KOMPLEKS 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata
Fylke:
Kommune:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Foreslått vernekategori:
Totalt antall bygg:

Møre og Romsdal
1539/Rauma
Fjernhjelpleir
Sivilforsvarsleir
Verneklasse 1, fredning
13
Situasjonskart.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

GAB nr

Gnr/Bnr

8257

ADM.BYGG

1953

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus

180797033

53/26

8253

BOLIG

1953

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

180797068

53/26

8254

FORL-BRAKKE/GARASJE

1953

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

180797017

53/26

8255

FORL.BRAKKE/GARASJE

1953

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

180797025

53/26

8256

FORL.BRAKKE/GARASJE

1953

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

180796991

53/26

9903343

Kiosk

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

Koordinat

53/26

8258

MAGASIN

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

180796975

53/26

8259

SKUR

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

180797009

53/26

8260

SKUR

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

180796983

53/26

8261

VAKTSTUE

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

180797041

53/26

1958 - 1959

Omfang

Vern kompleks
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Formålet er å bevare Møre og Romsdal sivilforsvarsleir som arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg
for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Vernet skal sikre anleggets opprinnelige arkitektur og
uteområde.
Uteområdet skal bevares og forvaltes som helhet og den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom forlegnings/garasjebygg, administrasjonsbygg, magasin/undervisningsbygg, kvartermesterbolig og portvakt skal opprettholdes.
Møre og Romsdal sivilforsvarsleir er et svært godt bevart eksempel på fjernhjelpleirene som ble bygget av Sivilforsvaret
etter sentralt utformete typetegninger. Fjernhjelpleire av liknende utforming ble bygget en rekke steder i eller i tilknytning til
større byer i 1950-årene. Fjernhjelpleirene ble bygget for å romme de såkalte fjernhjelpkolonnene, Sivilforsvarets
strategiske reserve i krigs- og krisetilstand. Leirene spilte en viktig rolle i beredskapsplanleggingen og er ved siden av de
såkalte "halvmagasinene" de eneste sivilforsvarsbygninger av betydning som ble bygget oppå bakken under den kalde
krigen. Leirene ble bygget med befals- og mannskapsforlegninger, magasinbygg, garasjer samt kvartermesterbolig. Møre
og Romsdal sivilforsvarsleir har høy grad av opprinnelighet i leirplan og uteområde. Bygningsmassen har i eksteriør og
interiør gjennomgående svært høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer, og gir et svært representativt bilde av
anleggstypen.
Vernet omfatter leirområde med oppstillingsplass, administrasjonsbygning, forlegningsbrakker/garasjer, skur, vaktbygning,
magasin og kvartermesterbolig. Vernet inkluderer utomhuselementenes og bygningenes eksteriør og interiør med
materialbruk, overflatebehandling og detaljer som vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter og overflater.
Avgrensning av vern av uteområde er vist på kartillustrasjon.

Beskrivelse kulturmiljø
Leiren ligger drøyt 3 km sørøst for tettstedet Isfjorden i Rauma kommune, 10 km fra kommunesenteret Åndalsnes. Den ligger på en furumo et stykke
unna annen bebyggelse, karakteristisk for sivilforsvarsleirene. I syd mot Romsdalshorn grenser leiren opp mot skogsområder og elven Glutra. I øst videre
forbi leiren er det skog, spredt bebyggelse, jordbruksarealer og elven Glutra. Nordvest, i avstand av 200 m, ligger et hestesportsanlegg. Videre nordvest, i
retning Isfjorden, er det skog og spredt bebyggelse.
Leiren omfatter et areal på ca. 60 mål. Bygningsmassen er totalt på ca. 3500 kvm.
Leiren er godt bevart med opprinnelig struktur, og opprinnelig bygningsform med detaljering. Taktekkingen er endret, og bare én av bygningene står
fortsatt med sine opprinnelige vinduer, men i øvrige bygninger har nyere isolerglassvinduer samme størrelse, format og inndeling som de opprinnelige.
Garasjeportene er for en stor del ivaretatt. Også innvendig er bade- og forlegningsrom for en stor del bevart i opprinnelig stand.

Side 1

KOMPLEKS 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir
Eiendomshistorikk
Leiren ble oppført 1952 som ledd i oppbyggingen av såkalte fjernhjelpeleire på 1950- og 1960-tallet. Som de øvrige leirene var den oppsatt med en såkalt
fjernhjelpkolonne, mannskaper som på kort varsel skulle rykke ut ved katastrofetilstander. Hver leir var satt opp med en bemanning som bestod av 3-4
fjernhjelpgrupper, 1-2 ambulansekompanier og 1 forsyningsgruppe. Hensikten med leirene var at de raskt skulle kunne yte bistand til byer og
tettbefolkede områder som var rammet av luftangrep.
Leirene og kolonnene hadde sin bakgrunn i erfaringene fra 2. verdenskrig hvor byer som ble rammet av luftangrep trengte rask bistand.
Fjernhjelpkolonnene skulle løse slike oppgaver ved å foreta konsentrerte redningsinnsatser utenfra. De utgjorde således Sivilforsvarets strategiske
reserve, forlagt i betryggende avstand fra bymessige krigsmål.
Leirplanen i Isfjorden er tradisjonell og meget typisk for de norske sivilforsvarsleirene, også hva gjelder bygningenes innbyrdes forhold og plassering.
Leiren har i nyere tid tidvis vært benyttet til asylmottak.

