
STRØMGATEN 1, BERGEN

Kommune:
1201/Bergen

Gnr/bnr:
166/950

AskeladdenID:
117614

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 3565001

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Strømgaten 1 1874 - 1876 139853369 166/950 Eksteriør/Interiør
•Utomhus 166/950 Utomhus

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter skolebygningen og tilhørende utomhusområde.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare den tidligere Bergen tekniske
skole som et kulturhistorisk, arkitekturhistorisk og skolehistorisk
viktig anlegg fra 1870-tallet. Fredningen skal sikre bygningens
arkitektur, samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som
helhet.

Begrunnelse: Den tidligere Bergen tekniske skole er et påkostet anlegg for sin tid og
fremstår som en representativ skolebygning og et vesentlig innslag i
bybildet. Anlegget fra 1876 er formålsbygget og av håndverksmessig
høy kvalitet. Arkitekt er Giovanni Müller.

Vedlegg nr. 18

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan



STRØMGATEN 1

Bygningsnr: 139853369
Gnr/bnr: 166/950
Oppført: 1874 - 1876
AskeladdenID: 117614-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 6611172

Kompleks 3565001

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 bygningen som en monumental og påkostet skolebygning fra
slutten av 1800-tallet med kulturhistorisk og arkitekturhistorisk verdi.

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: Skolebygningen har kulturhistorisk og arkitekturhistorisk verdi. Bygningen fra 1876 er oppført i en
historiserende stil. Den er symmetrisk utformet, med et markert inngangsparti midt på
hovedfasaden. Den er preget av å være oppført med høy materialbevissthet og håndverksmessig
kvalitet. I interiørene er det bevart mange opprinnelige og eldre bygningsdetaljer, blant annet i
trapperommene og den rikt dekorerte entreen. Den tidligere Bergen tekniske skole er et
monumentalt og påkostet anlegg for sin tid og viser samfunnets satsing på utdanning. Den er et
vesentlig innslag i bybildet.

Vedlegg nr. 18
Side 2

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan



UTOMHUS

Bygningsnr:
Gnr/bnr: 166/950
Oppført:
AskeladdenID: 117614-3
Referanse i landsverneplanen: Bygning 6611171

Kompleks 3565001

Fredning utomhus

Omfang: Fredningen omfatter utomhusanleggenes arealer, terreng, strukturer som park, hage, gårdsrom og
grøntområder, hovedelementer som veier, stier, dekker, belegg, vegetasjon og annen
grønnstruktur samt konstruksjoner som gjerder, porter, murer, belysning, skulpturer, trapper med
detaljer, materialbruk og overflater.

Fredningens avgrensning er markert på kart.

Fredningen omfatter ikke uthuset, verkstedbrakken sydvest for hovedbygningen, butikkbrakken,
eller det nyere gatekjøkkenet.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre parkanlegget og skolegården til den tidligere Bergen tekniske
skole som et kulturhistorisk og skolehistorisk viktig anlegg i Norsk historie og i Bergens bybilde.
Utomhusarealet hører tett sammen med bygningen.

Begrunnelse: Parkområde med skolegård inklusive murer og gjerder har stor kulturhistorisk verdi og utgjør
viktige ledd i helheten i anlegget. Grøntanlegget er vesentlig som innramming av hovedbygningen
og hele anleggets virkning i og bidrag til det meget verneverdige bymiljøet.

Vedlegg nr. 18
Side 3

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan


