
MAGASIN SKIEN

Kommune:
806/Skien

Gnr/bnr:
300/2027

AskeladdenID:
174922

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 2541

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Kapitelgaten 5 1955 164542904 300/2027 Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter magasinbygningen inkludert lasterampe og
lysstolpe med flomlysarmatur.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare sivilforsvarsmagasinet i Skien fra
1955 som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig
bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen.

Begrunnelse: Anlegget fra 1955 har høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi som
eksempel på de såkalte "halvmagasinene" bygget av Sivilforsvaret
etter sentralt utformete typetegninger. Betegnelsen "halvmagasin"
henspeiler på den delte finansieringen stat/kommune med bakgrunn i
sivilforsvarsloven av 1953. Sivilforsvarsmagasinene spilte en viktig
rolle i beredskapsplanleggingen og er ved siden av fjernhjelpleirene de
eneste sivilforsvarsbygninger av betydning som ble bygget oppå
bakken under den kalde krigen. Magasiner av denne typen ble bygget
en rekke steder i eller i tilknytning til større byer og tettsteder i
perioden 1952-64 og rommet redningsmateriell og utstyr til bruk for
lokale innsatsstyrker. Anlegget er et svært godt bevart.

Vedlegg nr. 12

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren



KAPITELGATEN 5

Bygningsnr: 164542904
Gnr/bnr: 300/2027
Oppført: 1955
AskeladdenID: 174922-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903219

Kompleks 2541

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør inkludert lasterampe og interiør. Fredningen omfatter
også fasademontert lyktestolpe med flomlysarmatur. Fredningen inkluderer hovedelementer som
konstruksjon, fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, samt detaljer som skilt m.v. Fast inventar som
skap m.v. er fredet som del av interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare sivilforsvarsmagasinet i Skien som kulturhistorisk viktig
eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen.

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 fra 1955 og har arkitekturhistorisk og kulturhistorisk verdi som eksempel på de
såkalte "halvmagasinene" bygget av Sivilforsvaret etter sentralt utformete typetegninger. Blant
annet lasterampen og lysstolpen med flomlysarmatur er karakteristisk for bygningstypen.
Typetegningene hadde noe variasjon i interiøret, og magasinet i Skien er blant dem som ble
oppført med innebygget kontor- og toalettavlukke i et hjørne. Eksteriør og interiør har svært høy
grad av opprinnelighet i helhet og detaljer. Av særlig verdi er blant annet vindusfelt i gavlene,
smale vindusbånd på langvegg, lasterampe, lagerporter, eksponerte søyler og dragere i lagerhallen
og overlysvindu på kontor.

Vedlegg nr. 12
Side 2

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren


