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Oppdragsbeskrivelse 

Det pågår en plansak for å utvikle den vestre del av Marnetvika hvor Fjeldskilen sagbruk ble etablert 
ca 1900. https://www.fredrikstad.kommune.no/kontakt-oss/organisasjon/om-
kommunen/planer/reguleringsplaner/reguleringsplaner-under-arbeid/marnet-marine-park---forslag-
til-detaljregulering/ Intensjonen er å bygge ut med fritidsbebyggelse. I planprosessen har det 
kommet ønske om en grundigere utredning av kulturminneverdiene, tilstand på eldre bebyggelse og 
muligheten for å kombinere ønsket utvikling med vern.  
 
Utdrag av referat fra regionalt planmøte 18.06.2019 
Kulturmiljø; Opprinnelig spilte prosjektet på det som allerede stod der. Det har etter 
hvert blitt større og ikke lenger referansene fra lokal byggeskikk. 

 Industri har andre dimensjoner, og denne skalaen og dimensjonene kan ikke 
legges til grunn for et “bolig-/fritidsprosjekt”. 

 Det er utbygger som skal besørge registrering og vurdering av eksisterende 
bebyggelse som danner grunnlag for vurdering av bygningshistoriske verdier. 

 Munkepussbygget er utvidet i flere omganger, men det gamle murbygget må 
utredes spesielt. Det er skiftet vinduer på deler. Selve bygget ser stabilt ut. 

 Byggene langs vannet må vurderes, det er uenighet om hvor dårlige de er. Det må utredes. 
 Det er enighet om bygget midt på plassen kan rives. 
 Det har ikke vært kontakt mellom byantikvaren og fylkeskonservatoren i denne saken. 

 
Denne rapporten tar sikte på å presentere anleggets kulturhistorie og gi en vurdering av verdien til 
kulturmiljøet, maskinhuset, lagerhuset og eventuelt andre verdifulle elementer i planområdet. 
Videre er det gjort en forenklet tilstandsvurdering med vekt på vurdering av mulighetene til 
istandsetting og videre bruk av den historiske bebyggelsen. Rapporten peker også på andre verdier i 
kulturmiljøet og muligheten for å gjøre avbøtende tiltak ved å ivareta disse. 
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Kart over omrdået 2019 (Finn.no) Gjeldende plan. Formål industri og småbåthavn. Vedtatt 
17.12.1987. (Fredrikstad kommune) 
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Bevaringsstatus 

Ingen av bygningene på eiendommen har pt formelt vern. I gjeldene regulerignsplan fra 1987 er 
boligene til bestyreren og arbeidere som ligger ca 700 meter fra produksjonsanlegget regulert til 
bevaring, mens industriutvikling ble prioritert på vestsiden av Marnetvika. Det er nå signalsiert fra 
Østfold fylkeskommune og Byantikvaren i Fredrikstad kommune at det er behov for å gjøre en ny 
vurdering av bevarignsverdiene i planområdet. Det er særskilt pekt på maskinhuset i tegl og det store 
lagerhuset. 

 

Bebyggelseshistorie 

Fjeldskilen bruk går tilbake til 1898 da Jac. Wessmann kjøpte eiendommen i Marnetviken og begynte 
planleggingen av virksomheten. Fra 1900 var virksomheten i gang. I de første årene som tradisjonelt 
sagbruk med produksjon av plank, konstruksjonsvirke og høvellast. Her foregikk hele prosessen fra 
tilfløtet rundtømmer til eksportklart virke. Fra mellomkrigstiden av var ikke de internasjonale 
konkunkturene de beste for denne virksomheten og aktiviteten sank. Driften ble nedskalert til 
produksjon i mindre skala og trelastutsalg.  

