
MØRE OG ROMSDAL SIVILFORSVARSLEIR, ISFJORDEN

Kommune:
1539/Rauma

Gnr/bnr:
53/27
53/26-28

AskeladdenID:
174927

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 2554

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Administrasjonsbygg 1953 180797033 53/26-28 Eksteriør/Interiør
•Bolig 1953 180797068 53/27 Eksteriør/Interiør
•Forlegningsbrakke/garasje 1 1953 180797017 53/26-28 Eksteriør/Interiør
•Forlegningsbrakke/garasje 2 1953 180797025 53/26-28 Eksteriør/Interiør
•Forlegningsbrakke/garasje 3 1953 180796991 53/26-28 Eksteriør/Interiør
•Kiosk 53/26-28 Eksteriør
•Magasin 1958 - 1959 180796975 53/26-28 Eksteriør/Interiør
•Oppstillingsplass 1953 53/26-28 Utomhus
•Skur 1 180797009 53/26-28 Eksteriør
•Skur 2 180796983 53/26-28 Eksteriør
•Vaktstue 180797041 53/26-28 Eksteriør/Interiør
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Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer
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Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningene og utomhus (oppstillingsplass) som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Møre og Romsdal tidligere sivilforsvarsleir som arkitektur-
og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig anlegg for beredskapsformål fra en tidlig fase av
den kalde krigen. Fredningen skal sikre anleggets opprinnelige arkitektur og uteområde.

Fredningen skal sikre enkeltbygningene, bygningenes innbyrdes sammenheng, utomhus, samt
kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Begrunnelse: Møre og Romsdal sivilforsvarsleir fra 1953 har høy kulturhistorisk verdi som et svært godt bevart
eksempel på fjernhjelpleirene som ble bygget av Sivilforsvaret etter sentralt utformete
typetegninger. Fjernhjelpleire av liknende utforming ble bygget en rekke steder i eller i tilknytning
til større byer i 1950-årene. Fjernhjelpleirene ble bygget for å romme de såkalte
fjernhjelpkolonnene, Sivilforsvarets strategiske reserve i krigs- og krisetilstand. Leirene spilte en
viktig rolle i beredskapsplanleggingen og er ved siden av de såkalte "halvmagasinene" de eneste
sivilforsvarsbygninger av betydning som ble bygget oppå bakken under den kalde krigen. Leirene
ble bygget med befals- og mannskapsforlegninger, magasinbygg, garasjer samt kvartermesterbolig.
Møre og Romsdal sivilforsvarsleir har høy grad av opprinnelighet i leirplan og uteområde.
Bygningsmassen har i eksteriør og interiør gjennomgående svært høy grad av opprinnelighet i
helhet og detaljer, og gir et svært representativt bilde av anleggstypen.
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ADMINISTRASJONSBYGG

Bygningsnr: 180797033
Gnr/bnr: 53/26-28
Oppført: 1953
AskeladdenID: 174927-5
Referanse i landsverneplanen: Bygning 8257

Kompleks 2554

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør. Interiørene som omfattes av
fredningen er bislag og gang i 1. etasje, korridor og forlegningsrom mot trapp i 2. etasje, samt
trappehus i alle etasjer. 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 plantegninger.

Formål: Formålet er å bevare administrasjonsbygget i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir som arkitektur- og
kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygning 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 oppført i 1953 og er et svært godt bevart eksempel på kombinasjonsbygninger for
administrasjon, kjøkken, messe og befalsforlegning. Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål
etter sentralt utformete typetegninger, der det kunne forekomme noe variasjoner i interiøret.
Administrasjonsbygningen utgjør et sentralt element i sivilforsvarsleiren både funksjonelt og
arkitektonisk. Bygningen har et eksteriør og deler av interiør med høy grad av opprinnelighet i
helhet og detaljer. Blant annet store murfelt med godt bevart sjablongdekor i interiør.
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Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

Plantegning 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.
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BOLIG

Bygningsnr: 180797068
Gnr/bnr: 53/27
Oppført: 1953
AskeladdenID: 174927-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 8253

Kompleks 2554

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør. Interiørene som omfattes av
fredningen er sykerom, legerom, telefonkiosk, toalett og materialrom med tilstøtende gang i 1.
etasje. 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 er å ta vare på kvartermesterboligens som en vesentlig bygning i Møre og Romsdal
sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygning for
beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Formålet med fredningen av interiør er å
ta vare på leirens sykestue som separat del av boligen.

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 interiøret i sykestua 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 1953 og er et typisk eksempel på kombinert kvartermesterbolig og
funksjoner som befalsforlegning, sykerom, legekontor, vakt og badstue/sanitær for
sivilforsvarsleir. De kombinerte funksjonene er karakteristisk og typisk for bygg i
sivilforsvarsleirene. De ulike funksjonene er godt synlige blant annet i bygningens inngangspartier
og planforhold, men uten å bryte med boligpreget. Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål
etter sentralt utformete typetegninger, med noen variasjoner i interiøret og detaljer.
Kvartermesterboligens plassering nær hovedport og i utkant av det sentrale leirområdet er
funksjonelt betinget og typisk i disse leirene. Både funksjonelt og arkitektonisk utgjør bygningen et
vesentlig element i det helhetlige bygningsmiljøet i leiren. Bygningen har eksteriør og deler av
interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
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Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.
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FORLEGNINGSBRAKKE/GARASJE 1

Bygningsnr: 180797017
Gnr/bnr: 53/26-28
Oppført: 1953
AskeladdenID: 174927-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 8254

Kompleks 2554

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør. Interiørene som omfattes av
fredningen er hele 2. etasje med korridor, forlegningsrom, bad og toaletter. 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 er å bevare forlegningsbygget/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal
sivilforsvarsleir og som arkitektur- og 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. Formål med fredning av løst inventar er å
sikre inventarstykkene som listet opp under omfang, at de blir ivaretatt og at de ikke fjernes fra
bygningen.

Begrunnelse: Bygningen er oppført i 1953 og er et svært godt eksempel på en karakteristisk
kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje som er typisk for sivilforsvarsleirene.
Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformete typetegninger, med noen
variasjoner i interiøret. Kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje utgjør et
sentralt element i sivilforsvarsleirene både funksjonelt og arkitektonisk. Bygningens første etasje er
oppført i betong, mens andre etasje er bindingsverk, kledd med stående panel. Bygningen har et
eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer. Blant annet den
opprinnelige planløsningen med gjennomgående midtkorridor, panelte vegger og himlinger, samt
dører. Utvendig er blant annet flere av kjøreportene bevart, samt de utvendige, overdekte trappene
opp til bygningens 2. etasje.
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Plantegning 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.
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FORLEGNINGSBRAKKE/GARASJE 2

Bygningsnr: 180797025
Gnr/bnr: 53/26-28
Oppført: 1953
AskeladdenID: 174927-3
Referanse i landsverneplanen: Bygning 8255

Kompleks 2554
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Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør. Interiørene som inngår i fredningen
er hele 2. etasje med korridor, forlegningsrom, bad og toaletter. Fredningen omfatter også løst
inventar som listet opp på side 12.

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 interiørfredingen er markert på plantegning.

Formål: Formålet er å bevare forlegningsbygget/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal
sivilforsvarsleir og som arkitektur- og 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. Formål med fredning av løst inventar er å
sikre inventarstykkene som alltid har hørt til i bygningen, at de blir ivaretatt og at de ikke fjernes
fra bygningen.

Begrunnelse: Bygningen fra 1953 er et svært godt eksempel på en karakteristisk kombinasjonsbygning for
mannskapsforlegning og garasje som er typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningene er bygget for
sivilforsvarsformål etter sentralt utformete typetegninger, med noen variasjoner i interiøret.
Kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje utgjør et sentralt element i
sivilforsvarsleirene både funksjonelt og arkitektonisk. Bygningens første etasje er oppført i betong,
mens andre etasje er bindingsverk, kledd med stående panel. Bygningen har eksteriør og interiør
med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer. Blant annet den opprinnelige planløsningen
med gjennomgående midtkorridor, panelte vegger og himlinger, samt dører. Utvendig er blant
annet kjøreportene bevart, trådglassruter i metallrammer i første etasje, samt de utvendige
trappene opp til bygningens 2. etasje. Ett av forlegningsrommene i 2. etasje står med inventar som
viser tidligere, typisk inventar slik Sivilforsvaret innredet brakkene.
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Plantegning 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur. I blått rom fredes også inventaret iht. liste.
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FORLEGNINGSBRAKKE/GARASJE 3

Bygningsnr: 180796991
Gnr/bnr: 53/26-28
Oppført: 1953
AskeladdenID: 174927-4
Referanse i landsverneplanen: Bygning 8256

Kompleks 2554
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Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør. Interiørene som omfattes av
fredningen er hele 2. etasje med korridor, forlegningsrom, bad og toaletter, samt slangetårnet i sin
helhet.

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 er å bevare forlegningsbygget/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal
sivilforsvarsleir og som arkitektur- og 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 oppført i 1953 og er et svært godt bevart eksempel på en karakteristisk
kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje som er typisk for sivilforsvarsleirene.
Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformete typetegninger, med noen
variasjoner i interiøret. Kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje utgjør et
sentralt element i sivilforsvarsleirene både funksjonelt og arkitektonisk. Bygningens første etasje er
oppført i betong, mens andre etasje er bindingsverk, kledd med stående panel. Slangetårnet er et
standard element i sivilforsvarsleirene med karakteristisk utforming. Bygningen har eksteriør og
interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer. Blant annet den opprinnelige
planløsningen med gjennomgående midtkorridor, panelte vegger og himlinger, samt dører.
Utvendig er blant annet flere av kjøreportene bevart, samt de utvendige trappene opp til
bygningens 2. etasje.

Plantegning 2. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.
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KIOSK

Bygningsnr:
Gnr/bnr: 53/26-28
Oppført:
AskeladdenID: 174927-10
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903343

Kompleks 2554

Fredning bygning

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

Formål: Formålet med fredningen er å bevare kiosken i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir som del av et
samlet bygningsmiljø 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.

Begrunnelse: Kiosken har kulturhistorisk verdi som del av velferdstilbudet i leiren. Til tross for bygningens
underordnete og provisoriske karakter og det faktum at den har vært flyttet innenfor leirområdet,
har kiosken en viktig rolle funksjonelt og som del av et samlet bygningsmiljø med høy grad av
opprinnelighet. Bygningen har et eksteriør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
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MAGASIN

Bygningsnr: 180796975
Gnr/bnr: 53/26-28
Oppført: 1958 - 1959
AskeladdenID: 174927-6
Referanse i landsverneplanen: Bygning 8258

Kompleks 2554

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør. Interiørene som inngår i fredningen
er hele 2. etasje med ganger/bislag, små undervisningsrom, kjøkken,
forsamlingsrom/undervisningssal og toaletter.

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, repos med gulvskuff m.v. er fredet som del av interiøret.

Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegning.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare magasin- og undervisningsbygget som vesentlig element i
Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på
offentlig bygg for beredskapsformål fra 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 fra 1959 er et svært godt bevart eksempel på en karakteristisk kombinasjonsbygning
med magasin og undervisningslokaler som er typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningen er bygget
for sivilforsvarsformål etter sentralt utformete typetegninger, med noen variasjoner i interiøret.
Kombinasjonsbygning for magasin og undervisning utgjør et sentralt element i sivilforsvarsleirene
både funksjonelt og arkitektonisk. Bygningen har eksteriør og interiør som til tross for noen
mindre endringer har høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer. Utvendig er blant annet
kjøreportene bevart, trådglassruter i metallrammer i første etasje, samt de utvendige trappene opp
til bygningens 2. etasje. De enkle interiørene er bevart, blant annet panelte vegger og himlinger og
linoleumsfliser på gulv. Av verdi er også reposet i undervisningsrommet med gulvskuff som
tidligere ga rom for en scenariemodell av distriktet til bruk i undervisning av Sivilforsvaret.

Vedlegg nr. 18
Side 16

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren



Plantegning 2. etasaje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.
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OPPSTILLINGSPLASS

Bygningsnr:
Gnr/bnr: 53/26-28
Oppført: 1953
AskeladdenID: 174927-11
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903542

Kompleks 2554

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter oppstillingsplassens areal, terreng, struktur, hovedelementer som dekker,
belegg, vegetasjon og annen grønnstruktur samt konstruksjoner som brannhydrant med
materialbruk og overflater.

Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare oppstillingsplassen som vesentlig element i Møre og
Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på uteområde
knyttet til et offentlig anlegg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen.

Formålet med fredningen er videre å sikre plassens hovedstruktur, dekke og overflater, samt
detaljer.

Begrunnelse: Utomhusområdet er et svært godt eksempel på en karakteristisk oppstillingsplass som er typisk for
sivilforsvarsleirene. Situasjonsplanene for leirene var utført etter sentralt utformete planer. Plassen
har en viktig funksjon i leiren som del av beredskapsplanleggingen, men har samtidig også en
romdannende funksjon. Oppstillingsplassen er en rektangulær plass vesentlig avgrenset av
forlegnings-/garasjebygg og administrasjonsbygget. Området er delvis asfaltert og delvis
grusdekket.

Vedlegg nr. 18
Side 18

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren



SKUR 1

Bygningsnr: 180797009
Gnr/bnr: 53/26-28
Oppført:
AskeladdenID: 174927-7
Referanse i landsverneplanen: Bygning 8259

Kompleks 2554

Fredning bygning

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

Formål: Formålet med fredningen er å bevare vedskjulet/garasjen som vesentlig element i Møre og
Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og kulturhistorisk 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.

Begrunnelse: Bygningen fra 1950-tallet er et svært godt bevart og typisk eksempel på en karakteristisk
uthusbygning med en sentral funksjon som er typisk og vesentlig for sivilforsvarsleirene fra denne
tiden. Bygningen er bygget for lagring av ved og har eksteriør med høy grad av opprinnelighet i
helhet og detaljer.
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SKUR 2

Bygningsnr: 180796983
Gnr/bnr: 53/26-28
Oppført:
AskeladdenID: 174927-8
Referanse i landsverneplanen: Bygning 8260

Kompleks 2554

Fredning bygning

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

Formål: Formålet er å bevare vedskjulet som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som
arkitektur- og kulturhistorisk 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.

Begrunnelse: Bygningen er et svært godt bevart og typisk eksempel på en karakteristisk uthusbygning med en
sentral funksjon som vedbod, typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningen er bygget for
sivilforsvarsformål og har eksteriør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
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VAKTSTUE

Bygningsnr: 180797041
Gnr/bnr: 53/26-28
Oppført:
AskeladdenID: 174927-9
Referanse i landsverneplanen: Bygning 8261

Kompleks 2554

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør. Interiørene som inngår i fredningen
er vaktrom, gang og to telefonavlukker. 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 er å bevare vaktstua som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som
arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra 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 et svært godt bevart og typisk eksempel på en bygning med en sentral funksjon som
er typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningen har eksteriør og interiør med høy grad av
opprinnelighet i helhet og detaljer og som danner et viktig element i leirens bygningsmiljø. I
interiør blant annet panelte vegger og tak bevart, samt luke i veggen mellom vaktrom og entre. To
telefonrom er også bevart.
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Plan- og snittegning. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.
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