
NEDRE STORWARTZ

Kommune:
1640/Røros

Gnr/bnr:
141/6

AskeladdenID:

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 99139915

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Nedre Storwartz
Flotasjonsverket

1946 - 1947 184164035 141/6 Eksteriør/Interiør

•Nedre Storwartz
Jernlager/verksted

1947 184164019 141/6 Eksteriør/Interiør

•Nedre Storwartz
Klettjønnbrakka

1938 184164043 141/6 Eksteriør

•Nedre Storwartz
Klettjønnbrakka stallen

1939 300188521 141/6 Eksteriør/Interiør

•Nedre Storwartz Kontorbrakke 184163969 141/6 Eksteriør
•Nedre Storwartz Laboratorium 1875 - 1900 184163977 141/6 Eksteriør/Interiør
•Nedre Storwartz
Mannskapsbrakke

1947 184163993 141/6 Eksteriør

•Nedre Storwartz Pumpehus I 1946 - 1950 300188527 141/6 Eksteriør
•Nedre Storwartz Pumpehus II 1947 300188526 141/6 Eksteriør
•Nedre Storwartz Smie nedre
Storwartz

1852 184163985 141/6 Eksteriør/Interiør

•Nedre Storwartz
Snekkerverksted

1850 - 1875 184163950 141/6 Eksteriør

•Nedre Storwartz Trafokiosk 1946 - 1950 184164027 141/6 Eksteriør/Interiør
•Nedre Storwartz Verkstedbygget 1947 184164000 141/6 Eksteriør
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Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningene og utomhus som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Nedre Storwartz som et bygningshistorisk, industrihistorisk
og kulturhistorisk viktig eksempel på et industriområde knyttet til gruvedriften ved Røros
Kopperverk fra 1645 til 1972. Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes
sammenheng, utomhus, samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Begrunnelse: Nedre Storwartz var et av Røros Kopperverks primære gruveområder, og det ligger ca. 10 km
nordøst for bergstaden Røros. Nedre Storwartz består av en sammensatt samling kulturminner
etter 333 år med gruvevirksomhet.Nedre Storwartz har et stort antall bygninger og ruiner fra
kobberverkets forskjellige driftsperioder. Herfra går den 1400 meter lange taubanen videre til
Olavsgruva.
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NEDRE STORWARTZ FLOTASJONSVERKET

Bygningsnr: 184164035
Gnr/bnr: 141/6
Oppført: 1946 - 1947
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9902879

Kompleks 99139915

Fredning bygning

Omfang: Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning,
materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter og listverk. Fast
inventar er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre flotasjonsverket som en av de mest sentrale bygningene på
Nedre Storwartz og i Storwartzkomplekset, samt vise de ulike funksjonene ved kobberverket.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, maskiner samt
opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Bygningen er oppført i 1947 i reisverk med stående kledning. Det første flotasjonsverket sto ferdig i
oktober 1926, men brant ned i 1946. Flotasjonsverkets hovedfunksjon var å fungere som
oppredningsverk for Olavsgruva. Malmen ble transportert fra Olavsgruva til flotasjonsverket via
en 1400 meter lang taubane. Malm fra veltene i hele Storwartzområdet ble også kjørt gjennom
flotasjonsverket. Etter nedleggelsen av flotasjonen i 1972 er det ikke foretatt endringer på anlegget
og flotasjonsverket framstår som svært autentisk og som kilde til kunnskap om kopperverkets
bruk av flotasjonsteknikk til effektiv utvinning av primært kopper.
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NEDRE STORWARTZ JERNLAGER/VERKSTED

Bygningsnr: 184164019
Gnr/bnr: 141/6
Oppført: 1947
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9902881

Kompleks 99139915

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiøret i verkstedet.

Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som
vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som skilt og dekor m.v.
Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegning.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre bygningen som en vesentlig del av helheten på Nedre
Storwartz og Storwartzkomplekset, samt vise de ulike funksjonene til kobberverket.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig
rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning,
armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Bygningen er oppført i 1947 i panelt bindingsverk som mekanisk verksted og lager for elektrisk
materiale. Det var nødvendig å ha håndverkere og verkstedfunksjoner i nærheten av gruvedriften,
og bygningen dokumenterer en sentral funksjon i driften på Nedre Storwartz.
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Plantegning Jernlager/Verksted. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.
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NEDRE STORWARTZ KLETTJØNNBRAKKA

Bygningsnr: 184164043
Gnr/bnr: 141/6
Oppført: 1938
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903405

Kompleks 99139915

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre brakkeboligen som har kulturhistorisk verdi fordi den viser en
viktig funksjon ved kobberverket, og derfor er en vesentlig del av helheten på Nedre Storwartz og
Storwartzkomplekset.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Bygningen fra 1938 er laftet og panelt, og oppført i to etasjer. Klettjønnbrakka var brakkebolig for
ansatte ved Kobberverket, og Bygningen er laftet og panelt, og oppført i to etasjer. Opprinnelig var
den satt opp som kontorbrakke på Muggruva omkring 1900, men ble revet og kjørt til sin
nåværende tomt og oppført som stigerbolig i 1937-38. Det var nødvendig å ha funksjonærboliger i
nærheten av gruvedriften, og Klettjønnbrakka representerer en sentral funksjon i driften på Nedre
Storwartz. Bygningen var i bruk så lenge det var drift ved flotasjonen fram til 1972.
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NEDRE STORWARTZ KLETTJØNNBRAKKA STALLEN

Bygningsnr: 300188521
Gnr/bnr: 141/6
Oppført: 1939
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903406

Kompleks 99139915

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som dør og detaljer. Fast inventar er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre stallen som en vesentlig del av helheten på Nedre Storwartz og
Storwartzkomplekset.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler, samt materialbruk og overflater.
Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og
eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Bygningen er oppført i 1939 i bindingsverk, som stall for de som bodde i Klettjønnbrakka.
Stallbygningen hadde en viktig funksjon i driften på Nedre Storwartz, siden hestetransport og hest
som arbeidskraft var viktig for gruvedriften. Det var nødvendig å ha stall i nærheten av
gruvedriften og stallen utgjør en vesentlig del av det helhetlige bygningsmiljøet som utgjør Nedre
Storwartz.
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NEDRE STORWARTZ KONTORBRAKKE

Bygningsnr: 184163969
Gnr/bnr: 141/6
Oppført:
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9902885

Kompleks 99139915

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre kontorbrakka som en vesentlig del av helheten på Nedre
Storwartz og Storwartzkomplekset. Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i
det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler
som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Bygningen er en 1800-talls laftet bygning med stående tømmerpanel. Kontorbrakka hadde en
viktig funksjon i driften på Nedre Storwartz, siden administrasjon også var vesentlig for
gruvedriften. Det var nødvendig å ha kontorer for administrasjon i nærheten av gruvedriften og
kontorbrakka er en vesentlig del av det helhetlige bygningsmiljøet som utgjør Nedre Storwartz.
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NEDRE STORWARTZ LABORATORIUM

Bygningsnr: 184163977
Gnr/bnr: 141/6
Oppført: 1875 - 1900
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9902886

Kompleks 99139915

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre laboratoriet som en vesentlig del av helheten på Nedre
Storwartz og Storwartzkomplekset, samt vise de ulike funksjonene til kobberverket. Formålet med
fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som
fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.
Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og
eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig
fast inventar.

Begrunnelse: Bygningen er en 1800-talls laftet bygning i en etasje, kledd med tømmermannspanel.
Laboratorievirksomheten besto i å kontrollere gehalten av konsentratet fra flotasjonen. Det var
nødvendig å ha laboratorium i nærheten av gruvedriften og bygningen er en vesentlig del av det
helhetlige bygningsmiljøet som utgjør Nedre Storwartz.
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NEDRE STORWARTZ MANNSKAPSBRAKKE

Bygningsnr: 184163993
Gnr/bnr: 141/6
Oppført: 1947
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9902882

Kompleks 99139915

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre mannskapsbrakka som en vesentlig del av helheten på Nedre
Storwartz og Storwartzkomplekset.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Mannskapsbrakka, oppført i 1947, er en trebygning i to etasjer. Mannskapsbrakka inneholdt
boliger for ansatte ved Kobberverket, og representerer en viktig funksjon i driften på Nedre
Storwartz. Det var nødvendig å ha arbeiderboliger i nærheten av gruvedriften. Bygningen er en
gammel "tyskerbrakke" som ble flyttet til Nedre Storwartz fra Melhus i 1947. Bygningen fungerer i
dag som leirskole.
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NEDRE STORWARTZ PUMPEHUS I

Bygningsnr: 300188527
Gnr/bnr: 141/6
Oppført: 1946 - 1950
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903407

Kompleks 99139915

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre pumpehuset som en vesentlig del av helheten på Nedre
Storwartz og Storwartzkomplekset, samt vise de ulike funksjonene til kobberverket. Formålet med
fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som
fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler, materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Pumpehuset er et enkelt, uisolert hus i bindingsverk, oppført mellom 1946 og 1950. Pumpehuset
hadde en viktig funksjon i driften på Nedre Storwartz, fordi det var nødvendig å ha vannforsyning
og renovasjon i nærheten av, og i tilknytning til, gruvedriften. Bygningen er en viktig del av det
helhetlige bygningsmiljøet som utgjør Nedre Storwartz.
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NEDRE STORWARTZ PUMPEHUS II

Bygningsnr: 300188526
Gnr/bnr: 141/6
Oppført: 1947
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903408

Kompleks 99139915

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre pumpehuset som en vesentlig del av helheten på Nedre
Storwartz og Storwartzkomplekset, samt vise de ulike funksjonene til kobberverket.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler, materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Pumpehuset er et enetasjes hus i bindingsverk. Pumpehuset ble oppført i forbindelse med den nye
flotasjonen i 1947. Vannforsyning og renovasjon var viktig for gruvedriften. Dette var en
nødvendig funksjon å ha i nærheten av og i tilknytning til gruvedriften, og bygningen er en
vesentlig del av det helhetlige bygningsmiljøet som utgjør Nedre Storwartz.
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NEDRE STORWARTZ SMIE NEDRE STORWARTZ

Bygningsnr: 184163985
Gnr/bnr: 141/6
Oppført: 1852
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9902883

Kompleks 99139915

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, og detaljer som
skilt og dekor m.v. Fast inventar som skap, ovner m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre smia som en vesentlig del av helheten på Nedre Storwartz og
Storwartzkomplekset, samt vise de ulike funksjonene til kobberverekt. Formålet med fredningen er
videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som
fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Smia er en murt natursteinsbygning med gavlpartier i tre og skifertak, oppført i 1852 og benyttet
som smie og lager. I 1947 ble smia flyttet og bygningen ble brukt som brannstasjon. Smia hadde en
viktig funksjon i driften på Nedre Storwartz, og det var en funksjon det var nødvendig å ha i
nærheten av og i tilknytning til gruvedriften. Bygningen utgjør en vesentlig del av det helhetlige
bygningsmiljøet som utgjør Nedre Storwartz.
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NEDRE STORWARTZ SNEKKERVERKSTED

Bygningsnr: 184163950
Gnr/bnr: 141/6
Oppført: 1850 - 1875
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9902884

Kompleks 99139915

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører,
pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre snekkerverkstedet som en vesentlig del av helheten på Nedre
Storwartz og Storwartzkomplekset, samt vise de ulike funksjonene ved kobberverket. Formålet
med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så
som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og
overflater.

Begrunnelse: Snekkerverkstedet er en 1800-talls laftet tømmerbygning kledd med stående tømmerpanel og med
torvtak. Snekkerverkstedet hadde en viktig funksjon i driften på Nedre Storwartz. Det var
nødvendig å ha snekkerverksted i nærheten av gruvedriften og bygningen er en vesentlig del av
det helhetlige bygningsmiljøet som utgjør Nedre Storwartz.
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NEDRE STORWARTZ TRAFOKIOSK

Bygningsnr: 184164027
Gnr/bnr: 141/6
Oppført: 1946 - 1950
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9902887

Kompleks 99139915

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som dører,
strømforsyningskoplinger og detaljer.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre Trafokiosken som en vesentlig del av Nedre Storwartz og
Storwartzkomplekset, samt vise de ulike funksjonene ved kobberverket. Formålet med fredningen
er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som
fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Bygningen er en betongkonstruksjon oppført rundt 1950 til bruk for energiforsyning til
kobberverket. Den ble bygd i forbindelse med gjennoppbyggingen av Flotasjonsverketverket etter
at denne brant i 1947. Trafokiosken hadde en viktig funksjon i driften på Nedre Storwartz.
Energiforsyning var nødvendig å ha i nærheten av gruvedriften og bygningen er en vesentlig del
av det helhetlige bygningsmiljøet som utgjør Nedre Storwartz.
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NEDRE STORWARTZ VERKSTEDBYGGET

Bygningsnr: 184164000
Gnr/bnr: 141/6
Oppført: 1947
AskeladdenID:
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9902880

Kompleks 99139915

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører og
detaljer som skilt og dekor m.v.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre verkstedbygget som en vesentlig del av helheten på Nedre
Storwartz og Storwartzkomplekset, samt vise de ulike funksjonene ved kobberverket.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Bygningen er oppført i bindingsverk med stående panelkledning på slutten av 1940-tallet.
Verkstedbygningen hadde en viktig funksjon i driften på Nedre Storwartz. Det var nødvendig å ha
verksted i umiddelbar nærhet av gruvedriften og bygningen er en vesentlig del av det helhetlige
bygningsmiljøet som utgjør Nedre Storwartz.
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Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel ZZ

Fredete eiendommer i landsverneplan for Klima- og miljødepartementet


