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BAKGrUNNSINFOrMASJON

Innledning
I oppstarten av reguleringsarbeidet for ny reguleringsplan på Stadion nord på 
Værste (planID 01061163), ble det i oppstartsmøtet klart at det måtte utarbeides 
en kulturhistorisk analyse for planområdet. Planområdet ligger innenfor et NB!-
område - et byområde av nasjonal interesse.

I oppstartsmøtet står det følgende vedrørende verneinteresser:

Eksisterende bebyggelse er underlagt et vern etter PBL i gjeldende 
reguleringsplan og byområdeplan. Planområdet er registrert som et 
kulturhistorisk bymiljø av nasjonal interesse (et NB!-område). Verneinteressene 
vil sammen med de arkitektoniske hensynene legge føringer for høyder, volum, 
linjer, materialvalg, m.m.

En sentral del av planarbeidet vil være å innpasse ny bebyggelse på en 
måte som respekterer eksisterende bebyggelse. Det oppfordres til et 
tett samarbeid mellom planfremmer og kulturminnestyresmaktene. Av 
disse er det fylkeskonservatoren som sitter med forvaltningsansvaret og 
innsigelsesmyndigheten.

Flere innspill til planoppstart pekte i samme retning (se innspill fra 
fylkeskommunen/fylkeskonservator, innspill fra fylkesmannen). Innspillene 
gjengis ikke her, men er førende for arbeidet som legges til grunn i 
denne rapporten. Illustrasjonsprosjektet er justert siden skissene vist 
fylkeskonservator i forbindelse med oppstarten av planarbeidet, og prosjektet 
vil endre seg i tråd med funnene i denne analysen i den videre planprosessen.

Den kulturhistoriske analysen utarbeides av plankonsulent SG arkitekter AS 
for forslagsstiller Værste AS, i samråd med planmyndighet og byantikvar.

Mål for rapporten
Denne rapporten skal danne et bredt beslutningsgrunnlag i den videre 
planprosessen, der områdets historie, fortelling og  verneverdier skal belyses 
og fortolkes, vurderes og testes. Det skal defineres et handlingsrom for 
planarbeidet, der det framkommer hva kulturminnene tåler og ikke i form av ny 
bebyggelse på tomta.

rapporten skal være selvstendig og løsrevet det øvrige planarbeidet, men 
funnene skal legge føringer for det videre planarbeidet. 

Metode
Analysen legges opp som en forenklet kulturhistorisk analyse, basert på 
riksantikvarens veileder i bruk av DIVE-metodikk. DIVE-analysemetodikken er 
fleksibel og kan tilpasses ulike situasjoner, og er ikke en metode i tradisjonell 
forstand, men et hjelpemiddel til å sortere, drøfte og bearbeide informasjon i 
plan- og stedsutviklingsprosesser.
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Metodikken tar opp i seg forholdet mellom bevaring og utvikling ut fra 
områdets sårbarhet og tålegrense, og beskriver et handlingsrom for ny 
utvikling basert på kvaliteter knyttet til kulturhistoriske verdier. DIVE-analyse 
utgjør en prosess bestående av fire trinn; beskrive, fortolke, vurdere og 
aktivere, som alle henger sammen. 

D=Describe(beskrive),I=Interpret(tolke),V=valuate(vurdere),E=Enable(aktivere)

Det er innhentet referanser fra tilsvarende arbeider, både i Fredrikstad og 
annensteds, for å finne et relevant og konstruktivt nivå på analysen, samt 
for å få inspirasjon til framstillingsmåter og for å finne riktig ambisjonsnivå 
for arbeidet. rapporten er laget over samme lest som den forenklede DIVE-
analysen for Trosvikstranda (Asplan viak/Fredrikstad kommune), og mye tekst 
rundt generell historikk og metodikk er hentet fra denne. Influensområdet 
er også overlappende, og denne rapporten henviser til rapporten fra 
Trosvikstranda når det gjelder området på nordsiden av analyseområdet.

Gjennom arbeidet har plankonsulent, forslagsstiller, planmyndighet og 
byantikvar hatt arbeidsmøter for å avstemme arbeidet og sørge for en 
omforent prosess og analyse.

Definisjoner kulturminner og kulturmiljø
Begrepene kulturminner og kulturmiljø er slik definert i kulturminneloven: “Med 
kultuminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 
herunder lokaliteter der det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon 
til. Med kulturmiljø menes områder hvor ett eller flere kulturminner inngår som 
en del av en større helhet eller sammenheng.

Siden denne definisjonen er så vid, er det viktig å klargjøre hva som er 
verdifulle kulturminner, eller hva det er viktig å ta vare på.

Former for vern
Det skilles mellom automatisk fredete kultuminner (også kalt fornminner) 
og nyere tids kultuminner. Kulturminner eldre enn 1537 (reformasjonen) 
er automatisk fredet. Det er også stående bygninger fra før 1650, samiske 
kulturminner og kulturminner i vann og vassdrag eldre enn 100 år. Automatisk 
fredning gjelder selve kulturminnet og en sikringssone på minst fem meter 
omkring det, inntil rette forvaltningsmyndighet har bestemt noe annet.

Nyere tids kulturminner kan vernes på ulike måter. De kan vedtaksfredes etter 
kulturminneloven, og de kan vernes gjennom plan- og bygningsloven.

Det er fylkeskommunene som er rette forvaltningsmyndighet i forhold 
til kulturminner og kulturmiljø. I dispensasjonssaker som gjelder 
kulturminneloven er riksantikvaren rette myndighet. Når det gjelder skipsfunn 
fra etter 1537, men eldre enn 100 år, er rette forvaltningsmyndighet Norsk 
Maritimt museum.
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Plan- og bygningsloven
For kulturminner som er regulert til bevaring eller hensynssone gjennom 
plan- og bygningsloven, er det reguleringsbestemmelsene som setter 
rammene for hvilke tiltak som godkjennes av plan- og bygningsmyndighetene. 
Byggesaksdelen i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift setter krav til 
nybygg og endringer av bestående bygninger.

Verdisetting
Ofte benyttes vernekategoriene nasjonal, regional og lokal verdi til 
verdisettingen. Alt som er fredet etter kulturminneloven er vurdert å være av 
nasjonal verdi. Men det er også mye som ikke er fredet som faller innenfor 
denne kategorien. Som regel brukes nasjonal verdi som kriterium for hva 
som er fredningsverdig, og for når det er riktig å bruke kulturminneloven 
som virkemiddel. At noe er av nasjonal verdi betyr bl.a. at det er av nasjonal 
betydning å ta vare på det. regional verdi kan f.eks være knyttet til det som er 
spesielt, særpreget eller sjeldent i en region. Lokal verdi kan f.eks brukes om 
kulturminner som ikke utmerker seg i en nasjonal eller regional sammenheng, 
men som det er av betydning for lokalsamfunnet å ta vare på, f.eks fordi de 
forteller om utviklingen av lokalsamfunnet.

NB!-område
NB!-registeret er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer 
som har nasjonal interesse. registeret omfatter 75 byer der sporene etter 1000 
års byhistorie er kartfestet. De historiske byene og tettstedene opplever nå 
et omfattende utviklingspress som følge av den sterke urbaniseringen som 
preger dagens samfunnsutvikling. NB!-registeret angir områder hvor det må 
vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Det 
innebærer ikke formelt vern at et kulturmiljø er med i NB!-registeret, men det 
gir et grunnlag for angivelse av nye hensynsoner iht. plan- og bygningsloven. 
Områdene kan også gi grunnlag for innsigelse ved nye arealplaner. Det kan 
heller ikke utelukkes at noen NB!-områder bør fredes eller at det finnes objekter i 
disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres etter kulturminneloven.

FMV-området i Fredrikstad er et slikt NB-område, og planområdet på Stadion 
nord ligger delvis innenfor dette. Til sammen utgjør disse området det vil 
fokuseres mest på i denne analysen, men det vil også ses på området i 
en større skala, både historisk og med tanke på fjern- og nærvirkning og 
lignende for å vurdere handlingsrommet innen planområdet.

Kulturminneverdier innenfor/i umiddelbar nærhet til 

planområdet
Kulturminneverdiene det er relevant å forholde seg til har ulik status og består 
av vedtaksfredete kulturminner, kulturminner som er vernet gjennom plan- og 
bygningsloven og potensielle skipsfunn.
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Vedtaksfredet etter Lov om kulturminner:
-Ingen
regulert til bevaring gjennom Plan- og bygningsloven:
-Maskinverkstedet
-Smia
-Administrasjonbygget
-Hele Stadion-området med krana er vist med hensynssone bevaring 
kulturmiljø (H570_57) i kommunedelplan for Fredrikstad byområde.

Maritime funn:NMM har tidligere gjennomført undervannsarkeologiske 
undersøker i planområdet, og anser potensialet for konflikt med kulturminner 
som liten. NMM har ingen kommentarer til tiltaket utover dette.

NB!-område FMV

varslet planavgrensning

hensynssone bevaring kulturmiljø

ADM.-BYGGET

KrANA

STADION

SMIA

MASKIN-
VErKSTEDET
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TrINN 1: BELYSE OG FOrTOLKE OMråDETS 
HISTOrISKE KArAKTEr

Metodikk 
I analysens første trinn etableres kunnskapsgrunnlaget som skal være 
utgangspunkt for vurdering av kulturarvens kvaliteter og muligheter i 
stedsutviklingen. Kunnskapsgrunnlaget skal vise hvordan naturgitte og kulturelt 
betingende forutsetninger og forhold, hver for seg og samlet, har formet 
analyseområdet samt å belyse sammenhengene mellom historiske “fortellinger” 
og dagens omgivelser.

Det kulturhistoriske grunnlaget er beskrevet i en kortfattet, kronologisk tekst 
med enkle kartillustrasjoner. Det er lagt vekt på å bruke bakgrunnsinformasjon 
som er mest mulig relevant for analyseområdet, samtidig som fortellingene i 
det store bildet også presenteres.

Fortid-1860: Jordbruksbygd, handelsvirksomhet og 

skipsreparasjon

Fredrikstad
For ca 10 000 år siden var Østfold isfritt. De første bosetningene var basert på 
jakt og fiske, og de aller første sporene etter menneskene er små leirsteder og 
boplasser. 

Tiden fra ca. 4000 til 1800 f.Kr. var en brytningstid mellom jakt, fangst og 
jordbruk. Fra å være en hovednæringskilde, ble jakt og fangst etter hvert mer 
og mer et tillegg til jordbruksnæringen. Overgangen til jordbruket førte til at 
folk ble mer bofaste. I jernalderen oppsto en nær sammenheng mellom fast 
gårdsbosetning og gravhauger. 

Innføringen av kristendommen markerer overgangen til en ny tidsepoke, 
middelalderen. Den indre veksten i vikingtiden fortsatte inn i kristen tid. 
Gjennom hele middelalderen var det tekniske nivået i jordbruket svakt og 

analyseområdet

Kråkerøy for 4000 år siden. De 
gule områdene lå over havnivå. 
Analyseområdet lå under vann.
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produktiviteten liten. Bosetningen spredte seg utover det som i dag er 
dyrka mark i bygdene. Skogen gav viktige produkter som tømmer til hus og 
bygningsmateriale til båter, og man brukte skogen til produksjon av kull til 
utvinning av jern fra myrmalm og for å utvinne tjære. Frem til Svartedauden i 
1349 var det en jevn befolkningsvekst og ekspansjon av gårdene. Som følge 
av Svartedauden ble opp til 2/3 av alle gårdsbruk i landet lagt øde.

Da Sarpsborg ble brent av svenskene i 1567, ble det bestemt at byen 
ikke skulle bygges opp igjen, men flyttes ut mot Glommas utløp. Der hvor 
Gamlebyen ligger ble det nye Sarpsborg bygget, men etter hvert med nytt 
navn etter kong Fredrik og med den gamle bys privilegier og rettigheter. Da 
byen ble anlagt i 1567 var det etter tradisjonen på østsida av elva fordi byens 
borgere ønsket nærhet til de store og dyrkbare markene. Fra et militært og 
økonomisk perspektiv var vestsida av elva like godt egnet. Den trie strømmen 
på østsida medførste vanskelige havneforhold. Det kom derfor ved ulike 
anledninger forslag om å flytte byen over på vestsida.

Fredrikstad har vært offer for flere krigshandlinger og en rekke bybranner. 
Byen ble brent ned to ganger under syvårskrigen (1563-79). Også i 1624 
brant størstedelen av byen ned.

Byen ble bygget opp igjen, og befestet fra midten av 1600-tallet. 
Festningsbyen ble bygget for å verne landet mot svenskene og bestod 
av Kongsted fort, Gamlebyen innenfor vollgraver og bymurer, Isegran og 
Cicignon som forpost der elva deler seg i to, samt fortene Huth og Akerøya 
lenger ute. Byen fikk derved økt betydning regionalt, men fikk ingen stor 
betydning i landets krigshistorie. Fredrikstad ble erobret av svenskene etter 
kort kamp i 1814, og de holdt den besatt i lengre tid. 

Etterhvert ble byens sentrum flyttet fra østsiden til vestsiden av Glomma. 
Bebyggelsen på vestsiden av elva hadde begynt å vokse opp allerede tidlig 
på 1700-tallet, og fra 1735 fikk den forstadsprivilegier, tross motstand fra 
byborgerne som bodde innenfor festningsvollene. Byens historiske sentrum, 
Gamlebyen, ligger på østsiden, og blir i dag regnet som Nord-Europas best 
bevarte festningsby.

Nordre Kråkerøy
Kråkerøy kom bokstavelig opp fra havet. For henimot 5000 år siden lå 
havet 25 meter høyere enn nå. Bare de høyeste partiene var øyer. I skogene 
dominerte eik, lind, og andre varmekjære løvtrær. De første bøndene i Østfold 
dukket opp på denne tiden. Mye taler for at det var en viss innvandring av 
fremmede mennesker på denne tiden som hadde med seg kunnskaper om 
jorddyrking. En liten åkerflekk i fjellkloven opp for stranden, ku på engen og 
båt ved stranden var kjennetegnet da som nå. 

For 1000 år siden (på slutten av vikingetiden) lå havnivået ca. 3m over 
nåværende strandlinje. For Kråkerøy betyr det at store deler av de laveste 
nivåene også da lå under vann, og da også analyseområdet. Kråkerøy var 
fortsatt delt opp i en rekke øyer. Arkeologisk materiale tyder på at vi før dette 
har vært igjennom en periode på kanskje 1500 år uten bosetting. Ingen av 
de båværende gårdene her er eldre enn slutten av vikingetiden. Bjølstad gård 
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og åsgård gård ligger begge helt nord på Kråkerøy, og kan ha eksistert som 
gårder på denne tiden. 
    
Gården åsgård (gnr. 423) eksisterte altså muligens allerede i slutten av 
vikingetiden. FMV (og dermed analyseområdet) ble bygget på åsgårds grunn.

På gårdens strandstrekning, åsgårdstranden, var det brygge og skipsbryggeri 
fra først på 1800-tallet. De siste gårdbrukere på åsgård var Jacob Buvig, som 
kjøpte gården i 1790, og hans etterkommere med familienavnene Tønder, 
Fleischer og Harnoll. Gjennom lange tider ble gårdens drift forestått av 
forpaktere.  

Kart over Fredrikstad og Nordre 
Kråkerøy fra 1760.

Kart over Fredrikstad og Nordre 
Kråkerøy fra 1790.

analyseområdet

analyseområdet

N

N
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åsgård (Aasgaard) på Kråkerøy var fra gammelt av i det vesentligste 
selveiergods, men noe var også kirkegods. Den del som var kirkegods 
måtte bonden ta i bygsel (leie) selv om han var selveier for øvrig. Gårdens 
nåværende bebyggelse skriver seg hovedsakelig fra 1912 idet gården kort tid 
før var lagt i aske.

Helt siden 1700-tallet ble det bygd skip og gjort reparasjonsarbeider for 
maskiner og båter på Kråkerøy. På Gressvikfloa og ved Aasgaardshølen lå det 
fartøyer som seilte med trelast, og som jevnlig hadde behov for å repareres.

1860-1960: Industri og arbeidersamfunn

Fredrikstad
I 1860 opphørte sagbruksprivilegiene. Det førte til Fredrikstads kraftigste og 
viktigste vekstperiode. På relativt kort tid ble den lille handels- og sjøfartsbyen 
forvandlet til en av landets betydelige insutribyer med sagbruksindustri, 
teglverksindustri og senere skipsbyggingsindustri. Senere fikk også 
steinindustrien, den mekaniske vekstedindustrien og kjemisk industri 
stor betydning for Fredrikstad. Byens folketall ble mangledoblet i løpet av 
1800-tallet, og bymessig bebyggelse spredte seg til tilgrensende strøk i 
nabokommunene. 

analyseområdet

N
FMV ca. 1700
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I 1860-årene begynte en mer liberal økonomisk politikk å gi resultater. 
Fredrikstad-distriktet var godt egnet til datidens industri, og hadde gode tider i 
noen tiår ved blant annet å produsere og eksportere planker og tegl. Gjennom 
sin beliggenhet ved utløpet til Glomma utviklet byen seg til å bli landets 
viktigste trelastby, hvor hoveddelen av skogproduksjonen fra Østerdalen, 
Gudbrandsdalen og østre deler av Oppland ble skipet ut til trefattige land i 
Europa. Til å begynne med var det hovedsakelig tømmer som ble eksportert, 
men fra 1860-tallet ble mer og mer av tømmeret tilvirket i byen og distriktet. 
Mesteparten av eksporten ble etter hvert skåret og høvlet plank, og byen fikk 
navnet “Plankebyen”.

Etableringen av industrien medførte en stor økning av arbeiderbefolkningen, 
og som følge av det, et økt behov for arbeiderboliger. Fra 1860-årene skjer 
byveksten hovedsakelig på Vestsiden, og et lokalt lite Klondyke varte til 
begynnelsen av nittenhundretallet. Fortene Cicignon og Isegran (v. Kråkerøy) 
ble nedlagt i 1888. Det førte til byutvikling i Cicignon-området, og byen utviklet 
seg mellom Forstaden på vestsiden og festningsbyen. Her anla man også 
jernbanestasjonen da Smålensbanen kom i 1879, nært til fergeleiet, og det 
ble etablert en rekke offentlige og allmennyttige bygninger.

Nordre Kråkerøy
På nordre Kråkerøy var det fortsatt først og fremst jordbruksdrift her, 
i regi av de store gårdene åsgård og Bjølstad, men etterhvert drev 
sagbruksvirksomheten fram utvikling av en mer bymessig bruks- og 
industrisamfunn nord og øst på øya. Steinindustrien kom også i gang og nye 
innbyggere kom til Kråkerøy.

Ved analyseområdet kan det i gamle kart se ut som om det i starten 
av 1900-tallet i hovedsak var spredt bebyggelse langs elva. Sørøst for 
analyseområdet var det i 1890-årene bakeri i bebyggelsen som i dag huser 
restaurant Slippen. Fra 1910 til 2010 var det her båtslipp her.

Losoldermann Jacob Buvig eide Aasgaard og drev verft på 
Aasgaardsstranden på Kråkerøy. I 1820 ble verftet solgt til skipper Peter 
Grønner. På denne tiden ble verftseiendommen kalt for Gibraltar, et navn som 
ble brukt i mange år. 

Peter Gelertsen var en Fredrikstads foregangsmenn innen trelasthandel, 
spesielt eksport, og i 1844 kjøpte han verftet, som da ble kalt Krana, mens 
verftets riktigene navn var Kragerøens verft. Den vestre delen av eiendommen  
var en stund filial for Myrens mekaniske verksted i Kristiania, før brødrene 
Jens og Andreas Jensen startet Fredrikstad mekaniske verksted (FMV) ble 
anlagt i 1870, for i hovedsak å betjene de mange sagbrukene i ”plankebyen” 
når det gjaldt reparasjon og vedlikehold av maskiner. Ved starten var 37 mann 
inkludert funksjonærer, ansatt ved FMV.

Allerede i 1873 hadde FMV levert sitt første dampskip og rundt århundreskiftet 
var skipsbygging en betydelig del av virksomheten. Da sysselsatte bedriften 
400 mann. I 1908 ble nye utvidelser av tomtegrunn nødvendig, og 85 mål 
av Aasgaards eiendom ble kjøpt. I 1909 var FMV blitt den syvende største 
arbeidsplassen i Norge.
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kart over nordre 
Kråkerøy fra 1903.

analyseområdet

N

I 1912 brant kjeleverkstedet, skipsbyggeri og driftskontor ned. Innen 
analyseområdet ble Kjeleverkstedet bygget i 1913, og stod helt ferdig i 1916 
med komplett maskinanlegg, blant annet for hydraulisk klinking av kjelene. 
Smia ble bygget i 1914 og Maskinverkstedet bygget i 1916, med siste 
utvidelse i 1957  mot vest. Bygningsmassen var hele tiden i endring med mer 
og mindre permanente strukturer tilpasset virksomhet og oppdrag.

analyseområdet

N
FMV 1916-1957
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Fra 1873 til 1967 ble det bygget 443 skip. På det meste jobbet det 2500 
menn og kvinner her. Med underleverandører kan det anslås at FMV ga arbeid 
til så mange som 7- 8000 mennesker. 

Fram mot 1920 gikk FMV svært godt. I 1922 var det slutten på en sterk 
oppgangsperiode. I 1922 var det et skikkelig kriseår for 1922, blant annet 
som følge av sterk kulde og is. Underskuddene fortsatt fram mot 1930, da 
den første dampmotoren produseres og tidene ser lysere ut igjen. I årene 
framover tilpasset bedriften seg med nye produkter tilpasset et marked i 
endring. 

1960-i dag: Byen i endring
Fredrikstad
rundt 1960 var industrien ennå Fredrikstads viktigste næring og vekstmotor, 
men mot 1990-tallet ble industrien passert av tjenesteytende næringer i 
sysselsettingsevne. 1970- og 80-tallet førte med seg en generell nedgang i 
industrien.

Nordre Kråkerøy
Mot slutten av 1970-tallet synker etterspørselen av skip seg for FMV sin 
del, og arbeidsstokken reduseres fra 2417 i 1974 til 1690 i 1980. Bedriften 
satser på offshore-oppdrag og bygging av ro-ro-skip for å kompensere 
etterspørselen etter skip, men omstillingen blir aldri noen suksess.

I 1979 er FMVs underskudd på 35 millioner kroner. 450 sies opp og driften 
omorganiseres.

I 1981 fikk Moss rosenberg Verft aksjemajoriteten i FMV og virksomheten 
ble mer innrettet mot offshoreindustrien. Satsingen på oljeindustrien ble dog 
ikke FMVs redning, og i 1982/83 ble det betydelig svikt i ordremarkedet, og 
ytterligere store kutt i arbeidsstokken.

I konkurransen med sterkt statssubsidierte utenlandske verft, nådde 
ikke FMV opp - selv med ulike støtteordninger fra den norske stat. 
Produksjonskostnadene var så mye lavere i utlandet at den ene ordren etter 
den andre gikk utenlands.

I 1987 ble virksomheten avviklet, og i 1998 ble store deler av tomteområdet 
og bygningene solgt til et nystartet firma som tok navnet Værste AS og som 
har tatt sikte på revitalisering av og ny bruk av bygningene.

Etter FMVs tid har Høgskolen i Østfold tatt i bruk deler av området til blant 
annet helsefag, ingeniørfag og akademi for scenekunst, og det er bygget ut 
både kontor- og boligbebyggelse, helsehus med legevakt, m.m. Området er 
tilgjengeliggjort gjennom nye broforbindelser.

Innenfor analyseområdet ble stadionprosjektet ferdigstilt i 2007.

Planene videre for Værste omfatter en utvidelse av sentrum med service-og 
handelsfasiliteter, boliger, kontorarbeidsplasser, videregående skole, idrettshall 
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flyfoto fra ca. 1970/80,
analyseområdet 
markert.

analyseområdet

N
FMV 1970-2000
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TrINN 2: BELYSE ANALYSEOMråDETS 
HISTOrISKE BETYDNING

Metodikk 
Historien vil alltid være gjenstand for nye tolkninger, både på det individuelle 
og samfunnsmessige plan. Hensikten med trinn to er å fortolke og drøfte 
analyseområdets historiske situasjon, meningsinnhold og betydning som 
underlag for verdidiskusjonen i trinn 3.

Det er ikke nødvendigvis bare høydepunktene i den historiske 
utviklingsprosessen som har etterlatt seg de mest betydningsfulle sporene i 
et landskap, og det er heller ikke alltid at de sporene som finnes er historisk 
viktige. 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 autensitet som mål på tilstand og formidlingsegenskaper.

Oversiktskart

Fortid-1860: Jordbruksbygd, skipsreparasjon og 
handelsvirksomhet

Viktige utviklingstrekk, lesbarhet og tilstand
Fra denne epoken er det få spor igjen innen analyseområdet. Det av åsgård 
som ikke ble solgt til FMV ble utparsellert og solgt til boligbebyggelse, grunnet 

<- 1860

1860-1960

1960 ->

analyseområdet
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gårdens sentrale plassering.Gårdens nåværende bebyggelse skriver seg 
hovedsakelig fra 1912 idet gården kort tid før var lagt i aske.

Sørvest for analyseområdet ligger gården Bjølstad, der hovedhus og 
driftbygninger i stor grad stammer fra tidlig 1800-tall, og framstår som et 
helhetlig gårdsanlegg midt i transformasjonsområdet på Kråkerøysiden av 
Fredrikstad sentrum. Gårdsanlegget viser hvordan området på Kråkerøysiden 
var jordbruksbygd i lang tid mens Fredrikstad vokste fram på Vestsiden. 
Eksempelvis benyttet beboerne på Kråkerøy denne tiden Kråkerøy kirke, som 
ligger om lag 4km sør for nordspissen av Kråkerøy, framfor Domkirken som 
ligger i nærheten, men på Vestsiden.

På nordsiden av Vesterelva, rett nord for analyseområdet ligger Trosvikstranda 
16, som er det eneste gjenværende 1700-talls kjøpmannsanlegget som står 
med ubebygd lastetomt på Vestsiden, og som kan vise den opprinnelige 
sammenhengen mellom Gamlebyen og forstaden. I dag gjenstår kun 
hovedhuset og lastetomta av et større opprinnelig anlegg. Nåværende hus 
ble, etter en brann i et eldre anlegg, gjenoppbygget i 1812 i 1700-talls preg. 
Dette er trolig det eldste huset som er bevart på Vestsiden, og bygningen er 
godt dokumentert.

1860-1960: Industri og arbeidersamfunn

Viktige utviklingstrekk, lesbarhet og tilstand
Tidligere bebyggelse på FMV-området endret seg stadig samtidig som 
at behovene innen industriområdet endret seg i takt med produksjonen. 
Produksjonen på FMV var svært mangfoldig. Innenfor analyseområdet  har 
det blant annet vært dreieverksted med jernbaneskinner, reparasjonsverksted, 
kjeledresskontor -og lager, støperi og laboratorium, smie med tilhørende ovner 
på utsiden, maskinverksted og lager. FMVs område forøvrig inneholdt alt fra 
pukkverk, brenneverksted, sveisehaller, modellverksted, idrettsfasitiliteter, 
fergevirksomhet for formenn og arbeidere, lønningskontor, brannstasjon og 
legekontor, tilfluktsrom og mye mer.

De større hallene innen 
analyseområdet hadde 
en strukturerende 
virkning på en struktur i 
stadig forandring.
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FMV rett før krigen. 
Under krigen holdt 
tyskerne bedriften under 
oppsikt, og driften ble 
holdt i gang.

De større hallene innen 
analyseområdet var 
etablert, med små veier 
og plasser seg imellom.
Sør for området ligger 
dyrka mark og skog.

Etter krigen.
Administrasjonsbygget 
tegnet av Arneberg ble 
oppført og sto ferdig i 
1948

Liten endring i 
bygningsmassen innen 
analyseområdet forøvrig.

Ny avslagningshall, 
nytt tremateriallager 
og ny lagerbygning 
klare for bruk (utenfor 
analyseområdet)

administrasjonsbygget

Områdets struktur - 1938

1938

1947
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Bebyggelsens retning vinkelrett på elvekanten var gjennomgående i området, 
og all bebyggelse som er igjen i området fra denne tiden følger denne samme 
hovedretningen. 
Fysiske spor innen analyseområdet fra perioden
De fleste av byggene fra perioden 1860-1960 innen analyseområdet er 
revet, men det finnes vi flere interessante bygninger og elementer innen 
analyseområdet, fra FMVs tidligere virksomhet i denne epoken. På de neste 
sidene beskrives disse kort i tekst og bilder. Smia, Administrasjonsbygget 
og Merkeverkstedet tatt med, i og med at de framstår som frittstående, 
transformerte bygg fra denne tiden. 

Stadionprosjektet beskrives i neste epoke, da Stadionprosjektet endret både 
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Hovedkrana på FMV - “Trondheimskrana”

Gnr/bnr.: 423/2

Adresse: -

Byggeår: 1931

Arkitekt: ukjent

Høyde: ca. 13,5m

Eier: Værste utvikling AS

Dette var hovedkrana på FMV. Selve krana 
ble demontert i 1988, men betongbasen har 
likevel store dimensjoner. Krana ble oppført i 
1931 og hadde en løfteevne på 125 tonn. 

Kranbasen er et viktig spor etter virksomheten 
på området. Fundamentet har en markant og 
tydelig industriell form og står nærmest som 
en skulptur ved inngangsporten til Værste-
området fra Værste-brua.

Det er utarbeidet en tilstandsrapport fra Sintef 
som angår maskinhallen og kranbasen som 
konkluderer med at bygningsmassen er i så 
dårlig forfatning at den må rives.

Tiltakshaver/eier ønsker å bevare og 
restaurere kranbasen i Stadion Nord-
prosjektet, som en identitetsbærer og 
vitnesbyrd på  områdets historie.

ikke vernet i seg selv, men innenfor 
hensynssone kulturmiljø

Bilde fra 1936. 
Maskinverkstedet til 
venstre for krana.

Bilde fra september 
2017.
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Smia

Gnr/bnr.: 423/159

Adresse: Stadion 9, 11, 13

Byggeår: 1914

Arkitekt: ukjent.  Griff - 

transformasjon, 2010

Antall etasjer: 5

Eier: Værste utvikling AS

Smia ble bygget i 1914-15. Før dette hadde 
smia på FMV vært litt ulike steder på området. 

Bygget er en stor industrihall, som på et 
tidspunkt huset den største smipressa i 
Skandinavia, med største smidde enkeltvekt, 
ca. 28 tonn.

Smia ble transformert og tatt i bruk som en 
del av Høgskolen i Østfold (ingeniørhøgskolen) 
i 2010. 

Hallens markante gavlfasade er 
gjenoppbygget med de karakteristiske 

vertikale vindusfeltene fra den opprinnelige 
bygningen. Takoppbygget som gir overlys 
er også gjenoppbygget i tråd med det 
opprinnelige volumet. Bygget har fått 
5 etasjer, og en gangbro i 4. etasje 
knytter bygget sammen med den øvrige 
høgskolebebyggelsen.

Bygget framstår som en del av Stadion-
komplekset, som består av stadion, smia i 
øst og maskinverkstedet i vest, som ikke er 
transformert i skrivende stund, men som vil 
transformeres som en del av Stadion Nord-
prosjektet.

Bilde fra etter at Smia 
ble transformert.

vernet bygning, plan- og bygningsloven

bilde fra ca 1915, Smia 
er den store hallen. 
Maskinverkstedet er ikke 
bygget da bildet ble tatt.
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Gnr/bnr.: 423/168

Adresse: Stadion 23, 25, 27

Byggeår: 1916 med siste utvidelse  

 1957

Arkitekt: ukjent

Høyde: ca. 17m

Eier: Værste utvikling AS

FMVs maskinverksted har vært endret, 
ombygget og utvidet i flere omganger. 
Maskinverkstedet slik det framstår i dag ble 
bygget i 1916. I 1925 ble nytt motorverksted 
bygget i tilknytning til dette. I 1948 ble hall 
for montering av dieselmotorer oppført, 
og i 1952 ble et tidligere lagerlokale en del 
av maskinverkstedet. Mot 1960-tallet ble 
maskinverkstedet utvidet i flere omganger. 
Byggets langfasade mot øst var i perioder 
bygget sammen med et lavere volum som lå 
mellom maskinverkstedet og smia. Dette ble 
revet tidlig på 2000-tallet.

Byggets gavlfasade i tegl og puss, med 
FMVs skilt i front og buede vinduer, er svært 
logosettende for hele FMV-området. Denne 
er dog i svært dårlig forfatning, og står i dag 

kledd inn for at fasaden ikke skal få ytterligere 
skader. Det er utarbeidet en tilstandsrapport 
fra Sintef som angår maskinhallen og 
kranbasen som konkluderer med at 
bygningsmassen er i så dårlig forfatning at 
den må rives.

Bygget framstår som en del av Stadion-
komplekset, som består av stadion, 
smia i vest og maskinverkstedet i øst. 
Maskinverkstedet ikke er transformert i 
skrivende stund, men vil transformeres som 
en del av Stadion Nord-prosjektet. 

Bygget var tenkt transformert som en del 
av ny fylkesscene for Østfold, men dette 
prosjektet stoppet opp og er tiltenkt en annan 
bruk i det nye reguleringsprosjektet.

vernet bygning, plan- og bygningsloven
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Merkeverkstedet

Gnr/bnr.: 423/160

Adresse: Stadion 10

Byggeår:?

Arkitekt: ? Hermansen og 

Kristiansen (transformasjon, 

1990-tallet)

Antall etasjer: 4 etg

Eier: Fredrikstad eiendomsinvest 

AS

I merkeverkstedet hadde man tidligere skåret 
ut malene til skipssidene og motorene. 
Bygget ligger ved foten av Gibraltar-fjellet 
og har tre karakteristiske buegavler mot 
Vesterelva og sentrum.

I transformasjonsprosjektet ble 
konstruksjonene og formene i 
Merkeverkstedet beholdt så langt det lot 

seg gjøre. Mellom administrasjonsbygget 
og merkeverkstedet ble det oppført et 
mellombygg med trapp, heis og kantine. 
Teglfasadene er ikke originale.

I forbindelse med transformasjon av smia i 
2010 ble smia og merkeverkstedet bygget 
sammen med en gangbro i byggets øverste 
etasje.

ikke vernet, men innenfor NB!-området

Bilde fra inne i 
maskinverkstedet i dag.

Nordfasaden til 
merkeverkstedet, 
september 2017.



Kulturmiljørapport / NB!-området FMV / Lørjekaia / Fredrikstad / høsten 2017                             Side 24

Administrasjonsbygget 

Gnr/bnr.: 423/160

Adresse: Stadion 5

Byggeår: 1948

Arkitekt: Arnstein Arneberg

Antall etasjer: 3-5 etg

Eier: Fredrikstad eiendomsinvest 

AS

FMVs administrasjonsbygg ble tegnet av 
Arnstein Arneberg, en av norges mest 
markante arkitekter, som blant annet har 
tegnet Oslo rådhus. 

Administrasjonsbygget ble plassert på toppen 
av en fjellkolle lengst øst på verkstedområdet. 
Fra gammelt av bar kollen navnet Gibraltar. 

Bygget ble anlagt i vifteform, og favner om 
sollyset mot sørøst. Mot elva kneiser bygget 
på toppen av en høy fjellskrent. Sentralt er 
et femetasjers rektangulært tårnbygg som 
markerer hovedinngangen. Ut fra dette 
strekker det seg to treetasjes kontorfløyer 
som ligger 90 grader vridd i forhold til 
hverandre. Dette skaper et symmetrisk 
fondmotiv som knytter seg til en gårdsplass 
foran inngangen på toppen av kollen. Ut 
fra det sentrale tårnbygget folder det seg 
delvis utover taket på de to fløyene en etasje 
med pusset hvitmalt mur og avrundede 

hjørner. Vinduer i bånd bidrar til å skape 
to ulike retninger i bygningen. Det slanke 
midtbygget med marmortrapper og hall 
stiger nærmest mot himmelen, mens de to 
fløyene har et tydelig horisontalt preg. Den 
nevnte overbygningen knytter bygningsdelene 
sammen og gir den særpreg. Nordveggen 
på tårnbygningen har en elegant utforming 
hvor høye slanke vinduer og kreativ bruk av 
teglstein gjør at den i noen grad kan bringe 
tankene mot nordfasaden av Oslo rådhus, 
som forøvrig er fra samme tidsperiode.

Bygningen hadde en forholdsvik fri 
beliggenhet. Fra vaktbua slynget veien seg 
opp til adkomstpartiet på toppen av kollen. 
Den var omgitt av grøntarealer med parktrær. 

