
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Oslo

Kommune: 301/Oslo kommune

Opprinnelig funksjon: Alarmplass

Nåværende funksjon: Alarmplass (ikke
operativ)

Foreslått vernekategori:   Skal dokumenteres
Totalt antall bygg: 1 Situasjonskart Frognerparken apl. med ca. anleggsflate og plassering stiplet med grønt.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
9903253 Kirkeveien 1954                     Skal dokumenteres           Eksteriør/Interiør                    Se koord.             212/377

Vern kompleks
Formål: Anlegget skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere Frognerparken alarmplass som

kulturhistorisk viktig eksempel på en mindre alarmplass for lokalt Sivilforsvar og som offentlig bygg for beredskapsformål.
Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i Sivilforsvaret.

Begrunnelse: Dokumentasjon av anlegget som alternativ til fysisk vern har sin bakgrunn i enighet mellom Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren, jf. referat fra møte 27.10.2009 i koordineringsgruppa Landsverneplan
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Frognerparken alarmplass er et representativt eksempel på en mindre, enkelt utstyrt lokal alarmplass. Denne typen
fjellanlegg var typiske og viktige anlegg for Sivilforsvaret og den sivile beredskapen under den kalde krigen. Fjellanlegget
er bygget til sivilforsvarsformål etter sentralt godkjente tegninger. Kombinasjonen mannskapsforlegning og garasje utgjør
et sentralt element i alarmplassenes utforming både funksjonelt og arkitektonisk. Anlegget har eksteriør og interiør med
høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer, selv om det er i dårlig stand. Det er et av de mindre fjellanleggene fra
perioden, men likevel med en differensiert romplan med spesialiserte funksjoner for å ivareta lokale oppgaver for
Sivilforsvaret under krigstilstand.

Omfang: For dette anlegget skal det utarbeides dokumentasjon som alternativ til fysisk bevaring. Dokumentasjonen skal bestå av
innsamling og systematisering av arkivmateriale, informasjon og kunnskap om anlegget, foruten anleggets bruk, utvikling
og organisatoriske tilknytning til sektoren, og skal arkiveres hos forvaltende sektor og Riksantikvaren.

Beskrivelse kulturmiljø
Fjellanlegg i Oslo på kommunal grunn i den nordøstre utkanten av Frognerparken, skutt inn i en liten kolle mellom Kirkeveien og Frognerbadet,
umiddelbart sørvest for Frogner stadion. Anlegget er skjermet av store løvtrær  og idrettsanlegg. Adkomsten går via parkeringsplass for omkringliggende
idrettsanlegg. Anlegget beståer av kun én tunell i vinkel med en rundgang. Råsprengt fjell med toaletter og en mindre kontorplass midt inne i anlegget.

Eiendomshistorikk
Bygget på kommunal grunn 1954. Ingen vesentlige bygningsmessige endringer etter den tid.
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Anlegget, sett mot V, ligger i den skogkledte kollen midt i bildet.
Opphavsrett: Hentet fra gulesider.no.

Frognerparken alarmplass, inngangsparti. Foto: Erlend Hammer,
Forsvarsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Oslo og Akershus SFD

GAB nr: Se koord.

Gnr/bnr: 212/377

Oppført: 1954

Byggherre: Sivilforsvaret

Arkitekt: Sivilforsvaret

Opprinnelig funksjon: Forsvar

Nåværende funksjon: Forsvar

Bygningsart: Ymse

Regulering: Regulert: Regulert til friområde på reguleringsplan S-2847
vedtatt 21/3 1986.

Vernestatus: Vedtaksfredet etter kulturminneloven §15 20.4.2009
Situasjonskart Frognerparken apl. med ca. anleggsflate og
plassering stiplet med grønt.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Alarmplass i fjell, støpt inngangsparti i skrånende terreng, bruddsteinsforblendet forstøtningsmur, med framstikkende støpt inngangsparti upusset betong.
Inngangen har tofløyet trykkdør i stål. V-formet uregelmessig grunnplan. Korridor med toalettanlegg mellom garasje og hall med kontor og oppholdsrom,
og korridor mellom hall og forlegningsstoll, noe sprøytebetong i korridor. Alarmplassen er utstøpt med flat himling, flatbuet i forlegningsstoll. Forsterket
med støpte dragere og pilastre, lave bærebuer og pilastre i forlegningsdel. Innredning: Toalettanlegg oppført med modulvegger i metall,
alarmplasskontor, murte /støpte vegger med vindu og luke. Vaskerenne og utslagsvask i korridor til forlegningsstoll. Tofløyet fyllingsdør til forlegning,
gulmalte vegger, hvitmalt himling, øvrig interiør hvitmalt.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget i 1954 som alarmplass for Sivilforsvaret, Oslo krets. Anlegget er ikke vesentlig endret siden.

Vern
Formål: Anlegget skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere Frognerparken alarmplass som

kulturhistorisk viktig eksempel på en mindre alarmplass for lokalt Sivilforsvar og som offentlig bygg for beredskapsformål.
Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i Sivilforsvaret.

Begrunnelse: Dokumentasjon av anlegget som alternativ til fysisk vern har sin bakgrunn i enighet mellom Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren, jf. referat fra møte 27.10.2009 i koordineringsgruppa Landsverneplan
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Frognerparken alarmplass er et representativt eksempel på en mindre, enkelt utstyrt lokal alarmplass. Denne typen
fjellanlegg var typiske og viktige anlegg for Sivilforsvaret og den sivile beredskapen under den kalde krigen. Fjellanlegget
er bygget til sivilforsvarsformål etter sentralt godkjente tegninger. Kombinasjonen mannskapsforlegning og garasje utgjør
et sentralt element i alarmplassenes utforming både funksjonelt og arkitektonisk. Anlegget har eksteriør og interiør med
høy grad av opprinnelighet i helhet og detaljer, selv om det er i dårlig stand. Det er et av de mindre fjellanleggene fra
perioden, men likevel med en differensiert romplan med spesialiserte funksjoner for å ivareta lokale oppgaver for
Sivilforsvaret under krigstilstand.

Omfang: For dette anlegget skal det utarbeides dokumentasjon som alternativ til fysisk bevaring. Dokumentasjonen skal bestå av
innsamling og systematisering av arkivmateriale, informasjon og kunnskap om anlegget, foruten anleggets bruk, utvikling
og organisatoriske tilknytning til sektoren, og skal arkiveres hos forvaltende sektor og Riksantikvaren.
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Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn: Garasje

Beskrivelse: Se

bygningsbeskrivelsen.

Interiørnr:

Interiørnavn: Korridor

Beskrivelse: Se

bygningsbeskrivelsen.

Interiørnr:

Interiørnavn: Oppholdsrom

Beskrivelse: Se

bygningsbeskrivelsen.

Interiørnr:

Interiørnavn: Korridor

Beskrivelse: Se

bygningsbeskrivelsen.

Interiørnr:

Interiørnavn: Kontor

Beskrivelse: Se

bygningsbeskrivelsen.

Interiørnr:

Interiørnavn: Forlegning

Beskrivelse: Se

bygningsbeskrivelsen.

Oppholdsrom. Kontor t.v. Foto: Erlend Hammer, Forsvarsbygg.
Kontor for alarmplassjef. Foto: Kjetil
Nergaard, Forsvarsbygg.
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Korridor ved forlegning. Foto: Kjetil Nergaard, Forsvarsbygg. Forlegning. Foto: Kjetil Nergaard, Forsvarsbygg.

Garasje mot utgangsdør. Foto: Kjetil Nergaard, Forsvarsbygg.
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