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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Fredrikstad kommune for å utarbeide et innspill til 
kommunens arbeid med arealdelen av kommuneplanen for området FMV-Vest. Det er 
utarbeidet et områdeprogram med planfaglige anbefalinger konsekvensutredning, kart og 
retningslinjer samt en plan for fellestiltak og en beskrivelse av gjennomføring i området. 

Rapporten omhandler KU for kulturminner og er utarbeidet av sivilarkitekt Lene Nagelhus, 
kvalitetssikret av Astrid Storøy.  

Kari Kiil har vært oppdragsleder for Asplan Viak. 
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1 SAMMENDRAG 
Det er utarbeidet et planforslag, der en viktig del av planarbeidet har vært å avveie hensyn 
mellom vern og utvikling. Planforslaget skal konsekvensutredes for tema om kulturminner og 
kulturmiljø fordi det er viktige kulturminneverdier som berøres.   

Det er gjort en overordnet vurdering av kulturminneverdier i planområdet på grunnlag av 
foreliggende registreringer og befaring. I kulturminnebasen Askeladden er det ikke 
markert bygninger med kulturminneverdier innenfor planområdet. Kommunedelplan for 
området avsetter en hensynssone H570 på FMV innenfor planområdet, samt markerer 
to bygninger for bevaring. Innenfor planområdet og influensområde er det avgrenset 5 
kulturmiljø som er vurdert med verdi, omfang og konsekvens i tråd med en forenklet KU-
metodikk. Disse er beskrevet nærmere og vist på kart i kapittel 3. Omfang og 
konsekvens er vurdert i forhold til et 0-alternativ, som er gjeldende Kommunedelplan for 
Fredrikstad byområde 2011-2023 (KDP).  
 

 
Figur 1: Diagram for bevaring av kulturminner i planområdet i planforslaget. 

Omfang av planforslaget for fire av kulturmiljøene er primært knyttet til visuell virkning og 
konsekvensen vurderes å være ubetydelig, sammenlignet med KDP.  
 
For kulturmiljø 4 FMV er det direkte konsekvenser for kulturminner. Hovedfokus i 
utredningen er verdier og virkning inne på FMV-området. Her er det tidligere gjort et 
utvalg i forbindelse med KDP-arbeidet, og dette er lagt til grunn i arbeidet med 
konsekvensvurderingen. Området var delvis sjøarealer og åpent jordbruksland frem til 
FMV etablerte seg i 1870. Området er over tid fylt ut og framstår i dag som et stort, åpent 
verkstedsområde med røff karakter. Virksomheten har vært stor og betydelig. Inne på det 
sentrale området for FMV er det særlig interessante tekniske og industrielle kulturminner 
som står i en opprinnelig miljøsammenheng, med bygninger og en rekke industrielle 
kulturminner fra etterkrigstiden. Miljøet er sjeldent og godt bevart, og inngår i en viktig 
helhetlig kontekst. Området inneholder konstruksjoner med spesielt store arkitektoniske 
kvaliteter. Vurderingene er holdt på et overordnet nivå.  
 
Området har en robust karakter, men er sårbart for endringer som medfører at forståelsen 
av helhet og sammenheng i området ødelegges. Det er en grense for hvor mange - og 
hvilke - enkeltelementer som kan fjernes uten at verdien i kulturmiljøet som helhet blir 
sterkt forringet. Kraner, dokk, bedding og sveisehaller har stor verdi i sammenheng med 
hverandre, da de forteller historien om områdets tidligere bruk. Byantikvaren i Fredrikstad 
er opptatt av at vernehensynet som knytter seg til dette kulturmiljøet og enkeltobjektene 
ivaretas som en helhet ved utvikling av området.  
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Planforslaget viser bevaring av område og enkeltelementer på FMV som er i tråd med 
intensjonen i KDP.  

Planforslaget medfører en helhetlig bevaringstanke for FMV og konkretiserer tydeligere enn 
KDP en god og meningsfull sammenheng mellom de enkelte gjenværende kulturhistoriske 
elementene i området. Dette er en forbedring som vektlegges. FMV har en unik kultur- og 
industrihistorie. Utvalgte bygg, landskap og anlegg med kulturhistorisk verdi skal bevares, 
synliggjøres og integreres i ny bruk, slik at denne rike historiske arven blir en del av den nye 
bydelens identitet. I lokalsenteret vil kulturminnene bidra til å skape et interessant og 
annerledes bymiljø.  

På den annen side vil utvikling av verkstedsområdet til en ny bydel medføre forringelse og 
tap/ ødeleggelse av en god del kulturhistorisk materiale (dokken og beddingen), og dette er 
ikke tydeliggjort i KDP. Planforslaget innebærer dermed både positive og negative virkninger 
for kulturminner og kulturmiljø. Enkeltelementer med verdi bevares i en meningsfull 
sammenheng med hverandre, og de kan sammen styrke opplevelsesverdien og fortelle 
historien om FMVs virksomhet i området på en god måte. Det vurderes samlet at endringene 
som foreslås i planforslaget er innenfor områdets tålegrense, også sett i lys av at området 
allerede er avsatt i KDP som et område som skal utvikles.  

Stor verdi og lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-) sammenlignet med KDP 
for Fredrikstad byområde. 

Sammenstilling: 

 Figur 2: Verdikart 

 
Nr 

Kulturmiljø Verdi Omfang Konsekvens kommentar 

1 NB-området Stor Intet Ubetydelig (0) Influensområdet 

2 Åsgårdsvarden Stor Intet Ubetydelig (0) Planområdet 

3 Glombo Middels Intet Ubetydelig (0) Influensområdet, 1 bygning 
innenfor planområdet 

4 FMV inklusive 
sveisehaller, kraner, 
dokk og bedding 

Stor liten 
negativ 

Liten negativ (-) Planområdet 

5 Ballastområdet Middels  Intet Ubetydelig (0) Planområdet 
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1 OM TEMAUTREDNINGEN 

1.1 Avgrensning av fagområdet 

Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner, 
(http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50): 

 Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske 
miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. 

 Begrepet kulturmiljø er definert som et område der kulturminner inngår som en del av 
en større helhet eller sammenheng.  

 Automatisk fredete kulturminner omfatter alle faste kulturminner fra før 1537 og alle 
stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, samt samiske kulturminner eldre enn 
100 år.  

 Kulturlandskap er landskap som er betydelig preget av menneskelig bruk og 
virksomhet. 

Med kulturmiljø menes områder hvor ett eller flere kulturminner inngår som en del av en 
større helhet eller sammenheng. En samlet vurdering av et områdets kulturhistorie, 
kulturminner og tidsdybde, vil danne grunnlaget for avgrensingen av de enkelte kulturmiljø. 
Begrepet kulturmiljø favner den sammenhengen de inngår i.  

Østfold fylkeskommune er rette forvaltningsmyndighet i forhold til kulturminner (automatisk 
fredete/ etterreformatoriske) og kulturmiljø for det aktuelle planområdet. I dispensasjonssaker 
som gjelder kulturminneloven er Riksantikvaren rette myndighet. Byantikvaren har en faglig 
og rådgivende rolle i kulturminnespørsmål.  

1.2 Hensikten med temautredningen 

Hensikten med konsekvensutredningen for fagtema kulturmiljø er å skaffe kunnskap om 
viktige kulturhistoriske verdier innenfor plan- og influensområdet, og virkningen planforslaget 
vil gi for disse.  

Som grunnlag er det hentet inn dokumentasjon basert på tilgjengelige kilder og litteratur. 
Planområdet er befart 06.03.2018, sammen med representanter fra Byantikvaren, 
kommunen og grunneier. Det har vært kontakt med Byantikvaren i Fredrikstad i prosessen. 
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1.3 Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer 

1.1.1 Nasjonale og regionale føringer 

St.meld. nr 16 (2004-2005) "Leve med kulturminner” er fulgt opp med en ny melding St.meld. 
35 «Framtid med fotfeste» (2012-2013). Den nye meldingen omtaler justeringene i 
kulturminnepolitikken, som er viktige for at en skal nå de målene Stortinget har satt. 
Fredingspolitikken skal prioritere helhetlige kulturmiljø, og i større grad ta hensyn til de 
praktiske og økonomiske konsekvensene en freding får for samfunnet. Meldingen er 
retningsgivende for kulturminneforvaltningen i Norge.   

Riksantikvarens NB!-register er en database over byer og tettsteder i Norge med kulturmiljø 
som har nasjonal interesse. Registeret omfatter 75 byer, og angir områder hvor det må vises 
særlige hensyn i forbindelse med videre forvaltning og utvikling. Innlemmelsen i NB!-
registeret innebærer ikke formelt vern, men det gir et grunnlag for angivelse av nye 
hensynsoner etter plan- og bygningsloven.  

I nærområdet til planen inngår ett FMV-område mot elva i NB!-registeret. Det er 2 store haller 
og et administrasjonsbygg som i dag bl.a. inngår i Fredrikstad stadion.  

 

Figur 3: Kartet viser avgrensing av FMV-området som inngår i NB-registeret. det ligger like øst for planområdet. 
Kilde: Riksantikvaren 

1.1.2 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fredrikstad 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Fredrikstad er under utarbeidelse. 
Planen skal styrke kulturminnevernet i Fredrikstad kommune som del av en helhetlig 
ressursforvaltning av kultur- og miljøverdier. Kulturminneplanen skal redegjøre for status for 
kulturminnefeltet og angi nye mål, strategier, rutiner, retningslinjer og tiltak for kommunen 
som lokal utviklingsaktør, forvaltingsorgan og myndighetsutøver. Dette vil bli kommunens 
styringsredskap i kulturminneforvaltningen, og legges til grunn for saksbehandling og vedtak 
som vedrører registrerte kulturminner og kulturmiljøer.    
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1.1.3 Kommunedelplan for Fredrikstad byområde  2011-2023 (føringer for FMV-
området) 

Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 ble vedtatt 16.06.2011. Innenfor 
området avsatt med hensynssone H570_59 i Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 
2011-2023 er det en rekke kulturminner. To bygninger er markert som bevaringsverdig 
bygning i planen (Sveisehall 1 og Sveisehall 2). Bygningene er plassert noe fra hverandre, i 
vinkel, og dette er med på å avgrense området for hensynssonen mot nord og øst. Mot sør 
er området avgrenset sør for dokken, og mot vest avgrenses hensynssonen av sjøen. 
Hensynssone H570_59 (Dokkene og hallene på FMV):  

Området omfatter Sveisehall 1 og 2 og dokken vestover til dokkbassenget. Hallene 
og dokken skal i hovedsak bevares, men kan inngå i ny bruk av området. 