Grunnet ny omkringliggende bebyggelse er i 
dag bygget mindre synlig fra byens torg. Den 
benyttes i dag av Høgskolen i Østfold.

vernet bygning, plan- og bygningsloven
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1960-i dag: Byen i endring
Viktige utviklingstrekk, lesbarhet og tilstand
I denne perioden gikk området fra å være et industriområde til et 
transformasjonsområde som i større og større grad innlemmes i Fredrikstad 
byområde. 

Milepæler så langt i denne prosessen har vært høgskoleutbyggingen 
på 90-tallet, og etablering av gangbrua og Værste-brua. Nyetablert 
kontorbyggelse langs Jens Willh. gate og i forlengelsen av gangbrua, og 
nye boligblokker langs elva har bidratt til at området i større grad føles som 
en del av bysentrum. Denne prosessen er i stadig utvikling. Stadion nord-
prosjektet må ses i sammenheng med denne, og maskinverkstedet og 
“Trondheimskrana” er de gjenstående konstruksjonene som i dag ikke er 
transformert.

Stadionprosjektet sto ferdig i 2007 og transformerte de gamle skipshallene 
på FMV til ny fotballstadion for FFK + m.m. Stadionprosjektet beskrives mer 
inngående på de neste sidene, da Stadion nord-prosjektet vil grense til og 
delvis koble seg på dette komplekset. Stadionprosjektet ble tegnet av Griff 
arkitekter.

Bilde fra før Stadion ble 
utbygget (ca 2003-05)
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1988 Virksomheten på FMV 
avvikles i 1987 og få 
bygningsendringer 
utføres i de neste årene.

1978 På 60- og 70-tallet ble 
det gjort nye tomtekjøp 
og utvidelser av arealet.
I 1970 utgjorde 1daa 
med 4100m strandlinje 
og 1100 meter kaifront.

Sør og vest skimtes ny 
bebyggelse på FMV. 
Det er også 
ombygget noe innen 
analyseområdet.

Etterspørsel etter 
skip synker, og det 
nedbemannes.

FMV-området er kraftig 
utvidet, og veistrukturen  
fra i dag kan anes, med 
en vei i øst-vest retning 
langs hallenes sydlige 
gavler. Nye landområder 
er utfylt i sørvest. 

Området mellom hallene 
innen analyseområdet 
er nesten bygget igjen, 
men en gate står 
igjen. Denne ender i 
dreieverkstedet som lå 
på tvers mellom hallene 

langs kaia.

utvidelse

Områdets struktur - 1978
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1997

2003

2007

2011

Sykepleierhøgskolen 
flyttet til 
administrasjonsbygget 
i 1994.

På bildet fra 1997 ser vi 
at det har blitt foretatt 
en sanering/opprydding  
av bygningsmasse i 
området.

Værste AS ble 
etablert og overtok 
eiendomsmassen i 
1998.

Gangbrua fra torget 
til Kråkerøysiden 
ble bygget i 2002 
og området knyttet 
sammen med byen.

Høgskolebebyggelsen 
utvides med ny 
bebyggelse.

Stadionprosjektet er 
realisert og ble innviet i 
2007. 

Smia ble transformert 
og utbygget i 2010, og 
huser Ingeniørhøgskolen 
som også er knyttet til 
Høgskolen i Østfold. 

Værstebrua vest for 
analyseområdet ble 
ferdigstilt i 2011 og 
tilgjengeliggjør FMV-
området i enda større 
grad og muliggjør en ny 
byutvikling på det gamle 
FMV-området.

ny gangbro

ny bebyggelse

kjeleverksted 
transformeres 
ny stadion

merkeverkstedet 
transformeres

smia 
transformeres
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Stadion-prosjektet 

Med utgangspunkt i de gamle skipsbyggingshallene til Fredrikstad Mekaniske 
Verksted ble det i 2007 etablert et nytt byprosjekt med fotballstadion, 
utendørs konsertscene for opp til 18.000 personer, næringsarealer og 
arealer for høyskole og undervisning. Totalt 25.000 m2. Dette inkluderer et 
parkeringshus over to plan for ca. 500 biler lokalisert under selve fotballbanen. 

Prosjektet ble påbegynt i 2005 etter en lang utredningsperiode for å avklare 
lokalisering av et slikt anlegg i Fredrikstad. Flere tomter ble vurdert men 
klubbens valg landet til slutt på FMV-området som et sentrumsnært alternativ 
med unike muligheter for synergieffekter.

Byplangrep
De gamle verftshallene på Værste skapte en unik mulighet for å lage et anlegg 
skreddersydd for Fredrikstad. Det viste seg at produksjonshallene sto med en 
innbyrdes avstand på 70 m. Dette stemte med UEFA/FIFA krav til banebredde 
og ga mulighet for å etablere tribuner inne i de eksisterende hallene. Den 
korte avstanden til bysent rum på bare 400 m ga mulighet til å veve stadion 
inn i byveven og utnytte både eksisterende infrastruktur og byens tilbud med 
serveringsteder og butikker.

Nærheten til Vesterelva gir en flott ramme rundt anlegget og adkomsten 
til stadion. Hovedadkomst er via ny gangbru fra Stortorvet i sentrum 
samt Værstebrua i vest, og via byferga. Siden området allerede var ferdig 
regulert ble det nødvendig med et større antall dispensasjoner fra gjeldende 
reguleringsplan både med hensyn til utforming og plassering. Med smidighet 
fra Fredrikstad kommune og en klar strategi for å bevare de intensjoner 
som lå til grunn for opprinnelig plan ble det mulig å gå videre uten å måtte 
omregulere arealet. Et tett samarbeid med Fylkeskonservator med nedfelte 
kjøreregler for prosjektet var også avgjørende for å kunne følge en presset 
fremdriftsplan. 

Landskapsgrep
Med et baneanlegg som ligger hevet 5 m over omkringliggende arealer var 
det viktig å forankre baneflaten til et større landskapsrom. Hensikten er å 
skape følelsen av å bevege seg opp på et platå eller en høyde i terrenget 
istedet for at man opplever det som å være på taket av en bygning. Dette er 
søkt løst gjennom å etablere store trapper i hjørnene av anlegget som skaper 
en gradert overgang mellom banenivået og landskapet forøvrig. De offentlige 
tilgjengelige trappene blir samtidig samlingspunkt og referansepunkt med 
henvendelse mot syd-vest. Utomhusarealene rundt stadion er primært harde 
overflater og danner en kontinuerlig plass rundt hele anlegget. Dette arealet 
omrammes av kommende ny riksveg og ny brotrasé.

Stadion
Stadion er bygd opp som fire selvstendige tribunebygg med et garasjeanlegg 
imellom med bane på toppen. De to langtribunene er lagt inn i de opprinnelige 
hallene mens endetribuner er nybygg. Byggene er ikke knyttet sammen i 
banehjørnene for å understreke de gamle hallenes ytre form og for å skape en 
visuell forbindelse mellom banenivået og landskapet rundt. Endetribunene har 
fått en egen arkitektonisk utforming og materialitet for å tydeligjøre hva som 
er gammelt og hva som er lagt til. Dette er ført videre i utformingen av de ytre 
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tribunetrappene langs langsidene som har fått en tilsvarende løsning.

Fasadene mot vest i den gamle maskinhallen er beholdt i sin helhet, men her 
er skiftet mellom ny innmat og gammel fasadelogikk et tema for fasadens 
utforming. Skiftet fra store åpne glassfelt i den gamle industrihallen til 
forholdsvis mange mørke arealer i den nye stadion er vasket ut ved at den 
nye fasaden danner en tilnærmet homogen overflate enten det er vinduer 
eller tette flater. Ytterveggene til det gamle kjeleverkstedet i øst var i så 
dårlig teknisk forfatning at disse ble bygget opp på nytt. Dette er synligjort 
med en moderne oppbygging av fasaden med hensyn til materialbruk og 
vindusåpninger, men den opprinnelige formen er fulgt. 

Gjenstående verftshaller i nord
Stadion-prosjektet ble planlagt med det i mente at det i nord mot Elvebredden 
vil komme et bygg som fyller igjen det åpne rommet henvendt mot elva. I de 
gjenstående hallene ble det i 2010 etablert ingeniørhøyskole i den gamle smia. 
Maskinhallen i vest er planlagt som en en del av et miljø med utdannings- og 
innovasjonsbedrifter og er en sentral del av prosjektet i detaljreguleringen for 
Stadion nord.

Kontruksjonsprinsipper og materialvalg
Det var en nødvendighet å tenke kostnadseffektive løsninger i alle ledd under 
prosjekteringen av stadion-anlegget. Tildels er dette gjort gjennom gjenbruk 
av eksisterende bygningsmasse og bruk av en tomt som vanskelig kunne 
utnyttes til andre formål pga de konservatoriske begrensninger som lå til 
grunn. Hovedkonstruksjoner er betong prefabelementer satt inn i og forankret 
i opprinnelige strukturer. Det var nødvendig med en utstrakt bruk av ny peling 
og fundamentering. Både på grunn av begrenset mulighet for å få kontroll 
på beskaffenhet av tidligere peling men også på grunn av moderne krav til 
stabilitet og lastkriterier. Totalt 30.000 m med peler er gått med.

På grunn av kravet til null søyler i siktsonen for tribunene var det ikke mulig 
å benytte opprinnelig takkonstruksjoner så disse ble skiftet ut med en ny 
stålkonstruksjon. Den består av en primær midtstilt romfagverksdrager som 
spenner 110 m mellom fire oppleggspunkter. Dette har gitt to midtstilte søyler 
på hver tribune men dette ble et minste felles multiplum for å kunne beholde 
et symmetrisk buetak.
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ØST

SØr

STADION ØST
transformert i tråd med 
opprinnelig uttrykk + 
nye elementer

STADION ØST
transformert i tråd med 
opprinnelig uttrykk + 
nye elementer STADION ØST

transformert i tråd med 
opprinnelig uttrykk + 
nye elementer

STADION NY FASADE

hallenes fasader er holdt fri  f
or å underbygge 

volumenes hovedretning

JENS WILLH. GATE

NOrD

VEST

VESTErELVA

SMIA GAVL
transformert/
gjenoppbygget og 
gitt et uttrykk nær 
opprinnelig

STADION VEST
transformert i tråd med 
opprinnelig uttrykk + 
nye elementer

STADION NY FASADE NOrD
tegnet for å bygges foran

MASKINHALLEN GAVL
ikke transformert
bør transformeres/gjenoppbygges i tråd 
med opprinnelig uttrykk

MASKINHALLEN VEST
ikke transformert
bør transformeres/gjenoppbygges nær 
opprinnelig uttrykk + nye elementer (jmf. 
prinsipp fra stadion-prosjektet)

KrANA
ikke transformert
bør transformeres/gjenoppbygges i tråd 
med opprinnelig uttrykk

hallenes fasader er holdt fri  f
or å underbygge 

volumenes hovedretning

Stadion-prosjektets volum og fasader - lesbarhet og betydning
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Dagens situasjon
fotografier høst 2017

Planområdet sett fra 
Trosvikstranda

Planområdet sett fra 
Værstebrua
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TrINN 3: BELYSE ANALYSEOMråDETS 
KULTUrHISTOrISKE VErDIEr OG MULIGHETEr

Metodikk 
I analysens tredje trinn er oppgaven å vurdere kulturarvens kvalitative 
egenskaper, muligheter og begrensninger med verdispørsmålet som 
hovedelement. Muligheter og begrensninger kan måles ved å vurdere 
utviklingspotensial og endringskapasitet.

Med utviklingspontensial menes ikke bare kulturarvens økonomiske og 
bruksmessige potensial, men også potensialet for utvikling av kunnskaps- og 
opplevelsesverdier. Når utviklingspotensialet er beskrevet kan de realistiske 
utviklingsmulighetene i relasjon til situasjonens begrensninger vurderes i trinn 
4. I det inngår vurdering av kulturarvens sårbarhet og tålegrenser.

Begrunnelse for vern
Kulturminnelovens definisjon av kulturminner og kulturmiljøer er: “Med 
kulturminne menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon 
til. Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som en del av 
en større helhet eller sammenheng.” Dette betyr ikke at alle kulturminner 
og kulturmiljøer kan eller skal bevares. Samfunnet må prioritere hva som er 
verdifullt og skal vernes.

Ved vurdering av kulturminners verneverdi er det tre hovedparametre som 
tillegges betydning: Kulturminnene skal være en kilde til kunnskap, gi grunnlag 
for opplevelse og være bruksressurds for framtiden. I dette ligger også en 
vurdering om kulturminnene har nasjonal, regional eller lokal verdi (kilde: 
riksantikvaren).

Vurdering av verneverdi og sårbarhet
Ut fra utviklingstrekkene beskrevet i trinn 2 er planområdet delt inn i 
mindre delområder basert på gjenværende strukturer. Verdivurderingene er 
gjennomført på områdenivå ut fra at de fleste gjenværende strukturene har 
større verdi i en helhetlig vurdering enn de enkeltvise bygningene vil ha. Det 
anses som viktig at autentiske enkelthus og elementer identifiseres, og at disse 
gis strengere føringer enn områdene som helhet.

Det er utarbeidet en enkel verdi- og sårbarhetsbeskrivelse i tabellen nedenfor. 
En kartillustrasjon som viser verdi og endringskapasitet utdyper teksten. 
Illustrasjonen viser forslag til nyanser av vern innenfor de ulike delområdene. Vi 
har forsøkt å få frem det vi mener er relevante og riktige verneverdier i dagens 
bystruktur, ut fra at de ulike strukturene henger sammen, og at de utgjør en 
del av et felles bygningsmiljø. Influensområdene er også tatt med da disse kan 
påvirke endringskapasiteten i hele eller deler av analyseområdet.
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Tålegrense
Potensialet for utvikling av Stadion nord-området må sees opp mot verneverdi, 
sårbarhet og endringskapasitet som begrunner og angir maksimal tålegrense for 
de ulike delområdene. 

I vurderingene av delområdene er struktur og alle elementer som tilhører 
strukturen inkludert. Begrunnelsen og sammenstillingen er vist i tabellen 
nedenfor. NB! Kun en kortversjon av beskrivelsen av tålegrensen er lagt 
inn i tabellen. Det er fullversjonen nedenfor som gjelder. Tålegrensen vil bli 
videreført i trinn 4 som grunnlag for definering av handlingsrom. 

Metodikken skisserer fire ulike hovedkategorier for gjenbruk innenfor de ulike 
delområdene. 

A: Videre tilpasset bruk med kun mindre endringer og tekniske oppgraderinger 
(fredning) i samråd med kulturminnemyndigheten. Vern omfatter eksteriør 
og interiør på bygninger og automatisk fredede kulturminner som ruiner og 
bygninger samt veger, plasser, stier, murer, gjerder etc. Nye tiltak krever få 
inngrep i kultuminnene, og kan gjennomføres uten konflikt med fredninger og 
vern av bygningsmessig eksteriør/interiør. Bruksmuligheter og økonomiske 
forutsetninger vil bli begrenset. Kun teknisk vedlikehold tillates.

B: Videre bruk med moderate endringer og tekniske oppgraderinger. Vern 
omfatter bygningsmessig eksteriør og hovedstruktur. Bygninger og områder 
vil oppleves som tilnærmet autentisk.  Bruksmuligheter og økonomiske 
forutsetninger knyttet til bruk vil være en del begrenset. Innfillbebyggelse/
nye erstatninger må tilpasses opprinnelige eiendomsstrukturer langs gateløp 
og plasser mht. tomtestruktur, fotavtrykk, volum og retning, plassering av 
bygning på tomt, henvendelse mot gateløpet, høyder og størrelser på en 
slik måte at delområdets særpreg ikke sekkes. Fjernvirkning av tiltak mot 
kulturhistorisk bakteppe og omgivelser må dokumenteres og aksepteres av 
vernemyndighetene før vedtak fattes. Autentisk materiale og bygningsdeler 
skal bevares (ikke fjernes).

C: Videre bruk med omfattende endringer og tekniske oppgraderinger. 
Ombygging kan komme i konflikt med vernehensyn. Eiendomsstruktur 
bør vurderes opprettholdt. Ny bebyggelse må reguleres spesielt i forhold 
til volum, skala, proporsjoner og plassering på tomt. Fjernvirkning av tiltak 
mot kulturhistorisk bakteppe og omgivelser må dokumenteres og eventuelt 
aksepteres av vernemyndighetene før vedtak kan fattes.

D: Videre bruk av deler av bygningsmassen. Kan innebære riving av 
kulturminner. De bygninger som velges ut for bevaring vil fremstå som viktige 
kulturbærere og som elementer som skal bidra til å ivareta stedsidentiteten. 
Kompromissløsninger der både vern og utvikling ivaretas et godt stykke på 
vei. I transformasjonsområder kan en stå friere, men hensynet til småskala 
nabobebyggelse må ivaretas. Fjernvirkning av tiltak mot kulturhistorisk 
bakteppe og omgivelser må dokumenteres før vedtak kan fattes.
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Delområder

1

2

3

4

5

6 7
8

9

10

11

12

Område 
nr.

1 Stadion Stadionområdet er i stor grad ombygd 
og endret. Under FMV-perioden var 
dette en industriell og pragmatisk struk-
tur i stadig forandring, bestående av 
både mindre og større sammenbygde 
bygningsstrukturer med hver sin spesi-
fikke bruk og plass i FMVs produksjon.
Bebyggelsen ble stadig endret etter 
hvert som FMVs behov forandret seg. 

Stadion-prosjektet fra 2007 endret 
områdets karakter ved å beholde de 
store hallene, men sanere den mindre 
bebyggelsen mellom hallene. Området 
gikk fra å være et kvartal der to store 
volumer bestående av haller bygget 
i ulike etapper med en rekke mindre 
verksteds- og andre bygninger bygget 
i mellom, til et sammenhengende og 
stort anlegg, der hallene fikk bygget 
nye, store volumer på tvers mellom 
seg. Fasadene er nye, men det op-
prinnelige uttrykket i stor grad beholdt, 
men med nye elementer bygget til. 
Disse har et industrielt og røft preg, og 
det er svært lesbart hva som er tilført 
volumet som en del av transformasjon-
sprosjektet. De nye volumene er ikke 
bygget sammen med de gamle hallene, 
men lar disse få stå som to frittstående, 
lange og horisontale volumer.
Smia i nordøst ble transformert senere 

Bygningene her er i 
stor grad ombygd, 
så fortsatt bruk som 
i dag.

Maskinverkstedet/
lillesmia er klar for 
transformasjon og 
kan inngå i en ny 
sammenheng.

Området 
er allerede 
ombygget-
Delområdet  
tåler store 
strukturer 
og byg-
ninger som 
nabo, men 
disse må 
hensynta 
de bevar-
ingsverdige 
enkeltel-
ementene.

Liten/
middels

C: Videre bruk med 
omfattende endringer og 
tekniske oppgraderinger. 
Ombygging kan komme i 
konflikt med vernehensyn. 
Ny bebyggelse må 
reguleres spesielt med 
hensyn til volum, skala, 
proposjoner og plassering 
på tomt. Galvfasader i 
nord, trondheimskrana, 
volumetri og materialvalg må 
hensyntas.

Fjernvirkning av tiltak mot 
kulturhistorisk bakteppe 
må dokumenteres og 
eventuelt aksepteres av 
vernemyndighetene før 
vedtak kan fattes.

Delområde 
navn

Verdi Utviklings-
potensial

Sårbarhet Endrings-
kapasitet

Tålegrense *
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og har en annen bruk (undervisnings-
formål), men er transformert på lignende 
vis. Smia har en markant gavlfasade i 
nord, der den nye fasaden er gjenop-
pbygget og utformet svært lik smias 
opprinnelige.
Maskinverkstedet/lillesmia i nordøst 
er ikke transformert, og i svært dårlig 
stand. Det er utarbeidet en tilstandsrap-
port fra Sintef som angår maskinhallen 
og kranfundamentet som konkluderer 
med at bygningsmassen er i så dårlig 
forfatning at den må rives. Fasaden er i 
dag dekket til, men denne har en karak-
teristisk fasade med eksponert tegl, 
som skiller seg fra resten av fasadene i 
stadion-komplekset. Gavlfasaden bærer 
også FMVs logo. Tett på gavlfasaden 
ligger Trondheimskrana. Dette var 
hovedkrana på FMV, og det er funda-
mentet som står igjen her, nærmest som 
en skulptur. Området har middels til stor 
kunnskaps- opplevelses- og bruksverdi. 
Samlet verdi er middels til stor.

2

3 Værste-
blokkene 
&
Værste-
torget

Delområdet er utbygget fra 2000-tallet 
og fremover. Området inneholder ingen 
elementer fra FMV-tiden eller tidligere. 
Bebyggelsens høyde trapper seg ned 
mot administrasjonsbygget, og har en 
lamellstruktur på tvers av elvekanten, slik 
at administrasjonsbygget kan skimtes 
mellom byggene. Værstetorvet danner 
en kant langs parken på høyden og 
bidrar til at administrasjonsbygget og 
parken oppfattes som et klart avgrenset 
og definert område. Bygget inneholder 

Området er sanert og 
nybygget og bruken 
vil være omtrent som 
i dag.

Delområ-
det ligger 
mellom 
elvekanten 
og admin-
istrasjons-
bygget. 
Værste-
blokkene 
i nordøst 
trapper seg 
ned mot 

Liten/
middels 
(allerede 
bebygget 
med ny 
be-
byggelse, 
tåler 
ombyg-
ging)

D: Videre bruk av deler av 
bygningsmassen som i dag. 
Administrasjonsbygget og 
parken i sør må hensyntas 
ved videre ombygging/trans-
formasjon.

Høg-
skole-
blokkene 
og COWI

Høgskoleområdet er i stor grad endret. 
Under FMV-perioden var dette området 
også en del av verkstedsområdet med 
en stadig endret bygningsstruktur. 

I dag framstår området som nyere 
kontorbebyggelse. Høgskoleblokkene 
i nord har teglfasader, slik som ad-
ministrasjonsbygget og maskinhallen, 
mens COWI-bygget har fasader i hvit 
puss. Den karakteristiske takformen på 
Merkeverkstedet med de tre hvelvene 
er beholdt. Bygget hadde opprinnelig 
pusset fasade slik som Smia og dagens 
Stadion-kompleks. Fasadene er endret. 
Området har liten til middels kunnska-
psverdi, opplevelsesverdi og bruksverdi. 
Samlet verdi er liten til middels.

Området er sanert, 
nybygget og 
transformert, og 
bruken vil være 
omtrent som i dag.

Delområdet 
er omringet 
av større 
strukturer 
som bør 
hensyntas, 
slik som 
stadion og 
adminis-
trasjons-
bygget på 
høyden. 
Værste-
blokkene 
i nordøst 
trapper 
seg ned 
mot be-
byggelsen. 
Skala på 
dagens nye 
og trans-
formerte 
bebyggelse 
virker riktig 
for delom-
rådet.

Middels 
(allerede 
trans-
formert 
med 
enkelte 
kultur-
bærere, 
men tåler 
ombyg-
ging)

D: Videre bruk av deler av 
bygningsmassen. Som 
i dag. Merkeverkstedet 
framstår som kulturbærer 
i delområdet, selv om 
bygget ikke er autentisk. 
Transformasjonen i 
delområdet framstår som i 
tråd med stedets identitet 
som tidligere industriområde 
og hensyntar den verdifulle 
nabobebyggelsen (Stadion, 
administrasjonsbygget). 
Ved videre ombygging/
transformasjon må 
administrasjonsbygget og 
parken i sør hensyntas.
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4

5

6

7

Helse-
huset

Adm.-
bygget

Stadion 
vest

Stadion 
nord

Området er sanert og 
nybygget og bruken 
vil være omtrent som 
i dag.

Området er trans-
formert og bruken vil 
være omtrent som i 
dag.

Området er sanert og 
klar for ny utvikling.

Området er sanert og 
klar for ny utvikling.

adminis-
trasjonsby-
gget. 

Området 
tåler store 
strukturer. 
Hensyn til 
nabo i nord 
må ivaretas 
ved om-
bygging 
(stadion).

Området 
tåler få en-
dringer før 
særpreget 
går tapt.

