nordre Jc:løy. Moss 
SjøøtTet. Undersøkelse av kystnære bekker 1988 
Glomma som fiskeelv. Fiskeressursene 
Kalkingsplau for Østfold 
Utslippskontroll av kloakk~nseunlegg i Ø~tlultl 
Krepsefisket i Østfold i 1988 
Naturfaglig bibliogrnli over vann, vassdrag og sjøområder 
i Østfold 1881-1 985 
LENKA-rupport Østfold fylke 
Blltfcrd~el mellom Haltlenvassdrogel og Storn Le. 
Biologiske konsekvenser 
Miljøplan for Tomb JCirtlhruksskole. Tiltak for å redusere 
fontrensningcr 
StrategisJ.. plan 1990-93.Virksomhelsplan 1990 
Østfold fylke- Handlingsplan - Kommunale utslipp 
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5190 
6190 
7/90 
8190 
9190 
10190 
11190 
12/90 

13190 
14190 
15/90 
16190 

1/91 
:!191 
3/91 
4/91 
5191 
6/91 
7191 
8/91 
9/91 

J/92 
2/92 

3/92 
.J/92 
5192 
6192 
7/92 
8/92 
9/92 

10/92 

1/93 
2193 
3/93 
4/93 
5193 

1/94 
2194 
3/94 

4194 

Vassdrag og ~ystormiitla. On~rvi\J..ing kyst 1989 
Elg}Jktleder Oppsl ag~hcft~: om elgjakt 
Jc lo)' N:tlurhus 19~VJ0 
Vannbmksplan for Glomma i Østfold . Fisk 
R<.'ssursr<"gistr,·rmglrc,~ur·wnnlcrinJ! i Eicbberg 
lnnsjcler i Østfold. Overv!lking i 1988 og 19X9 
El!!,l:tktlct.lcrkurscnc i Østfoltl 1990 
Østfoldlandskap av regional betydning ( l . utgave) 
Lltslippskl>ntroll D\' klonkkrense;melgg. Årsrapport 1989 
Truede virveldyr i Ø~tfohl 
Overvl\king av vassdrag og kyMområder. Plan 1990-95 
Undersøkelse av lnksen i Enningdalselvn og sjøørreten i 
Ørhekken og Vevlenbekken. Haltlen 1989 
Kureåa.Undersøkelser 1989 
Undersøkelser nv fiskev;mn i Østfold i !Irene 1950-52 
Vannbruksplan Glomma. Forurensninger - tiltaksanalyse 
Eløya, Koll!'n og Sletter 

Overv5king planktonalger OslofJord l Skag~rrak 1990 
Kalking av sure vann og vassdmg. Oven•!lking 1988-90 
Forvaltnrngsplan for Søndre Jeløy landskapswmomr~dc 
Unckrvism11g i S.Jeløy land~kaps·wrnområdc-. hefic l+ Il 
Mdjøundcn•tsning~res~ur<~r i Østfold. Katalog 1991 
Ut~irpp,kontrnll kloakkrl!nsennlc:!!!!· År~r;rpport 1990 
Kontroll slamkvalitet. Tungm<.'lnll,·r næringssalter 1990 
Vassdrag og kystområder. Overvåking. i 1990 
Naturfal!,ligt> undersøkel~cr I."Lanctsplanen for verne
verdige områder og forekomster" 1973-76. Se og 7195 

Bekker i kulturlandskape-t - en registrering 
Forvaltningsplan for Ågurdsclvn n:nurrcservnt og 
Valbrekke landskapsvernområde 
Milj!'plan.Utfon.lrinl!c:r. mål og strategier mot Ar 2000 
Heiuht'kkcn 1990. Ovcrv;"rJ..in!! (Rndc) 
Utslippshontroll kloal..krcnsc;~nlegg. Årsrapport 1991 
Sjeldne. srtrbare og hensynskrevende knrplønter i Østfold 
Kontroll slamk"alitct.Tungmctaller- næringssalter 1991 
Naturfaglige fomold i G.iøls.it"cn naturrc5ervm i Marker 
Forval t ni nppl.1n cdelløvskogrescrvnrer: Apølviken.Folkå, 
Lekum, Rd'sncs. Solgårdhavna. Stensdalen, Strønes 
Vassi.lragsovervåking 1991 - Østfold 

Østfoldl:~ndskap nv regional hctydning (2.rev.utgove) 
Heiabekken 1990- 1992. Overvåkning (Rllde) 
Ulslippskontroll kll>akkrenseankgg i Østfold 1992. 
Kontroll slamkvalitet. Tunt;metallcr-næringssaltc:r 1992 
Erfaringsundersøkelse av minircn.o•eanles!l • Østfold 

Vegetasjonssnmfunn <'g sjeldne knrpl:mtcr i Rygge 
Vassdrn{lsovcrv:'lking 199:? - Østfold 
V:tnnkvnlitet i Hobøl•, Hem.- Rakkestad og Enningdnls· 
elva ( 1987-1993). BIAgrønnalger og diatomcer 
Vannkvalitet i kystna:re bekker i Østfold. Blllgrønnalger 
og dintom~r som forurensningsindik:uorer 
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6/94 
7/94 
&/94 
9194 
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1/95 
2195 
3195 
4195 
5195 
6195 
1195 
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9/95 
10195 
11195 
12/95 
13/95 
14/9S 

1196 
2196 
3196 
4.196 
5196 
6/96 
7196 
8196 
9196 
1197 
2/97 
3/97 
4197 

5197 
6/97 
7/97 
8197 
9/97 
10197 

1/98 
2198 
3198 
.J/98 

Langsiktig overv4king av Vansjo. Trofigrad. 
fosfortilførsler og planktonalg!'r 1976 • 1990. 
lntcmkontroll ·avløpsnellct. Avl;lpssonL· Hafslundsøy. 
Kontroll slamkvalitet. Tungmctalkr-næring~salter 1993 
Utshppskontroll av kloakkrenseanlegg i Østfold 1993 
Sjøfugl registrering på Østfnldkysten 1991 
Sjøfug l bcstandsutviklin!! Østtoldk~Nen fra forrige 
:lrhundrc og frnm dl 1993 
Rutiner for saksbehandling nv utslipp fra spredt 
bebyggelse. Spørreundersøkel~c i kommunene 

J.A.Thomes orntt<>log•ske not:uer fra Østfold 1875-191 O 
Fi.~kcri l:>iologiskc uod<!rsøkf'lser i sørlig del av Øyeren 
Prøvefiske i Nordre B<>k~j<l 
Sjøfugkncs hekkebestaml langs Skagerukkystcn 
Utslippskontroll kloakkrenseanlegg i Østfold 1994 
Slam plan for Østfold 
Naturfaglige undersøkelser Il. Se og 9/91.4/97, J/2000 
Faunaen i Enningualsl'lva og Indre lddefJord. 
med oversikt over noturfaglig litteratur 
Kontroll av slamkvalitet. Tungm<'taller og næring,s:~ltcr 
Ornitologi>k~ registcringer i Ømomr:idct 1989-199~ 
Friluftsltv i Østfold 
V:~ssdragsovervllking 1993 -Østfold 
Vassdragsovcrvåking 1994- Østfold 
Anggennus i Østfold. Kunnskapsslatus 1995 

Utslippsl:ontroll nvløpsrenscanlcgg i Østfold 1995 
Registrering og kontroll nv sjølcdninger i Østfold 
Kontroll slnm kvalitet. Tungmetaller-n~ringssalter 1995 
Kalkingsplan for Østfold mot 5r 2000 
Nntur, biolog1sk mangfol<l og kulturlandskap på Hvaler 
HjortcviltpåkJØr~kr i Østfold 199()..1995 
Biomangfold i Spy<leherg. Handlingsphm 1995-2007 
Forvaltningsplan for AreJ..ilen naturreservat 
Verdifulle kuhurlanuskup i Østfold 
Ahemativ slamdisponering i Østfold 
Øm - v~tmark og havn 
Kultivcringsplan for ferskvannsfisk i Østfold 
Naturfaglige undersøkelser fil. Bmanikk. «Oslofj<'rd-
vcmeplancn•• 1993-96. Se og 9/91,1195. 1/2000 
Vassdrag:soven·åking 1995 - Østfold 
Biotopforberedendc tiltak i sjøørretbekker 
Kontroll av slamkvalitet 
Utslippskonrroll av avløpsrenseanlegg i Østfold 
Heiabekkl!n 1996 
Vassdragsoverv4king 1996- Østfold 

Forvaltningsplan for Rokke landskapsvernområde 
Underarter nv fugler i Østfold 
Kontroll slamkvalitet. Tungmerallcr-næringssaher 1997 
VnssdrngsovervAking 1997. Østfold 

1199 
2/99 
3199 
4199 
5199 

1/2000 

2100 
3~0 
4100 
5100 
6100 

l/O l 

2/01 

1fOJ 
·1/2001 

Kontroll slomkvnlitcl. Tungmetnller-næringssalter 1998 
Utslippskontroll av avløpsrenscanlegg i Østfold 
Vassdragsoverv:iking 1998 Østfold 
Sjehlm• stor·sommerfugler i Østfold 
Forandnngene Skogcrraks kystsone-utvikling i b:llanse? 

Naturfagligc undersøkelser ( 1970-99). TV. Rapp. A+B. Se 
og 9/9 l. 7/95. 4/97 
Hnndling.~plan biomangfold Rakkestad 1995-2007 
Vannkvalitc:tsovervåking i Østfold 1980-1999 
Forurcnsningsregnskop for Østfold 
lltslippskontroll avløpsanlegg i ø~tfold . Årsrapport 1999 
Kontroll av slamkvalitet i Østfold. Årsrapport 1999 

Ornitologiske registreringer i Gjølsjøen. Hæra, 
Lysakermoa og Storesand 
Vegetasjon og flora i Lundsneset namrresen•ot, 
Ar~mark og Halden 
Truete karpl:tnter i Østfold- forvaltningsplan 
Naturfaglige undersøkelser i Øra n11turreservat 

112002 Sjøfugl registreringer pA Østfoldk:ysten 1974-200 l 
212002 Tilgjengelighet i srandsoncn. Kartlegging av 

ferdselshindringer langs Østfoldlcysten 
3/2002 Handlingsplan for biologisk møngfold i Sarpsborg 
412002 Ornitologiske registreringer i ØraomrAdet 1993-1997 
512002 Forvaltningsplan Eldøya- Sletter JandskapsvemomrAde 
1/2003 Forvaltningsplan for Hø::ra naturreservat 
212003 Rauer i Onsøy - verneverdier og forvaltning 
312003 Skogsfugl i Fjellø. (Trømborgfjellø.) 

112004 

2/2004 

312004 

4/2004 

Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad. 
Verneverdier 
Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad. 
Naturfagligc undersøkelser 
Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad. 
Fagvurdering av kulunniMer i ytre Hvaler 
Forslag om nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad. 
Marin flora og fåuna 
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