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Vedlegg nr. 31.7

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

BLÅFJELLBRAKKA

1525 Stranda

119/14

110587

147

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr Gnr/bnr Omfang 
Blåfjellbrakka 1904/1929 20871474 119/14 Eksteriør/interiør

Fredning lokalitet
Omfang: Fredningen omfatter bygningen som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre og bevare Blåfjellbrakka som
godt bevart mannskapsbrakke knyttet til anlegg og vedlikehold av
Geirangervegen.

Begrunnelse: Blåfjellbrakka ble oppført i forbindelse med byggingen av 
Geirangervegen i 1904, bygningen ble senere (i 1929) innredet 
med oppholdsrom for vegarbeidere og brukt i forbindelse med 
vedlikeholdsarbeider og snørydding.

Blåfjellbrakka med intakt interiør er et godt eksempel på en 
anleggsbrakke fra mellomkrigstiden. Brakka er knyttet til drift og 
vedlikehold av Geirangervegen og har høy samferdselshistorisk 
verdi.
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BLÅFJELLBRAKKA

Fredning bygning

 Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og interiør. Fredningen inkluderer hoved-
elementer som konstruksjon, tak, fasadeløsning, planløsning, materialbruk, overflate-
behandling og bygningsdeler som vinduer, dører, porter og pipe. Fast inventar som senger, 
ovn, hyller og skap er fredet som 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 
samt materialbruk og overflater.

Formålet med fredningen av interiøret er å sikre og bevare opprinnelig rominndeling med
opprinnelige bygningsdeler, overflater og materialbruk. I tillegg inngår opprinnelig fast 
inventar som senger, ovn, hyller og skap.

 Begrunnelse: Blåfjellbrakka er en enkel bygning i en etasje med saltak som ble oppført for å huse an-
leggsarbeidere den gangen Geirangervegen ble bygget. Bygningen ble senere benyttet i 
forbindelse med vedlikeholdsarbeider, og utvidet i 1929.

Fast interiør er bevart, og bygningen har verdi som en dokumentasjon på en typisk brakke
for vegarbeidere.
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