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Kap. 1
Kartlegging









LOKALISERING OG BAKGRUNN
Bakgrunn for landskapsanalysen
Det er utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Nexans i Halden. Hensikten med reguleringsplanen er å legge til
rette for en utvidelse av Nexans kabelfabrikk. Denne utvidelsen vil bestå av ett
nytt tårn med maks. byggehøyde 155
m over terreng. I tillegg planlegges det
et nytt industribygg med byggehøyde
på maks. 35 m over terreng. Utvidelsen
planlegges på eksisterende parkeringsarealer innenfor fabrikkområdet.

Høydene på det foreslåtte tårnet er høyere enn det eksisterende tårnet, og går
utover høydebegrensningene i gjeldende
reguleringsplan. Det er utarbeidet en
landskapsanalyse for å gi et grunnlag
for vurdering av hvilke visuelle virkninger det nye tårnet vil ha.

Kilde: norgeibilder.no
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situasjon og situasjon med det foreslåtte tårnet. Det gjøres avslutningsvis en
skriftlig vurdering av i hvilken grad
verdiene i området blir berørt.



Det er også gjort studie av nærvirkning
fra Isebakke, fra utvalgte punkter i viktige friluftsområder det antas at tiltakene vil være godt synlig.

Metode
I første kapittel gis det først en innføring i planområdet og nærområdet, samt
en kort beskrivelse av tiltaket. Det gjøres deretter en vurdering av influensområdet – hvilke kulturmiljøer/kulturlandskap og evt. andre viktige områder
tårnene vil være synlig fra. Videre gis
det info om verdiene i de områder som
antas å kunne bli berørt av tiltakene, og
områdene gis en verdivurdering.
I det andre kapittelet er det vist en
sammenstilling av før og etter-situasjon,
med fjernvirkning som viser dagens




 



Oversiktbilde av fabrikkområdet, sett fra øst.| Kilde: Nexans
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Avgrensning av analysen
Landskapsanalysen fokuserer på effekten av det nye tårnet. Konsekvenser av
nytt tårn er vurdert i forhold til følgende
tema:
•
Kulturmiljø og kulturlandskap
•
Fjern- og nærvirkning fra andre
relevante standpunkter (f.eks.
fra områder med viktige friluft-/
rekreasjonsinteresser og områder
hvor tårnene vil få stor synlighet)
Hovedfokus i analysen er vurdering av i

hvilken grad tiltakene berører verdiene
innenfor kulturmiljøer og kulturlandskap tårnene kan være synlig fra. Det
fokuseres på tiltakets synlighet fra de
respektive kulturmiljøene/kulturlandskapene, og i hvilken grad tårnene vil ha
en negativ påvirkning på opplevelsen.
De utvalgte standpunkter svarer ut
ønsker fra Statsforvalteren og Viken
fylkeskommune i innspillsrunde forut
for planinnsending.

290513 Ø




















I tillegg er virkninger fra friluftsområder visualisert som en del av analysen.

 













Bebyggelse
Eksisterende kabelfabrikk er bygget i
stål og betong, kledd med aluminiumsplater i hvite og grå farger, med enkelte
innslag av rødt. Kabeltårnet er en lukket
konstruksjon i grå betong, bygget i 1992
og påbygget 20 meter i 2010, totalt 120
meter.
















Kilde: Norgeibilder.no
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PLANOMRÅDET
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Oversiktsbilde sett fra toppen av Nexans-tårnet,
øst i planområdet. Fabrikkområdet i forgrunn,
med Knivsø og Isebakke marina og boligområder i
bakgrunnen. Alt ligger i det åpne landskapsområdet
langs Ringdalsfjorden.

Analyseområdet
Det eksisterende tårnet til Nexans er et
orienteringspunkt og landemerke. Det
er godt synlig i terrenget fra flere steder
i Halden. Avgrensningen av analyseområdet er gjort ut fra myndighetsinnspill
om å vurdere hvilke konsekvenser det
nye tårnet har for følgende viktige kulturmiljøer og kulturlandskap i Halden:
•
Remmen og Rød herregård
•
Berg kirke og Lundestad
kulturlandskap
•
Fredriksten og Halden sentrum
•
Viksletta og Jellhaug
•
Svinesundbroa













Ankomstområdet til fabrikken

Dagens bruk av området
Det varslede planområdet er på ca. 330
daa og er avgrenset som vist i kartet på
neste side. Området benyttes i dag til
industri (produksjon av kabler). Vestre
del av planområdet blir i dag brukt som
parkeringsplass. Deler av strandlinjen
er opparbeidet til kaiområde og sjøarealene utenfor benyttes til lasting og
lossing fra båt. Arealet vest for planområdet er også benyttet til industri.
Et bekkeleie har utløp til sjøen vest i
planområdet.

Lokalt landskap rundt planområdet
Planområdet ligger på ca. kote 3-5 over
havet og består delvis av utfylte masser (se s.18-19) og henvender seg mot
fjorden. Planområdet har form som en
odde, men består av kun grå asfalterte/
grusede arealer. Landskapsrommet ut
mot den trange fjorden som domineres av tett skogbevokste åser er åpent.
Nord og nordøst for planområder ligger
et bratt terreng med tre skogskledde
høyder. Det lokale landskapsrommet
rundt planområdet avgrenses videre av
boligområdet Isebakke som ligger på en
høyde i vest, Brattøya med en høyde på
kote +83 i
øst og Sverige i sør. Mot nordvest ligger Lundestad på ca. kote +28, med
jorder som heller ned mot planområdet.
Riksvei 204 skjærer gjennom landskapet i overgangen mellom åsene i nord og
jordbruksområdet nordenfor der igjen.





Beliggenhet
Planområdet har beliggenhet ved Ringsdalsfjorden, vest for Halden sentrum.
Området ligger mellom et småhusområde på Isebakke i vest, Knivsøåsen
i nord, et skogsområde i øst, og fjorden med Knivsøya i sør. Planområdet
har atkomst fra Svinesundsveien via
Knivsøveien. Mellom planområdet og
Knivsøåsen ligger jernbanelinjen. Planområdet ligger med ca. 3 km avstand
til Halden sentrum i luftlinje, men langs
veien er avstanden ca. 5,5 km.

 

PLANOMRÅDET OG ANALYSEOMRÅDET

PLANSTATUS OG AREALBRUK
Overordnede føringer
Det er nedenfor gjort et utvalg av overordnede føringer som anses relevant i
forhold til de tema som vurderes i stedsanalysen.

Fylkesplanen Østfold mot 2050, vedtatt
21.06.2018
Planen har stort fokus på utviklingen
i Østfold der et scenario for 2050 er at
industriproduksjonen i Østfold vil være
høyere enn i dag basert på sirkulær økonomi, ny miljøvennlig teknologi og høy
kompetanse i bedriftene.
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Regional plan for kulturminner i Østfold
– Del 1 Kulturminneplan med handlingsprogram
Fylkesplan for Østfold mot 2050 angir
flere kulturminner og kulturlandskap i
Halden med regional og nasjonal verdi
(se kap. om kulturminner og kulturlandskap).
Strategisk næringsplan, Halden 20152020
Sier bl.a. at eksisterende industribedrifter skal fortsatt videreutvikles og
at Halden skal utvikles til å bli den mest
næringsvennlige kommunen i Østfold.
Kommuneplanens arealdel
Nexans-området er i kommuneplanens

•
•

Usnitt fra kommuneplanens arealdel. Forslag til planavgrensning i foreliggende planforslag.
| Kilde: Kommunekart.no Søk: ”Halden kommune” /kartlag ”kommuneplan”.

arealdel avsatt til næringsvirksomhet.
Det nærmeste sjøarealene (felt HF) er
avsatt til «Havneferdsel». Bestemmelsene til kommuneplanen arealdel har
følgende generelle bestemmelser om
bebyggelsens utforming:
•
Ved utforming av ny bebyggelse
skal det legges vekt på tilpasning
til stedets karakter med hensyn
på volum, materialvalg, farger og
bygningstypologi. Ny bebyggelse
skal ikke blokkere viktige
siktlinjer og skal tilpasses viktige

•

•

landskapstrekk.
Farger skal være avdempet og
i størst mulig grad tilpasses
omkringliggende bebyggelse.
Bruken av reflekterende
materialer på tak og fasade skal
unngås.
For tiltak innenfor 100-meters
grensen til sjø gjelder også
bl.a. følgende kvalitetskrav: All
bebyggelse skal plasseres naturlig
i terrenget og så lavt som mulig

Det skal benyttes ikkereflekterende materialer og
naturtilpassede farger.
Det skal ikke gjennomføres
tiltak som er i konflikt med
hensynet til friluftsliv, jordbruk,
naturmangfold eller kulturminner.

Estetikk veileder for Østfold
Formålet med planen er å gi regional
veiledning om estetikk i forbindelse
med utbygging og utvikling i landskapet
mellom og rundt byene og tettstedene i
Østfold.

Gjeldende regulering
Vestre del av Nexansområdet er regulert
til industri og inngår i reguleringsplan
for Isebakke. Den store parkeringsplassen øst for bekkeløpet inngår i reguleringsplan for omregulering Nexans I,
, der parkeringsplassen er regulert til
industribebyggelse med maks. bebygd
areal på 60 % og maks byggehøyde på
kote + 18.
Østre del av Nexansområdet er regulert
til industri, med et smalt kaiområde ut
mot sjøarealene, og inngår i reguleringsplan for Nexans II, vedtatt 26.06.2014
(planID G-671). De nærmeste sjøarealene er regulert til «havneområde i sjø».

 


 









Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. | Kilde: Kommunekart.no Søk: ”Halden kommune” /kartlag ”kommuneplan” og ”kommunegrenser”.

50 % av byggeområdet tillates bebygd
og maksimal byggehøyde er begrenset
til kote + 25. Eksisterende tårn er regulert med eksisterende byggehøyde på
kote 128.

KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Som utsnittet over viser er bebyggelsen
konsentrert rundt Halden bysentrum.
Næringsarealer/industriarealer er lagt
langs byens innfartsårer med kort vei

til E6 og sjøarealene. Gamle industriområder ligger langs elva. Store deler av
kommunen er ubebygd og regulert til
landbruk-, natur- og frilufsformål.

PLANSTATUS 11
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Statlig planretningslinje for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen.
28.05.2021.
For Oslofjordregionen (som Halden er en
del av) er det blant annet presisert at:
•
Landskapstilpasning skal
vektlegges spesielt.
•
Utbygging av veier, infrastruktur
og tomteopparbeiding skal skje
slik at inngrep og ulemper blir
minst mulig.
•
Alternative plasseringsmuligheter
skal alltid vurderes før utbygging
tillates.

Regional kystsoneplan for Østfold, vedtatt desember 2014.
Planen skal være et hensiktsmessig
verktøy for kommunene, der det legges et grunnlag for felles forvaltning av
Østfoldkysten. Målet for Østfoldkysten
er at den skal forvaltes gjennom bruk
og vern i et bærekraftig perspektiv.
Rekreasjonsverdier, naturverdier og
kulturminneverdier skal forvaltes som
en ressurs av nasjonal betydning for
befolkningen i dag og i fremtiden.
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290280 Ø
6559397 N

HISTORISK UTVIKLING

1948

2015

Kilde: Norgeibilder.no/ bildesøk ”Halden 1948”

289280 Ø
0

125 meter

Koordinatsystem: ETRS89/UTM sone 33N

Kilde: Norgeibilder.no/ bildesøk” Østfold Vestfold 2015”

Dato: 21.06.2021

288629 Ø
0

250 meter

Koordinatsystem: ETRS89/UTM sone 33N

2003

Dato: 24.06.20

2021

Kilde: finn.no, flyfoto fra 2000

Kilde: Norgeibilder.no

6558418 N

2003 Både i Marmorvika og på odden er
det gjort utfyllinger. Området har store
arealer med harde flater og flere bygninger. Et grøntareal i den opprinnelige
vika er fortsatt bevart. Her finnes en

2021 Det ser ikke ut til at det har skjedd
vesentlige endringer på fabrikkområdet
fra 2015 og frem til i dag.

HISTORISK UTVIKLING 13
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Nexansanlegget åpnet i 1974. Det er
gjort store terrengtilpasninger på
odden der fabrikken står i dag. Senere
ble fabrikken utvidet på vestsiden av
Marmorvika. Nexanstårnet, som brukes
til produksjon av sjøkabler, ble bygget i
1992 og er 128 meter høyt.
(Rygh.P, 2021)

2015 Utvidelsen av fabrikken på vestsiden av Marmorvika er etablert. Flere
bygninger er oppført og andelen harde
flater er økt. Grøntareal i den opprinnelige vika fra 2003-fotografiet, har nå
blitt til parkeringsareal.

290738 Ø

6558286 N

1948 Planområdet og nærliggende
arealer bestod tidligere bare av skog,
eng og strandarealer. Vestsiden, mot
Isebakke bestod for det meste av dyrket
mark. Marmorvika bestod av strandarealer med en slak helning ned mot sjøen.
Av bildet ser det ut til at Nexansodden
opprinnelig hadde et skogbevokst og
småkuppert terreng.

bekk som renner ut i fjorden. Isebakke
marina er nå etablert.

6558719 N

Planområdet består av en odde som
stikker ut i fjorden og en tilliggende vik,
Marmorvika, på vestsiden av odden. I
takt med utviklingen av industriområdet har det blitt gjort utfyllinger i sjøen,
både i vika og på odden som synliggjøres på historiske kart på neste side.

288738 Ø
0

250 meter

Koordinatsystem: ETRS89/UTM sone 33N

Dato: 24.06.2021











Bildet er tatt fra Lundestadveien

C
Knivsøyholmene med utsikt mot
svensk side av fjorden i bakgrunn.

Boligområdet på Isebakke er den bebyggelsen som ligger tettest på planområdet. Arealene langs sjøen vest for planområdet benyttes delvis til rekreasjon.

D





Isebakke marina
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Bildet er tatt fra Ingergjellveien i boligområdet Isebakke.

B





Badestrand på Isebakke
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NÆROMRÅDET




























Gangvei til badestranden på Isebakke, med Velforenings hus.
Foto: Google Street View
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G
Sorgenfri herregård, langs Svinesundveien, Nord-Øst for Nexans
fabrikk. Bygget er datert til 1800-tallet, men er ikke fredet. Kilde:
Viken fylkeskommune -Turkart Østfold
Foto: Google Street View

H

H
Utsikten fra Sorgenfri herregård med
plassering langs Svinesundveien (Rv21) ligger rundt
560 meter i luftlinje. Deler av Nexanstårnet er synlig.





Kilde: norgeibilder.no

6558460 N

F
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288513 Ø
0

250 meter

Koordinatsystem: ETRS89/UTM sone 33N

Dato: 02.07.2021





LANDSKAP
Overordnede landskapsformer og
landskapsrom
l referansesystem for landskap – Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner –
ligger Halden området under landskapsregion «Leirfjordbygdene på Østlandet».
Denne landskapsregionen karakteriseres av store slettelandskap oppstykket
av lave åser som skaper større og mindre landskapsrom. Kulturlandskapet er
blant landets beste jordbruksområder.
Puschmann, Oskar (2005). Disse landskapstrekkene er lett å kjenne igjen for
eksempel i kulturlandskapet rundt
Lundestad.

Fra Halden sentrum strekker fjorden
seg i to aksedrag: Det ene går i retning
Ringdalsfjorden med Svinesund, og
det andre mot Iddefjorden. Fjorden(e)
danner landegrensen mellom Norge og
Sverige. Store deler av kyststripen langs
fjordarmene er ubebygd, med unntak
av Isebakke, Nexansområdet og Halden
sentrum.








   




  




















 

Ringdalsfjorden.

  

 







 


 


















   












 







  











 







 


Slettelandskapet med lave åser.Tatt fra gravhaugen på Jellhaug











Lokalt landskap rundt planområdet og
synlighet.
Planområdet ligger på ca. kote 3-5 over
havet og består av et område som opprinnelig var en naturlig odde. I forbindelse med industrivirksomhetene er
det foretatt utfyllinger i sjøen, men de
opprinnelige terrengformene er fortsatt
lesbare. Arealene består i dag hovedsakelig av grå flater.

Landskapsrommet ut mot fjorden er
åpent, men mot nord og nordøst for
planområdet ligger et bratt terreng med
tre skogskledde høyder. Disse høydenes



toppunkt ligger på kote +65 ,+50 og +74,
noe som gjør at planområdet har begrenset synlighet fra arealene nord for
området. Det lokale landskapsrommet
rundt planområdet avgrenses videre av
boligområdet Isebakke som ligger på
en høyde i vest, Brattøya med en høyde
på kote + 83 i øst, og Sverige i sør. Mot
nordvest ligger Lundestad på ca. kote +
28, der jordene har et terreng som heller
ned mot planområdet..







   
  



Landskapsform (ås)
Siktlinje
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Byform Halden by
Sauøya, de store jernbanearealene og
kaiområdene ligger ut mot fjorden,
mens selve bykjernen ligger noe tilbaketrukket fra sjøarealene. Bybebyggelsen
ligger i elverommet mellom festningshøyden og et sørvendt terreng nord for
elva, mens bybyggelsen på sørsiden av
elva også har sjøkontakt.

Planområdet henvender seg mot sjøen
og ligger der fjorden gjør en sving.
Området er derfor godt synlig fra Ringdalsfjorden i sørvest og fra Iddefjorden
i sørøst. For synlighetsvurderinger fra
land, se sidene som omhandler kulturmiljø og friluftsliv.
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De høye åsene gjør at arealene nærmest
sjøen som regel ikke er synlig fra innlandsarealene bak.

  






Kystlandskapet i nærområdet og kyststripen ned mot fjorden preges av bratte
åser som stuper ned i sjøen, unntaksvis
av et svakere og jevnt hellende terreng
ned mot sjøen. Dette gjelder for området mellom Nexansområdet og Halden
sentrum, og mellom Isebakke og Svinesundsbrua. Nord for Ringdalsfjorden,
ved Svinesund, når åsene opp til 80 m
o.h., mens åsene mellom Nexansområdet
og Halden sentrum er mellom 66 og 74
m.o.h.





KULTURMILJØ OG KULTURLANDSKAP
Kilde: Halden (2021) Fotograf: ufkjent




Fredriksten festning

I dette delkapitlet gjøres en registrering
av de kulturminneområder og kulturlandskap som muligens kan bli berørt av
de foreslåtte tiltakene på Nexansområdet.
Det er ikke gjort en fullstendig analyse
av landskapsverdier og kulturminneverdier, men det er forsøkt å trekke frem
sider ved landskapet og kulturmiljøene
som særpreger området og som har
betydning for vurdering av tiltakenes
konsekvenser for verneverdiene i delområdene.








| Kilde: Rød herregård (2020)

Foto: Gildseth,T ( 2010)
Rød herregård

Svinesund
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Berg kirke



Jellhaug og Viksletta

Kilde: Berg kirke (2021) Fotograf:ukjent





Kilde: Jellhaugen (2019)

TALLENE 1-5 HENVISER TIL HVOR ENKELTE BILDER FRA DE ULIKE HENSYNSSONENE ER TATT.
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Fredriksten festning

HALDEN BY MED FREDRIKSTEN
FESTNING
Beskrivelse av særtrekk
Halden sentrum er angitt med nasjonale
kulturminneinteresser i by i Fylkesplan
for Østfold. I Østfold fylkesplan beskrives Halden slik: «Store deler av Halden
sentrum og Sør-Halden består av gammel,
selvgrodd bebyggelse, som ikke ble revet
da de fleste byer og tettsteder fornyet seg
med betongarkitektur på 1960- og 70-tallet. Særlig Sør-Halden fremstår som et
godt bevart område. Videre har Halden
også blitt kalt «Empirebyen». Etter en bybrann i 1826 ble store deler av byen bygd

1.

opp i en enhetlig stil knyttet til ingeniøroffiserene på Fredriksten festning. Flere
bygninger i Halden er vedtaksfredet eller
har høy vernegrad. Fredriksten festning,
som også er fredet, er et viktig identitetsog landemerke for Halden. Forsvarsverk
der festningen ligger i dag ble bygget i
årene 1640-45 i forbindelse med Hannibalfeiden. Selve Fredriksten festning ble
påbegynt i 1661.

Bygningsmiljøer regulert til bevaring i Halden sentrum er merket med brun farge på kartutsnitt fra
kommuneplanens arealdel over. Kilde: kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel

REMMEN OG RØD HERREGÅRD

er i hovedsak bygd på 1660- og 1670-tallet (Kulturminnesøk (2021). Festningsanlegget har nasjonal bevaringsverdi og er
fredet. Deler av anlegget benyttes i dag
bl.a. til friluftsscene som brukes til ulike
kulturarrangementer. Fra Festningen
er det utsikt over store deler av Haldenlandskapet.

Beskrivelse av særtrekk
Ca. 1,5–2 km øst for planområdet ligger Remmen og Rød Herregård. Herregården ligger i en sørvendt li med
utsikt over fjorden. Herregården er en
av landets mest komplette med godt
bevarte bygninger, (Halden kommune,
2011), og de eldste bygningene er fra
slutten av 1600-tallet. I dag er gården et
museum. Ved Rød Herregård finnes en
barokkhage og engelsk landskapspark
som også er henvendt mot fjorden i sør
(Kulturminnesøk, 2021).

Verdisetting:
Svært høy verdi med bakgrunn i områdenes nasjonale bevaringsverdi.

Fredriksten Festning | Kilde: Bjoertvedt (2011)
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1.

Bilde fra krysset Festningsgata x Knardalsbakken, med Nexanstårnet synlig i horisonten.
|Kilde: Google Earth

Vest for Rød Herregård ligger Remmendalen, som er et naturreservat og båndlagt etter lov om naturvern. Dette er en
frodig ravinedal med edelløvskog. Remmenbekken renner langs dalen og ut i
Iddefjorden. Vest for Remmendalen, på
kote + 56, ligger gårdsanlegget Remmen
omgitt av et åpent jorbrukslandskap.
Helt sør i verneområdet ligger Ravneberget, som er et tidligere forsvarsanlegg (Kulturminnesøk, 2021). Det går en
sti til toppen/platået, med utsikt over
fjorden/sjøen.

2.

Området inngår i kommuneplanens arealdel som bl.a. hensynssone landskap.
Rød Herregård er fredet etter kulturminnelovens § 15, og Remmen og Rød er
angitt som et regionalt verdifullt kulturmiljø/kulturlandskap i Fylkesplan for
Østfold.
Verdisetting:
Ut fra områdets særtrekk og status som
verdifullt regionalt kulturmiljø, vurderes området rundt Remmen gård, Remmedalen og Ravneberget å ha stor verdi.
Fredningen av Rød herregård tilsier at
området har svært stor verdi.

Hvit stiplet sirkel markerer Nexanstårnet. Eksisterende tårn er synlig på flyfoto.
| Kilde: vimeo.com ” Rød herregård”, 2020
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Fredriksten festning ligger høyt over
Halden sentrum, men fremstår som en
integrert del av Haldens byform. Festningen er et av våre aller største og
mest betydningsfulle festningsverk. Det

Foto: Andersen Jørn.P (2018)

3.

Svinesundsbrua
Hvit stiplet sirkel markerer Nexanstårnet.

SVINESUND
Beskrivelse av særtrekk
Svinesund og fjordarmen inn til Halden
by danner grensen mellom Sverige og
Norge. Historisk sett har Svinesund
vært en viktig steinalderboplass, og
i landskapet rundt Svinesund finnes
kultminner fra inntil 8 000 år tilbake i
tid. Området er derfor en viktig historieformidler.

Øst for den gamle Svinesundsbrua ligger
Hjelmkollen fort på kote +117 på en kolle
ut mot Iddefjorden, med utsyn utover
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fjorden. Hjelmkollen ble etablert som
en del av forsvarssystemet i forbindelse
med løsrivelsen fra unionen med Sverige
(Kulturminnesøk, 2021).

Beskrivelse av særtrekk
Viksletta og Jellhaug ligger i et jordbruksområde vest for Halden sentrum.
Jellhaug antas å være nordens nest
største gravhaug og stammer trolig fra
folkevandringstiden. Gravhaugen er
menneskeskapt og ligger som en ås på
den ellers så flate og åpne Viksletta. I
den nordvestre delen av Viksletta finnes flere gravfelt og helleristninger.
Området er derfor en viktig formidler
av tidligere tiders levesett (Viken Fylkeskommune, 2018) (Stylegar. Frans-Arne,
2020).

Gamle Svinesund ligger mellom Svinesundbroene i en bratt sørvendt skråning
ved sjøkanten. Her finnes en fredet
bygning fra 1800-tallet kalt Søylegården. Dette bygget hadde funksjon for
både toll og post, og var et knutepunkt
for reisende (Kulturminnesøk, 2021).
Andre viktige kulturminner er Oscar
Torp-heimen, som ligger vest for Gamle
Svinesund og Svinesundshagen.
Området er avsatt til bevaring kulturmiljø i kommuneplanens arealdel og er
også et regionalt viktig kulturminnemiljø.

Verdisetting:
Ut fra områdets regionale kulturminneverdier i området vurderes området til å
ha stor verdi.

4.

Verdisetting:
Områdets særtrekk og status som regionalt viktig kulturmiljø tilsier at området
har stor verdi.

Landskapet rundt kulturminnene er i
kommuneplanens arealdel avsatt med
hensynssone «bevaring kulturmiljø».
Kulturmiljøet er også et regionalt viktig
kulturmiljø.
Nexanstårnet sees fra Hjelmkollen (Hjelmkollen i forgrunnen) og fungerer som et tydelig landemerke
i innseilinga til Halden, men pga. tårnets slankhet dominerer det ikke i landskapet. Det samme gjelder
resten av Nexans industrianlegg. Foto: Google Earth

Området inngår i et enhetlig jordbrukslandskap, men det sammenhengende
landskapet brytes opp av jernbanen og
E6 som skjærer gjennom landskapet og
preger området på en negativ måte.
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Søylegården som rommet poststed og tollstasjon i Svinesund. Foto: Wilse, Anders Beer,
1946

Jellhaug og Viksletta

Fotograf: Ukjent

LUNDESTAD KULTURLANDSKAP OG
BERG KIRKE

Landskapet er i kommuneplanens arealdel avsatt til «hensynssone landskap».
Lundestad kulturlandskap er i uttalelse
fra Viken Fylkeskommune opplyst til
å også være et regionalt viktig kulturmiljø.
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Bilde tatt langs Lundestadveien sør for Berg kirke.

Kirken inngår i oversikt over «Fredete,
vernede og listeførte kirker i Østfold»
iht. Riksantikvarens liste av 03.04.2001.
Jf. rundskriv T-3/2000 (KUF og MD)»
(Kulturminneplan for Østfold med handlingsprogram, 2010).
Verdisetting
Ut fra bevaringsstatus vurderes kirken
til å ha stor verdi, ikke bare lokalt men
også regionalt. Kirkens bevaringsverdi
er også knyttet til det landskapet den
ligger i. Bevaringsverdiene knyttet til
Berg kirke vurderes derfor sårbar for
store endringer i omgivelsene som påvirker. Ut fra områdets særtrekk og vernestatus Lundestadområdet vurderes til
å ha stor verdi som kulturlandskap.

Bilde tatt langs fra Lundestad gård. Kilde: Google street view
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Beskrivelse av særtrekk
Nordvest for Nexansområdet ligger Berg
kirke og Lundestad kulturlandskap.
Berg kirke er en middelalderkirke fra
1100-tallet. Viken Fylkeskommune (2018)
Sør for kirken ligger Lundestad
gård som tidligere var en herregård
(Bratberg.T 2021). Arealet mellom og
rundt Lundestad gård og Berg kirke består av en stor og åpen jordbruksslette
begrenset av skogkledde åser mot øst og
vest. Jordbruksarealet er hellende mot
sør fra ca. c+ 79 ved kirken i nord ned
til ca. c+ 25 i sør. Jordbruksarealene er i
drift og er godt skjøttet, og representerer et jorbrukslandskap som er typisk
for denne landskapsregionen.

5.





 



FRILUFTSOMRÅDER

 



 

 



Nexansområdet ligger lavt i terrenget
ved Ringdalsfjorden, med et skogholt
og åkre nord for tomten. Dagens anlegg
med eksisterende tårn er et godt synlig
landemerke, sett fra fjorden og de omkringliggende friluftsområder. Likeså
vil det nye tårnet være godt synlig fra
områdene rundt.
Med utgangspunkt i fylkeskommunens
turkart, er det valgt ut standpunkter
for å vise konsekvenser. Nexans-tårnet
er godt synlig fra utkikkspunktene
Hjelmkollen og Ravneberget. Nexanstårnet er også godt synlig fra fotruta,
spesielt rett nord for Nexans.
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Kilde: Miljødirektoratet sin Naturbase kart /kartlag: ”friluftslivsområder” og ”Fottur”
Viken fylkeskommune -Turkart Østfold /kartlag: ”Historisk stier”, ” pilegrimsleden” og”opplevelsespunkter
Småbåthavn i Dørstubukta
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De omkringliggende jordbruskarealene
er i drift og er godt skjøttet, og representerer et jorbrukslandskap som er
typisk for denne landskapsregionen.
Arealene er hellende mot sør fra ca. c+
79 ved kirken i nord ned til ca. c+ 25 i
sør.
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Kap. 2
Beskrivelse av tiltaket
28

TEGNFORKLARING
Planavgrensing
Eiendomsgrenser
Avgrensning for endringer
Byggegrense - 30 m fra jernbane
Eks. bygg
66

PLANENS HENSIKT

Nytt bygg

Knivsøåsen

26

Gressareal
Eksisterende trær (ca.plassering)

Hensikten med planen er å endre gjeldende
reguleringer, slik at det legges til rette for
utvidelse av Nexans kabelfabrikk for økt
kabelproduksjon. Utvidelsen planlegges på
eksisterende parkeringsarealer innenfor
fabrikkområdet i Marmorvika. Utvidelsen
medfører et nytt tårn med maksimal byggehøyde 155 m over havet. I tillegg planlegges
det et nytt industribygg med forskjellige
byggehøyder på maksimalt 35 meter over
havet. Innenfor eksisterende bebyggelse
skal ett høyspentlaboratorium utvides.
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30

Bekk/grøft
Parkeringsplass
ca. 118 plasser + 6 HC
Sykkelparkering
100 plasser

Den eksisterende parkeringsplassen skal
heves til samme nivå som industriområdet i
øst. Området som omreguleres er avsatt til
industri i kommuneplan for Halden 20112023, og er allerede regulert til industri i
gjeldende regulering.
For å kunne produsere ønskede kabelprodukter på en effektiv måte må Nexans ta i
bruk teknologi/utstyr som krever et større
fotavtrykk (areal) og høyere tårn enn
Nexans eksisterende tårn. Med et høyere
tårn kan man øke kapasiteten gjennom
økt produksjonshastighet, ta større markedsandeler og samtidig øke fleksibiliteten
i fabrikken. Nytt tårn bygges for å møte
markedsbehovet på høyspent sjø- og landkabel. Det er ingen alternative plasseringer
for nytt tårn på grunn av grunnforhold og
at det må fundamenteres til fjell.

7

8

Kap. 3
Analyse

FJERNVIRKNING: FØR OG ETTER

FREDRIKSTEN FESTNING OG HALDEN BY

HALDEN SENTRUM
Fredriksten festning: Fra Fredriksten har
en utsikt både over Halden sentrum med
kaiarealene, jernbanearealene, industribygg, Halden sykehus og andre store bygg
som markerer seg i bylandskapet. Nexanstårnet er synlig fra festningene, men
pga. av at tårnet er smalt og på grunn av
avstanden har ikke tårnet vesentlig betydning for opplevelsen av bylandskapet,
sett fra festningen.

Før

I ny situasjon vil nytt tårn bli litt høyere,
men fra festningen vil det nye tårnet ikke
synes så godt fordi det fra utkikkspunkt
vil bli liggende bak det eksisterende tårnet.

Før

Halden sentrum: Sentrumsbebyggelsen på
nordsiden av elva er henvendt mot sør, og
har ikke sikt mot Nexans. Når det gjelder
arealene på østsiden av elva er det mest
interessant å undersøke om Nexansområdet er synlig fra områdene som er regulert til bevaringsområde kulturmiljø, som
området langs Skippergata og Sølvgata,
samt området rundt torget, øst for jernbanearealene:
Pga. åsene på nordsiden av fjorden er det
begrenset sikt fra bybebyggelsen langs
jernbanearealene til det eksisterende
Nexanstårnet.
Nexanstårnet har varierende synlighet fra
den bevaringsverdige bebyggelsen langs
Skippergata og Sølvgata, men er synlig
f.eks. fra krysset Festningsveien x Knardalsbakken.
I ny situasjon vil nytt tårn være synlig,
men på grunn av den slanke formen og
avstanden, vil ikke dette ha noe vesentlig
betydning for opplevelsen av
bylandskapet.

Etter

Etter

REMMEN OG RØD

SVINESUND
Dagens Nexanstårn vil ikke
være synlig fra Sponvika, men
det er synlig fra Gamle Svinesundsbrua (helt vest i hensynssone kulturmiljø). Nytt tårn vil
havne rett bak åsen, og vil ikke
være synlig.

Fra Remmendalen er det vurdert at
Nexansområdet ikke er synlig.

| Kilde: osloliving.blogg.no Fotgraf: Jørn P. Andersen,2018

Pga. åsen mellom Ravneberget og Nexans,
er det vurdert at dagens Nexansanlegg
ikke er synlig fra utsiktspunktet på Ravneberget. Nytt tårn vil heller ikke være
synlig.

Rød Herregård
Før

Remmen gård
Før

Før

Vest for Rød herregård finnes en skogkledd høyde som gjør at dagens Nexanstårn ikke er synlig fra herregården.
Fra sørlige del av landskapsområdet vest
for Remmendalen antas det at dagens
tårn ikke er synlig pga. åsene langs sjøen.
Nexanstårnet er synlig fra området rundt
Remmen gårdsanlegg, men pga. tårnets
slanke form, oppleves det i liten grad som
et forstyrrende element i opplevelsen av
landskapets særpreg. Dette gjelder også
for nytt tårn.
Etter

Eksisterende tårn er vurdert til
å ikke være synlig fra størstedelen av området (hele området er ikke befart.) Nytt tårn vil
havne bak flere åser, blant annet en ås sør for Halden fengsel. Før
Tårnet kan bli synlig fra enkelte
steder innenfor området, men
ikke av vesentlig betydning for
opplevelsen av landskapet
(Hele området er ikke befart,
og tårnet kan være synlig fra
de nordligste/høyest beliggende delene av området. Tårnet er
ikke synlig fra E6 eller Fv. 118).

Etter
Etter
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Etter

NÆRVIRKNING: FØR OG ETTER

BADESTRAND PÅ ISEBAKKE

LUNDESTAD KULTURLANDSKAP OG BERG KIRKE

ISEBAKKE BOLIGOMRÅDE

Det eksisterende tårnet på Nexans er ikke
synlig fra Berg kirke, men er synlig fra
sørsiden av prestegården, sør for kirken.
Landskapsrommet på Lundestad består
av vegetasjon og bebyggelse som er knyttet til kulturlandskapet som jordbruksområde. Pga. de omsluttende åsene er ikke
bebyggelse fra tilliggende områder synlig
fra landskapsrommet.

Før

Det er derfor ingen elementer som bryter
opplevelsen av et stort og enhetlig kulturlandskap. Et unntak er at det eksisterende Nexanstårnet som bla. er synlig fra
Lundestad gård, men pga. tårnets slanke
form, oppleves det i liten grad som et forstyrrende element. Det vurderes at lokalt
vil silotårnet på Lundestad oppleves som
et mer fremtrende og større fremmedelement i landskapet enn Nexanstårnet.

Før

Etter (tårnet er godt synlig, men vil stedvis havne
bak vegetasjon)

Eksisterende og nytt tårn er godt synlig
fra flere steder i Isebakke boligområde.
Nytt tårn vil bli noe mer visuelt framtredene en eksisterende tårn.

