Områderegulering nr. 92-2 Teie sentrum

Konsekvensvurdering

Bevaringsverdig bebyggelse på Teie
1.0 Innledning
I forbindelse med områdeplanen for utviklingen av Teie sentrum, er det utarbeidet en
vurdering for deltemaet bevaringsverdig bebyggelse. Formålet med vurderingen er å belyse
nyere tids kulturminner og kulturmiljøer innenfor planområdet, samt belyse konsekvensene
den nye områdeplanen vil ha for kulturminnene/kulturmiljøet.
Det har under prosessen vært avholdt møte med Vestfold fylkeskommune, v/Anne Merete
Knudsen, (juni 2010),samt at lokalhistoriker Thore Holm, leder av Nøtterøy Historielag, har
bidratt med informasjon.

2.0 Forutsetninger – metoder
Vurderingene av bevaringsverdi er foretatt på grunnlag av utvendig besiktigelse.
Dette er sammenholdt med aldersangivelsene i SEFRAK-registeret samt dateringen av de
ulike bygningene.
Verdisetting av kulturmiljøenes verdier er basert på kriterier fra Statens Vegvesen håndbok
H140, (Statens Vegvesen 2006).
Følgende delverdier og kriterier er benyttet i vurderingen av bevaringsverdi:
Kriterier knyttet til kilde- / kunnskapsverdi
· Representativitet (sjeldenhet, typiskhet)
· Sammenheng / miljø
· Autentisitet (sannhet, opprinnelighet, ekthet)
· Fysisk tilstand
Kriterier knyttet til opplevelsesverdi
· Sammenheng / miljø
· Identitet / symbol
· Arkitektonisk / kunstnerisk kvalitet
a) Stor bevaringsverdi
· Denne kategorien omfatter miljøer som samfunnet ser på som udiskutabelt
bevaringsverdige, og som er tett knyttet til Teies identitet og historiske utvikling.
· Det er et enhetlig miljø som er et sjeldent eller særlig godt eksempel på epoken.
· Kulturmiljøet inneholder bygninger med spesielt store arkitektoniske kvaliteter og/eller
av svært stor kulturhistorisk betydning.
b) Middels bevaringsverdi
· Miljøet er representativt for epoken, men ikke lenger vanlig.
· Miljøet inneholder bygninger med arkitektoniske kvaliteter og/eller kulturhistorisk
betydning
En del av bebyggelsen oppført i første del av 1900-tallet er innlemmet i kategorien for
middels bevaringsverdi. Bygningstypene og bygningsmiljøet fra denne tiden anses som

såpass viktig at kategorien også omfatter enkelte bygninger som har svekket autentisitet og
miljøsammenheng.
c) Liten bevaringsverdi
· Miljøet er vanlig forekommende eller er fragmentert.
· Miljøet inneholder bygninger som har begrenset kulturhistorisk betydning.
· I noen av bygningsmiljøene har størstedelen av bygningene gjennomgått
moderniseringer, fasadeendringer og påbygg/tilbygg.

3.0 Bakgrunn
Teie er et villa- og tettstedsområde som i øst avgrenses av fjorden og Ørsnesalléen, i sør av
Frogner og åskammen bak Vestfjordveien, mens det i vest avgrenses av et høydedrag mot
idrettsanlegg og skoleanlegg. Teieområdet, i sin helhet, var utmark til Teie hovedgård frem til
siste del halvdel av 1800-tallet. Da ble det satt i gang en regulering av tomter, og
utbyggingen tok til. En ny epoke og ny historie fikk prege området. Husene er bygget i
sveitser, jugend, empire og funksjonalistisk stil.
I 1921 ble det vedtatt en reguleringsplan for Teie basert på kommuneingeniør Arthur Røeds
forslag til ”Nøtterø haveby”. Forslaget til reguleringsplanen med egne byggeforskrifter ble
vedtatt uten protester. Vi kan i dag spore mange av hans planer i utbyggingen og i
veistrukturen.

4.0 Teie generelt
Vestre del av Teie består i hovedsak av villabebyggelse av ulik alder, som stilmessig
representerer utviklingen fra sveitserstilen omkring 1900 og annen byggeskikk frem til i dag.
Teie vest fremstår som et miljø med innslag av kulturminner fra ulike epoker som viser
områdets kulturhistoriske utvikling.
Teies nordøstlige del utgjorde deler av utmarka til Teie hovedgård frem til siste del av 1800tallet, som det etter hvert ble regulert tomter av. Området består av store villatomter som

hovedsakelig ble utbygd fra slutten av 1800-tallet frem til ca. 1940. Hus i jugendstil og
funksjonalistisk stil med store frodige hager og grøntområder preger området.
Teies nordre del, fremstår som et kulturhistorisk velstående miljø med helhetlig karakter.
Flere av bygningene har stor arkitektonisk verdi.
4.1 Kulturmiljø 1 : Nøtterøyveien
På østsiden av Nøtterøveien, fra Kanalbroen og mot Teie veidele, ligger store villaområder.
De fleste av boligene er bygd under første halvdel av 1900-tallet og enkelte av dem er svært
gode eksempler på funksjonalistisk arkitektur. Nøtterøveien (FV308) er sterkt trafikkert,
hvilket bidrar til forringelse av den estetiske og miljømessige opplevelsen av området.
Innenfor planavgrensningen er det flere bygninger som må karakteriseres som
bevaringsverdige på grunn av deres arkitektoniske verdi og dets miljø.
Bevaringsverdi: middels
Konsekvens av planen: Utvidelse av Nøtterøveien medfører en redusert opplevelsesverdi av
kulturmiljøet langs veien. Villaområdet mister store hageareal som følge av planen.

Eksempel på enebolig i funksjonalistisk stil i Nøtterøveien.

4.2 Kulturmiljø 2: Ørsnesalleen, fra øst til kryss Smidsrødveien
Ørsnesalleen gir en imponerende opplevelse med sine store sveitservillaer bak lønnealleer.
Den delen av Ørsnesallen som inngår i reguleringsplanen for Teie sentrum består i hovedsak
av næringsbygninger, som er ombygd og renovert, og bygningene anses å ha liten
bevaringsverdi. Gateløpet Ørsnesalléen, representerer et viktig plangrep fra reguleringsplan
for Nøtterø Haveby.
Bevaringsverdi: liten til middels
Konsekvens av planen: Det planlegges ingen nye tiltak i denne delen av Ørsnesalléen.
Områdeplanen medfører få konsekvenser for kulturmiljøet.
4.3 Kulturmiljø 3: Teie torv
I tillegg til kommunesenteret Borgheim, utgjør Teie torv et viktig visuelt og sosialt knutepunkt
på Nøtterøy. Torvet omkranses av både butikker, kafeer, bank og kirke. I sin tid utgjorde
dette et område av Teie hovedgårds utmark. Torvet ble til som en viktig del av

reguleringsplanen av 1921, og de første bygningene i tilknytning til det, ble reist på slutten av
1920-tallet, disse anses å ha en middels bevaringsverdi.
Teie torv er et interessant kulturhistorisk bidrag til utbyggingen av villaområder og
næringsmessige knutepunkter på 1900-tallet. Torvets opprinnelige miljø påvirkes av nyere
arkitektur, bilisme og parkeringsplasser.
Ørsnesallen, vest for krysset med Smidsrødveien, kan i dag oppleves som en barriere med
all biltrafikk, og den innskrenker torvets opprinnelige størrelse.

Bevaringsverdi: liten/middels
Konsekvens av planen: Områdeplanen legger opp til å beholde gjennomgangstrafikken av
biler langs denne delen av Ørsnesalléen, samt beholde deler av torvet til parkering. Torvet
får et kombinert formål gatetun/parkering. Planen har således positiv konsekvens for torvet
ved at deler av parkeringen på torvet fjernes.
4.4 Kulturmiljø 4: Kirkeveien/Gamleveien
Langs Nøtterøveien, og Kirkeveien, står det typiske, funksjonalistiske hus på rekke og rad.
Etter hvert blir bebyggelsen mer blandet og på vestre side av veien dukker det opp eldre
trehus. Området Kirkeveien/Gamleveien består hovedsaklig av boliger bygd i løpet av 1800tallet, og representerer et vidt spekter av byggeskikk fra det århundret. Noen av husene er
sterkt ombygd, andre er dårlig vedlikeholdt, og få av dem har beholdt sin opprinnelige
arkitektoniske stil.
Bevaringsverdi: liten
Bygningene på østsiden av Kirkeveien, rett syd for veidele Kirkeveien/Smidsrødveien, må
ses i sammenheng med bygningsmiljøet på østsiden av Nøtterøveien. Flere av bygningene
er godt bevart. Bygningsmiljøet representerer på mange måter ”Nøtterø haveby”, det grønne
villastrøket som er typisk for Teie og Nøtterøy. Bygningsmiljøet har en klart bevart struktur.
Flere av villaene har endret funksjon fra bolig til næringsformål.
Bevaringsverdi: Middels