Omkring 1970 ble Marnet A/S etablert med produksjon av ferdighytter og garasjer som 
foretnignside. Eksport av foredlet trelast ble igjen en hovedvirksomhet. Parallelt ble anlegget bygget 
ut med marina og kiosk. Det var også på et vis på historisk grunn. I 1947-49 ble det produsert 
båtmotoerer her og på 1960-tallet holdt et skipsmaskinverksted til her.  
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Historikk 

Anlegget har hatt mangfoldig bruk. Viktigst i et historisk perspektiv er den tidlige 
sagbruksvirksomheten rettet mot eksport. Det er imidlertid mange interessante småkapitler i 
anleggets historie og ganske sikkert flere enn de som er gjengitt her: 

 Fjeldskilen Bruk, Sagbruk, Høvleri og trelastutsalg, 1898-1970 
 Brødrene Klemsdal motorfabrikk, 1947-49 
 A/S Treimport båndsag for finérproduksjon, ca 1955-1957 
 Asbjørn Langvik shipping, skipsverksted, 1959-1960-årene 
 Uno-X lager for oljeprodukter, 1960- 
 Marnet A/S ferdighytter og hus, ca 1970- 
 Marina og kiosk, ca 1970- 

(Kilde: Øy 1989) 

 

 

Utsnitt av «Rids av Fjeldskilen brug med tomter 1904». Kartet viser de sentrale driftsbygnignene og 
skinnegangene mellom dem. Av bygnignene som sto der i 1904 er bare maskinhuset bevart. Den 
store produksjonsbygnignen er navngitt som «Sagbruk og Høvleri» og tørkeskuret er betegnet som 
«Lagerhus». Lagerhsuet som er tegnet inn ute i vannet er en senere tilføyelse og kan være 
plasseringen av lagerhuset fra 1911 som ble plassert på granittfunadmenter delvis ute i vannet. 
(Thue 2014) 
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Anlegget i full drift tidlig på 1900-tallet. Bygnignene stemmer godt med kartet fra 1904. Bordhuset 
ytterst i vika brant i 1911 og bildet er derfor eldre enn det. Seilskuter ute på fjorden.                         
(Øy 1980, s 126). 

 

Oversiktsbilde tatt før 1911. Røyk fra Fyrpipa. (Thue 2014). 
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Det nye bordhuset er kommet opp. Det er huset som står der i dag. Foto 1912-16  (Thue 2014) 

 

Foto fra samme periode. Fortsatt seilskuter ute i fjorden. Byggene som ligger foran bordhuset er 
overbygde prammer som ble brukt til utskiping av trelasten og lasting over på sjøgående fartøy. 
Antaller prammer og overbygnignene kan bety at de også ble brukt som tørkeskur. I forkant 
trelasttomt til utetørkning av materialer. (Thue 2014) 
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Dampen er kommet til Marnetvika. D/S CIF ble bygget i 1896 og tauer her en fullastet bordpram. 
Bilde etter 1912.  (Thue 2014) 

 

Trelastprammene er borte og virksomheten er nedskalert. Luftfoto 1947 (Finn.no) 
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I mars 1949 brant bruket for andre gang. Denne gang var det sagbruk og høvleribygningen som brant. 
Foto sommeren 1949. Det er ryddet opp etter brannen samme vinter. Lagerhuset og maskinhuset 
står, men uten pipe. Et nytt langstrakt bygg er oppført innenfor Lagerhuset, antagelig for å videreføre 
sag og høvlerifunksjonene. I det følgende kalt Produksjonsbygget. (Thue 2014) 

 

Luftfoto 1963. (Finn.no) 
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Nåværende situasjon. Luftfoto 2017 (Finn.no) 

 

Anleggets kulturminneverdier 

Anleggets har siden 1900 rommet et stort mangfold av virksomheter. Av særlig interesse er den 
første etableringen av Fjeldskilen bruk som var en av de siste bidragene til distriktets rike 
trelasthistorie. Anlegget representerer interessante historier av kulturhistorisk verdi. Det er fysiske 
rester etter mye av aktiviteten, men sporene er i hovedsak fragmenterte og sammenhengene 
vanskelig lesbare. Viktige bygg er tapt i brann og erstattet med nyere bygg med lavere 
kulturminneverdi. 

To bygg fremstår som særlig interessante: Maskinhuset fra ca 1900 og Lagerhuset fra 1912. Andre 
historiefortellende elementer er fortøyningsringene i svaberget utenfor Maskinhuset og 
granittfundamentene til Lagerhuset og langs hele den ytre siden av tangen. På et overordnet nivå er 
anleggets møtet med sjøen også av kulturhistorisk verdi. Beliggenheten var en forutsetning for 
virksomheten. 

  

Sagbruk, høvleri og maskinhus 

Bygningskomplekset med sagbruk, høvleri og maskinhus var kjernen i anlegget. Her foregikk 
hoveddelen av produksjonen med innkjøring av rundtømmer som ble dratt opp fra sjøen med 
skinnegående transport, saget opp, eventuelt høvlet og kjørt ut til tørking og lagring før eksport.  

Maskinhuset var en essensiell del av anlegget. Maskinene ble ikke drevet med vannkraft, men damp 
fra starten av og senere elektrifisert. Trolig var det removerføring fra en hovedmaskin og ut i sag og 
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høvleri. Den høye fyrpipa var en nødvendig del av et slikt maskinhus. Til tross for den høye pipa var 
det antagelig gnister fra fyren som tente brannen i 1911. 

 

Fotografi tatt før 1911 viser anlegget i full drift. Byggene og trelasttomtene var forbundet med 
skinneganger. Disse bygningene sto i hovedsak frem til brannen i 1959. Pipen ble antagelig revet 
tidligere. (Thue 2014) 

 

Et tidlig bilde av maskinhuset med oljehuset i forgrunnen. Bygnignen er allerede forlenget mot 
nordvest, men står fortsatt uten puss og uten gjemurte vinduer. Før 1911 i følge Thue. Bildet viser at 
tilbygget er nesten like gamelt som hovedvolumet. (Thue 2014). 
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Luftfoto fra 1947 viser situasjonen før brannen. Pipen ser ut til å være revet allerede. De hvite flatene 
i hver ende av sagbruket er vanskelige å tolke. (Finn.no) 

 

Luftfoto fra 1963 med bygningene som ble oppført etter brannen. Maskinhuset er intakt og er bygget 
til med et volum for trafo ved siden av gavlen mot sør. (Finn.no) 
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Sagbruk og høvleri fasade mot sjøen. Bildet trolig tatt 1910-20. Hele trebynignen gikk tapt i brannen i 
1949. (Thue 2014) 

 

 

 

Maskinhuset slik det står i dag. Ut fra et fotografi fra 1986 som viser den hvite fasaden kan vi anta at 
munkepussen kom på sent 1970-tall eller tidlig 1980-tall. 
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Maskinhus med tilbygg, skjematisk oppmåling av grunnplan, 2019. Gamle tilbygg i tegl, forlengelse mot nordøst 
og trafo i sørvest, og nyere tilbygg kun vist som omriss av ytre volum. 

Antikvariske verdier og tilstand maskinhus 

Maskinhuset er den eneste av de tidlige bygningene fra denne delen av anlegget som er bevart. Den 
har derfor særlig interesse og det er gjennomført en tilstandsvurdering, nivå 1 (basert på visuelle 
observasjoner) av de sammenbygde huskroppene. Begge byggetrinn har høy bevarigsnverdi og bør 
behandles samlet. 

Bygget har forholdsvis ny taktekking med korugerte stålplater. Det ser ikke ut til å være aktive 
taklekasjer. Takkonstruksjonen er et lett fagverk av stål bestående av klinkede sperrebind og åser. 
Taker er trolig underdimensjonert etter dagens krav til snølaster, men kan bevares og om nødvendig 
supleres for å øke bæreevnen. 

  

Takets fagverk er en slank klinket stålkonstruksjon. 
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Veggene er bærende teglsteinskonstruksjoner med ensteins tykkelse. Veggene er ikke isolert, men 
eksteriøret er påført en tykk, sementbasert «munkepuss» på sent 1970-tall eller tidlig 80-tall. Denne 
pussen er hverken teknisk eller estetisk heldig. I partier er den skallet av, men generelt ser den ut til å 
sitte godt. Det må gjøres prøver for å se om den lar seg fjerne uten å skade teglsteinens brannhud. 
Det kan også være eldre skader på teglsteiene som er årsaken til at den ble pusset. Det vil i så fall 
ikek være tilrådlig å la muren stå upusset. Den kan om nødvendig påføres en tynn slemming basert 
på KC eller hydraulisk kalk. Slemmingen kan farges teglrød og vil på den måten gi tilbake mye av det 
opprinnelige preget. 

  

Parti fra langfasaden med avskallet puss viser at det er behov for å spekke om fugene og at en del tegl har 
skader i brannhuden som tilsier at den bør slemmes etter at pussen er hugget ned.  Veggparti inne i 
trafotilbygget er opprinnelg yttermur og viser oppbyggingen av basen. 

Murveggene er en del endret. I langfasaden er totalt fire vinduer og en inngangport igjenmurt. I 
veggen mot sagbruket er det tatt ut en del nyere åpninger. I nordenden er det bygget til et volum 
som blant annet huser en trafo. Bak den opprinnelige pipen er det etter at den ble revet satt inn en 
kjøreport. De sekundære åpnignene kan enten benyttes videre eller gjenmures med teglmurverk av 
historisk karakter. De gjenmurte åpningene i fasaden kan om ønskelig åpnes og stålvinduer av 
historisk type kan settes inn. 

     

Fasaden har originale støpejernsvinduer, men har fått en senere sementbasert «munkepuss». Terregnet går 
opp på teglmuren og bør senkes inn mot bygnignen for å redusere fuktopptak fra grunnen. 
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6 originale stålvinduer er bevart. De er en viktig del av det arkitektoniske uttrykket og har høy 
bevarignsverdi. For å bedre U-verdien kan de suppleres med innvendige varevinduer med isolerglass. 
De to nyere vinduene i tilbygget har ikke samme kvalitet og kan med fordel erstattes med 
støpejernsvinuder. 
 

    

Gjenmurt dør- og vindusåpning i vestre langvegg. 

Innvendig består bygningen av to store rom; hovedvolumet og tilbygget, med noen mindre rom i 
mellom. Det er lagt en lav himling og over himlingen er det et stort loftsvolum. Det knytter seg ikke 
særskilte kulturhistoriske verdier til nåværende planløsning. Rommene kan både åpnes ytterligere 
eller deles opp med lettvegger etter behov. Det er også mulig å fjerne himlingen for å synliggjøre 
konstruksjonene og få frem en fin romvirkning. 

  

Kulturminneverdier sagbruk, høvleri og maskinhus 

Sagbruk og høvleri fra 1900 gikk tapt i brannen i 1949. De ble erstattet med ny bebyggelse på 1950-
tallet. Denne bebygelsen har ikke vesentlig kulturminneverdi siden den hverken er knyttet til den 
historiske sagbruskdriften eller har særlige arkitektoniske kvaliteter. Tilstanden fremstår også som 
dårlig, uten at vi har gått nærmere inn på den. 

Bygnignshistorien til denne delen av anlegget kan likevel være relevant som inspirasjon for ny 
bebyggelse på denne delen av eiendommen. Både volumer, bygnignsformer og materialbruk kan gi 
inspirasjon til ny bebyggelse som styrker sammenhengen i anlegget. 

Maskinhuset er den eneste bygnignsdelen fra etableringen ca år 1900 som fortsatt er bevart på 
eiendommen. Maskinhuset har betydelig kulturminneverdi som historiefortellende element fra den 
første driften. Den fremstår noe endret, men med viktige originalelementer intakt. Den tekniske 
tilstanden er også tilfredsstillende, uten vesentlige strukturelle svakheter. Bygningen kan tilbakeføres 



17 
 

for å styrke den arkitektoniske kvaliteten og gi karakter til eiendommen. Det er en fleksibel bygning 
som egner seg til ulik type bruk. Det anbefales at maskinhuset reguleres til hensynssone bevaring. 

 

Lagerhus og produksjonshall 

Lagerhuset eller tørkehuset var en viktig funksjon på bruket. Her ble ferdig bearbeidete materialer 
lagt til tørking og lagring i påvente av utskiping. Om det kalles tørkehus eller lagerhus som her, spiller 
liten rolle. Bygningen hadde en dobbel funksjon. En skinnegang førte fra sag og høvleri inn i 
bygningen. Det opprinnelige lagerhuset fra ca 1900 ser ut til å ha vært på èn høy etasje. Det brant i 
april 1911. Antagelig ble det nye lagerhuset oppført samme år. Det er bygningen som står der i dag. 
På grunn av spiss takvinkel og stor bredde er det et stort areal på loftet i tillegg til førsteetasjen. 

 

Lagerhuset fra ca 1900 slik det sto før brannen i 1911. (Thue 2014) 

 

Foto 1912-26. Det nye høyloftede lagerhsuet er bygget med store luftrister eller vindusflater i gavlen. 
Åpningen i kledningen er fortsatt synlig på loftet. (Thue 2014) 
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Foto 1912-26, antagelig litt ute i peridoen. Det er montert tre takvinduer som ikke var der da forrige 
bilde ble tatt.  (Thue 2014) 

 

Luftfoto 1947 før sag og høvleri brant. Kjørebanen inn i lagerhuset er intakt. (Finn.no) 

 

Luftfoto 1963. Trolig ble produksjonshallen som er bygget inntil lagerhuset oppført etter at den 
gamle saga brant i 1949, for å erstatte noen av dens funksjoner. (Finn.no) 
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Gavlvinduene i lagerhuset i hvert fall har siden 1980-tallet vært dekket med tjærepapplater som også 
er kledningen på mesteparten av bygget. I forkant den tilbygde produksjonshallen. 

 
Lagerhus, skjematisk oppmåling av underetasje, 2019. Viser store endringer, mye av opprinnelig konstruksjoner 
innvendig, bygd som et system av bjelker og stolper, er fjernet og erstattet med vegger i blokkmurt porebetong 
og etasjeskille av limtrebjelker. Opprinnelig konstruksjon ikke vist, men samsvarer med bæresystemet på loftet. 
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Lagerhus, skjematisk oppmåling av overetasje, 2019. Det aller meste av opprinnelige konstruksjoner og 
materialer i vegger og tak er bevart. 
 
Antikvariske verdier og tilstand lagerhus og produksjonshall 

Produksjonshallen er trolig oppført omkring 1950 og har liten kulturminneverdi. Bygningen 
reprsenterer ikke den tidlige sagbrukshistorien og den har ikke særskilt arkitektonisk verdi. Den er 
imidlertid fundamentert på blokker av Hvalergranitt. Fundamentene kan være en kombinasjon av 
tidligere kaifront og gjenbruk av eldre garnittblokker. Dette fundamentet har uansett verdi og bør 
søkes ivaretatt som en del av møtet med sjøen også i fremtiden. 

Lagerhuset fra 1911 er svært verdifult. Det er det kulturminnet som best formidler den tidlige 
sagbrukshistorien. Som lager og tørkehus hadde det en viktig funksjon i anlegget. Det ligger godt 
eksponert mot sjøen og hart et stort volum som gjør det til et signalbygg. På grunn av det store 
volumet er det et krevene kulturminne å ta vare på. Det er en hovedårsak til at svært få slike bygg er 
bevart. Lagerhuset har derfor særlig interesse og det er gjennomført en tilstandsvurdering, nivå 1 av 
denne bygnigen. 

Taket er tekket med forholdsvis moderne plater av korugert stål. Det synes i hovedsak å være tett, 
men det var ikke regn under befaringen. Under platene ligger det gamle bordtaket. Veggene består 
også av bordkledning som en gang før 1980 har fått en utvendig kledning av korrugert asfaltpapp. 
Denne kledningen har stått seg forbausende godt, men bordkledningen under er i partier skadet. 
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Produksjonshaleln fra ca 1950 har lav kulturminneverdi, men grantitfundamentene med blokker i forband og 
punktfundamenter under fasaden har egenverdi. 

 

 

Lagerhsuet er bygget på granittfundamenter som går ut i sjøen på tre kanter. Det er punktfundamenter som tar 
opp punktlastene i fasaden og bygningens innvendige bærekonstruksjon. Med noen unntak er 
punktfundamentene stabile, uten store skjevheter eller setninger. 
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I etterid er det støpt mellom fundamentene, antagelig da det ble støpt gulv i lagerhuset. 

 

Gavlen mot sjøen viser skader der betonggulvet har blitt undergravet og har rast ut. Den skadde papkledningen 
mot hjørne avdekker fukt- og råteskader i eldre bordkledning. 
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Inn mot den moderne hovedadkomsten ligger kjøreporten. Den har mistet sin funksjon siden terrenget er 
hevet med ca en halvmeter rett utenfor. 

 

Lagerhusets første etasje innenfor den stengte kjøreporten. Endringer i driften har gitt nye delevegger, 
utskifting av original bæring og betonggulv. 
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Original bæring er utvekslet med limtredragere og deler av den store hallen er avdelt med vegger av 
siporexblokker (porebetong). 

   

Dette partiet viser opprinnelig konstruksjon. Bæringen gikk ned på 3 rekker av punktfundamenter på hver side 
av et åpent midtparti i byggets lengderetning. Senteravstanden mellom pilarene er ca 3,8 m, mens bredden på 
midtgangen er nesten det dobbelte. De opprinnelige gulvbjelkene er felt inn i pilarene. Det opprinnelige 
bordgulvet har ligget ca 20 cm høyere enn dagens gulv.  
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Skråstagene fra yttervegg går gjennom etasjeskillet og inngår i takkonstruksjonen. Mange av disse er fjernet i 
første etasje eller kappet på loftet. 

   

Oppå gulvet ligger det for en stor del asfalt. I et parti langs kortsiden mot sjøen er gulvet undergravet 
og har rast ut. Dette påvirker i liten grad bygningens stabilitet, men krever tiltak. Sprekkene viser 
hvordan grunnen mellom granittpilarene har sunket. De høye punktene viser hvor det har stått 
pilarer. 
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Loftsrommet viderefører prinsippet med et åpent trafikkareal i midten. Her er det ingen bæring ned på grunn. 
Tverrbjelken er hengt opp i takverket. Bildet indikerer en skjevsetning med lavt punkt i det sørøstre hjørne. 

   

Takverk med avkappet avstiving som opprinnelgi fortsatte ned mot yttervegg i første etasje. 
Opphengt bæring i stålbånd langs i flukt med møne. 
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Takverket har slanke konstruksjoner med store spenn. Bærende bjelker er 6x6’’, åsene over sperrene 
er 4x4’’. Tilstanden fremstår som god. Ingen synlige tegn til råte i bærende materialer. 
Konstruksjonen er underdimensjonert ihht dagens krav. 

 

Lagerhus, skjematisk oppmåling av bærekonstruksjoner, 2019.  
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På loftet er det første el-anlegget så godt som intakt med ledninger på porselenssneller. 

Bygningen er ikke i kritisk dårlig stand til tross for en del skader og inngrep som har svekket de 
antikvariske verdiene. Det som fremstår som mest dramatisk er det støpte gulvet som er utrast i 
partier. Om bæringen til det gamle bordgulvet hadde vært intakt ville bygningen stått mye bedre og 
hatt et høyere gulvnivå. Retablering av et gulv som hviler på den opprinnelige punktbæringen er 
mulig. 

Den andre vesentlige svakheten følger av partier hvor opprinnelig bæring er fjernet og utvekslet med 
limtredragere. Det påvirker samvirket i konstruksjonen og svekker stabiliteten. Når konstruksjonen i 
utgangspunktet er utført med små marginer kan det være kritisk. 

Disse svakhetene kan utbedres, men skal det gjøres på en måte som ivaretar og helst styrker de 
antikvariske verdiene i bygningen må det gjøres som en tilbakeføring hvor opprinnelige 
konstruksjonsprinsipper reetableres. Det vil være et betydelig arbeid.  

Bygningen har også et betydelig vedlikeholdsetterslep og antatt behov for betydelige reparasjoner av 
kledning, vinduer, kjøreport etc. 

Det er ikke gjort noen vurdering av kostanden ved en restaurering av bygningens konstruksjon og 
fasader etter antikvariske prinsipper, men størrelsen på bygget tilsier at kostnaden vil være 
betydelig. Skal en slik reparasjon kunne finansieres vil det trolig avhenge av at bygningen kan 
utnyttes. Skal kulturminneverdiene ivaretas må de åpne konstruksjonen og romligheten i stor grad 
bevares. Det gjør at bruk til leilighet eller kontor ikke er egnet. Bygningen er best egnet som kaldlager 
som den er bygget til. 

Selv bruk som lager vil aktualisere utfordringen med at bygningen ligger med nåværende gulv på ca 
kote 1,5. Det oversvømmes i dag ved springflo og er ca 1 meter lavere enn kravet ved nybygging som 
er kote 2,5. Selv ved heving av gulv til historisk nivå mangler ca 80 cm på kote 2,5. Heving til sikkert 
nivå vil forvanske hele første etasje og endre romligheten vesentlig. Himlingshøyden er i dag ca 3,8 m 
over asfaltgulvet. Himlingshøyde på 2,8 m vil gi et helt annet rom. 

Lagerhuset har svært høy kulturminneverdi, men bevaring av det vil være utfordrende fordi 
tilstanden krever en betydelig innsats om huset skal settes i stand. Istandsettingen kan neppe 
finansieres ved ny bruk fordi de fleste typer bruk vil svekke de antikvariske verdiene knyttet til de 
åpne rommene og eksponerte konstruksjonene vesentlig. De vil dessuten komme i konflikt med 
kravet om å heve nivået på gulv førsteetasje til flosikkert nivå.  
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Anbefalinger for ivaretakelse av anleggets kulturminneverdier 

Maskinhuset har høy kulturminneverdi og tilfredsstillende tilstand. Det er også godt egnet for ny 
bruk og kan i det kommende planarbeidet reguleres til spesialområde bevaring med bestemmelser 
som ivaretar kulturminneverdiene. 

Lagerhuset har høy kulturhistorisk verdi, men senere endringer, og utfordringen knyttet til ny bruk og 
ivaretakelse av tekniske forskriftskrav gjør det utfordrende å bevare bygget. En mulighet kan være å 
oppføre et nybygg med samme volum som viderefører bygningen som markør av anlegget. For at det 
skal bli vellykket stiller det store krav til et arkitektonisk grep som kombinerer et historiefortellende 
uttrykk med tidsmessig arkitektur med høy egenverdi. Et viktig element om en velger dette grepet er 
hvordan bygningen ligger i sjøen. Selv om terskelhøyden må heves til kote 2,5 pga flomfare bør 
fasaden trekkes lenger ned. 

Granittfundamentene til lagerhuset og produksjonshallen har en egenverdi som bør søkes integrert i 
ny situasjon. 

Møtet med sjøen er et sentralt historisk trekk ved anlegget; svaberg med fortøyningsjern, 
granittfundamenter og bygninger rett opp fra vannet er særtrekk. Denne variasjonen bør videreføres 
og kan være vel så verdifull som en gangbane langs hele sjøfronten. 

 

Fortøyningsjernene i svaberget er et verdifullt mine fra seilskutetiden med stor historiefortellende verdi. 
Sammen med granittfundamentene til produksjonshallen er de viktige elementer i anleggets møte med sjøen. 
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