Området 
tåler større 
strukturer 
da eksis-
terende 
bebyggelse 
i området 
er stor-
skala bygg. 
Området 
er likevel 
sårbart da 
det ligger 
langs lang-
fasaden til 
Maskinhal-
len, Trond-
heimskrana 
og Stadion.
Området 
tåler store 
struk-
turer, men 
hensyn til 
nabo i øst 
og vest må 
ivare-
tas ved 
utbygging 
(Maskin-
hallen/
Trondheim-
skrana). 
Spesielt 
Smia og 
Maskinhal-
lens gavl-
fasader må 

Middels 
(allerede 
bebygget 
med ny 
be-
byggelse, 
tåler 
ombyg-
ging)

Liten 

Stor

Stor

D: Videre bruk av deler av 
bygningsmassen som i dag. 
Ingen særskilte kulturbærere 
innen området. Hensyn til 
nabo i nord må ivaretas 
(stadion-gavlene - i særde-
leshet gavl i vest).

B: Videre bruk med moder-
ate endringer og tekniske 
oppgraderinger. Vern omfat-
ter bygningsmessig eksteriør 
og hovedstruktur. Bygninger 
og områder vil oppleves som 
tilnærmet autentisk.

D: Området kan trans-
formeres/utvikles. Nye 
bygninger bør ha et bev-
isst forhold til eksisterende 
bebyggelse og struktur i øst 
(Maskinhallen/Trondheimsk-
rana/Stadion, samt i nord på 
Trosvikstranda 16).

D: Området kan trans-
formeres/utvikles. Nye 
bygninger bør ha et bev-
isst forhold til eksisterende 
bebyggelse og struktur i øst 
og vest (Maskinhallen/Trond-
heimskrana/Smia), samt nord 
(Trosvikstranda 16).

en utendørs passasje som leder opp 
i parken, med store romlige kvaliteter. 
Ingen særskilte kulturbærere innen 
området. Delområdet har i seg selv liten 
kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og 
bruksverdi. Samlet verdi er liten.

Delområdet er utbygget fra 2000-tallet 
og fremover. Området inneholder ingen 
elementer fra FMV-tiden eller tidligere. 
Bebyggelsens høyde er lavere enn hal-
lene i Stadion-komplekset. Delområdet 
har i seg selv liten kunnskapsverdi, 
opplevelsesverdi og bruksverdi. Samlet 
verdi er liten.

Arnstein Arnebergs administrasjonsbygg 
er et praktbygg, rikt detaljert og synlig 
fra flere steder i byen, der det ligger 
på toppen av Gibraltar-høyden. Selve 
parken er godt ivaretatt og framstår 
tilnærmet autentisk.

Området har stor kunnskapsverdi, op-
plevelsesesverdi og bruksverdi.
Tidligere bebyggelse er revet og tomta 
framstår som en utflytende parkering-
splass/klar infilltomt. Området inneholder 
ingen elementer fra FMV-tiden eller 
tidligere, og ingenting av kulturhistoriske 
elementer eller struktur er igjen. Struk-
turmessig ville en bebyggelse her virke 
definerende og avsluttende på elverom-
met i nord, og på FMV-området mot den 
nye Værste-broa. Delområdet har i seg 
selv liten kunnskapsverdi, opplevelses-
verdi og bruksverdi. Samlet verdi er liten.

Tidligere bebyggelse er revet og tomta 
framstår som en parkeringsplass/klar 
innfilltomt definert av FMV-hallenes 
langfasader på to sider, stadion mot 
sør og elverommet mot nord. Delom-
rådet inneholder ingen elementer fra 
FMV-tiden eller tidligere, og ingenting av 
kulturhistoriske elementer eller struktur 
er igjen. Mot øst ligger Smias langfasade 
(transformert) og mot vest Maskinhallens 
langfasade (ikke transformert). Mot sør 
ligger Stadionkompleksets nordfasade, 
som framstår som Stadions bakside. 
Denne fasaden var planlagt for å dekkes 
med ny bebyggelse mot elva. Stadions 
nordfasade holder hallenes gavler fri for 
bebyggelse, slik at disse framstår som 
solitære, massive strukturer. Struktur-
messig ville en bebyggelse på tomta 
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Høg-
skole-
parken 

Jens 
Willh. 
gate

Aasgard / 
Værste-
torvet

Slippen

Bjølstad 
gård

Området er klar for ny 
utvikling.

Området er klar for ny 
utvikling.

Parkeringsområdet og 
området mellom dette 
og Bjølstad gård er 
klar for ny utvikling.

Området er ombyg-
get, men kan tåle noe 
fortetting.

Byggene er i stor grad 
restaurert og ombyg-
get. Bruk omtrent som 
i dag. Kan tåle noe 
ombygging/fortet-
ting innenfor samme 
struktur.

hensyntas, 
i likhet med 
kranas fun-
dament.
Sikt fra 
bysiden 
mot adm.-
bygget må 
ivaretas.

Delområdet 
er mindre 
sårbart for 
ny be-
byggelse, 
men adm.
bygget og 
Stadions 
gavlvegger 
må hensyn-
tas.
Delområdet 
er mindre 
sårbart for 
ny be-
byggelse, 
men adm.
bygget, 
Slippen og 
Bjølstad må 
hensyntas

Området 
tåler fortet-
ting innen-
for samme 
struktur.

Kan tåle 
noe om-
bygging/
fortetting 
innenfor 
samme 
struktur.

Stor

Stor

Stor

Middels

Liten / 
middels

D: Området kan trans-
formeres/utvikles. Ny struktur 
bør ha et bevisst forhold til 
eksisterende bebyggelse og 
struktur i sør (adm.-bygget 
på høyden)

D: Området kan trans-
formeres/utvikles. Ny struktur 
bør ha et bevisst forhold til 
eksisterende bebyggelse på 
nordsiden av tomta (Stadions 
gavlvegger mot sør, adm.-
bygget)

D: Området kan trans-
formeres/utvikles. Ny struktur 
bør ha et bevisst forhold til 
eksisterende bebyggelse i 
vest, nord og sørøst.

C: Videre bruk med 
omfattende endringer og 
tekniske oppgraderinger. 
Ombygging kan komme i 
konflikt med vernehensyn. 
Ny bebyggelse må reguleres 
spesielt med hensyn til 
volum, skala, proposjoner og 
plassering på tomt.

B: Videre bruk med moder-
ate endringer og tekniske 
oppgraderinger. Vern omfat-
ter bygningsmessig eksteriør 
og hovedstruktur. Bygninger 
og områder vil oppleves som 
tilnærmet autentisk.

virke definerende mot elverommet i 
nord. Delområdet har i seg selv liten 
kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og 
bruksverdi. Samlet verdi er liten.
Tidligere bebyggelse er revet og tomta 
framstår i dag som del av en byggeplass 
i forbindelse med oppføring av den siste 
Værste-blokka i øst. 

Området er tenkt transformert til et 
større byrom/park i tilknytning til elve-
promenaden langs Vesterelva. Delområ-
det har i seg selv liten kunnskapsverdi, 
opplevelsesverdi og bruksverdi. Samlet 
verdi er liten.
Tidligere bebyggelse er revet og tomta 
framstår i dag som del av FV 108 med 
tilhørende restareal langs denne på 
begge sider. Det utarbeides planer for 
bebygge denne noe mer på begge sider 
for å sørge for et gatesnitt med mer 
urban karakter. I sørøst skal den ledige 
tomta her bebygges med kontorbe-
byggelse. Delområdet har i seg selv liten 
kunnskapsverdi, opplevelsesverdi og 
bruksverdi. Samlet verdi er liten.
Tidligere bebyggelse er revet, og tomta 
er i dag i første rekke parkeringsplass og 
transformasjonsområde. Det er under 
utarbeidelse et planforslag som omfatter 
transformasjon av deler av området.
Området nærmest gangbrua og Slippen 
er omgjort til byrom/skøytebane/sandv-
olleyball/lekeplass. Delområdet har i seg 
selv liten kunnskapsverdi, opplevelses-
verdi og bruksverdi. Samlet verdi er liten.

Fra 1910 til 2010 var det her båtslipp 
på Berthelsen-slippen. Slippen er i dag 
ombygget og transformert til restaurant, 
men Slippen-byggets hovedvolum er 
lesbart. restene av et eldre bakeri finnes 
fortsatt som en del av restaurantens 
interiør (fra ca. 1890). Det er tydelig 
hva som er nytt, og hva som er tilført i 
ettertid. Båthuset scene var en del av 
Fredrikstad Motorfabrikks verksteder og 
ble benyttet til produksjon av snekkemo-
torer. Delområdet har i seg selv middels 
til stor kunnskapsverdi, opplevelsesverdi 
og bruksverdi. Samlet verdi er middels 
til stor.
Den nåværende hovedbygningen 
på Bjølstad skriver seg i sitt opprin-
nelige plan visstnok fra begynnelsen av 
1800-tallet, men overetasjen skal være 
tilbygget i 1860-årene. Også hoved-
bygningen på “Christiansborg” som 
ligger like ved og som også utgjør en 
del av gårdstunet stammer fra starten 
av 1800-tallet. Denne bygningen ble 
restaurert i 1950 årene og står nå 
omtrent som den dengang ble bygget. 
Av driftsbygninger er enkelte temmelig 
gamle, men den store låvebygningen 
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For delområdene på Trosvikstranda henvises 
det til forenklet kulturhistorisk analyse for 
Trosvikstranda, tilsvarende matrise s. 17-20.

ble nyoppført etter brann i slutten 
1930-årene. Gården er unik som kultur-
bærer av Kråkerøy som jordbrukssam-
funn tett innpå Fredrikstads bysentrum, 
og framstår som et tilnærmet komplett 
gårdstun.

Området har stor kunnskapsverdi, op-
plevelsesesverdi og bruksverdi.
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TrINN 4: BELYSE ANALYSEOMråDETS 
KULTUrHISTOrISKE VErDIEr OG MULIGHETEr

Metodikk 
Det fjerde trinnet inneholder syntesen, oppsummeringen og konsentratet av 
analyseprosessen, og utgjør anbefalinger og innspill til videre planarbeid. I 
trinn 4 defineres det historiske handlingsrommet med sikte på aktivering av 
analyseområdets kulturhistoriske ressurser i planleggingen. Handlingsrommet 
angir mulighetene for vern kontra utvikling av området, både totalt sett og 
i forhold til de enkelte kulturhistoriske elementene. Analysen skal resultere i 
råd og anbefalinger tilpasset nivået for planen der den er tilknyttet. rådene 
og forslagene som legges frem må derfor henge sammen med planarbeidets 
utfordringer og svare på spørsmålene som var i utgangspunktet for analysen.

Analyseområdet i dag
Analyseområdet og tilgrensende områder framstår i dag svært sammensatt. Det 
består i stor grad av ferdig transformerte, eller sanerte og nybygde områder med 
kontor- og boligbebyggelse, men det består også av utflytende restområder 
som i dag benyttes til parkering, lagring og lignende. Dette er områder som 
vurderes for ny bebyggelse, da FMV-området over tid vil transformeres til en 
integrert del av sentrumsområdet i Fredrikstad. Tett på noen av disse tomtene 
ligger bebyggelse med større eller mindre verdi. 

Den nye høgskolebebyggelsen ble bygget på 1990-tallet. I transformasjonen 
av området ble det tatt i bruk enkeltelementer fra FMV-byggene, men i 
hvoedsak er disse nyere kontorbebyggelse. Værsteblokkene i nordøst er 
bebygget på 2000-tallet i form av lamellstruktur langs elvekanten. Sørøst for 
analyseområdet, sør for Jens Willhelmsens gate, er det bygget nyere kontor- 
og næringsbebyggelse, og mer er under oppføring. 

De viktigste kulturbærerne innen analyseområdet er administrasjonsbygget 
med tilhørende parkområde i sørøst, stadionkvartalet med sine strukturerende 
volumer og fasader som tar opp i seg FMV-hallenes tidligere uttrykk, samt 
Trondheimskranas fundament. I sørøst ligger Bjølstad gård, som har stor verdi 
som formidler av den førindustrielle tiden på Nordre Kråkerøy. åsgård, som 
FMV kjøpte mye av sin grunn fra, ligger sør for analyseområdet. Her finnes 
ikke et så komplett anlegg som på Bjølstad.

På østsiden av gangbrua ligger Slippen-området. Denne bebyggelsen består 
av tidligere slipp, verksted, bakeri m.m. og forteller om den mer småskala 
industrielle virksomheten langs Vesterelva på 18-1900-tallet.

