
Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 31. Fredete eiendommer i landsverneplan for Statens vegvesen - byggverk

Kommune:

Askeladden-ID:

Referanse til 
landsverneplan:

Gnr/bnr:

Vedlegg nr. 31.2

VEGSLETTA VERKSTED

5405 Vadsø

8/332

110581

104

Fredning lokalitet
Omfang: Fredningen omfatter bygningen og de to tekniske anleggene, smøre-

grop og svingkran, som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre og bevare Vegsletta verksted 
med svingkran og smøregrop på utomhusområdet.

Begrunnelse: Vegsletta verksted ble bygget etter andre verdenskrig og var sentral 
i gjenreisningsarbeidet i Øst-Finnmark.

Bygningen representerer en spesiell type bygninger i statlig eie og 
har samferdselshistorisk verdi. Driftsanlegget er et typisk eksempel 
på verksted med smie som var vanlig i etaten fram til omkring 1970.

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr Gnr/bnr Omfang 
Verksted 1946 192338980 8/332 Eksteriør/interiør
Smøregrop og svingkran 1946 - 8/332 Tekniske anlegg
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VERKSTED

Fredning bygning

 Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør.

Fredningen inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasadeløsning, planløsning, 
materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, listverk, pipe-
løp og detaljer som skilt på yttervegg og ventiler og luker i yttervegg og i vinduer. Fast 
inventar som esse, pussemaskin, dreiebenk og arbeidsbenker er fredet som en del av 
interiøret. 

 Formål: Formålet med fredningen av eksteriøret er å sikre og bevare bygningens opprinnelige 
arkitektoniske uttrykk og detaljering. Dette inkluderer tak, fasadeløsning, vinduer, dører 
og porter samt materialbruk og overflater.

Formålet med fredningen av interiøret er å sikre og bevare opprinnelig rominndeling med 
opprinnelige bygningsdeler, overflater og materialbruk, opprinnelig belysning og armaturer, 
samt detaljer. I tillegg inngår opprinnelig fast inventar knyttet til verksteds- og smiedriften.

 Begrunnelse: Vegsletta verksted består av et rektangulært hovedbygg med smie og verksted, sammen-
bygd med et sekundært tilbygg mot sør. Bygningen var i drift fram til 1970-tallet og er godt 
bevart med esse og verkstedutstyr. 

Vegsletta verksted har samferdselshistorisk verdi som et godt bevart anlegg fra tiden etter 
annen verdenskrig, som med tidstypiske detaljer og installasjoner viser bygningens funksjon. 

Askeladden-ID:

Oppført:

Bygningsnr:
192338980

8/332

110581-1

1946

Referanse til landsverneplan:
104a

Gnr/bnr:
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SMØREGROP OG SVINGKRAN

Fredning tekniske anlegg

 Omfang: Fredningen omfatter utendørs tekniske anlegg som smøregrop med bom og en sving-
kran med wire og blokk tilknyttet et wirespill, som vist på kartet med blå skravur.

 Formål: Formålet med fredningen er å sikre og bevare installasjonene på gårdsplassen som vik-
tig del av Vegsletta verksted. Fredningen skal bevare smøregropa og kranas tekniske 
spesifikasjoner og utforming.

 Begrunnelse: Smøregrop og svingkran er viktige tekniske anlegg knyttet til den opprinnelige driften av 
ved verkstedet og i smia. De tekniske anleggene viser til aktivitet som ble utført utenfor 
verkstedbygningen som en del av Statens vegvesens oppgaver, og har høy samferdsels-
historisk verdi.

Askeladden-ID:

Oppført:

Bygningsnr:
-

8/332

110581-2

1946

Referanse til landsverneplan:
104b

Gnr/bnr:


