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1 Sammendrag 
Det er gjennom arbeidet synliggjort fire historiske lag som er vurdert som 

spesielt viktig å ivareta i det videre planarbeidet.  

For influensområdet gjelder det:  

› Gamlebyen (med festningsanleggene) 

› Bydel Vestsiden  

 

For analyseområdet gjelder det:  

› 1800 tallets kvartalsstruktur og villabebyggelsen oppført omkring 

århundreskiftet, med tilhørende grønnstruktur  

› Senmodernismens og velferdssamfunnets bygninger og anlegg.  

 

Konklusjonen viser at det å skulle sikre og gjenopprette den gjennomgående 

kvartalsstrukturen i sin helhet, samtidig som de senmodernistiske 

sykehusbyggene sikres med hele sitt fotavtrykk og volum er lite forenlig.  

Det er utarbeidet et forslag som utgjør kompromiss mellom verdiene. Skissen 

viser en mulig ivaretagelse av og videreformidling av de to nevnte historiske 

epokene, samtidig som den bidrar til en bærekraftig og helhetlig utvikling av 

området som en ny bydel.  

I skissen foreslås gatestrukturen gjenopprettet i all hovedsak.  Jernbanegata 13 

og 15 sikres med hensynssone bevaring. Trerekkene i Ferjestedsveien og 

Jernbanegata sikres også med hensynssoner. Høyblokkene (Bygg A og B) 

beholdes som orienteringspunkt i landskapet og videreutvikles etter dagens 

standard for boliger. De grønne områdene omkring blokkene sikres i stor grad. 

  



 

 

     
 6  DIVE-ANALYSE FOR CICIGNON I FREDRIKSTAD 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A072212/Documents/03 Prosjektdokumenter/3.1 Arealplan/3.3.5 Plandokumenter/Eldre dokumenter/Vedlegg 14 - KU-tema - Kulturmiljø - DIVE-analyse 
10.1.17.docx 

2 Innledning 
DIVE-analysen er utarbeidet i forbindelse med reguleringsplan for Cicignon park 

i Fredrikstad og er en del av konsekvensutredningen for planen. Målet med 

planarbeidet er å tilrettelegge for en ny bærekraftig bydel og et attraktivt 

boligområde med noe næring på tomta til tidligere sentralsykehuset i Østfold, 

som i 2015 flyttet til ny lokalisering på Kalnes. Forslagsstiller har ambisjoner om 

et byutviklingsprosjekt med høy arkitektonisk kvalitet, høy miljøprofil, god 

tilgjengelighet og mobilitet for gående og syklende. DIVE analysen er utarbeidet 

av COWI AS i samarbeid med NG Development AS.  

Det har i prosessen vært gjennomført tre arbeidsmøter. To møter hvor 

representanter fra Fredrikstad kommune, Østfold fylkeskommune, Fredrikstad 

historielag og Fredrikstad museum har vært invitert. I tillegg til COWIs 

arbeidsgruppe har Arna Gudbrandsdottir, Vegard Lie og Marianne Lie fra 

Fredrikstad kommune deltatt på møtene. Svein Skahjem fra Fredrikstad 

historielag deltok på det første møtet. Det har videre vært avholdt et 

arbeidsmøte med Fredrikstad kommune som også omfattet en befaring.   
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3 Metode 

3.1 Mål og metode 
En DIVE-analyse er en kulturhistorisk stedsanalyse. Riksantikvaren (RA) har 

utarbeidet en veileder for DIVE-analyser som denne rapporten har tatt 

utgangspunkt i. 

En DIVE-analyse (iht. veileder fra RA) er blant annet: 

› … en planleggings- og forvaltningspraksis som, i større grad enn tradisjonell 

bevaringsplanlegging, vektlegger kulturarvens positive muligheter i by- og 

stedsutviklingen, samt bidrar til en bærekraftig utvikling.  

› .. å utlede handlingsrom for utvikling og prinsipper for forvaltning av 

analyseområdets kulturhistoriske innhold og ressurser. 

Målet for DIVE er å omdanne kulturhistorisk informasjon til funksjonell kunnskap 

og utvikle et verktøy som evner å balansere kontinuitet og endringskrefter i en 

utviklingsprosess. DIVE-analysen er, med sin fleksible, metodisk åpne, 

tverrfaglige og medvirkningsorienterte oppbygging, tilpasset vår tids 

utfordringer og arbeid med kulturarven som kvalitativ og funksjonell ressurs i by 

– og stedsutviklingsprosesser. Ettersom lokal tilpassing er viktig er analysens 

struktur enkel og i større grad basert på hva som bør behandles for å oppnå 

målsetningene, i stedet for presise anvisninger om hvordan arbeidet skal 

gjennomføres (NIKU -2011). DIVE er med andre ord ikke en metode i 

tradisjonell forstand, men et hjelpemiddel for å sortere, drøfte og bearbeide 

informasjon i plan- og stedsutviklingsprosesser, kulturmiljøanalyser med mer.  

Gjennom analysen klarlegges hva som har vært og er sosialt, økonomisk, 

kulturelt og fysisk viktig for stedets utvikling, hvilke fysiske spor som har vært 

og er sentrale funksjons- og betydningsbærere og hvilke deler som er mindre 

vesentlige. 

DIVE-analysen kan anvendes på ulike måter, enten det er for å belyse 

kulturarvens kvaliteter og muligheter i samfunnsutvikling og fysisk planlegging, 

eller fokusere på grunnleggende historiske trekk i enkle eller komplekse 

områder. Tilnærmingens fleksible, systematiske og transparente karakter gjør 

den spesielt egnet som prosessverktøy for å utvikle balanserte forvaltnings- og 

utviklingsstrategier. 

Oppbyggingen er avledet av fire grunnleggende spørsmål, som hver på sin måte 

berører forholdet og balansen mellom stedets kontinuitets- og endringskrefter. 

› Hva forteller dagens landskap og miljø om analyseområdets opprinnelse, 

utvikling og karakter? 

› Hvorfor har enkelte elementer og karaktertrekk i analyseområdet hatt 

spesiell samfunnsmessig betydning? 
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› Hvilke historiske elementer og karaktertrekk har spesiell verdi, kan disse 

utvikles og hvor går grensene for hva de tåler? 

› Hvordan kan stedets prioriterte, historiske karaktertrekk og ressurser 

forvaltes og utvikles? 

De fire spørsmålene besvares gjennom fire trinn:  

D- T1 (Beskrivende arbeidsfase), I - T2 (Fortolkende arbeidsfase), V - T3 

(Vurderende arbeidsfase), E - T4 (Aktiverende arbeidsfase). (Riksantikvaren – 

2009) 

 

Figur 1 Illustrasjonene er hentet fra DIVE-veilederen utarbeidet av Riksantikvaren 

Samlet vil DIVE-analysen være et grunnlag for vurderingen av hvordan 

ivaretakelse av kulturhistoriske verdier kan kombineres og balanseres med 

planlagt bolig- og næringsutvikling.  

Denne fagrapporten er basert på befaringer, arkivsøk og historisk kildemateriale 

som kart, fotografier, tegninger og litteratur i tillegg til den informasjonen som 

er innhentet i møter og gjennom lokale kontaktpersoner. 
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3.2 Bestilling i planprogrammet 

3.2.1 Planprogrammet 
Fredrikstad kommune har gjennom planprogrammet bestilt en DIVE-analysen 

som del av konsekvensutredningen for detaljreguleringen av planområdet. 

Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 16.06.06.  

Når en DIVE-analyse utføres på oppdrag fra en kommune i en overordnet 

prosess som for eksempel en områderegulering eller en kommunedelplan kan 

analysen i varierende grad være premissgivende for den videre utviklingen. I 

dette tilfellet utføres DIVE-analysen som en del av en konsekvens-

utredningsprosess og vil da ha en mer rådgivende funksjon på tilsvarende måte 

som de andre temaene i konsekvensutredningen.  

I planprogrammet er følgende beskrevet: "DIVE-analysen utføres med 

utgangspunkt i metodikk beskrevet i Riksantikvarens veileder, men forenkles og 

tilpasses prosjektet. Målet er å utlede handlingsrom for utvikling og prinsipper 

for forvaltning av analyseområdets kulturhistoriske innhold og ressurser. I 

utredningen begrenses dokumentasjonen av DIVE-prosessen til kun å omfatte 

det som er beslutningsrelevant for saken." 

Fra beskrivelsen i planprogrammet presiseres følgende: 

"handlingsrom for utvikling og prinsipper for forvaltning av 

analyseområdet": Analysen utreder hvordan utviklingen på sykehusområdet 

(innenfor planprogrammets avgrensing) kan få fram kulturarvens positive 

muligheter i by- og stedsutviklingen, samt bidra til en bærekraftig utvikling. Vi 

inkluderer ikke utvikling og prinsipper for forvaltning av områder utenfor det 

området som tiltakshaver skal utvikle.  

"..dokumentasjonen omfatter det som er beslutningsrelevant..": 

Dokumentasjonen inkluderer ikke informasjon, analyser, konklusjoner om 

handlingsrommet utenfor området som tiltakshaver skal utvikle. Bortsett fra når 

tema er beslutningsrelevant for saken, som for eksempel fjernvirkningen av 

høye bygninger sett fra Gamlebyen, sammenheng mellom områder med stor 

kulturhistorisk verdi der disse berører planområdet. 

Av hensyn til konsekvensutredningen som denne analysen er en del av og den 

øvrige reguleringsprosessen ser vi det som særlig viktig å: 

› Operasjonalisere hensyn til kulturarven og informasjon om kulturhistorien 

slik at det kan implementeres i det videre planarbeidet,  

› Sørge for at DIVE-analysen er et bindeledd mellom kulturhistoriske- og 

reguleringsplanfaglige kompetansemiljøer. 
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› Bidra til et godt beslutningsgrunnlag der det tydelig fremgår hvilke 

kulturhistoriske hensyn som er de viktigste i denne sammenhengen, i et 

bærekraftperspektiv. 

3.3 Analyseområde og influensområde 
 

I denne DIVE analysen har man tatt utgangspunkt i et analyseområdet som er 

det samme som planområdets avgrensning i planprogrammet. DIVE-analysen vil 

også inkludere et influensområde omkring planområdet. I influensområdet vil 

fokus være på de helhetlige verdiene knyttet til byplan, bebyggelsesstruktur og 

fjernvirkning av tiltaket. 

  

Figur 2  Tv. Analyseområdet (Kart: Googlemaps). Th. Influensområdet markert 

med sort stiplet strek. Analyseområdet med rød stiplet strek. De brune og 

blå områdene viser byområdene Vestsiden og Gamlebyen - i NB! 

Registeret. Blått (Gamlebyen og biblioteket), samt lilla (Fredrikstadbrua), 

viser fredete anlegg. (Kart: Fredrikstad kommune) 
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4 Beskrivelse 

4.1 Dagens situasjon  

4.1.1 Analyseområdet 

I analyseområdet ligger bebyggelse tilknyttet tidligere sentralsykehuset i Østfold 

med tilliggende parkering, tekniske arealer, utearealer og grønnstruktur. Den 

opprinnelige bebyggelsen på sentralsykehuset bestod av et høyhus (Bygg A) 

med to lavere fløyer og flere lavblokker øst for hovedvolumet, oppført 1956. I 

1970-72 ble sykehuset utvidet, med en høyblokk (Bygg B) vest for den 

opprinnelige, med tilnærmet lik høyde og utforming. Høyhusene fremstår som to 

frittstående lameller mot Ferjestedsveien, som er sammenbygget av to lavere 

fløyer. Anlegget kan betegnes som norsk senfunksjonalisme. I ettertid er 

sykehusbebyggelsen utvidet i nord med den store administrasjonsblokka, 

oppført 1987 og flere mindre og lavere bygg i nordre del av kvartalet. 

 

Figur 3 Flyfoto av området, sett mot nordøst (kilde: Niels Torp AS) 

Øst i analyseområdet, mot Jernbanegata, ligger to villaer fra årene omkring 

århundreskiftet, Jernbanegata 13 - Schiegården og Jernbanegata 15. Lenger 

nord i analyseområdet ligger Dronningens gate 3. Bygget har tidligere stått 

sammen med annen kvartalsbebyggelse langs gata, men denne bebyggelsen er 

revet ifm. utvidelse av sentralsykehuset. Dronningens gate 5 er en lav 

boligblokk som ligger i det nordøstlige hjørnet av planområdet. Bebyggelsen er 

oppført på 1970-tallet. 
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Figur 5  Jernbanegata 15 (bilde til venstre) fungerer idag som bolig. Bilde til høyre 

viser Schiegården - Jernbanegata 13, som tidligere var direktørbolig, 

senere brukt til administrasjon for sykehuset. (Foto: Googlemaps) 

Grøntområdene innen analyseområdet består av gressarealer sør og øst i 

planområdet, hovedsakelig omkring de to høyblokkene. De største og mest 

sammenhengende arealene finnes mellom høyblokkene og Ferjestedsveien, og 

omkring lavblokkene i sørøst.   

Det finnes en trerekke og flere større enkelttrær i analyseområdet. Langs 

Ferjestedsveien i søndre del av planområdet vokser en gammel linderekke 

bestående av 10 trær. Fra Glacisgaten er rekken tosidig. Trerekken ble trolig 

plantet på slutten av 1800 tallet. 

4.1.2 Tilgrensende områder 

Tilgrensende områder består i stor grad av eksisterende kvartalsbebyggelse og 

frittstående villabebyggelse, samt parker og grønnstruktur. Av viktige bygg er 

tidligere St. Josephs hospital, Fredrikstad domkirke, Fredrikstad jernbanestasjon 

og St. Croix skole. Planområdets størrelse er ca. 46 dekar.  

Cicignonbydelen er bygget etter den såkalte Rutenettplanen, der gateløpene er 

ført relativt rettlinjet gjennom området, i et tilnærmet kvadratisk rutemønster 

med senteravstand ca. 73 x 73 m. Bebyggelsen vest for og sør for 

sykehuseiendommen består av bygårdsbebyggelse og bolighus i 2 og 3 etasjer 

som følger de gateløpene. Gatebreddene er tilpasset bygningenes skala. Enkelte 

gater skjærer utenom kvadraturen og danner et avvik fra det regulære 

mønsteret. 

 

Figur 5  Eksempel på bebyggelse i Cicignonområdet. Bildene er tatt i Ferjestedsveien sør 

og vest for planområdet. (Foto: Google maps) 
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Bydelen ligger på et platå, skrånende mot sørvest. De store og til dels ruvende 

tidligere sykehusbygningene skiller seg både volummessige og arkitektonisk fra 

øvrig bebyggelse i området.   

I nærområdet finnes tre lokale parker – Jernbaneparken, Sjømannsparken og 

Kirkeparken. Jernbaneparken ligger i nordøst, sjømannsparken i sørøst og 

Kirkeparken omkring Fredrikstad domkirke i vest.  

 

Figur 6  Tv. Jernbaneparken sett fra Welhavens gate. Th. lindetrærne i 

Ferjestedsgata. (Foto: Google maps) 

 

4.2 Opprinnelse og utvikling 
 

4.2.1 Forhistorie 

For ca. 10 000 år siden var Østfold isfritt. De første bosetningene var basert på 

jakt og fiske, og de aller første sporene etter menneskene er små leirsteder og 

boplasser. Området ble bosatt for ca. 7000 år siden.  

Tiden fra ca. 4000 til 1800 f.Kr. var en brytningstid mellom jakt, fangst og 

jordbruk. Fra å være en hovednæringskilde, ble jakt og fangst etter hvert mer 

og mer et tillegg til jordbruksnæringen. Overgangen til jordbruket førte til at folk 

ble mer bofaste. I jernalderen oppsto en nær sammenheng mellom fast 

gårdsbosetning og gravhauger. Innføringen av kristendommen markerte 

overgangen til en ny tidsepoke, middelalderen. Den indre veksten i vikingtiden 

fortsatte inn i kristen tid. Gjennom hele middelalderen var det tekniske nivået i 

jordbruket svakt og produktiviteten liten. Bosetningen spredte seg utover det 

som i dag er dyrka mark i bygdene. Skogen gav viktige produkter som tømmer 

til hus og bygningsmateriale til båter, og man brukte skogen til produksjon av 

kull til utvinning av jern fra myrmalm og for å utvinne tjære. (Fredrikstad 

kommune -2015).  

Fra middelalderen lå det to herregårder ved Glommas utløp, gårdene Sigerstad 

og Nygård. Sigerstad lå rett ved det som idag er Gamlebyen, mens den 

nåværende bydelen Cicignon ligger der Nygård lå. Begge var setegårder for 

mektige norske adelsfamilier i senmiddelalderen, slektene Bolt, Rømer og Galle. 

Fredrikstad, det som i dag utgjør Gamlebyen, ble anlagt på gården Brubergs 
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grunn, en gård som trolig har inngått i Alv Erlingssons jordegods på slutten av 

1200-tallet. 

4.2.2 Grunnleggelsen av Fredrikstad 

Fredrikstad ble grunnlagt i 1567 av kong Frederik II av Danmark og Norge. Det 

skjedde under Den nordiske sjuårskrig. Under denne krigen mellom Danmark-

Norge og Sverige brente svenskene Sarpsborg, som kong Olav den hellige hadde 

grunnlagt i 1016.  

Sarpsborgs utsatte beliggenhet gjorde at byens borgere bad kong Frederik II om 

å få gjenoppbygge byen nærmere Glommas utløp. Her mente man at det ville 

være lettere å forsvare byen, samtidig som innbyggerne kunne sikres gode 

levekår. Bymarkene øst for byen var svært viktige for valget av ny bygrunn. 

Gode beiteforhold var helt avgjørende for en bybefolkning som i stor grad var 

bønder. Kongen aksepterte borgernes forespørsel, og 12. september 1567 

signerte han brevet som tillot flyttingen av byen og etablering på gården 

Brubergs grunn.  

Der hvor Gamlebyen ligger ble det nye Sarpsborg bygget, men etter hvert med 

nytt navn etter kong Fredrik og med den gamle bys privilegier og rettigheter. Da 

byen ble anlagt i 1567 var det etter tradisjonen på østsida av elva fordi byens 

borgere ønsket nærhet til de store og dyrkbare markene. Fra et militært og 

økonomisk perspektiv var vestsida av elva like godt egnet. Den strie strømmen på 

østsida medførte også vanskelige havneforhold. Det kom derfor ved ulike 

anledninger forslag om å flytte byen over på vestsida.  

Fredrikstad har vært offer for flere krigshandlinger og en rekke bybranner. Byen 

ble brent ned to ganger under syvårskrigen (1563 – 70). Også i 1624 brant 

størstedelen av byen ned. På tross av dette, slutten av 1500- og første halvdel 

av 1600-tallet ble en oppblomstringstid for sjøfart og handel i byen. Borgerne 

livnærte seg av jordbruk, men flere slo seg stort opp på trelasthandel av 

skipsfart.  

Halden var ladested under Fredrikstad frem til 1665, og fra 1670 til 1720 

var Moss ladested under Fredrikstad. Gleng var en del av Fredrikstad fra 1567 til 

1825, mens området Sarpsborg forøvrig var en del av Fredrikstad frem til 1839 

(G.T Steigan 2004). 

4.2.3 Fredrikstad festning 

Fredrikstad festning ble anlagt omkring den etablerte byen i årene 1663-1666. 

Festningsplanen var utarbeidet av nederlenderen Willem Coucheron. Noe 

utvidelser og forbedringer ble foretatt på 1700-tallet, men i all hovedsak 

fremstår festningen i dag, slik den gjorde på 1660-tallet med vollgraver og 

bastioner. 

Fredrikstad festning omfatter først og fremst hovedfestningen, selve 

«festningsbyen», det opprinnelige Fredrikstad som nå er bedre kjent som 
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Gamlebyen. Festningen er oppført etter det såkalte gammelnederlandske 

befestningssystemet, med lave jordvoller og en bred vanngrav eller vollgrav. 

Hovedfestningen består av tre helbastioner og to halvbastioner mot elven og en 

bred vollgrav.  

Utover 1670- og 1680-årene ble det i tillegg til hovedfestningen oppført fem 

såkalte fremskutte verk som ytterligere skulle forsterke festningen: fortene 

Isegran, Kongsten, Cicignon, Akerøy. I 1780-årene ble fortet Huth oppført for å 

beskytte Vesterelvas utløp.  

Fredrikstad festning spilte en viktig rolle som depotfestning for hæren og til 

beskyttelse av flåten. I 1716 hadde Tordenskiold sin base her under Den store 

nordiske krig. Under felttoget i 1788 var Fredrikstad hoveddepot for hæren, og 

det var her hæren ble samlet før innmarsjen i Sverige. Under Napoleonskrigene, 

spilte Fredrikstad festning igjen en viktig rolle som sentralt depot og 

forsyningsbase. Festningen har kun vært i kamp én gang, i 1814, da Sverige 

invaderte Norge som følge av Kiel-traktaten og den norske 

selvstendighetserklæringen. Festningen ble foreslått nedlagt etter krigen i 1814 

og etter at unionen med Sverige var inngått, men den ble allikevel opprettholdt 

gjennom hele 1800-tallet. Ikke før i 1903 ble den nedlagt som aktivt 

festningsanlegg, men det militære nærværet fortsatte også etter det. 

Garnisonen fortsatte å være aktiv helt frem til 2002 da alt av Forsvarets 

virksomhet i Gamlebyen ble lagt ned. Fredrikstad som festningsby med både 

den sivile bebyggelsen og festningsverkene bevart og fredet (N.S Johannessen -

2016). 

 

Figur 7  Fredrikstad by ble grunnlagt i 1567, her sees Gamlebyen, i retning vest  

 (Foto: Car Rental Oslo Airport) 

Øya Isegran ligger vest for Gamlebyen. Det har vært hevdet at jarlen og 

sysselmannen Alv Erlingsson hadde et privat borganlegg her på 1200-tallet. Øya 

omtales kort i en islandsk krønike i året 1287. I dag er ingen spor av Alv 

Erlingssons festning. 
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Flere hundre år etter at Alv hadde forlatt øya ble det igjen bygget et 

forsvarsverk på lsegran. Denne gang, på 1600-tallet, var det den dansk-norske 

kongen som innlemmet øya i festningsverket rundt Fredrikstad. I 1670-årene 

ble Isegran forsterket for moderne krigføring.  

 

Figur 8 Kart fra 1757 som viser festningsverkene. Utenfor festningsverket er 

gårdene Lille Nygaard og Ny-Nygaard tegnet inn.  

Mot slutten av 1600-tallet anla marinen et verft på Isegran og det var i en 

periode fast stasjonering av orlogsfartøyer her. Samtidig forsynte møllehjulene 

og bakeriet på øya Fredrikstad med mel og brød. Dette var et senter for den 

dansk-norske marinen, og hit kom Tordenskjold med kaprede svenske skip etter 

slaget ved Dynekilen i 1716. (L.S Johansen -1999) 

 

Figur 9   Isegran fort sett fra luften i 2016. (Kilde: Googlemaps) 
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Cicignon fort lå på vestsiden av Glomma, rett overfor dagens Gamlebyen. Det 

var Jean Gaspar de Cicignon som utarbeidet planene for fortet. I tillegg til å 

være generalmajor var han festningsingeniør og byplanlegger, og han utarbeidet 

planene for blant annet festningsverkene i Bergen, Fredrikstad og Trondheim. 

Bydelen Cicignon er oppkalt etter skansen som bar hans navn. (Johan Nyborg -

2016) 

Arbeidene på den første skansen ble påbegynt i 1677, og det fikk form av et 

enkelt ravelin. Det skulle beskytte hovedfestningen mot angrep fra vest, over 

land eller opp Vesterelva, og det lå strategisk til rett ved fergestedet på 

vestsiden av Glomma. I årene 1736-40 ble Cicignon fort utvidet med en ny 

skanse. Vaktstuen ble i 1840-årene innredet til badeanstalt, og i 1855 ble byens 

postkontor lagt til fortet. I 1903 ble fortet, sammen med resten av festingen 

nedlagt, og i 1909 kjøpte Fredrikstad kommune området. I 1912 begynte 

rivningen av de to skansene, og i løpet av årene som fulgte ble den ytre vollen 

bebygd med villaer, og der den gamle skansen hadde stått ble den nye 

Tollboden bygd. Det eneste eksisterende fysiske sporet av fortet er yttervollen. 

Den er synlig fra fergestedet, bak Tollboden og Tollbodplassen (Johan Nyborg 

1997 og 2013). 

4.2.4 Byens forsteder 

Allerede på 1500-tallet var det etablert et ladested i Gresvikfloa, noe som 

medførte skipstrafikk og handelsaktivitet oppover Vesterelva. Denne trafikken 

og de gode havneforholdene langs elva, førte til en oppblomstring av 

handelsvirksomhet fra elvemøtet og opp forbi Evja. På tidlig 1700-tall bodde 

engelske handelsmenn på Kniple og Trosvik og tomtene på Trosviks grunn ved 

Trosvikstranda festet bort til «byhus».  

På vestsiden av Glomma, på herregården Nygårds grunn utviklet det seg en 

tettbebyggelse, kalt Forstaden. Fra 1735 fikk den forstadsprivilegier, tross 

motstand fra byborgerne som bodde innenfor festningsvollene. Forstaden 

utviklet seg etter hvert til byens sentrum slik vi kjenner det i dag. Bedre 

havneforhold og nærheten til den viktige havna Gressvikfloa gjorde at folk slo 

seg ned her. For å få borgerstatus i byen måtte man derimot være bosatt 

innenfor byvollene i Gamlebyen. Etter bybrannen i 1764 var det ønsker om å 

flytte hele den sivile bebyggelsen ut av Gamlebyen og over på vestsiden.  

Etter opphevelsen av de såkalte Sagbruksprivilegiene i 1860 vokste det frem en 

stor sagbruksindustri i Fredrikstad, basert på dampsager. Distriktet var godt 

egnet til datidens industri, og hadde gode tider i noen tiår ved blant annet å 

produsere og eksportere planker og tegl. Gjennom sin beliggenhet ved utløpet 

av Glomma utviklet byen seg til å bli landets 7 viktigste trelastby, hvor 

hoveddelen av skogproduksjonen fra Østerdalen, Gudbrandsdalen og østre deler 

av Oppland ble skipet ut til trefattige land i Europa. Til å begynne med var det 

hovedsakelig tømmer som ble eksportert, men fra 1860-tallet ble mer og mer av 

tømmeret tilvirket i byen og distriktet. Mesteparten av eksporten ble etter hvert 

skåret og høvlet plank, og byen fikk navnet «Plankebyen». (Fredrikstad 

kommune - 2015) 
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Senere vokste det også opp en stor teglverksindustri og mot 1900-tallet ble 

kjemisk industri og skipsbygging også store. Denne veksten skjedde derimot i 

forstaden, og Gamlebyen ble mer og mer en sovende bydel. Byens folketall ble 

mangedoblet i løpet av 1800-tallet, og bymessig bebyggelse spredte seg til 

tilgrensende strøk i nabokommunene. 

Den kommunale administrasjon med Rådhuset og politi holdt fremdeles til en 

god stund i Gamlebyen, men mot slutten av 1800- og inn på 1900-tallet ble 

også det administrative tyngdepunktet i byen flyttet over elva til Vestsiden. 

4.2.5 Bydel Cicignon vokser til 

Ferjestedsveien (Store kongevei) er historisk sett byens viktigste ferdselsåre. 

Ferjestedet har hatt samme plassering så langt tilbake en vet. Fra ferjestedet 

fulgte Kongeveien Ferjestedsveien, den krysset bekken som senere ble hetende 

St. Croix-bekken med bro der Phønixplassen er i dag. Videre fulgte den trasèen 

til Nygaardsgata og fram til «Tobiasbekken». I den viktige planketiden i 

Fredrikstad fra 1860, utviklet Ferjestedsveien seg til å bli en staselig 

promenadegate.   

Utstykking av tomter langs Ferjestedsveien begynte i 1860- årene som ledd i 

byveksten på Vestsiden. Det ble bygget mange trehus, i hovedsak i Sveitserstil. 

Murhusene, som Phønix, var i historiserende stil hvor man benyttet elementer 

fra tidligere stilarter. Langs Ferjestedsveien utviklet det seg den tids mest 

fornemme boligstrøk i Fredrikstad. Her bygde den nye plankeadelen palèene 

sine, de bygde klubben sin, Phønix og Tømmerdireksjonens kontorer. Gaten var 

en viktig forretningsgate fram til 1950-tallet.  

Områdene ned mot Vesterelva ble i hovedsak disponert som brygger og 

opplagsplass i sammenheng med elvas funksjon som transportåre.  

I 1867 ble vestre Fredrikstad by utvidet. Oppgangstidene i industrien førte til 

stor befolkningsvekst og byen vokste og trengte mer plass. Kommunen 

presenterte i 1872 en reguleringsplan for Vestsiden, kalt Rutenettplanen. Planen 

ble stadfestet i 1873.   

Planen bygde på et kvadratursystem hvor hele området innenfor den fastsatte 

bygrensa ble regulert med et rutenett. Cicignon, Apenesfjellet, St. Hansfjellet og 

Holmen er alle bydeler som er bygd ut etter dette rutenettmønsteret. Kvartalene 

hadde i utgangspunktet en størrelse på 60 x 60 meter og gatebredder på 12 

meter, men det ble også foretatt tilpasninger i størrelse og form. Rutenettet ble 

fulgt opp så vel i flate områder på Cicignon og Holmen som i mer kuperte som 

Apenesfjellet og St. Hansfjellet. De strukturerte kvartalene ga i høyeste grad et 

bypreg. I 1870 fikk også gatene sine formelle navn. Områdene som ble regulert 

var i stor grad åpent sletteland med beiter. (Fredrikstad kommune 2002 og 

2011) 
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Figur 10  Utsnitt av hovedreguleringsplan over vestre Fredrikstad, Rutenettplanen 

datert 1873. Eksisterende gater er gule, mens de planlagte er grå. De 

grønne områdene er åpne marker som ble foreslått utbygd. Merk at 

Jernbanen ikke er tegnet inn.  (Fredrikstad museums arkiv). 

Utbyggingen av området tiltok mot slutten av 1800-tallet. Av viktige bygninger 

som ble oppført i disse årene kan nevnes:  

› St. Croix skole som ble oppført i 1875, etter tegninger av arkitekt Henrik 

Thrap-Meyer. Bygningen er utført i upusset tegl og har en stil som 

beskrives som enkel nygotikk.  

› Klubselskabet Phøniks ble oppført 1875-76, og var et festivitetslokale som 

ble tegnet Jacob Wilhelm Nordan.  

› Jernbanestasjonen ble oppført 1878 og ble tegnet av P.A. Blix. Stilarten var 

historisme (moderat ny-gotikk) og er oppført i pusset tegl.  

› Domkirken ble oppøfrt 1880 og ble tidligere kalt Vestre Fredrikstad kirke. 

Kirken ble tegnet av arkitekt C.F. Luhr. Dette er en langkirke i tegl, i 

nygotisk stil.  

› Den katolske kirken St. Birgitta med tilhørende prestebolig ble innviet 1899. 

Sistnevnte er utformet i ”dragestil”. 

› På det senere sykehusområdet lå Villa Scwartzelund, en sveitserstilsvilla 

tegnet av Emil Victor Langlet. Denne ble senere revet og erstattet av en 

villa i nyklassisistisk stil kaltvilla "Hvidehus", tegnet av Ole Sverre.  

› Tollboden ble oppført 1914, på Cicignon forts område ned mot Tollbodkaia. 

Den er utført såkalt ”råkopp” og er tegnet av arkitekt Henry Busher.  

› I perioden 1914 til 1924 ble det også reist 11 relativt store bolighus på 

forterrenget til det nedlagte fortet. Disse ble oppført i tegl og tidstypiske 

stiluttrykk. Både Arthur Brynhildsen, Ole Sverre, og Gudolf Blakstad er 

representert som arkitekter.  

›  I 1926 sto biblioteket ferdig. Bygget var tegnet av reguleringssjef August 

Nielsen og arkitekt Harald Sund.  

› De siste årene før siste verdenskrig ble det også oppført en husgruppe på 5 

i funksjonalistisk stil.  

(Riksantikvaren -2016 og Lokalhistorewiki.no – 2016)) 
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Figur 11  Norges geografiske oppmålings kart over eksisterende situasjon og plan 

for gatenett fra 1889. Gule bygninger er trebygninger, røde er 

murbygninger. Merk at Jernbanestasjonen St. Croix skole og kirken er 

oppført. (Kilde: 1881.no)  

 

Figur 12  Norges geografiske oppmålings kart over eksisterende situasjon og plan 

for gatenett fra 1912. Gule bygninger er trebygninger, røde er 

murbygninger. Som kartet viser ble det oppført et betydelig antall 

bygninger i området mellom 1889 og 1912. (Kilde: 1881.no) 

 

› St Josephs hospital: St. Joseph søstrene kom til Fredrikstad i 1887, hvor 

det siden 1879 hadde eksistert en katolsk menighet (St. Birgitta). Søstrene 

startet opp et lite sykehus i 1888, dette var da byens første sykehus på 

vestsiden av elva. I 1898 kjøpte nonnene to eiendommer i Ridehusgaten. 

Sykehuset gjennomførte en rekke utvidelser frem mot 1960-tallet. I 1971 

ble sykehuset slått sammen med sentralsykehuset, og i 1987 forlot de siste 
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søstrene Fredrikstad. Den eldste gjenværende sykehusbygningen er 

arkitekt Victor Nordans murbygning i St. Josephs gate 8 fra 1923. Kvartalet 

inneholder videre utvidelser av sykehuset fra 1936 og 1966. (Helse- og 

omsorgsdepartementet 2010).  

 

Figur 13  St. Josephs sykehus fotografert 1924. (Foto: J.H.K Denholdt - Østfold 

fylkes billedarkiv) 

4.2.6 Sentralsykehuset i Østfold 

Forhistorien for sykepleie i Fredrikstad strekker seg tilbake til 1795 da 

Smaalenenes Amtssygehus ble etablert i en militærbrakke utenfor Gamlebyens 

voller. Innenfor murene fantes det fra 1678 et hospital for pleietrengende. I 

1858 brant hospitalet i festningsbyen, og et nytt sykehus ble bygget på den 

samme tomten (arkitekt Emil Victor Langlet). På 1920-tallet var både plassen og 

de hygieniske forholdene i de gamle sykehus uakseptable. En forening med 

formål «å samle midler til opprettelse av nytt luthersk sykehus for Fredrikstad 

og omegn» kjøpte en stor villaeiendom på Cicignon og skjenket den Fredrikstad 

kommune med klausul om bygging av sykehus.  

Byggingen av sentralsykehuset på Cicignon startet i 1951. Eldre villabebyggelse 

med store hager ble ofret for fremskrittet. Sykehuset ble tegnet av den erfarne 

sykehusarkitekten Ole Øvergaard. Øvergaards store gjennombrudd kom med 

seieren i arkitektkonkurransen om Radiumhospitalet i 1927. Hans posisjon ble 

befestet i 1931 da han vant konkurransen om Kristiansand kommunale sykehus. 

Øvergaard spesialiserte seg på sykehus og ble toneangivende innenfor denne 

sjangeren i flere tiår.  

Øvergaards visjon for sykehusbygget i Fredrikstad var «slottet på Cicignon, som 

med sine tårn reiser seg mot innseilingen fra sør». Første byggetrinn sto klart 

våren 1956, og pasienter og ansatte kunne flytte over Glomma. Sykehuset 

hadde et areal på 15.000 kvadratmeter og et personale på 207 hele stillinger. 

Sykehuset var for sin tid meget moderne både i form, struktur og utstyr. 
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Figur 15  Sentralsykehuset med høyblokka (bygg A) ca. 1960. Den lavere fløyen til 

venstre inneholdt bl.a. kantine. Merk de original krysspostvinduene. (Kilde: 

Digitalt museum) 

En rivende medisinsk utvikling tydeliggjorde snart et behov for utvidelse. 

Bygging av en ny høyblokk og fløy (Bygg B), ble vedtatt i 1965. Bygget sto 

ferdig i 1970.  

I 1972 overtok fylkeskommunen også driften av naboen, St. Josephs hospital, 

som huset avdelinger for kvinner, barn, ortopedi, øye og øre-nese-hals. Da 

hadde det allerede lenge eksistert et nært samarbeid «over gaten» mellom 

sykehusene.  

Ytterligere behov meldte seg, og i 1983 stod den nye serviceblokka ferdig, med 

plass for operasjon, intensivpost og viktige servicefunksjoner. En tre etasjers 

forbindelse tvers over Cicignongaten knyttet sykehusene sammen, og man slapp 

å trille fødende og syke barn over gaten. Nybygget innebar på ny inngrep i 

boligområdet Cicignon, og flere rekker med bolighus og hager måtte vike. (J.H 

Lund - 2016).  

4.2.7 Fredrikstad i nyere tid 

Rundt 1960 var industrien ennå Fredrikstads viktigste næring og vekstmotor. Av 

viktig utvikling på denne tiden var at Brynildsens Fabrikker AS flyttet til 

Seiersborg i 1962. Brynildsen var opprinnelig mineralvannfabrikk etablert på 

slutten av 1800-tallet ved Molvigkaia. Fra 1925 produserte de drops og 

sukkervarer. 
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Figur 15 Flyfoto over vestsiden og Isegran, ca. 1970. Sykehuset til høyre. (Foto: 

Østfold Fylkes billedarkiv). 

Fredrikstadbrua ble åpnet i 1957. Den iøynefallende buebrua bestående av 

fagverksbuer i stål, erstattet flere mindre ferjestrekninger. Den forbandt 

forstadsområdene på østsiden sammen med de mer sentrale strøkene på 

vestsiden av Glomma. Brua endte i en mangearmet rundkjøring på østsiden.  

Glemmen kommune ble slått sammen med Fredrikstad kommune i 1964. Dette 

ga byen større rom for vekst på Vestsiden.  

Da oljealderen satte inn i Norge på 1970-tallet, betød det en nedgang i den 

tradisjonelle industrisysselsettingen i Norge generelt og Østfold spesielt. FMV la 

ned driften i 1988, og Fredrikstad har i denne perioden gått fra å være en 

tradisjonell industriby til å bli en by dominert av servicenæringen. Det er 

fremdeles større industribedrifter i byen, for eksempel Norsk teknisk 

porselensfabrikk (NTP) og Brynildsens fabrikker (produksjon av sukkervarer) 

(Fredrikstad kommune 2015) . 

4.3 Vernestatus  
 

Influensområdet 

En rekke eiendommer i influensområdet er avmerket "hensynssone bevaring av 

kulturmiljø" – i KDP for Fredrikstad Byområde. En rekke bygninger er markert 

med rødt i samme plan, angitt som verneverdig bebyggelse og er registrert i 

SEFRAK registeret. 

Bydel Vestsiden, som utgjør områdene vest og sør for planområdet, er registrert 

i Riksantikvarens NB! register. Registeret gir en oversikt over områder som det 
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knytter seg nasjonale kulturminne- og kulturmiljøinteresser til i norske byer og 

tettsteder med bystruktur. Basen viser de viktigste eksisterende sporene av 

norsk byutvikling fra vikingtid frem til omkring 1950-tallet.  

I følge registeret utgjør bebyggelsen i byområdet Vestsiden et representativt 

utsnitt av norsk arkitekturhistorie i tiden fra andre halvdel av 1800-tallet og 

fram til andre verdenskrig. Bygningene er til dels av svært høy kvalitet, er lite 

endret, og er i stor grad tegnet av noen av landets ledende arkitekter på den tid 

da de ble oppført. Området består av mindre miljøer med relativt homogent 

utrykk, og der regulering og utomhusanlegg bygger opp under og kompletterer 

helheten. Denne helheten i bymiljøet er av nasjonal interesse. 

Innen Vestsiden området finnes flere fredete bygninger, herunder: Fredrikstad 

bibliotek, Tollbodene og Fredrikstad domkirke (Riksantikvaren -2016).  

To bygninger tilhørende det forhenværende St. Josephs hospital, rett utenfor 

planområdet, er oppført i Landsverneplan for Helsesektoren. Her er bygningene 

foreslått til verneklasse 2 (eksteriør).   

 

Figur 16  Influensområdet (sort stiplet strek), analyseormådet (rød stiplet strek). 

Brunfarge angir områder i NB-registeret. Lilla, grønt og blått er fredete 

anlegg. (Kilde:Fredrikstad kommune og COWI AS) 

Til influensområdet hører også Gamlebyen og Isegran fort. Gamlebyen, som 

ligger øst for elva, er et unikt og godt bevart kulturmiljø. Den omtales som 

Nord-Europas best bevarte festningsby. Den regnes også som Norges 

første renessanseby. Til festningsbyen er også anlegget og skansen på Isegran 

og Cicignon fort tatt med. Gamlebyen og Isegran er avsatt til båndleggingssone 

etter kulturminneloven og de fleste av bygningene i Gamlebyen er rødmarkert i 

KDP for Fredrikstad byområde og er med i Riksantikvarens nasjonale byområder 

– Gamlebyen. Vollene rundt Gamlebyen og flere bygninger i nærområdet er 

fredet. 
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Analyseområdet 

Ingen bygninger tilknyttet det tidligere sentralsykehuset er gitt formelt vern og 

anlegget er heller ikke gitt vernestatus i Landsverneplan for helsesektoren.  

Jernbanegata 13 og 15, samt Ferjestedsveien er avmerket "Hensynssone 

bevaring av kulturmiljø", i kommunedelplan for Fredrikstad Byområde, og er 

markert med rødt i samme plan (verneverdig bebyggelse).  

De ovennevnte eiendommene, samt Dronningens 3 er videre registrert i SEFRAK 

registeret. Bygningene er delt inn i rød og gul kategori. Rød kategori betyr 

meldepliktige bygninger (eldre enn 1850) hvor kommunen er pliktet til å melde 

alle endringer til fylkeskommunen. For øvrig er ikke bygningene i SEFRAK- 

registeret er tillagt spesielle restriksjoner.  

 

Figur 17 Planområdet avmerket i KDP for Fredrikstad byområde. Markert med blå 

stiplet strek til venstre er Jernbanegata 13-15, avsatt til hensynssone 

kulturmiljø og markert rødt - verneverdig. Øverst, markert med blå stiplet 

strek, Dronningens gate 3 som ikke er avsatt med hensynssone og ikke er 

rødmarkert. Ferjestedsveien er også markert med hensynssone.  

4.4 Tid/rom-matrise 
I DIVE-analysen er det vurdert som hensiktsmessig å la en tid/rom-matrise 

(tidsvindu) fungere som systematiseringsredskap. Ved hjelp av matrisen 

sorteres, lagres og formidles informasjon om analyseområdets historiske innhold 

og sammenhenger, på ulike geografiske nivå. Ved hjelp av matrisen kan det 

lages horisontale og vertikale tidsserier på ulike geografiske nivå, som 

anskueliggjør hvordan ulike naturlige prosesser eller kulturuttrykk har utviklet 

seg. Matrisen kan brukes som kunnskapsreferanse og diskusjonsunderlag både i 

den beskrivende, fortolkende, vurderende og aktiverende analysefasen. 
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 Verden/Norge Fredrikstad by 

1
5
0
0
-1

8
0
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Begynnelsen av 1500-tallet - Sverige løsrev 

seg permanent fra den såkalte Kalmarunionen.  

1536 - Norge ble et lydrike under Danmark. Fra 

1537 til 1814 var Norge i stor grad underlagt 

dansk styre.  

1658 - Danmark/Norge tapte krigen mot 

Sverige i 1658 – omprioriteringer – 

Hovedstasjon for den dansk/norske 

skjærgårdsflåten flyttes fra Fredrikstad til 

Kristiansand av militærstrategiske hensyn.  

1720-21 Under den store nordiske krig hadde 

skjærgårdsflåten base i Fredrikstad. 

1567 - Fredrikstad ble grunnlagt etter et svensk 

angrep på Sarpsborg under den nordiske 

syvårskrigen.  

1663 - Arbeid begynte med festningsanleggene. 

Borgere slo seg opp på trelasthandel. 

Handelsprivilegier ga borgerne enerett på all 

handel i tre mils omkrets. 

 

Foto: Fredrikstad 1825 (Kilde: Fredrikstad 

museum) 
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1800-1815 - Napoleonskrigene. Norge løsrevet 

fra Danmark. Egen grunnlov i 1814. Norge ble 

en egen stat som delte konge med Sverige.  

1884 - Den unionsskeptiske venstrebevegelsen 

kom de til regjeringsmakten.  

Fremvekst av industrisamfunnet. Utvikling til et 

«nytt samfunn» skapt av nytt næringsliv, 

mekanisering og utvandring.  Kraftig 

befolkningsvekst, emn også utvandring.  

1889 – Cellulosefabrikken Borregaard i 

Sarpsborg var alt i 1899 landets største 

industrivirksomhet med over tusen arbeidere. 

Skipsfart: Overgang fra seil til damp. Bergen 

og Oslo ble de ledende sjøfartsbyer.  

1905 – Unionsoppløsningen - markerer slutten 

på unionen mellom Norge og Sverige.   

1914-18 - 1. verdenskrig 

1940-45 -  2. verdenskrig 1940-45 

1814 - Den svenske signeringen av 

Konvensjonen i Moss ble foretatt i Fredrikstad.  

1800 tallet - Bybranner herjer jevnlig byen 

innenfor festningsverkene.  

1860 -> Opphevelsen av Sagbruksprivilegiene.  

Fremvekst av stor sagbruksindustri i Fredrikstad 

basert på dampsager.  Fremvekst av en stor 

teglverksindustri, kjemisk industri og 

skipsbygging. Byens folketall mangedoblet i løpet 

av 1800-tallet.  Bymessig bebyggelse spredte 

seg til tilgrensende strøk i nabokommunene. 

Det administrative tyngdepunktet i byen flyttet 

over elva til Forstaden på vestsiden av elva, til 

stedet hvor dagens sentrum er ligger.  

1879 - Fredrikstad stasjon ble åpnet, da 

Østfoldbanen (Smaalensbanen) sto ferdig.  
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Fredrikstad mekaniske verksted – ca 1940 

(Digitalt museum) 

  

Flyfoto datert 1929. (Kilde: Fylkeskonservatorens 

arkiv).  

1926 – Byplan signert Sverre Pedersen. Legger 

føringer for byutviklingen og vegsystem.  
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1945-1970 - Etterkrigstid med gjenoppbygging 

av landet. Velferdssamfunn. Optimisme og jevn 

økning i levestandard. Utbygging av jernbane, 

vei og infrastruktur.  

1970-2016: Utviklingen av det moderne Norge. 

Funn av olje i Nordsjøen og den påfølgende 

oljealderen.  

 

1957 - Ferdigstillelsen av Fredrikstadbrua. 

Utløste en videre utbygging av hovedveier og 

samleveier i tettbebyggelsen.  

 1950-70 - Industrien ennå Fredrikstads viktigste 

næring og vekstmotor. Av viktig utvikling på 

denne tiden var at Brynildsens Fabrikker AS 

flyttet til Seiersborg i 1962. 

1964 - Glemmen kommune slått sammen med 

Fredrikstad kommune.  

1988 -> FMV legger ned driften og Fredrikstad 

har i denne perioden gått fra å være en 

tradisjonell industriby til å bli en by dominert av 

servicenæringen.  
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Vestsiden Planområdet  

Ferjestedet - ved Glomma har hatt samme plassering langt 

tilbake i tid. Fra Ferjestedet på Vestsiden fulgte Kongeveien 

Ferjestedveien vestover.  

1500-tallet - Handelsvirksomhet i Vesterelva etablert med 

bl.a. ladested i Gresvikfloa. 

1677 - Arbeidet med en skanse midt mot fergeporten i 

Gamlebyen – Cicignon fort. Murer kom i 1738. 

 

1700-tallet - Gamlebyen fikk konkurranse av forstaden som 

vokste opp på vestsiden av Glomma. Status som en forstad 

til Fredrikstad 1735. Bedre havneforhold og nærheten til 

den viktige havna Gressvikfloa gjorde at folk slo seg ned 

her.   

Gamle kart viser at planområdet bestod 

av jordbruksareal som utmark/beitemark, 

med spredt bebyggelse. I planområdet lå 

en liten kolle.  

 

Ill: Kart over Fredrikstad, datert 1767. 

Planområdet markert med rød stiplet 

strek.  (Kilde Digitalt museum) 
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1860-> Kraftig vekstperiode for byen.  Forstaden utvikles 

etterhvert til å bli selve bysenteret i Fredrikstad. 

1860-> Utstykking av tomter langs Ferjestedsveien. 

Rutenettplanen vedtatt 1873. Villabebyggelse oppført iht. til 

planen. Flere gater ble anlagt.  

1975-1920 - Oppføring av en rekke offentlige og private 

bygg: St. Croix skole, domkirken, jernbanestasjon, 

tollboden og biblioteket m.fl.   

1914-> - 11 relativt store bolighus reises på forterrenget til 

det nedlagte Cicignon fort. 

   

Kart: Krums oppmålings kart over Fredrikstad datert 1930. 

(Kilde: Universitetet i Bergen) 

1870->Utbyggingen av villabebyggelse i 

området tiltok. Av disse kan nevnes Villa 

Scwartzelund (revet), Villa Hvidehus 

(Revet), og Jernbanegata 13 og 15.  

 

Bildet er tatt ca. 1920, fra krysset 

Kongens gate / Jernbanegata på Cicignon, 

og viser Jernbaneparken. Kilde: 

Nasjonalbibliotekets bildesamling: 

Fredrikstad, Østfold. 
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4.5 Historisk karakter 
De fysiske historiske sporene i området består av flere lag, og kapitelet deles i 

influensområde og analyseområde. 

4.5.1 Influensområdet 

I analysen er det vurdert at det er spesielt to fysiske historiske spor som anses 

som viktige og sentrale i influensområdet i dag. Sporene knyttes til den 

tidsepoken de vokste fram og ble bygget.  

1550 - 1850 -> Gamlebyen – Renessanseby og festningsby. Er et unikt og godt 

bevart kulturmiljø. Med sin unike bybebyggelse innenfor de godt bevarte 

festningsverkene fra 1660-tallet omtales den som Nord-Europas best bevarte 

festningsby. Den regnes også som Norges første renessanseby. Til festningsbyen 

regnes også anlegget og skansen på Isegran og Cicignon fort. Festningsbyen er 

en synlig og viktig del av bymiljøet omkring bydel Cicignon.  

 1850-1950 – Byvekst og villabebyggelse: I influensområdet, hovedsakelig 

omfattet av Ciocignonområdet, danner Rutenettplanen grunnlaget for gate- og 

bebyggelsesstrukturen og denne er i hovedsak bevart i dag. I influensområdet 

finnes flere parker, enkelttrær og alléer som er en velintegrert del av 

bystrukturen. Parkene (i likhet med kirken og jernbanen er ikke vist i 

Rutenettplanen fra 1872, så disse ble etablert på et senere tidspunkt). 

 Bebyggelsen utgjør et representativt utsnitt av norsk arkitekturhistorie i tiden 

fra andre halvdel av 1800-taller og fram til andre verdenskrig. Bygningene er til 

1950-2000 - Bygging av sentralsykehuset og senere 

utvidelser.  

1960 åra - Utvidelser av St. Josephs hospital. Slås senere 

sammen med Sentralsykehuset.  

1970 -> Apenesfjellet og Cicignon får reguleringsplaner som 

i store trekk stadfester eksisterende bystruktur og legger 

opp til miljøforbedringer (trafikksaneringer, lekeplasser, 

gatetun). 

 

1956-> – Ifm. utbygging av 

Sentralsykehuset rives mye av den 

eksisterende villabebyggelsen i 

planområdet. Som ringvirkning av dette, 

blir det bygget flere boligblokker i 

nabolaget. 

Foto: Interiørbilde av kantinen på 

Sentralsykehuset da denne var ny (Kilde: 

Fredrikstad museum) 
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dels av svært høy kvalitet, er lite endret. Området består av mindre miljøer med 

relativt homogent utrykk, og der regulering og utomhusanlegg bygger opp under 

og kompletterer helheten. Innen området finnes både store offentlige bygninger 

og institusjoner, og private bygårder/villaer.  

 

Figur 18 Figuren er en overordnet skisse som viser to av de bevarte historiske lag i 

influensområdet.  

 - Lysebrun: Gamlebyen – Renessanseby og festningsby  

 - Lysegul: Byvekst og villabebyggelse – Vestsiden 

   - Blå/Stiplet: Analyseområdet 

4.5.2 Analyseområdet 

Det er tre viktige fysiske historiske spor som preger analyseområdet i dag: 

1850-1950 - Byvekst og villabebyggelse 

Rutenettplanens kvartalsstruktur var grunnlaget for bebyggelsen i 

influensområdet før sykehuset ble oppført. Gatestrukturen var planlagt, men 

ikke alle gater var bygget. Av disse gatene finnes Welhavens gate, 

Ferjestedsgata, Jernbanegata og Dronningens gate fortsatt, mens bl.a. Kongens 

gate og Cicignongata er delvis brutt av sykehusbebyggelsen.  

Det finnes flere enkelttrær i planområdet, og gjenværende trær fra alléen i 

Ferjestedsveien som knyttes til denne perioden. 

Noe villabebyggelse fra denne perioden er bevart og disse er: Dronningens gate 

3, Jernbanegata 13 "Schiegården" og Jernbanegata 15  
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1950-1970 – Det opprinnelige sentralsykehuset 

Det opprinnelig sykehuset som åpnet i 1956 og bestod da av følgende 

bygninger: Høyblokken (bygg A) med tilhørende fløyer som bl.a. inneholdt: 

sykehuskantina, kjøkken og kapellbygg. Videre ble lavblokkene i Welhavens gate 

2, Welhavens gate 4A og B, Jernbanegata 11 oppført samme år.  

 

3) 1970 – 2000 tallet - Utvidelse av sykehuset  

Sykehuset ble i 1970/72 utvidet med følgende bygninger i samme stil og uttrykk 

som det opprinnelige sykehuset: Ny høyblokk (bygg B), som ligger parallelt med 

bygg A, og et mellombygg som binder sammen A og B. I 1983 ble Serviceblokka 

(Bygg S) oppført, nord for høyblokkene.   

ØVRIGE BYGG: Består av en rekke store og små frittstående bygninger, påbygg 

og tilbygg av varierende kvalitet og verdi. 

 

 

Figur 19 Figuren viser bevarte historiske lag i analyseområdet.  

 Byvekst og villabebyggelse: Eksisterende kvartalsgater- mørk grå, Villaer 

fra omkring århundreskiftet= blå, Større enkelttrær og trær i rekke – 

Stiplet mørkegrønn.  

 Det opprinnelige sentralsykehuset – lysgrønn.  

 Utvidelse av sykehuset: Utvidelse 1970-75 = gul. Bygningsmasse fra 

perioden 1980-2000 = rød. 
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5 Fortolkning 

5.1 Fortolkning av historiske kontekster 
1567-1850 - Festningsby og jordbrukslandskap: Denne epoken forteller historien 

om stedet ved Ferjeleiet og veiforbindelse til og fra Ferjestedet. Etableringen 

hovedfestningen og senere av Cicignon fort forteller historien om festningsbyen 

Fredrikstad, og fortellingen om områdets sentrale og strategiske plassering.  

 

Figur 20  "Prospect af Friederichsstad" datert 1747. Kilde: Fredrikstad Museums 

årbok Mindre Alv 2006-2007. Illustrasjonen over viser landskapet på 

vestsiden, som den gang var et jordbruksområde med spredt bebyggelse.  

1850-1956 - Byvekst og villabebyggelse: Denne epoken forteller historien om 

fremveksten av bydel Vestsiden med sine viktige offentlige og private bygg og 

borgerskapets villaer. Det forteller historien om en raskt voksende industriby, 

hvor byens handels og administrasjonssenter, gradvis flytter seg fra den 

etablerte Gamlebyen og til dagens sentrum. 
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Figur 21  Gateparti i Fredrikstad, der Fredrikstad sykehus senere ble bygd. I forkant 

Jernbanegata. Sveitservillaen er Jernbanegata 15, den ubebygde tomten 

er nr. 13. Domkirken i bakgrunnen. Bildet er tatt ca. 1910. (Kilde Digitalt 

museum og Østfold Fylkes billedarkiv) 

1956-1972 - Velferdsstaten: Fredrikstad sykehus ble åpnet i 1956 som 

sentralsykehus for Østfold, etter mange politisk kamp om lokalisering.  

 

Figur 22  Bydel vestsiden med Sentralsykehuset sentralt i bildet (gulfarget), ca. 

1979. Østfold Fylkes billedarkiv 

Denne epoken forteller historien om gjenoppbygging av landet og velferdsstaten 

etter krigen. Den forteller historien om økt fokus på helse, om prioriteringen av 

storsamfunnets behov. Høyblokkene er signalbygg i byen, av arkitekt Øvergaard 

kalt "Slottet på Cicignon, som med sine to tårn reiser seg mot innseilingen fra 
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sør". Bebyggelsen og plangrepet skiller seg ut fra øvrig bebyggelse i området og 

forteller historien om sykehusets viktige rolle i samfunnet.  

5.2 Historisk synlighet og tilstand 
Det er flere synlige og lesbare elementer i området. Her deles det inn i veger og 

gater, og arkitektoniske epoker.  

5.2.1 Ferdselsårer og gater 

Ferjestedsveien har vært en sentral ferdselsvei i området og er et synlig element 

i bybildet. Selv om veien fremstår som en vanlig gate har den en organisk form 

og utgjør et avvik fra det omkringliggende gatenettet.  

Rutenettplanen fra 1873 danner på mange måter grunnlaget for utbyggingen av 

Vestsiden, og et synlig element i bybildet, særlig i influensområdet omkring 

sykehuset. Jernbanestasjonen og jernbaneparken utgjør også et svært sentralt 

og synlig element bybildet nordøst for analyseområdet. I sør mot elven, kan 

man ane tidligere Cicignon forts beliggenhet og utforming, der konturene av 

yttervollen kan sees i parken omkring Tollboden.   

Innen analyseområdet er mange av gatene brutt, eller fått en endret utforming, 

noe som bidrar til å svekke kvartalsstrukturens synlighet og tilstand.  

  

Fig. 23 Kart over Fredrikstad, datert 1930, med planområdet avmerket. Bykart fra 

1930 viser at forholdsvis mye av kvartalsstrukturen i nord var bygget ut, 

med unntak av enkelte lommer bl.a. syd i analyseområdet. (Kilde: Krums 

opmåling) 
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Den senodernisktiske sykehusbebyggelsen er plassert med lite hensyn til 

tidligere planlagt og bygget kvartalsstruktur, dette i tråd med datidens idealer. 

Bebyggelsen utgjør et synlig element i bybildet på Vestsiden.  

5.2.2 Arkitektoniske epoker 

Bebyggelsen i kvartalsstrukturen:  

Flere arkitektonisk epoker er representert i området, mange av bygningene er 

karakteristiske for sin tid. I området finnes bygninger som beskrives som 

nygotikk (St. Croix skole og domkirken), historisme (Fredrikstad stasjon), 

dragestil (prestebolig St. Birgitta), nyklassisisme, sveitserstil, jugendestil og 

funksjonalisme m.fl. (Riksantikvaren – 2015) 

Bebyggelsen innen analyseområdet:  

Bygningen i analyseområdet består av bygninger fra flere epoker. Jernbanegata 

15 er inspirert av sveitserstilen, Jernbanegata 13 er inspirert av nyklassisismen 

og Dronningens gate 3 er inspirert av Jugendstilen. 

 

Det tidligere sentralsykehuset er bygget i flere faser, hvor etappene oppført i 

årene 1956-1972 er beskrevet som eksempel på senmodernisme. 
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6 Vurdering 
 

6.1 Vurdering av kulturarvens kvaliteter og 
verdier 

6.1.1 Kulturarvens verdi  
 

Definisjon 

Kunnskapsverdi vurderes f.eks. ut fra kulturarvens representativitet, 

sammenheng og miljø, autentisitet, fysisk tilstand osv. Som grunnlag for 

opplevelse vurderes også sammenheng og miljø, men i tillegg faktorer som 

identitets- og symbolverdi, arkitektonisk og kunstnerisk kvalitet mm. 

Kulturarvens bruksverdi kan vurderes ut fra økonomiske, funksjonelle og 

økologiske parametre. I DIVE-analysen brukes informasjonen fra de to første 

trinnenes kunnskapsopparbeidelse og tolkninger som grunnlag for å vurdere 

hvordan analyseområdets historiske karakter og betydning, lesbarhet, 

autentisitet og integritet samlet kan bygge opp verdiargumentasjonen. 

Kulturarvens verdi betraktes som en refleksjon av de sosiale og kulturelle 

kontekstene den er del av. Hvordan enkeltpersoner og samfunnet verdsetter 

kulturarven kommer an på holdninger og prioriteringer, og de varierer over tid. 

Bygninger og bebyggelsesstrukturer har for eksempel historisk verdi hvis de 

vurderes som betydningsfulle uttrykk for sin tid eller på tvers av tiden, enten 

som kilder til kunnskap om fortiden, grunnlag for opplevelse eller fordi de er 

viktige i et bruksmessig perspektiv.  

Influensområdet: 

Når områdets kvaliteter og verdier skal vurderes, må også verdier innen 

influensområdet vurderes. Innen influensområdet peker analysen spesifikt på to 

viktige elementer som gis høy verdi, og som skal ihensyntas ved utvikling av 

området.  

Gamlebyen: Gamlebyen som ligger øst for elva, er et unikt og godt bevart 

kulturmiljø av internasjonal verdi. Med sin unike bybebyggelse innenfor de 

velbevarte festningsverkene fra 1660-tallet, omtales den som Nord-Europas best 

bevarte festningsby. Den regnes også som Norges første renessanseby. Til 

festningsanlegget er også anlegget og skansen på Isegran og Cicignon fort tatt 

med. Det helhetlige og godt bevarte kulturhistoriske miljøet vurderes å ha høy 

kulturhistorisk verdi og høy kunnskapsverdi.  

Gamlebyen er en av Norges mest populære attraksjoner, og ca. en halv million 

mennesker i 2013, ifølge Fredrikstad blad. Gamlebyen er en levende bydel med 

butikker, gallerier, boliger, kafeer og museer. Dette bidrar til at kulturmiljøet i 

Gamlebyen vurderes å ha høy opplevelsesverdi.    
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Vestsiden: Bebyggelsen i området, utgjør et representativt utsnitt av norsk 

arkitekturhistorie i tiden fra andre halvdel av 1800-taller og fram til andre 

verdenskrig. Bygningene er til dels av høy kvalitet og er lite endret. Området 

består av mindre miljøer med relativt homogent utrykk, og der regulering og 

utomhusanlegg bygger opp under og kompletterer helheten. Bygningene er 

innpasset iht. Rutenettplanen, vedtatt 1872. Vestsiden ligger sentralt i byen 

Fredrikstad, mellom det nye sentrum, Isegran og Gamlebyen. Bydelen er 

vurdert å være ett av de viktigste byrommene som bl.a. Gamlebyen forholder 

seg til. Både på vei til, og når man er i Gamlebyen, er opplevelsen de besøkende 

har av Gamlebyen, til en viss grad avhengig av Vestsidens fremtoning. De 

omkringliggende byrommene er viktige for Gamlebyens historiske og visuelle 

integritet og lesbarhet, og er viktig for opplevelsesverdien knyttet til Gamlebyen.  

 

Analyseområdet  
På basis av analysen i innledende kapiteler vurderes det at det er to epoker 

innen analyseområdet som har en lokal verdi. Dette gjelder:  

› 1800 tallets gate- og kvartalsstruktur (Rutenettplanen), både gjenværende 

og fjernet gatestruktur, villabebyggelsen oppført omkring århundreskiftet, 

samt tilhørende grønnstruktur. 

› Senmodernismens og velferdssamfunnets bygninger og anlegg.  

 

1800 tallets kvartalsstruktur, villabebyggelsen oppført omkring århundreskiftet 

og tilhørende grønnstruktur. 

Kvartalsstrukturen er vurdert å ha lokal identitets- og kunnskapsverdi og lokal 

kulturhistorisk verdi som en del av en helhetlig byplan. Det er Rutenettplanen 

som danner grunnlaget for gate- og kvartalssstrukturen. Gatene og bebyggelsen 

representerer fortellingen om en bydel som i stor grad ble helhetlig planlagt og 

bygget ut etter århundreskiftets idealer, i en tid da Fredrikstad var i sterk vekst 

mot slutten av 1800-tallet. Den forteller historien om bydelen som fikk en 

sentral beliggenhet mellom det gamle Fredrikstad (Gamlebyen), og det nye 

sentrum lenger vest, nær den nyanlagte Jernbanestasjonen.  

Selv om rutenettplanens gater danner kvartaler i området fantes ikke en 

fullstendig og enhetlig bebyggelsesstruktur innen planområdet før sykehuset ble 

bygget. På bilde fra 1938 (se under) ser man at området bestod av villaer med 

varierende plassering og møneretning, innslag av enkelte bygårder og flere store 

åpne hageanlegg i en uferdig gatestruktur. Dette gir inntrykk av et velregulert 

og ordnet villaområde, hvor gatene er strukturerende element, men med få 

innslag av den klassiske kvartalsbebyggelsen. Det gir også inntrykk av en 

planlagt gatestruktur som ikke ble ferdig før sykehuset ble bygget.  
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Fig. 24  Gate- og kvartalsstruktur på flyfoto fra 1938 med planområdet skissert. 

Kilde: Nasjonalbibliotekets bildesamling: Fredrikstad, Østfold. 

Når det gjelder gjenværende villabebyggelse Jernbanegata 13—15 og 

Dronningens gate 3, utgjør disse et utsnitt av norsk arkitekturhistorie i tiden fra 

andre halvdel av 1800-tallet og fram mot første verdenskrig. Bygningene har 

arkitektonisk kvalitet og er til dels lite endret eksteriørmessig. Bygningene 

representerer historien om et område hvor borgerskapet valgte å bosette seg. 

Sykehusbebyggelse preger områdene vest og sør for villaene, og medfører at 

eiendommene får en noe isolert beliggenhet. Byggene er i ulik grad vedlikeholdt. 

Dronningens gate 3 representerer en rest av eldre bebyggelse på sørsiden av 

Dronningens gate. Bygningen, som har en redusert tomt og hage, og som 

mangler tilliggende bygningsmiljø, fremstår som en kontrast til 

sykehusomgivelsene og er i den sammenheng et synlig element. Samtidig er det 

faktum at all omkringliggende bebyggelse er revet med på å redusere 

lesbarheten ifht. området dette bygget opprinnelig stod i. Bygningen er i dårlig 

forfatning etter lang tids forfall.  

Langs Ferjestedsveien vokser en gammel linderekke bestående av 10 trær, som 

er vurdert som bevaringsverdige. Trerekken ble trolig plantet engang på slutten 

av 1800 tallet, da Ferjestedsveien ble utviklet til staselig promenadegate 

(Jakobsen 2002). Eldre foto fra tidlig 1900-tall, viser at det var trær langs 

Ferjestedet, men det er vanskelig å se hvor gamle trærne er. I følge Fredrikstad 

kommune ble det plantet trær allerede så tidlig som i 1860 (Hilmersen pers 

med). Alderen på trerekken anslås til å være ca. 160 år gamle, jf. rapport 

Registrering og vurdering av trær, 24.10.16 – vedlegg i plansaken.  

Senmodernismens og velferdssamfunnets bygninger og anlegg. 

Den senmodernistiske sykehusbebyggelsen oppført i årene 1956-1972 

har ingen formell vernestatus og er ikke oppført i Landsverneplan for Helsebygg.  

Selv om bebyggelsen ikke er oppført i verneplanen for Helsesektoren vurderes 

at et utvalg av bygningene, høyblokkene (Bygg A og B) med fløyer har en 

kulturhistorisk verdi i en mindre vesentlig kategori, beskrevet som lokal verdi. 
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Bygningene er vurdert å ha en arkitektonisk verdi, samt en lokal symbol-, 

historiefortellende- og identitetsverdi.  

 

Høyblokkene med fløyer vurderes som eksempler på sykehusbygg med et 

senmodernistisk arkitektonisk uttrykk og plangrep. Det opprinnelige sykehuset 

var planlagt i åpne og grønne omgivelser, som til dels er bevart i dag.  

 

Bygningene har historiefortellende verdi, da de forteller historien om 

gjenoppbygging av landet og velferdsstaten etter krigen, om økt fokus på helse 

og om prioriteringen av storsamfunnets behov. 

 

Den opprinnelige arkitekturen og de tilliggende grøntområdene er delvis svekket 

av tilbygg og fløyer som ble oppført i perioden etter 1980. Disse bidrar til at det 

opprinnelige anlegget delvis blir innebygget, da særlig mot nord. Videre er den 

opprinnelige sykehusbebyggelsen, delvis endret eksteriørmessig, bl.a. ved at 

mange av de opprinnelige krysspostvinduene er byttet ut med nyere H-vinduer 

på 1970-tallet. Dette vurderes å svekke det arkitektoniske utrykket på den 

opprinnelige høyblokken. 

 

En gjennomgang av bygningsmassen viser at det er en begrenset del av det 

opprinnelige interiøret som er ivaretatt. Følgende er delvis bevart:   

› Kantinen med hovedplanløsning og vinduer er delvis intakt, men rommet er 

betydelig ombygget og overflatene er sterkt redusert.  

› Hovedtrappeganger høyblokkene fremstår i hovedsak tildels med sin 

opprinnelige utforming.  

Verdikart 

I de følgende verdikartene for analyseområdet, av senmodernismens sykehus- 

og velferdsstatsbygging separert fra verdien av 18-1900-tallets kvartalsstruktur 

og villa-/småhusbebyggelse, for å synliggjøre utfordringene knyttet til 

ivaretagelse av begge epoker. Disse to epokene er i rapporten ikke rangert. 

Gate- og kvartalsstruktur 

Verdikart med utgangspunkt i 

1800-tallets kvartalsstruktur og 

tilhørende bebyggelse. Oransje 

=lokal verdi, Gul=ingen verdi.  

Stiplet oransje linje viser 

gatestruktur slik den var før 

sykehuset ble bygget. 
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Senmoderismen 

Verdikart med utgangspunkt i 

den senmodernistiske sykehus- 

og velferdsbyggingen i 

etterkrigstiden. Oransje =lokal 

verdi, gul=ingen verdi. 

 

Verdikonfliktkart 

Verdikonfliktkart, viser areal 

hvor to typer verdi overlapper. 

Gjenopprettelse og fullføring av 

kvartalsstrukturen med 

forlengelsen av St. Josephs 

gate og Glacisgata vil eventuelt 

komme i fysisk konflikt med de 

opprinnelige sykehus-

bygningene. 
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6.1.2 Kulturarvens tålegrense 

 

Definisjon 

En DIVE-analyse utarbeides vanligvis i forkant av en planprosess, der endring og 

utvikling av de fysiske omgivelsene er tema. I en slik situasjon er det viktig å 

undersøke kulturarvens sårbarhet og evne til å absorbere eller dra nytte av ulike 

aktuelle endringssituasjoner. Derved er det også mulig å definere grensene 

mellom endringsforslag som er henholdsvis akseptable/ikke akseptable i forhold 

til mål for forvaltning av kulturarven. Kulturarvens sårbarhet kan defineres som 

sannsynligheten for reduksjon eller tap av definerte verdier, som følge av indre 

eller ytre påvirkning. Tålegrensen angir kulturarvens robusthet, det vil si 

punktet, eller grensenivået som markerer overgangen fra et verdinivå til et 

annet. Overskridelse av tålegrensen innebærer at definerte verdier endres, helt 

eller delvis. 

Vurdering av tålegrense  

Eksisterende gate- og kvartalsstruktur vurderes å ha lav tålegrense for 

endringer. Dette omfatter gater og kvartaler som er etablert og bevart. I 

influensområdet er de fleste av disse kvartalene bevart. Innen analyseområdet 

finnes enkelte bevarte gateløp og tre villaeiendommer knyttet til denne 

strukturen. Flere av gatene er endret ifht. opprinnelige bredde og utforming, 

bl.a. gjelder dette bl.a. Welhavens gate. Dette åpner for endring ved 

tilbakeføring av disse.  

 

Når det gjelder gate- og kvartalsstruktur som aldri ble bygget, eller som ble 

fjernet ifm. bygging av sykehuset, vurderes at denne har høy tålegrense for 

endringer, det det er rom for gjenoppbygging og tilbakeføring av denne 

strukturen.   

 

Villaer i planområdet anses å ha lav til middels tålegrense for endringer. Villaene 

utgjør godt bevarte anlegg. Byggene har et fotavtrykk på sine respektive tomter 

som gir begrenset mulighet for til- og påbygg på tomtene.  

  

Høyblokkene (Bygg A og B) med vurderes å ha middels tålegrense for påbygg i 

høyden. Slike påbygg vil kunne forsterke byggenes fremtoning som høyhus og 

dermed byggets symbolverdi. Samtidig vil påbygg i høyden påvirke fjern- og 

nærvirkningen av tiltaket. Høyblokkene vurderes å ha en middels tålegrense for 

tilbygg og utvidelser utover opprinnelig fotavtrykk. Det vurderes at bygg 

høyblokkene har høy tåle grense for innvendig ombygging og ny bruk av bygget.  

  

Øvrige bygninger tilhørende sykehuset anses å ha høy tålegrense for endringer, 

både helt eller delvis rivning, ombygging, tilbygg og ny bruk.  

6.1.3 Kulturarvens endringskapasitet 

 

Definisjon 

I DIVE-analysen oppsummeres de kvalitative vurderingene av kulturarvens 

verdi, utviklingspotensial og sårbarhet/tålegrenser i det som kalles 

analyseområdets endringskapasitet. Vurdering av endringskapasitet er en form 
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for konsekvensutredning der hensikten er å komme fram til analyseområdets 

kulturhistoriske handlingsrom. Den samlede muligheten for å tilpasse og/eller 

utvikle kulturarven, i forhold til foreslåtte endringer i omgivelsene, kan vanskelig 

uttrykkes i eksakte vendinger og er en tverrfaglig utfordring. Hensikten er at 

vurderingen av kulturarvens og stedets endringskapasitet skal kunne brukes 

som innspill i konkretisering av forutsetningene.  

 

Vurdering 

Eksisterende kvartalsstruktur har liten endringskapasitet, da den allerede er 

lagt. Kvartalsstruktur som ble fjernet ifm. bygging av sykehuset har etter vår 

vurdering stor endringskapasitet og stort utviklingspotensial.  

 

Eksisterende villaer i analyseområdet vurderes å ha en middels 

endringskapasitet. Dette er allerede bygde bygninger, som er avmerket til 

bevaring i kommunedelplanen. Dette gir begrensede muligheter for fysiske 

endringer. Bygningene egnet ser derimot til flere ulike formål, og kan tilpasses 

ulik bruk innvendig (bolig, kontor, barnehage ol).   

 

Høyblokkene (bygg A og B) med tilhørende fløyer har begge en middels 

endringskapasitet. Byggene er lokale symbolbygg, som utgjør en helhet. 

Bygningene anses som robuste og det vurderes at det er god mulighet for ny 

bruk, samt tilbygg og påbygg. 

 

Øvrige bygninger tilhørende sykehuset har høy endringskapasitet. Bygningene 

vurderes å ikke ha verneverdi.  Byggene kan dermed rives, ombygges, tilbygges 

eller tilpasses ny virksomhet. 

 

Endringskapasitetskart:  

På samme måte som for verdikartene er endringskapasitetskartene separert. Ett 

kart viser endringskapasitet med tanke på endringskapasiteten i 18-1900-tallets 

kvartalsstruktur og villa-/småhusbebyggelse, det andre viser endrings-

kapasiteten i senmodernismens sykehus- og velferdsstatsbygging. Disse to 

epokene er i rapporten ikke rangert. 

Endringskapasitetskart 

– gate- og 

kvartalsstruktur og 

tilhørende bebyggelse. 

Rød=liten 

endringskapasitet,  

oransje= middels 

endringskapasitet, 

grønn=stor 

endringskapasitet. 
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Endringskapasitetskart 

- sykehusbebyggelsen 

Oransje=middels 

endringskapasitet, 

grønn=stor 

endringskapasitet. 

 

 

6.1.4 Oppsummeringstabell 

 

Objekt/str

uktur 

 

Verne- 

status 

Verdi 

 

Tålegrens

e 

Endrings- 

kapasitet 

Forslag vern 

Analyseområdet 

 

Høyblokk 

(Bygg A) 

med 

tilhørende 

fløyer 

1956 

 

Ingen 

formell  

 

 

Lokal 

identitets-, 

symbolverdi 

og 

historiefortel

lende verdi.  

 

Lokal 

arkitektonisk 

verdi.  

  

Middels 

tålegrense 

for påbygg 

og tilbygg.  

 

Høy 

tålegrense 

forinnvendi

g 

ombygging

.  

 

Middels 

endringska

pasitet 

Høyblokken 

beholdes som 

orienteringspu

nkt i 

landskapet og 

videreutvikles 

etter dagens 

standard for 

boliger. 

Høyblokk 

(Bygg B) 

med 

tilhørende 

fløyer 

1970-72 

 

Ingen 

formell  

 

Lokal 

identitets-, 

symbolverdi 

og 

historiefortel

lende verdi.  

Lokal 

arkitektonisk 

verdi.  

 

Middels 

tålegrense 

for påbygg 

og tilbygg.  

 

Høy 

tålegrense 

for 

innvendig 

ombygging

.  

Middels 

endringska

pasitet 

Høyblokken 

beholdes som 

orienteringspu

nkt i 

landskapet og 

videreutvikles 

etter dagens 

standard for 

boliger. 

 

Øvrige 

sykehus-

Ingen 

formell  

 

Ingen 

verneverdi.  

 

Høy 

tålegrense 

for rivning, 

Stor 

endringska

pasitet 

Bygningene 

foreslås ikke 

vernet. 
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bygninger 

–  

1-4 etasjer. 

1956-75 

 

 

endringer, 

både 

ombygging

, tilbygg og 

ny bruk. 

Øvrige 

sykehus-

bygninger  

1975-> 

Ingen 

formell  

Ingen 

verneverdi.  

 

Høy 

tålegrense 

for rivning, 

endringer, 

både 

ombygging

, tilbygg og 

ny bruk. 

Stor 

endringska

pasitet 

Bygningene 

foreslås ikke 

vernet. 

Villaer i 

analyse-

området 

1875-> 

 

Dronningen

s gate 3  

SEFRAK 

registrert.  

 

Jernbanega

ta 13 og 

15- 

Avmerket 

Hensynsso

ne 

bevaring 

av 

kulturmiljø 

– i KDP. 

SEFRAK 

registrert.  

 

Alle: Lokal 

arkitektonisk 

verdi, og 

kunnskapsve

rdi.  

 

Jernbanegat

a 13-15 har 

lokal verdi 

som del av 

et helhetlig 

miljø.  

 

  

 

Lav/middel

s 

tålegrense.  

Middels 

endringska

pasitet 

Jernbanegata 

13-15 foreslås 

vernet og 

regulert til 

hensynssone 

bevaring.  

 

Dronningensgt 

3 foreslås ikke 

vernet. 

Kvartals- 

og 

gatestrukt

ur.  

 

Sikret i 

KDP for 

Fredrikstad 

byområde.  

 

Delvis 

avsatt til 

hensynsso

ne 

bevaring – 

utenfor 

analyseomr

ådet 

Lokal 

identitets- 

og 

kunnskaps- 

verdi. Lokal 

verdi som en 

del av en 

helhetlig 

byplan.  

 

Eksisterend

e 

gatestruktu

r - lav 

tålegrense 

for 

endringer.  

 

Fjernet 

eller ikke 

bygget 

kvartalsstr

uktur - høy 

tålegrense 

for 

endringer. 

 

Stor 

endringska

pasitet i 

nord, hvor 

mange av 

byggene 

kan rives 

og 

tilpasses. 

Lavere 

endringska

pasitet i 

sør, hvor 

senmodern

ismens 

blokker 

ligger.  

Gatestrukture

n foreslås 

gjenopprettet 

i den grad det 

lar seg gjøre, 

etter en 

avveining mot 

andre 

vernehensyn.  
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7 Aktivering 

7.1 Handlingsrommet for aktivering av 
kulturarven 

Utvikling av området vil skje ut i fra tverrfaglige hensyn med tanke på en rekke 

faktorer og overordnede føringer. Under følger en oppsummering av noen av de 

mest sentrale føringene som ligger til grunn for utviklingsprosjektet, de mest 

relevante temaene er trukket fram. 

7.1.1 Kommuneplan for Fredrikstad kommune 

I kommuneplanens samfunnsdel for Fredrikstad kommune angis følgende mål: 

› Vi har fortettet bysentrum og gjennom dette tilført byen nye innbyggere og 

ny aktivitet som bidrar til et mangfoldig nærings- og kulturliv. 

› Vi har en god arealpolitikk som gir bedre vern av gjenværende dyrket mark 

og tar vare på våre kulturminner og kulturmiljøer. 

 

For å nå disse målene angir dokumentet følgende strategier; 

› Gjennom overordnet arealplanlegging tilrettelegger vi for et bærekraftig 

utbyggingsmønster, hvor arealforbruk og transportbehov reduseres i tråd 

med nasjonale føringer. 

 

Kommuneplanens arealdel 2011-2023 ble vedtatt 06.12.2012.  

Kommuneplanens arealdel gir både bestemmelser og retningslinjer for ny 

bebyggelse. Disse omfatter blant annet etablering av teknisk infrastruktur, 

universell utforming, leke-, ute- og –oppholdsarealer, parkeringsareal, 

renovasjon, estetikk og landskap. Videre skal det tas hensyn til kulturmiljø. 

7.1.2 Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-
2023 

I kommunedelplan (KDP) for Fredrikstad byområde 2011-2023, vedtatt 16. juni 

2011 er analyseområdet avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål. 

Influensområdet omkring er avsatt til Bebyggelse og anlegg – nåværende.  

Videre er det hensynssone med krav om felles planlegging for sykehusområdet. 

Det er lagt inn en hensynssone for bevaring av kulturmiljø H570 på 

eiendommene Jernbanegata 13 og 15. I influensområdet dekker denne 

hensynssonen store deler av kvartalsstrukturen, og parkene omkring 

analyseområdet. Innenfor analyseområdet er Jernbanegata 13 og 15 rødmerket 

som verneverdig og avmerket i temakart bygningsvern. I influensområdet er en 

rekke bygninger rødmerket, og avmerket i temakartet.  
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Figur 25  Temakart bygningsvern i KDP for Fredrikstad byområde, 2011.  

 

I bestemmelsene knyttet til bygningsvern uttales: Hensyn som skal tas til 

bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø, jfr. pbl § 11-9 nr. 7: 1. 

Bygninger som er merket som verneverdig i temakart ”Bygningsvern” 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. 2. Tiltak etter plan- og bygningsloven skal ikke forstyrre eller 

forringe de historiske, arkitektoniske eller andre kulturhistoriske verdier som 

knytter seg til bygninger eller bygningsmiljø. Der hvor verneverdig bygning 

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

vernehensyn vike.  
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Figur 26  Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023. Planområdet 

markert med sort stiplet linje. (Kilde Fredrikstad kommune) 

Det er viktig for Fredrikstad kommune å legge til rette for en transformasjon av 

området og for byutvikling.  

 

For Sykehusområdet er det satt følgende mål: 

 
› Kvartalsstrukturen skal gjenopprettes. 

› Grønnstrukturen skal videreutvikles og viktige sammenhenger skal sikres. 

› Området skal ha høy miljøprofil og god design. 

› Området skal primært utvikles som boligområde, men med noe næring. 

› En utvikling av området vil bidra til økt mangfold i sentrum. 

 

Kommunedelplanen har følgende relevante planbestemmelser: 

Hensynssone H830_73 (s 111): Hensynssonen gjelder omforming av 

sykehusområde. Området kan inneholde funksjoner som bolig, næring, kontor 

offentlig og privat tjenesteyting. Kvartalsstrukturen i området skal 

gjenopprettes.  

H570 (s119): Sone med særlige hensyn til friluftsliv, grønnstruktur, landskap 

eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse, jfr. pbl 

§ 11-8 bokstav c). 

I tillegg er det noen generelle bestemmelser som gjelder for byggeområder. 

 



 

 

     
 48  DIVE-ANALYSE FOR CICIGNON I FREDRIKSTAD 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A072212/Documents/03 Prosjektdokumenter/3.1 Arealplan/3.3.5 Plandokumenter/Eldre dokumenter/Vedlegg 14 - KU-tema - Kulturmiljø - DIVE-analyse 
10.1.17.docx 

I retningslinjene for H830 73 fremgår det følgende (s 123): 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner for sykehusområdet skal det legges vekt 

på å bidra til gode miljø- og bærekraftige løsninger. Det stilles krav til høy 

kvalitet på arkitektonisk formgivning og design. 

Illustrasjoner fra mulighetsstudien ”Fredrikstad sykehus mulighetsstudie ny 

bebyggelse, illustrasjoner 30.4.2010” skal gi føringer for bebyggelsesstruktur, 

høyder og grønnstruktur i området. Grønnstrukturen og sammenhengene 

mellom Sjømannsparken, Jernbaneparken og Domkirkeparken skal styrkes.  

7.1.3 Reguleringsplan for Cicignon 

Store deler av planområdet inngår i reguleringsplan for Cicignon (planID 

0106220), vedtatt 02.10.85. Planområdet er avsatt til offentlig bygg – 

institusjon. 

I kommunedelplanen for Fredrikstad byområde ble arealformålet endret fra 

offentlig formål til "kombinert bebyggelse og anleggsformål" slik at dette er 

gjeldende formål. Kvartalene rundt planområdet er hovedsakelig regulert til 

bolig, trafikkområder og friområder. 

 

Figur 27 Reguleringsplan for Cicignon. Planområdet markert med sort stiplet linje. 

(kilde Fredrikstad kommune, kartportal) 

7.1.4 Landsverneplan for helsesektoren 
 

Landsverneplanen for helsektoren (2010) var et arbeid Helse- og 

omsorgsdepartementet iverksatte høsten 2005. Det ble etablert en egen 

koordineringsgruppe for prosjektet med representanter for Helse- og 

omsorgsdepartementet, de fem regionale helseforetakene, Riksantikvaren og 
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Statens Kulturhistoriske Eiendommer. I forprosjektet ble det gjennomført en 

overordnet gjennomgang og vurdering av eiendommene til Sykehuset Østfold 

HF.  

 

Målet med en landsverneplan er å verne et utvalg bygninger og anlegg som 

dokumenterer sektorens historie og virksomhet. Utvelgelsen av kulturminner vil 

ta utgangspunkt i:  

- Kulturminnevernets alminnelige utvelgelseskriterier 

- Tilleggskriterier knyttet til sektorens egenart og historie  
  

Riksantikvaren har utarbeidet en metode og et sett med kriterier for vurdering 

av verneverdi. Kriteriene er bl.a. omtalt i Riksantikvarens publikasjon ”Alle tiders 

kulturminner” og i SKE’s ”Veileder og eksempelsamling”. I rapporten er følgende 

alminnelige vernekriterier skal anvendes: Alder – Autentisitet – Representativitet 

– Sjeldenhet – Arkitektoniske kvaliteter – Miljøverdi – Symbolverdi – 

Identitetsverdi – Historisk kildeverdi – Pedagogisk verdi.   

 

Bredden i helsesektoren tilsier i tillegg at det samfunnshistoriske aspektet må 

tillegges vekt, og særlig Sosial- og medisinhistorisk verdi: Det vil således være 

særlig viktig å fokusere på bygninger og kulturmiljø som: 

  

› Er viktige som representanter for eldre og nyere institusjonstyper 

› Vitner om spesielle utviklingstrinn i helsehistorien, vitenskapelig og på 

andre områder.  

 

Andre forhold som bør inn i forbindelse med utvalget er økonomiske og 

bruksmessige vurderinger. Også anleggets tekniske tilstand og fremtidige 

utviklingsmuligheter vil måtte tas hensyn til ved utvalget.   

 

 

7.2 Nær- og fjernvirkning av tiltaket  
I planprogrammet fastslås at konsekvensutredningen skal redegjøre for hvilke 

virkninger tiltaket vil få for omkringliggende arealer når det gjelder kulturmiljø. 

Videre uttales at det å forene utbygging og områdets historiske lesbarhet vil 

være førende for hvordan fasene gjennomføres. Analysen vil forsøke å vise 

hvordan ny bebyggelse i Cicignon Park kan bidra til å ivareta områdets 

historiske lesbarhet. Nær- og fjernvirkning av tiltaket vil derfor være et sentralt 

tema.  

Det følgende kapitelet tar for seg for fjern- og nærvirkning av tiltaket, med 

utgangspunkt i 3D modellen som er utarbeidet i prosjektet. Man vil ta for seg 

følgende sentrale standpunkt: fra gatmiljøet rundt analyseområdet, Gamlebyen, 

St. Croix, Fredrikstadbrua og fra Isegran. For hvert stand følger en kort 

vurdering av alt 0, 1 og 2.  
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Standpunkt Illustrasjon 

Gatemiljøet omkring analyseområdet 

Jernbanestasjonen - Ved 

inngangen, sett i retning sørvest 

 

Vernestatus: I Jernbaneparken står en 

rekke større trær. Stasjonen er avsatt til 

hensynssone bevaring i KDP for 

Fredrikstad byområde, det er ikke 

parken.  

Vurdering: Alternativene har ulike 

byggehøyder, og påvirker i ulik grad 

opplevelsen av parken. Det vurderes at 

kulturmiljøet i området i begrenset grad 

blir påvirket av tiltaket. Ny og høyere 

bebyggelse vurderes å bidra til å danne 

en naturlig ramme om parken og trappe 

bebyggelsen opp mot høyblokkene. Både 

alt 1 og 2 bidrar til økt utnyttyelse, og 

området får en mer bymessig utforming. 

 I alle alternativ er opplevelsen av 

byrommet og bebyggelsen bak påvirket 

av om det er løv på trærne. Trær med 

løv, demper opplevelsen av bebyggelsen 

bak. Parken oppleves som lite brukt, 

med få aktive fasader mot parken, 

unntatt fra Jerbanestasjonen. 

 

 

 

 

Alternativ 0 

 

Alternativ 1 

 

Alternativ 2 
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Kirkeparken ved St. Josephsgate 

x J.N Jacobsens gate - Sett i 

retning øst 

 

Vernetstatus: Området er avsatt til 

hensynssone – bevaring av kulturmiljø 

og flere av bygningene rødmarkert i KDP 

for Fredrikstad byområde og er med i 

RAs nasjonale byområder – bydel 

vestsiden. Det er få trær i gaten, og 

høyblokkene får en synlig og 

fremtredende beliggenhet i enden av St 

Jospehs gate, sett fra Kirkeparken. 

Vurdering: Alt 1 og 2 legger til rette for 

tilbygg på høyblokkene (Bygg A og B), 

noe som medfører at bygningen blir mer 

synlige enn i alt 0. Det vurderes at 

tilbyggene til høyblokkene i alt 1 og 2 til 

en viss grad vil berøre kulturmiljøet i 

området. Høyblokkenes dominerende 

volum vil forstekes ifht omkringliggende 

bebyggelse som er 1-3 etasjer. I alt 0. 

og 2 videreføres en helt eller delvis 

blokkering av St. Josephs gate, mens i 

alternativ 1 åpnes gaten delvis. 

Løsningen alt. 1 vil bidra til i retablere 

gatestrukturen i området. Dette vil bidra 

positivt til opplevelsen av området som 

helthet. 

Alternativ 0 

 

Alternativ 1 

 

Alternativ 2 

 

St. Croix - Sett i retning vest langs 

Ferjestedsveien 

Alternativ 0 
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Vernestatus: Området er avsatt til 

hensynssone – bevaring av kulturmiljø 

og flere av bygningene rødmarkert i KDP 

for Fredrikstad byområde og er med i 

RAs nasjonale byområder – bydel 

vestsiden. Unntaket er kvartalet midt i 

bildet, som ikke er avmerket. Trærne i 

Ferjestedsveiem er bevaringsverdige og 

preger gatemiljøet i Ferjestedsveien.   

Vurdering: Alt 1 og 2 legger til rette for 

tilbygg på høyblokkene, noe som 

medfører at bygningene blir mer synlige 

enn i alt 0. Alt. 1 har også noe høyere 

bebyggelse nord for blokka, som blir 

godt synlig i siktlinjen fra St. Croix.  Det 

vurderes at tiltaket i alt 1 og 2 i en 

begrenset grad vil berøre kulturmiljøet i 

området. Høyblokkenes dominerende 

volum vil forstekes ifht omkringliggende 

bebyggelse som er 1-3 etasjer. Bevaring 

av trærne i Ferjedstedsveien vil til en 

grad dempe effenkten av høyblokkene, 

slik de også gjør i alt 0. I alle alternativ 

vil Ferjestedsveien med alleen 

videreføres og bevares. 

Alternativ 1 

 

Alternativ 2 

 

Cicignon skanse - Sett i retning 

nord fra parken ved yttervollen.  

Alternativ 0 

 

Alternativ 1 
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Vernestatus: Området er avsatt til 

hensynssone – bevaring av kulturmiljø, 

flere av bygningene er rødmarkert i KDP 

for Fredrikstad byområde og er med i 

RAs nasjonale byområder – bydel 

vestsiden. Trærne i Ferjestedsveiem er 

bevaringsverdige og preger gatemiljøet i 

Ferjestedsveien. Tollboden er fredet.  

Vurdering: Alt. 1 og 2 legger til rette for 

tilbygg på høyblokkene, noe som 

medfører at bygningene blir mer synlige 

enn i alt 0. Alt 1 har lavere høyde på 

høyblokk A og legger til rette for høyere 

bebyggelse (enn alt 1) nordøst for 

blokkene. Dette medfører en 

opptrapping av bebyggelsen sett fra 

dette standpunktet. Alt. 2 har to 

likeverdige høyblokker, men med lavere 

bebyggelse mot nordøst. Trærne i 

parken og Ferjestedsveien er med på å 

dempe fremtoningen av høyblokkene i 

alle alternativ.  

Det vurderes at tiltaket i alt 1 og 2 i en 

begrenset grad vil berøre kulturmiljøet i 

området og opplevelsen av skansene og 

parken. Historien om skansen er uansett 

berørt av villaene som ble bygget tidlig 

på 1900-tallet, og sykehuset er allerede 

en del av områdets historie. Bevaring av 

trærne i Ferjedstedsveien vil til en grad 

dempe effenkten av høyblokkene, slik de 

også gjør i alt 0. 

 

 

 

Alternativ 2 
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Fjernvirkning fra standpunkt i influensområdet 

Gamlebyen1 Sett i retning nordøst 

fra vollene ved Tøihusgaten X 

Toldbodgaten. 

 

Vernestatus: Gamlebyen og Isegran er 

avsatt til båndleggingssone etter 

kulturminneloven og de fleste av 

bygningene i Gamlebyen er rødmarkert i 

KDP for Fredrikstad byområde og er med 

i RA's nasjonale byområder – 

Gamlebyen. Vollene rundt Gamlebyen og 

flere bygninger i nærområdet er fredet. 

Vurdering: I alt 1 og 2 blir høyblokkene 

mer synlige enn i alt 0 fra dette 

standpunktet. Alt. 1 har også noe høyere 

bebyggelse nord og øst for høyblokkene, 

som blir synlig fra denne delen av 

Gamlebyen. Bebyggelsen i nordøst, i 

kombinasjon med at østre høyblokk 

(Bygg A) er lavere i alt 1, gjør at 

bebyggelsen trappes opp fra øst mot 

vest. Dette demper virkningen sett i fra 

Gamlebyen. I alt 2. skiller blokkene seg 

klarere fra omkringliggende bebyggelse.  

Det vurderes at tiltaket i alt 1 og 2 i en 

begrenset grad vil berøre kulturmiljøet i 

Gamlebyen og dets opplevelsesverdi. 

Høyblokkene ligger der i dag, og de nye 

etasjene vil få en begrenset innvirkning 

på selve Gamlebyen. Derimot vil alt 1 og 

2 medføre at Vestsidens bysiluett vil 

foandre seg sett herfra, da blokkene 

Alternativ 0 

 

Alternativ 1 

 

Alternativ 2 
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herfra fremstår høyere enn domkirken, 

og får en synlig beliggenhet. 

Gamlebyen2 Sett i retning nordøst 

fra ferjeleiet 

 

Vernestatus: (se over) 

Vurdering: I Alt 1 og 2 blir bygningene 

blir mer synlige enn i alt 0 fra dette 

standpunktet. Alt. 1 har også noe høyere 

bebyggelse nord og øst for høyblokkene. 

Bebyggelsen alt 1 trappes opp fra øst 

mot vest, som demper virkningen. I alt 

2. skiller blokkene seg klarere fra 

omkringliggende bebyggelse. 

Fra dette standpunktet, Ferjeleiet, spiller 

trærne i Ferjestedsveien og 

Sjømanssparken en rolle. Når det er løv, 

vil dette dempe opplevelesen av 

høyblokkene. Trærne og Ferjestedveien 

skal bevares i alle alt. 

Det vurderes at alt 1 og 2 i en begrenset 

grad vil berøre kulturmiljøet i området. 

Vestsidens bysiluetten vil endre seg noe 

i alt 1 og 2, men det vil ikke få 

konsekvenser for opplevelsen 

domkirkespiret som ligger bak 

høyblokkene i alle alt.  

 

 

Alternativ 0 

 

Alternativ 1 

 

Alternativ 2 
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Isegran Sett i retning nord fra 

universitets arkeologiske stasjon og 

Møllehjulet 

 

Vernestatus: Isegran er avsatt til 

båndleggingssone etter 

kulturminneloven, deler av øya er fredet 

og mange bygninger og villaene på 

vestsiden er rødmarkert i KDP for 

Fredrikstad byområde og er med i RAs 

nasjonale byområder – Gamlebyen. 

Vollene rundt Gamlebyen og flere 

bygninger i nærområdet er fredet. 

Vurdering: Fra Isegran gjelder mange av 

de samme vurderingene som Gamlebyen 

1. Alternativ 1 og 2 fremstår mer synlige 

enn alt 0, mens bebyggelsen trappes 

opp fra øst i alt 1. Man ser at bredden på 

høyblokkene er marginalt ulik, litt 

bredere i alt. 1 enn i alt 0 og 2. 

 

Alternativ 0 

 

Alternativ 1 

 

Alternativ 2 

 

 

Oppsummering: Alternativene 0, 1 og 2 har ulike byggehøyder, og påvirker i 

ulik grad opplevelsen av området. Alt. 1 og alt. 2 legger til rette for tilbygg på 

høyblokkene, noe som medfører at bygningene blir mer synlige enn i alt 0.  Alt 1 

har lavere høyde på østre høyblokk (Bygg A) og legger til rette for høyere 

bebyggelse (enn alt 1) nordøst for blokkene. Dette medfører en opptrapping av 

bebyggelsen sett fra dette standpunktet. Alt. 2 har to likeverdige høyblokker, 

men med lavere bebyggelse mot nordøst, noe som medfører at høyblokkene 

oppleves som mer i kontrast til omgivelsene.  

Fra enkelte nærstandpunkt vurderes at kulturmiljøet i området i begrenset grad 

blir påvirket av tiltaket i alle alternativer, dette gjelder bl.a. sett fra 

Jernbanestasjonen, fra Ferjestedsveien ved St. Croix og fra Cicignon skanse, 

som ligger nær planområdet. Opplevelsen blir dempet av lokale bygninger og 
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trær, som delvis skjermer for nye tiltak. Det er lokale forskjellen, avhengig av 

standpunkt og tid på året.  

Fra flere fjernstandspunkt, bl.a. vestre del av Gamlebyen, og Isegran oppleves 

at høyblokkene mer synlige i alt. 1 og 2 enn i alt 0. Alt. 1 har også noe høyere 

bebyggelse nord og øst for høyblokkene, som blir synlig fra denne delen av 

byen. Bebyggelsen i nordøst, i kombinasjon med at østre høyblokk (Bygg A) er 

lavere i alt 1, gjør at bebyggelsen trappes opp fra øst mot vest. Dette kan 

dempe virkningen sett i fra Gamlebyen. I alt 2. skiller blokkene seg klarere fra 

omkringliggende bebyggelse.  

Det vurderes at tiltaket i alt 1 og 2 i en begrenset grad vil berøre kulturmiljøet i 

Gamlebyen og dets opplevelsesverdi. Høyblokkene ligger der i dag, og de nye 

etasjene vil få en begrenset innvirkning på selve Gamlebyen. Derimot vil alt 1 og 

2 medføre at Vestsidens bysiluett vil foandre seg sett herfra, da blokkene herfra 

fremstår høyere enn domkirken, og får en synlig beliggenhet. 

7.3 Strategier og prinsipper for ivaretakelse og 
utvikling av kulturarven  

 Denne DIVE-analysen er en del av detaljreguleringsplan med tilhørende 

konsekvensutredning der DIVE inngår som del av temautredning kulturmiljø. 

Strategiene og prinsippene for ivaretakelse av kulturarven fra dette arbeidet er 

innspill til reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene på lik linje med andre 

fagrapporter. 

Det er gjennom arbeidet synliggjort fire historiske lag som er vurdert som 

spesielt viktig å ivareta i det videre arbeidet. To av de historiske lagene ligger i 

influensområdet og to ligger i analyseområdet.  

Influensområdet: 

› Gamlebyen (med festningsanlegget): skal ihensyntas ved utformingen av 

tiltaket. Dette gjelder bl.a. ved vurdering av byggehøyder, som påvirker 

fjernvirkningen av tiltaket. Cicignon og analyseområdet har en synlig 

beliggenhet i landskapet, og høyblokkene sees godt fra vollene langs 

Glomma og fergehavna i Gamlebyen, og fra flere Standpunkt på Isegran. 

› Vestsiden: skal ihensyntas ved utformingen av tiltaket. Tiltakets 

byggehøyder er viktige for opplevelsen av området og ikke minst viktige 

lokale symbolbygg, slik som Domkirken. Videre vil det være viktig å sikre 

reetablering av kvartalsstruktur og gater i analyseområdet, som en 

videreføring av den strukturen som allerede finnes.  

Analyseområdet: 

› 1800 tallets kvartalsstruktur og villabebyggelsen oppført omkring 

århundreskiftet, med tilhørende grønnstruktur skal ihensyntas ved 

utformingen av tiltaket.  
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› Senmodernismens og velferdssamfunnets bygninger og anlegg skal 

ihensyntas ved utformingen av tiltaket. 

 

De to lagene kan delvis ivaretas sammen, mens de andre steder er vanskelig å 

forene. Det er ikke tatt stilling til rangering av de historiske lagene i denne 

rapporten, men det skisseres en mulig løsning. 

1800 tallets 

kvartalsstruktur og 

villabebyggelsen:  

Eventuell tilbakeføring av den 

planlagte og delvis bygde 

kvartalsstrukturen må skje 

med hensyn til både verdien av 

den opprinnelige 

gatestrukturen og hensynet til 

den senmodernistiske 

bebyggelsen med høyblokker i 

parklandskap. Verdien av disse 

hensynene bør vurderes opp 

mot hverandre.  

Jernbanegata 13 og 15 bør 

sikres med hensynssone 

bevaring av kulturmiljø i videre 

planarbeid. Dronningens gate 3 

kan vurderes revet da bygget 

ikke er en del av et helhetlig 

miljø og den har dårlig teknisk 

tilstand. Sistnevnte er heller 

ikke avsatt med hensynssone i 

KDP.  

Trerekkene i Ferjestedsveien og 

trærne i Jernbaneparken bør 

sikres. 

 

Rød stiplet: Eksisterende gatestruktur. Rød 

heltrukken: gater som er fjernet eller ikke etablert. 

Oransje: villabebyggelsen bygget i tilknytning til 

denne strukturen, grønne prikker: trerekken i 

Ferjestedsveien. 
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Senmodernismens og 

velferdssamfunnets 

bygninger og anlegg:  

Fremtidig utvikling bør ta 

hensyn til dagens 

bygningsvolum og 

grønnstruktur og videreutvikle 

dette som en 

identitetsskapende faktor i 

området.  

 Blått: områdene som hører til det senmodernistiske 

anlegget. 

Figur 28: Historiske lag i analyseområdet som er vurdert som spesielt viktig å ivareta i det 

videre arbeidet. 

7.4 Handlingsrom 
Et av de viktigste spørsmålene denne analysen kan besvare er hvordan en 

positiv formidling av kulturarven kan sikres i den forestående utviklingen av 

sykehusområdet. Det er gjennom prosessen kommet fra flere aspekter som 

framstår som interessant og som har et potensial for formidling. I dette kapitelet 

oppsummeres de vurderinger som er gjort i analysen i en skisse til mulig løsning 

for området. Målet er å sikre en positiv formidling av kulturarven, samtidig som 

området sikres framtidig bruk og utvikling.  

7.4.1 Skisse til løsning 

Analysen viser at å sikre og gjenopprette den gjennomgående 

kvartalsstrukturen i sin helhet, samtidig som de senmodernistiske 

sykehusbyggene (1956-1972) sikres med hele sitt fotavtrykk og volum er lite 

forenlig.  

Det er gjennom analysearbeidet utarbeidet et forslag som utgjør kompromiss 

mellom verdiene. Skissen viser en mulig ivaretagelse av og videreformidling av 

de to nevnte historiske epokene, samtidig som den bidrar til en bærekraftig og 

helhetlig utvikling av området som en ny bydel.  

I skissen foreslås gatestrukturen gjenopprettet i all hovedsak. Dette er i tråd 

med føringer gitt i KDP for Fredrikstad Byområde. Følgende gater foreslås 

reetablert:  

› Kongens gate reetableres fra Cicignongata til Welhavens gate.  

› Glacisgata fra Dronningensgate til Ferjestedsveien.  

› Cicignongata reetableres.  

› St. Josephsgate foreslås ikke reetablert som gateløp, da høyblokkene (Bygg 

A og B), med fløyer ligger i gatelinjen. En korridor nord for høyblokkene kan 
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derimot sikre en forbindelse, men uten at denne følger en rettlinjet 

gatestruktur.  

 

Selv om analysen anbefaler reetablering av gater, har man ikke tatt stilling til 

evt. ny bebyggelsesstruktur iht. kvartalsstrukturen, da denne strukturen 

historisk sett i dette området bestod av villaer med ulik plassering, enkelte 

bygårder og åpne hager i en uferdig gatestruktur. Det vurderes dermed at 

tolkningen av bebyggelsens utforming og plassering i strukturen kan gjøres på 

et friere grunnlag, enn steder hvor bebyggelsesstrukturen er mer ensartet. 

I forslaget foreslås å sikre Jernbanegata 13 og 15 som hensynssone bevaring. 

Grensen for sonen er noe redusert ifht. kommunedelplanen, da den i 

planforslaget følger eiendomsgrensene. Trerekkene i Ferjestedsveien og 

Jernbanegata sikres også. Øvrige trær på planområdet foreslås ikke vernet. 

Historien om rutenettplanen og kvartalsstrukturen bygget på denne kan på 

denne måten sikres. Forslaget sikrer gjenoppretting av de fleste "gater" (gater, 

parkdrag, turveier m.m), samt to villaer som hører til denne strukturen. 

Trerekken i Ferjestedsveien som tilhører samme historiske epoke sikres også. 

I skissene foreslås det at høyblokkene (bygg A og B) uten fløyer, beholdes som 

orienteringspunkt i landskapet og videreutvikles etter dagens standard for 

boliger. De grønne områdene omkring blokkene sikres i stor grad. Fløyene til 

høyblokkene foreslås tillatt revet for å gi plass til bl.a. tilbakeføring av 

kvartalsstrukturen og utvikling av nye og gode byrom. Høyblokkene vurderes å 

være robuste bygg som kan til- og påbygges, og tilpasses ny bruk, om de ikke 

rives og gjenoppbygges. Historien om senmodernismens og velferdssamfunnets 

bygninger og anlegg sikres på denne måten, ved at to viktige og 

identitetsskapende bygg beholdes som orienteringspunkt. 
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1800 tallets kvartalsstruktur og villabebyggelsen 

    Bygg som bevares og sikres med hensynssone - kulturmiljø. 

   Eksisterende vei, gate- og kvartalsstruktur som sikres og     

   videreføres.  

   Fjernede gater gate som gjennoprettes. 

     Trerekkene i Ferjestedsveien og ved Jernbaneparken sikres med   

   Hensynssone.  

Senmodernismens og velferdssamfunnets bygninger og anlegg.    

   Høyblokkene (u. fløyer) kan beholdes som orienteringspunkt og   

   videreutvikles iht.dagens standard. Maksimalt 3 etasjer tilbygg på   

   høyblokkene.  

   Grønnstruktur knyttet til høyblokkene som søkes videreført som park,  

   bytorg, lekeplass o.l.   

 

Fig 29  Skisse for ivaretagelse kulturarven.  
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