Etter

Etter
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Før

NÆRVIRKNING FRA RINGDALSFJORDEN

NÆRVIRKNING FRA SVERIGE

Hjørnestensbedriften er allerede et lokalt
landemerke sett fra sjøsiden. Dagens tårn
rager godt over de bakenforliggende åser,
mens resten av anlegget innordner seg
landskapet bak.
Før
Før

Supplerende anlegg og tårn, vil likeså
være godt synlig og lesbart som et industrianlegg knyttet til Ringdalsfjorden.
Etter
Etter
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På grunn av Covid 19-restriksjoner er ble
det ikke anledning til å befare svensk side
av fjorden. Grunnlag for visualisering er
hentet fra Google Earth. Analysen viser
som antatt at konsekvenser av anleggsutvidelsen sett fra landsiden i Sverige, vil
være ganske tilsvarende som visualiseringen fra Ringdalsfjorden: Det nye tårnet
vil tydelig leses, likesom dagens anlegg er
godt synlig sett over den trange fjorden.

FRILUFTSOMRÅDER: FØR OG ETTER

Sett fra fotrute nord for Nexans, er
toppen av dagens Nexanstårn godt
synlig.

Sett fra utsiktspunktet Hjelmkollen,
er dagens Nexansanlegg godt synlig
i det fjerne. Anlegget forstyrrer ikke
horisontlinjen og landskapsopplevelsen fra friluftsområdet.

Skysskafferen ligger på en odde ved
fjorden sørøst for Nexansområdet.
Av anlegget, er det eksisterende tårn
som synes i det fjerne.

Fra det nærliggende utsiktspunktet
Ravneberget øst for Nexans, er dagens industriområde framtredende.
Hjelmkollen
Før

FJERNVIRKNING SKYSSKAFFEREN
(VIKTIG FRILUFTSOMRÅDE)

NÆRVIRKNING FOTRUTE NORD FOR
NEXANS

Fotrute nord for Nexans
Før
Skysskafferen
Før

Ravneberget
Før

Utvidelse av Nexansanlegget og
nytt tårn, forstyrrer fortsatt ikke
horisontlinjen fra standpunkt på
Hjelmkollen.

Etter
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Det nye tårnet vil bli visuelt mer
fremtredende enn det eksisterende,
sett fra Skyskafferen.
Etter

Etter

Etter
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På grunn av terrenget, vil det nye tårnet bli mindre synlig enn eksisterende
tårn, sett fra standpunkt på fotrute
nord for Nexans.

Etter utvidelsen, er det nytt tårn som
blir visuelt mest framtredende sammen med det eksisterende tårnet.
Den totale endringen av landskapsrommet vurderes ikke som veldig stor,
ettersom det allerede finnes et stort
anlegg på Nexans-tomten. Utvidelsen
skjer innenfor dagens gråarealer.

OPPSUMMERING
Landskapsrommene
Haldenområdet kategoriseres under
landskapsregion «Leirfjordbygdene på
Østlandet». Denne landskapsregionen
karakteriseres av store slettelandskap
oppstykket av lave åser som skaper
større og mindre landskapsrom. Kulturlandskapet er blant landets beste
jordbruksområder. Puschmann, Oskar
(2005).

åser, påvirkes disse miljøene lite eller
ubetydelig.

Hjørnesteinsbedriften Nexans ligger på
en gråareal-odde langs den smale Ringdalsfjorden som utgjør grense mellom
Norge og Sverige. De omkringliggende
åsene, er tett skogbevokste.

Utvidelsen av anlegget vil gi et visuelt
tillegg til opplevelsen av industrianlegg
ved fjorden og fra friluftsområder omkring. Det vurderes imidlertid at dagens
industrianlegg allerede gir mye av den
samme opplevelsen i landskapsrommet.
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Analysen viser at på grunn av topografi
og landskapsformen med de skogkledde

Konklusjon
Nexans utvider sin allerede eksisterende kabelfabrikk innenfor industriregulert område som også er avsatt til videre
industriområde i kommuneplanen. Utvidelsen vil ha størst landskapsvirkning
sett fra Ringdalsfjorden og den svenske
landsiden. Det er særlig det nye tårnet
som står fram visuelt ved studier av
nærvirkning av anlegget. Fjernvirkning
fra de viktige kulturmiljøene i regionen,
vil være liten eller ingen. Totalt sett, finnes landskapsvirkningene for anlegget å
være akseptable.
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Utvidelse av Nexans, vurdert virkning på
landskapsrommet
”I noe avstand fra planområdet, er det
flere regionalt og nasjonalt viktig landskap/kulturmiljøer. Viken fylkeskommune,
varslingsinnspill. I landskapsanalysen,
er det lagt vekt på å svare ut fjernvirkningen fra miljøene som er fremhevet
av fylkeskommunen: Berg kirke, Svinesund, Remmenområdet og Rød herregård, Halden by med Fredriksten festning, Viksletta og Jellhaug.

Dagens industrianlegg med et 128
meter høyt tårn, er mest synlig fra
Ringdalsfjorden og friluftsområder ved
denne. Ved utvidelse med et nytt bygg,
samt supplerende kabeltårn på 155
meter, vil det nye tårnet bli det mest
framtredende i nærvirkningsanalyser.
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