Konsekvens av planen: Planen medfører beslagleggelse av større deler av hagene til
arealformålet vei. Området har i dag mye trafikk og støy, og en utvidelse av fylkesveien vil
medføre en ytterligere redusering av verdi.
4.5 Kulturmiljø 5: Ekeberg
Ekeberg ligger i Grindstukrysset, vest for Kirkeveien. Den store villaen med tilhørende
hage/park er et viktig symbol på den velstand som ble skapt av byens skipsredere i
begynnelsen av 1900-tallet. Huset er bygd i 1928 og var opprinnelig skipsreder Thorvald
Bergs privatbolig. Eiendommen eies i dag av Nøtterøy kommune og brukes som aktivitet- og
dagsenter samt restaurantvirksomhet. Bygningen med tilhørende anlegg representerer både
arkitektoniske, næringshistoriske og kulturhistoriske faktorer av bevaringsverdi.
Bevaringsverdi: middels
Konsekvens av planen: Planen beslaglegger en mindre del av hagen. Eksisterende grønne
buffersone mot Kirkeveien beholdes.
4.6 Kulturmiljø 6: Smidsrødveien, syd for Engveien
Bebyggelsen er preget av jugendstil og funksjonalistiske trekk.
Mange av husene er bygd tidlig på 1920-tallet og har mansardtak eller halvvalmet tak.
Krysspostvinduene hvorav de to øverste rutene er småsprosset er typiske jugendtrekk.
Jugendstilen på noen av husene er nødvendigvis ikke rendyrket, men den er likevel typisk.
Enkelte av inngangspartiene, med organiske buer, er også gode eksempler.
Blant byggherrene på 1920-tallet har det antageligvis vært mange med maritim tilknytning,
som for eksempel sjøkapteiner og hvalskyttere.
Bygningenes plassering representerer et viktig, historisk plangrep. Det var i
reguleringsplanen for Nøtterø Haveby planlagt en stor rundkjøring ved krysset
Smidsrødveien/Øgårdsveien med dobbelt trerekke langs Smidsrødveien. Stedet kalles
fortsatt for ”Eika”. Bebyggelsen rundt den planlagte rundkjøringen ligger i dag slik den ble
planlagt i 1921.
Bevaringsverdi: middels

Konsekvens av planen:
Utvidelse av Smidsrødveien reduserer viktige, grønne hager.

5.0 Oppsummering av verdivurderingene
Generelt er kulturminnene og kulturmiljøene under press som følge av utbygging, i mindre
grad utsatt for forfall og ødeleggelse pga dårlig vedlikehold. I fylkesdelplan Kulturarv i en ny
tid er et av delmålene at kulturminner og kulturmiljøer skal styrke stedsidentitet og tilhørighet
og gi forståelse og rike opplevelser av Vestfolds mangfold og særpreg.
Ønsket om å bevare og pleie kulturmiljøer er stigende, men her er det kompliserte forhold
rundt beslutningsprosedyrer og også en forholdsvis stor grad av interessemotsetninger.
Nyere tids kulturminner har en svakere beskyttelse gjennom lovverk og forvaltning enn
kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder. Dette gjør for eksempel bygninger mer utsatt
for ombygninger og andre typer endringer. I neste rekke kan dette medføre til endringer av
hele bygningsmiljø.
Teie som helhet fremstår som et kulturhistorisk velstående miljø med helhetlig karakter.
Mektige eiendommer omgitt av frodige hager preger bygningsmiljøet.
Det er søkt å bevare det visuelle uttrykket av ”Nøtterø Haveby” derfor er det primært anbefalt
bevaring av bygningsmiljøet langs hovedårene, Nøtterøveien, Kirkeveien og Smidsrødveien.
Flere av bygningene er godt bevarte, og er gode representanter for ulike stilarter.
Hver for seg er enkelte av bygningene/bygningsmiljøene vurdert til middels bevaringsverdi,
samlet sett representerer de et kulturhistorisk miljø med høy bevaringsverdi.
6.0 Forslag til avbøtende tiltak
Det bør generelt søkes å unngå at veitraséer bygges tett opp til kulturmiljøer og
enkeltminner. Det synes samtidig uunngåelig at utbedring av fylkesveiene vil tangere eller gå
innenfor de definerte kulturmiljøene. Generelle avbøtende tiltak vil være en detaljert
planlegging av traséene slik at de i størst mulig grad tilpasses kulturmiljøene, eventuelt kan
man forsterke det gamle kulturmiljøet med å anlegge trerekker som planlagt i planen Nøtterø
Haveby fra 1921. Dette vil styrke det visuelle uttrykket av en haveby og kompensere noe for
arealbeslaget av hagene.

