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NOTAT FRA BYANTIKVAREN I FREDRIKSTAD 
 
SAK: Forslag til detaljreguleringplan for Offisersporten, planid: 01061101 
BEFARING Flere 
DATO 24.09.2019 
TIL: Bygg og reg. 

 
Bakgrunn 
Byantikvaren har siden 2015 vært innvolvert i prosesser knyttet til dette prosjektet. Tiltakshaver har 
vært tålmodig og strukket seg langt på flere vesentlige punkter som plassering, størrelse og 
ambisjonsnivå. Imidlertid gjenstår enda noe før prosjektet kan anbefales. Byantikvaren ber derfor om 
at reguleringplanforslaget justeres før det sendes ut på offentlig høring. Subsidiært at innspillet 
vedsendes høringen og innarbeides i etterkant av høringen. Uttalelsen må også følge saken 
ubeskåret fram til politisk behandling. 
 
Byantikvaren har i flere tidligere møter, referater og innspill redegjort for sine vurderinger. Dette 
gjentas derfor her som et formelt innspill i høringsgruppa.  
 
Status og verdi 
Området er i seg selv og som nabo til Gamlebyen, et høysensitivt kulturminnemiljø med erklært 
nasjonal verdi. Byens marker er innlemmet i Riksantikvarens KULA-register og avsatt som 
hensynssone kulturmiljø i kommuneplan med generell bestemmelse om at tiltak ikke skal “forstyrre 
eller forringe de historiske, arkitektoniske eller andre kulturhistoriske kvaliteter som knytter seg til 
bygninger eller bygningsmiljø.”  
 
En viktig erfaring fra paralleloppdraget var at en viktig verdi med området var opplevelsen av det 
åpne slettelandskapet slik det oppleves og erfares når man går i det. Bygningsvolum, trær og ulike 
lement oppleves annerledes i landskapet enn det man kan lese seg ut fra kart med siktlinjer mv.  
 
Bygningene og landskapet ved Offisersporten er en del av Festningsbyens historie. En historisk 
epoke som er avsluttet. Festningshistorien har røtter tilbake til 1640-tallet og forsvarets kulturminner i 
byen spenner fra 1600-tallet og til de siste tiårene av 1900-tallet. Bygningsmassen er tegnet av 
forsvarets ingeniører og arkitekter. Offisersporten er det siste større yngre anlegget og representerer 
slik ett siste ledd i en lang kontinuitet. Som mange andre forsvarsbygninger, har de også høy og 
tidstypisk arkitektonisk kvalitet og spiller på lag med landskapet de står i.  Så bygningene har verdi 
både i seg selv og som elementer i ett større kulturmiljø og kulturlandskap.  
 
Fylkeskommunen har ønsket at dette området ble innlemmet i områdeplanen for Gamlebyen og at 
endelige beslutninger for nybygg avventer den planprosessen. Fylkeskommunen har også uttrykt klar 
skepsis mot at det bygges noe her overhodet. Fylkeskommunens syn reflekterer områdets høye 
nasjonale og regionale verneverdier. Dette er et viktig signal.  
 
Kommunen og byantikvaren har vurdert det slik at det kan bygges noe her, gitt at områdets 
kulturminneverdier ivaretas. Det vil derfor være viktig å ivareta nasjonale, regional og lokale 
kulturminneverdier. Reguleringsplanen må derfor påse at gjeldende kulturminnefaglige premisser og 
føringer ivaretas. 
 
En tydelig føring fra Riksantikvaren, formulert i ulike policy-dokumenter og forvaltningspraksis, slik 
som Bystrategien, Veileder for NB!-områdene mv., er en vektlegging av at eksisterende byggeskikk 
skal være malen for nybygg i kulturmiljø. Lenge før dette ble etablert som førende prinsipp hos 
Riksantikvaren, var dette allerede etablert som prinsipp for ivaretagelsen av kulturminnemiljøet i 
Gamlebyen og nedfelt i reguleringsplan. Dette betyr at man skal ikke rive viktige deler av historien, og 
det som legges til skal slutte opp om eksisterende byggeskikk i stil, utførelse, volum, detaljering mv. 
Dette betyr at nybygg skal videreføre eksisterende byggeskikk og arkitektur. 
 
Offisersporten er bygget som et militært anlegg, og de to hovedbygningene som står i vinkel, danner 
en tydelig hovedstruktur. Hovedbygningene har en historiserende postmodernistisk utførelse med 
referanser til tradisjonell byggeskikk. Det har formalestetisk og visuelt sett, tunge, jordbundne 
symmetriske og stabile uttrykk. I hjørnet mot nordvest, er det tilføyd et nyfunksjonalistisk anlegg. Det 
framstår som en fragmenterende og noe oppløst og utilpass tilføyelse til hovedstrukturen. 
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Hovedstrukturen kan enkelt avsluttes som et tun. Det vil da være viktig at nybygget oppleves som en 
komplettering av hovedanlegget, og at det ikke bidrar til fragmentering, slik det nyfunksjonalistiske 
anlegget gjør. For at dette anlegget skal oppleves som en naturlig og balansert del av Byens Marker, 
er det avgjørende viktig at den nye bygningen tydelig finner som plass som et avslutttende og 
kompletterende del av anlegget. Det totale utrykket må framstå som samlet, rolig og ikke utfordrende.  
 
Bestemmelsene 
Bestemmelsen slik den er utformet i forslaget, er for løs og gir alt for vide rammer til at man er sikret 
at verneverdiene ivaretas. Bestemmelsen kalles også en estetikkbestemmelse. Den må omformes til 
en kulturminne og kulturmiljø bestemmelse og ha dette som overskrift.   
 
I sum vil dette måtte bety endringer og avgrensinger i bestemmelsene. Følgende må innarbeides, slik 
byantikvaren vurderer det:  
 

- Det eksisterende anlegget skal avsluttes med et likeverdig volum slik at det dannes ett tun, 
dvs. en U. Dette setter størrelsesbegrensninger på nytt hus, dvs det skal være i tilsvarende 
størrelse som det andre bygget.  

- Byggestil, hovedform og karakteristiske løsninger (herunder takform/utstikk, gesimshøyde, 
mønehøyde, symmetri mv.), detaljering,  og materialbruk skal videreføres fra eksisterende 
bygninger. 

- Det skal være gjennomsyn i hjørnet mellom ny bygning og eksisterende bygning som ligger 
på tvers. 

- Tiltaket skal underordnes og tilpasses kulturmiljøet og kulturminnehensynene. 
- Eksisterende kulturminner (dvs bygninger, trær mv.)  skal bevares, (dvs. ikke rives, endres 

eller bygges på) 
- Et mindre tilbygg på badet kan aksepteres (som heis/trappehus mv.), dersom det 

underordner seg eksisterende volum, form og uttrykk. Byggegrensen for badet må reduseres 
betraktelig. Andre tilbygg tillates ikke. 

- Tilbygg på øvrige bygninger tillates ikke. Evnt tilbygninger på nytt bygg, må avgrenses 
tydeligere i reguleringsplanforslaget.   

 
Øvrige forhold til planen 
Flere av disse forholdene behandles flere steder i plandokumentet og de bes tas inn der det er 
relevant. 
 
Planen har en bestemmelse som tilsier at kulturminnemyndighetene skal godkjenne planen. Dette er 
i utgangspunktet selvsagt og i tråd med ordinær planprosess. I en del planer tas det i  bestemmeler 
som at byggetiltaket bare kan godkjennes dersom fylkeskonservator og byantikvar anbefaler 
forslaget. Det bes vurdert og avklart. 
 
Uttalelse slutt: 25.09.19, VL 
 