 

Figur 4: Hensynssone i KDP. 

De to industribygningene som i KDP er markert som bevaringsverdige; sveisehall 1 og 
sveisehall 2, er karakteristiske bygninger for FMV-området. I kommunedelplan for 
Fredrikstad byområde 2011-2023 s 11 står det videre: 

Av eksisterende bebyggelse er området rundt tørrdokka, med Sveisehall 1 og 2, 
viktig å bevare som en viktig del av den lokale kultur- og industrihistorie. 
Bevaringstanken er ikke knyttet til funksjon, men mer til bebyggelsens form og 
volumer. En utfordring er å finne program som kan fylle hallene med ønsket 
funksjon og samtidig være økonomisk regningssvarlig. Planen må kunne ha rom for å 
tillate funksjoner som vil kunne bidra til en bevaring av disse hallene. 

 
Sveisehallene, kranene og dokken på FMV er også framhevet i kommunedelplanen under 
tema monumentalbygg, dvs bygninger og anlegg som i kraft av sin historie, lokalisering, 
funksjon og/ eller størrelse er viktige for byens identitet.  Kommunedelplanen angir dette 
byggeområdet for Område 6: 

Byggeområde bevaring; Blandet formål: Næring, bolig, offentlige, allmennyttige 
formål. Området omfatter Sveisehall 1 og 2 og vestover til dokkbassenget. Område 
gis betegnelsen ”byggeområde bevaring” med sikte på at sveisehallene og dokken 
blir en integrert del av en ny bruk, og i all hovedsak bevares som en viktig del av den 
lokale kultur- og industrihistorie. Formålet omfatter i tillegg til bolig f.eks. utdannings- 
og forskningsinstitusjoner, kontor, og restaurant. 

 
I Område 7 sør for dokken tillates blandet formål: Næring og bolig. Området omfatter 
området sør for dokken og videre vestover til ballastplanteområde. Næring omfatter kontor, 
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samt lett industri. Området omfatter også deler i vann. Innenfor området tillates det derfor 
utfyllinger eller installasjoner i vann etter egne retningslinjer. 
 
FMV-området vil kunne bli transformert i betydelig omfang i tiden framover, og utfordringen 
vil være å finne rett nivå på vern. Verneinteressene skal samvirke med andre grep i sentrum 
slik at det samlete resultatet av vern og utvikling tjener byutviklingen.  

1.2 Planprogrammet 
Planprogrammet ble vedtatt i Formannskapet 9.november 2017. Kulturminner er et tema 
som skal utredes. Planprogrammet framhever utfordringer knyttet til biologisk mangfold, 
naturressurser, kulturminner og til balansen mellom utbygging og bevaring sett i et langsiktig 
perspektiv. Å sikre kulturminner, helhetlige kulturlandskap og leveområder for biologisk 
mangfold, kombinerer vern av umistelige verdier for framtida med sikring av frilufts- og 
rekreasjonsområder. Planprogrammet sier følgende:  

 
Fortetting  
Når det gjelder fortettingsproblematikk skal arealplanen gi klare og konkrete 
styringssignaler for utbygging. For å ivareta byen og de enkelte områdenes egenart, 
og samtidig møte krav om arealeffektivitet, er det behov for en fortettingsstrategi. 
Press på arealer sammen med økonomiske og tekniske rammebetingelser for 
utbyggere utfordrer andre viktige verdier. Eksempler på slike verdier er 
landskapsrom og bybilde, felles offentlige rom, estetikk bokvaliteter, grønnstruktur 
og kulturminner / kulturmiljøer.  
 
FMV-vest  
Området omfatter arealene på vestsiden av Værstebrua og er en betydelig 
arealressurs med tanke på Fredrikstads fortettingspotensiale. Arbeidet med området 
vil inngå i arealplanen som eget delprosjekt. Lokalisering av Arena Fredrikstad og vgs 
Frederik II skal innarbeides her. 

 
Hvordan sikrer vi byutvikling og fortetting som ivaretar landskapsverdier, grønne og 
blå verdier, kulturminner, områders egenkarakter, bokvaliteter og estetikk?  

 
Planprogrammet angir at det skal utarbeides konsekvensutredning som skal gi en 
beskrivelse og vurdering av virkningene som planen kan få for ulike tema, blant disse er 
Kulturminner og kulturmiljø.  

Planprogrammet angir ingen avgrensning av temaet eller arbeidsbeskrivelse for utredningen. 
Avgrensning av temaet er dermed gitt iht kap 3.1, ut fra at begrepene kulturminner og 
kulturmiljø er definert i Kulturminneloven.  

I utredningen deles kulturminner og kulturmiljø inn i:  

• Automatisk fredete kulturminner (kulturminner fra før 1537)  

• Nyere tids kulturminner og kulturmiljø 
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2 METODE OG DATAGRUNNLAG 

1.4 Generelt 

Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet, samt en forenklet 
metodikk for vurdering av ikke prissatte konsekvenser beskrevet i Vegvesenets Håndbok 
V712. Retningslinjer i Riksantikvarens veileder (rapport nr. 31-2003) om «Kulturminne og 
kulturmiljø i konsekvensutgreiingar» har vært veiledende i de vurderingene som er gjort.  

Plan- og influensområdet er delt inn i fem kulturmiljø (delområder) som er vurdert hver for 
seg med hensyn til  

 verdi  
 omfang (tiltakets virkning)   
 konsekvens 

Inndelingen av kulturmiljø er i tråd med Riksantikvarens målsetting om å se kulturminnene i 
en større kulturhistorisk sammenheng. Som grunnlag for utredningen er det hentet inn 
dokumentasjon av kulturminner og kulturmiljø. Dokumentasjonen er basert på tilgjengelige 
kilder og litteratur. Det har vært kontakt med Byantikvaren i Fredrikstad og grunneier. 
Planområdet er delvis befart, med fokus på FMV-området.  

Vurderte kulturmiljø i området er presentert i kapittel 3. Kriterier for utvelgelse av 
kulturmiljøene følger Riksantikvarens anbefalinger om at kulturminner har størst verdi i en 
større helhet. Inndelingen av kulturmiljøene synliggjør at kulturminner som enkeltobjekt 
inngår i større kulturhistoriske strukturer som må sees i sammenheng, og som står i en nær 
relasjon til omgivelsene de er en del av. Gjenkjenning og avgrensing av kulturminner er 
basert på en faglig begrunnet vurdering og tolkning av kulturhistoriske spor. Hovedfokus i 
utredningen er knyttet til kulturminner inne på FMV- området. Omfanget av tiltaket for 
beskrevne kulturminner og kulturmiljøer er vurdert ut fra det som anses som planområdets 
influensområde.  

2.1.1 0-alternativet  

 
I konsekvensutredninger skal tiltakets omfang og konsekvens alltid måles opp mot ett null-
alternativ. I denne utredningen er det Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 
(heretter kalt KDP) som er null-alternativet, og som planforslagets omfang og konsekvens 
vurderes ut fra. KDP er beskrevet i kap 1.1.3. Hovedtrekk: 

 Hensynssone for området som omfatter Sveisehall 1 og 2 og dokken vestover til 
dokkbassenget. Hallene og dokken skal i hovedsak bevares, men kan inngå i ny bruk av 
området. 

 Byggeområde bevaring; Blandet formål: Næring, bolig, offentlige, allmennyttige formål. 
Området omfatter Sveisehall 1 og 2 og vestover til dokkbassenget. Område gis 
betegnelsen ”byggeområde bevaring” med sikte på at Sveisehallene og dokken blir en 
integrert del av en ny bruk, og i all hovedsak bevares som en viktig del av den lokale 
kultur- og industrihistorie. Formålet omfatter i tillegg til bolig f.eks. utdannings- og 
forskningsinstitusjoner, kontor, og restaurant. 

 
Gjeldende KDP angir ikke i detalj hvordan bevaring skal skje eller hvordan ny struktur og 
byggehøyder i området skal være. 

 For Ballastområdet gjelder følgende retningslinje: Området vernes som biotop og 
reguleres i forbindelse med regulering av tilstøtende områder.  
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1.5 Plan- og influensområde 

Planområdet er det området som vil bli fysisk berørt av den planlagte utbyggingen, dvs. 
utbyggingsarealer, vegarealer, gater, plasser og kaifront, som er kjent på dette tidspunktet. 

Influensområder er områder der en venter at kulturminner og kulturhistoriske verdier kan bli 
påvirket av tiltakene. Influensområdet utgjør det området som vil bli berørt av tiltaket utenfor 
planområdet. Med berørt menes her direkte inngrep i kulturminner og/eller visuell påvirkning/ 
endring som i vesentlig grad påvirker forståelsen og opplevelsen av kulturminner, tiltakets 
lokalisering og utforming, visuelle sammenhenger, vegetasjon og landskap samt påvirkning 
av støybildet. For å kunne se helheten i den kulturhistoriske utviklingen, og i bevarte 
kulturmiljø i en større sammenheng, er disse områdene omtalt.    

1.6 Kriterier for verdi 

Det første trinnet i konsekvensutredningen er å beskrive og vurdere områdets karaktertrekk 
og verdi. Verdien blir fastsatt langs en glidende skala som spenner fra liten –middels- stor 
verdi.   

Kulturminneloven brede definisjon av hva som er kulturminner og kulturmiljø betyr ikke at alle 
kulturminner eller kulturmiljø kan eller skal vernes. I forvaltningen av kulturminner blir det lagt 
vekt på at mangfoldet av kulturmiljø og kulturminner skal tas vare på, og at et representativt 
utvalg skal prioriteres for vern. Det skal legges vekt på kulturhistoriske sammenhenger 
fremfor enkeltobjekt.  Grunnlaget for å verne kulturminner og kulturmiljø er at de har verdi 
som kilde til kunnskap, som grunnlag for opplevelse og som ressurs for bruk.   

Kilde til kunnskap: Ved vurdering av et kulturminnes kunnskapsverdi skal representativitet, 
sammenheng/ miljø, autentisitet og fysisk tilstand vurderes.  

Grunnlag for opplevelse: Menneskene opplever kulturminner og kulturmiljø på hver sin 
måte. Opplevelsene henger blant annet sammen med kunnskap, holdninger, tilknytning til 
stedet og hvilken sosial eller etnisk gruppe en hører til. Kulturminnene er med på å vise 
kontinuitet og endring i det fysiske miljøet og gir stedet karakter.   

Bruksressurs: Mange kulturminner og kulturmiljø er i daglig bruk, og har slik sett verdi som 
bruksressurs i seg selv. I sammenheng med friluftsliv og turisme inngår kulturminnene som 
en del av opplevelsene, og kan dermed også ha en pedagogisk verdi. Kulturminnene er 
derfor en indirekte ressurs som gir grunnlag for næringsutvikling.   

De ulike kriteriene tilknyttet vurderingen av kunnskaps- og opplevelsesverdier kan ofte 
overlappe hverandre. Hvilket kriterium som det blir lagt mest vekt på, er derfor avhengig av 
de aktuelle kulturminnene eller kulturmiljøene. Kunnskapsverdiene blir vektlagt ved 
vurderinger av nasjonale interesser.    

Verdivurderingen er holdt på et generelt nivå. Fornminner er automatisk fredet etter 
kulturminneloven, og har sammen med vedtaksfredete kulturminner per definisjon stor verdi. 
Alle vurderinger er tilpasset nivået på planoppgaven som skal besvares på et lokalt 
kommuneplannivå og kjent KU-metodikk som nevnt over, og vurderes samlet for hvert 
kulturmiljø.   
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Tabell 2-1. Kriterier for verdisetting kulturmiljø  [1, s.180]. 
 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Fornminner / 
samiske 
kulturminner 
(automatisk fredet) 

Vanlig forekommende 
enkeltobjekter ute av 
opprinnelig kontekst. 

Representativ for epoken / 
funksjonen og inngår i en 
kontekst. 

Steder det knytter seg tro / 
tradisjon til. 

Sjeldent eller spesielt godt 
eksempel på epoken / 
funksjonen og inngår i en 
viktig kontekst. 

Steder av regional eller 
nasjonal betydning som det 
er knytte tro / tradisjon til. 

Kulturmiljøer knyttet 
til primærnæringene 
(gårdsmiljøer / 
fiskebruk / småbruk 
og lignende) 

Miljøet inngår i en lokal 
sammenheng men ligger 
ikke i opprinnelig 
kontekst. 

Bygningsmiljøet er vanlig 
forekommende eller 
inneholder bygninger som 
bryter med tunformen. 

Inneholder bygninger av 
begrenset kulturhistorisk 
/ arkitektonisk betydning. 

Miljøet er viktig i en regional 
sammenheng. 

Enhetlig bygningsmiljø som 
er representativt for 
regionen, men ikke lenger 
vanlig og hvor tunformen er 
bevart. 

Inneholder bygninger med 
kulturhistorisk / arkitektonisk 
betydning. 

Miljøet er viktig i nasjonal 
sammenheng. 

Bygningsmiljø som er 
sjeldent eller særlig godt 
eksempel på epoken / 
funksjonen og hvor 
tunformen er bevart. 

Inneholder bygninger med 
stor kulturhistorisk / 
arkitektonisk betydning. 

Kulturlandskap 

Kulturlandskap med få 
kulturhistoriske spor. 

Kulturlandskap som 
inneholder flere 
kulturhistoriske spor som 
ligger i en kontekst. 

Sjeldent / godt bevart 
kulturlandskap av nasjonal 
betydning. 

Kulturmiljøer i 
tettbygde områder 
(bymiljøer, tettsteder 
etc.) 

Miljøet er vanlig 
forekommende eller er 
fragmentert. 

Inneholder bygninger som 
har begrenset 
kulturhistorisk betydning. 

Enhetlig miljø som er 
representativt for epoken, 
men ikke lenger vanlig. 

Inneholder bygninger med 
arkitektoniske kvaliteter 
og/eller kulturhistorisk 
betydning. 

Enhetlig miljø som er sjeldent 
eller særlig godt eksempel på 
epoken. 

Inneholder bygninger med 
spesielt store arkitektoniske 
kvaliteter og/eller av svært 
stor kulturhistorisk 
betydning. 

Tekniske og 
industrielle 
kulturmiljøer 

Miljøet er vanlig 
forekommende og ligger 
ute av kontekst. 

Inneholder 
konstruksjoner uten 
spesielle arkitektoniske 
kvaliteter. 

Miljøet er representativt for 
epoken og ligger i 
opprinnelig kontekst. 

Inneholder konstruksjoner 
med arkitektoniske kvaliteter. 

Miljøet er sjeldent og et 
spesielt godt eksempel på 
epoken og inngår i en viktig 
kontekst. 

Inneholder konstruksjoner 
med spesielt store 
arkitektoniske kvaliteter. 

Andre kulturmiljøer 
(enkeltbygninger, 
kirker, parker og 
lignende) 

Miljøet er vanlig 
forekommende og/eller 
fragmentert. 

Bygninger uten spesielle 
kvaliteter. 

Miljø som er representativt 
for epoken, men ikke lenger 
vanlig. 

Inneholder bygninger / 
objekter med arkitektoniske / 
kunstneriske kvaliteter. 

Miljø som er sjeldent og/eller 
et særlig godt eksempel på 
epoken. 

Bygninger / objekter med 
svært høy arkitektonisk / 
kunstnerisk kvalitet. 

 
Håndbok V712 sine kriterier for vurdering av et enkeltområdes verdi er gjengitt i tabellen 
over.  
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1.7 Kriterier for omfang (påvirkning) 

Omfangsvurdering er et uttrykk for hvor store negative og positive endringer det aktuelle 
tiltaket vil medføre for hvert delområde. Omfanget vurderes ut fra en referansesituasjon 
(nullalternativet).  

Vurderingen bygger på kunnskap om verdiene i delområdene, kunnskap om tiltakets fysiske 
utforming og hvordan tiltaket påvirker verdiene i delområdene. Omfangsvurderingene 
begrunnes. Omfanget angis på en glidende skala fra stort negativt til stort positivt omfang.  

Figuren under angir de ulike kategoriene som omfangsvurderingen kan deles inn i. Ved en 
positiv vurdering skal det tas stilling til om tiltaket fører til noe forbedring, forbedring eller stor 
forbedring for et delområde. Ved en negativ vurdering skal det tas stilling til om tiltaket vil 
føre til noe forringelse, forringelse eller ødeleggelse for et delområde. 

 
Figur 2-1. Skala for vurdering av omfang. Skalaen er glidende og pilen skal flyttes oppover eller nedover for å 
nyansere omfangsvurderingen. Pilen illustrerer graden av påvirkning på delomådet. 

Inngrep som utføres i anleggsperioden inngår i omfangsvurderingen dersom de gir varig 
endring av delområdet. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat. Som 
regel vil det bli gjort tiltak på avlastet veg når en ny veg skal bygges.  

I vurderingene av omfang og konsekvens ligger også en vurdering av hvor sårbare 
kulturminnene er. Sårbarhet er et mål på kulturminnenes og kulturmiljøenes evne til å holde 
på grunnleggende og verdifulle egenskaper mot ulike typer påvirkning. Påvirkninger kan 
være direkte eller indirekte, reversible eller irreversible, og kan skyldes flere forhold, for 
eksempel fysiske tiltak, klimatiske forhold for forurensing, ødeleggelser forårsaket av 
bevisste og ubevisste handlinger hos folk.  

1.8 Kriterier for konsekvens 

Med konsekvens menes fordeler og ulemper det definerte tiltaket vil medføre i forhold til 
nullalternativet. Konsekvens angis på en 9-delt skala fra meget stor positiv konsekvens til 
meget stor negativ konsekvens. I tillegg er det anledning til å bruke trinnene mellom de ni 
kategoriene, for eksempel «stor/meget stor». 
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Figur 2-4. Konsekvensviften (til venstre) og konsekvensskalaen med symbol og fargebruk. (Statens vegvesen, 
Handbok V712). 

1.9 Datagrunnlag 

Som grunnlag for utredningen er det hentet inn dokumentasjon av kulturminner og 
kulturmiljø. Dokumentasjonen er basert på kjent, tilgjengelige kilder og litteratur deriblant 
Askeladden og SEFRAK-registeret, samt NB-registeret. Tidligere DIVE-analyser for 
Trosvikstranda og Holmen er benyttet som underlag for beskrivelse av historisk utvikling. 
Viktig kunnskapsgrunnlag er også innhentet fra notater vedr kranene i området, for eksempel 
Kranutvalgets innstilling, utarbeidet av Byantikvaren i Fredrikstad. 

Planarbeidet er basert på vedtatt planprogram 9.11.2017, vedtatt byområdeplan fra 
16.06.2011. I tillegg er mulighetsstudier for FMV benyttet som underlag. 

1.10 Usikkerhet og datakvalitet 

Vurderingene i konsekvensutredningen for kulturminner og kulturmiljø er gjort på et 
overordnet nivå og ut fra generelle og prinsipielle vurderinger i skisseforslaget.  

Plannivået gjør at flere av vurderingene og konklusjonene er holdt på et overordnet nivå, 
men likevel gode nok til å gi en trygg indikasjon på konsekvenser forbundet med 
planforslaget. Eventuelle usikkerheter ved utredningen, knyttet til f.eks. datagrunnlag og 
metodikk vil være: 

 Behovet for kulturminnelovens § 9-registreringer er ikke endelig avklart, men det 
forutsettes at det ikke er spor under bakken eller marine kulturminner under vann i et 
område som har vært bebygget og benyttet over en lang tidsperiode. Det kan likevel 
ikke utelukkes at det kan finnes ukjente kulturminner i planområdet.   

 Usikkerhet rundt registreringer, tiltaks- og anleggsbeskrivelse og dermed verdi-, 
omfangs- og konsekvensvurderingene.  
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3 BESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 

3.1 Kulturhistorisk utvikling  

Fortid-1860 Jordbruksbygd og handelsvirksomhet 

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.  
Gjennom hele middelalderen var det tekniske nivået i jordbruket svakt og produktiviteten 
liten. Bosetningen spredte seg utover det som i dag er dyrka mark i bygdene.  
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 strie strømmen på østsida medførte 
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 bygget 
opp igjen flere ganger, og befestet fra midten av 1600-tallet. Festningsbyen ble bygget for å 
verne landet mot svenskene og bestod av Kongsten 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. 