Vest for analyseområdet ligger Værstebrua (2011). Denne framstår som 
et nytt landemerke i byen og har en industriell og lesbar karakter som står 
godt til de gjenværende FMV-strukturene på begge sider av fylkesveien. 
Elvepromenaden går gjennom hele analyseområdets utstrekning, og ender i 
en trapp ved Værstebrua.

På den andre siden av Vesterelva ligger Trosvikstranda, og nord for dette 
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ligger Holmen-området. Trosvikstranda er i dag et utflytende område med 
store parkeringsområder. Her ligger Trosvikstranda 16 (Mørchegården), som 
er et eldre kjøpmannsanlegg. Holmen-området har et mer enhetlig uttrykk 
med preg av småskala trehusbebyggelse.

Planer med premisser for analyseområdet
Gjeldende kommuneplan
Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 er en oversiktsplan 
som legger føringer for planarbeidet. Kommunedelplanen gjelder foran eldre 
reguleringsplaner ved eventuell motstrid. P.t. foregår det arbeid med rullering 
Kommuneplanen i Fredrikstad, herunder sentrumsområdet.

Dato 03.10.2017

 

Målestokk 1:3 000

Figuren under vister et utsnitt av plankartet som omfatter planområdet og 
analyseområdet.

Planbeskrivelsen omhandler spesifikt FMV-området på sidene 67-73.

Deler av planområdet er regulert til hensynssone Bevaring kulturmiljø 
(H570_57). Om denne står følgende: Hensynssone H570_57 Bebyggelsen 
skal tilpasses og underordnes Fredrikstad stadion. 

rundt administrasjonsbygget er det lagt en båndleggingssone H710_52. Om 
denne står følgende: Hensynssone H710_52 (Administrasjonsbygget, reg. 
plan nr 468 ”Værste” av 30.05.2001): Båndlagt etter plan- og bygningsloven

 Kommunedelplanen beskriver hensyn som skal tas til bevaring:
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analyseområdet
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Kartet under viser viktige kulturmiljø i Fredrikstad.

Sammen med Kommunedelplan for Fredrikstad byområde peker også 
Kommunedelplan for kultur på fortetting av sentrumsområdet gjennom 
gjenbruk som viktig å tilstrebe. Det gir ingen føringer for kulturmiljø, men 
henviser til riksantikvarens NB!-områder samt til bevaring aav nyere 
forretningsbebyggelse.

Annet planarbeid som påvirker planarbeidet
Det er flere planer og utredninger som er under utarbeidelse som vil gi viktige 
føringer for detaljreguleringen for Stadion nord.

Områderegulering for Trosvikstranda
Området er avsatt til fremtidig sentrumsformål, med hensikt å åpne for en 
høyere utnyttelse og bymessig transformasjon.

Detaljregulering for del av åsgård, FV108 og 451
Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for etablering av 
sentrumsfunksjoner som handel, bolig, kontor/tjenesteyting, med tilhørende 
parkering og leke- og uteoppholdsareal.

For å få hensiktsmessig tilkomst og trafikkavvikling i området er det vurdert at 
det er behov for å gjøre endringer på dagens vegsystem. Det tas sikte på å 
etablere en ny rundkjøring like vest for Bjølstadtunnelen, med nye sideveier i 
forlengelsen av rødsveien og Verkstedsveien.

Disse planene vil medføre endret kontekst i deler av analyseområdet. Planene 
tar begge sikte på å tilrettelegge for en bymessig utvikling i tilgrensende 
områder langs Vesterelva.

Gjeldende reguleringsplaner innenfor analyseområdet

reguleringsplan for Værste, planID 0106468 (2001)

Endring for del av området 6, Værste, planID 01061080 (2015)

Del av gnr. 423 bnr 2, Værste, planID 01061007 (2011)

Nye rV 108 - Bjølstadforbindelsen, planID 0106529 (2005)

Nye rV 108 - Bjølstadforbindelsen (reg.endring), planID 0106565 (2007)

Byggetrinn 4 - Værste (bebyggelsesplan), planID 0106486 (2002)
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Værste 1A, Kråkerøy, planID 0106558 (2006)

Veiledere og andre retningsgivende dokumenter 
riksantikvarens veileder for NB!-områder 
riksantikvarens NB!-register definerer utvalgte historiske byområder hvor det 
må vises særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. I 
denne står det følgende om utarbeidelse av reguleringsplaner i NB!-områder:

riksantikvaren anbefaler at kulturminneinteresser registrert i NB!-registeret 
reguleres til byggeområde med hensynsone c) med bestemmelser, jf. Plan- 
og bygningsloven, § 12-7. 6. om bestemmelser for å sikre verneverdier i 
bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer. Eventuelt bør det utarbeides 
bestemmelser som styrer hva som kan gjøres innenfor området for å 
sikre kulturminneinteressene for framtiden. Det er også mulig å regulere 
NB!-område til arealformål § 12-5. 5. (LNFr) med underformål vern av 
kulturmiljø eller kulturminne. Det er i første rekke reguleringsbestemmelsene 
som styrer bruken av et område i en reguleringsplan. For utarbeidelse av 
områderegulering og detaljregulering viser vi til kapittel 7 i riksantikvarens 
veileder Kulturminner, kulturmiljøer og landskap, Plan og bygningsloven.

riksantikvarens bystrategi
Bystrategien inneholder riksantikvarens strategier og anbefalinger for for- 
valtning av kulturarv i byer. Strategien skal ikke forstås som statlige retnings- 
linjer, men anbefalinger hvor riksantikvaren tidlig og tydelig signaliserer 
hva vi mener er gode grep for å sikre kulturminneinteresser i byene. I 
strategien legger vi vekt på områder som er av nasjonal interesse, herunder 
riksantikvarens NB!-register, og de anbefalingene som gis, er et signal til 
kommunal- og regional kulturminneforvaltning om tålegrensen for tiltak i de 
viktigste historiske bymiljøene.
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 Anbefalinger for historiske bymiljø av vesentlig regional og nasjonal verdi i 
bystrategien:

• I byene er fasader mot gatene «veggene» i bybildet. Opplevelsesverdiene 
som er knyttet til de historiske bymiljøene og gateløpene, skal vektlegges, 
ivaretas og videreføres ved nye tiltak.

• I de best bevarte bymiljøene av vesentlig regional og nasjonal verdi, 
herunder NB!-områdene, er det ønskelig å styrke bevaringen og sikre at 
verdiene og kvalitetene videreføres ved nye tiltak.

• I NB!-områdene og andre bymiljøer av nasjonal og vesentlig regional verdi 
skal kulturmiljøene behandles som en helhet hvor nye tiltak bør innordne 
seg eksisterende bebyggelse. Nye tiltak skal videreføre områdets særpreg. 
Viktig i denne sammenhengen er byggehøyder og volum. God formgiving, 
materialvalg og farger er også svært viktig for å sikre samspill mellom gammelt 
og nytt.

• Verdifulle bygninger med historisk fasade og konstruksjon, og originale 
elementer som vinduer, dører, gerikter, fasadekledning og taktekkings- 
materiale, og bygninger som inngår som viktige elementer i et helhetlig 
bygnings- og gatemiljø, skal søkes bevart. Ved nødvendig fornyelse skal 
bygningselementer tilpasses husets opprinnelige byggestil og materialbruk.

• Bebyggelsesmønster og kvartalsinndeling, gateløp, smug, allmenninger 
og tomteinndelinger er en viktig del av byenes historie, og bør bevares og 
videreføres.

• Ved oppføring av nye bygninger som viderefører stedegen historisk bygge- 
skikk, skal kvalitet i utforming vektlegges. Med kvalitet menes materialer 
med varighet, god formgivning, bygningsteknisk detaljering og god hånd- 
verksmessig utførelse. De nye bygningene skal ikke representere en svekkelse 
av kulturmiljøets verdi og integritet.

• Ved brann eller annen uopprettelig skade i bevaringsverdige, enhetlige by- 
miljøer bør ny bebyggelse enten gjenoppbygges som kopier på dokumentert 
grunnlag eller i samsvar med anbefalingene ovenfor.

• Der det er gjennomført uheldige tiltak som har svekket verdien av viktige 
kulturmiljøer, kan det gjennomføres byreparasjon. Dette kan være tilbake- 
føring eller oppføring av nye bygninger som viderefører den lokale, historiske 
byggeskikken og ivaretar miljøets egenart og opplevelsesverdi. Om mulig skal 
rekonstruksjon skje på dokumentert grunnlag.

• Viktige kulturminner i bymiljøer som ikke er av nasjonal interesse og 
omfattet av NB!-registeret, bør sikres vern og ivaretas gjennom kommunale 
planer. I disse områdene kan det være noe større handlingsrom når det 
gjelder utforming, materialvalg, byggehøyder og volum. Hensynet til viktige 
enkeltbygg og kulturmiljøer bør ivaretas i plan- og byggesaker.
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Utfordringer
Utfordringene knyttet til kulturminner og kulturmiljø i dette planarbeidet dreier 
seg i hovedsak om å etablere en omforent forståelse mellom forslagsstiller 
og planmyndighet, herunder byantikvaren, om hvordan planområdet kan 
bebygges og transformeres på en måte som hensyntar kulturminner og 
kulturmiljø, samtidig som det legges opp til en hensiktsmessig utnyttelse av 
en svært sentral og attraktivt areal midt i Fredrikstad sentrum. Gode byrom, 
programmering av området og estetikk m.m. er også momenter som må ses i 
sammenheng med dette.

Målsetting
Fredrikstad kommune har som mål å legge til rette for et mangfoldig og levende 
bysentrum med varierte uttrykksformer, samtidig som hensyn til identitet, 
trygghet, ankerfeste, orden og historisk tilhørighet ivaretas. Det som bygges 
i dag er morgendagens kulturminner. FMV skal utvikles som en miljøvennlig 
bydel.

Værste, som en av grunneierne på FMV-området og forslagsstiller i denne 
plansaken, deler disse ambisjonene, og har i tillegg følgende hovedmål for 
utvikling av sine areal:
 - utvikle området til et regionalt tyngdepunkt mht helse, forskning og  
 høyere utdanning
 - utvikle området til en kulturarena
 - utvikle attraktive boligområder
 - innovasjon og nytenkning

Målet for DIVE-analysen
DIVE-analysen skal være et kunnskapsgrunnlag for dokumentasjon og forståekse 
av byens historiske utvikling, eksisterende kvaliteter og mulig fremtidig styrking 
av stedlige og historiske kvaliteter. Kunnskapsgrunnlaget skal inngå som 
grunnlag for en pågående detaljregulering for Stadion nord.

Kunnspasplattformen ligger i rapportens Trinn 1 til 3. Kart og beskrivende 
tekst illustrerer viktige utviklingstrekk som bør videreføres. Her ligger også 
rammene for vern inndelt og behandlet på delområdenivå. 

Ikke alle delområdene innehar like store kvaliteter. Det er viktig at hvert 
delområde behandles ulikt ved at det spesielt i planer og byggesaker 
utarbeides nyanserte føringer som kan ivareta de ulike delområdenes verdier, 
utfordringer og muligheter. Konklusjonene i Trinn 4 foreslår rammer og 
muligheter innenfor hvert delområde.

Det presiseres at DIVE-analyser ikke utgjør et juridisk styringsverktøy, men er 
et arbeidsgrunnlag for videre juridiske prosesser i området. Det vil være opp 
til planmyndighet i samråd med forslagsstiller på hvilken måte de ønsker å 
overføre kunnskapen fra analysen til konkrete planer.

Handlingsrom
Vurderingene av mulige handlingsrom må ses ut fra ønsker og behov knyttet 
til pågående og fremtidig utvikling av analyseområdet. Ut fra metodikken skal 
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Trinn 4 definere og drøfte handlingsrom og strategi for videre forvaltning i lys av 
bærekraftig byutvikling. Anbefalingene ivaretar elementer og spor fra de ulike 
historiske periodene som har vært viktige for utviklingen av området.
Gjennom DIVE-analsysen søkes det å finne det reelle handlingsrommet for en 
fremtidig utvikling av Stadion nord-området.

Strukturkart
Vi har utarbeidet et strukturkart som kartlegger de ulike typologiene og 
strukturene innenfor analyseområdet. Avgrensningen av de ulike strukturene 
følger i hovedsak områdeavgrensningene. Det presiseres at grenser mellom 
enkelte områder ikke er entydige, og at disse kan justeres noe ved senere 
behov. Det er viktig at det utøves skjønn med tanke på avgrensningene av 
områdene.

Handlingsrom delområder der eksisterende struktur kan bevares
Innenfor analyseområdet på FMV er det stor variasjon i bygningstyper, 
størrelser og strukturer. Det foreslås at de delområdene som gjennom de 
tre første trinnene er definert som verdifulle og har ingen, liten eller liten 
til middels endringskapasitet, vil få best vern gjennom å bevare dagens 
struktur og bebyggelse. Handlingsrommet vil variere ut fra grad av verneverdi 
og tålegrense. De største restriksjonene i forhold til endringer vil være i 
delområdene 5-Administrasjonsbygget,12-Bjølstad gård og  1-Stadion nord. 
I tillegg er naturligvis kailinjen mot elven et viktig element som må hensyntas i 
videre utvikling av området. 

For områdene med middels/stor og stor verdi, anbefales at nye 
fortettingsprosjekt følger det aktuelle delområdets struktur med hensyn 

1

2

3

4

5

6 7
8

9

10

11

12
Strukturkart Tegnforklaring

I solitærbygg med tilhørende parkanlegg
II storskala bebyggelse, transformert industribebyggelse
III nyere, bymessig bebyggelse
IV transformert industribebyggelse, mindre skala
V eldre gårdstun
VI Ingen gjenværende strukturer
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III

III

III

I

II

UU

U

UU

V

IV

V
Handlingsrom Tegnforklaring

 solitærbygg med tilhørende parkanlegg
 storskala bebyggelse, transformert industribebyggelse
 nyere, bymessig bebyggelse
 transformert industribebyggelse, mindre skala
 eldre gårdstun
 utviklingsområder

på plassering på tomt og ut mot gate, takflater, volum, fotavtrykk, høyder, 
materialer etc.

Det foreslås at allerede transformerte delområder med liten verdi i 
analyseområdet fortettes innenfor samme struktur dersom dette blir 
aktuelt. De fleste av disse områdene er dog utbygget (3-Værsteblokkene, 
4-Helsehuset, 2-Høgskoleblokkene og COWI), men ombygging kan bli aktuelt 
i fremtiden. 

Handlingsrom delområder der nye strukturer kan innføres
Delområdene 6- Stadion vest, 7-Stadion nord, 8-Høgskoleparken, 9-Jens 
Willhelmsens gate, 10-Aasgaard/Værstetorvet har størst endringskapasitet da 
de i dag er ubebygde eller har relativt stort fortettingspotensiale. Delområde 
8-Værsteparken er planlagt som et større parkområde og byrom i tilknytning 
til elvepromenaden. Dette vil sikre at sikten mot administrasjonsbygget 
bevares fra Trosvikstranda, og styrke elverommets posisjon som viktig byrom 
og møteplass på FMV-området. De andre delområdene kan bebygges med 
ny struktur, sett i en større sammenheng med omkringliggende verneverdige 
strukturer og bebyggelse.

Den nye strukturen er vist i kartet under.
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Tabell handlingsrom
Tabellen på de påfølgende sider viser DIVE-analysens forslag til handlingsrom 
for de ulike delområdene basert på kunnskapsplattformen fra de påfølgende 
trinn. Tabellen kan tolkes slik at verdi og endringskapasitet sier noe om 
verdiene i hvert enkelt delområde, mens tålegrensen gir rammebetingelser for 
utvikling.

Strukturangivelsen gir føringer for detaljeringsgraden og strengheten i forhold 
til vern. Eksempelvis har delområde 1 - Stadion middels til stor verdi og liten 
til middels endringskapasitet, noe som tilsier at området ikke tåler så mange 
endringer før verdien forringes. Tålegrense C tilsier at ny bebyggelse må 
reguleres spesielt i forhold til volum, skala, proporsjoner og plassering på 
tomt. Delområdet er i stor grad transformert, men tilgrensende ledige tomter 
(6,7,8,9) må ha et bevisst forhold til eksisterende bebyggelse og struktur 
innen delområde 1 - Stadion, i særdeleshet elementene belyst som verdifulle 
på sidene 28-31, som omhandler Stadion.
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Område 
nr.

1

3

5

2

4

6

Stadion

Værste- 
blok-
kene og 
Værste- 
torget

Adm.-
bygget

Høg-
skole- 
blokkene 
og COWI

Helse-
huset

Stadion 
vest

Middels til stor

Liten

Stor

Liten til middels

Liten

Liten

Liten til middels

Liten til middels

Liten

Liten til middels

Middels

Stor

C

D

B

D

D

D

 II

 III

I

 III

 III

U

Delområdet er i stor grad transformert og 
endret. Maskinhallen er klar for transformasjon. 
Trondheimskrana bør istandsettes/evt gjenreises 
i samme volum med uttrykk nær opprinnelig. 
Analysen viser at enkelte elementer er viktigere å 
hensynta enn andre ved utbygging av tilgrensende 
delområder: Hallenes gavlfasader mot nord 
(Smia, Maskinverkstedet), Trondheimskrana, 
opplevelsen av de to store hallene som strukturelt 
retningsgivende for området, deres hovedvolum. 
Stadions nordfasade mellom skipene kan bygges 
igjen. I Stadion-prosjektet er det svært lesbart hvilke 
elementer som er tilført, og hvilke som er av eldre 
dato. Det foreslås å videreføre denne lesbarheten 
i nye prosjekter i form av materialitet og struktur. 
Stadionbygget har en storskala struktur, og tåler 
tilgrensende volumer i stor skala, så lenge ovennevte 
elementer hensyntas. Mht høyder og volumetri på 
ny omkringliggende bebyggelse bør konsekvensene 
for ovennevnte elementer undersøkes gjennom et 
visuelt materiale i form av oppriss samt volumstudier, 
evt diagrammer som belyser fjern- og nærvirkning, 
og som drøfter bebyggelsens konsekvenser for de 
kulturbærende elementene (feks i planbeskrivelse v/
regulering).

Delområdet er transformert og endret. 
Merkeverkstedet er svært endret, men har en 
takform nær byggets opprinnelige. Øvrig bebyggelse 
er ny. Enkelte materialvalg er i tråd med FMV-
områdets tidligere industrielle karakter (tegl, puss), er 
inspirert av administrasjonsbyggets fasadeutforming.
Ombygginger er mulig, men området skal fortsatt 
ha bymessig bebyggelse, og nye tiltak må hensynta 
omkringliggende struktur og siktlinjer - dette gjelder 
spesielt høyder mot naboområdene i øst og vest. 
Det foreslås at områdets hensynsfulle tilpasning til 
naboene videreføres ved evt. ombygging/fortetting.

Delområdet er transformert og endret. Bebyggelsen 
framstår som ny. Ombygginger og tilgrensende 
fortettinger er mulig, men nye tiltak må hensynta 
stadionhallenes gavlvegger.

Området kan utvikles/fortettes/transformeres. 
Her er ingen kulturhistoriske verdier igjen. Tomta 
ligger langs Stadions langfasade mot vest. Stadion 

Delområdet er transformert og endret. Bebyggelsen 
framstår som ny. Ombygginger er mulig, men 
området skal fortsatt ha bymessig bebyggelse, og 
nye tiltak må hensynta omkringliggende struktur 
og siktlinjer - dette gjelder spesielt høyder mot 
naboområdet administrasjonsbygget. 

Her er ikke rom for større endringer. 
Administrasjonsbygget har stor verdi i seg selv, og 
bør bevares. Bygningens eksteriør er bevart, og 
ny bebyggelse innenfor delområdets avgrensning 
anbefales ikke. Bygget har en prominent plassering 
i Fredrikstad og er en en viktig kulturbærer for 
FMV-området og byen. Siktlinjer mot bygget må 
ivaretas. Planer tilknyttet endringer av anlegget bør 
godkjennes av kulturminnemyndigheten.

Delområde 
navn

Verdi Endringskapasitet Tålegrense Struktur Handlingsrom
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7

9

8

10

Stadion 
nord

Jens 
Willh. 
gate

Høgskole-
parken

Aas-
gaard/
Værste-
torvet

Liten

Liten

Liten

Liten

Stor

Stor

Stor

Stor

D

D

D

D

U

U

U

U

Området kan utvikles/fortettes/transformeres. Her 
er ingen kulturhistoriske verdier igjen. Tomta ligger 
langs Stadions kortfasade mot nord. Stadion må 
hensyntas slik at volumets tydelige nord-sør-retning 
fortsatt er tydelig, men det kan bygges foran denne 
fasaden. Trondheimskrana og maskinhallens 
gavlfasade ligger tett på tomta, og bebyggelse bør 
trekke seg litt tilbake fra disse slik at elementene står 
tydelig fram.

Mht høyder og volumetri på ny bebyggelse 
bør konsekvensene for ovennevnte elementer 
undersøkes gjennom et visuelt materiale i form 
av oppriss samt volumstudier, evt diagrammer 
som belyser fjern- og nærvirkning, og som drøfter 
bebyggelsens konsekvenser for de kulturbærende 
elementene (feks i planbeskrivelse v/regulering).

Området kan utvikles/fortettes/transformeres. Her 
er ingen kulturhistoriske verdier igjen. Tomta består 
i hovedsak av fylkesveien/Jens Willhelmsens gate, 
som tenkes å få et mer bymessig gatetverrsnitt.

Tomta ligger langs Stadions kortfasade mot sør 
Stadion må hensyntas slik at volumets tydelige nord-
sør-retning fortsatt er tydelig. Det kan bygges foran 
denne fasaden, men Stadion-fasaden bør fortsatt 
kunne leses som to frittstående gavlfasader med et 
nytt, frittstående mellombygg.

Langs gatens vestlige del må konsekvenser av 
eventuelle tiltak for administrasjonsbygget med 
tillhørende parkanlegg belyses (feks i planbeskrivelse 
v/regulering).

må hensyntas slik at volumets tydelige nord-sør-
retning fortsatt er tydelig, men det kan bygges foran 
denne fasaden. Trondheimskrana og maskinhallens 
gavlfasade ligger tett på tomta, og bebyggelse bør 
trekke seg litt tilbake fra disse slik at elementene står 
tydelig fram.
Mht høyder og volumetri på ny bebyggelse 
bør konsekvensene for ovennevnte elementer 
undersøkes gjennom et visuelt materiale i form 
av oppriss samt volumstudier, evt diagrammer 
som belyser fjern- og nærvirkning, og som drøfter 
bebyggelsens konsekvenser for de kulturbærende 
elementene (feks i planbeskrivelse v/regulering).

Området kan utvikles/fortettes/transformeres. 
Her er ingen kulturhistoriske verdier igjen. Tomta 
ligger langs Smia og stadions langfasade mot 
øst, og merkeverkstedets nordlige fasade. Fra 
Trosvikstranda ses Administrasjonsbygget over 
merkeverkstedet. 

Området tenkes utviklet som park og byrom, og 
vil være kulturbærende i form av at siktlinjer mot 
kulturminner ivaretas, og at elvepromenaden og 
dermed elverommet forsterkes.

Området kan utvikles/fortettes/transformeres. Her 
er ingen kulturhistoriske verdier igjen. Tomta ligger 
langs Bjølstad gårds nordvestside, Slippens sydside 
og administrasjonsbyggets parkområdes østside.

Mht høyder og volumetri på ny bebyggelse 
bør konsekvensene for ovennevnte elementer 
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12 Stor A/B

undersøkes gjennom et visuelt materiale i form 
av oppriss samt volumstudier, evt diagrammer 
som belyser fjern- og nærvirkning, og som drøfter 
bebyggelsens konsekvenser for de kulturbærende 
elementene (feks i planbeskrivelse v/regulering).

Her er ikke rom for større endringer. Gårdstunet har 
stor verdi i seg selv, og bør bevares. Bygningenes 
eksteriør og hovedstruktur er i stor grad bevart, og 
ny bebyggelse innenfor delområdets avgrensning 
anbefales ikke, med unntak av enkelte ombygginger 
innenfor samme struktur. Gårdstunet har en 
prominent plassering i Fredrikstad og er en en viktig 
kulturbærer for Kråkerøy og byen. 

11 Slippen

Bjølstad 
gård

Liten V

Middels/stor Middels C IV Bebyggelsen innenfor området er ombygget, men 
området kan tåle noe fortetting innenfor samme 
struktur. Det foreslås at områdets hensynsfulle 
tilpasning til naboene videreføres ved evt. 
ombygging/fortetting.
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