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1. INNLEDNING
Bydelen Cicignon ligger tvers over elva for Gamlebyen. Området strekker seg utover mot J.N. Jacobsens
gate, Hans Jacob Nilsens gate/St. Croixgate og elven. Cicignon-området vurderes som et av de viktigste og
mest verneverdige byområdene i Fredrikstad. Cicignon har vært utbygd med boligbebyggelse siden slutten
av 1800-tallet. Før dette, siden 1600-tallet, har det vært et fort på Cicignon. Sentralsykehuset etablerte seg
i området på 1950-tallet. Etter at sykehuset flyttet i 2015, ble sykehustomta solgt, og ny eier og kommunen
ønsker en transformasjon av området.

1.1. GENERELT OM DIVE-METODIKKEN
DIVE-analysen er en spørrende, kritisk, kreativ, tverrfaglig og medvirkningsbasert metodikk. Analysen
henter systematikk fra både planfag og kulturhistoriske fag. Gjennom fire målrettede arbeidstrinn
omdannes passiv historisk informasjon om analyseområdets kulturhistoriske karakter, betydning og
verdier, til praktisk anvendbar kunnskap om stedets muligheter og arbeidsrom. I løpet av prosessen belyses
analyseområdets 1) historiske karakter, 2) historiske betydning, 3) verdi og muligheter og 4) handlingsrom.
Analysen kan fungere både som integrert planunderlag og selvstendig kunnskapsprosess.

Kilde: ra.no; utsnitt fra veileder i bruk av DIVE.

1.2. MÅLSETTINGEN MED DIVE-ANALYSEN FOR CICIGNON PARK
Målet med DIVE-analysen er å samle kunnskap og gjennomføre en analyse som kan bidra til å kunne ta
avgjørelser for hva som skal skje av utvikling på det tidligere sykehusområdet. Analysen skal gi grunnlag for
å ta valg for enkeltbygninger og kulturminner, og for hvordan det fysiske miljøet som helhet skal tilpasses
det omkringliggende miljø, influensområdene. Sentrale spørsmål som skal besvares i en DIVE-analyse er:
Hva er de typiske trekkene og verdiene? Hva er tålegrensene for den historiske lesbarheten? Hva er
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handlingsrommet og konsekvensene ved ulike valg? Hvilke enkeltminner og hvilke stedskaraktertrekk gir
historiske lesbarhet og sammenheng?

1.3. UNDERLAG
For beskrivelse i trinn T1 er det tatt utgangspunkt i DIVE-analysen for Trosvikstranda (Asplan Viak 2015) og
Holmen (Asplan Viak 2017), samt den eksisterende DIVE-analysen for Cicignon Park (COWI 2017).
Av underlag i planverket kan nevnes mulighetsstudie for Fredrikstad sykehus (HRTB 2010),
Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 (Fredrikstad kommune 2011), samt utdrag fra
utkast til reguleringsplan for Cicignon Park (COWI 2017) eksempelvis visualiseringen av tre alternativer av
utbyggingsmuligheter. Også merknader etter høring av utkast til reguleringsplan for Cicignon Park er
gjennomgått.

1.4. MEDVIRKNING
Det er ikke lagt opp til en omfattende medvirkningsprosess for denne DIVE-analysen. Siden analysen er en
del av en utredning i planprosess er det vurdert at medvirkning er ivaretatt i øvrige deler av planprosessen.
Det er satt av en faglig referansegruppe som har hatt skype-møter ved behov. Deltagere i denne gruppen
har vært Fredrikstad kommune v/ Arna Gudbrandsdottir, Adrian Stjern, Anna Auganes og byantikvaren i
Fredrikstad, Vegard Lie. I løpet av prosjektperioden har det vært møter og to befaringer; den 26. oktober og
23 november.
Fredrikstad kommune v/Arna Gudbrandsdottir, Adrian Stjern og Kate Hoel hadde et møte med
lokalsamfunnsutvalget (Cicignon Lokalsamfunn) den 13.11.2017. I møtet ble det orientert om sakshistorikk
og status, og det kom tilbakemeldinger om at det viktigste er at det nå skjer noe, at ikke utvikling og
utbygging/ transformasjon blir satt på vent i videre utredninger. Ønsket om en levende og aktiv bydel teller
mye. Vedrørende planforslaget ble det påpekt at antall planlagte boliger høyt og det stilles spørsmål om
kapasiteten på skoler etc i området.

1.5. LEVERANSE
Det er utarbeidet en enkel rapport der enkle kart er lagt inn som illustrasjoner. Illustrasjonene leveres også
som egne filer.

2. TRINN 1 BESKRIVENDE ARBEIDSFASE

Det er i denne arbeidsfasen analysens kunnskapsgrunnlag etableres, og med det, grunnlaget for å forstå
hvordan naturbetingende og samfunnsmessige forutsetninger og forestillinger har formet dagens samfunn,
omgivelser og historiske karakter.
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Utgangspunktet for arbeidet i analysens første trinn er spørsmålet:
Hva forteller dagens landskap og miljø om analyseområdets opprinnelse, utvikling og karakter?
I denne analysen er DIVE-metodikkens tid/rom-matrise forenklet. Tidsaksen er delt inn i det som anses å
være de viktigste tidsepokene i utviklingen av området. Det er tatt høyde for to nivå;
-

Fredrikstad by
Analyseområdet Cicignon Park

2.1. FRA MIDDELALDER
Fra middelalderen lå det to herregårder ved Glommas utløp, gårdene Sigerstad og Nygård. Sigerstad lå rett
ved det som i dag 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 grunn, en gård som trolig har
inngått i Alv Erlingssons jordegods på slutten av 1200-tallet.

2.2. FESTNINGSBYEN FREDRIKSTAD 1570-1850
Fredrikstad
Da Sarpsborg ble brent av svenskene i 1567 ble det
bestemt at byen ikke skulle bygges opp igjen, men flyttes
ut mot Glommas utløp. Det nye Sarpsborg ble etter
tradisjonen lagt på østsida av elva der Gamlebyen i
Fredrikstad ligger fordi byens borgere ønsket nærhet til
de store og dyrkbare markene. Etter hvert fikk byen nytt
navn etter kong Fredrik, med den gamle bys privilegier og
rettigheter.
I 1624 brant størstedelen av Fredrikstad ned, men ble
bygget opp igjen. Fredrikstad ble en festningsby i årene
1663-1666. Festningsplanen var utarbeidet av
nederlenderen Willem Coucheron.
I 1677 ble Johan Caspar von Cicignon utnevnt som
øverstkommanderende i Fredrikstad. Da Fredrikstad
festning skulle utvides og forsterkes i 1670-årene var det
Cicignon som ledet og gjennomførte byggeplanene. I
1677 startet arbeidet med en skanse midt imot
Figur 1 Kart fra 1672 tegnet av Willem
fergeporten i Gamlebyen. Skansen fikk navnet etter
Coucheron. Sveriges krigsarkiv
Cicignon. Cicignon skulle beskytte hovedfestningen mot
angrep fra vest og ble en del av trekanten Festningsbyen-Isegran-Cicignon, sammen skulle de kontrollere
elveløpene fullstendig. I tillegg til Cicignon ble også de detasjerte utenverkene Kongsten fort og Isegran
etablert på denne tiden. I dag er Fredrikstad en av de best bevarte festningsbyene i Nord-Europa, og med
sin renessansebyplan regnes den som den første regulerte byen i Norge.
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Cicignon
Den første skansen på Cicignon 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. Den gamle fergemannsboligen ble innredet til vaktstue, Corps de garde.
På begynnelsen av 1700-tallet var skansen i dårlig forfatning, blant annet hadde brystvernet og den indre
vollen glidd ut, og elva hadde undergravd deler av fundamentene. I forbindelse med planene om
utbedringer av hele Fredrikstad festning ble det i 1736 besluttet å utvide Cicignon med en ny skanse. Nye
arealer ble innkjøpt fra grunneieren, Jens Werenskiold, og i løpet av 1738-40 var arbeidet i all hovedsak
fullført.
Det nye fortet besto nå av to skanser, en dekket vei mellom dem, nytt anlagt skrånende terreng foran
vollene (glaci), og i den gamle skansen ble det murt opp et krutthvelv. I 1746 ble det oppført en ny vaktstue
av mur. Utover 1700-tallet og etter krigen i 1814 kom det flere forslag om utvidelser av Cicignon fort, men
de ble aldri gjennomført.

Figur 2 Cicignon fort. Bilde: Fredrikstad museum/Arne Stangebyes samlinger

Bildet over viser den gamle Cicignon-skansen med vaktstuen fra 1746 og Fergestedsveien ned til
fergestedet på Vestsiden sett fra fergestedet i Gamlebyen i Fredrikstad. Cicignon skole i bakgrunnen.
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Fortene Cicignon og Isegran ble nedlagt i 1888 og i 1903 ble resten av festingen nedlagt. Fredrikstad
kommune kjøpte Cicignon-området i 1907, med unntak av et område avsatt til tollstasjon med tilhørende
brygge. I 1912 begynte rivingen av de to skansene og i dag er det lite igjen av fortet.

2.3. FRA FORT TIL BYDEL 1850-1960
Fredrikstad
I 1860 ble sagbruksprivilegiene opphevet, og en ny epoke i Fredrikstads historie blir innledet. Nå kunne alle
som ville, sage trematerialer for salg. Gjennom sin beliggenhet ved utløpet av Glomma utviklet byen seg til
å bli en av de største og viktigste trelastbyene i Norge, tømmer fra skogene i Solør-Odal, Sør-Østerdalen,
Gudbrandsdalen og østre deler av Oppland ble skipet ut til trefattige land i Europa. Til å begynne med var
det hovedsakelig bord fra vannhjulsdrevne oppgangssager og hugne bjelker som ble eksportert, men fra
1860-tallet ble mer og mer av tømmeret saget på dampsagbrukene som produserte plank for eksport. Byen
fikk derfor tilnavnet «Plankebyen». Planken ble videreforedlet i de landene den ble eksportert til. Med de
nye industrimaskinene økte foredlingsgraden i Fredrikstad, og høvellast og andre snekkerprodukter ble en
del av produktspekteret. Sør for Rolvsøysund ble det mellom 1860 og 1900 anlagt til sammen 14 sagbruk i
tillegg til 18 teglverk.
I tiden frem mot 1900-tallet skulle sagbruksindustrien forandre byen fullstendig. På relativt kort tid ble den
lille handels- og sjøfartsbyen en av landets viktigste industribyer, og folketallet vokste raskt på grunn av den
store tilflyttingen. Etter 1. verdenskrig sank konjekturen i Fredrikstad og samfunnsendringene medførte et
stort behov for nye boliger og sosiale tiltak.
Cicignon
Ferdsel/ferdselsveier
Ferjestedsveien er historisk sett byens viktigste ferdselsåre, og som en del av Store kongevei er veifaret
også den viktigste i distriktet. Ferjestedet har hatt samme plassering så langt tilbake en vet. Fra ferjestedet
fulgte Kongeveien Ferjestedsveien og krysset bekken som senere ble hetende St. Croix-bekken med en bro
der Phønixplassen er i dag. Veifaret og fergestedet har hatt den samme plasseringen siden før etableringen
av Cicignon fort.
Rutenettplanen
I 1867 ble Fredrikstad utvidet mot nord. Oppgangstidene i industrien førte til stor befolkningsvekst og byen
vokste og trengte mer plass. De nye industrianleggene ble plassert langs elva på begge sider og gründerne
som etablerte virksomhetene bosatte seg i stor grad på vestsiden, i den gamle forstaden. Den nye førende
samfunnsklassen ble viktige for utviklingen av byen. Det ble tatt et tydelig byutviklingsgrep og kommunen
presenterte i 1872 en reguleringsplan for Vestsiden kalt Rutenettplanen, som ble stadfestet i 1873. Med
europeiske forbilder ble området fra Cicignon til Holmen regulert med en kvadratstruktur som en sosialt og
funksjonsdelt by. Områdene som ble bygget ut i siste halvdel av 1800-årene og de første 30-40-årene av
1900-årene fulgte rutenettsplanen med kvartalsvis utbygging.
Cicignon regnes som det mest fornemme bystrøket i Fredrikstad. Det var her industrieierne og grossererne
etablerte seg på 1860- og 1870-tallet, mens arbeidenes strøk hovedsakelig lå lenger nord og vest i byen, og
på områder som ellers var vanskelig utnyttbare som på Apenesfjellet og det flomutsatte Holmen. Mye av
årsaken til denne utviklingen var at Andreas Bing dampsag/sagbruk etablerte seg ved Vesterelva i 1863.
Sagen lå der biblioteket ligger i dag. Det er på denne tiden at Bing begynner å stykke ut tomter i områdene
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nord for fortet og utbyggingen her ble starten på overgangen fra fort til bydel. Trehusbebyggelsen vokste
frem langs Fergestedsveien og Bings gate. Bings gate er den sentrale gaten mellom de eldste husene på
Bingeløkken. Denne småskala trehusbebyggelsen var arbeiderboliger. På sørsiden av «Sykehushøyden» ble
det bygget enkelte fasjonable sveitservillaer og fornemme murhus med store hager ut mot Ferjestedsveien.

Figur 3 Utsnitt av kart som viser rutenettplanen, 1884

I den viktige planketiden i Fredrikstad fra 1860, utviklet Ferjestedsveien seg til å bli en staselig gate med
Phønix plass og Kirkeparken der Fergestedsveien går over i Nygårdsgata, som var viktige plasser for byens
overklasse. Smaalensbanen (Østfoldbanen) ble i 1879 ført frem til Fredrikstad, og jernbanen ble lagt til
vestsiden av byen nær ferjestedet – i bydelen Cicignon.
Med utvidelsen av bygrensene vokste også menigheten. På 1870-tallet så man behovet av en ny kirke, og i
1880 sto kirken tegnet av arkitekt W.F. Lühr ferdig, på sagbrukseieren Julius Nicolai Jacobsen tidligere
eiendom. Spiret er med sine 72 meter fortsatt i dag det høyeste punktet på Vestsiden. Fem år tidligere
hadde Jacobsen fått oppført sin staselige villa, Lykkebergvillaen, som lå i vakker profan kontrast til det
hellige kirkebygget. I 1883 overdro Jacobsen også arealet som skulle bli Kirkeparken til kommunen.
I 1876 åpnet Klubbhuset Phønix dørene i Ferjestedsveien 17, like sørøst for Kirkeparken og Phønixplassen.
Det var en plass for sosieteten i Fredrikstad. I 1890 bygget trelasthandleren Jens Ernst Alexander Cappelen
Pay sin staselige frittliggende byvilla i italiensk inspirert nyrenessanse, også denne ved Phønixplassen.
Villaen ble bygget etter inspirasjon som Ernst Pay fikk på en togreise i England. Phønixplassen og
Kirkeparken ble dermed et hovedtyngdepunkt på Vestsiden, og en viktig sosial arena der representative og
administrative bygg ble oppført. Borgerskapets boliger som ble bygd på denne delen av Vestsiden ble lagt
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strategisk mot Phønixplassen og Kirkeparken. På slutten av 1800-tallet ble også store, staselige trevillaer
bygd fra fergestedet og nordover langs elva.
Cicignon vokste etter rutenettplanen med kvartaler og brede gater. Mellom 1910 og 1940 ble det oppført
en rekke flotte bygninger i området ved Cicignon Fort. Der de gamle skansene fra slutten av 1600-tallet
hadde stått som et maktsymbol på Festningsbyen, bosatte nå plankebaroner seg i villaer med utsikt utover
Glomma og Gamlebyen. I årene 1914–1924 ble elleve murstensvillaer oppført på brystvernets krone, og
disse fikk glaciet som forhage. Tomtene ble opprinnelig festet bort for 75 år, og deretter overdratt til eie.
Også langs strandpromenaden mot det nåværende biblioteket ble det oppført murvillaer. De to første var
Bjarne Aas gate 5 og 7, tegnet i 1916. Villaene ble tegnet av ulike arkitekter som Martin Andreassen, Arthur
Brynhildsen, Ole Sverre og Gudolf Blakstad.

Figur 4 Kartet fra 1889 viser den eldste bebyggelsen i rutenettplan

Figur 5 Kartet fra 1912 viser utviklingen i bebyggelsen, før utbyggingen på brystvernets krone
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Av øvrig tilvekst kan nevnes Smaalensbanen (Østfoldbanen) som i 1879 ble ført frem til Fredrikstad, og
jernbanen ble lagt til vestsiden av byen nær ferjestedet – i bydelen Cicignon. Med utvidelsen av bygrensene
vokste også menigheten, og man så på 1870-tallet behovet av en ny kirke, og i 1880 står kirken tegnet av
arkitekt W.F. Lühr ferdig, på sagbrukseieren Julius Nicolai Jacobsen tidligere eiendom. Spiret er med sine 72
meter det høyeste punktet på Vestsiden.
Helsebygg i Fredrikstad; fra hospital til sentralsykehus
Sykehusene i Norge slik vi kjenner dem i dag vokste fram mot slutten av 1700-tallet. I Fredrikstad ble
Smaalenenes Amtssygehus etablert 1795 utenfor Gamlebyens voller. Innenfor murene fantes det fra 1678
et hospital for pleietrengende. Allmennhospitalene var i hovedsak et tiltak mot arbeidsløshet, fattigdom og
store grupper tiggere som holdt til i byene. Det var ingen skille mellom de syke og øvrige fattige.
I løpet av 1700-tallet hadde de katolske sykehusene etablert seg i Europa, også i Norge. Sykepleie og andre
sosiale oppgaver var sentrale deler av kallet til de katolske nonnene. Sykehuset sto nærmere døden enn
helbredelsen. Det første hospitalet på Cicignon ble etablert forbindelse med at den katolske menighets
tilstedeværelse. Endringer i lovverket på midten av 1800-tallet gjorde det mulig for katolske menigheter å
reetablere seg i Norge. De katolske sykehusene var en svært viktig velferdsaktør i Norge frem til andre
halvdel av 1900-tallet.
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, i bydelen Cicignon, og det er med opphav i
virksomheten der at den videre ekspansjonen skjedde, blant annet ble en katolsk kirke bygget med
prestebolig i dragestil på nabotomten, tegnet av bysbarnet arkitekt Ole Sverre. Frem til 1960-tallet ble den
katolske sykehusvirksomheten utvidet en rekke ganger. De første sykehusbygningene er borte, og den nå
eldste gjenværende sykehusebygningen på stedet er arkitekt Victor Nordans murbygning i St. Josephs gate
8 (tidl. Wergelandsgt) fra 1923. Nordan tegnet en rekke sykehusbygninger i denne tiden.

Figur 6 St. Birgittas kirke til venstre, samt St. Josephs hospitals første bygninger, 1910. Digitalt museum/Fredrikstad museum

1701127-KMR-001-20180105

Side 12 av 51

Forholdene ved det eksisterende hospitalet i Gamlebyen hadde fra 1920-tallet vært uakseptable, og 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 til Fredrikstad kommune med klausul om at det
skulle bygges sykehus. I nær tilknytning til St. Josephs hospital ble det nye sentralsykehuset etablert på
1950-tallet. Byggingen startet i 1951 og eldre villabebyggelse med store hager ble ofret for fremskrittet.
Den oppadstrebende bygningen i betong ble et symbol på det moderne Fredrikstad og velferdsstaten.
Det moderne sykehuset
På begynnelsen av 1900-tallet skjer det store forandringer i europeisk sykehusarkitektur. Man gikk på 1920tallet, inspirert av impulser fra Amerika om miasmeteorien og hvordan bakterier sprer seg, bort fra
paviljongsystemet som hadde vært dominerende innen hospitalarkitekturen på 1800-tallet. Ny kunnskap
om bakterier og smitte, og ny teknologi stilte krav til sykehusarkitekturen. Samtidig ble større områder av
den praktiske medisinen flyttet ut fra privathjemmene over til sykehusene, sentralisering, rasjonalisering,
hygiene og pasientenes trivsel ble alt viktigere. Man hadde behov for enkle forbindelseslinjer mellom
sykehusets ulike poster, de store salene ble byttet ut med enkelt- og dobbeltrom delt av en midtkorridor
slik at leger og sykepleiere effektivt kunne bevege seg mellom rommene for å undersøke og pleie
pasientene. Dette sammen med nyvinninger innen det bygningsteknologiske feltet førte til at man nå
bygget sykehus i flere etasjer. Byggeoppgavene innenfor helsesektoren var utvilsomt en av de viktigste
oppgavene i oppbyggingen av velferdsstaten.

Figur 7 Østfold sentralsykehus bygg A, ca. 1960. Østfold fylkes bildearkiv

Østfold Sentralsykehus er et godt eksempel på den moderne sykehusarkitekturen som vokser frem i
etterkrigstiden. Sykehuset ble tegnet av arkitekt Ole Øvergaard, opprinnelig fra Fredrikstad. Øvergaard
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hadde erfaring med sykehusarkitektur, og ble regnet som en av landets fremste sykehusarkitekter. Det var
da han vant arkitektkonkurransen om Radiumhospitalet i 1927 at han fikk sitt store gjennombrudd som
arkitekt. Hans posisjon ble befestet i 1931 da han vant konkurransen om Kristiansand kommunale sykehus.
Ødegaards første bidrag til sykehusarkitekturen i Fredrikstad var kvinnepensjonatet Alders Hvile på
Cicignongata 1 og 3. På slutten av 1800-tallet var det stor mangel på aldershjemsplasser i Fredrikstad.
Derfor ble det samlet inn midler til et privat aldershjem. Stiftelsen Alders Hvile ble grunnlagt i 1903 og
anskaffet seg en trevilla på Cicignon i 1908. Men med tiden ble det behov for flere plasser. Øvergaard fikk
oppdraget å formgi den nye boligen. Bygningen sto ferdig i 1933. Den enkle teglsteinsbygningen i
modernistisk stil skilte seg fra den øvrige arkitekturen.
Øvergaards visjon for sykehusbygget i Fredrikstad var «slottet på Cicignon, som med sine tårn reiser seg
mot innseilingen fra sør». 9 mars 1956 åpnet Østfold Sentralsykehus dørene. En åtte etasjer høy blokk (Ablokka mot øst reist i 1954) ga sengeplass til 253 pasienter. Øvergaard ønsket å skape et konsentrert
sykehusanlegg med korte forbindelseslinjer mellom behandlingsrommene og sengeværelsene. Han ønsket
også å skape arkitektoniske løsninger som skulle sikre pasientenes gode omgivelser. På taket over åttende
etasje ble det anlagt en solterrasse. Den modernistiske blokken var et nytt landemerke i bybildet. Den
hadde i tråd med datidens idealer en lystgård med et lite parkanlegg. Hver etasje hadde en luftebalkong, og
de mange vinduene skulle slippe inn godt med dagslys. I første etasje på nordfløyen ble det anlagt en
kafeteria som ved festlige anledninger ble benyttet som sykehusets store festsal. Hovedinngangen var fra
Kongens gate i nord. Legebolig, sykepleierskole og internat ble også bygget. 219 funksjonærer ble ansatt,
sykehuset ble den største arbeidsplassen i Fredrikstad.

2.4. FREDRIKSTAD 1960 TIL I DAG
Fredrikstad
Industrien ble utviklet på 1900-tallet med nye typer produksjonsbedrifter blant annet på Øra, og 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. Den aller største industriarbeidsplassen i Fredrikstad
var FMV, Fredrikstad mekaniske verksted, som ble etablert i 1870. FMV var på 1970-tallet også landets
største arbeidsplass.
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, særlig på Øra. Eksempel på industribedrifter på vestsiden er Norsk
teknisk porselensfabrikk (NTP) og Brynildsens fabrikker (produksjon av sukkervarer).
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Cicignon
Utover på 1950-tallet ble stilt krav til norske sykehus om å effektivisere driften. Endringstakten ved
sykehusene var høy, drevet av nye trender og reformer knyttet til behandlingstilbud og utvikling av ny
teknologi samt demografisk og epidemiologisk utvikling. Det ble stilt alt mer strengere krav til
bygningsmassen der formålet var å legge til rette for spesialhelsetjenesten. Allerede på 1960-tallet så man
behovet for å utvide sykehuset, og i 1965 startet arbeidet med å planlegge en ny sykehusblokk, B-blokken.
Også denne var tegnet av Øvergaard. B-blokken ble bygget 50 meter vest for den opprinnelige, og i 1972
sto den klar som en ren sengefløy. A- og B-blokken ble bundet sammen i nordenden av en lavere bygning
der den psykiatriske avdelingen sammen med utvidelse av sentrallaboratoriet og diverse kontorer og
møterom ble plassert. Senere fikk sykehuset en rekke tilbygg og utvidelser som gjorde at store deler av det
opprinnelige uttrykket på nord- og østsiden ble ugjenkjennelig. Noe av årsaken til dette var sammen med
ny teknologi, at i 1971 ble St. Josephs hospital slått sammen med sentralsykehuset. Ytterligere behov
meldte seg, og i 1983 stod den nye serviceblokka ferdig. Nybygget innebar på ny inngrep i boligområdet
Cicignon, og flere bolighus og hager måtte vike.
I 1987 forlot de siste søstrene Fredrikstad. De hadde da vært en viktig del av helsetilbudet i Østfold i nesten
100 år, ikke minst gjelder dette sykehusets fødselsklinikk. Østfold sentralsykehus ble flyttet i 2015 til Kalnes
og siden har sykehusbebyggelsen stått tomt. Det tidligere sykehusområdet strekker seg over hele åtte
kvartaler og preger i dag bydelen.

3. TRINN 2 FORTOLKENDE ARBEIDSFASE

Med utgangspunkt i hvilke historiske elementer som i dagens situasjon representerer de viktigste historiske
fortellingene i trinn 1, vil trinn 2 undersøke hvilken tilstand de er i som formidlere av historisk
meningsinnhold og samfunnsmessig betydning. I analysen brukes historisk lesbarhet, integritet (helhet) og
autentisitet (ekthet/opprinnelighet) som mål på tilstand og formidlingsegenskaper.

Spørsmålet som stilles i denne fasen er:
Hvorfor har enkelte elementer og karaktertrekk i analyseområdet hatt spesiell samfunnsmessig betydning?
I dette avsnittet er det er tatt høyde for to nivå;
-

Influensområdet
Analyseområdet

Disse to nivåene er vist i kart under:
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Figur 8 Analyseområdet med heltrukket linje og influensområdet med stiplet linje

3.1. FESTNINGSBYEN FREDRIKSTAD 1570-1850 - INFLUENSOMRÅDET
Viktige utviklingstrekk, lesbarhet, integritet, autentisitet
Gamlebyen Fredrikstad
Gamlebyen i Fredrikstad med Isegran og Kongsten fort samt byens marker innehar høy grad av historisk
lesbarhet, integritet og autentisitet. Gamlebyen er en av de best bevarte byene i Norge og Nord-Europa, og
her er det lang historikk for vern. Bydelen har høy sårbarhet og tåler liten grad av endring. Hvordan
tilgrensende bydeler utvikles, vil påvirke hvordan byen ligger i landskapet og Gamlebyens verdier.
Cicignon Fort
Bortsett fra at bydelen der Cicignon fort lå bærer navnet Cicignon, er det eneste fysiske sporet yttervollen
(kontreeskarpen). Den er synlig fra fergestedet, bak Tollboden og Tollbodplassen. Ove Ramms gate ble
opprinnelig anlagt i en del av den gamle vollgangen, og forbundet med Cicignongaten ved at det nordvestre
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hjørnet av vollen ble gjennomskåret. Dette grepet ble også foretatt da Glacisgaten og Welhavens gate
Fredrikstad ble forlenget ned til Ove Ramms gate gjennom nordre del av vollen.
Siden strukturene er borte er imidlertid integriteten og autentisiteten lav. Selve området der fortet lå er
fremdeles lesbart, selv om de fysiske strukturene for de ulike militære delene av anlegget er borte, og det
er viktig for den historiske lesbarheten at det åpne preget opprettholdes.
Utvidelsen av festningen og byggingen av Cicignon fort forandret bruken fra hovedsakelig ruralt landskap til
militært landskap. Sett i sammenheng med festningsbyen og utviklingen/historiske betydningen Fredrikstad
festning har hatt for byen, regionen og Norgeshistorien, er Cicignon fort en viktig del av denne helheten
som må vektlegges og være en del av historiefortellingen.

Figur 9 Illustrasjonen viser de synlige sporene etter Cicignon fort

Illustrasjon utarbeidet via Fredrikstad kommunes nettside med historiske kart og foto
(http://kart.fredrikstad.kommune.no/historiske/). Øverste utsnitt viser Cicignon etter et kart fra 1720.
Under er utsnitt fra samme geografiske område fra kommunens kart 2017.

3.2. FESTNINGSBYEN FREDRIKSTAD 1570-1850- ANALYSEOMRÅDET
Viktige utviklingstrekk, lesbarhet, integritet, autentisitet
I analyseområdet er det kun delen av Fergestedsveien/Kongeveien som går igjennom området som er igjen
fra før 1850. Ferjestedsveien som gateløp har eksistert siden før etableringen av Cicignon fort og er således
sammen med fergestedet den eldste fysiske historiske referansen i bydelen. Lesbarhet og integritet er høy.
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3.3. FRA FORT TIL BYDEL 1850-1950 - INFLUENSOMRÅDET
Viktige utviklingstrekk, lesbarhet, integritet, autentisitet, tilstand
Gateløp og utbygging
Den eldste trehusbebyggelsen/arbeiderboligene markert med rødt i figur 10, ligger langs Fergestedveien
markert med blå strek, og Bings gate markert med rosa strek.
Murstensvillaene bygget for plankebaronene som ble oppført på brystvernets krone, omfatter
Cicignongaten 2, 4 og 6, Ove Ramms gate 2, 4, 6, 7, 8 og 10, Glacisgaten 1 og Welhavens gate 1. Bygningene
er vist i figur 10 markert med gult. Murvillaene og den eldre trehusbebyggelsen langs
Fergestedsveien/Bings gate er et viktig vitnesbyrd om plankebaronenes posisjon i Fredrikstad.
Utviklingstrekkene på denne tiden er i høy grad lesbar og integriteten er høy. Autentisitet i forhold til
bebyggelsesstrukturer og plassering er også høy.
Rutenettplanen
Etableringen av sagbrukvirksomheten og det denne industrien fører med seg av økonomisk vekst, står som
en forutsetningen for den raske byutviklingen på Cicignon. Etablering og utbygging i kontrollert
rutenettform er prinsippet også i dag. Figur 11 illustrerer rutenett og kvartalsstruktur over dagens
situasjon.
Et utvalg andre viktige enkeltbygninger/anlegg
- St.Croix-huset
- Kunstnersenteret Ferjestedsveien 5b/Bjørnebyvillae
- Tollbygningene
- Herreklubben /Festivitetslokalet Phønix
- Kirker og andre institusjoner
- kvinnepensjonatet Alders Hvile
- Jernbanen
- Biblioteket
- Lykkeberg
- Pay-villaen

Figur 10 Gateløp og utbyggingstrinn

Figur 11 Visualisering av rutenett og kvartalsstruktur
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Grønt/parkanlegg
Byens fem parkanlegg ligger alle på Vestsiden. Bibliotekparken sto ferdig i 1924, med klippede hekker og
lave bed i kontrast mot det mot det monumentale bibliotekbygget. I 1992 ble bibliotekbygget og parken
fredet. Cicignonparken ligger bak Østfold kunstnersenter og Fredrikstad kunstforening i Ferjestedsveien. De
gamle historiske grusgangene og trappene er restaurert de siste årene. Vollene i Cicignonparken er en del
av det opprinnelige Cicignon fort. Jernbaneparken ble anlagt ved siden av Jernbanen, med slyngende
grusstier og trerekker som rammer inn parken og danner en allé opp mot jernbanebygget. Kirkeparken ble
anlagt i 1880-1883 og er Fredrikstads eldste offentlige park. I begynnelsen av 1900-tallet ble parken utvidet
sørover til den delen som kalles for Trekanten. Lykkebergparken var opprinnelig trelastbaron Jacobsens
private hage, i dag en park med kunstinstallasjoner.
I perioden 1860-1920 ble det plantet en rekke trær langs byens gater. Trærne skulle forskjønne og heve
byens status, og understreke gateløp og linjeføringer. Langs Ferjestedsveien ble det plantet trær allerede så
tidlig som i 1860, og gaten er fortsatt kranset av mektige lindetrær. Mot syd er det en sammenhengende
rekke, mens det mot nord ble plantet langs veien på de gamle eiendommene hvor sykehuset etterhvert ble
bygget. Disse trærne står fortsatt og er svært verdifulle i bybildet. Parkene og trerekkene er viktige element
i byutviklingen og har høy lesbarhet og integritet.

3.4. FRA FORT TIL BYDEL 1850-1950 - ANALYSEOMRÅDET
Historisk lesbarhet fra tiden før sykehuset etablerte seg finner en gjennom gateløpene Welhavens gate og
Fergestedsveien. Welhavens gate har beholdt samme trasé under hele sykehusutbyggingen. Ut over
gateløpet er det kun tre bygninger som står igjen; Dronningens gate 3, Jernbanegata 13 og 15. Disse
bygningene står nå uten sitt opprinnelige miljø, og er de eneste historiske referansen fra utviklingen av
bydelen under oppgangstiden med sagbruk og eksport. På grunn av utviklingen dette området har
gjennomgått etter 1950 er det lav grad av integritet og autentisitet fra tiden før sykehuset etablerte seg.
Tilstand er ikke analysert, men ut ifra en visuell besiktigelse på befaring har de tre eldste bygningene ulik
tilstand. Dronningensgate 3 er dårlig vedlikeholdt, Jernbanegata 13 er under utbedring og Jernbanegata 15
ser ut til å være i god stand.
Flybilder under viser utviklingen av Cicignon, analyseområdets utvikling fra 1938-1952. I 1938 er det
fremdeles store villaer med forhager og luftig eiendomsstruktur i analyseområdet. Mørkeløkka/ gateløpene
Welhavens gate og Dronningens gate er bebygd. Flybildet fra 1952 viser at rutenettplanen med
kvartalsstruktur ble aldri fullbyrdet i kvartalene som huser området for den tidligste bebyggelsen, blokk A
og B. Her var det villa med forhager som ligger over to kvartaler før sykehuset bygges ut, og til sist ligger på
et område som tilsvarer åtte kvartaler.
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Utsnitt av flyfoto 1938

Utsnitt av flyfoto 1952

Figur 10 Utvikling av analyseområdet frem til 1950-årene

3.5. FREDRIKSTAD 1950 TIL I DAG - ANALYSEOMRÅDET
Viktige utviklingstrekk, historisk lesbarhet, integritet, autentisitet, tilstand
Viktige utviklingstrekk fra 1950 er transformasjon fra villaområde til en større sykehusdrift som
beslaglegger et stort område i bydel Cicignon. Historisk lesbarhet og integritet i sykehusets utvikling og
utbyggingstrinn er høy da alle bygninger står, med stor grad av originalelementer i arkitekturen i blant
annet overflater. Slik er også graden av autentisitet høy. Bygningsmessig tilstand er ikke vurdert, sykehuset
og dets bygninger har stått tomt siden november 2015.
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Utsnitt av flyfoto 1962

Utsnitt av flyfoto 1988

Utsnitt av flyfoto 2017
Figur 11 Utvikling av analyseområdet fra 1950-årene og frem til i dag
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Flybilder over viser utviklingen av sykehusområdet fra 1960-årene og frem til i dag. Under er
utviklingstrinnene detaljert og beskrevet.

3b
1a
6a
7
4

2d

1c

6b
1b

2a
5

3a

Bebyggelse fra før første byggetrinn
Første byggetrinn 1950-56
Utvidelse St. Josephs hospital 1971

2b

Andre byggetrinn 1972-78
Utvidelser 1980-tallet
Utvidelse 1997/98

2c

Utvidelse ca. 2000
Utvidelse ca. 2006

Figur 12 Illustrasjon som viser sykehusets utbyggingstrinn

Bebyggelse fra før første byggetrinn
Dronningens gate 3 (1a)
Bygningen er en karakteristisk teglsteinsvilla, bygd i 1907 i historisme med innslag av jugendelementer.
Villaen har også et middelalderpreg med trappede gavler. I Fredrikstad finnes det et fåtall bygninger med
samme arkitektoniske uttrykk.
Jernbanegata 15 (1b)
Jernbanegata 15 ble tegnet av arkitekt Martin Andreassen og sto ferdig 1899, og var tegnet til Andreassens
far. Huset ligger tett inntil Jernbaneparken og ble på starten av 2000-tallet benyttet som barnehage. Huset
er i sveitserstil på to etasjer. Det er en sammensatt bygning med bratte gavler og arker, spir, verandaer,
horisontale bånd og et tak i ulike nivåer. På eiendommen står det også et uthus.
Jernbanegata 13 (1c)
Jernbanegata 13 ble tegnet av arkitekt Magnus Poulsson i 1916. I senere år har bygningen blitt brukt i
tilknytning til sykehuset, og hele forhagen til huset er i dag omgjort til parkeringsplass. Opprinnelig strakk
tomten seg helt fra Welhavens gate til Jernbanegaten. Villaen tilhørte kontorsjef Joh. Chr. Blom.
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Figur 13 Dronningens gate 3 på bildet til
venstre. Jernbanegata 15 og
Jernbanegata 13 på bildet til høyre.

Bebyggelse første byggetrinn 1950-56 (2a-d)
Det nye sentralsykehuset var et tredelt sykehus med kirurgisk-, medisinsk og røntgen avdeling. I tillegg kom
en psykiatrisk avdeling med 26 senger. Blokk A ga sengeplass til 253 pasienter. Mot syd var det en
sengepostfløy med åtte sykeposter over hverandre i like mange etasjer. I første etasje ble det laget en
isolasjonsavdeling med egen inngang, beregnet på pasienter med eksotiske sykdommer. Som sjøfartsby var
det ikke uvanlig at innbyggerne i Fredrikstad kom hjem med uvanlige sykdommer. Legebolig,
sykepleierskole og internat ble også bygget. På taket over åttende etasje var det solterrasse.
Sykepleierskolen og internatet var funksjoner som tilhørte lavblokkene. Lavblokkene huset også bopel for
sykehusets leger.
Nordfløyen var på fem etasjer, men store deler av bygningen strakk seg over tre etasjer. Her var alle
behandlings-, undersøkelses- og økonomiavdelinger samlet. I første etasje lå vaskeri, kjøkken og en stor
felles spisesal for alle funksjonærene ved sykehuset og for elever ved sykepleierskolen. Spisesalen kunne
romme over 200 gjester, og med sitt blåmalte tak og 97 lamper var det et vakkert rom. Utenfor spisesalen
lå en liten lystgård med et lite parkanlegg for restitusjon og hvile. Hovedinngangen fra kongens gate gikk
rett inn i den tredje etasjen i terrenghøyde.
Utvidelse St. Josephs hospital 1971 (markert med mørk blått uten nummerering)
I 1971 ble de St. Josephs hospital slått sammen med sentralsykehuset, og huset avdelinger for kvinner,
barn, ortopedi, øye og øre-nese-hals. Denne bebyggelsen ligger utenfor analyseområdet og vil ikke
vurderes særskilt som enkeltbygg i den videre analysen.
Andre byggetrinn 1972-78 (3a-b)
B-blokken (3a) ble bygget som en ren sengfløy, utformet som en tvilling til A-blokken. Det ble også bygget
en lavere fløy i nordenden, kantinen, som fungerte som en forbindelse mellom de to blokkene. Denne
bygningen inneholdt psykiatrisk avdeling, utvidelse av sentrallaboratoriet og diverse kontorer. Selve
utvidelsen skjedde ikke før i 1972 etter arkitekt Ødegaards død. Både A og B-blokken er bygd i armert
betong og har et nøkternt, modernistisk uttrykk, typisk for etterkrigstiden.
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Figur 14 Perspektivtegning far 1964 - nye legeboliger for sykehusets leger

I samme perioden ble det også bygget en blokk i L-form nordvest i området (3b). Denne ble oppført som
boligblokk for sykehusets leger. En perspektivtegning fra 1964 i Fredrikstad kommunes arkiv har tittelen
"Legeboliger, sentralsykehus Fredrikstad". Bygningen har senere gått ut av sykehusets bygningsportefølje
og er i dag privatboliger.
Utvidelser 1980-tallet (4)
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.
Utvidelser 1997/1998 (5)
Denne utvidelsen på slutten av 1990-tallet inneholdt en nytt tilbygg av kontorbrakker i 2 etasjer. Utforming
av tak tar opp igjen arkitektoniske detaljeringer i takutspring i sykepleierbolig/internat bygd på 1950-tallet.

