
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Finnmark

Kommune: 2003/Vadsø

Opprinnelig funksjon: Kommandoplass og
magasin-
/undervisningsbygg

Nåværende funksjon: Magasin-
/undervisningsbygg

Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Totalt antall bygg: 2 Situasjonskart. Bunkerens ca. areal og plassering under terreng angitt med stipling.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
9903264 Bergstien fjellanlegg 1952 - 1955 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør Se koord. 10/615

Vern kompleks
Formål: Formålet er å bevare Bergstien fjellanlegg som kulturhistorisk viktig eksempel på en mindre kommandoplass for

Sivilforsvaret og som offentlig bygg for beredskapsformål fra den kalde krigen. Vernet skal sikre fjellanlegget i sin helhet
med adkomst.

Begrunnelse: Bergstien er et representativt og godt bevart eksempel på en mindre kommandoplass. Slike fjellanlegg var en typisk og
viktig anleggstype for Sivilforsvaret og den sivile beredskapen under den kalde krigen. Anlegget er bygget som
kommandoplass for sivilforsvarsformål etter sentralt godkjente tegninger, og har en differensiert romplan med spesialiserte
funksjoner for å ivareta lokale oppgaver for Sivilforsvaret og offentlig forvaltning under krigstilstand. Anleggets utforming,
rominndeling og inventar har høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.

Omfang: Vernet omfatter interiøret i fjellanlegget og interiør og eksteriør i overbygget inngangsparti.

Beskrivelse kulturmiljø
Bergstien fjellanlegg og undervisningsbygg ligger i Vadsø kommune, kort nordøst for sentrum av Vadsø by. Anlegget har direkte atkomst fra offentlig vei
og opparbeidet asfaltert parkeringsplass med kapasitet til et større antall kjøretøy. Anlegget befinner seg på oversiden (nord) av boligområde, i svakt
skrånende terreng mot sør og Varangerfjorden og med gresskråning i bak-/overkant mot nord. Umiddelbart nordvest ligger Vadsø fengsel som nærmeste
nabo. Bergstien ligger relativt høyt og fritt og med utsyn over fjorden mot fjellene i sør.

Anlegget er todelt. Delen lengst øst, fra 1962, er et undervisnings- og forlegningsbygg i én hovedetasje pluss sivilforsvarsmagasin i forsterket kjeller med
tre tofløyete stålporter mot parkeringsplass.
Fjellanlegget utgjøres av kommandoplassen som ligger umiddelbart vest for undervisningsbygget og i tilknytning til dette via nødutgang i magasindelen.
Fjellanlegget har egen nedgang i betongbygg ved parkeringsplass. Det er fra 1952/1955.

Eiendomshistorikk
Fjellanlegget er anlagt 1952-55 og komplekset ble komplettert med undervisnings- og magasinbygget tidlig på 1960-tallet. Kun mindre endringer i
fjellanlegget etter den tid.
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Oversiktsbilde tatt fra vest. Inngang kommandoplass midt i bildet. Foto:
Frode Karlsen, Forsvarsbygg.

Anlegget sett mot NØ. Undervisningsbygg nærmest, nedgang kommandoplass
skimtes bak. Foto: Tore Pettersen, DSB.

Inngang fjellanlegget sett mot NØ. Vadsø fengsel i bakgrunnen. Foto:
Ukjent. Undervisningsrom i undervisningsbygget. Foto: Tore Pettersen, DSB.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Øst-Finnmark SFD

GAB nr: Se koord.

Gnr/bnr: 10/615

Oppført: 1952 - 1955

Byggherre: Sivilforsvaret

Arkitekt: Ukjent

Opprinnelig funksjon: Forsvar

Nåværende funksjon: Forsvar

Bygningsart: Ymse

Regulering: Regulert: Inngår i Vadsø byplan av 1948 og er regulert til
off. formål.

Vernestatus:

Situasjonskart. Bunkerens ca. areal og plassering under
terreng angitt med stipling.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Kommandoplass nedgravd og innsprengt i terreng, delvis jordpåfylt med 1-3 m masse, plassert i slakt skrånende terreng mot nord. Støpt inngangsparti
med énfløyet ståldør D35 fører via støpt trapp direkte ned i anlegget. Tykkelse utvendig vegg 50 cm.

Rektangulært grunnplan i forholdet 2:3 nord-sør/øst-vest med symmetriske trekk. Arealet utgjør ca. 333 kvm, hvorav ca. 300 kvm er gassikret.
Nødstrømsaggregat deles med undervisningsbygget ved siden av, forlegningskapasitet totalt i anlegget 120 personer. Anlegget mangler reservevann og
EMP-sikring.

Delen i SV inneholder rom for ventilasjon og ABC-filtre, midt/sør i anlegget ligger KO- og sambandsrom, øvrige arealer forlegning (ca. 230 kvm) og
sanitære rom samt gang/korridor og gassluse. Anlegget består av til sammen 18 rom, i det alt vesentlige med flat, malt himling, vegger i pusset malt
betong. Gulv støpt i betong med dels varierende belegg, dels malt. Eldre, malte fyllingsdører. Ventilasjonskanaler under himling, wireopphengte
lysarmaturer med dels doble, dels enkle lysrør. Stående hvitmalt panel i toalettrom, dels også i KO-rom. Sambandsrom med senere trehvit
brystpanel/rødmalt pusset betong, dels også platekledt.
Vaskerenner og utslagsvasker i stål, enkeltvask i porselen. Køyesenger i forlegningsrom i stålramme og trebunn, tre etasjer. Garderobeskap i stål til
mannskapene.
Avfuktingen er avstengt og det er noe fukt- og soppdannelser i anlegget.

Sammendrag bygningshistorie
Kommandoplassen er anlagt 1952-55 med seinere oppgraderinger bl.a. i tilknytning til oppføring av nabobygget. Det oppgis også at ikke-spesifiserte
endringer er utført 1967 og 1973.

Vern
Formål: Formålet er å bevare Bergstien fjellanlegg som kulturhistorisk viktig eksempel på en mindre kommandoplass for

Sivilforsvaret og som offentlig bygg for beredskapsformål fra den kalde krigen. Vernet skal sikre anlegget med adkomst.

Begrunnelse: Bergstien er et representativt og godt bevart eksempel på en mindre kommandoplass. Slike fjellanlegg var en typisk og
viktig anleggstype for Sivilforsvaret og den sivile beredskapen under den kalde krigen. Anlegget er bygget som
kommandoplass for sivilforsvarsformål etter sentralt godkjente tegninger, og har en differensiert romplan med spesialiserte
funksjoner for å ivareta lokale oppgaver for Sivilforsvaret og offentlig forvaltning under krigstilstand. Anleggets utforming,
rominndeling og inventar har høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.

Omfang: Vernet omfatter interiøret i fjellanlegget og interiør og eksteriør i overbygget inngangsparti.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning
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Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn:

Forlegningsrom

Beskrivelse:

Forlegningsrom (rom 8 i

Sivilforsvarets

byggoversikt) på ca. 26

kvm med hvitmalte

betongvegger (stående

panel mot toaletter i Ø),

luftekanaler under hvitmalt

himling i betong, grått

belegg på gulv, eldre

lysbrytere. Grønnmalt

fyllingsdør på foto fører til

forlegningsrom i N (rom nr.

10).

Interiørnr:

Interiørnavn: Tekn. rom

Beskrivelse: Teknisk rom i

direkte tilknytning til

sambandsrom. Vegger i

hhv. blåmalt betong og

rødmalte plater. Eldre

elektrisk opplegg, nyere

installasjoner for telefoni.

Eldre tavle for styring av

tyfoner i Vadsø by.

Interiørnr:

Interiørnavn:

Ventilasjonsrom

Beskrivelse:

Ventilasjonsrom med ABC-

filter. Strømtavle. Vegger,

gulv og tak i malt betong.

Nød-/inspeksjonsluke på

vegg.

Plantegning for fjellanlegget. Forlegningsrom (rom 13) sett mot SV. Foto: Tore Pettersen, DSB.
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Forlegningsrom. Foto: Tore Pettersen, DSB.
Toalettrom og vask sett fra forlegningsrom (rom 8). Foto: Tore Pettersen,
DSB.

Tyfonpanel mm. Foto: Tore Pettersen, DSB. Ventilasjonsrom. Foto: Tore Pettersen, DSB.
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