
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Hedmark

Kommune: 412/Ringsaker

Opprinnelig funksjon: Gårdsbruk/hagebrukssk
ole

Nåværende funksjon: Gartner- og
blomsterdekoratørskole

Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Totalt antall bygg: 15
Hele anlegget. Flyfoto fra Fjellanger Widerøe AS. Foto: Fjellanger Widerøe AS. Opphavsrett:
Fjellanger Widerøe AS.

Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
10524 ARBEIDSROM 1936 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør -0- 383/1

10523 DRIFTSBYGNING/UNDERVISNING 1953 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 152285965 383/1

10522 INTERNATBYGNING 1954 - 1955 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 152286996 383/1

10519 REKTORBOLIG 1941 - 1942 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 152287011 383/1

10520 UNDERVISNINGSBYGG 1952 - 1953 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 7188803 383/1

10532 VEKSTHUS 1965 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør -0- 383/1

10521 ØKONOMIBYGNING 1940 - 1942 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Interiør 152287003 383/1

Vern kompleks
Formål: Vea bevares for å sikre statlig byggeri av nisjefagutdanning innen landbruket. Bevaringen skal sikre bygningenes

utforming og uttrykk som representerer en hagebruksskoles bygninger, på Vea løst i et inntun og et uttun.

Begrunnelse: Den første hagebruksskolen i Norge ble etablert på Lillenes ved Arendal i 1880. Etter dette ble det opprettet flere
hagebruksskoler på slutten av 1800-tallet. Landbruksdepartementet nedsatte i 1915 ei nemd som skulle utrede en mulig
opprettelse av offentlig drevet gartnerskole, og i 1916 var innstillingen klar. Statens gartnerskole ble opprettet i Oslo 1917,
og ga fullstendig utdannelse som gartner.  I tillegg til teoriundervisningen hadde skolen spesiallinjer innen frilandsgartneri,
veksthus-gartneri og anleggsgartneri.

I innstillingen nevnes at Hedmark og Oppland fylke begge har overmåte gunstig betingelser for hagebruk, men at de ikke
ennå har hatt private skoler. Komiteen er enige om at en av skolene derfor bør legges i innlandet, i nærheten av Hamar.
Komiteen uttalte at hagebruk er i "særegen grad skikket til å vække kvinders interesse" fordi hun ser hvilken økonomisk
rolle hagebruksproduktene spiller i daglig husholdning, ser verdien av velstelt hage, men ikke minst uttaler komiteen at "
Ogsaa for kvinder bør det være adgang til at gjennemgaa en fullstendig fagutdannelse". Komiteen anbefaler en fagskole
særskilt for jenter, med begrunnelse i at det er praktiske ulemper å ha skole for begge kjønn når internatordning og at flere
unge kvinner nødig vil søke til felles-skoler.  Det ble da foreslått at "der i Mjøstrakten opprettes en kvindelig
havebruksskole med 11-maanedlig kursus." I stortingsproposisjon nr 92.  1920 anbefalte landbruksdepartementet at det
skulle opprettes ei hagebruksskole i Hedmark. Vea hagebruksskole for kvinner opprettes i 1923. (Fra 1948 for begge
kjønn).

I 1936 var det en hagebruksskole i hver landsdel bortsett fra Nord-Norge, den kom i 1957.

Bygninger og uteområdet på Vea, med uttun og inntun og opparbeidet hage- og hagebruksområde viser godt karakteren
på et slikt skoleanlegg. Selv om lite av den opprinnelige bygningsmassen fortsatt står, gir anlegget et helhetsinntrykk for
denne type skoleslag.

Omfang: Bevaringen omfatter spesifiserte elementer i kulturmiljøet, som steinmurer og opparbeidet hage, og de fleste av
bygningenes eksteriør og enkelte spesifiserte deler av interiør.

Beskrivelse kulturmiljø
Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Ringsaker kommune.

Kulturlandskapet i Ringsaker er dominert av flere store gårdsanlegg som er omkranset av dyrkningsjord med randvegetasjon, veier, alleer, beplantning
og mindre skogområder som bryter opp og gir landskapet karakter. Det oppdyrkede landskapet avgrenses av Mjøsa i vest og av skogsområdene i liene i
øst. De største gårdene ligger i den vestvendte hellinga ned mot Mjøsa og det har vært bosetting her allerede i steinalderen.

Det var opprinnelig et gårdsbruk som ble delt i Vea Søndre og Vea Nordre som begge ligger i hellinga ned mot Mjøsa, og da Staten ved
Landbruksdepartementet kjøpte Vea Søndre i 1922, ble Vea Nedre bygd.

Gårdene er omtrent like store med 150 - 170 da dyrket mark. Vea Søndre, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, har som mange andre
gårder i distriktet beholdt den tradisjonelle tunformen med inntun og uttun. Den har imidlertid, på grunn av flere branner og økende behov for større og
mer tidsriktige lokaler, få av de opprinnelige bygningene tilbake. I forbindelse nybygging har man imidlertid klart å videreføre den tradisjonelle arkitekturen
og tunstrukturen.

Opprinnelig gikk hovedveien gjennom tunet, men denne er nå lagt litt på oversida av selve gårdsanlegget. Mellom gården og Mjøsa deles
kulturlandskapet av Dovrebanen. På nedsida av skolebygningene, mellom gården og jernbanelinja, og på oversida av veien ligger planteskolen og bær-
og frukthagene.

Gårdsanlegget med beplantning og dyrkningsjord danner helhet i kuturmiljøet og framstår som velstelt og helhetlig.
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Eiendomshistorikk
Den første hagebruksskolen i Norge ble etablert på Lillenes ved Arendal i 1880. Etter dette ble det opprettet flere hagebruksskoler på slutten av 1800-
tallet. Landbruksdepartementet nedsatte i 1915 ei nemd som skulle utrede en mulig opprettelse av offentlig drevet gartnerskole, og i 1919 var
innstillingen klar. Den konkluderte med at det var behov for å opprette 5 fagskoler i Norge med god geografisk spredning. Det ble da foreslått at der i
Mjøstakten opprettes en kvindelig havebruksskole med 11-maanedlig kursus. I stortingsproposisjon nr 92.  1920 anbefalte landbruksdepartementet at det
skulle opprettes ei hagebruksskole i Hedmark.

Staten ved Landbruksdepartemenet, kjøpte Vea søndre for 130.000,- den 18. februar 1922, hvor 100.000,- ble bevilget av Hedmark fylke som
distriktsbidrag. De resterende 30.000,- var en panteobligasjon som ble overtatt fra Opplysningsvesenets Fond.

Senere ble skolen overført til Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet. Den er den eneste skolen for blomsterdekoratører som tar i mot elever
fra hele landet.

Anlegget består av skole- og internatbygninger, og bestyrer- og lærerboliger. Vea Søndre hadde to store våningshus, hvor den ene ble brukt til skole- og
internatbygning mens den andre ble brukt til bestyrer- og lærerbolig. I forbindelse med etableringen i 1923 ble skole- og internatbygningen opprustet for
25.000 kroner. Dette besto blant annet av ny innredning og byggning av takoppløft for å gi lys til elevhyblene. I januar 1933 brant den kombinerte kjøkken
-, skole- og internatbygningen ned til grunnen. I slutten av mars samme år la Landbruksdepartementet fram et tillegg til stortingsmelding nr 1 Om
bevilgning til oppførelse av ny skole- og internatbygning ved Statens hagebruksskole på Vea i Ringsaker. I 1934 sto den nye skole-, internat- og
kjøkkenbygningen ferdig. Denne sto kun i 6 år, for under krigshandlingene i 1940 brant både internatbygningen og den gamle bestyrer- og lærerboligen
ned.

De første tegningene av nybygg utarbeidet av Riksarkitekten forelå i 19. nov 1940, og det ble gjort vedtak om å bygge ny bestyrerbolig og kobinert
husholdnings- og internatbygning. Sistnevnte bygning, tegnet av Riksarkitekten, fikk arkitektoniske trekk hedmarksgårdenes tradisjonelle
hovedbygninger. Husholdnings- og internatbygninge ble modernisert flere ganger etter at den ble ferdigstilt i 1941.

På slutten av 1940-tallet ble det tatt initiativ til å bygge ny skole- og kontorbygning på branntomta etter skole- og internatbygningen fra 1934.
Riksarkitekten engasjerte arkitekt Arnjot Castberg til å tegne den nye bygningen som sto ferdig i 1953.

I 1967 fikk Vea undervisning i blomsterbinding med behov for større undervisningslokaler, og i 1972 ble det bevilget penger til forprosjektering. Statens
Bygge- og eiendomsdirektorat hadde ansvaret og engasjerte arkitekt Arnljot Castberg som utførende arkitekt. I 1975 sto tilbygget til skole- og
administrasjonsbygningen ferdig. Dette hadde flatt tak som på grunn av taklekkasjer ble, i 1989, bygd høyere og fikk saltak.

Drengestua ble oppført etter at skolestyrer Danielsen søkte Landbruksdepartementet om å bygge bolig for gårdsarbeiderne. Høsten 1982 ble huset revet.

Kilder:
Norske gardsbruk, Bind IV, Hedmark fylke II, Oslo 1943,
Sverre Håkenstad og Erik Sørflaten; Statens Gartner- og Blomsterdekoratørskole Vea, 1923  1998, Moelv 1998
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Verneverdige bygg

Byggnr: 10519

GAB nr: 152287011

Navn: REKTORBOLIG

Oppført: 1941 - 1942

Byggnr: 10520

GAB nr: 7188803

Navn:

UNDERVISNINGSBYGG

Oppført: 1952 - 1953

Byggnr: 10521

GAB nr: 152287003

Navn:

ØKONOMIBYGNING

Oppført: 1940 - 1942

Byggnr: 10522

GAB nr: 152286996

Navn:

INTERNATBYGNING

Oppført: 1954 - 1955

Byggnr: 10523

GAB nr: 152285965

Navn:

DRIFTSBYGNING/UNDER

VISNING

Oppført: 1953

Byggnr: 10524

GAB nr: -0-

Navn: ARBEIDSROM

Oppført: 1936

Byggnr: 10532

GAB nr: -0-

Navn: VEKSTHUS

Oppført: 1965
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Utomhusanlegg

Elementnr: 04

Elementnavn: Veksthusene

Beskrivelse: Skolen bygde

allerede på midten av 1930

-tallet veksthus, og på

midten av 1960-tallet var

det i alt fire veksthus sør

for arbeidsrommet. I dag er

det to veksthus igjen, ett 8-

metershus fra 1965 og et

44 meter langt veksthus fra

1984. Veksthusene innehar

viktige funksjoner for

skolen og de er sentralt

plassert i bygningsmiljøet.

Elementnr: 01

Elementnavn: Tunet og

parken

Beskrivelse: Parken

mellom de store skole- og

internatbygningene tjener

både som

undervisningmiddel og som

trivselsfremmende tiltak.

Her er fjellhage og

prydplanter. Sentralt i

området mellom

bygningene står skulpturen

"Blomsterpiken" laget av

billedhugger Ragnhild

Butenschön.

Elementnr: 02

Elementnavn: Uteanlegg

øst for hovedvei

Beskrivelse: På oversida

av veien og sør for

elevhyblene ligger

planteskolen. Denne ligger

sentralt i gårdmiljøet med

kort veg ned til

arbeidrommet.

Elementnr: 03

Elementnavn: Uteanlegg

vest for gården

Beskrivelse: Mellom

gården og jernbanelinja i

den vestvendte lia ned mot

Mjøsa ligger et anlegg med

frukttrær. Det er tørrmurte

forstøtningsmurer som

danner fundament for veier

som går ned fra

skolebygningene og ned til

nedsiden av fjøset. Herfra

slynger en smal vei seg

ned mot jordene ved

Mjøsa. Tørrmurene fra

1930-tallet er meget godt

utført av Sigvardt

Steinsrud, Arne Larsen og

Sigurd Johansen.

Elementnr: 05

Elementnavn: Pumpehus

Beskrivelse: Pumpehuset

er et av de eldste husene

på gården, bygd i 1933/34.

Det forsynte gården med

vann helt fram til 1982 da

Vea ble tilkoblet det

kommunale vannverket. I

åra 1982 til 2002 hadde

verkstedet, fyrhus og

vaskehall, veksthus,

arbeidsrom og personalrom

vann fra eget vannverk. Fra

2002 var alle husene

tilkoblet det kommunale

vannverket. Pumpehuset

ligger nede ved Mjøsa og

er vannreserve i tilfelle det

kommunale vannverket er

ute av drift.

Elementnr: 06

Elementnavn: Bygninger

tilknyttet rektorboligen

Beskrivelse: Garasje:

Denne ble bygd samtidig

med rektorboligen og

fungerte som

arbeidsbrakke under

byggingen av rektorboligen

og de andre husene som

ble bygd på 1940-tallet.

Opprinnelig sto bygningen

ut mot veien, men ble flyttet

ca. 20 meter vestover til

nåværende plassering og

ombygd til dobbeltgarasje.

Overbygd uteplass: Bygd i

nyere tid i tilknytning til

haven på vestsiden av

rektorboligen.
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Hele anlegget. Flyfoto fra Fjellanger Widerøe AS. Foto: Fjellanger
Widerøe AS. Opphavsrett: Fjellanger Widerøe AS. Tunet med skole- og internatbygninger. Opphavsrett: Statsbygg.

Situasjonsplan. Foto: Ukjent Opphavsrett: Vea.
Vea søndre med kantina til venstre, internatet midt i bildet og
administrasjonsbygningen til høyre. Opphavsrett: Statsbygg.

Inntunet. Opphavsrett: Statsbygg. Driftsbygninger, veksthus og arbeidsrom. Opphavsrett: Statsbygg.
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Arbeidsrombygningen og drivhus t.v. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: ST. GARTNER- OG BL.DEK.SKOLE VEA

GAB nr: 152287011

Gnr/bnr: 383/1

Oppført: 1941 - 1942

Byggherre: Statens gartner- og blomsterdekoratørskole

Arkitekt: Riksarkitekten

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Bolig

Regulering: Uregulert: Avsatt til LNF område i kommuneplanens
arealdel for Ringsaker vedtatt 2004.

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen ble oppført samtidig med husholdnings- og internatbygningen i 1941-42 og det var Riksarkitekten som stod for planlegging. Bestyrerboligen
kalles i dag rektorboligen og har vært istandsatt flere ganger etter at det ble oppført.

Bygningshistorikk
1941 1942 Bygningen oppføres av byggmester Nils Haug.

1970 1975 Badstu bygd i kjelleren.

1980 1985 Tilbygg mot nord, kjøkkeninngang, og tilbygg mot øst, hovedinngang, oppføres og tekkes med Decra takpanner.

2005 Trapp og gulv i 2. etasje slipes og lakkeres.

Vern
Formål: Formålet med bevaring av Rektorboligen er å sikre vesentlige elementer i et helhetlig skoleanlegg innen statlig

landbruksutdanning.
Formålet er også å ivareta bygningens arkitektoniske uttrykk.

Begrunnelse: Rektorboligen - eller bestyrerboligen som den opprinnelig het - har en vesentlig funksjon for en skole hvor elevene bor på
skoleområdet. Rektorboligen ligger noe tilbaketrukket fra resten av skoleanlegget og viser den posisjon rektor/bestyrer
hadde.
Bygningens arkitektur er nøktern og typisk for statlig bygde boliger rundt 1940- og 50-tallet.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Inngangsfasade/fasade øst. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade syd/øst. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 10519 REKTORBOLIG
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Fasade vest med haven i forgrunnen. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade nord med inngang til kjeller. Opphavsrett: Statsbygg.

Inngangsparti. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: ST. GARTNER- OG BL.DEK.SKOLE VEA

GAB nr: 7188803

Gnr/bnr: 383/1

Oppført: 1952 - 1953

Byggherre: Landbruksdep./Riksarkitekten

Arkitekt: Arnljot Castberg

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Skole

Regulering: Uregulert: I kommuneplanens arealdel for Ringsaker
vedtatt 2004 er Vea avsatt til offentlig bebyggelse.

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Undervisningbygningen, også kalt administrasjonsbygg, ble tegnet av Arnljot Castberg og var opprinnelig skolebygning med bolig for rektor i hele andre
etasje. Huset har blitt ombygd og tilbygd flere ganger, men eksteriørmessig har den beholdt sitt opprinnelige uttrykk. Tilbygget på nordside og
mellompartiets utforming og materialbruk gjør at den opprinnelige skolebygningen framstår som sentral i gårdsmiljøet.

Bygningshistorikk
1951 1952 Byggekomite fra 1951 med landbruksdirektør Sigvart Gulbrandsen, riksarkitekt Sinding-Larsen, Oddvar Lund og Holger Jøsang.

Rikarkitekten engasjerte arkitekt Arnljot Castberg fra Hamar til å utarbeide planer for de enkelte bygningene. 15 aug 1952 lå
anbudspapirene klare for utsendelse.

1953 Skolebygningen oppføres

1970 1980 Hele andre etasje ombygd fra rektorbolig, bibliotek, lærerrom og en mindre hybel til kontorer, bibliotek, datarom og ekspedisjon

1973 1975 Innblåst steinull i bindingsverket, ny kledning i yttervegg mot sør.

1975 Skolebygningen får et tilbygg med flatt tak.

1978 Utskifting av vinduer i hele huset hvor karmene ble beholdt og kun vindusrammene ble skiftet ut.

1985 1990 Ny taktekking med Planja takpanner.

1991 Tilbygget fra 1975 blir påbygd ved at huset får saltak.

1994 1995 Nye vinduer i søndre gavlveggs 1.etg.

2005 Planer om ominnredning ved blant annet å flytte ekspedisjonen og administrasjonen til 1.etg

Vern
Formål: Formålet med bevaring av Undervisningsbygningen er å sikre vesentlige elementer i et helhetlig anlegg innen statlig

landbruksutdanning.

Formålet er også å ivareta bygningens arkitektoniske uttrykk (1953-delen).

Begrunnelse: Bygningen er en viktig del av et helhetlig anlegg for hagebruksskolen, og spesielt for inntunet med
undervisningsbygningen og de to internatene. Som formålsbygd for undervisning har den utdanningshistorisk verdi:
Undervisningsbygningen viser typiske utviklingstrekk ved skoleslaget der teorifag etter hvert ble en større del av
undervisningen.

Omfang: Eksteriør til 1953-delen.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Fasade vest og syd. Opphavsrett: Statsbygg. Tilbygg mot nord. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 10520 UNDERVISNINGSBYGG
Kompleks 3417 VEA SØNDRE

Side 1



Tofløyet hovedinngang mot gårdtunet. Opphavsrett: Statsbygg. Administrasjonsbygg sett mot vest. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg. Gavl mot syd. Opphavsrett: Statsbygg.

Hovedinngangsdør. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: ST. GARTNER- OG BL.DEK.SKOLE VEA

GAB nr: 152287003

Gnr/bnr: 383/1

Oppført: 1940 - 1942

Byggherre: Staten v/Landbruksdepartementet

Arkitekt: Riksarkitekten

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Bolig/bosetning

Bygningsart:

Regulering: Uregulert: I kommuneplanens arealdel for Ringsaker
vedtatt 2004 er Vea avsatt til offentlig bebyggelse.

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Fra registrering i 2005:

Økonomibygningen, også kalt kantinebygget, har til tross for nye krav til komfort, sikkerhet og endrede undervisningsformer, beholdt sitt ytre uttrykk  i
tillegg til at romløsning innvendig stort sett er uforandret. Interiørets materialer er stort sett beholdt. Kjøkkenet har blitt rehabiltert i tråd med gjeldende
forskrifter, men kantina har beholdt sitt interiør selv om også dette rommet er ombygd. Opprinnelig hadde husmora leilighet i andre etasje, men denne er
ombygd til elevhybler. Huset ble tegnet av Riksarkitekten og fikk sin utforming i tråd med de tradisjonelle hedmarksgårdenes hovedbygninger.

3 av de originale ytterdørene er i relativt dårlig forfatning.
Vinduene ble skiftet ut i 1988.  De opprinnelige vinduene ble kopiert slik at lysåpning er uendret og antall ruter i vinduene er beholdt som opprinnelig.
Arbeidet er utført av lokale håndverkere.

Godt vedlikeholdt bygning som har skader i fundamentene. Det er brukt for svak sementmørtel ved bygging i 1942 slik at grunnmuren har flere svake
partier. Uavklart hvordan dette skal repareres.

Sammendrag bygningshistorie
Opprinnelig jenteinternat, idag blandet.

Bygningshistorikk
1940 1942 Bygningen oppføres.

1985 1990 Ny taktekking med Planja takpanner.

1991 1992 Brannhemmende tiltak med innblåsing av steinull i skillevegger mellom hybler og korridor og malte gipsplater i himlinger. Gips/arborex i
korridor og alle innerdører er utskiftet til dører i brannklasse B 30.

1995 Ca 1995 ble leilighet for husmor i 2. etasje ombygd til elevhybler.

2002 2003 Kjeller: Tørkerom oppusset i 2002, toaletter, badstue, dusj og korridor oppusset i 2003.
2. etg: Nytt toalett

Vern
Formål: Formålet med å bevare Økonomibygningen er å sikre vesentlige elementer i et helhetlig anlegg innen statlig

landbruksutdanning.

Formålet er også å ivareta bygningens arkitektoniske uttrykk, som i likhet med de øvrige bygningene omkring tunet har
trekk fra tradisjonelle hovedbygninger på Hedmarksgårder.

Begrunnelse: Bygningens funksjon som kantine/kjøkken og internat var/er helt vesentlig for driften av skolen. Bygningen har
tradisjonspreget form og uttrykk, men er samtidig spesialtilpasset funksjonen for internat og forpleining.

Omfang: Eksteriør.
Interiør: Som avmerket på plantegninger.
1. etg: Inngangsparti/vindfang, spisesal, trapp/trapperom.
2. etg: Korridor, internatrom (nr 21).

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

BYGNING 10521 ØKONOMIBYGNING
Kompleks 3417 VEA SØNDRE
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Interiør

Interiørnr: 101

Interiørnavn: Kantine

Beskrivelse:

Økonomibygningens 1.

etasje har trappegang,

kjøkken og kantine.

Kantina er stort sett

uendret fra slik den ble

oppført i 1942. Det er

imidlertid fjernet en

delevegg inn til et rom mot

vest, men interiøret er

uendret. Vinduer er skiftet

ut og serveringsbenk er

fornyet, men rommets

funksjon som kantine for

skolen er opprettholdt og

endret i takt med samtidas

behov for fornyelser.

Interiørnr: 201

Interiørnavn: Elevhybel

Beskrivelse: I 2. etasje var

det opprinnelig leilighet for

husmor og 2-manns hybler

for elevene. I dag er

leiligheten ombygd til

hybler og flere av hyblene

ombygd slik at det i dag er

9 elevhybler, 5 doble og 4

enkle hybler. På loftet er

det en loftsbod for hver

hybel.

Kantinas nordfasade, mot tunet. Opphavsrett: Statsbygg. Gavlvegg mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade mot sør. Opphavsrett: Statsbygg. Detalj fra langvegg mot nord. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 10521 ØKONOMIBYGNING
Kompleks 3417 VEA SØNDRE
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Plantegning 1.etg markert med skravur for vernet interiør. Opphavsrett:
Statsbygg

Plantegning 2.etg markert med skravur for vernet interiør. Opphavsrett:
Statsbygg

Kantine sett mot vest. Opphavsrett: Statsbygg Små hybler med to senger og to arbeidsplasser. Opphavsrett: Statsbygg

BYGNING 10521 ØKONOMIBYGNING
Kompleks 3417 VEA SØNDRE

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: ST. GARTNER- OG BL.DEK.SKOLE VEA

GAB nr: 152286996

Gnr/bnr: 383/1

Oppført: 1954 - 1955

Byggherre: Staten ved Landbruksdepartementet

Arkitekt: Arnljot Castberg

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Bolig/bosetning

Bygningsart: Internat/forlegning

Regulering: Uregulert: I kommuneplanens arealdel for Ringsaker
vedtatt 2004 er Vea avsatt til offentlig bebyggelse.

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Internatet fra 1934 brant i 1940 og nytt internat ble oppført i 1955 på samme tomt. Det nye ble tegnet av Arnljot Castberg og var i stil med de øvrige
hovedbygningene. Arkitekt Castberg hadde ansvaret også for skolebygningen som ble oppført i 1953. Internatet er godt tilpasset kantinebygget og
administrasjonsbygget og de øvrige bygningene på gården.

Sammendrag bygningshistorie
Opprinnelig gutteinternat.

Bygningshistorikk
1954 1955 Huset var innflyttingsklart i 1955 med 27 rom, 1 leilighet med 3 rom og kjøkken og peisestue, toaletter og bad med dusjer og badstue i

kjelleren. Loftet var innredet med loftsboder.

1991 To hybler omgjort til elevkjøkken (to i første etasje og to i andre etasje).

1991 1992 Brannhemmende tiltak på himlinger, alle skillevegger mellom hybler og korridor. Gips/arborexplater i korridorer. Innblåst steinull i
skillevegger mellom hybler og korridor. Alle innerdører skiftet ut med B30-dører.

1993 1994 Bad i kjelleren modernisert

1999 2000 Vannskade i husets vestre del etter at radiatorer ble ødelagt. Hybler i første etasje ble reparert etter vannskaden.

2001 Utskifting av vinduer

Vern
Formål: Formålet med bevaringen av Internatbygningen er å sikre vesentlige elementer i et helt anlegg innen statlig

landbruksutdanning.

Formålet er også å ivareta bygningens arkitektoniske uttrykk.

Begrunnelse: Vern av bygningen vil sikre den som en viktig del av et helhetlig anlegg for hagebruksskolen. Som formålsbygd elevhjem
har internatet også utdanningshistorisk verdi: det er et typisk trekk for utdanningsformen med egne internatbygninger fordi
elevene kunne komme fra hele landet.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Fasade mot tunet. Opphavsrett: Statsbygg. Internatets nordside mot parkeringsplassen. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 10522 INTERNATBYGNING
Kompleks 3417 VEA SØNDRE
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Langveggens fasade mot sør og gavlvegg mot øst. Opphavsrett: Statsbygg Detalj fra søndre langvegg. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan 1.etg Opphavsrett: Vea Hovedinngang. Opphavsrett: Statsbygg.

Intern trapp. Opphavsrett: Statsbygg. Internatbygningen skiller inntun fra uttun. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 10522 INTERNATBYGNING
Kompleks 3417 VEA SØNDRE
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Gavlvegg mot nord og langvegg mot nord. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 10522 INTERNATBYGNING
Kompleks 3417 VEA SØNDRE
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: ST. GARTNER- OG BL.DEK.SKOLE VEA

GAB nr: 152285965

Gnr/bnr: 383/1

Oppført: 1953

Byggherre: Statens gartner- og blomsterdekoratørskole

Arkitekt: Fylkesagronom Lars Flisaker, Ringsaker

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart: Driftsbygning

Regulering: Uregulert: I kommuneplanens arealdel for Ringsaker
vedtatt 2004 er Vea avsatt til offentlig bebyggelse.

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Driftsbygningen er en såkalt "rød låve", etter tradisjonell byggeskikk for østlandet.

Sammendrag bygningshistorie
Vea Søndre hadde ved overtakelsen i 1922 flere uthus, men disse ble betegnet som gamle og ubrukbare i sin nuværende form. I forbindelse med
byggearbeidene på 1950-tallet ble det bygd ny driftsbygning i 1953 med plass til melkekyr og hester. Husdyrholdet opphørte i 1967/68 og alle rommene
ble ombygd til blant annet øvingsrom og kontorer.

Bygningshistorikk
1953 Låven oppføres med plass til 12 melkekyr, binger til ungdyr, griser og stallplass til 2 hester. Byggmester Harald Sveum fra Brøttum hadde

ansvar for tømrerarbeid og murmester Martin Kristiansen hadde ansvar for grunn- og murerarbeid.

1967 1968 Slutt på husdyrholdet. Lagerrom i kjelleren isolert og kunstig kjøling montert. Gjødselkjelleren pusset opp og pusse- og sorteringslinje for løk
samt pakkerom for andre grønnsaker etablert. Stallen i første etasje ombygd til kontor, grishuset ombygd til lager for diverse utstyr. En del
av vognskjulet avdelt og isolert.

1989 1999 Rømningstrapp på vestre langvegg montert.

1989 1991 Vinduene i underetasjen skiftet ut i to perioder.

1990 2000 Ombygging av 2. etasjes nordre del til to store undervisningsrom. Ombygging startet 1988/89 (Jmf. befaringsnotater)

1993 1994 Rømningstrapp på søndre gavlvegg montert.

1994 1995 Brannhemmende plater, gipsplater, montert i etasjeskiller. Korridor i 2. etg (vegger og himling) behandlet med brannhemmende lakk og
brannhemmende plater bakpanel. Innvendige dører, B30, montert.

1995 Ventilasjonsanlegg montert

1996 1997 Montert ny dør i 2. etg

1997 Rømningstrapp på nordre gavlvegg montert

2000 2001 Ny taktekking med Zanda takstein og snøfangere montert.

2001 2002 Overbygg over inngangsparti i 2.etg.

2001 Kontor i 2. etg innredet.

2001 Kledning i gavlvegg mot nord utskiftet. 9 vinduer i 2 etasjes nordre del montert.

Vern
Formål: Driftsbygningen bevares for å sikre anleggets helhetlige preg.

Begrunnelse: Bygningen er en tradisjonell "Flisakerlåve" som er ombygd fra fjøs- og låvefunksjon til undervisningslokaler
(Fylkesagronom Lars Flisaker, Ringsaker). Eksteriørmessig også endret med nytt bislag til andre etasje og innsetting av
vinduer i flere av fasadene. Bygningen har til tross for store interiør- og eksteriørmessige endringer beholdt sitt
monumentale preg på bygningsmiljøet og er i kraft av dette et viktig objekt i kulturlandskapet.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

BYGNING 10523 DRIFTSBYGNING/UNDERVISNING
Kompleks 3417 VEA SØNDRE
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Fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg Fasade mot sør. Opphavsrett: Statsbygg.

 Opphavsrett: Statsbygg. Langvegg mot vest. Opphavsrett: Statsbygg

Gavlvegg mot sør. Opphavsrett: Statsbygg Klokketårn. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 10523 DRIFTSBYGNING/UNDERVISNING
Kompleks 3417 VEA SØNDRE
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Gangareale. Opphavsrett: Statsbygg. Undervisningsrom. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 10523 DRIFTSBYGNING/UNDERVISNING
Kompleks 3417 VEA SØNDRE
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: ST. GARTNER- OG BL.DEK.SKOLE VEA

GAB nr: -0-

Gnr/bnr: 383/1

Oppført: 1936

Byggherre: Statens gartner- og blomsterdekoratørskole

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Uregulert: I kommuneplanens arealdel for Ringsaker
vedtatt 2004 er Vea avsatt til offentlig bebyggelse.

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Første etasje tjener i dag (ca. 2005) som butikk og undervisningslokale. I 2. etg er det tre hybler og resten av rommene er i bruk som lagerrom. Ett
drivhus står inntil husets sørfasade.

Opprinnelig var det to drivhus mot sør. Bygningen ble oppført som forbindelsesbygning for disse drivhusene, og husets opprinnelige lengde svarer til den
delen som har murte vegger i  første etasje.

Bruksendringer og tilbygging har ført til flere bygningsmessige endringer. Relativt godt vedlikeholdt bygning som imidlertid har svært svake fundamenter
pga sement med meget lite bindemiddel. Dette har ført til at grunnmuren er i meget dårlig forfatning. I hjørne mot sørøst har grunnmuren delvis blitt skiftet
ut.

Flesteparten av vinduene er skiftet ut. Det er beholdt ytre karmmål og tilsvarende ruteinndeling ved utskifting til nye.

Huset har endret bruk opp gjennom årene, og nye dører har blitt motert etter hvert som endringene har blitt utført.

Sammendrag bygningshistorie
Huset er oppført i 1933/34. Huset er bygd sammen med veksthusene og lagerkjelleren/personalbygget og har hatt flere funksjoner. Loftet tjente blant
annet en periode som elvehybler.

Kilder:
Sverre Håkenstad og Erik Sørflaten; Statens Gartner- og Blomsterdekoratørskole Vea, 75 år 1923  1998. Moelv 1998. Sidene 29 - 31.

Bygningshistorikk
1933 1934 Bygningen oppføres

1940 1945 Husets andre etasje brukt som internat.

1943 Tilbygg i husets lengderetning og hele husets bredde. Tilbygg i grovt bindingsverk med sagflisfylling. Utvendnig panlet med faspanel.
Sementtakstein legges på hele huset. Det er kun på eldste del av taket det er flis under takstein.

1970 1980 Utgraving av kjeller

1970 1975 Kontoravlukke bygd i det nordøste hjørnet av den eldste delen av huset.

1970 Leilighet i andre etasje bygges om til 2 hybler. Nytt bad og klosett (ikke bad opprinnelig)

2004 Østre del av husets første etasje tas i bruk som elevbutikk.

2005 Forslag om istandsetting av vegger og tak

2005 2005 Istandsetting av hele bygningen med blant annet ny takstein og delvis ny panel.

Vern
Formål: Bygningen bevares for å sikre anleggets helhetlige preg, der veksthus er vesentlige for opplæring og produksjon ved

skolen.

Begrunnelse: Den eldste formålsbygde bygningen ved skolen. Til tross for flere ombygginger og tilbygg viser bygningen datidas
materialbruk og rombehov for skolens virksomhet. Arbeidsrommet, eller forbindelseshuset som det opprinnelig ble kalt, er
et viktig element i anlegget. Bygningen forbinder veksthusene og rommer viktige funksjoner for arbeidet med produksjonen
i veksthusene. For en hagebruks- og gartnerskole er veksthus kanskje den mest karakteristiske bygningstypen.
Veksthus/arbeidsrom ligger også slik til at de avgrenser tunet mot nord og øst.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

BYGNING 10524 ARBEIDSROM
Kompleks 3417 VEA SØNDRE

Side 1



 Opphavsrett: Statsbygg. Søndre fasade med tilbygd veksthus til venstre. Opphavsrett: Statsbygg.

Nordre fasade. Opphavsrett: Statsbygg.
Søndre fasade med veksthus til høyre og inngangsparti til personalrom til
venstre. Opphavsrett: Statsbygg.

Nordre fasade har flere forskjellige typer vinduer. Opphavsrett: Statsbygg. Bildet viser flistekking under sementstein Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 10524 ARBEIDSROM
Kompleks 3417 VEA SØNDRE
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Trapp nyere del. Opphavsrett: Statsbygg. Dør 2. etg. Opphavsrett: Statsbygg.

Arbeidsrombygningen og drivhus. Opphavsrett: Statsbygg.  Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 10524 ARBEIDSROM
Kompleks 3417 VEA SØNDRE
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: ST. GARTNER- OG BL.DEK.SKOLE VEA

GAB nr: -0-

Gnr/bnr: 383/1

Oppført: 1965

Byggherre:

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Undervisning/forskning

Nåværende funksjon: Undervisning/forskning

Bygningsart:

Regulering: Uregulert: I kommuneplanens arealdel for Ringsaker
vedtatt 2004 er Vea avsatt til offentlig bebyggelse.

Vernestatus:
Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Veksthuset er 8 meter bredt. Det er tilknyttet arbeidsrom-bygningen.

Sammendrag bygningshistorie
Skolen bygde allerede på midten av 1930-tallet veksthus. De første ble bygd på sørsida av Forbindingshuset. På midten av 1960-tallet hadde skolen i alt
fire veksthus. I 2009 er det to veksthus igjen, fra 1965 og 1984 (på 16 x 44 meter). Veksthusene har viktige funksjoner for skolen og de er sentralt
plassert i bygningsmiljøet.

Kilde: Sverre Håkenstad og Erik Sørflaten; Statens Gartner- og Blomsterdekoratørskole Vea, 75 år 1923  1998. Moelv 1998.

Vern
Formål: Formålet med vern av 8-metersveksthuset fra 1965 er å sikre en vesentlig del av et helhetlig anlegg innen denne formen

for statlig landbruksutdanning.

Begrunnelse: Veksthus er en helt nødvendig bygningstype for en gartnerskole. Vea hadde tidligere fire, i dag er det to veksthus ved
skolen. 8-metersveksthuset er det eldste av de to.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Veksthuset sett fra øst. Opphavsrett: Statsbygg. Gavl mot syd, fasade mot øst. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 10532 VEKSTHUS
Kompleks 3417 VEA SØNDRE
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