Figur 17 Deler av utvidelse fra 1980-tallet sett fra sør

Figur 18 Nytt kontorbygg fra 1997/1998
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Utvidelser ca. 2000 (6a-b)
Tilbygget 6a innehold barneavdelingen. Tilbygg 6b er et modulbygg (brakker) som inneholdt
barneavdelingens poliklinikk og kontorer.

Figur 15 Deler av utvidelse ca. 2000 sett fra nord/Dronningens gate

Utvidelse 2006 (7)
Dette tilbygget fra 2006 inneholdt en korttidspost tilknyttet akuttmottaket.

Figur 16 Utvidelse fra ca. 2005 sett fra nord/Dronningens gate

Figur 17 Utvidelse fra ca. 2005 sett fra Welhavens gate mot
nord

Øvrige områder
Sykehusets uteområde, grøntanlegg/park i forkant av kantinen og mellom høyblokkene er en viktig del av
sykehusanlegget som sted for rekreasjon. Området fremstår i dag som en liten grønn lunge og er fremdeles
lesbar som en del av det opprinnelige sykehuskomplekset. Videre er trerekken langs Fergestedsveien og
Welhavens gate er en del av byutviklingen, og ble plantet for å skulle forskjønne og heve byens status, og
understreke gateløp og linjeføringer. Dette trekket er autentisk og lesbart. Av gater har Welhavens gate
eksistert som gateløp siden før sykehuset ble bygd. Som linjeføring har gateløpet høy integritet og
lesbarhet.
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Figur 18 Sykehusparken mellom høyblokkene

4. TRINN 3 VURDERENDE ARBEIDSFASE

I tredje trinn vurderes kulturarvens verdier og de kulturhistoriske kvalitetenes robusthet og muligheter
som verdi- og bruksressurser. Arbeidet tar utgangspunkt i de to første trinnenes beskrivelser og formidling
av analyseområdets historiske karakter og betydning. Der arbeidet omfatter kulturhistoriske ressurser av
nasjonal interesse og lovbeskyttede områder anvendes relevante kulturminnefaglige kriterier.

Spørsmålet som står sentralt i denne fasen er følgende:
Hvilke elementer og karaktertrekk har spesiell verdi, kan de utvikles og hvor går grensene for hva de tåler?
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4.1. VERN AV EKSISTERENDE BYGNINGER OG ANLEGG
Kulturminner og kulturminneloven
Definisjonen på hva som er kulturminner og -miljø går ut av kulturminneloven § 2:
Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes
områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.
Kulturminner og kulturmiljøer representerer både kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier.
Bevissthet og kunnskap om historisk utvikling og kulturminner/kulturmiljø er grunnlaget for identitet. Slik
kunnskap er viktig i arbeidet med å skape trivsel og tilhørighet for de som bor i området. Dette kan også
sikre eller bidra til en viss stabilitet og kontinuitet i omgivelsene. Sett i perspektiv av ønsket om en mer
bærekraftig utvikling er det også viktig å ta vare på de ressursene som ligger investert i den eksisterende
bygningsmassen.
Som utgangspunkt for å vurdere verdiene er det tatt utgangspunkt i Riksantikvarens veiledere om
verdisetting til dette:
1.

Kunnskapsverdier. Hvilke kunnskaper kan kulturminnet gi oss? Kulturminnene har en særlig betydning
som kilde til kunnskap om og forståelse av fortida. Dette kan gjelde ulike forhold som kulturminnenes
opprinnelse, bruk og betydning for menneskers liv, tro og samfunnsforhold generelt og interaksjonen
mellom menneske og natur.

2.

Opplevelsesverdier. Hvilke opplevelser kan kulturminnet gi oss? Opplevelsesverdiene er knyttet til
allmenhetens eller ulike gruppers opplevelser og kan slik sett sies å ha en mer personlig forankring enn
kunnskapsverdiene. Mange av opplevelsesverdiene er knyttet til hvordan kulturminnene påvirker oss
som mennesker og som fellesskap.

3.

Bruksverdier. Hva kan vi bruke kulturminnet til? Kulturminnene kan knyttes til videreføring av dagens
bruk og danne grunnlag for ny verdiskaping og endret bruk, der verdiene både kan ivaretas og økes.
Verdiene kan imidlertid også reduseres gjennom manglende eller feilaktig bruk.

Til hjelp i å konkretisere og vurdere disse verdiene, vurderes kulturminnenes egenskaper etter et utvalg
kriterier:
-

Er kulturminnet sjeldent av opprinnelse, eller er det blitt sjeldent som resultat av historiens tilfeldige eller
planmessige utvelgelse?
Er kulturminnet representativt for noe som var vanlig i fortid eller som er vanlig i nåtid?
Kulturminnet representerer faser med særlig betydning for historien.
Kulturminnet er knyttet til virksomheter med særlig betydning for historien.
Kulturminnet er knyttet til hendelser eller begivenheter med særlig betydning for historien.
Kulturminnet er knyttet til personer med særlig betydning for historien.
Kulturminnet er av særlig betydning for en eller flere etniske grupper (den samiske urbefolkningen, nasjonale
minoriteter eller andre etniske grupper).
Kulturminnet har særlig arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi.
Kulturminnet har særlig betydning som kilde til historien der det finnes få eller ingen skriftlige kilder.
Kulturminnet har særlig betydning som ressurs for lokal utvikling og verdiskaping.
Kulturminnets alder og type utløser juridiske virkemidler på nasjonalt plan, se kulturminneloven
(Kilde: Riksantikvaren, Veileder til verdisetting og verdivekting av kulturminner)
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4.2. VURDERING AV ANALYSEOMRÅDET
Under presenteres en illustrasjon av analyseområdet der all bebyggelse/utbyggingstrinn er nummerert.

3b
1a
6a
7
4

2d

1c

6b
1b

2a
5

3a

Bebyggelse fra før første byggetrinn
Første byggetrinn 1950-56
Utvidelse St. Josephs hospital 1971

2b

2c

Andre byggetrinn 1972-78
Utvidelser 1980-tallet
Utvidelse 1997/98

Utvidelse ca. 2000
Utvidelse ca. 2006

Figur 19 Illustrasjon som viser sykehusets utbyggingstrinn (lik illustrasjon 14 på side 22)

4.2.1. DEN ELDSTE BEBYGGELSEN (NR. 1A-1C)
Dronningens gate 3 (1a) er vurdert å ha meget høy arkitektonisk verdi. Bygningen er lite endret siden den
ble oppført, og alle detaljer er bevart. Bygningen sto opprinnelig som en av flere bygninger på rekke langs
gata, og var en del av området i krysset Dronningensgate/Welhavens gate som tidligere ble kalt
Mørkeløkka. I Dronningensgate var bygningene i gateløpet en del av aksen fra jernbanen og til kirken. Øvrig
bebyggelse på Mørkeløkka har senere blitt revet. Dronningens gate 3 har stått tom i flere år og er preget av
manglende vedlikehold. Byantikvaren opplyser om at den tekniske tilstanden i grunnkonstruksjonen på
tross av dette er god. Bygningens tilstand har betydning med hensyn til om bygget kan bevares eller ikke.
Selv om det ikke er gjort en tilstandsanalyse ser det ut i fra en visuell besiktigelse ut til at bygningen kan
settes i stand.
Jernbanegata 13 (1b) er vurdert å ha høy verneverdi. Også denne bygningen er lite endret og fremstår i dag
som en godt vedlikeholdt villa. Eiendomsstrukturen er imidlertid endret etter at sykehuset ble etablert.
Opprinnelig var det et større grøntanlegg foran hovedinngangen og en anlagt hage mot Jernbanegata.
Sykehusets lavblokker er også bygd tett på sammenlignet med slik det var opprinnelig bebyggelsesstruktur,
med den store villabebyggelsen med de store, luftige hageanleggene.
Jernbanegata 15 (1c) er vurdert å ha høy verneverdi. Bygningen har siden oppføring hatt varierende bruk
og har blant annet huset en barnehage. Bygningen fremstår likevel i stor grad som opprinnelig med mange
detaljer bevart. I likhet med Dronningens gate 3 er mye av det originale interiøret bevart. Også denne
bygningens utomhusområder er endret etter at sykehuset ble etablert.
De tre eldste bygningene er, sammen med gateløpet Welhavens gate, de eneste historiebærende
elementer fra tiden før sykehuset ble etablert. Den opprinnelige sammenhengen bygningene var en del av
er tapt. Særlig gjelder dette Dronningensgate 3 som var en del av en bygningsrekke langs gateløpet. Det at
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det ikke er mye igjen av den opprinnelige konteksten kan også bety at disse bygningene blir særlig viktige
som historiebærende element som kan fortelle om både byggestil og byutvikling. Bygningene har derfor en
betydning som kilde til kunnskap om og forståelse av historisk utvikling i analyseområdet, og som en del av
bydelens utvikling og oppgangstid. Bygningene har også høy bruksverdi. Dronningensgate 3, Jernbanegata
13 og 15 sammen med gateløpet Welhavens gate er med på å bringe historisk kontinuitet i analyseområdet
og er derfor viktige hensyn å ta videre utvikling av Cicignon Park.

4.2.2. SYKEHUSET (NR. 2-7)
Sykehusbygningene er vurdert som en del av prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE), i Helseog omsorgsdepartementets landsverneplan. I forbindelse med SKE-prosjektet ble det gjort en vurdering av
verneverdi og kulturhistorisk verdi i nasjonal sammenheng. Bygningene på Cicignon Park som tidligere
huset Østfold sentralsykehus er ikke en del av det representative utvalget av helsesektorens kulturminner
som ble fredet i forskrift i 2012. Av helsesektorens kulturminner ble bygningene etter St. Josephs hospital
imidlertid gitt en verneklasse 2, det vil si sektorinternt vern der et selvpålagt vern er underlagt den
ansvarlige sektor. Vurdering av det tidligere sykehusets enkeltbygninger og som kompleks gjøres derfor her
i en lokal og regionalsammenheng og med byens historiske utvikling som referanse.
Sykehuset, med alle sine utbyggingstrinn forteller en historie om en sektor i stadig utvikling, både teknisk
og i omfang av pasienter. Historisk trekkes linjen fra St. Josephs hospitals etablering på Cicignon i 1888 og
frem til sykehusdriften flyttet i 2015. Således har sykehusdriftens tilstedeværelse på Cicignon en lang
kontinuitet og hele sykehuskomplekset er interessant som helhet.
De to første utbyggingstrinnene av Østfold sentralsykehus er et godt eksempel på sykehusarkitekturen som
vokste frem i etterkrigstiden. Bygningene har mange likheter med Halden sykehus, som er et av anleggene
som ble fredet prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE), i Helse- og omsorgsdepartementets
landsverneplan i 2012. Det er i de første bygningene som ble bygd man finner estetiske kvaliteter som er
typiske for formspråket i Ole Øvergaards arkitektur. Baldakinene ved inngangspartiene, spesielt inngangen
til kapellet, er utformet som tynne betongskiver med bølgende elegante former som står i samspill og
kontrast til de rektangulære bygningsvolumene. Dette var et arkitektonisk element som Øvergaard
benyttet seg av i flere av sine bygninger blant annet i Halden sykehus. De særpregede vinduene i
trapperommene i høyblokken, er også typiske «signaturer» for Øvergaard. De kan minne om ankerjern, og
kanskje er det Øvergaards interesse for kulturminnevernet som her kommer til uttrykk og samtidig trekker
paralleller til Gamlebyens middelalderbygninger, eller de kan være inspirert av den japanske arkitekturen
som Øvergaard lot seg inspirere av da han tegnet Alders Hvile. Kantinen med nesten dobbel takhøyde og
store smårutede vinduer er også typiske elementer Øvergaard benytter seg av. Vinduene gir en umiddelbar
nærhet til parkanlegget som ligger mellom de to høyblokkene. Kantinen kan oppleves som en stor hagestue
for sykehusets pasienter og ansatte. Det opprinnelige sykehuset var nettopp planlagt i åpne og grønne
omgivelser, som til dels er bevart i dag. Her er sykehusparken mellom høyblokkene særlig viktig.
Bygningene som ble bygget i perioden 1950-1978 har arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi, og er gode
eksempler den sykehusarkitekturen som vokste frem i etterkrigstiden.
Sett enkeltvis er det bygningene tegnet av arkitekt Ole Øvergaard som er vurdert å ha høyest
kulturhistorisk og arkitektonisk egenverdi, og som bør søkes bevart. Høyest verdi har høyblokkene med
nordfløyen, mellombygget (kantina) og kapellet. Dette fordi høyblokken med fløyer var hovedobjektet,
selve sykehusbygningen i folks bevissthet da den ble bygd. Øvergaards visjon for sykehusbygget i
Fredrikstad var også nettopp «slottet på Cicignon, som med sine tårn reiser seg mot innseilingen fra sør».
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Høyblokkene er ikke like i utforming, blokk A er noe slankere enn blokk B og har flere detaljer i fasaden.
Likevel omtales de som tvillinger, og oppleves i par fra mange innsynsvinkler i influensområdet.
Høyblokkene med nordfløyen og mellombygget har høy opplevelsesverdi og bruksverdi.
Ved eventuelle påbygg vil uttrykket endres og 1950- og 70-tallets volumer utvides. Lesbarheten vil kunne
forringes, avhengig av hvordan påbygget blir utformet. Dersom en har et klart arkitektonisk brudd vil
endringen være lesbar. Dersom høyblokkene bygges på vil arkitektoniske og kulturhistoriske verdier gå
tapt. Høyblokkene vil i så fal fremstå annerledes i form og uttrykk og dermed ikke representere
sykehusbygg fra tiden de ble bygget på samme måte. Spørsmålet er om man da like godt kunne rive
høyblokkene og bygge nytt. Dersom høyblokkene blir revet mister Fredrikstad dette tidlige eksemplet på
signalbygg og symbolet på det moderne Fredrikstad og velferdsstaten. Et viktig landemerke som etter hvert
har blitt en identitetsskaper i byen vil gå tapt.
Hvordan eventuell ny bebyggelse på Cicignon vil oppleves fra influensområdet må vurderes. Høyblokkene
oppfattes og fremstår på veldig forskjellig måte, ut ifra hvor i byen en står. Fra noen steder er de brede
blokkene store volumer, men fra en annen synsvinkel fremstår de som høyreiste, slanke og luftige. Nærfjernvirkningen oppleves også veldig ulikt fra forskjellige deler av byen. Skalaen på bebyggelsen i
Gamlebyen og på Vestsiden er lav, her er det kirkespirene som er de høyeste punktene. Høyblokkene slik
de fremstår i dag, har allerede brutt en grense for hva byen kan tåle av høyder, dersom en skal ta hensyn til
dagens småskalabebyggelse. Høyere bygningsvolumer på Cicignon vil derfor påvirke områder ut over
analyseområdet, fordi virkningen av bebyggelsen i landskapet vil fremstå på en annen måte enn i dag. Den
historiske byen, som i de fleste europeiske byer er en lav by. Cicignon og Gamlebyen vil kunne tape
lesbarhet og opplevelsesverdier dersom bygningene på Cicignon blir høyere enn i dag.
I Riksantikvarens bystrategi 2017-2020 frarådes det å plassere høyhus på steder som markant endrer
bylandskapet, og som svekker viktige topografiske orienteringspunkter. De historiske byene har ofte et
hierarki der bygninger med offentlige og viktige funksjoner ruver. Eksempel på slike bygg er fellesskapets
bygninger som kirker, rådhus, skoler og sykehus. Bygningenes funksjon og symbolverdi er ofte viktig for
byens innbyggere. Det er av stor betydning at disse byggenes posisjon i bybildet ikke svekkes. Nye
bygninger som avviker sterkt fra byens karakter og andre bygninger i høyde, lengde og volum, kan redusere
opplevelsesverdien og bokvaliteten i historiske bymiljøer. Ved bygging av høyhus og andre bygninger som
bryter med byens struktur og silhuett, må det avklares nøye hvor i byen slike bygg kan plasseres, og
hvordan de vil virke i bylandskapet, bysilhuetten og byens akser.
Under følger illustrasjoner som viser sykehusbygningene, og høyblokkene spesielt fra ulike steder.
Høyblokkene har allerede brutt en grense for hva byen kan tåle av høyder. Illustrasjonene viser at
høyblokkene fra mange synsvinkler ligger i flukt med annen bebyggelse. Fra disse synsvinklene vil høyere
bygg bryte opp over den felles skalaen av høyder. Særlig fra sør i Gamlebyen stikker høyblokkene seg opp
og blir svært synlige i forhold til småskalabebyggelsen. Fremdeles er kirkespiret det høyeste punket, men
eventuell høyere bebyggelse vil konkurrere med kirken som symbolbygg.
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Figur 20 Sykehusbygningene sett fra Gamlebyen fergeleie

Figur 21 Sykehusbygningene sett omtrent fra Toldbogaten 36 i Gamlebyen.

Figur 26 Sykehusbygningene sett fra Toldbogaten 105 i Gamlebyen, ved kommandantboligen
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Figur 27 Sykehusbygningene sett fra Phønixplassen

Figur 28 Sykehusbygningene sett fra Kirkeparken

Figur 29 Sykehusbygningene sett fra Kråkerøybrua
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I likhet med høyblokkene har også lavblokkene (2b-d) en annen grad av detaljering enn senere tilføyelser.
De tre blokkene er ulike i detaljer og fasadeløsning, men de er samtidige og alle er tegnet av Øvergaard.
Lavblokkene forholder seg til høyblokkene i detaljer og materialbruk, men sammenlignet med høyblokkene
er de som sekundærbebyggelse å regne. Det vurderes derfor at lavblokkene ikke kan sidestilles
kulturhistorisk og arkitektonisk med høyblokkene.
Lavblokkenes innbyrdes sammenhengen og verdi må vurderes. Blokkene i Welhavens gate har et annet
arkitektonisk uttrykk enn lavblokken i Jernbanegata, som har et mer moderne uttrykk og som også er
lavere. Er tidsreferansen det viktigste må de regnes å ha lik verdi. Dersom en vektlegger sammenhenger,
fasadeuttrykk og i hvilken grad de forholder seg til høyblokkene, har de to blokkene i Welhavens gate
høyere arkitektonisk verdi enn blokken i Jernbanegata. Siden enkeltbygningene er en del av et helhetlig
kompleks må sammenhengen mellom bygningene være avgjørende. Alle de tre lavblokkene har bruksverdi,
men de har ikke samme symbolverdi som høyblokkene. De har heller ikke høy kunnskapsverdi eller
opplevelsesverdi. Lavblokkene er del av det opprinnelige sykeshuskomplekset. På tross av detaljering og at
de er tegnet av Øvergaard og bygget som en del av det første byggetrinnet har de ikke en arkitektoniske og
kulturhistoriske verdier eller egenverdi som tilsier at de bør/må bevares. I et miljøperspektiv bør man
vurdere å kunne transformere de tre lavblokkene til boliger. I et utviklingsperspektiv vil de kunne rives så
fremt de dokumenteres for ettertiden.
Bygningene som kommer til senere blir bygd med bakgrunn av endrede tekniske behov og plassbehov. Det
er ikke lagt like stor vekt på arkitektonisk uttrykk og detaljering som foregående utbyggingstrinn. Tilbygg fra
1980-tallet og frem til i dag er derfor vurdert til ikke å ha arkitektonisk eller kulturhistorisk verdi som
kulturminne. Som spesialbygde sektorbygg er det krevende med transformasjon til ny bruk. Det vurderes
derfor at bygningene etter 1980 kan rives og arealet utvikles uten at dette fører til tap av
kulturminneverdier. Det er imidlertid viktig at det som bygges av ny bebyggelse tar hensyn til bygninger
som skal bevares og verdiene disse representerer, samt influensområdene.
Av øvrige områder vurderes sykehusparken og trerekken langs Fergestedsveien som særlig viktige
grøntanlegg som bør bevares og videreføres. Videre vurderes Welhavens gate som et viktig
historiebærende element i tillegg til å være en viktig linjeføring i rutenett-strukturen.
Oppsummert vurderes det slik at det er bygning 1a-1c, 2a og 3a som er mest sårbare og som har lavest
tålegrense med hensyn til endring og transformasjon.
Tabellen under viser parameterne i trinn 3; verdi, utviklingspotensial, sårbarhet, endringskapasitet og
tålegrense, og oppsummerer drøftingen skjematisk. Nummerering henviser til illustrasjon av
analyseområdet over.
Nr

Navn

Verdi

Utviklingspotensial

Sårbarhet

Endr.kap.

Tålegrense

1a

Dronningens
gate 3

Har meget høy
arkitektonisk verdi. Er
også en bygning som har
en særlig betydning som
kilde til kunnskap om og
forståelse av historisk
utvikling i
analyseområdet.

Ut i fra
bygningens
premisser kan
den settes i
stand og igjen
tas i bruk som
bolig

Tåler få eller
ingen endringer
før arkitektoniske
detaljer og
særpreg går tapt.
Vil være sårbar
for høyere volum
i evt ny
tilgrensende

Ingen

Videre tilpasset
bruk med små
endringer,
istandsetting og
tekniske
oppgraderinger
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1b

Jernbane
gata 13

Har høy verneverdi. Villa
i upusset tegl. Hadde
opprinnelig et større
grøntanlegg foran
hovedinngangen og
anlagt hage mot gaten.

Fortsatt bruk
som i dag

1c

Jernbane
gata 15

Har høy verneverdi.
Sveitservilla, eksempel
på trehusbebyggelsen i
kvartalet. Hadde
opprinnelig et større
grøntområde som en del
av eiendommen.

Fortsatt bruk
som i dag

2a

Blokk A og
nordfløyen

Høy arkitekturhistorisk
verdi, symbolverdi,
representant for en
viktig epoke på Cicignon.

2b

Jernbane
gata 11

Lav egenverdi, men har
verdi som en del av det
første sykehuskomplekset

Kan utvikles/
transformeres
innenfor visse
rammer og på
arkitekturhistoriske
premisser.
Kan utvikles/
transformeres

2c

Welhavens
gate 2

Lav egenverdi, men har
verdi som en del av det
første sykehuskomplekset

Kan utvikles/
transformeres

2d

Welhavens
gate 4

Lav egenverdi, men har
verdi som en del av det
første sykehuskomplekset

Kan utvikles/
transformeres

3a

Blokk B med
mellombygget

Høy arkitekturhistorisk
verdi, symbolverdi,
representant for en
viktig epoke på Cicignon.

3b

Cicignon gate
20

Lav egenverdi, men har
verdi som en del av det
første sykehuskomplekset

Kan utvikles/
transformeres
innenfor visse
rammer og på
arkitekturhistoriske
premisser.
Kan utvikles/
transformeres

4

Ny
serviceblokk

Ingen kulturhistorisk
eller arkitektonisk verdi.
Utbyggingstrinn på
bakgrunn av endrede
tekniske behov og

Har stort
utviklingspotensial.
Kan utvikles/
transformeres

bebyggelse og
nye volum tett på.
Eiendommen
tåler få endringer
før særpreget går
tapt. Vil være
sårbar for høyere
volum i evt ny
tilgrensende
bebyggelse og
nye volum tett på.
Eiendommen
tåler få endringer
før særpreget går
tapt. Vil være
sårbar for høyere
volum i evt ny
tilgrensende
bebyggelse og
nye volum tett på.
Influensområdene
og tilgrensende
eldre bebyggelse
vil være sårbare
for høyere volum.

Liten

Videre tilpasset
bruk med små
endringer,
istandsetting og
tekniske
oppgraderinger

Liten

Videre tilpasset
bruk med små
endringer,
istandsetting og
tekniske
oppgraderinger

Liten til
middels

Transformasjon til
bolig med
tilpassing av
struktur og volum.

Influensområdene
og tilgrensende
eldre bebyggelse
vil være sårbare
for nye, høyere
volum.
Influensområdene
og tilgrensende
eldre bebyggelse
vil være sårbare
for nye, høyere
volum.
Influensområdene
og tilgrensende
eldre bebyggelse
vil være sårbare
for nye, høyere
volum.
Influensområdene
vil være sårbare
for høyere volum.

Middels
til stor

Transformasjon til
bolig med
tilpassing av volum.
Kan innebære
riving av
eksisterende bygg.
Transformasjon til
bolig med
tilpassing av volum.
Kan innebære
riving av
eksisterende bygg.
Transformasjon til
bolig med
tilpassing av volum.
Kan innebære
riving av
eksisterende bygg.
Transformasjon til
bolig med
tilpassing av
struktur og volum.

Influensområdene
og tilgrensende
eldre bebyggelse
vil være sårbare
for nye høyere
volum.
Eventuelle nye
bygg i dette
området bør
utformes i en
skala som tar

Middels
til stor
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Middels
til stor

Middels
til stor

Liten til
middels

Stor

Transformasjon til
bolig med
tilpassing av volum.
Kan innebære
riving av
eksisterende bygg.
Kan innebære
riving av
eksisterende bygg.
Utforming av evt.
nye bygg bør ha et
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plassbehov. Ikke like
stor vekt på
sykehusarkitektonisk
uttrykk som foregående
utbyggingstrinn.

Eksisterende
bygningsmasse
vurdert til å
være lite egnet
til
transformasjon
til bolig.

5

Utvidelse
97/98

Lav kulturhistorisk og
arkitektonisk verdi.
Utbyggingstrinn på
bakgrunn av endrede
tekniske behov og
plassbehov. Ikke like
stor vekt på
sykehusarkitektonisk
uttrykk som foregående
utbyggingstrinn.

Har stort
utviklingspotensial.
Kan utvikles/
transformeres
Eksisterende
bygningsmasse
vurdert til å
være lite egnet
til
transformasjon
til bolig.

6a

Dronningens
gate 4

Ingen kulturhistorisk
eller arkitektonisk verdi.
Utbyggingstrinn på
bakgrunn av endrede
tekniske behov og
plassbehov. Ikke like
stor vekt på
sykehusarkitektonisk
uttrykk som foregående
utbyggingstrinn.

Har stort
utviklingspotensial.
Kan utvikles/
transformeres
Eksisterende
bygningsmasse
vurdert til å
være lite egnet
til
transformasjon
til bolig.

6b

Modulbygg

Ingen kulturhistorisk eller
arkitektonisk verdi.
Utbyggingstrinn på
bakgrunn av endrede
tekniske behov og
plassbehov. Ikke like stor
vekt på
sykehusarkitektonisk
uttrykk som foregående
utbyggingstrinn.

7

Utvidelse
2005

Har stort
utviklingspotensial.
Kan utvikles/
transformeres
Eksisterende
bygningsmasse
vurdert til å
være lite egnet
til
transformasjon
til bolig.
Har stort
utviklingspotensial.
Kan utvikles/
transformeres
Eksisterende
bygningsmasse
vurdert til å
være lite egnet
til

Lav kulturhistorisk og
arkitektonisk verdi.
Utbyggingstrinn på
bakgrunn av endrede
tekniske behov og
plassbehov. Ikke like
stor vekt på
sykehusarkitektonisk
uttrykk som foregående
utbyggingstrinn.

hensyn til
eksisterende
bebyggelse i
analyseområdet
og verneverdige
bygninger i
tilgrensende
områder og i
influensområdet
for øvrig.
Eventuelle nye
bygg i dette
området bør
utformes i en
skala som tar
hensyn til
eksisterende
bebyggelse i
analyseområdet
og verneverdige
bygninger i
tilgrensende
områder og i
influensområdet
for øvrig.
Eventuelle nye
bygg i dette
området bør
utformes i en
skala som tar
hensyn til
eksisterende
bebyggelse i
analyseområdet
og verneverdige
bygninger i
tilgrensende
områder og i
influensområdet
for øvrig.

Eventuelle nye
bygg i dette
området bør
utformes i en
skala som tar
hensyn til
eksisterende
bebyggelse i
analyseområdet
og verneverdige
bygninger i
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bevisst forhold til
eksisterende
bebyggelse i
analyseområdet, i
skala/volum/høyde
og materialbruk.

Stor

Kan innebære
riving av
eksisterende bygg.
Utforming av evt.
nye bygg bør ha et
bevisst forhold til
eksisterende
bebyggelse i
analyseområdet, i
skala/volum/høyde
og materialbruk.

Stor

Kan innebære
riving av
eksisterende bygg.
Utforming av evt.
nye bygg bør ha et
bevisst forhold til
eksisterende
bebyggelse i
analyseområdet, i
skala/volum/høyde
og materialbruk.

Stor

Kan innebære
riving av
eksisterende bygg.
Utforming av evt.
nye bygg bør ha et
bevisst forhold til
eksisterende
bebyggelse i
analyseområdet, i
skala/volum/høyde
og materialbruk.

Stor

Kan innebære
riving av
eksisterende bygg.
Utforming av evt.
nye bygg bør ha et
bevisst forhold til
eksisterende
bebyggelse i
analyseområdet, i
skala/volum/høyde
og materialbruk.
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transformasjon
til bolig.

tilgrensende
områder og i
influensområdet
for øvrig.

5. TRINN 4 AKTIVERENDE ARBEIDSFASE

I trinn fire er målet å definere rammene for aktivering av de kulturhistoriske ressursene som gjennom
analysens tre første trinn er pekt ut som karakteristiske, betydningsfulle, verdifulle og mer eller mindre
utviklingsrettede.

Det avgjørende spørsmålet i sluttfasen av analysen er følgende:
Hvordan kan stedets prioriterte historiske kvaliteter og ressurser forvaltes og utvikles?

5.1. ANALYSEOMRÅDET I DAG

5.1.1. GJELDENDE PLANER
Kommuneplan 2011-2023
Kunnskap – kultur – klima er kommuneplanens fokusområder som preger planens seks innsatsområder og
påvirker framtidens verdiskaping og tjenestebehov. Kunnskap skal formidles gjennom å prioritere skole og
undervisning, kulturen skal styrkes gjennom å skape attraktive møteplasser og kulturelle opplevelser. Klima
skal ivaretas gjennom et godt kollektivtilbud, og en effektiv og miljøvennlig infrastruktur.
Kommunedelplan Fredrikstad byområde 2011 – 2023, Sentrumsplanen/byområdeplanen
Fredrikstad er en by i vekst, og det er forventet en befolkningsvekst på 12000 personer frem mot 2025.
Dette fører til at byutviklingen er under et økende press. Fredrikstad vil styrke sentrumsaktiviteten
gjennom å skape sosiale arenaer, plasser for aktivitet, styrke mangfoldet og forutsigbarheten i
byutviklingen. Det er et ønske om å skape bilfrie plasser og torg, og en klar sammenheng mellom
grøntområder i byen. Fredrikstad skal bli en by for alle.
Grøntområder
I kommuneplanen blir grøntområder som jernbaneparken, og rester etter alléer og gamle trerekker trukket
frem som svært sårbare der Ferjestedsveien går som en viktig historisk akse gjennom bydelen.
Bygningsvern, byforming og estetikk
Fredrikstad har som andre byer blitt til over tid, og historien kommer til uttrykk gjennom den bevarte
bygningsmassen. Til tross for at man må ta hensyn til den eksisterende bygningsmassen, så er det også
viktig å sikre kvaliteten i den nye bebyggelsen. I 1991 ble det gjort registreringer av verneverdig bebyggelse.
1701127-KMR-001-20180105

Side 36 av 51

Kommunen ønsker å få på plass kommunal kulturminneplan, og det har blitt utarbeidet et planforslag. Det
er i dag lite som er registrert av nyere arkitektur, altså i tiden etter 1950-tallet, og registreringene som er
gjort i forbindelse med NB! områdene som er registrert forholder seg til avgrensede byrom, og
sykehusområdet er ikke en del av et NB! område.
Byutformingen og landskapsrommene i Fredrikstad defineres av høydedragene og elva. Ferdselsårene
følger landskapet og er en viktig del av byutformingen. Det flate landskapet skaper gode siktlinjer der
monumentale bygg som sykehuset og Domkirken er viktige og synlige elementer. Cicignon med sine ulike
bygningstyper, og villabebyggelse i ny-empire, jugend- sveitser og dragestil anlagt i rutenett kvartaler
forteller en viktig kulturhistorie.
I kommunedelplanen fremgår det at befolkningen er opptatt av bebyggelsens høyder og alder. Ofte knyttes
holdninger til hva som er stygt og pent seg til disse to forholdene. Monumentale bygg bør kreve sin plass og
oppmerksomhet, mens «hverdagsbebyggelsen» bør forholde seg til byens øvrige arkitektur. Den urbane
arkitekturen i Fredrikstad har en begrenset utstrekning, og for store høydevariasjoner vil svekke preget av
en homogen bebyggelse, heter det i kommuneplanen.
Sykehusområdet
I kommuneplanen blir kvartalsstrukturen og grønnstrukturen trukket frem med meget stor verdi, dette
gjelder også for sykehusområdet. Når sykehuset skal transformeres er det et overordnet mål å
gjenopprette kvartalsstrukturen.
MÅLBESKRIVELSE I KOMMUNEDELPLANEN






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

Hensynssone H830_73
Sonen gjelder omforming av sykehusområdet.
Reguleringsplan
Gjeldende reguleringsplan for Cicignon fra 1985. I fellesbestemmelser § 5 står: ”Innenfor planområdet skal
det legges vekt på å bevare den kulturhistorisk, arkitektonisk eller miljømessig verdifulle bebyggelsen. Ved
rehabilitering og fornyelse skal det påses at strøkets særpreg og helhetsmiljø bevares og videreutvikles”.

5.1.2. TEMAPLANER OG ANDRE FØRINGER/VERN
Kulturminneplan Fredrikstad kommune
Kulturminneplan er under utarbeidelse og forslag til planprogram ble vedtatt i bystyret 15.06.2017.
Det et er behov for en samlet strategi og plan for kulturminnefeltet. I planen omtales prioriterte tema:
«Festningen i byen og byen i festningen», «den glemte gamle byen: Plankebyen» og «endring og vekst».
Fredrikstad er som andre sentrale områder i sterk endring og vekst. Dette utfordrer kulturminnemiljøene.
Samtidig vil urbaniseringen føre til at gjenværende kulturminner og miljøer får økt verdi som attraktive
boligstrøk, ressurs for kulturarvsbasert næring mv. I en tid med endring er det en utfordring å etablere
forståelse for at kulturarven er en verdifull ikke-fornybar ressurs. Planen skal samordne og prioritere
1701127-KMR-001-20180105

Side 37 av 51

kommunens virksomhet på feltet, og fokusere på områder der kommunen har påvirkningskraft og
virkemidler.
NB!-område
Riksantikvarens NB!-register definerer utvalgte historiske byområder hvor det må vises særlige hensyn i
forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Det skal bidra til at kulturmiljøer av nasjonal interesse blir
tatt vare på, og registeret kan brukes som en positiv ressurs i forbindelse med endring og utbygging. Det er
ikke lagt inn buffersoner rundt områdene, men som kjent kan kulturminnene og kulturmiljøet innenfor
området også bli påvirket av tiltak utenfor angitte områdeavgrensinger. Grensene er derfor veiledende.
Dersom nasjonale kulturminne- og kulturmiljøinteresser blir influert av tiltak utenfor området, vil eventuelt
NB!-registreringen måtte revurderes. Tiltak som ligger inntil NB!-området, og som påvirker NB!-området
negativt, kan være innsigelsesgrunnlag for regional kulturminnemyndighet.
For Fredrikstad er områdene FMV, Gamlebyen, Jugendbyen, Vaterland og Vestsiden lagt inn i NB!registeret. NB!-området Gamlebyen og Vestsiden ligger i influensområdet.

Figur 30 Avgrensing av NB!-området Vestsiden

Figur 31 Avgrensing av NB!-området Gamlebyen

Beskrivelse av 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 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.
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Beskrivelse av Gamlebyen:
Festningen i Fredrikstad står som et viktig monument over byens historiske militære posisjon. Fredrikstad
er en av de mest intakte festningsbyene i Nord-Europa, og interessen for festningsstrukturen strekker seg
derfor langt utover den nasjonale interessen.
Øvrig registrerte kulturminner i analyse- og influensområdet

Analyseområde

Influensområde

Figur 32 Kulturminner i analyse- og influensområdet

Utsnittet over er fra kulturminnedatabasen Askeladden. Utsnittet viser NB-områder og kulturhistoriske
landskap av nasjonal interesse (lyst felt), fredede bygninger og anlegg (mørke felt, røde bygningskropper og
hus-ikon) og automatisk fredede kulturminner (rune-r), kirkesteder (kirke-ikon).
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Utsnittet under er også fra Askeladden, med SEFRAK-bebyggelse markert i utsnittet, der røde ikon markerer
bygninger oppført før 1850 og gule ikoner markerer bygninger oppført før ca. 1900.

Figur 33 SEFRAK-bebyggelse på Vestsiden

Verneklasse 2 i landsverneplan
I landsverneplanen for helsesektoren er to bygg på Vestsiden i Fredrikstad avsatt i verneklasse 2;
bygningene som huset St. Josephs hospital. I bekrivelsen av kompleks 9900233 Fredrisktad sykshus står
følgende:
Formål: Formålet med vernet er å bevare
bygningene fra det opprinnelige St. Josephs
hospital som et kulturminne tilknyttet de
katolske menighetene som viktige
velferdsaktører. Vernet skal særlig sikre
gatefasadenes opprinnelige arkitektur,
materialbruk og detaljer.
Begrunnelse: Bygningene til St. Joseph
vitner ved sin tilstedeværelse og dekor om
de katolske menighetenes innsats i det
norske helsevesenet fra slutten av 1800tallet og frem til 1970-tallet og har
derigjennom stor symbolverdi. Som
arkitektur og karrébebyggelse har anlegget
betydelige estetiske kvaliteter, og knytter
seg både til andre katolske virksomheter og
til senere sykehusutbygging i nærmiljøet.

Figur 34 Utsnitt av kartfesting av VKII i landsverneplan

Omfang: Vernet omfatter eksteriøret på bygningene fra 1923 og 1938.
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Riksantikvarens bystrategi
Riksantikvarens bystrategi ble lansert i mars 2017. Befolkningsvekst i de større byene, utbygging og
fortetting gjør at verneverdige bygninger og historiske bymiljøer ofte settes under press. Hvordan man
møter disse utfordringene, vil være avgjørende for bymiljøet og de urbane kvalitetene i fremtiden. Dagens
byutvikling tilfører nye fortellinger til byenes historie, men må samtidig ivareta de fortellingene som
allerede er der. Kulturminnene og kulturmiljøene i byene bør forvaltes i et langsiktig perspektiv og samtidig
tas i bruk som ressurser og fellesgoder for å utvikle et godt samfunn og attraktive byer.
For å bidra til dette er det satt opp punktvise anbefalinger til regional og kommunal forvaltning, utbyggere
og eiere om hvordan viktige historiske bymiljøer skal forvaltes. Noen av de viktigste anbefalingene har
overskriftene mer tilpasning - mindre kontrast, verdiene bestemmer virkemidlene, kvalitet skal vektlegges,
byreparasjon, høyhus og fortetting. https://www.riksantikvaren.no/Tema/Byer-ogtettsteder/Riksantikvarens-bystrategi

5.2. HANDLINGSROM
Målet med DIVE-analysen er å samle kunnskap og gjennomføre en analyse som kan bidra til å kunne ta
avgjørelser for hva som skal skje av utvikling på det tidligere sykehusområdet. Analysen skal gi grunnlag for
å ta valg for enkeltbygninger og kulturminner, og for hvordan det fysiske miljøet som helhet skal tilpasses
det omkringliggende miljø, influensområdene.
Kunnskapsmaterialet, resultatene og argumentene fra analysens tre første trinn brukes og bearbeides
videre som basis for å begrunne hvilke strategier, virkemidler og tilnærminger som kan brukes for å
aktivere kulturarven. Vurderingene av mulige handlingsrom skal ses ut fra ønsker og behov knyttet til
pågående og fremtidig utvikling av Cicignon Park, men skal også ivareta elementer og spor fra de ulike
historiske periodene som har vært viktige for utviklingen av området. Konklusjonene i Trinn 4 foreslår
rammer og muligheter.
Under presenteres vårt forslag til handlingsrom på grunnlag av DIVE-analysen. Illustrasjonen under viser
forslag til handlingsrom innenfor analyseområdet. Handlingsrommet for enkeltbygningene og områder er
beskrevet i tabellen under. Her er det også henvist til tilgrensende områder som NB!-områder, samt øvrige
deler av influensområdet. Fargekodene i tabellens første kolonne samsvarer med fargekodene i
illustrasjonen 35.
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3b
1a
6a
7

4

2d

1c

6b
9

3a

1b

5

2a

2b

8a

2c

8b

Bevares

Bevares/Transformeres

Kan rives/utvikles

Figur 35 Illustrasjonen viser foreslått handlingsrom

Nr

Navn

Verdi

Endr.kap.

Tålegrense

Handlingsrom

1a

Dronningens
gate 3

Har meget høy
arkitektonisk verdi.

Ingen

1b

Jernbane
gata 13

Har høy
verneverdi.

Liten

1c

Jernbane
gata 15

Har høy
verneverdi.

Liten

Videre tilpasset bruk
med små endringer,
istandsetting og
tekniske
oppgraderinger
Videre tilpasset bruk
med små endringer,
istandsetting og
tekniske
oppgraderinger
Videre tilpasset bruk
med små endringer,
istandsetting og
tekniske
oppgraderinger

Bygningen har meget høy verdi, og bør
ikke rives/endres. Bygningens eksteriør
med originale bygningsdeler bør
bevares eller tilbakeføres. Juridisk vern
bør vurderes.
Bygningen har høy verdi, og bør ikke
rives/endres. Bygningens eksteriør med
originale bygningsdeler bør bevares
eller tilbakeføres. Juridisk vern bør
vurderes.
Bygningen har høy verdi, og bør ikke
rives/endres. Bygningens eksteriør bør
bevares eller tilbakeføres. Originale
bygningsdeler bør bevares. Juridisk
vern bør vurderes.
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2a

Blokk A og
nordfløyen

Høy
arkitekturhistorisk
verdi

Liten til
middels

Transformasjon til bolig
med tilpassing av
struktur og volum.

2b

Jernbane
gata 11

Lav egenverdi, men
har verdi som en
del av det første
sykehuskomplekset

Middels
til stor

Transformasjon til bolig
med tilpassing av
volum. Kan innebære
riving av eksisterende
bygg.

2c

Welhavens
gate 2

Lav egenverdi, men
har verdi som en
del av det første
sykehuskomplekset

Middels
til stor

Transformasjon til bolig
med tilpassing av
volum. Kan innebære
riving av eksisterende
bygg.

2d

Welhavens
gate 4

Lav egenverdi, men
har verdi som en
del av det første
sykehuskomplekset

Middels
til stor

Transformasjon til bolig
med tilpassing av
volum. Kan innebære
riving av eksisterende
bygg.

3a

Blokk B med
mellombygget

Høy
arkitekturhistorisk
verdi

Liten til
middels

Transformasjon til bolig
med tilpassing av
struktur og volum.

3b

Cicignon gate
20

Lav egenverdi, men
har verdi som en
del av det første
sykehuskomplekset

Middels
til stor

Transformasjon til bolig
med tilpassing av
volum. Kan innebære
riving av eksisterende
bygg.

4

Ny
serviceblokk

Ingen
kulturhistorisk eller
arkitektonisk verdi.

Stor

Kan innebære riving av
eksisterende bygg.
Utforming av evt. nye
bygg bør ha et bevisst
forhold til eksisterende
bebyggelse i
analyseområdet. i
skala/volum/høyde og
materialbruk.

5

Utvidelse
97/98

Lav kulturhistorisk
og arkitektonisk
verdi.

Stor

Kan innebære riving av
eksisterende bygg.
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Bygningen har høy verdi, og bør ikke
rives/endres. Bygningens eksteriør med
originale bygningsdeler bør bevares
eller tilbakeføres. Parken mellom
blokkene bør opprettholdes. Juridisk
vern bør vurderes.
Kan utvikles. Evt. ny bebyggelse bør
tilpasses omkringliggende eldre
småskala bebyggelse og henvendelse
mot gateløpet, samt høyder og
størrelser på en slik måte at
tilgrensende eldre bebyggelse og
influensområdets særpreg og
kulturhistoriske verdier ikke svekkes.
Det anbefales ikke høye, store og
dominerende volumer.
Kan utvikles. Evt nye bygg bør forholde
seg til Welhavens gate. Gateløpet bør
opprettholdes. Evt nye bygg bør også
tilpasses på en slik måte at
influensområdets særpreg og
kulturhistoriske verdier ikke svekkes.
Det anbefales ikke høye, store og
dominerende volumer.
Kan utvikles. Evt nye bygg bør forholde
seg til Welhavens gate. Gateløpet bør
opprettholdes. Evt nye bygg bør også
tilpasses på en slik måte at
influensområdets særpreg og
kulturhistoriske verdier ikke svekkes.
Det anbefales ikke høye, store og
dominerende volumer.
Bygningen har høy verdi, og bør ikke
rives/endres. Bygningens eksteriør med
originale bygningsdeler bør bevares
eller tilbakeføres. Parken mellom
blokkene bør opprettholdes. Juridisk
vern bør vurderes.
Kan utvikles. Evt. ny bebyggelse bør
tilpasses omkringliggende eldre
småskala bebyggelse og henvendelse
mot gateløpet, samt høyder og
størrelser på en slik måte at
tilgrensende eldre bebyggelse og
influensområdets særpreg og
kulturhistoriske verdier ikke svekkes.
Det anbefales ikke høye, store og
dominerende volumer.
Kan utvikles, riving av dagens
bebyggelse vil kunne skape et godt
handlingsrom for utvikling. Evt. ny
bebyggelse bør tilpasses
omkringliggende eldre småskala
bebyggelse og henvendelse mot
gateløpet, samt høyder og størrelser på
en slik måte at tilgrensende eldre
bebyggelse og influensområdets
særpreg og kulturhistoriske verdier
ikke svekkes. Det anbefales ikke høye,
store og dominerende volumer.
Kan utvikles, riving av dagens
bebyggelse vil kunne skape et godt
handlingsrom for utvikling. Evt nye
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Utforming av evt. nye
bygg bør ha et bevisst
forhold til eksisterende
bebyggelse i
analyseområdet, i
skala/volum/høyde og
materialbruk.
Kan innebære riving av
eksisterende bygg.
Utforming av evt. nye
bygg bør ha et bevisst
forhold til eksisterende
bebyggelse i
analyseområdet, i
skala/volum/høyde og
materialbruk.

6a

Dronningens
gate 4

Ingen
kulturhistorisk eller
arkitektonisk verdi.

Stor

6b

Modulbygg

Ingen
kulturhistorisk eller
arkitektonisk verdi.

Stor

7

Utvidelse
2005

Ingen
kulturhistorisk eller
arkitektonisk verdi

Stor

8a

Sykehusparken

Høy kulturhistorisk
verdi

Liten

Videre tilpasset bruk
med små endringer evt.
tilbakeføring

8b

Trerekke i
Fergestedsveien

Høy kulturhistorisk
verdi

Liten

Videre tilpasset bruk

9

Welhavens
gate

Høy kulturhistorisk
verdi

Liten

Videre tilpasset bruk
med små endringer evt.
oppgraderinger

Kan innebære riving av
eksisterende bygg.
Utforming av evt. nye
bygg bør ha et bevisst
forhold til eksisterende
bebyggelse i
analyseområdet, i
skala/volum/høyde og
materialbruk.
Kan innebære riving av
eksisterende bygg.
Utforming av evt. nye
bygg bør ha et bevisst
forhold til eksisterende
bebyggelse i
analyseområdet, i
skala/volum/høyde og
materialbruk.
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bygg bør tilpasses høyblokkene og
øvrig tilgrensende bebyggelse på en
slik måte at influensområdets særpreg
og kulturhistoriske verdier ikke
svekkes. Det anbefales ikke høye, store
og dominerende volumer.
Kan utvikles, riving av dagens
bebyggelse vil kunne skape et godt
handlingsrom for utvikling. Evt. ny
bebyggelse bør tilpasses
omkringliggende eldre småskala
bebyggelse og henvendelse mot
gateløpet, samt høyder og størrelser på
en slik måte at tilgrensende eldre
bebyggelse og influensområdets
særpreg og kulturhistoriske verdier
ikke svekkes. Det anbefales ikke høye,
store og dominerende volumer.
Kan utvikles. Evt nye bygg bør tilpasses
høyblokkene og øvrig tilgrensende
eldre småskala bebyggelse på en slik
måte at influensområdets særpreg og
kulturhistoriske verdier ikke svekkes.

Kan utvikles. Evt nye bygg bør tilpasses
eksisterende eiendomsstrukturer langs
Welhavens gate. Gateløpet bør
opprettholdes. Evt nye bygg bør også
tilpasses omkringliggende eldre
småskala bebyggelse og på en slik måte
at influensområdets særpreg og
kulturhistoriske verdier ikke svekkes.
Det anbefales ikke høye, store og
dominerende volumer.
Parken bør bevares evt tilbakeføres
som en del av det første
sykehuskomplekset. Juridisk vern bør
vurderes.
Bør bevares. Dette forutsetter også
retningslinjer for rotsonen mot
Fergestedsveien, høyblokkene og
sykehusparken.
Bør bevares som gateløp og som
linjeføring/del av kvartalstruktur i
rutenettet.
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5.2.1. TRE ALTERNATIVER FOR UTBYGGING PÅ SYKEHUSOMRÅDET PÅ CICIGNON
Som en del av oppdraget skal det vurderes tre alternative utbyggingsscenarier. Målet med det er å vurdere
hvordan/i hvilken grad alternativene ivaretar de kulturhistoriske verdiene i influensområdet og
analyseområdet generelt, og verneverdige bygninger og objekter i analyseområdet spesielt. Vurderingen
gjøres med utgangspunkt i bygningenes verdi, sårbarhet, tålegrense satt i analysens tredje trinn, samt
handlingsrom satt i 4 trinn.
0-alternativet; dagens situasjon og referansealternativ

Figur 36 Alternativ 0 - utsnitt av dagens situasjon

0-alternativet (referansealternativet) defineres som forventet utvikling 10 år fram i tid dersom tiltaket ikke
gjennomføres. I referansealternativet er det ikke tenkt at bygningene rives, men at de tas i bruk til formål
som er innenfor arealformålet i gjeldende kommunedelplan. Det vurderes at det til dels er svært
utfordrende å finne nye brukere til store deler av den tidligere sykehusbebyggelsen. Noe av bebyggelsen
kan f.eks være utleieenheter, studentboliger/hybler eller lignende, men det antas at det meste av
bygningsmassen allikevel blir stående tom. Leiligheter i Welhavens gate 4, Jernbanegata 11 og 15, samt
Dronningensgate 3 antas videreført.
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1-alternativet; reguleringsforslag

Figur 37 Alternativ 1, reguleringsforslag

I alternativ 1 foreslås det en utvikling av planområdet til boligområde med noe innslag av næring,
forretning og tjenesteyting. Det legges opp til utbygging av ca. 1000 boliger. Høyde på ny bebyggelse vil
være fra 3 etasjer til 13 etasjer. Vestre høyblokk bygges på med 3. etasjer, mens østre blokk vil ha omtrent
samme høyde som i dag.
I kvartalene nord for torget er bebyggelsen høyest mot Dronningens gate og trappes ned mot det sentrale
torget. I kvartal sørvest for torget tenkes bygninger i 6 og 7 etasjer. Bebyggelsen i kvartal sørøst for torget
henvender seg med en lav bebyggelse mot torget og stiger til 8 etasjer mot sørøst (Welhavens gate). Mot
Ferjestedsveien innpasses bygninger for å bidra til at gateløpet beholder sin karakter. Det forutsettes at
bygningene i Jernbanegata 13 og 15 bevares. Disse blir frittstående bygg omgitt av grøntareal i forlengelsen
av Jernbaneparken.
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2-alternativet; mulighetsstudie 2010 og kommunedelplan

Figur 38 Alternativ 2 - mulighetsstudie fra 2010

I forbindelse med kommunedelplanen ble det i 2010 utarbeidet en mulighetsstudie for etterbruk av
sykehusområdet innenfor rammen av gjeldende kommunedelplan. Forslaget skisserer utbygging av ca.
400-500 boliger. Høyde på ny bebyggelse vil være fra 3 etasjer til 5 etasjer, i «kvartalbebyggelse». I tillegg
bevares høyblokkene, som begge bygges på med 3 etasjer. Det foreslås en videreføring av tilgrensende
kvartaler inn på sykehusområdet i kombinasjon med en parkmessig utforming rundt høyblokkene.
Kvartalsstrukturen gir i prinsippet likeverdige gater. Det foreslås en plan for gatene som gir et visst hierarki
og variasjon i utforming tilpasset variert bruk kombinert med trafikkregulering.
Fra presentasjonen av mulighetsstudiet i 2010 står følgende: «.. foreslår en videreføring av Cicignonbyens
kvartaler inn på sykehusområde i kombinasjon med en parkmessig utforming av område med høyblokkene.
Eksisterende kvartalsstruktur er bygget ut over lang tid med varierte bygg i form og innhold. Allikevel har
bydelen en markert karakter og skala med klart deﬁnerte brukssoner som har vist seg levedyktig over
mange år, og vil kunne transformeres videre med nye funksjoner og nye bygg. Dette er nettopp egenskaper
som er velegnet for en videre - og uforutsigbar - byutvikling på sykehusområdet.»
 Dersom tiltaket ikke gjennomføres
Et av de viktigste vilkårene for at bygninger av denne typen som i analyseområdet bevares, er at de er i
bruk. Dersom det ikke gjennomføres noen tiltak på Cicignon Park forventes det at store deler av
bygningsmassen vil stå tom. Rent teknisk vil tomme hus kunne føre til at bygningen forfaller raskere.
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Samfunnshensyn: Sykehusområdet omfatter et stort område. Dersom et så stort området midt i en sentral
bydel blir stående tomt eller med bruk som ikke gir grunnlag for at investeringer i vedlikehold kan
prioriteres, vil kunne føre til et preg av forfall, mistrivsel og utrygghet for tilgrensende beboere og i bydelen
generelt. Det er også betydelige miljømessige og økonomiske hensyn som tilsier fortetting i et så sentralt
byområde.
 Kvartalsstruktur
Både alternativ 1 og 2 etterkommer målet om å reetablere kvartalsstrukturen på Cicignon, i tråd med
gjeldende planer. Alternativ 2 legger imidlertid opp til en renere kvartalsstruktur og organisering av
kvartalet på en mer tradisjonell måte med hensyn til bygningenes plassering og volum, mens alternativ 1 er
mer organisk og har en løsere kvartalsstruktur. På hvilken måte kvartalene bebygges vil ha mye å si for
opplevelsen av å oppholde seg og ferdes der. Rene kvartalsstrukturer med bygninger i linje mot gata vil føre
til tydeligere siktlinjer og det blir lettere å orientere seg. En mer organisk organisering av kvartalet vil føre
til en åpnere og mer luftig romlighet.
 Høyder og volum
Omfanget i høyder og volum blir mer omfattende i alternativ 1, som legger opp til en høyere utnytting og
med mer enn dobbelt så mange boenheter enn i alternativ 2. Bebyggelse i småskala-enheter i alternativ 2,
vil harmonere mer med øvrig bebyggelse i bydelen enn store volum og høyere bygg som i alternativ 1.
 Gateløp og grøntanlegg
Om gateløp og grøntanlegg legger begge alternativ opp til å opprettholde et grøntanlegg mellom
høyblokkene. I alternativ 1 ser det ikke ut til at den eldre trerekken langs Fergestedsveien er foreslått
videreført, mens i alternativ 2 er ikke Welhavens gate foreslått videreført som gateløp i den sørligste delen
av området. Grøntanleggene i form av trerekker og parker har en kulturhistorisk verdi og bør videreføres.
Det samme gjelder Welhavens gate, som har eksistert som gateløp siden før sykehusutbyggingen.
 Eksisterende eldre verneverdig bebyggelse
For Jernbanegata 13 foreslår begge alternativene 1 og 2 en fortetting i det som opprinnelig var et større
grøntanlegg foran hovedinngangen. Til sammenligning er den eksisterende lavblokka trukket opp i den
nordvestre hjørnet av kvartalet. Med en slik plassering er det fremdeles mulig å gjenskape forhagen foran
Jernbanegata 13, den opprinnelige eiendomsstrukturen er fremdeles lesbar. Om man bygger igjen kvartalet
slik som foreslått i alternativ 2, vil dette ikke lenger være lesbart. Samfunnsnytten med fortetting i et slikt
sentrumsområde vil komme foran verneverdiene i eiendomsstrukturen for Jernbanegata 13. Men for ikke å
tape verneverdi for selve bygningen må eventuell ny bebyggelse tilpasses med små volum og lav høyde som
ikke går over eksisterende bebyggelse. Plasseringen i kvartalet bør også være nær Welhavens gate, slik at
bygningen får mest mulig rom rundt seg. Høye bygningsvolum tett på slik som vist i alternativ 1 vil ikke
være en god tilpasning med tanke på å videreføre bygningens kulturhistoriske og arkitektoniske verdier.
På eldre bykart ser det ikke ut til at det har vært hverken bebyggelse eller grøntanlegg mellom bebyggelsen
i Jernbanegata 15 og Welhavens gate. Sveitservillaens uttrykk er mer sammensatt enn teglsteinsvillaen i
Jernbanegata 13. Jernbanegata 15 henvender seg ikke i like stor grad i retningen øst-vest. Eksisterende
lavblokk er trukket mot Welhavens gate, noe som gir rom rundt den eldre bebyggelsen. Ved eventuell ny
bebyggelse anbefales det å ikke bygge over eiendomsgrensen slik at dagens eiendomsstruktur med bolig og
uthus blir stående uendret, slik som vist på alternativ 2.
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Dronningens gate 3 var opprinnelig en del av en bygningsrekke langs gaten. Begge alternativene foreslår en
reetablering av bebyggelse langs gateløpet, og på begge sider av Dronningens gate 3. Dette gjør at
bygningen igjen vil bli en del av en kontekst, og ikke frittstående slik den fremstår i dag. En god tilpasning vil
være å gi bygningsvolumet noe rom, og at det som bygges på hver side fremstår som småskala i volum og
form. Dess større volum og høyere bebyggelse, dess mer rom kreves for at ikke de arkitektoniske verdiene i
Dronningens gate 3 forringes. Alternativ 1 ser ut til å ha noe store og høye volum, som ikke på en god nok
måte harmonerer med denne eldste bygningen. Alternativ 2 har lagt opp til noe lavere bebyggelse.
 Eksisterende verneverdig bebyggelse - sykehusbygg
Begge alternativene omfatter å endre høyblokkene med blant annet påbygg, samt å rive mellombygget
(kantina) og nordfløyen. For A- og B-blokka er det viktig at det som bygges ikke konkurrerer med blokkene i
høyde, slik at de får fremstå som to slanke og høyreiste tårn og forbli det modernistiske landemerket de var
ment som.
 Influensområdet
Både alternativ 1 og 2 tilpasser seg tilgrensende områder/influensområdet i umiddelbar nærhet gjennom
etablering av kvartalsstruktur. Alternativ 2 tilpasser seg influensområdet bedre da dette forslaget følger en
mer tradisjonell kvartalsstruktur enn alternativ 1. Også i volum og høyder er alternativ 2 bedre tilpasset det
umiddelbare influensområdet. Begge alternativ foreslår en påbygging av høyblokkene, noe som vil kunne
føre til at bylandskapet blir markant endret og at viktige topografiske orienteringspunkter blir svekket.
Cicignon og Gamlebyen vil kunne tape lesbarhet og opplevelsesverdier dersom bygningene på Cicignon blir
høyere enn i dag.
Oppsummering
Ingen av alternativene er fullgode med tanke på å ivareta de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene
som ligger i området og de tilgrensende områdene. For å eventuelt kunne justere alternativene anbefales
derfor noen strategiske punkter om utvikling, transformasjon og vern ut i fra enkeltbygningenes
handlingsrom.
Anbefaling
Høyder og volum: Det anbefales bebyggelse i småskala-enheter i 3-5 etasjer som i alternativ 2.
Gateløp og grøntanlegg: Parken mellom høybklokkene samt trerekken i Fergestedsveien bør bevares og
reguleres til hensynsone i reguleringsplan. Welhavens gate bør opprettholdes som gateløp.
Eksisterende eldre verneverdig bebyggelse: Dronningensgate 3, Jernbanegata 13 og 15 videreføres og
settes i stand. Bygningene bør reguleres til hensynsone i reguleringsplan. Høyder på tilgrensende ny
bebyggelse eller deler av ny bebyggelse bør ikke være høyere enn de eldre bygningene. Ny bebyggelse bør
heller ikke komme for tett på eksisterende bygg.
Eksisterende verneverdig bebyggelse – sykehusbygg: De eksisterende blokkene med mellombygget kantina
og nordfløyen på sykehusområdet bør få stå uendret, og det bør ikke bygges høyere enn dette på Cicignon
Park. Bygningene bør reguleres til hensynsone i reguleringsplan.
Influensområdet: Alternativ 2 tilpasser seg influensområdet bedre da dette forslaget følger en mer
tradisjonell kvartalsstruktur enn alternativ 1. Også i volum og høyder er alternativ 2 bedre tilpasset det
nærmest tilgrensende influensområdet. Det samme gjelder også fjernvirkningen fra de ytterste områdene i
influensområdet, som Gamlebyen, med tanke på høyder.
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6. OPPSUMMERENDE ARBEIDSFASE – KONKLUSJON OG ANBEFALINGER

DIVE-analysens mål er å utrede de viktigste historiske verdiene, hvordan de er representert, deres
handlingsrom for å kunne videreføre verdiene og gjennom dem aktivere historien i byutviklingen. I
analyseområdet og influensområdet de tre viktigste epokene følgende:




festningsbyen og Cicignon fort
plankebyen og byutviklingen med rutenettplanen
sykehusdriften og Østfold sentralsykehus

I analyseområdet er det kun de siste to punktene som er fysisk representert. Disse tre er viktige å ha som
premiss og utgangspunkt i anbefaling av videre utvikling. I illustrasjonen for handlingsrom foreslås bevaring
av deler av bebyggelsen, transformasjon for deler av bebyggelsen, og at noe kan rives. For å videreutvikle
områdets kvaliteter bør elementer som representerer disse viktigste tre epokene aktiveres i form av
revitalisering med høy kvalitet. De kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene må være premissene og være
førende for utviklingen av øvrige deler av Cicignon Park. Med den nye bebyggelsen bør det søkes å tilføre
de eksisterende kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene nye kvaliteter samtidig som ny bebyggelse må
underbygge og gi rom for at historien om plankebyen og sykehusdriften på Cicignon fortelles. Videre bør ny
bebyggelse også forholde seg til skalaen bebyggelsen i influensområdet for øvrig slik at opplevelsen av
verdiene i eksempelvis NB!-området og Gamlebyen ikke forringes.
Forslag til alternative løsninger og anbefaling med noen punkter som strategi for videre utvikling:
 Dronningensgate 3, Jernbanegata 13 og 15 videreføres og settes i stand. Bør reguleres til
hensynsone i reguleringsplan.
 Høyblokkene med nordfløyen og mellombygget bør bevares, men transformeres/bygges om. Bør
reguleres til hensynsone i reguleringsplan.
 Bebyggelse i kvartalsstruktur, som tilnærming til resten av Cicignon
 Volum, høyder og materialbruk bør harmonere med eksisterende bebyggelse
 Evt. nye bygg bør også tilpasses på en slik måte at influensområdets særpreg og kulturhistoriske
verdier ikke svekkes.
 Høyder: de eksisterende tårnene på sykehusområdet bør få stå uendret, og det bør ikke bygges
høyere enn dette på Cicignon Park. Både for å ta hensyn til skalaen på Cicignon, men også med
tanke på hvordan virkningen av evt høyere bygg vil få i landskapet og hvordan dette også vil berøre
influensomådene.
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Parken mellom høybklokkene samt trerekken i Fergestedsveien bør bevares. Bør reguleres til
hensynsone i reguleringsplan.
Welhavens gate bør opprettholdes som gateløp.
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