Allerede på 1500-tallet var det etablert et ladested i Gresvikfloa. Når Fredrikstad blir etablert 
på østsiden av elva i 1567, førte det til økt skipstrafikk og handelsaktivitet oppover 
Vesterelva. Denne trafikken og de gode havneforholdene langs elva, førte til en 
oppblomstring av handelsvirksomhet fra elvemøtet og opp forbi Evja. I 1730-åra blir dette en 
formelt godkjent forstad. Bebyggelsen på vestsiden av elva (Trosvikstranda/ Holmen) 
begynte å vokse, men gamle kart viser at det er lite bebyggelse på det som i dag kalles 
FMV-tomta.  

      
Figur 2: Kart som viser Trosvikstranda fra 1795. På denne tiden var det noe spredt bebyggelse på FMV-siden, 
men ikke noe av dette finnes i dag. Kilde: Byantikvaren i Fredrikstad. 
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1860-1960 Industri og arbeidersamfunn  

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 industribyer med sagbruksindustri, teglverksindustri og senere 
skipsbyggingsindustri. Senere fikk også steinindustrien, den mekaniske verkstedindustrien 
og kjemisk industri stor betydning for Fredrikstad. Byens folketall ble mangedoblet i løpet av 
1800-tallet, og bymessig bebyggelse spredte seg til tilgrensende strøk i nabokommunene.  
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 av 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 bjelker som ble eksportert, men fra 1860-
tallet ble mer og mer av trevirket foredlet i byen og distriktet. Mesteparten av eksporten ble 
etter hvert skåret og høvlet plank, og byen fikk navnet «Plankebyen».  

 

Figur 3: Holmen 1860 fotografert fra St. Hansfjellet. FMV i bakgrunnen til venstre.  
Evja renner ut i Vesterelva tvers ovenfor FMV. 

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.  
Fredrikstads trelasthandlere hadde på slutten av 1800-tallet opparbeidet seg en ledende 
stilling i sagbruks- og høvleriindustrien i landet. Verftsindustrien var representert ved 
Trosvikstrandas vestre Værft som på 1860-tallet drev med reparasjon og bygging av skuter. 
P.B. Andersens jernstøperi og mek. verksted ble etablert på Trosvikstranda i 1880. Ideal 
Mek. Verksted ble etablert på omtrent samme tid. Byens infrastruktur ble videreutviklet. I 
1874 begynte byggingen av jernbanelinjen. Byen fikk elektriske gatelys ved århundreskiftet. 
Etableringen av ny industri i området førte med seg økt tilflytting av arbeidskraft, og fra 1916 
var det akutt boligmangel. Krigen førte med seg mangel på brensel og matvarer, med 
påfølgende prisstigning og rasjonering. Kullmangel førte til innskrenkinger i flere bedrifter og 
dermed økt arbeidsledighet.  
 
Bedriften 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. 
Etableringen skjedde blant annet med utgangspunkt i virksomheten ved Myrens verksted i 
Kristiania. Allerede i 1873 hadde FMV levert sitt første dampskip, og rundt århundreskiftet 
var skipsbygging en betydelig del av virksomheten. Da sysselsatte bedriften 400 mann, og i 
1909 var FMV blitt den syvende største arbeidsplassen i Norge.  
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Figur 4: FMV-området 1947. I området er det utstrakt virksomhet, men utfylling i sjøen er  
begrenset sammenlignet med dagens situasjon. Kilde: 1881. 

1960-i dag Byen i endring 

FMV-området ble utviklet videre utviklet. På 1970-tallet var FMV en av landets største 
arbeidsplasser, med over 2000 arbeidsplasser.  

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.  

I 1981 fikk Moss Rosenberg Verft aksjemajoriteten i FMV, og virksomheten ble mer innrettet 
mot offshoreindustrien. I 1987 ble virksomheten på FMV avviklet. I 1998 ble store deler av 
tomteområdet og bygningene solgt til to ulike firmaer; Værste AS og Jotne AS, noe som har 
ført til revitalisering av og ny bruk av bygningene. Fredrikstad stadion er bygd på deler av det 
gamle verftsområdet på Kråkerøy. Området huser også Fredrikstads sykepleierhøyskole. En 
del bygninger og kraner har blitt stående som et tydelig minne over en viktig bedrift i 
Fredrikstads industrihistorie. Værstebrua over Vesterelva ble åpnet i juni 2011.  

 
Figur 5: Foto fra 1978 viser stor aktivitet i området Hele den viktige infrastrukturen med beddingen,  
dokk og bebyggelse er etablert. Utfylling på en tidligere grunne i sundet er etablert. Kilde: 1881. 
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3.2 Verdivurdering 

Innenfor plan- og influensområdet er det i alt definert fem kulturmiljø som er gitt en verdi ut 
fra lokal, regional og nasjonal begrunnelse. Den overordnede beskrivelsen av kulturhistorisk 
utvikling i kapittel 5.1 danner sammen med enkeltkulturminner, kulturminnelokaliteter og 
avgrensende kulturmiljø grunnlag for verdivurderingene. 

1. NB-området. Inntil planområdet ligger ett delområde som er innlemmet i 
Riksantikvarens NB!-register, Del av verkstedområde for FMVs virksomhet med 
administrasjonsbygningen.  

2. Sør for planområdet ligger et trehusområde, Glombo, der en rekke bygninger er 
registrert i SEFRAK-registeret. Ett av trehusene ligger innenfor planområdet. 
Bygningene er vist i temakartet (som SEFRAK-trekanter) 

3. Ett gravminne Åsgårdsvarden (Askeladden ID  42627-1), datering sannsynligvis 
bronsealder-jernalder er automatisk fredet.  

4. Kulturmiljø FMV. Kulturmiljøet utgjøres av FMV hallene med alle omkringliggende 
installasjoner, beddingen og dokken, samt kraner. Ikke registrert i Askeladden eller 
SEFRAK, men angitt med hensynssone i kommunedelplan for Fredrikstad byområde 
2011-2023. 

5. Ballasttomta. Ikke registrert i Askeladden eller SEFRAK. 

Det er ingen registrerte vedtaksfredete kulturminner innenfor plan- og influensområdet. Alle 
kulturminner som er beskrevet er også vist på temakartet/ verdikartet nedenfor. 

 

Figur 6: Temakart/ verdikart. Rødt viser stor verdi, oransje viser middels verdi. 
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3.2.1 Kulturmiljø 1 NB-området (FMV) øst for planområdet 

 
Figur 7: NB!-området. Kilde Askeladden. 

 

 
Kulturmiljøet ligger utenfor planområdet, øst for Værstebrua (fv108), mot elva. Området 
inngår i NB-registeret. Delområdet omfatter et tidligere industriområde med verkstedhaller og 
administrasjonsbygning og park sør i Fredrikstad, i tilknytning til Gamle Beddingvei. Anlegget er 
del av FMV, og har administrasjonsbygg og haller tegnet av rådhusarkitekten Arnstein 
Arneberg. Området omfatter Fredrikstad stadion/ idrettsarealer og er innlemmet i disse. 
Terrenget er tilnærmet flatt. Området er ellers godt beskrevet i NB-registeret.  

Verdivurdering Kulturmiljø 1 NB-området øst for planområdet 

Nasjonale interesser: Skipsbyggingsvirksomheten ved Fredrikstad Mekaniske Verksted har 
hatt en betydelig plass i norsk verftsindustri. FMV var i sin tid byens desidert største 
arbeidsplass, og "værstekællane” som daglig ble fraktet med ”Lørja” over elva var et markant 
innslag i hverdagslivet. De aller fleste i området hadde en eller annen tilknytning til denne 
bedriften. Dette har fremdeles stor betydning for identitetsfølelse og kollektivt minne i 
Fredrikstad, og gjør seg blant annet utslag i oppslutningen om den ny lokaliseringen av 
Fredrikstad Stadion.  

De store hallene med front ut mot elva og den ruvende administrasjonsbygningen på toppen 
satte, og setter, et monumentalt preg på bybildet. Gjenbruk og istandsetting til ny virksomhet 
har gjort det mulig å beholde virkningen av disse store strukturene knyttet til arbeids og 
næringsliv som minnesmerker i et sentrumsnært område. I forbindelse med et tidligere 
reguleringsplanarbeid for området ble de to store verkstedhallene, som strekker seg fra 
Glomma og om lag 200 meter innover i området med en innbyrdes avstand på om lag 80 
meter samt administrasjonsbygningen som ligger dominerende på en tilliggende høyde, 
regulert til bevaring. Industrihallene består av Kjeleverkstedet bygget i 1913, Smia bygget i 
1914 mot øst, og maskinverkstedet bygget i 1916 med siste utvidelse i1957 mot vest. 
Administrasjonsbygget er tegnet av Arnstein Arneberg, og sto ferdig i 1948.  

Dette er eldre bebyggelse knyttet til FMV-området ved elven, som både har en lokalhistorisk 
verdi knyttet til vegen og områdets historie, og som av Riksantikvaren er vurdert å ha 
nasjonal verdi. Bebyggelsen er representativ for tiden, og har en lokal identitetsverdi i et 
område som har vært, og er, under særlig sterk endring.  

Kulturmiljø 1 NB!-området er vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, middels opplevelsesverdi 
og stor bruksverdi.  
Samlet vurdering blir stor verdi.  
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3.2.2 Kulturmiljø 2 Åsgårdsvarden 

 

Dette er et grønt friområde som danner en 
høyde sør for FMV. Nær toppen av høyden, 
på gnr bnr 423/2, ligger en gravrøys som er 
automatisk fredet, Åsgårdsvarden 
(Askeladden ID  42627-1). Datering anslås 
å være bronsealder-jernalder. Det var vanlig 
at gravminner ble lagt på høyder i 
landskapet. Gravrøysen er automatisk 
fredet etter kulturminneloven. 

Figur 8: Åsgårdsvarden markert på flyfoto. Kilde Askeladden. 

Verdivurdering Kulturmiljø 2 Åsgårdsvarden 
Åsgårdsvarden forteller om tidlig aktivitet og bruk av området, før moderne industriutvikling 
preget området, og vitner om stor tidsdybde i området. Kulturmiljø 2 Åsgårdsvarden er 
vurdert til å ha stor kunnskapsverdi og opplevelsesverdi og stor bruksverdi.  
Samlet vurdering blir stor verdi.  

 

3.2.3 Kulturmiljø 3 Glombo  

  

Figur 9:  Kontoret til venstre og bebyggelse i nærområdet, Glombo.  

Sør for planområdet ligger Glombo-området på en tydelig terrengform i landskapet mot 
sundet. Glombo har en rekke SEFRAK-registrerte bygninger. Noen få er meldepliktige, men 
de fleste er fra perioden etter 1850. Bolighusene framstår som ett av Fredrikstads mange 
arbeiderstrøk, og bygningene viser et vidt spekter i alder, type, størrelse og stilpreg.  

En god del hus ser ut til å være intakt, mens noen er endret, til dels sterkt ombygget og har 
liten grad av autentisitet. Glombo har en kulturhistorisk verdi som et helhetlig boligområde fra 
1800-tallet. Det var tidligere en butikk nord i Glombo-området, bygningen er nå transformert 
til bolig. Nord for Glombovegen, helt sør i planområdet ligger en liten trebygning, i SEFRAK-
registeret kalt Kontoret (SEFRAK 0106-4206-001: BOLIGHUS, (KONTORET) GLOMBOVN 
2. KRÅKERØY. - Østfold, Fredrikstad). Dette er et lite trehus som har sin hovedform bevart, 
men der originale detaljer i liten grad er bevart i eksteriøret. Tak er nytt, og det er 
eternittplater på veggene. Bygningen ble iht SEFRAK-registeret oppført som kontor i siste 
kvartal av 1800-tallet, men er nå bolig. Det er lite informasjon om bygningen, men den kan 
ha fungert som kontor for industrivirksomheten. I denne utredningen er det lille trehuset 
vurdert som del av boligområdet Glombo.  
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Verdivurdering Kulturmiljø 3 Glombo  

Glomboområdet forteller om boligbygging (samt butikk) på slutten av 1800-tallet- og 
begynnelsen av 1900-tallet. Området må sees i sammenheng med utviklingen av Fredrikstad 
som helhet og utvikling av industriområdet. Glombo er i dag et rent boligområde. I området er 
det gjort utskiftinger og endringer i bygningsmassen over tid, bl.a. utskifting av vinduer, 
tilbygg mm, som gjør at enkeltbygningene har ulik verdi. Området som helhet har likevel en 
viktig historiefortellende verdi (kunnskapsverdi). Det viktigste ved Glombo er det helhetlige 
miljøet der den gamle, selvgrodde boligstrukturen er bevart med bebyggelse som følger 
terrenget. Dagens bebyggelse viser et vidt spekter i alder, type, størrelse og stilpreg og har 
ulike kulturhistoriske kvaliteter. Bygningsteknisk kvalitet varierer, men boligene oppfattes i 
store trekk å ha bruksverdi. «Kontoret» ligger i dag innebygget av en stor industrihall tett 
inntil bygget mot nord. Nærføring bidrar til at opplevelsesverdien av den lille trebygningen er 
redusert. Det kan ligge originale bygningsdeler bak eternittkledningen, men bygningen 
vurderes å ha liten kulturhistorisk verdi slik den framsto på befaringen. Industrihallen framstår 
som nyere, og den er dominerende i situasjonen.  

Kulturmiljø 3 Glombo som helhet er vurdert til å ha middels til stor kunnskapsverdi, liten 
opplevelsesverdi og middels bruksverdi. Samlet vurdering blir middels verdi.  

 

3.2.4 Kulturmiljø 4 FMV Sveisehall 1 og Sveisehall 2 med omkringliggende arealer 

Området ligger i et havneområdet tilknyttet FMV. Området er avgrenset slik at det følger 
hensynssonen for KDP, og slik at området innlemmer to haller, beddingen og dokken, samt 
sveisdekke/ Solplassen.  

Kulturmiljøet omfatter to større industribygninger, sveisehall 1 og sveisehall 2. Bygningene er 
plassert noe fra hverandre, i vinkel, og dette bidrar til å avgrense området mot nord og øst. 
Mot sør er området avgrenset sør for dokken, som er en viktig del av kulturmiljøet. I dette 
området inngår ulike industrielle elementer og installasjoner samt dokk, bedding og kaikanter 
som viktige elementer i anlegget. Fire kraner inngår i kulturmiljøet  

Anlegget er ikke i bruk med opprinnelig verkstedsfunksjon i dag, men deler av hallene 
benyttes til lager med videre. Det er også etablert annen bebyggelse på det store 
verkstedsområdet, nord og sør for denne sonen, men de øvrige bygningene er ikke forutsatt 
bevart i KDP. 

De to sveisehallene i betong ble reist som moderne industribygg med buede «skalltak» og 
innvendig strekkstag i stål. Det er opplyst at de ble bygd midt på 1950-tallet. Det er store 
glassflater på flere av sidene. Byggene er nevnt i KDP som bygg som skal bevares. De to 
sveisehallene er litt forskjellige, men har samme uttrykk og form, og står i en tydelig 
sammenheng med hverandre. Bygningene står også i en direkte og lesbar opprinnelig 
miljøsammenheng fra den aktive verftsperioden, med bedding, dokk og kraner intakt.  

Skalltak ble populære på store, arealkrevende industribygninger på 1950- og 60-tallet. De 
avløste tannete tak. Buetaket ble valgt fordi det ble ansett for en sterk og lett konstruksjon og 
passet med tidens estetikk. Byggeformen ga mulighet for store spennvidder uten søyler, og 
ble tatt i bruk på flere lagerbygninger og produksjonsbygninger. Imidlertid var løsningen 
tidkrevende og kostbar å forskale, og takformen ble forlatt i nybygg. (Kilde: WikiStrinda).  

Sveisehaller, kraner med krangater, dokk, bedding og kaikanter utgjør viktige 
historiefortellende og identitetsskapende elementer. Anlegget er helhetlig og godt bevart. Alle 
de industrielle elementene bidrar til å fortelle om industrihistorien til FMV, og tidligere bruk av 
området. Både sveisehallene og kranene utgjør viktige signaturelementer og landemerker i 
FMV-området og Fredrikstad.  
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Figur 10: Fra mulighetsstudie (Alt Arkitekter.) Sveisehallene. (Google street view).  

   
Figur 11: Sveisehall 1. Dokken  forgrunnen. Beddingen til venstre. Kranene i området er karakteristiske elementer 
i området. To av kranene i området er vurdert å ha nasjonal verdi, jfr kommunens kranutvalg. 

Verdivurdering Kulturmiljø 4 FMV Sveisehaller med omkringliggende arealer 

Bygninger: Kulturmiljøet omfatter to større industribygninger med buet betongtak som er 
karakteristisk for området og perioden, Sveisehall 1 og 2. Begge er lange og smale og har 
høy grad av autentisitet. Store vinduspartier på flere sider er en tydelig del av 
fasadeuttrykket, og bidrar også til å gi bygningene en lett karakter. Bygningene har klare 
arkitektoniske kvaliteter og formspråk.  

Bygningene har en robust arkitektur, med tydelige arkitektoniske kvaliteter. Både sidevegger 
og særlig gavlveggene har arkitektoniske kvaliteter, og hallene har et potensial til å framstå 
som ikoner for området. Dette er særpreget og tidstypiske bygg med arkitektoniske kvaliteter. 
Bygningene har lokalhistorisk betydning, også fordi de dokumenterer Fredrikstads 
industrihistorie i en større sammenheng. Byggene dokumenterer en viktig utbyggingsfase av 
FMV, og har stor identitetsverdi knyttet til området og stor synlighet i bybildet. 

Sveisehall 1 og 2 har høy grad av autentisitet med bevarte vinduer, porter, fasadedetaljer 
som f. eks takutbygg over dør og klokke på fasaden. Både sidevegger og særlig 
gavlveggene har arkitektoniske kvaliteter, og hallene har et potensial til å framstå som ikoner 
for området i et langsiktig perspektiv. At to slike bygg er bevart i en opprinnelig 
miljøsammenheng er unikt.  

Bygningene framstår som noe slitt. Flere vindusruter ser ut til å være ødelagte og må derfor 
skiftes med nye. Men dette er robuste og fleksible bygninger som har en stor kunnskapsverdi 
og stort brukspotensial til mange ulike funksjoner hvis de settes i stand. Intensjonen i KDP er 
også at bygningene skal bevares og brukes.  

Øvrig bebyggelse innenfor det store verkstedsområdet er vurdert å ha liten kulturhistorisk 
verdi. 
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Figur 12: Fra Sveisehall 1 (fra mulighetsstudie Alt 1 arkitekter). Sveisehall 2 til høyre. 

Små og store installasjoner (bedding, dokk, kraner mm) knyttet til verftsindustrien i 
området har stor historiefortellende verdi og stor opplevelsesverdi og identitetsverdi. 
Elementene kan også ha en viss bruksverdi ved ny bruk av området. Installasjonene inngår 
som en svært viktig del av det samlede kulturmiljøet, og er derfor viktig å bevare mest mulig 
uendret for å forstå områdets funksjoner og sammenhenger, opprinnelige funksjon, bruk og 
miljøsammenheng. Installasjonene har stor opplevelsesverdi men liten bruksverdi. 
Installasjonene inngår som en svært viktig del av kulturmiljøet, og er viktig å bevare for å 
forstå områdets opprinnelige bruk og miljøsammenheng. 

Spesielt vedrørende kranenes verdi: Fredrikstad kommune har opprettet et utvalg som er 
gitt i mandat å utrede hvilke muligheter som foreligger for vern av kranene på FMV-området. 
DNV-GL (det tidligere Veritas) har utarbeidet en tilstands-, tiltaks- og kostnadsrapport. Det er 
også gjennomført møter med kulturminnemyndighet og med Riksantikvar. Kranene er ut fra 
Kranutvalgets rapport (sak 2015/5967) vurdert å ha både lokal og regional verdi. To av 
kranene er vurdert å ha nasjonal verdi. Kranene vil iht Kranutvalget også være viktig som 
ressurs i byutviklingen på FMV-området. De kan skape attraktivitet og virke 
identitetsskapende og inspirere til spennende arkitektur og byrom. Sikkerhet må ivaretas. Fra 
Sluttrapport fra Kranutvalget:  

Nasjonal verdi 
To av kranene er 50 tonns portalkraner levert av Drammensfirmaet Wisbech-Refsum i 
1972. De to andre er en amerikansk modell, 127 tonns portalkraner, lisensprodusert i 
Danmark og levert noe senere.  
 