Verneverdige bygg
Byggnr: 9903343
GAB nr: Koordinat
Navn: Kiosk
Oppført:

Byggnr: 8253
GAB nr: 180797068
Navn: BOLIG
Oppført: 1953

Byggnr: 8254
GAB nr: 180797017
Navn: FORLBRAKKE/GARASJE
Oppført: 1953

Byggnr: 8255
GAB nr: 180797025
Navn:
FORL.BRAKKE/GARASJE
Oppført: 1953

Byggnr: 8256
GAB nr: 180796991
Navn:
FORL.BRAKKE/GARASJE
Oppført: 1953

Byggnr: 8257
GAB nr: 180797033
Navn: ADM.BYGG
Oppført: 1953

Byggnr: 8258
GAB nr: 180796975
Navn: MAGASIN
Oppført: 1958 - 1959

Byggnr: 8259
GAB nr: 180797009
Navn: SKUR
Oppført:

Byggnr: 8260
GAB nr: 180796983
Navn: SKUR
Oppført:

Byggnr: 8261
GAB nr: 180797041
Navn: VAKTSTUE
Oppført:

Side 2

KOMPLEKS 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir
Utomhusanlegg
Elementnr:
Elementnavn:
Oppstillingsplass
Beskrivelse: Rektangulær
plass vesentlig avgrenset
av forlegnings-/
garasjebygg og
administrasjonsbygget,
delvis asfaltert og delvis
grusdekket. Området
merket i blå skravur på kart
(markert som verneområde
i verneklasse 1) utgjør ca.
5,6 mål, hvorav ca. 1,7 mål
har asfaltert dekke. Resten
er vesentlig gruslagt med
innslag av gress, særlig i
randområdene. Plassen
var opprinnelig gruslagt i
sin helhet, den ble delvis
asfaltert i 1990.

Luftfoto av leiren sett fra (nord)øst. Opphavsrett: DSB/Sivilforsvaret.

Luftfoto av leiren sett i retning sør(øst). Opphavsrett: DSB/Sivilforsvaret.

Kart over verneområdet; verneklasse 1 med blå og verneklasse
2 med gul skravering.

Situasjonsplan med byggnavn.

Side 3

KOMPLEKS 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Plassen sett fra nordvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plassen sett fra sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 4

BYGNING 8257 ADM.BYGG
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
180797033
53/26
- 1953
Sivilforsvaret
Forsvar
Forsvar
Kontor
Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men
kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert
den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i
kommunens øvrige planer).

Vernestatus:

Situasjonsplan med adm.bygget markert med blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygning nr. 5. Rektangulær bygningskropp i to etasjer med platekledd, slakt valmtak. 1. etasje samt etasjeskille er i betong, 2. etasje har isolerte
trevegger med utvendig stående tømmermannspanel. Nyere vippevinduer med falske sprosser som etterligner opprinnelige toramsvinduer.
Hovedinngang på sydøstre fasade har klassiserende dørutstikk med innstøpte "kassetter" i sidevangene. Dørutstikk på sydvestre kortvegg savner slik
detaljering. Ytterdørene synes å være fra 70- eller 80-tallet, og avviker fra oppmålingstegning som følger bygningsbeskrivelse 1970.
1. etasje rommer kjøkken, fyrrom, spisesal, toalett og dusjer; 2. etasje messe, befalsforlegning, kontorer, toaletter og dusj. Rommene i annen etasje er
orientert omkring en sentral korridor. Interiørene er stedvis sterkt omgjort på 70-tallet, stedvis intakte, bl.a. korridoren med finerte opprinnelige dører inn til
forlegningsrom og kontorer. Av sjeldne detaljer bør særlig nevnes store murfelter med svært godt bevart sjablongdekor.

Bygningshistorikk
1985

1988

1986

Nytt tak, lakkerte profilerte metallplater.

1991
1992

Opprinnelige vinduer skiftet ut med dagens.
Nytt gulv i spisesal.

1993

Nye lysarmaturer.

1998

Nye toaletter og våtrom 2. et.

1999

Nytt gulvbelegg i trapp og ganger.

2005

Nye himlingsplater i spisesal.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Vernekategori:

Formålet er å bevare administrasjonsbygget i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir som arkitektur- og kulturhistorisk viktig
eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Vernet skal sikre
administrasjonsbyggets opprinnelige arkitektur og gjenværende opprinnelige deler av interiøret. Hovedstruktur i det
arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater skal
opprettholdes.
Bygningen er et svært godt bevart eksempel på kombinasjonsbygninger for administrasjon, kjøkken, messe og
befalsforlegning. Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformete typetegninger, der det kunne
forekomme noe variasjoner i interiøret.
Administrasjonsbygningen utgjør et sentralt element i sivilforsvarsleiren både funksjonelt og arkitektonisk. Bygningen har
et eksteriør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Vernet omfatter administrasjonsbygget med eksteriør og deler av interiør, samt innvendig hovedstruktur og rominndeling i
sin helhet. Omfang av interiørvern er avmerket på plantegning. Interiørene som inngår i vernet er korridor 2. et.
forlegningsrom mot trapp i 2. et., trappehus. bislag og gang 1. et. Vernet av eksteriør og interiør omfatter materialbruk og
overflatebehandling, og detaljer som vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter og overflater.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 8257 ADM.BYGG
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Befalsmesse
Beskrivelse: Rommet har
distinkt 70-tallspreg, med
koreapanel på vegger,
himlingsplater, linoleum og
finerte dører som
romavgrensning.
Innredningen slutter opp
om hovedpreget, med
norskproduserte skinnsalongmøbler, "rustikke"
lampetter, furuskap og
kappegardiner.

Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor
Beskrivelse: Sentralkorridor
gjennom hele 2. etasje.
Godt bevart med
opprinnelige dører mot
kontorer og forlegningsrom.
Opprinnelig sjablongdekor
på murvegg mot
befalsmesse.

Interiørnr:
Interiørnavn: Trapperom
Beskrivelse: I både entré
og trapperom er murte
vegger bemalt med fint
utført sjablongdekor,
muligvis fra da bygget stod
nytt.

Interiørnr:
Interiørnavn: Entré
Beskrivelse: Rommet er
som tilstøtende trapperom
sjablongdekorert.

Rommet sett fra inngang (ca. sør). Foto: Leif Anker.

Den sentrale korridoren sett mot øst-nordøst. Foto: Leif Anker.

Side 2

BYGNING 8257 ADM.BYGG
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Skinnsalong med "kongealter". Foto: Leif Anker.

Sjablongdekor i korridor på brannvegg mot
befalsmesse. Foto: Leif Anker.

Plantegning 2. etasje med befalsmesse og -kontor/forlegning. Rom med interiørvern er
skravert.
Trapperom mot entré (t.h.). Foto: Leif Anker.

Plan 1. etasje. Rom med interiørvern er skravert.

Detalj av dekor trapperom. Foto: Leif Anker.
Side 3

BYGNING 8257 ADM.BYGG
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Adm.bygget sett fra øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Sjablongdekor. Foto: Leif Anker.

Adm.bygget sett fra sørvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 4

BYGNING 8253 BOLIG
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
180797068
53/26
- 1953
Sivilforsvaret
Forsvar
Forsvar
Bolig
Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men
kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert
den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i
kommunens øvrige planer).

Vernestatus:

Situasjonsplan med boligen markert med blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Rektangulær bygningskropp i tre, 1½ etasje på støpt kjeller. Sent nyklassisistisk stilpreg. Spisst saltak med trefags opplett på begge langvegger, nyere
platekledning, støpt pipe. Stort bislag på nordvestre gavlvegg rommer adkomst hovedetasje og kjeller. Hovedetasje har i tillegg utvendig trappeadkomst
på samme vegg, hvor det også finnes utvendig kjelleradkomst. Boligen er kledd med stående tømmermannspanel. Nyere termovinduer med
utenpåliggende falske sprosser. Opprinnelige dører med sprosseinndelt vindusfelt, klassiserende omramninger. Innvendig bærer boligen preg av
omfattende renovering på 90-tallet: Få opprinnelige flater er i behold, men dørene synes i stor grad bevart, det samme gjelder deler av opprinnelig
kjøkkeninnredning i loftsetasjen.
Romfordeling:
Kjeller: boder, badstue og dusj
1. etasje: Forlegningsrom og sykerom
2. etasje: Bolig inneholder stue, kjøkken, soverom og bad

Bygningshistorikk
1980

Kvartermesterboligens 2. et. pusset opp.

1985
1985
1999

Ny taktekking, lakkerte profilerte metallplater.
1988

Vinduer skiftet ut med dagens.
Kvaretrmesterboligens 1 et. pusset opp (ikke sykedel).

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Vernekategori:

Formålet er å bevare kvartermesterboligens eksteriør som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som
arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen.
Vernet skal sikre kvartermesterboligens opprinnelige arkitektur. Hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Bygningen er et typisk eksempel på kombinert kvartermesterbolig og funksjonene som befalsforlegning, sykerom,
legekontor, vakt og badstu/sanitær for sivilforsvarsleir. De kombinerte funksjonene er karakteristisk og typisk for bygg i
sivilforsvarsleirene og er godt synlige i bygningens inngangspartier og planforhold, men uten å bryte med boligpreget.
Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformete typetegninger, med noen variasjoner i interiøret og
detaljer. Kvartermesterboligens plassering nær hovedport og i utkant av det sentrale leirområdet er funksjonelt betinget og
typisk i slike leire. Både funksjonelt og arkitektonisk utgjør bygningen et vesentlig element i det helhetlige bygningsmiljøet i
leiren. Bygningen har eksteriør og deler av interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Vernet omfatter kvartermesterboligens eksteriør og deler av interiøret. Omfang av interiørvern er avmerket på plantegning.
Interiørene som er vernet omfatter sykerom, legerom, telefonkiosk, toalett og matriellrom med tilstøtende gang i 1 et.
Vernet omfatter materialbruk, overflatebehandling, og detaljer som vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter og
overflater.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 8253 BOLIG
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Vaktrom
Beskrivelse: Hovedtrekk
godt bevart, opprinnelig
sjakkrutet linoleum,
platekledde vegger, malt
(over tapet?), opprinnelig
kuppelpendel i tak.

Interiørnr:
Interiørnavn: Sykerom
Beskrivelse: Platekledde,
malte vegger og platekledd
malt himling, opprinnelige
materialer - nyere
fargesetting. Nyere
gulvbelegg. Opprinnelige
lampepunkter og brytere
for fire senger, nyere
lysrørsarmaturer i tak,
opprinnelig støpejernsovn.

Interiørnr:
Interiørnavn: Badstu kjeller
Beskrivelse: I god behold.

Interiørnr:
Interiørnavn: Soverom
Beskrivelse: Tilsynelatende
er intet beholdt av originale
flater.

Interiørnr:
Interiørnavn: Entré
Beskrivelse: Helt endret,
inkl. dører mot tilstøtende
rom.

Interiørnr:
Interiørnavn: Soverom 1.
etg.
Beskrivelse: Totalrenovert,
intet tilbake av opprinnelige
flater.

Interiørnr:
Interiørnavn: Trappeløp
Beskrivelse: Opprinnelig
trapp med rekkverk synes
å være bevart.

Interiørnr:
Interiørnavn: Vaskerom
kjeller
Beskrivelse: Opprinnelig
hovedkarakter med bl.a.
opprinnelige lamper,
dusjdelevegger og
armaturer.

Interiørnr:
Interiørnavn: Oppholdsrom
1, 2. etg.
Beskrivelse: Rommet
synes renovert, med få
opprinnelige flater i behold.

Interiørnr:
Interiørnavn: Oppholdsrom
2, 2. etg.
Beskrivelse: Rommet
synes stort sett originalt,
med bl.a. lav innelukket
skapkorridor ut mot
takflatene samt opprinnelig
entrédør.

Side 2

BYGNING 8253 BOLIG
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Interiørnr:
Interiørnavn: Bad
Beskrivelse: Totalrenovert,
få opprinnelige flater.

Interiørnr:
Interiørnavn: Kjøkken
Beskrivelse: Kjøkkenet
synes for en stor del
opprinnelig, med bl.a.
overskap med skyvedører,
oppvaskbenk med
heldekkende stålbeslag.
Nyere fliser og tapet samt
skap-/skuffeseksjon.

Interiørnr:
Interiørnavn: Stue
Beskrivelse: Totalrenovert,
tilsynelatende ingen
opprinnelige flater i behold.

Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor 1.
etg.
Beskrivelse: I det
vesentlige godt bevart,
med bl.a. sjakkmønstret
flisegulv av linoleum,
lakkerte dører og
lampekupler.

Boligen sett fra sørøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Boligen sett fra nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 8253 BOLIG
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Plantegning 1. etasje, med forlegning og sykerom. Rom med interiørvern er
skravert. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 2. etasje, boligavd. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Soverom 1. etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Trappeløp. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Entré. Foto: Leif Anker.

Soverom. Foto: Leif Anker.

Side 4

BYGNING 8253 BOLIG
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Vaskerom kjeller. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Badstu kjeller. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Vaskerom kjeller. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Opprinnelig sykerom, nå trimrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 5

BYGNING 8254 FORL-BRAKKE/GARASJE
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
180797017
53/26
- 1953
Sivilforsvaret
Forsvar
Forsvar
Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men
kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert
den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i
kommunens øvrige planer).

Vernestatus:

Situasjonsplan med bygget markert med blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
I dagligtale kalt "brakke 3". Bygning nr. 2 ifølge bygningsbeskrivelse 1970.
Rektangulær bygningskropp i to fulle etasjer, overdekket med platekledd valmtak. Bygningens 1. etasje samt etasjeskille er i betong, 2. etasje har isolerte
trevegger med utvendig stående tømmermannspanel. 1. etasje rommer tre garasjer, 2. etasje 10 forlegningsrom samt vaskerom og toaletter, sentrert
rundt en gjennomgående midtkorridor. Forlegningsrommene nås via overdekkede utvendige trapper, mens garasjene har kjøreporter på langvegg mot
nordøst. Seks av ni er opprinnelige tofløyede og sidehengslede treporter, mens tre (nærmest nordvestre kortvegg) er skiftet ut med nyere
aluminiumsporter.
Opprinnelige toramsvinduer, slik man finner dem i brakke 1 (8255) er skiftet ut med moderne vippevinduer med falske sprosser. På garasjenes bakvegg
er opprinnelige trådglassruter i metallrammer bevart.
Interiørt har bygningen generelt høy bevaringsgrad, bl.a. står panelte vegger og himlinger i forlegningsrommene fortsatt umalt, og rommene har sine
opprinnelige dører i behold. På vaskerom og toaletter er de fleste opprinnelige flater, armaturer og detaljer likeledes i behold, bl.a. lave rørvegger med
finérpaneler i palisander.

Bygningshistorikk
1977

1978

Overbygg utvendige trapper.

1984

1985

Ny taktekking, profilerte lakkerte metallplater.

1993

1998

Opprinnelige vinduer skiftet ut med dagens.

1997
2001

Nye kjøreporter (lakkert metall, hevetype) montert i 3 løp i garasje.
2003

Bad og toaletter pusset opp.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Vernekategori:

Formålet er å bevare forlegningsbygget/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som
arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen.
Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som
fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Bygningen er et svært godt bevart eksempel på en karakteristisk kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og
garasje som er typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningene er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformete
typetegninger, med noen variasjoner i interiøret. Kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje utgjør et
sentralt element i sivilforsvarsleirene både funksjonelt og arkitektonisk. Bygningen har et eksteriør og interiør med høy
grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Vernet omfatter forlegningsbygget/garasjen med eksteriør og deler av interiør, samt innvendig hovedstruktur og
rominndeling i sin helhet. Omfang av interiørvern er avmerket på plantegning. Interiørene som inngår i vernet er hele 2.
etg. med korridor, forlegningsrom, bad og toaletter. Vernet av eksteriør og interiør omfatter, materialbruk,
overflatebehandling og detaljer som vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter og overflater.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 8254 FORL-BRAKKE/GARASJE
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn:
Garasje/verksted
Beskrivelse: Rom med
støpte og malte flater, seks
opprinnelige to-fløyete
treporter, tre nyere
heveporter i aluminium.

Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor
Beskrivelse: Malt, men
ellers stort sett opprinnelig
hovedpreg.

Interiørnr:
Interiørnavn:
Forlegningsrom
Beskrivelse: Stort sett
opprinnelig karakter, med
umalte flater. Nyere
lysarmatur.

Interiørnr:
Interiørnavn: Bad/toalett
Beskrivelse: Vegg med
servanter bevart, toalettavlukker endret.

Garasje/verksted. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Tre av de seks opprinnelige garasjeportene i garasje/verksted. Foto: Leif
Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 8254 FORL-BRAKKE/GARASJE
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Hovedfasaden vender mot sørvest, og viser de originale trappene uten overbygg.

Endefasadene med de originale trappene uten overbygg.

Plantegning 2. etasje, forlegningsrom. Rom med interiørvern er skravert.

Korridor. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Dører mot våtrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Forlegningsrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 8254 FORL-BRAKKE/GARASJE
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Opprinnelig dør mellom
forlegningsrom og
sentralkorridor. Foto: Leif
Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje, garasje.

Brakke 3 sett fra sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bad/toalett. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 4

BYGNING 8255 FORL.BRAKKE/GARASJE
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
180797025
53/26
- 1953
Sivilforsvaret
Forsvar
Forsvar
Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men
kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert
den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i
kommunens øvrige planer).

Vernestatus:

Situasjonsplan med bygget markert med blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
I dagligtale kalt "brakke 1".
Rektangulær bygningskropp i to fulle etasjer, overdekket med platekledd valmtak. Bygningens 1. etasje samt etasjeskille er i betong, 2. etasje har isolerte
trevegger med utvendig stående tømmermannspanel. 1. etasje rommer tre depoter, 2. etasje 10 forlegningsrom samt vaskerom og toaletter, sentrert
rundt en gjennomgående midtkorridor. Forlegningsrommene nås via overdekkede utvendige trapper, mens depotene har tofløyede og sidehengslede
treporter. Forlegningsrommene har sine opprinnelige toramsvinduer med åtte ruter pr. ramme i behold, på garasjenes bakvegg er opprinnelige
trådglassruter i metallrammer bevart, likedan opprinnelige treporter. Dette gjør 8255 Brakke I til den eksteriørt best bevarte av de tre
kombinasjonsbyggene i leiren.
Også interiørt har bygningen generelt høy bevaringsgrad, bl.a. står panelte vegger og himlinger i forlegningsrommene fortsatt umalt, og rommene har
sine opprinnelige dører i behold. På vaskerom og toaletter er de fleste opprinnelige flater, armaturer og detaljer likeledes i behold, bl.a. lave rørvegger
med finérpaneler i palisander.

Bygningshistorikk
1977

1978

Overbygg utvendige trapper.

1984

1985

Ny taktekking, profilerte lakkerte metallplater.

2001

2003

Bad og toaletter pusset opp.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Vernekategori:

Formålet er å bevare forlegningsbygget/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som
arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen.
Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som
fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Bygningen er et svært godt bevart eksempel på en karakteristisk kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og
garasje som er typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningene er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformete
typetegninger, med noen variasjoner i interiøret. Kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje utgjør et
sentralt element i sivilforsvarsleirene både funksjonelt og arkitektonisk. Bygningen har eksteriør og interiør med høy grad
av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Vernet omfatter forlegningsbygget/garasjen med eksteriør og deler av interiør, samt innvendig hovedstruktur og
rominndeling i sin helhet. Omfang av interiørvern er avmerket på plantegning. Interiørene som inngår i vernet er hele 2.
etg. med korridor, forlegningsrom, bad og toaletter. Vernet av eksteriør og interiør omfatter materialbruk,
overflatebehandling og detaljer som vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter og overflater.
Ett forlegningsrom avmerket i plantegning er vernet med følgende løst inventar:
4 senger i 2 køyer, grønnmalte stålprofiler med plankebunn (1950-talls?)
Brunt respatexbord, imitert palisander, understell forkrommete rør
6 plaststoler, understell lakkerte stålrør, formpressete svarte plastseter/rygg med oransje puter
6 stål garderobeskap, grålakkerte
2 gardinstenger type kirsch
4 gardinfag, rutete, gul-oransj-fiolett/rosa
4 nattlamper, div typer.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 8255 FORL.BRAKKE/GARASJE
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn:
Forlegningsrom
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Vaskerom
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Herretoalett
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor
Beskrivelse:

Endefasadene, hhv. mot Adm.bygg og Brakke 2.

Forlegningsrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg

Side 2

BYGNING 8255 FORL.BRAKKE/GARASJE
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Hovedfasaden vender mot nordøst og plassen.

Forlegningsrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 2. etasje. Rom med interiørvern er skravert. I blått rom bevares også inventaret
iht. liste.

Vaskerom menn. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje, lager/depot.

Herretoalett m opprinnelige avlukker. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.
Side 3

BYGNING 8255 FORL.BRAKKE/GARASJE
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Brakke 1 sett fra sørøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Korridor mot sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Brakke 1 sett fra nordøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 4

BYGNING 8256 FORL.BRAKKE/GARASJE
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
180796991
53/26
- 1953
Sivilforsvaret
Forsvar
Forsvar
Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men
kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert
den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i
kommunens øvrige planer).

Vernestatus:

Situasjonsplan med bygget markert med blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
I dagligtale benevnt "brakke 2". Motsvarer de to øvrige forlegnings-/garasjebygg, men står gjennom sydvestre kortvegg i overbygget forbindelse med et
slangetårn. Forbindelsen rommer foruten korridor et laderom og et fyrrom.
Rektangulær bygningskropp i to fulle etasjer, overdekket med platekledd valmtak. Hovedvolumets 1. etasje, slangetårn, tverrforbindelse samt etasjeskille
er i betong, mens hovedvolumets 2. etasje har isolerte trevegger med utvendig stående tømmermannspanel. 1. etasje rommer garasjer, 2. etasje 10
forlegningsrom samt vaskerom og toaletter, sentrert rundt en gjennomgående midtkorridor. Forlegningsrommene nås via overdekkede utvendige trapper,
mens garasjene har vippeporter på sydvestre langvegg.
I 2. etasje er opprinnelige toramsvinduer skiftet ut med vippevinduer med falske sprosser. I bakkant av garasjene er opprinnelige trådglassruter i
metallrammer bevart.
Interiørt har bygningen generelt høy bevaringsgrad, bl.a. står panelte vegger og himlinger i forlegningsrommene fortsatt umalt, og rommene har sine
opprinnelige dører i behold. På vaskerom og toaletter er opprinnelige flater, armaturer og detaljer for en stor del beholdt.

Bygningshistorikk
1977

1978

Overbygg utvendige trapper.

1984

1985

Ny taktekking, lakkerte profilerte metallplater.

1993

1998

Opprinnelige vinduer skiftet ut med dagens.

2001

2003

Bad og toaletter pusset opp.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Vernekategori:

Formålet er å bevare forlegningsbygget/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som
arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen.
Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som
fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og overflater, skal opprettholdes.
Bygningen er et svært godt bevart eksempel på en karakteristisk kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og
garasje som er typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt utformete
typetegninger, med noen variasjoner i interiøret. Kombinasjonsbygning for mannskapsforlegning og garasje utgjør et
sentralt element i sivilforsvarsleirene både funksjonelt og arkitektonisk. Slangetårnet er et typisk element i
sivilforsvarsleirene. Bygningen har eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Vernet omfatter forlegningsbygget/garasjen med eksteriør og deler av interiør, samt innvendig hovedstruktur og
rominndeling i sin helhet. Omfang av interiørvern er avmerket på plantegning. Interiørene som inngår i vernet er hele 2.
etg. med korridor, forlegningsrom, bad og toaletter, samt slangetårnet i sin helhet. Vernet av eksteriør og interiør omfatter,
materialbruk, overflatebehandling, og detaljer, som vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter og overflater.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 8256 FORL.BRAKKE/GARASJE
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn:
Garasje/verksted
Beskrivelse: Stort sett
opprinnelig.

Interiørnr:
Interiørnavn:
Forlegningsrom
Beskrivelse: Bortsett fra at
vinduene er skiftet, er lite
endret i
forlegningsrommene.

Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor
Beskrivelse: Panelet er
malt og armaturene skiftet,
men ellers er korridoren
som opprinnelig.

Interiørnr:
Interiørnavn: Bad
Beskrivelse: Med unntak av
gulvene står badene stort
sett opprinnelige.

Interiørnr:
Interiørnavn: Slangetårn
Beskrivelse: Slangetårnet
står som opprinnelig.

Fasade baksiden (mot sørøst) og snitt.

Garasje/verksted. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 8256 FORL.BRAKKE/GARASJE
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Endefasadene, hhv. mot mag./brakke 1 og brakke 3.

Hovedfasade, som vender nordvest, mot plassen.

Plantegning 2. etasje. Rom med interiørvern er skravert.

Forlegningsrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Opprinnelig gulvbelegg på forlegningsrommene. Foto: Leif
Anker, Forsvarsbygg.

Korridor. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.
Side 3

BYGNING 8256 FORL.BRAKKE/GARASJE
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Plantegning 1. etasje. Rom med interiørvern er skravert.

Bygget sett fra nordøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

De sannsynligvis opprinnelige servant-veggene er
intakte. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Slangetårn. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 4

BYGNING 9903343 Kiosk
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
Koordinat
53/26
Sivilforsvaret
Ukjent
Forsvar
Forsvar
Kiosk
Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men
kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert
den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i
kommunens øvrige planer).

Vernestatus:

Kiosken har koordinater N6937571, Ø440496 (UTM 32) og
er markert med blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Tilnærmet kvadratisk stenderverkskonstruksjon med slakt, papptekket pulttak. Liggende utvendig panel med hvitmalte hjørnekasser. Tredelt vindu i front.

Sammendrag bygningshistorie
Antakelig oppført omkring midten av 1960-årene, opprinnelig skal den ha vært plassert på utsiden av leirområdet.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare kiosken i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir som del av et samlet bygningsmiljø for beredskapsformål
fra en tidlig fase av den kalde krigen. Vernet skal ivareta kiosken opprinnelige arkitektur og gjenværende opprinnelige
deler av interiøret. Hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, vinduer, dører,
materialbruk og overflater, skal opprettholdes.
Kiosken har vært del av velferdstilbudet i leiren. Til tross for bygningens underordnete og provisoriske karakter og det
faktum at den har vært flyttet innenfor leirområdet, har kiosken en viktig rolle funksjonelt og som del av et samlet
bygningsmiljø med høy grad av opprinnelighet. Bygningen har et eksteriør med høy grad av opprinnelighet i helhet og
detaljer.
Vernet omfatter kioskens eksteriør med opprinnelige elementer som materialbruk, overflatebehandling og detaljer
herunder vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter og overflater.
Verneklasse 1, fredning

Kiosken er flyttbar, og står i 2009 mellom Adm.bygg og Brakke 3. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 8258 MAGASIN
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
180796975
53/26
1958 - 1959
Sivilforsvaret
Ukjent, Sivilforsvaret
Forsvar
Forsvar
Lager
Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men
kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert
den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i
kommunens øvrige planer).

Vernestatus:

Situasjonsplan med lager/magasin/u-bygg markert med
blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygning nr. 6. Rektangulær, støpt toetasjes bygningskropp med platekledd saltak. 1. etasje rommer magasin og fyrrom, 2. etasje inneholder
undervisningsrom, grupperom, kantine og toalett. 2. etasje nås via utvendige overdekkede trapper på begge gavlvegger, overdekningene er ikke
opprinnelige. Det store magasinrommet i første etasje har tre porter på nord(vest)re langvegg, hvorav de to mot sidene synes å være blitt smalere ved
delvis gjenstøpning etter at oppmålingstegningen som følger inventarbeskrivelsen av 1970 ble laget. Disse to portene har i dag gangdører med
saltaksformet overbygg. Den midtre porten har nyere tofløyet aluminiumsport med glassfelt i øvre del. Metallinnfattede trådglassruter på
magasinrommets bakvegg er i behold, forøvrig er alle vinduer skiftet. De enkle interiørene står for en stor del uforandret, med lakkert panel på vegger og i
himlinger, enkelte vegger også pusset mur, samt linoleumsfliser på gulv. Også lysarmaturer - opake kuppelpendler - antas opprinnelige der disse finnes. I
det store undervisningsrommet finnes også en interessant detalj, nemlig et repos med gulvskuff som tidligere ga rom for en scenariemodell av distriktet til
bruk i undervisning av sivilforsvarspersonell.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget 1959 som kombinert magasin (1. etg.) og undervisningsbygg (2. etg)

Bygningshistorikk
1977

1978

Overbygg utvendige trapper.

1983

Ny taktekking, lakkerte profilerte metallplater.

1991

Opprinnelige vinduer skiftet ut med dagens.

1998

Ombygging av portåpningene i hver ende til gangdører med takutstikk. Ny tofløyet port i aluminium i midtaksen.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Vernekategori:

Formålet er å bevare magasin- og undervisningsbygget som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som
arkitektur- og kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra den kalde krigen. Vernet skal sikre
bygningens opprinnelige arkitektur. Hovedstruktur i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning,
vinduer, dører, materialbruk og overflater, skal opprettholdes.
Bygningen er et svært godt bevart eksempel på en karakteristisk kombinasjonsbygning med magasin og
undervisningslokaler som er typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål etter sentralt
utformete typetegninger, med noen variasjoner i interiøret. Kombinasjonsbygning for magasin og undervisning utgjør et
sentralt element i sivilforsvarsleirene både funksjonelt og arkitektonisk. Bygningen har eksteriør og interiør som til tross for
noen mindre endringer har høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Vernet omfatter magasin- og undervisningsbygget med eksteriør og deler av interiør, samt innvendig hovedstruktur og
rominndeling i sin helhet. Omfang av interiørvern er avmerket på plantegning. Interiørene som inngår i vernet er hele 2.
etg. med ganger/bislag, små undervisningsrom, kjøkken, forsamlingsrom/undervisningssal og toaletter. Vernet av eksteriør
og interiør omfatter materialbruk, overflatebehandling og detaljer som vinduer, listverk, fasadeelementer, dører, gerikter og
overflater.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 8258 MAGASIN
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Magasinrom
1. etg.
Beskrivelse: Åpen
magasinhall med
eksponerte søyler og
dragere, malte flater, gulv
og vegger av pusset
betong, syler, dragere og
himling upusset. Panelte
utgangsdører med
overlysvindu, tofløyet
midtport i aluminium med
glass i øvre del.

Interiørnr:
Interiørnavn: Gang 2. etg.
vest
Beskrivelse: Veggkledning
og himling med klarlakkert
vekselpanel, gulvbelegg
linoleumsfliser mønstret
lysgrå/mørk grå. Yttervegg
er i malt pusset betong, lys
gråblå av farge, dører av
klarlakkert finer.

Interiørnr:
Interiørnavn: Grupperom
Beskrivelse: Opprinnelig
interiør, gulv med røde og
svarte linoleumsfliser i
mønster, innvendige
vegger og himling har
klarlakkert vekselpanel.
Yttervegger pusset og malt.

Interiørnr:
Interiørnavn:
Undervisningssal
Beskrivelse: Opprinnelig
interiør, gulv med grå og
blå linoleumsfliser i
mønster. Yttervegger er
pusset og malt, innvendige
delevegger og himling er
klarlakkert vekselpanel.
Repos/sceneoppbygg på
ene kortside i malt stående
vekselpanel, gulv med blå
linoleum. Foldedør midt i
rommet, tofløyete finerte og
klarlakkerte klappdører
med glassfelt i begge
kortvegger. Stor
serveringsluke med lem
mot kjøkken. Nyere
lysarmaturer.

Interiørnr:
Interiørnavn: Grupperom 2
Beskrivelse: Opprinnelig
interiør, gulv med røde og
svarte linoleumsfliser i
mønster, innvendige
vegger og himling med
klarlakkert vekselpanel.
Yttervegger pusset og malt.
Pendelkupler i himling.

Interiørnr:
Interiørnavn: Grupperom 3
Beskrivelse: Opprinnelig
interiør, gulv med røde og
svarte linoleumsfliser i
mønster, malte vegger.
Pendelkupler i himling.

Interiørnr:
Interiørnavn: Kjøkken
Beskrivelse: Opprinnelig
interiør, gulv med grå og
svarte linoleumsfliser i
mønster, innvendige
vegger og himling med
klarlakkert vekselpanel.
Vegg pusset og malt mot
yttervegg. Kuppelarmatur i
himling. Kjøkkeninnredning
med overskap fra ca. 1965,
komfyr, håndvask og
varmtvannbereder mot
gavlvegg.

Interiørnr:
Interiørnavn: Toalett
Beskrivelse: Delvis
opprinnelig interiør, nyere
lysgrått gulvbelegg.
Innvendige vegger og
himling av klarlakkert
vekselpanel. Yttervegger
pusset og malt. Fire
håndvasker og en
utslagsvask av samme
type som i forlegninger.
Senere båsinnredning.

Side 2

BYGNING 8258 MAGASIN
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Linoleumsfliser i korridor. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Undervisningssal. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Lagrede vedovner, antakelig fra forlegningene. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Repos med skuff for situasjonsmodell. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Magasin med disk. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Grupperom interiør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 8258 MAGASIN
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Endefasadene.

Tegning av hovedfasadene.

Plantegning 1. og 2. etasje. Rom med interiørvern er skravert.

Grupperom interiør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Kjøkken, interiør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Toalett, interiør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 4

BYGNING 8259 SKUR
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
180797009
53/26
Sivilforsvaret
Forsvar
Forsvar
Lager
Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men
kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert
den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i
kommunens øvrige planer).

Vernestatus:

Situasjonsplan med skuret/vedboden markert med blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygning nr. 7. Enkel stolpekonstruksjon på murte pæler, tilnærmet kvadratisk grunnplan, platekledd saltak. Utvendig stående tømmermannspanel. Tre
rom, hvorav det midtre, garasjen, har tofløyet kjøreport, mens vedskjulene på sidene enfløyede tremmedører.

Sammendrag bygningshistorie
Oppført 1953 fordi leiren opprinnelig for en stor del var vedfyrt og derfor behøvde et stort vedlager.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare vedskjulet/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og
kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Vernet skal
sikre bygningens hovedstruktur, materialbruk og fasadeutforming.
Bygningen er et svært godt bevart og typisk eksempel på en karakteristisk uthusbygning med en sentral funksjon som er
typisk og vesentlig for sivilforsvarsleirene fra denne tiden. Bygningen er bygget for lagring av ved og har eksteriør og
interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Plan-, snitt- og fasadetegninger.

Skjulet ligger i leirens østre del, ved Brakke 3. Foto: Leif Anker.

Side 1

BYGNING 8259 SKUR
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Skjulet sett fra vest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 8260 SKUR
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
180796983
53/26
Sivilforsvaret
Forsvar
Forsvar
Lager
Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men
kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert
den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i
kommunens øvrige planer).

Vernestatus:

Situasjonsplan med skuret/vedboden markert med blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygning nr. 8. Enkel stolpekonstruksjon på støpte pæler, tilnærmet kvadratisk grunnplan. Saltak kledd med metallplater, den ene takflaten er vesentlig
lengre enn den andre. To porter på nordøstre gavlvegg, den ene tofløyet. Tremmevegger av stående tømmermannspanel.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare vedskjulet/garasjen som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og
kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra en tidlig fase av den kalde krigen. Vernet skal
sikre bygningens hovedstruktur, materialbruk og fasadeutforming.
Bygningen er et svært godt bevart og typisk eksempel på en karakteristisk uthusbygning med en sentral funksjon som
vedbod, typisk for sivilforsvarsleirene. Bygningen er bygget for sivilforsvarsformål og har eksteriør og interiør med høy
grad av opprinnelighet i helhet og detaljer.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Skjulet sett fra nord. I bakgrunnen skimtes magasin/undervisningsbygget. Foto:
Leif Anker, Forsvarsbygg.

Fasade-, plan- og snittegning.

Side 1

BYGNING 8260 SKUR
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Skjulet sett fra nordøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 8261 VAKTSTUE
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS
180797041
53/26
Sivilforsvaret
Forsvar
Forsvar
Vaktbygning
Uregulert: SF-leirens eiendom er ikke regulert, men
kommunedelplan Isfjorden, datert 1/8-1995, har markert
den med rosa farge (brukt til forsvarseiendommer i
kommunens øvrige planer).

Vernestatus:

Situasjonsplan med vaktstua markert med blått.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygning nr. 9. Rektangulær bygningskropp på støpt ringmur, platekledd saltak, stående tømmermannskledning. Bygningen rommer vaktstue/sentralbord,
entré med to avdelte telefonkiosker, samt garasje. Inngangen til vaktstue ligger på nordvestre kortvegg, og er overdekket med et lite takutstikk. Den antatt
opprinnelige ytterdøren har utvendig panel lagt i fiskebensmønster som møtes i et stående kvadrat. På sydvestre langvegg er det to vippeporter mot
garasje. Vaktstue/entré har opprinnelig, lakkert panel på vegger og tilsvarende malt panel i tak; malte platedører.

Sammendrag bygningshistorie
Ant. oppført som vaktsue og garasje mellom 1961 og 1965. Nyere vinduer og taktekking er sannsynligvis fra samme periode som i andre bygg i leiren.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Vernekategori:

Formålet er å bevare vaktstua som vesentlig element i Møre og Romsdal sivilforsvarsleir og som arkitektur- og
kulturhistorisk viktig eksempel på offentlig bygg for beredskapsformål fra den kalde krigen. Vernet skal sikre bygningens
hovedstruktur, materialbruk og fasadeutforming.
Bygningen er et svært godt bevart og typisk eksempel på en bygning med en sentral funksjon som er typisk for
sivilforsvarsleirene. Bygningen har eksteriør og interiør med høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer og som danner
et viktig element i leirens bygningsmiljø.
Vernet omfatter vaktstuas eksteriør og deler av interiør samt innvendig hovedstruktur og rominndeling. Omfang av
interiørvern er avmerket på plantegning. Interiørene som inngår i vernet er vaktrom, gang og to telefonavlukker. Vernet av
eksteriør og interiør omfatter materialbruk, overflatebehandling og detaljer herunder vinduer, listverk, fasadeelementer,
dører, gerikter og overflater.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr: 1
Interiørnavn: Entré
Beskrivelse: I hovedsak
opprinnelig interiør, vegger
ubehandlet(?) vekselpanel,
himling har malt
vekselpanel og
kuppelarmatur, gulv har
nyere grått gulvbelegg,
mens kiosker har lakkert
plankegulv. Innerdører av
malt finér, malt listverk.
Luke i vegg mot vaktrom.

Interiørnr: 2
Interiørnavn: Vaktrom
Beskrivelse: I hovedsak
opprinnelig interiør. Vegger
med ubehandlet(?)
vekselpanel, himling med
malt vekselpanel og
kuppelarmatur, gulv av
nyere grått gulvbelegg.
Innerdør i malt finér, malt
listverk. Luke i vegg mot
entré. Nyere sprossedelt
vippevindu.

Side 1

BYGNING 8261 VAKTSTUE
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Vakta sett fra sørvest. Foto: Leif Anker.

Entré med inngang til
ringekiosker. Foto: Leif
Anker, Forsvarsbygg.

Plan- og snittegning. Rom med interiørvern er skravert.

Fasadene NØ og SØ.

Vaktrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Fasadene SV og NV.
Side 2

BYGNING 8261 VAKTSTUE
Kompleks 2554 Møre og Romsdal sivilforsvarsleir

Vaktrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Vaktstua sett fra nord. Foto: Leif Anker.

Side 3

