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Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr Gnr/bnr Omfang 

Fokstugu veggarasje 1940 300492029 2/1/6 Eksteriør/interiør

Fredning lokalitet
Omfang: Fredningen omfatter bygningen som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre og bevare Fokstugu veggara-
sje som et tidstypisk og godt bevart eksempel på en brøytestasjon 
oppført av tyskerne i 1940.

Begrunnelse: Ved krigsutbruddet var norsk infrastruktur mangelfull og utbygging 
av strøm, veg og jernbane inngikk i de forberedende arbeidene fra 
okkupasjonsmakten. Å sikre framkommeligheten over Dovrefjell var 
en del av dette arbeidet. Til sammen bygde tyskerne fem garasjer 
på strekningen, med rom for både brøyteutstyr og mannskap. 
Fokstugu veggarasje er den eneste av disse garasjene som er bevart i 
opprinnelig stand, og har høy samferdselshistorisk verdi.
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Vedlegg nr. 31.17

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

FOKSTUGU VEGGARASJE

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, pipe og detaljer som vegghengt 
lampe og eldre sikringskoblinger. Fast inventar som skap, benker, bensinpumpe, køyesenger 
og ovner 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, 
porter og lysarmatur samt materialbruk og overflater.

Formålet med fredningen av interiøret er å sikre og bevare opprinnelig rominndeling med
opprinnelige bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning og armaturer.
I tillegg inngår opprinnelig fast inventar som køyesenger, ovner, skap, benker og bensin-
pumpe.

 Begrunnelse: Fokstugu veggarasje er en rektangulær trebygning med slakt saltak, som inneholder verk-
sted, garasje og to mannskapsrom. Bygningen er bevart i tilnærmet opprinnelig stand med 
interiør og fast inventar som køyesenger, ovner, skap, benker og bensinpumpe. Bygningen 
er karakteristisk for tysk byggeri fra perioden og har høy verdi både som del av krigs-
historien og i samferdselshistorisk sammenheng.
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