Wisbech-Refsum var på det tidspunkt av de verdensledende når det gjaldt 
krandesign. I dag er det mellom 5 til 10 slike kraner i drift i Norge. Disse er da 
modernisert i styringssystemer mv. Så vidt vi vet er det ikke igangsatt noen 
bevaringsprosjekter av denne krantypen. Noen mindre krantyper er bevart, for 
eksempel i Trondheim. I Stavanger foregår det et arbeid med å bevare to 23 tonns 
havnekraner av mindre og yngre type fra Stålprodukter As i Molde. Det forventes der 
at havnevesenet bidrar økonomisk. 
 
Wisbech-Refsum kranene fra kranbyen Drammen, representerer både i kraft av sin 
størrelse og tilknytningen til NB! - området som omfatter deler av Fredrikstad 
mekaniske verft, viktig norsk industrihistorie.  
 
I møtet med riksantikvaren ble det derfor anbefalt at man arbeidet videre med å 
forankre dette prosjektet på nasjonalt nivå. Kostnadsbildet ved kranene er også så 
store at det er nødvendig med bred og målrettet nasjonal støtte til prosjektet. 
Viktigheten av å se dette i ett byutviklingsperspektiv ble understreket. 
Saken er også lansert overfor Norsk Kulturminnefond som gir klart utrykk for at 
prosjektet vurderes som viktig. 
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Regional verdi 
Møter med fylkeskonservator har også avklart at det blir sett på som viktig at kranene 
fra Fredrikstad Mekaniske Verksted i Fredrikstad, og «koka» fra Pettersons fabrikker 
blir bevart som viktige tungindustrielle minner i fylket. Det er interesse for å løfte disse 
prosjektene opp til et nasjonalt nivå. 
 
Lokal verdi 
Lokalt har kranene sterk forankring. De er viktige symbolelement og 
landskapsdannende markører som mange har ett tydelig forhold til. Ønsket om å 
bruke kranene aktivt i byutviklingen står derfor sterkt. 
Dette er også drøftet med grunneier blant annet i forhold til mulige plasseringer ved 
dokka.   

Oppsummering verdi: Kulturmiljøet FMV er et helhetlig, sjeldent og et spesielt godt bevart 
eksempel på den industrielle epoken, og enkeltobjektene inngår i en viktig 
miljøsammenheng/ kontekst. Kulturmiljøet inneholder konstruksjoner med store 
arkitektoniske kvaliteter. De to sveisehallene, samt øvrige industrielle elementer utgjør til 
sammen et helhetlig og godt bevart industrielt kulturmiljø, som forteller om industrihistorien til 
FMV, og bruk av området som verkstedsområde.  

Sveisehallene, dokk, bedding og kraner utgjør alle viktige signaturelementer og landemerker 
i FMV-området, og har også identitetsverdi for Fredrikstad. Elementene bør behandles og 
bevares som en kulturhistorisk helhet. Bygningene og øvrige installasjoner står i en viktig 
sammenheng med hverandre og har til sammen en viktig historisk betydning, da de også 
dokumenterer Fredrikstads viktige industrihistorie i en større sammenheng. 

Kulturmiljø FMV Sveisehall 1 og 2 med omkringliggende arealer er vurdert til å ha stor 
kunnskapsverdi og stor identitetsverdi og opplevelsesverdi. Bygningene Sveisehall 1 og 2 
har stor bruksverdi, Samlet vurdering blir stor verdi.  

 

3.2.5 Kulturmiljø 5 Ballastområdet 

Kulturmiljøet omfatter sørvestre del av studieområdet, dvs vestlige deler av Gnr/ bnr 423/2 
og omfatter arealer helt ut til sjøen. Landskapet er relativt flatt. Det er ingen bygninger eller 
fornminner registrert i Askeladden innenfor området. I området finnes det noen fundamenter 
fra en tidligere verftsperiode. Området inngår som en del av en større sammenheng i 
Fredrikstad, med aktivitet knyttet til skipsfart og verftsindustri. Området ble brukt til 
ballastområde, som var en viktig funksjon for å regulere ballast på skip. Det er ingen fredete 
kulturminner registrert innenfor kulturmiljøet. Området er også vist i miljøstatus.no som viktig 
naturtype, og denne avgrensningen er brukt som avgrensning på kulturmiljøet.  

Røds bruk har vært omtalt som “Ballastholmen” helt fra 1700-tallet, og havnevesenet 
satte opp en ballastskjerm her i 1864. Da ble store mengder ballast brakt på land. 
Rundt 1. verdenskrig dannet noen skipsredere A/S Standard Skipsbyggeri som skulle 
bygges på den tidligere ballastplassen. Dette ble aldri ferdig, og betongfundamentene 
som står igjen er restene etter de uferdige slippene. Bortsett fra at bedriften Steene 
stål har ekspandert inn på området i sør er det nærmest et under at denne tomta har 
fått ligge urørt i nærmere 100 år. Det er liten tvil om at Røds Bruk er en av de 
viktigste ballastplassene i landet, noe som er dokumentert i en rekke artikler opp 
gjennom årene. (…) Sitat fra Ouren (1974): “De gamle ballastplassene i Norge er 
etter hvert blitt utplanert og bygget ut til industri, kaianlegg m.m., slik at det ikke 
lenger er noe spor av ballasthagene og deres fremmede flora. De gamle tomtene på 
Røds bruk, derimot, er ennå ikke utbygd og det finnes fremdeles (1973) enkelte 
"fremmede" planter som må ha holdt seg der siden seilskipstiden.” 
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Det ble iverksatt skjøtsel av lokaliteten i 2008 og det ble laget et notat om tiltakene 
Skjøtselstiltakene besto blant annet i fjerning av tre ospeholt som var i ferd med å 
spre seg utover ballastområdet. (fra Naturbase) 
 

Figur 13: Ballastområdet i vest på bildet, viser spor etter verftskonstruksjoner i nordvest.  Kilde: google.com. 
Avgrensning av ballastområdet jfr i Miljøstatus.no til høyre. 

Verdivurdering Kulturmiljø 5 Ballastområdet 
Ballastområdet har en viktig historiefortellende verdi om menneskers bruk av området i 
tilknytning til industri- og skips- og handelsvirksomheten i Fredrikstad. Området har også 
naturverdier og friluftsverdier, og området bør ut fra dette ikke bebygges. Fundamenter har 
en historiefortellende verdi som spor etter tidlig virksomhet i området. 

Kulturmiljø 5 Ballastområdet er vurdert til å ha stor kunnskapsverdi, middels 
opplevelsesverdi og liten bruksverdi. Samlet vurdering blir middels verdi. 

2.2 Sammenstilling verdi 
Flere av kulturmiljøene vurderes å ha stor verdi.  

Tabell: Kulturmiljøene med verdivurdering. 
Nr Kulturmiljø Verdi  

1 NB-området Stor Influensområdet 

2 Åsgårdsvarden Stor Planområdet 

3 Glombo Middels Influensområdet, 
En bygning i 
planområdet 

4 FMV inkl. sveisehaller, kraner, dokk og bedding Stor Planområdet 

5 Ballastområdet Middels  Planområdet 
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3 TILTAKSBESKRIVELSE  

   
Figur 14: Hovedstrategi i planforslaget til venstre, hovedkart fra planforslaget til høyre 

Planforslaget er nærmere beskrevet i områdeprogrammet. Særlige viktige tema som del av 
krav til felles planlegging for FMV området: 

 Konkretisering av bevaring og utvikling av kulturminner; Dokka og Beddingen, bevaring 
av Sveisehall 1 og 2, plassering og bevaring av tre kraner 

 Gatebruk; etablering av bygate fra parkgate i nord, sambruksgater og mest mulig bilfritt 
område 

 Utforming og kopling av diagonal sambruksgate mot rundkjøring på Fv. 108 – Selma 
Nygrens vei 

 Fellesløsninger for parkering, utrede om Dokka bør benyttes som parkeringsanlegg for 
delområdet, og eventuelt flere delområder. Se på mulige nedkjøringsmuligheter til 
anlegget 

 Konkretisering og utforming av Solparken, Solplassen, Sveiseplassen, Beddingen og 
Sveiseparken 

 Konkretisering og utforming av en eller to broer over Dokka 
 Utforming av sammenhengende park- og byromsforbindelser, elvepromenade, samt 

gang- og sykkelforbindelser 
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Figur 15: Prinsipp som viser føringer for kulturminner i planforslaget. 

Noen hovedmomenter som angår kulturminner: 

Åsgårdsvarden: Kulturminnet og sikringssone avsettes med Hensynssone d, H730 i 
plankartet (båndlegging etter kulturminneloven). Ballastområdet sikres som friområde med 
hensynssone. 

FMV Momenter: 

 Hensynssone bevaring inn i plankart (H570) på FMV.  
 Bevaring av Sveisehall 1 og 2 og installasjoner innenfor området sikres i 

bestemmelser og retningslinjer (dokk, bedding, kraner, krangater, «Solplassen» mv). 
Sveisehall 1 og 2 markeres som bygninger som bevares. Sveisehall 1 og Sveisehall 2 
bevares og settes i stand etter antikvariske prinsipper, og gis ny bruk som er tilpasset 
til bygningenes kulturhistoriske verdier. Intensjonen er at bygningenes arkitektoniske 
kvaliteter og autentisitet skal bevares ved utvikling av området. Bevaring av autentisk 
materiale bør være et krav i videre planfaser. 

 Dokken bevares, og videreføres som et vannspeil i området. Opprinnelig form og 
størrelse bør ivaretas og være lesbar i omgivelsene. Dette er viktig for at 
sammenhenger og dimensjonene i området fortsatt skal være tydelige.  
Dokken gis en ny rolle i området som et attraktivt offentlig byrom, og kan dermed 
være et viktig historiefortellende element i området også i framtida. For å få til dette, 
må det åpnes for noen tilpasninger, som vil medføre fjerning av en del autentisk 
materiale på sørsiden av dokken. For å få en best mulig tilpasning til nye 
terrenghøyder og sikre god synliggjøring og kontakt med dokken fra flere sider vil 
Dokk-kanter på sørsiden måtte tas vesentlig ned i høyde. Dokk-kanter på nordsiden 
bør bevares så langt mulig, slik at autentisk materiale her kan videreføres. 
Planforslaget åpner for eventuell ny bruk av dokkrommet til parkering/ park eller 
andre fellesfunksjoner. Det legges til grunn at dette gjøres på en slik måte at det ikke 
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ødelegger lesbarheten av dokken som industrielt kulturminne. Rammer for hvordan 
eventuell ny bruk skal innpasses og utformes må avklares med antikvarisk myndighet 
i senere plan- og byggesaksprosesser.  

 Beddingens vestre del opprettholdes som et åpent skråplan ned i vannet. Den delen 
av Beddingen som bevares, bør være offentlig tilgjengelig. Det anbefales at størst 
mulig del av Beddingen bevares i ny situasjon, minimum vestre del som er markert på 
prinsippkart. Endelig avgrensning av den delen av Beddingen som bevares må 
avklares med antikvarisk myndighet i senere planfaser, gjennom reguleringsplan. Det 
bør ikke fylles ut eller bygges igjen på/ foran Beddingen, dette for å kunne forstå 
Beddingens opprinnelige funksjon i området for sjøsetting av skip. 

 Sveisedekke og høyder på «Solplassen» bevares, ivaretakelse av autentisk materiale 
bør være et krav. Endelig avgrensning av plassen avklares i senere planfaser, 
minimum del som er markert på prinsippkart.  

 Tre kraner med tilhørende krangate bevares på opprinnelig sted (fleksibel plassering 
langs krangaten). Det anbefales at tre kraner bevares og sikres (To med nasjonal 
verdi og en med regional/ lokal verdi). En kran med nasjonal verdi bør bevares på 
hver side av dokken; en på nordsiden og en på sørsiden av dokken.  
Bevaring av tre kraner vil være krevende både økonomisk og praktisk, spesielt 
ettersom kranene og krangate på sørsiden av dokken ligger på et vesentlig høyere 
terrengnivå, og delvis er bygget opp på en betongkonstruksjon. Dersom det skulle 
vise seg at det ikke er mulig å bevare tre kraner, bør det som et absolutt minimum 
bevares to kraner på nordsiden av dokken. Sikring av kranene vil være nødvendig. 

 Øvrige industrielle spor og elementer integreres så langt det er mulig i 
utomhusanlegget. 

 Området bør opprettholde et robust og industrielt preg også etter at området er 
utviklet. 

Det er viktig å påpeke at dersom elementer rives, fjernes eller endres vesentlig, kan viktig 
kunnskapsverdi bli forringet, og verdien i området som helhet vil bli sterkt redusert. 
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4 OMFANG OG KONSEKVENS 
 

1 NB!-området øst for planområdet (FMV) Stor 

OMFANGSBESKRIVELSE: 

Øst for planområdet ligger NB-område for FMV med stor verdi.  

Planforslaget vil ikke gi direkte inngrep i kulturminnet. Det gjør heller ikke KDP. Planforslaget 
kan gi noe visuell påvirkning i noe avstand til kulturminnet, på den andre siden av vegen.  

Planforslaget legger opp til at det ved utvikling av området kan bli en tettere og mer urban 
situasjon nede på flaten enn i dag, dette er i tråd med KDP.  

Intet/ ubetydelig omfang 

KONSEKVENS: 

Stor verdi og intet/ ubetydelig omfang gir ubetydelig konsekvens (0). 
 

Avbøtende tiltak: 

Endelige høyder og utforming av bebyggelsen er forhold som må klargjøres i senere 
planfaser, og disse forholdene vil avgjøre hvordan det nye som tilføres vil virke inn på 
kulturminnet. Det bør legges til grunn at ny bebyggelse skal ha en oppsluttende virkning på 
kulturmiljøet NB-området FMV øst for planområdet.  

Det anbefales at ny bebyggelse i nordøstre deler av planområdet tilpasses høyden på 
Fredrikstad Stadion sine bevarte haller og tar hensyn til dem. Avstand til veg en helhetlig god, 
visuell virkning langs elva bør vektlegges. Dette må planlegges og konkretiseres i senere 
planfaser. 

 

2 Åsgårdsvarden Stor 

OMFANGSBESKRIVELSE: 

Sør for planområdet ligger Åsgårdsvarden på en høyde. Kulturminnet er automatisk fredet og 
har stor verdi.  

Planforslaget vil ikke gi direkte inngrep i kulturminnet.  

Bebyggelse nede på flaten vil kunne gi noe redusert synlighet og opplevelse av kulturminnet 
og landskapsformen som kulturminnet ligger på, sett fra nord (fjernvirkning). Avstanden er 
imidlertid forholdsvis stor, og terrengforskjeller vil dempe virkningen noe.  

Planforslaget viser ikke endelig struktur / høyder. Det gjør heller ikke KDP. På grunn av 
terrengforskjeller vurderes det på dette plannivået at utvikling av planområdet ikke vil påvirke 
kulturminnet Åsgårdsvarden i nevneverdig omfang, sammenlignet med KDP. Det må 
påregnes at det ved utvikling av området kan bli en tettere og mer urban situasjon nede på 
flaten, men dette er i tråd med KDP. 

Intet/ ubetydelig omfang 

KONSEKVENS: 

Planforslaget kan gi noe visuell påvirkning, men ingen direkte påvirkning.   

Stor verdi og intet/ ubetydelig omfang gir ubetydelig konsekvens (0). 
Avbøtende tiltak: 

Ingen avbøtende tiltak foreslås. 
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3 Glombo Middels 

OMFANGSBESKRIVELSE: 

Sør for planområdet ligger Glombo med middels verdi.  

Ett SEFRAK-objekt «Kontoret», er ikke vurdert som en bygning som skal bevares, hverken i 
KDP eller i planforslaget. Bygningen vurderes å ha liten kulturhistorisk verdi. Planforslaget vil 
ellers ikke gi direkte inngrep i småskala trehusmiljø Glombo.  

Utvikling av arealer i sør vil gi visuell påvirkning på Glombo. Planforslaget viser ikke endelig 
struktur i arealer mot sør, men dette kan gi både positive og negative virkninger, avhengig av 
hvordan dette planlegges og konkretiseres i senere planfaser.  

Ut fra foreliggende informasjon vurderes det at planforslaget ikke medfører vesentlige 
endringer sammenlignet med gjeldende KDP for Glombo. Vurdering av endelig visuell 
påvirkning for trehusmiljøet bør vurderes nærmere ved reguleringsplan. 

Intet/ ubetydelig omfang/ må avklares i senere planfaser. 

KONSEKVENS: 

Det må påregnes at det ved utvikling av området kan bli en tettere og mer urban situasjon 
mot Glombo, det er i tråd med KDP. Utvikling kan gi både positive og negative virkninger, 
avhengig av hvordan dette planlegges og konkretiseres i senere planfaser.  

Stor verdi og intet/ ubetydelig omfang gir ubetydelig konsekvens (0 /  
må avklares i senere planfaser 
 

Avbøtende tiltak: 

Det anbefales at ny bebyggelse trappes av i høyde mot Glombo, og at ny 
bebyggelsesstruktur bidrar til å slutte opp om Glomboområdet og tar hensyn til dette. I dette 
ligger f.eks. å vurdere avstand til veg for nye bygninger, vurdere en noe mer åpen struktur og 
lavere byggehøyder mot sør enn i nordre deler av planområdet. Dette må planlegges og 
konkretiseres i senere planfaser. 
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4 FMV inkl. Sveisehaller, kraner, dokk og bedding Stor verdi 

OMFANGSBESKRIVELSE: 

Intensjonen i KDP er at området skal utvikles til en levende bydel, men at enkelte 
kulturhistoriske spor skal ivaretas innenfor området.  Det er tidligere gjort et utvalg i 
forbindelse med KDP innenfor hensynssonen, og det er disse utvalgte elementene som har 
hatt hovedfokus i denne utredningen. Øvrige elementer har en viss historiefortellende verdi, 
men KDP har allerede lagt opp til en transformasjon av området til et urbant bolig og 
næringsområde der noen få, utvalgte kulturhistoriske spor er vektlagt. Ut fra dette ansees 
øvrige elementer å være avklart.  
 
Kulturmiljøet som helhet:  
Planforslaget viser bevaring av enkeltelementer i tråd med intensjonen i KDP. Det vurderes at 
planforslaget i stor grad viderefører disse intensjonene og konkretiserer hvordan dette kan 
gjøres. Planforslaget søker å finne en balanse mellom vern og utvikling. Planforslaget 
innebærer både positive og negative virkninger for kulturminner og kulturmiljø.  
FMV har en unik kultur- og industrihistorie. Utvalgte bygg, landskap og anlegg med 
kulturhistorisk verdi skal bevares, synliggjøres og integreres i ny bruk, slik at denne rike 
historiske arven blir en del av den nye bydelens identitet. I lokalsenteret vil kulturminnene 
bidra til å skape et interessant og annerledes bymiljø. Planforslaget medfører en helhetlig 
bevaringstanke for FMV og konkretiserer tydeligere enn KDP en god sammenheng mellom 
de enkelte gjenværende kulturhistoriske elementene i området. Dette er en forbedring som 
vektlegges.  
 
På den annen side vil utvikling av verkstedsområdet til en ny bydel medføre forringelse og tap 
av en god del kulturhistorisk materiale, og dette er ikke tidligere tydeliggjort i KDP.  
 
Delelementer:  
Sveisehallene bevares, og settes i stand, noe som er i tråd med KDP. Planforslaget 
tydeliggjør bedre enn KDP intensjonen om bevaring av autentisk materiale ved istandsetting, 
og bygningene settes inn i en helhetlig sammenheng og ny struktur slutter positivt opp om 
bygningene. Det vurderes å gi en forbedring for disse kulturminnene. Lite til middels positivt 
omfang for Sveisehall 1 og 2.  
 
