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SAMMENDRAG 

 

Sleipner Motor AS ønsker å utvikle eiendommene Bruket 23 og 29 i Fredrikstad til et egnet sted for sin 

virksomhet. I den anledning er det her utarbeidet konsekvensutredning for kulturminner og 

kulturmiljø i henhold til planprogrammet vedtatt 22.06.2018 av bystyret. Det er kun lagt fram ett 

planalternativ i tillegg til utredningsalternativet 0. Planforslag 1 innebærer at et lagerbygg kalt bygning 

A i rapporten, omtalt som Bruket, rives. Fylkeskommunen ved Kulturminneseksjonen vurderer at 

Bruket har høy verneverdi som kulturminne ved at det er et symbol for Plankebyen Fredrikstad og 

sagbrukstida, en av de viktigste næringene for Fredrikstad og regionen historisk sett. Byantikvaren i 

Fredrikstad kommune vurderer Bruket som et viktig kulturminne som ikke bør rives. I rapporten her 

beskrives kulturminnene innenfor planområder og kulturminner med vern eller nasjonal interesse i 

nærområdet. Kulturminner med tilknytning til sagbrukstida i Nedre Glomma-regionen omtales. 

Bygning A vurderes i konsekvensutredningen til å ha høy symbolverdi i lokal og regional sammenheng 

ved at den bidrar til å minne oss om sagbrukene på Gressvik og andre steder langs Glomma. Den 

vurderes å ha middels kunnskapsverdi da den har få fysiske trekk som direkte forteller om 

sagbrukstida. Den ble oppført i 1954 etter at sagbruksvirksomheten gikk mot slutten.  

Planforslag 1 gir middels til høy negativ konsekvens. Arkivmessig bevaring er beskrevet som 

avbøtende tiltak. Flytting av Bygning A kan også være et avbøtende tiltak. 
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1. INNLEDNING 
WSP Engineering fikk i 2018 oppdrag av WSP Norge å utarbeide konsekvensutredning for kulturminner og 

kulturmiljø i forbindelse med arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredning for Bruket 23 og 29 i 

Fredrikstad. Etter innsending av samlet konsekvensutredning for alle fag med fagrapportene vedlagt så 

fylkeskommunen behov for oppdatering av rapporten for å sikre et godt nok beslutningsgrunnlag ved 

politisk behandling av planforslaget. Det er gjennomført et møte mellom forslagsstiller for planalternativ 1 

Sleipner Motor, plankyndig WSP, kulturminnerådgiver Ellen M Devold i Kulturminnehjelp, Fredrikstad 

kommune og Østfold fylkeskommune om hvilke krav rapporten skal imøtekomme. Revisjon av rapporten er 

utført av Kulturminnehjelp med KS fra WSP. 

2. OPPDRAGSFORSTÅELSE 
I henhold til fastsatt planprogram vedtatt av Bystyret i Fredrikstad 22.06.2018 skal følgende vurderes for 

tema kulturminner og kulturmiljø: 

Verdivurdering av kulturminner og kulturhistorien innenfor planområdet. Kulturminnene og kulturmiljøets 

verneverdi vurderes i regionalt og nasjonalt perspektiv, samt hvilken betydning det har for Gressvik som 

lokalsamfunn. 

Vurderingen må ses i forhold til arbeidet med kulturminneplan for Fredrikstad og gi en vurdering av hvilke 

bygninger som står igjen etter sagbrukene i Nedre Glomma regionen. 

Vurdere hvilke omfang og konsekvenser de to alternativene har for kulturminnenes og kulturmiljøets 

kulturhistoriske verdi, sett i forhold til formålet med vernet og hvordan arealbruksendringer påvirker 

kulturminne og kulturmiljøet. 

I planprogrammets tabell side 33 omtales undersøkelse og utredning samlet. Det er ikke etterspurt egne 

spørsmål som skal undersøkes og det er her kun konsekvenser av tiltakene som er vurdert. 
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3. ALTERNATIV 0 – REFERANSEALTERNATIV  
 

  

  

 

Alternative 0 defineres som videreføring av eksisterende situasjon, da enhver større utvikling av 

eiendommene vil forutsette utarbeidelse av reguleringsplan. Alternativ 0 er kun et utredningsalternativ, 

ikke et planalternativ. 

 

  

Utsnitt av eiendomskart der eksisterende bebyggelse 

innenfor planområdet er markert i blått.  Kilde: 

Planprogrammet side 28. 

Flyfoto Kartutsnitt som markerer analyseområdet.  
Kilde: WSP Norge. 
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4. PLANALTERNATIV 1 – FORSLAGSSTILLERS ALTERNATIV 
 

 

                    Flyfoto med nytt bygg tegnet inn. Kilde: AART arkitekter. 

  

                         Situasjonsplan i forslag ny bebyggelse planalternativ 1 Kilde: AART arkitekter. 
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    Forslag til ny bebyggelse, snitt og oppriss. Kilde: AART arkitekter. 

Planforslag 1 omfatter regulering for et nytt produksjonslokale med tilhørende testanlegg, samt 

administrative funksjoner. Forslagsstillers hovedprodukt thrustere må testes i vann. Bruket på Gressvik har 

en beliggenhet og størrelse som gir mulighet for å bygge et produksjonslokale med testanlegg i nærheten 

av vann. Etablering av næringsbygg på eiendommene innebærer at dagens bebyggelse må rives. Dette 

inkluderer rivning av lageret på ”Bruket”, som er angitt med Hensynsone H570_56 – bevaring av 

bygningsmiljø i gjeldende Kommunedelplan for Fredrikstad byområde – sentrumsplan 2011-2023. 

Eksisterende trafo på området må mest sannsynlig flyttes. 

Planområdet omfatter område for bebyggelse og anlegg, næring (BN), samt felles avkjørsel for å sikre 

atkomst til planområdet og naboeiendom Bruket 17, gnr/bnr 48/234. Veien Bruket reguleres til kjøreveg 

(SKV) og fortau (SF). Arealet i Vesterelva reguleres til Bruk og vern av sjø og vassdrag, ferdsel (VFE). 

Forslagsstiller ønsker å legge til rette for oppføring av næringsbygg på omlag 13 200 m2 BRA, fordelt på 2 

etasjer. Bygningen er tenkt utført med en høy 1.etasje med produksjonslokaler og en lavere 2.etasje med 

kontorer. Bygningen plasseres slik at gulvnivå i 1.etasje ligger over flomgrensen på 2,5 m. Det er tenkt flatt 

tak på bygningen, og det foreslås en total byggehøyde på maksimalt 13 m, dette tilsvarer gesimshøyde på 

kote +15,5. Begrensninger gjelder ikke mindre oppbygg på tak som ventilasjonsrom, heishus og liknende. 

Planforslag 1 foreslår at det tillates å oppføre inntil 17 000 m2 BRA. Dette inkluderer areal i 

parkeringsanlegg og parkering på bakken. 

Planlagt nybygg har en lang fasade på 105 meter mot elva. Dagens bygning har en fasade på 93 meter mot 

elva. 

5. METODE 

5.1. METODE FOR VURDERING AV KULTURHISTORISKE VERDIER 

Som grunnlag for verdivurderingen av kulturminner er vanlig praksis i norsk sammenheng og 

Riksantikvarens rettleder Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar, rapport nr. 31-2003 benyttet. 

I vurdering av de kulturhistoriske verdiene er det tatt utgangspunkt i Riksantikvarens veiledere om 

verdisetting av kulturminner og kulturmiljøer: 

Kunnskapsverdier: Hvilke kunnskaper kan kulturminnet gi oss? Kulturminnene har en særlig betydning som 

kilde til kunnskap om og forståelse av fortiden. Dette kan gjelde ulike forhold som kulturminnenes 
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opprinnelse, bruk og betydning for menneskers liv, tro og samfunnsforhold generelt og interaksjonen 

mellom menneske og natur. 

Opplevelsesverdier: Hvilke opplevelser kan kulturminnet gi oss? Opplevelsesverdiene er knyttet til 

allmenhetens eller ulike gruppers opplevelser og kan slik sett sies å ha en mer personlig forankring enn 

kunnskapsverdiene. Mange av opplevelsesverdiene er knyttet til hvordan kulturminnene påvirker oss som 

mennesker og som fellesskap. 

Bruksverdier: Hva kan vi bruke kulturminnet til? Kulturminnene kan knyttes til videreføring av dagens bruk 

og danne grunnlag for ny verdiskaping og endret bruk, der verdiene både kan ivaretas og økes. Verdiene 

kan imidlertid også reduseres gjennom manglende eller feilaktig bruk.  

5.2. KONSEKVENSUTREDNING 

Det henvises i planprogrammet til Statens vegvesens håndbok V712:2018 Konsekvensanalyser og metodikk 

for ikke-prissatte konsekvenser som metode for denne konsekvensutredningen.  

Kulturminnene og kulturmiljøet avgrenses. Kulturminnenes verneverdier fastsettes. Omfang av det 

planlagte tiltakets påvirkning vurderes. Konsekvensen av tiltaket for kulturminnene vurderes ved å se 

verneverdien og påvirkningen i sammenheng. Konsekvensen kan være positivt eller negativ eller 

ubetydelig. 

6. GJELDENDE PLANER OG ANTIKVARISKE MYNDIGHETERS VURDERINGER 
 

6.1. KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE – SENTRUMSPLAN 2011-2023 

Bruket er avsatt med formål: Næringsvirksomhet, samt angitt turveitrase langs veien Bruket.  Et område er 

avmerket som Hensynssoner: H570_56 kulturmiljø. 

 

Plan for Fredrikstad byområde. Utsnitt fra WEB 

kart. Planområdet er avmerket med stiplet 

strek. Kilde: Kartklient Fredrikstad kommune.  
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6.2. KULTURMINNEPLAN FOR ØSTFOLD 2010-2022 

I planen omtales tilgjengeliggjøring av kulturminner og informasjon om kulturminner i kapittel 6 og vern 

gjennom bruk og formidling av kulturminner i kapittel 7. Kulturminnenes verdi som ressurser for forståelse 

av historien og verdiskaping i fylket er med andre ord vektlagt i planen. Østfold fylkes ansvar for 

dokumentasjon av kulturminner knyttet til industri og næring er spesielt omtalt i kapittel 5.2.1. Planen 

omtaler dette som et viktig virkemiddel siden bevaring av store tekniske anlegg er krevende. 

I datagrunnlaget til fylkesplanens arealstrategi ble det i 2008 utpekt en rekke særlig verdifulle kulturmiljøer 

se side 115 i kulturminneplanen. Følgende er omtalt langs Glommavassdraget: 

25. Solbergfoss 26. Jutulbrua – Vamma 27. Leumevja – Eidsberg kirke – Valdisholm 28. Eidet, Sarpsfossen, 

Borregård og Hafslund (se pkt. A, Raet). Gamlebyen, Kogsten fort, Isegran og Cicignon-området.   

Kulturminner langs Glommavassdraget er omtalt og det påpekes av Østfold er et viktig industrifylke. 

Kulturminner i området ved Bruket på Gressvik er ikke spesielt omtalt. 

6.3. KULTURMINNEPLAN FOR FREDRIKSTAD 2019 

Fredrikstad kommune har startet arbeidet med kommunedelplan for kulturminner 2019-2027. Målet med 

planen er å styrke kulturminnevernet i Fredrikstad kommune som del av en helhetlig ressursforvaltning av 

kultur- og miljøverdier. På side 6 i høringsutkastet omtales «Den glemte byen» eller Plankebyen som 

oppsto ved industrialiseringen av byen i sagbrukstiden. Planen påpeker at det ikke er bevart et helhetlig 

område etter perioden. Videre påpekes det at Fredrikstad er i sterk endring og vekst noe som både bidrar 

til å true kulturminner og kulturmiljøer og som gir dem økt verdi for boligutvikling og kulturbasert næring.  

6.4. KULTURMINNER I OMRÅDET FRA NB REGISTRERET OG KULTURMINNESØK 

FMV og Jugentbyen Fredrikstad inngår i Riksantikvarens NB register over kulturmiljøer med nasjonale 

interesser i by. Deler av FMV er også regulert til bevaring etter Plan- og bygningsloven. Jugentbyen er 

omtalt i sentrumsplanen. 

 

Bruket er avmerket med et rødt kvadrat og FMV 

og Jugentbyen med brune felt. Gressvik kirke og 

Huth fort er vist med røde ringer. 

 Kilde illustrasjon: NB registeret, 

Kulturminnesøk og kirken.no. 



 

 1800874 Side 11 av 32 

6.5. REGULERING TIL BEVARING GRESSVIK 

 

 

6.6. ANTIKVARISK MYNDIGHET I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE OM BRUKET 

Østfold fylkeskommune frarådet å rive trebygningen, som de kaller «tørkehuset» på Gressvik Bruk, da 

bygningen har høy verneverdi for Fredrikstads historie. Trebygningen står igjen som symbol fra 

plankebyepoken i Fredrikstad på midten av 1800-tallet, selv om bygningen slik den står i dag ble gjenreist 

etter en brann på 1950-tallet. Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune framhever at bygningen ikke 

må sees på som et frittstående skur, men heller som et viktig symbol for Plankebyens historie. 

Fylkeskonservatoren understreker at bygningen i gjeldende kommunedelplan for Fredrikstad byområde/ 

Sentrumsplan er omfattet av et rivningsforbud. Dette gjelder både ved den angitte hensynsonen og ved 

den generelle bestemmelsen om vern av kulturhistoriske verdier. 

6.7. BYANTIKVAREN I FREDRIKSTAD OM BRUKET 

Byantikvaren understreker at trelastindustrien lang Glomma og ved Gressvik spesielt har kulturhistorisk 

sammenheng med områder lenger opp langs vassdraget siden både trevirke og arbeidsfolk kom fra 

områder lenger opp og det var økonomisk og sosial kontakt. Byantikvarens vurdering av trebygningen er at 

selv om den er fra 1950-tallet har den bygningsmessige trekk likt tidligere tiders byggeskikk. De vurderer 

den som et viktig kulturminne, som ikke bør rives.  

 

Gressvik sentrum er i plan av 1986 regulert til 

bevaring. Vist med loddrett skravur i kartet. 

Kilde: https://geo.fredrikstad.kommune.no 
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7. KULTURHISTORISK SAMMENHENG 

7.1. KULTURMINNER FRA SAGBRUKSTIDEN LOKALT 

Planprogrammet etterspør omtale av hvilke bygninger som står igjen etter sagbrukene i Nedre Glomma 

regionen. 

Lisleby Bruk ble etablert som dampsagbruk av Søren Wiese i 1862. Året etter ble det damphøvleri. Lisleby 

Bruk var det tredje største sagbruket i distriktet. De fleste sporene etter sagbruket er i dag borte, men det 

finnes noen få gjenværende rester nord for Lislebystranda. I 2015 ble et tørkehus fra Lisleby Bruk flyttet til 

Isegran. Det er et av de siste tørkeskurene som er igjen fra trelasttiden i Fredrikstad.  

På Torp og Moum ble det etablert flere sagbruk og teglverk. Nordre Torp Teglverk (nærmest Torpeberget) 

og Gimle Teglverk (naboeiendom i nord) ble begge anlagt på starten av 1890- tallet. 500 meter lenger nede 

langs elva lå Torp Bruk med både sagbruk og teglverk. Det som er igjen av gamle fabrikkbygninger her 

huser i dag ny industri-/nærings-virksomhet. Det er også en mindre teglbygning fra sagbruket. Sporene 

etter de øvrige virksomhetene i dette området er borte. 

På Kiærs bruk og Hauge Bruk er det også to mindre bygninger fra trelastindustrien.  

Andre virksomheter hadde tilknytning til sagbrukene ved at de leverte dampmaskiner eller annet til 

brukene. 

Fredrikstad mekaniske verksted (FMV) er et av disse. FMV ble grunnlagt som Fredrikstad Mekaniske 

Værksted i 1870 og ligger øst for Bruket 23 og 29, se illustrasjon i kapittel 6.4. 

FMV ble anlagt som servicebedrift for sagbrukene og som leverandør av verkstedtjenester til det øvrige 

næringslivet i nedre Glommaregionen. I dag blir FMV husket som et skipsverft og som en av de største 

arbeidsplassene i Norge. Bygninger og anlegg er bevart og deler av dette er regulert til bevaring. 
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7.2. KULTURMINNER FRA SAGBRUKSTIDEN: REGIONALT 

Allerede på 1600-tallet ble det skåret tømmer på Sanne og Soli Brug. I perioden 1860-1880 var bruket Nord-

Europas største, med 22 oppgangssager og ca. 600 arbeidere. I 1925 ble driften nedlagt. I 1975 ble det 

overtatt og restaurert. Soli Brug fremstår i dag som et tun med 8 bevarte hus og sagbruksruiner ved 

Ågårdselva. 

 

Moum bruk 

Hauge bruk 

Torp bruk 

 

 

Lisleby bruk 

 

 

Gressvik bruk og Bruket 

 

Isegran 

 

Oversikt over sagbruk lokalt. 

 

 

 

 

Soli Brug ligger ved Ågårdselva nordvest for 

Sarpsborg.  

Kilde: Gule sider kart. 
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7.3. KULTURMINNER FRA SAGBRUKSTIDEN: NASJONALT 

Spillum Dampsag og Høvleri ligger i Namsos kommune i nordre del av Trøndelag og er et fabrikkmiljø 

sammensatt av en større fabrikkbygning med flere produksjonstrinn, tilstøtende bygninger med 

støttefunksjoner som smie og lagerbygg, og en trallebane som binder anlegget sammen. I tillegg inngår to 

bygg med sosiale funksjoner. Det er ett av 15 prioriterte anlegg som er en del av bevaringsprogrammet for 

teknisk og industrielle kulturminner. 

Kistefos Træsliberi er lokalisert på vestsiden av Randselva i Jevnaker kommune i Oppland. Elva og fossen var 

premissgivende for fabrikkens plassering, da tilgangen til vann var en forutsetning både for transport av 

råvarer, kraftforsyning og produksjon av tremasse. Lokaliseringen av anlegget medførte behov for taubane 

for å kunne frakte ferdige produkter til nærmeste jernbane for videre transport. Anlegget er sammensatt av 

en fabrikkbygning, bygninger med støttefunksjoner og fagarbeider-, funksjonær-, og direktørbolig. Spor 

etter tidligere infrastruktur som taubane og kjerrat er også lesbare ved anlegget. 

  

Oversiktsbilde Spillum sag og høvleri t.v. og Kistefoss Træsliberi i dag Kisteforss museum t.h. Kilder: Google bilder og Google maps. 
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8. BESKRIVELSE AV KULTURMINNER I PLANOMRÅDET 
 

 

 

Bygningenes plassering på området. Kilder: Planprogrammet og WSP. 

Planområdet ligger på Gressvik, ved innseilingsleden i Vesterelva, rett overfor Fredrikstad Mekaniske 

Verksted. Planområdet ligger i et etablert nærings- og industriområde på flaten langs sjøen, tidligere 

Gressvik Bruk. Det er ca. 1,5 km i luftlinje til Fredrikstad sentrum. I nord grenser planområdet til 

småbåthavnen Gressvik Marina, med et inntilliggende nylig regulert boligområde. I vest, på høyden som 

kalles Lenafjellet, ligger boligområder og naturområder. Området langs sjøen på Gressvik består av lager- 

og verkstedbygninger og småbåthavner. Det er et industriområde med næringsbygg på grus- og asfaltflater, 

stedvis utfylte arealer.  

Bebyggelsen på eiendommen Bruket består av tre bygninger som er bygget mellom 1950 og 1970-tallet. I 

1954 ble lagerbygget (A) oppført etter at en eldre bygning på samme sted brant. Trafokiosken (B) ble trolig 

oppført på 1940-tallet. Mekanisk verksted (C) ble oppført i 1975. Omkring bygningene er det arealer for 

inn- og uttransport. 

Tomten heller fra vest ned mot elva i øst. Deler av fjellet er sprengt bort, og tomten har store åpne arealer.  
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8.1. LAGERBYGGET – BYGNING A 

 

 

Lagerbygget, bygning A sett fra Gressvikfloa. Foto: Lars Ole Klavestad © Fylkeskonservatoren i Østfold. 

Lagerbygget ble bygget i 1954 etter at den gamle bygningen på stedet brant. Bygning A ble trolig bygget 

som et lagerhus for treplank der tilknytning til elven var viktig. Bygningsmassen ligger med langveggen 

langs elveløpet. Mot elven har bygningen et utstikkende tak i hele byggets lengde. Mot Gressvikfloa har 

bygningen en ark der det opprinnelig har vært et innløp som strakk seg halvveis inn i bygningen slik at varer 

kunne lastes over på pram og trekkes ut med slepebåt. Da denne bruken opphørte ble åpningen kledd inn 

og kanalen bygd over med tregulv. Bygningen har små vinduer langs fasadene og doble dører for inn- og 

utlasting i hver ende. Bygningen står på pæler av betong, og bygningskonstruksjonen er utført grovt 

bindingsverk på tradisjonelt vis. Enkelte trekk viser til førkrigs byggeskikk med grovt bindingsverk, 

sammenføyninger og tappeteknikker som fransk lås. Taket er tekket med rødmalt bølgeblikk fra nyere tid 

som ligger over eldre eternittplater. Vinduene ut mot Floa har sin opprinnelige plassering.  
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Bygning A sett fra vest. Foto: Ellen M. Devold, WSP. 

 

v   

T.v. bygning A sett mot øst med langfasaden mot elva og detaljbilde av grunnen med fundamenter samme sted. 

Foto: Ellen M. Devold, WSP. 
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Rester av eldre fundamenter sannsynlig etter tidligere kaianlegg eller de tidligere buene. Foto: Ellen M. Devold, WSP. 

 

Fasaden mot nordøst. Foto: Ellen M. Devold, WSP. 
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Interiør bygning A. Foto: Marthine Wibe, WSP. 

 

Interiør med overdekning over innhuket i gulvet mot elva. Foto: Ellen M. Devold, WSP. 
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8.2. TRAFOSTASJON – BYGNING B 

 

Trafostasjonen. Foto: Marthine Wibe, WSP. 

På tomten står også en trafostasjon som trolig ble oppført på 1940-tallet. Antakelig har den vært oppført i 

forbindelse med Gressvik Bruk, og antakelig da Sverre Kjølberg kjøpte bruket og etablerte Gressvik Bruks 

Interessentskap i 1936.  

Trafostasjonen er oppført i pusset teglstein på en murt grunnmur. Taket er flatt og tekket med plater. 

Vindusåpningene er blendet. På bilder fra 1954 har bygningen en etasje til og et valmtak.  
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8.3. VERKSTED – BYGNING C  

 

 

Verkstedet/garasjen. Foto: Google Maps 

Verkstedet ble oppført i 1975. Støpt grunnmur, med bærende vegger av rødmalt pusset mur, og et tilbygg i 

tre. Vinduene er ettfagsvinduer. På gavlveggene er det blåmalte garasjeporter fra nyere tid. Taket er av 

bølgeblikk.  

9. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET I SAMMENHENG MED OMGIVELSENE 

9.1. DAGENS LANDSKAP OG KULTURMILJØ PÅ GRESSVIK 

Innenfor planområdet lå det frem til på midten av 1950-tallet et sagbruk, Gressvik Bruk. På 1950-tallet 

brant flere av driftsbygningene, deriblant tørkehuset. I 1954 ble det oppført en ny bygning på samme 

plassen der det gamle tørkehuset lå. Lageret skal ha vært benyttet til lagring av trematerialer. Den nye 

lagerbygningen ble også brukt som transittlager for nye biler, og på 1970-tallet ble det benyttet til 

båtopplag. Planområdet ligger i et etablert nærings- og industriområde på flaten langs sjøen. Det er ca. 1,5 

km i luftlinje til Fredrikstad sentrum, men det er ca. 4 km å kjøre mellom Gressvik og sentrum. 

I nord grenser planområdet til småbåthavnen Gressvik Marina, med et inntilliggende nylig regulert 

boligområde. I vest, på høyden som kalles Lenafjellet, ligger boligområder og naturområder. 
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9.2. LANDSKAPSMESSIGE OG HISTORISKE HOVEDTREKK 

Allerede på 1500-tallet nevnes Gressvik som lagersted for trelast. I 1662 ble all handel samlet i byene og 

Fredrikstad fikk på denne tiden enerett til handel. I 1671 ble det bestemt at Gressvik lovlig kunne brukes 

som losse og lastested fordi Fredrikstad ikke hadde en god havn.  

Gjennom flere hundre år var det bare godseiere som disponerte fossekraft som hadde retten til å drive 

sagbruksvirksomhet. I distriktet var det bare eierne av Sarpefossen og Ågårdselva som hadde denne retten. 

I 1854 ble det vedtatt av Stortinget at trelastprivilegiene skulle oppheves, og at alle som ønsket skulle få 

drive trelastvirksomhet. 1 januar 1860 ble trelastprivilegiene opphevet, man kunne nå opprette dampsager 

uten kongens tillatelse.  

Tømmertransport foregikk ved fløting, og på grunn av beliggenheten ved utløpet av Glomma utviklet 

Fredrikstad seg til å bli en av de største og viktigste trelastbyene i Norge. Fredrikstad fikk etter hvert navnet 

Plankebyen. Med de moderne dampsagene var man ikke lenger avhengig av fossekraft for å sage tømmer. 

Dampsager kunne nå oppføres langs elvebredden hvor sagbruk, opplagstomter og teglverk lå på rad og 

rekke langs begge sider av elvebredden fra Valle og Moum i nordøst til Fjeldskilen i sørvest. Tørkehusene 

for tørking av plank lå tett ut mot kaia, slik at plank kunne lastes og losses. De utgjorde en sentral del av 

bygningsmassen på brukene. Tørkehusene ble bygget ut fra gamle byggetradisjoner, og ofte av enkle 

materialer. Andre ble mer tilpasset byggeteknikken i tiden. Av og til ble brukene herjet av brann, da ble nye 

tilsvarende bygninger oppført på samme plassen.   

Mellom 1860 og 1896 ble det etablert 16 sagbruk i Fredrikstad. I tiden frem mot 1900-tallet skulle 

sagbruksindustrien forandre byen fullstendig. På relativt kort tid ble den lille handels- og sjøfartsbyen til en 

av landets viktigste industribyer. Trelastindustrien førte til at Fredrikstad i 1875 var blitt landets tredje 

største eksporthavn, noe som ga ringvirkninger til andre næringer. Fredrikstad Mekaniske Værksted ble 

startet i 1869 som filial for Myrens Værksted i Kristiania. Verkstedet leverte bl.a. dampmaskiner, 

reservedeler og sagrammer til trelastindustrien. Kjemisk industri fulgte i kjølvannet av trelasten, og 

handels- og servicevirksomhet likeså. I mellomkrigstiden skiftet byens industri karakter. Sten- og 

trelastindustrien som hadde vært helt dominerende i Fredrikstad ble nå erstattet av langt mer variert 

industriell virksomhet. Plassproblemer i bykjernen, havne- og transportforhold gjorde det naturlig å 

konsentrere ny industri til spesielle industriområder. Industrien er i dag konsentrert til næringsområder 

utenfor bykjernen. Fra industriperioden som utviklet seg på 1860-tallet og utover 1900-tallet er nesten 

ingen kulturminner bevart.  

9.3. GRESSVIK BRUK 

 Etter at trelastprivilegiene ble opphevet i 1860 etablerte Julius Nicolai Jacobsen Gressvik Bruk. Jacobsen 

hadde bakgrunn fra trelasthandlermiljøet i Drammen, og siden 1853 hadde han drevet trelast i Fredrikstad. 

På 1850-tallet kjøpte Jacobsen strandarealene av Gressvik gård i Onsøy. I Onsøy bygde han to dampsager 

på begynnelsen av 1860-tallet, og et damphøvleri i 1863 som senere skulle bli fulgt av flere. Dampsagene 

var landets første etter engelsk standard, og med den nye teknologien kunne han ta opp kampen med 

vannsagbrukene. For å nytte seg av avfallet fra høvleriene og sagbrukene oppførte han i 1873 en 

oksalsyrefabrikk, Gressvik chemiske Fabrik. Gressvik Bruk ble med tiden en av Skandinavias største og mest 

moderne treindustribedrifter og strakk seg fra dagens Gressvik ferjested og videre sørover langs 

Gressvikfloa forbi Haugetangen mot Ålekilene. På det meste var det sysselsatt 600 mennesker på bruket. 

Etableringen av Gressvik Bruk førte til at Gressvik utviklet seg til å bli et lokalsamfunn med skole, vannverk, 

kirke, brannvesen, lege og losje.  
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I 1924 gikk Gressvik Bruk konkurs. Bruket ble solgt videre til Sverre Kjølberg som startet selskapet Gressvik 

Bruks Interessentskap i 1936. Bruksdriften ble drevet frem til 1956 da selskapet gikk konkurs. I 1957 ble den 

75 dekar store brukseiendommen kjøpt av Arne Klemsdal.  

Nordøst for planområdet er det et havnebasseng som tidligere ble benyttet til oppbevaring av tømmer. I 

planområdet ligger lagerhuset, bygning A, som ble bygget i 1954 etter at Gressvik Bruk var nedlagt.  

9.4. FOTOGRAFIER FRA PLANOMRÅDET I DAG MED NÆROMRÅDET 

 

Småbåthavnen – bukta der tømmer ble samlet tidligere. 
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Veien ned til Bruket i dag. A-bygningen til venstre i bildet. Foto: Ellen M. Devold, WSP. 

 

        Planområdet i dag, tomta på oversiden av Bygning A. Foto: Ellen M. Devold, WSP. 
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Nyere deler av Fredrikstad Mekaniske verksted ligger på andre siden av elva for Bruket. Anlegget er ikke er underlagt vern. 

Foto:  Ellen M. Devold, WSP. 
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9.5. UTVIKLING AV GRESSVIK BRUK I ETTERKRIGSTIDEN 

 

Kartene over viser utviklingen av Bruket 23 og 29. De første tiårene etter krigen ble området fortsatt 

benyttet til trelast. På bildet over fra 1947 ses trelast i vågen sør for lagerbygningen. Da lagerhuset ble 

bygget i 1954 kan man se at havnebassenget fortsatt ble benyttet til oppbevaring av tømmer. På tomten 

står trelast lagret i stabler. I 1988 er trelast byttet ut med båter.  
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10. KULTURMILJØETS VERNEVERDIER 

10.1. VERNESTATUS 

Bruket 23 og 29 består i dag av i alt 3 bygninger, hvorav lagerbygningen er vedtatt til hensynssone bevaring 

kulturmiljø H570_56 i kommunedelplanen for Fredrikstad byområde 2011-2023. 

Det fremgår at formålet med Bygninger som er merket som verneverdig i temakart ”Kulturmiljø”, tillates 

ikke revet. Ved endring av bestående bygning eller oppussing av fasade, skal det tas hensyn til historisk, 

arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til bygningen. 

Tiltak etter plan- og bygningsloven skal ikke forstyrre eller forringe de historiske, arkitektoniske eller andre 

kulturhistoriske kvaliteter som knytter seg til bygninger eller bygningsmiljø. 

Tiltak som berører bygninger og bygningsmiljøer omfattet av hensynssoner kulturmiljø må forholde seg til 

verneverdig bebyggelse på en måte som ivaretar hensynet til byggehøyder, målestokk, uttrykk og møtet 

mellom gammelt og nytt. Søknaden skal dokumentere hvordan hensynene er ivaretatt. Der hvor 

verneverdig bygning inngår i område for fornyelse, jfr. Hensynssone etter pbl § 11-8 bokstav e), kan 

vernehensyn vike ved en helhetlig gjennomføring av fornyelsesområdet. De andre bygningene på 

eiendommen er ikke vedtatt av hensynssone.   

I Fredrikstads planstrategi 2016-2019 og i Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 

berøres utfordringsbilder og mulighetsrom både for generelle samfunnsrelaterte problemstillinger der 

kulturminneressursen kan være en del av løsningen, og for kulturminnevernet spesielt. 

I forslag til planprogram: Kulturminneplan Fredrikstad kommune er kulturminner fra nyere tid og 

byområdet belyst som viktige temaer og tidsepoker. Det er særlig to epoker som vektlegges: Festningen i 

byen og byen i festningen og den «glemte gamle byen»: Plankebyen. Fredrikstad er som andre sentrale 

områder i sterk endring og vekst noe som kan føre til store kulturminnetap. I en tid med endring er det en 

utfordring å etablere forståelse for at kulturarven er en verdifull ikke-fornybar ressurs. 
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11. VERNEVURDERING AV BRUKET 23 OG 29 I PLANOMRÅDET 

 

 

Gressvik Bruk 1947.  Kilde: Østfold fylkes billedarkiv. 

11.1. ENKELTMINNER I PLANOMRÅDET 

 

Bygning A lagerbygget 

Bygning A, lagerbygningen, har både kunnskapsverdier og opplevelsesverdier. Bygget har sammenheng 

med sagbruksdriften som foregikk på Gressvik bruk tidligere.  

Sagbrukstiden var vesentlig for utviklingen av Fredrikstad som by. Virksomheten var også avgjørende for 

utviklingen av Østfold og stedene langs vassdragene. Fredrikstad er sammen med Sarpsborg, Halden og 

Namsos kanskje de byene som er tettest knyttet til sagbrukshistorien. I debatter om lokalhistorien er det 

uenighet om hvordan bygningen ble benyttet og hvilken betydning den har. Det man vet er at den er 

bygget etter at den tradisjonelle sagbruksdriften gikk mot slutten og etter en stor brann. Personer som var 

barn på 1950-tallet synes å huske at det ble lagret trematerialer i bygningen i en periode før biler og båter 

overtok. Det er ikke dokumentert at bygget ble benyttet som tørke. 

Bygningen har tydeligst verneverdi som et symbol på den virksomheten som foregikk i området fra ca. 1870 

og opp mot brannen. Den store trebygningen gir assosiasjoner til driften som var. For å få en dypere 

forståelse av historien og de fysiske forutsetningene for virksomheten må man i dag innhente kunnskap fra 

andre kilder for å forstå. Avhengig av vår kunnskap, tillegger vi bygningen ulik betydning. Siden 

sagbrukshistorien er svært vesentlig for Fredrikstad, regionen og landet, står vi i dag i fare for å tillegge 

bygningen høyere betydning eller mer innhold, enn den faktisk kan vise rent fysisk. Bygningen har 
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verneverdi fordi den store, gamle bygningen som ligger langs elva får oss til å tenke på all aktiviteten som 

tidligere fant sted. Den har gjennom dette opplevelsesverdi.  

Kunnskapsverdiene er knyttet til hva bygningene kan vise oss om de fysiske forutsetningene for 

virksomheten. Bygningen ligger langs elva, den har hatt en åpning mot elva og et innhuk i gulvet der 

materialer kunne tas inn eller ut. Videre kan bygget sies å ha en noe alderdommelig byggeteknikk for sin 

tid. Bygningen er lokalisert på samme sted der tidligere bygninger for tørking av materialer for Gressvik 

bruk sto, se foto fra 1947. Disse hadde en annen orientering med gavlene mot elva. Bygning A er lang og 

bred og kan romme mye. Selve de fysiske sporene kan med andre kun fortelle oss noe om hva som har 

foregått. Aktiviteten ved sagbruket før bygningen ble oppført, kan den ikke vise. 

Oppsummerende kan man si at bygning A, Bruket, kan oppleves som en «peker» bakover i historien til den 

gangen Gressvik bruk og andre bruk langs elva var i drift. 

Det kan vurderes som en forsterkende effekt på lagerbygningens verneverdi som kulturminne at den er den 

eneste bygningen som står igjen etter Gressvik Bruk. Sjeldenhet/representativitet er blant de forsterkende, 

overgripende verdiene som benyttes i vernevurderinger og som også Riksantikvaren omtaler i sin 

metodeforklaringer på nett og i veiledere. 

Autentisitet er også en av Riksantikvarens forsterkende, overgripende verdier. Autentisiteten til bygning A 

kan sies å være svekket, da bygningen som står der i dag og som tiltaket omfatter, ikke er fra tidsepoken 

den skal representere. Det opprinnelige tørkehuset gikk tapt i brann og bygningen som står der i dag er fra 

1954. I tillegg er det ikke dokumentert at bygningen har blitt brukt til tørkehus, noe som svekker 

bygningens verdi som en representant for sagbrukstida.  

Bruksverdiene er knyttet til hvorvidt bygningen fortsatt kan ha en funksjon i tråd med tidligere bruk eller 

om den kan ombrukes til nye formål, uten at vesentlige trekk ved den eller i omgivelsen går tapt. Det er 

ikke aktuelt å benytte bygningen til materiallager, men den kan mulig igjen benyttes for lagring av båter. 

Dersom bygningen skal få ny bruk, må den bygges om og tilpasses.  

Oppsummering verneverdi bygning A 

Bygningen peker mot en næring med svært stor betydning lokalt og med stor betydning regionalt langs 

vassdragene. I nasjonal sammenheng er sagbruksnæringene en av de viktigste næringene som har bidratt 

til endringer og økonomisk utvikling. Svært få kulturminner fra sagbrukstiden er bevart i lokalt, regionalt og 

i nasjonal sammenheng. Utfordringen i vurdering av verneverdien til bygningen er at den ble oppført etter 

at sagbrukstiden var avsluttet. Selve bygningen har kun i få år rommet lagring av materialer og det er ikke 

dokumentert at den har vært benyttet som et tørkehus. Det er derfor som symbol på en næring bygningen 

har verdi. Symbolverdien vurderes å være høy i lokal sammenheng og middels i regional og nasjonal 

sammenheng. Øvrige egenskaper knyttet til kulturminnet som kilde til forståelse av fortida vurderes å være 

fra lav til middels verneverdi. 

Bygning B  

Trafostasjonen vitner om etterkrigstiden, tiden da Gressvik Bruk Interesseselskap tok over driften av 

Gressvik Bruk og moderniseringen av området. Den viser at kraft var en forutsetning i området.  På grunn 

av at bygningen er lite autentisk og vanlig forekommende vurderes den til å ha lav bruksverdi, 

kunnskapsverdi og opplevelsesverdi både lokalt, regionalt og nasjonalt. 
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Bygning C  

Garasjen/verkstedet er en vanlig forekommende bygning både i utførelse og materialbruk. På grunn av sin 

alder, utforming og forekomst vurderes bygningen til å ha ubetydelig kulturhistorisk verdi både lokalt, 

regionalt og nasjonalt. 

For å gjøre en samlet verneverdivurdering av kulturmiljøet og det kulturhistoriske landskapet er Statens 

Vegvesen sin tabell med verdikriterier for kulturarv: kulturmiljø og kulturhistoriske landskap også benyttet. 

 

11.2. VERNEVURDERING – DET KULTURHISTORISKE LANDSKAPET   

Utbyggingen på Gressvik har skjedd i en periode på over 150 år. I dag er det lokalsamfunnet med en rekke 

bolighus og forsamlingshus som etablerte seg rundt sagbrukene som hovedsakelig vitner om sagbrukstiden 

på Gressvik. Det opprinnelige oppsamlingsbassenget for tømmer ligger nord for lagerbygget er i dag en 

småbåthavn. Pirene fra da elven ble brukt til tømmerfløting er delvis bevart. Bygningsmassen på Bruket 23 

og 29 sammen med det tidligere oppsamlingsbassenget for tømmer kan i dag bidra til en forståelse av 

stedets tilknytning til Gressvik Bruk.   

Plassen har en historisk lang kontinuitet som industriområde med trelast, kjemisk industri og senere 

transittlager for biler og båtopplag. 

Området er preget av de nye næringene som ble utviklet i etterkrigstiden. I dag er det få elementer fra 

sagbrukstiden som er lesbare i landskapet. Bassenget som i dag benyttes til småbåthavn og som tidligere 

ble benyttet til oppsamling av tømmer, er det tydeligste trekket i landskapet som viser sammenheng med 

tidligere bruk av området.  Kunnskapsverdien av kulturmiljøet på Bruket 23 og 29 med bygninger og 

basseng i sammenheng med Gressvik for øvrig vurderes som middels. Symbolverdien vurderes som høy i 

lokal og regional sammenheng og middels i nasjonal sammenheng. 
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12. KONSEKVENSVURDERING 

12.1.  VURDERING AV PÅVIRKNING OG KONSEKVENSER PLANALTERNATIV 1 

12.1.1. KONSEKVENSER FOR KULTURMINNER I PLANOMRÅDET 

 

Kulturminne Verneverdi i lokal og 
regional sammenheng 

Verneverdi i 
nasjonal 
sammenheng 

Påvirkning Konsekvens  

Bygning A Høy symbolverdi 
Middels kunnskapsverdi 

Middels 
symbolverdi og 
kunnskapsverdi 

Rives Middels til høy 
negativ konsekvens  

Bygning B Lav verneverdi Lav verneverdi Bevares Ubetydelig 
konsekvens 

Bygning C Ingen verneverdi Ingen 
verneverdi 

Rives Ubetydelig 
konsekvens 

 

Etablering av næringsbygg på eiendommene innebærer at dagens bebyggelse rives, noe som vil ha direkte 

påvirkning på kulturminnene på planområdet. Den kulturhistoriske verdien til Bruket 23 og 29 ligger i 

lagerbygget, som gjennom sin plassering og funksjonelle trekk knytter an til trelastindustrien, og Gressvik 

Bruk.  

 

12.1.2. PLANENS KONSEKVENSER FOR BEVARING AV DET KULTURHISTORISKE LANDSKAPET PÅ 

BRUKET 23 OG 29 

 

Kulturmiljø Verneverdi i lokal og 
regional sammenheng 

Verneverdi i 
nasjonal 
sammenheng 

Påvirkning Konsekvens 

Kulturmiljøet 
med basseng og 
sammenheng til 
Gressvik 

Middels kunnskapsverdi 
Høy symbolverdi 

Middels 
symbolverdi 

Bassenget bevares, 
nærområdet 
endres. Bygning A 
tives. 

Middels til høy 
negativ konsekvens 

Historisk 
topografi 

Middels kunnskapsverdi. Liten 
kunnskapsverdi 

Liten påvirkning 
siden landskapet 
allerede er endret. 

Liten til middels 
konsekvens. 

 

Bygningen utgjør sammen med oppsamlingsbassenget for tømmer et kulturmiljø som viser trekk fra siste 

del av industrihistorien som utviklet seg i området på 1860-tallet. Planen påvirker kvalitetene til 

oppsamlingsbassenget ved at deler av den kulturhistoriske konteksten forsvinner når bygning A rives. 

Planområdet har gjennomgått flere endringer og den kulturhistoriske lesbarheten i landskapet er allerede 

redusert som følge av endret bruk. Det er i dag få historiske strukturer slik som veifar og topografi som kan 

relateres til sagbruksindustrien i planområdet og planen får dermed liten til middels konsekvens for den 

historiske topografien. 
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13. AVBØTENDE TILTAK  

13.1. ARKIVMESSIG BEVARING 

Det kan utføres arkivmessig bevaring med vekt på dokumentasjon av bygningene på tomten, 

dokumentasjon av bygning av med funksjonelle trekk som organisering, størrelse, åpninger og 

materialbruk. Dokumentasjon av byggeteknikk og utførelse i bygning A vil fastsette bygningens 

sammenheng med tidligere byggeskikk. Arbeidet kan gjennomføres med fotodokumentasjon, oppmåling og 

rominventering av lagerbygget. Oppmåling kan evt. utføres med digital 3D-scanning og oppbygging av 3D 

modell. Dokumentasjonen kan omfatte innhenting av opplysninger om eiendommen og bruken av den. 

Gode kilder kan være allerede nedskrevne tekster fra arkiv og historiebøker som forteller om plassens 

historie og utvikling, samt intervju av tidligere arbeidstakere eller barn av disse. Sammen vil dette 

kildemateriale bidra til at historien om Gressvik Bruk og lagerbygget lever videre. 

Arbeidet kan med fordel omfatte undersøkelser om sammenhengen mellom aktiviteten på Gressvik og 

skogs- og tømmerdriften lenger opp langs elva.  

13.2. FLYTTING AV BYGNING A BRUKET  

Det er mulig å dokumentere, demontere og gjenoppføre bygning A. Ny tomt for bygning bør være langs 

elva slik at man fortsatt kan få et inntrykk av bygningens opprinnelige funksjon. Tiltaket har vært diskutert 

av eier og antikvariske myndigheter og ulike tomter er under vurdering. En av disse ligger på Isegran. Ved 

utlysning av konkurranse for et slikt arbeid må det stilles kompetansekrav som sikrer at bygningen 

dokumenteres, demonteres, fraktes og gjenoppføres uten at deler ødelegges eller monteres feil. Krav for 

flytting kan eventuelt innlemmes i reguleringsplanenes bestemmelser. 

13.3. FORMIDLING 

Bygningen og historien knyttet til den jfr punkt 13.1 og 13.2 over kan inngå i formidlingsarbeider i regi av et 

museum eller andre. Dersom det besluttes å demontere og flytte bygningen bør både arkivmessig bevaring 

og formidling inngå i arbeidet. 

  


