
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Hordaland

Kommune: 1201/Bergen

Opprinnelig funksjon: Sjømannskole

Nåværende funksjon: Høgskole

Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Totalt antall bygg: 1 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
446 HAUGEVEIEN 28, BERGEN 1902 - 1904 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Interiør 139851501 165/441

Vern kompleks
Formål: Formålet med vernet er å bevare Bergen sjømannsskole som et kulturminne som representerer en utdanning innen

sjøfart.

Formålet er også å bevare formålsbygget fra 1904 som har en spesiell utforming og beliggenhet på grunn av bygningens
funksjon knyttet til utdanningen.

Formålet er videre å bevare bygningens arkitektoniske uttrykk.

Begrunnelse: Sjøfart har vært en av Norges viktigste næringsveier. Maritim utdanning har derfor vært viktig.

De første røttene til en navigasjonsskole i Bergen var i 1684.  Dette tilbudet ble beholdt fram til 1820. I 1853 oppsto det
etter mange års fravær en offentlige navigasjonsskole på nytt i Bergen. Denne ble kalt Bergen sjømannsskole og flyttet inn
i den formålsbygde bygningen på Nordnes i 1904.

Skolens tårn med vinduer rundt hele er utformet spesielt for undervisningsformål. Her kunne man simulere å være på brua
i et skip.

Omfang: Eksteriør.
Interiør som vist på plantegning.

Beskrivelse kulturmiljø
Haugeveien 28 ligger på Nordnes i Bergen sentrum. Interessant miljø med nærhet til mange historiske bygninger og Nordnespaken. På tomten lå
tidligere Bergens Observatorium. Eiendomsgrensene går langs byggets yttervegger. Nordnesparken med sin beplanting, stinett og benker har mye å si
for byggets atmosfære. Nordnesparken ble opparbeidet i 1888-98 med økonomisk støtte fra  "Det nyttige selskab".
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Eiendomshistorikk
1902: Bergen observatorium foretok astronomiske og metrologiske observasjoner fra en bygning i Fredriksberg. Bygningen ble revet for å gi plass for
Bergens Sjømannsskoles nybygg i Haugeveien 28 (i dag del av Høgskolen i Bergen med Institutt for vernepleie og sosialt arbeid).
1904: Bergens Sjømansskole (opprett i 1853) flytter inn i eget bygg tegnet av arkitekt Richard Tønnesen på Bergens observatoriums tidligere tomt.
Romplanen gikk ut på å skaffe tilstrekkelig antall klasserom, kontor, lærerværelser og en modellsal.
1913 - 65: Skolen underlagt Forsvarsdepartementet i tidsrommet 1880  1913, deretter utenriksdepartementet frem til 1913, så Handelsdepartementet til
1965 og så Kirke- og undervisningsdepartementet.
1940: Skolen rekvideres av tyskerne. Leide lokaler i Lars Hillersgate 20.
1945: Skolebygning frigitt av de allierte. Kommunens arbeidere gikk i gang med å gjøre bygningen klar. Den 1.september ble skolens virksomhet satt i
gang igjen.
1959: Nye undervisningskrav etter 1945 gjorde at skolen fikk plassmangel og måtte leie lokaler hos Nordnes folkeskole og Nykirken menighet.
1965: Tilbygg oppført pga plassmangel som en følge av økte elevtall.
1985  87: Sjømannskolen lagt ned.
1991: Sammenslåing av Bergen jordmorhøyskole, Bergen vernepleierhøgskole, Høgskolen i psykiatrisk sykepleie og Helsesøster utdanning til
utdanningssenter for vernepleiere, sosionomer, jordmødre, psykiatriske sykepleiere, helsesøstrer og ergoterapeuter.
1994: Skolen fikk høyskolestatus.

Kilder:
"Informasjon angående brannobjekt", driftsleder Ole Bjørn Sandalh
"Bergen sjømannskole 1853 - 1928" (ukjent forfatter, Bergen 1928)
"Bergen sjømannskole 1853- 1953" (ukjent forfatter, Bergen 1953)
"Veien til Kronstad. Høgskolebygninger i Bergen" (Egil Ertresvaag, Bergen 2001)

Verneverdige bygg

Byggnr: 446

GAB nr: 139851501

Navn: HAUGEVEIEN 28,

BERGEN

Oppført: 1902 - 1904

Hele fasaden mot Haugeveien. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.
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Fasade mot nordøst. Opphavsrett: Statsbygg.
Tak på nybygg sett fra det gamle bygget.
Opphavsrett: Statsbygg.

Høgskolen sett fra Haugeveien ca. 1930. Opphavsrett:
Høgskolen i Bergen. Eldre flyfoto. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG VEST

GAB nr: 139851501

Gnr/bnr: 165/441

Oppført: 1902 - 1904

Byggherre: Bergens Sjømannsskole (opprettet i 1853)

Arkitekt: Richard Tønnesen

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Regulert: Reguleringsplan av 24.9.1946, Bergenhus,
Nordnes, østre del av Nordnes halvøya. Plan - ID
10090000. Regulert til offentlig formål. Kommunedelplan
Sentrum, Plan - ID 15780000, ikraft. 12.10.2001.