Dokken: Det er positivt at dokken gis en ny og viktig rolle i situasjonen, og at dokkens form 
blir lesbar i det nye bylandskapet.  
Transformasjon av dokken med parkering/ park gir inngrep i konstruksjonene som ikke er 
beskrevet i KDP. Dette vil medføre fjerning av autentisk materiale. Bygging i dokken er - ut fra 
et bevaringsperspektiv -  et vesentlig tiltak og en stor negativ endring i seg selv. Endring av 
terrenghøyder mot sør vil også gi store direkte inngrep i kulturminnet. Terrengendringer og p-
kjeller i dokken er store og ikke- reverserbare tiltak, som gir forringelse og tap av 
kulturhistorisk materiale. 
Området har gjennom historien vært preget av ingeniørkunst, noe den nye bruken også vil 
være et uttrykk for. Ut fra alternative muligheter for bruk, vedlikehold og vern av dokken på 
lang sikt i et urbant byområde må det trolig aksepteres at det åpnes for transformasjon til ny 
og alternativ bruk, tilpasset dagens behov. Det er viktig at Dokkens kanter fortsatt blir 
tydelige, slik at opprinnelig hovedform og dimensjoner kan oppfattes. Dette inkluderer også 
dokkens lukkekonstruksjoner i vest.  
Gjeldende KDP beskriver ikke konkret dokkens funksjon i området, eller eventuelle inngrep i 
konstruksjonen. Planforslaget søker å konkretisere dette, og finne en balanse mellom vern og 
bruk av dokken, som medfører at dokken blir videreført som et historiefortellende og 
strukturerende og positivt element i ny situasjon. Vannspeil og park er offentlige funksjoner 
som blir viktige elementer og møteplasser i en bysituasjon. Sammenlignet med KDP og 
vurdert opp mot annen realistisk mulighet for bevaring på lang sikt, vurderes planforslaget å 
gi middels negativt omfang for kulturhistoriske verdier i dokken. 
 
Beddingen bevares i vestre del som et skråplan ned mot vannet, noe som anses som positivt.  
Østre deler av Beddingen kan bli fjernet som følge av etablering av ny bebyggelse, og dette 
medfører tap av autentisk materiale., som ikke framgår av KDP. Det er usikkert om 
skråplanet Beddingen vil bli tydelig og forståelig som kulturminne etter utbygging. Fjerning av 
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østre deler av Beddingen er negativt. Det medfører delvis ødeleggelse av beddingen og 
endrer forståelsen av dimensjoner i området, samt bruk og funksjon av dette elementet i 
verkstedet. Det er likevel meget positivt at Beddingens vestre arealer ned mot sjøen blir 
bevart og gitt ny bruk. Denne delen av Beddingen sikres dermed som kulturminne, og vil 
inngå i offentlige utearealer som må sikres drift og vedlikehold for framtida. Dette området 
kan gis en god praktisk bruk for å komme ut og inn med mindre båter. Området kan brukes til 
vannaktiviteter som kajakk og joller, og kan dermed fortsatt ha en stor bruksverdi i ny 
situasjon. For lesbarheten og helheten i kulturmiljøet er det litt negativt at deler av Beddingen 
som åpent areal forsvinner. Selv om skråplanet delvis bevares, vil en igjenbygging av 
skråplanet med bygninger gjøre at Beddingens opprinnelige dimensjoner ikke blir like tydelig, 
og sammenhengen med øvrige anlegg blir sterkt redusert.  
 
Kraner: Det ligger en usikkerhet i om hvor mange kraner det vil være mulig å bevare ut fra 
hva som er økonomisk mulig. Kraner som bevares på stedet må istandsettes og sikres for 
allmennheten. Planforslaget indikerer bevaring av tre kraner, hvorav to er av nasjonal verdi. 
Bevaring av tre kraner i området vurderes som positivt. Krangater ansees som en integrert 
del av kranene, og forutsettes bevart i områder der kraner bevares. Krangatene er viktige for 
å forstå sammenhengen mellom elementene. Planforslaget viser at en kran av lokal/ regional 
verdi og stor identitetsverdi og historiefortellende verdi fjernes, og dette har stor negativ 
virkning. Ettersom kranene utgjør en viktig silhuett sett fra flere områder i Fredrikstad, er 
virkningen av å fjerne den ene kranen negativ også utover virkning for bare dette området i 
seg selv. 
 
Sveisedekket/ «Solplassen»: Sveisedekket bevares. Det legges til grunn at nedkjøring til 
parkeringshus i senere faser plasseres og utformes på en slik måte at autentisk materiale på 
sveisedekket på «Solplassen» ikke forringes, og slik at bevaring av en kran på sørsiden 
muliggjøres. Ubetydelig omfang. 
 
Felles: Konkret utforming og tekniske løsninger i senere faser vil avgjøre endelig 
bevaringsgrad og ivaretakelse av autentisk materiale for de enkelte delelementene som 
inngår i kulturmiljøet. Dette omfatter f.eks. konkret bygningsplassering for nye bygg og 
konstruksjoner, Hvor mye av eksisterende konstruksjoner, kanter, rekkverk, høyder mm som 
kan bevares eller fjernes. Dette må avklares med kulturminnemyndigheten i senere faser. 
Omfang og virkning for kulturmiljøet vedrørende detaljer er det for tidlig å si noe om på dette 
plannivået, men endelige løsningsvalg vil i stor grad påvirke hva som faktisk blir det endelige 
omfanget av tiltaket. 
 
Omfangsvurdering på dette plannivået vurdert helhetlig/ samlet: Lite negativt omfang 
sammenlignet med gjeldende KDP. 
 
KONSEKVENS: 

Planforslaget innebærer både positive og negative virkninger for kulturminner og kulturmiljø.  
 
Enkeltelementer med verdi bevares i en sammenheng med hverandre, og kan sammen 
styrke opplevelsesverdien og fortelle historien om FMVs virksomhet i området. Skissene viser 
en tydelig intensjon om å ivareta kulturhistoriske elementer som en helhet og løfte disse fram 
som kunnskapsbærere og identitetsbærere i området, noe som er svært positivt. Detaljer i 
hvordan dette skal gjennomføres må avklares i videre prosesser. 
 
På den andre siden medfører forslaget tap av kulturhistoriske elementer. Dette vurderes 
delvis som en konkretisering av føringer som allerede ligger i KDP. Transformasjon av 
dokken og fjerning av Beddingen er endringer som påvirker i negativ retning.  
 
Det vurderes samlet at endringene som foreslås i planforslaget er innenfor områdets 
tålegrense, også sett i lys av at området allerede er avsatt i KDP som et område som skal 
utvikles. 
 
Stor verdi og intet/ lite negativt omfang gir liten negativ konsekvens (-) sammenlignet med 
KDP 
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Avbøtende tiltak/ - senere planfaser FMV: 
En del av de kulturhistoriske elementene som finnes i området kan trolig ha begrenset 
bruksverdi i den nye situasjonen, f.eks. kranene med krangater, dokk-kanter og bedding. De 
er likevel viktige å ivareta så langt dette er mulig å gjennomføre, for å fortelle om tidligere 
bruk av området og gi et bilde av skala på virksomheten som har vært i området. De 
økonomiske sidene ved dette må avklares i videre prosess med høring av planforslaget.  
 
I senere faser vil konkretisering av løsninger bli aktuelt. Det bør vurderes om beddingen kan 
bevares uten bebyggelse helt opp til der beddingens skråplan møter terrenget. Arealer inn 
mot beddingens vestre del mot sjøen bør gis publikumsrettede funksjoner, for å gi beddingen 
en større synlighet og hindre privatisering av arealet.  
 
For å forstå beddingens opprinnelige funksjon, er det viktig at arealer i sjø foran 
konstruksjonene ikke gjenbygges med fyllinger / bebyggelse. Det kan redusere lesbarhet av 
beddingens opprinnelige funksjon for sjøsetting av store båter.  
 
Avbøtende tiltak kan også være å markere nedre del av dagens skråplan og konstruksjoner 
for beddingen i fasader, evt med samme materialbruk, for å fortelle historien om beddingens 
bruk og utstrekning og form.  
Disse forholdene må konkretiseres og avklares i senere planfaser. 
 
Presisering: 
Det bør her også kommenteres at dersom en eller begge sveisehaller senere skulle bli 
besluttet revet, eller vesentlig transformert, vurderes dette som et stort tap av 
kulturminneverdier og ødeleggende for kulturmiljøet som helhet. Riving frarådes derfor på det 
sterkeste. Det samme gjelder evt fjerning av kraner. Dette vil eventuelt gi stor negativ 
konsekvens for dette kulturmiljøet som helhet, og vil i tillegg også være ødeleggende for 
viktige identitetsverdier for hele Fredrikstad.  
 

 

5 Ballastområdet Middels  

OMFANGSBESKRIVELSE: 

Sør på FMV vil ballastområdet ivaretas som friområde. Dette er i tråd med KDP 

«Ballasthagen» vil fortelle historie om sjøfart og kontakt med andre kontinenter. 
Tilrettelegging og formidling/ skilting i området kan være positive elementer for å fortelle 
historien til dette området og Fredrikstad, og kanalisere ferdsel i området. Økt bruk og 
tilrettelegging av området kan medføre slitasje på kulturhistoriske spor i området og/ eller 
inngrep i kulturhistoriske spor, som må avklares på senere og mer detaljert plannivå. 

Intet/ ubetydelig omfang. 

 

KONSEKVENS: 

Planforslaget medfører ivaretakelse av ballastområdet som friområde, og medfører dermed 
ingen endring eller særskilte konsekvenser i forhold til KDP. Virkninger for naturmiljø 
vurderes ikke som del av kulturminnerapproten. 

Middels verdi og intet/ ubetydelig omfang gir ubetydelig konsekvens (0). 
 
 
Avbøtende tiltak: 

Ingen avbøtende tiltak foreslås. 
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4.1 Anleggsperioden 
Kulturminner kan bli berørt i anleggsperiode. Det er viktig å forebygge at skader oppstår. 
Kulturminner er ikke-fornybare ressurser, og uforutsette skader i anleggsperioden kan 
medføre uopprettelig tap av kulturminneverdier. Dette kan f.eks. være setningsskader, 
støtskader på bygg eller tekniske kulturminner, knuste vindusglass eller skade på 
materialoverflater osv.  

 Verneverdige bygninger og andre kulturhistoriske elementer må sikres for å 
unngå skader. Ved skader bør aktuelle kulturminner istandsettes/tilbakeføres. 

 Benytte tekniske installasjoner, eksempelvis materialbruk, overflatebehandling, 
belysning og skilting, som ivaretar FMVs kulturhistoriske preg. Disse beskrives i 
en formingsveileder. 

 Tilbakeføre områdets opprinnelige sjølinje/kaifront der tiltaket berører denne.  
 Det anbefales at bygninger som skal rives dokumenteres før riving. Hvilke 

bygninger dette bør omfatte og type dokumentasjon må avklares i senere faser i 
samråd med Byantikvaren.  

Når tiltaket konkretiseres i senere planfaser, anbefales det at utarbeides tiltaksplaner for å 
beskytte kulturminner mot skade i anleggsperioden. 

 

 

 

 


