
GREFSENKOLLEN ALARMPLASS

Kommune:
301/Oslo kommune

Gnr/bnr:
75/1

AskeladdenID:
174920

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9900429

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Grefsenkollveien 15 1956 Se koord. 75/1 Eksteriør/Interiør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter Grefsenkollen alarmplass med portalbygg og
anlegg i fjell.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Grefsenkollen alarmplass som
kulturhistorisk viktig eksempel på en stor alarmplass for Sivilforsvaret
fra 1950-tallet og som offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig
fase av den kalde krigen.

Begrunnelse: Anlegget har høy kulturhistorisk verdi som eksempel på alarmplass i
fjell for Sivilforsvaret fra en tidlig fase av den kalde krigen.
Grefsenkollen alarmplass, som ble anlagt i 1956, er et svært godt
bevart eksempel på en type beskyttelsesanlegg som var typiske og
viktige anlegg i Sivilforsvarets beredskapsplanlegging under den
kalde krigen. Det er representativt for samtidens prinsipper om
beredskapsplanlegging. Anlegget er bygget som alarmplass for
sivilforsvarsformål etter sentralt utformete og godkjente tegninger.
Anlegget har eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i
helhet og detaljer.

Vedlegg nr. 3

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren



GREFSENKOLLVEIEN 15

Bygningsnr: Se koord.
Gnr/bnr: 75/1
Oppført: 1956
AskeladdenID: 174920-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903301

Kompleks 9900429

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter alarmplassens eksteriør (portalbygget) og interiør. Fredningen inkluderer
hovedelementer som konstruksjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og
bygningsdeler som dører, 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 Grefsenkollen alarmplass som kulturhistorisk viktig
eksempel på en stor alarmplass for Sivilforsvaret fra 1950-tallet og som 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, samt materialbruk og
overflater. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig grunnplan med
opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer,
samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Anlegget har høy kulturhistorisk verdi som eksempel på alarmplass i fjell for Sivilforsvaret fra
1956. Grefsenkollen alarmplass er et svært godt bevart eksempel på en type beskyttelsesanlegg
som var typiske og viktige anlegg i Sivilforsvarets beredskapsplanlegging under den kalde krigen.
Det er representativt for samtidens prinsipper om beredskapsplanlegging. Anlegget er bygget som
alarmplass for sivilforsvarsformål etter sentralt utformete og godkjente tegninger. Det er utsprengt
i fjell, og utstøpt med flatbuede himlinger. Grunnplanen er uregelmessig sammensatt med flere
parallelle og sammenbundne fjellhaller. Kombinasjonen mannskapsforlegning og garasje utgjør et
sentralt element i alarmplassenes utforming både funksjonelt og arkitektonisk. Anlegget har
eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer. Anlegget er ikke lenger i
bruk i Sivilforsvarets virksomhet.

Vedlegg nr. 3
Side 2

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren