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse

Sammendrag bygningshistorie
Bergens Sjømannskole (1904-1990) huset også Kokk- og Stuertskolen (1904-1935), Kontrollkontor for Nautiske Instrumenter (1904-1973). Observatoriet:
opprinnelig Bergens Nautiske Kontroll station og Kartkorrigeringsanstalt 1904-1973).
Mer om bruk fra 1990 til idag. (se "Veien til Krogstad" ss. 28-34).

Bygningshistorikk
1904 Bergens Sjømansskole (opprett i 1853) flytter inn i eget bygg tegnet av arkitekt Richard Tønnesen på Bergens observatoriums tidligere

tomt. Romplanen gikk ut på å skaffe tilstrekkelig antall klasserom, kontor, lærerværelser og en modellsal.

Sirkelrundt tårn oppført midt på hovedfasaden, en etasje over skolebygget. Halvkuleformet tak, skyvbarport mot sør. I tårnet ble det plassert
et passasjeinstrument.

1904 1930  Bergen Stuertskole disponerte østre fløy av skolebygget. Første etasje innredet til vaktmesterbolig. I 2.etg et klasserom og 3.etg et
lærerværelse.

1927 Radioskolen fikk et undervisningsrom i 1.etg og et apparatrom på loftet til disposisjon

1940 Skolen rekvireres av tyskerne. Leide lokaler i Lars Hillersgate 20

1945 Skolebygning frigitt av de allierte.

1949 Skolen fikk komplett radaranlegg i gave fra AS Nera. Radarantenne ble plassert i bygningens kuppel, selve anlegget ble plassert i rommet
under.

1953 Vaktmesterens leilighet ominnredet til klasserom for radioavdelingen som en følge av økende elevtall. På loftet ble senere 2 rom innredet
for styrmannsavdelingen. I kjelleren et rom for en kystskipperklasse.

1959 Plankomitee utarbeidet en romplan for utvidelse av skolen pga økt elevtall og nye krav til teknisk undervisning. Tilbygg til den gamle
bygningen. Planene vedtas av formannskapet 1.3.1959. (Tilskudd bevilget fra private i tillegg til kommunale midler gjorde byggeplanene
gjennomførbare).

1962 1965 Bystyret gav grønt lys for tilbygg. Den gamle bestyrerboligen ble revet. Byggearbeidet tok 3 år. I 1965 kunne de nye lokalene tas i bruk. Med
tilbygget fikk skolen dobbel så stor romkapasitet: tidsmessige undervisningsrom og 16 spesialrom (fysikk- og kjemirom for
navigasjonsavdeling), lærerrom og konferanserom. I 5.etg ble det installert ulikt navigasjonsutstyr. I kjelleren en stor festsal med plass til
280 stk. I 1. etasje kantine med 150 sitteplasser.

1992 Ombygging av eldste bygningsdel

1994 Ny heis og nytt ventilasjonsanlegg installert i eldste del av bygningen.

2000 Utskiftning av vinduer.

Vern
Formål: Formålet med vernet er å bevare Bergen sjømannsskole som et kulturminne som representerer en utdanning innen

sjøfart.

Formålet er også å bevare et formålsbygg som har en spesiell utforming på grunn av bygningens funksjon knyttet til
utdanningen.

Formålet er videre å bevare bygningens arkitektoniske uttrykk.

Begrunnelse: Sjøfart har vært en av Norges viktigste næringsveier. Maritim utdanning har derfor vært viktig.

De første røttene til en navigasjonsskole i Bergen var i 1684.  Dette tilbudet ble beholdt fram til 1820. I 1853 oppsto det
etter mange års fravær en offentlige navigasjonsskole på nytt i Bergen. Denne ble kalt Bergen sjømannsskole og flyttet inn
i detnformålsbygde bygningen på Nordnes i 1904.

Skolens tårn er rundt for at det i undervisningen skulle kunne simuleres at man var på brua i et skip.

Omfang: Eksteriør.
Interiør som vist på plantegning: trapper og trapperom, tårnrommet.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring
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Interiør

Interiørnr: 530

Interiørnavn: Styrerom

Beskrivelse: Styrerommet

ligger i den eldre delen av

bygningen fra 1902.

Rommet er sirkelformet.

Blir brukt som møterom og

har 14 sitteplasser rundt de

runde bordet. Da

sjømannskolen holdt til her

ble rommet kalt broa.

Tidligere var det plassert et

passasjeinstrument her.

Interiørnr: 1

Interiørnavn:

Trappeoppgang

Beskrivelse: Trappoppgang

sørvestlig del av eldre del

av bygningen, inngang til

4.etasje. Orginale dører og

rekkverk.

Fasade sørvest. Opphavsrett: Statsbygg.
Fasade styrerom gml del mot nordøst. Opphavsrett:
Statsbygg.

Bakgård mot nordvest. Opphavsrett: Statsbygg.
Fasader bakgård mot sørøst. Opphavsrett:
Statsbygg.
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Plantegning 1. etg med skravur for vernet interiør. Opphavsrett: Statsbygg.
Plantegning tårnrom med skravur for vernet interiør. Opphavsrett:
Statsbygg.

Inngangsparti 1960-tallsbygningen. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade sørøst1 Opphavsrett: Statsbygg

Innside hoveddør 1960-bygningen.
Opphavsrett: Statsbygg. Festsal 1960-bygningen. Opphavsrett: Statsbygg.
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Trapp i 1904-bygningen. Opphavsrett: Statsbygg. Hovedtrapp i 1960-bygningen. Opphavsrett: Statsbygg.
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