
HANS KIÆRS GATE 1B-C, DRAMMEN

Kommune:
602/Drammen

Gnr/bnr:
111/247/0

AskeladdenID:
117595

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 2482001

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Hans Kiærs gate 1B, hovedbygg 1876 - 1878 158462125 111/247/0 Eksteriør/Interiør
•Hans Kiærs gate 1C,
ekspedisjonsbygningen

1876 - 1983 158462133 111/247/0 Eksteriør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter hovedbygningen og ekspedisjonsbygningen
(pakkhus).

Formål: Formålet med fredningen er å bevare tidligere Drammen tollsted som
et kulturhistorisk, arkitekturhistorisk og tollhistorisk viktig anlegg i
norsk historie og i Drammens bybilde fra slutten av 1800-tallet og
senere endringer. Fredningen skal sikre enkeltbygningene,
bygningenes innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier
knyttet til anlegget som helhet.

Begrunnelse: Hovedbygget og ekspedisjonsbygningen fra 1878 med senere tilbygget
pakkhus fra 1957 ved Drammen tidligere tollsted er påkostede
formålsbygg og representative for sin funksjon og fremstår som
vesentlige innslag i Drammens bybilde. De er spesielt verdifulle sett i
sin historiske og miljømessige sammenheng. Arkitekt er Paul Due.

Vedlegg nr. 10

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan



HANS KIÆRS GATE 1B, HOVEDBYGG

Bygningsnr: 158462125
Gnr/bnr: 111/247/0
Oppført: 1876 - 1878
AskeladdenID: 117595-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 6607984

Kompleks 2482001

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør og 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, tekniske installasjoner m.v. er fredet som del av
interiøret.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare hovedbygningen ved Drammen tollbod som et
kulturhistorisk, arkitekturhistorisk og tollhistorisk viktig ledd i norsk historie og i Drammens
bybilde.

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: Hovedbygningen fra 1878 har kulturhistorisk og arkitekturhistorisk verdi, og er en markant og
særpreget bygning med historismens typiske blanding av stilarter. Denne stilblandingen går også
igjen i interiørenes forholdsvis rike detaljering. Arkitekt er Paul Due. Bygningen har videre stor
kulturhistorisk og tollhistorisk verdi da den symboliserer tollvesenets betydning i utviklingen av
Norge fra 1800-tallet og fremover. Tollbygningene er påkostede bygninger, med arkitektur som er
inspirert av renessansearkitekturen og som skal synliggjøre soliditet og trygghet. Sammen med
ekspedisjonsbygget utgjør bygningen en verdifull helhet.

Vedlegg nr. 10
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan



HANS KIÆRS GATE 1C, EKSPEDISJONSBYGNINGEN

Bygningsnr: 158462133
Gnr/bnr: 111/247/0
Oppført: 1876 - 1983
AskeladdenID: 117595-2
Referanse i landsverneplanen: Bygning 6607985

Kompleks 2482001

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 bevare ekspedisjonsbygget ved Drammen tollsted som en
kulturhistorisk, arkitekturhistorisk og tollhistorisk viktig bygning i norsk historie og i Drammens
bybilde. 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: Ekspedisjonsbygningen fra 1878 oppført i historisk stil har kulturhistorisk og arkitekturhistorisk
verdi. Paul Due er arkitekt. Bygningen var opprinnelig veierbod (der varene ble veid). I 1957ble det
tilbygget et pakkhus. Bygningen er et typisk formålsbygg ved tollstedet. Sammen med
hovedbygningen utgjør bygningen en verdifull helhet.

Vedlegg nr. 10
Side 3

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan


