
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Buskerud

Kommune: 602/Drammen

Opprinnelig funksjon: Alarmplass

Nåværende funksjon: Alarmplass (ikke
operativ)

Foreslått vernekategori:   Skal dokumenteres
Totalt antall bygg: 1

Situasjonskart med anleggets ca. areal og plassering.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
9903282 Egedius gate 1951                     Skal dokumenteres         Eksteriør/Interiør                    Koordinat            112/324

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

Valhalla 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. 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.
Alarmplassens utforming, rominndeling og inventar har høy grad av opprinnelighet, selv om anlegget er i dårlig stand.

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, tidligere alarmplass, beliggende i Drammen kommune. Anlegget eies av DSB, mens kommunen eier tomt. Alarmplassen ligger i friområde i
tilknytning til villa- og småhusbebyggelse i den sørlige randsonen av Drammen by. Inngangen er plassert i skrånende terreng i østlig retning med
krattskog og løvtrevegetasjon.

Eiendomshistorikk
Bygget som alarmplass i 1951. Bruksrett på eiendommen 1953. Ingen vesentlige endringer etter det.

Verneverdige bygg

Byggnr: 9903282

GAB nr: Koordinat

Navn: Egedius gate

Oppført: 1951
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Anleggets inngang i midten av sirkelen, mot Ø. Opphavsrett: Hentet fra gulesider.no.
Inngang Valhalla alarmplass. Foto: Leif
Anker, Forsvarsbygg
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Buskerud SFD

GAB nr: Koordinat

Gnr/bnr: 112/324

Oppført: 1951

Byggherre: Sivilforsvaret

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Forsvar

Nåværende funksjon: Forsvar

Bygningsart: Ymse

Regulering: Uregulert: Grunnen er ikke på reg.plan. I kommuneplanens
arealdel (plan-ID KPL_20080226) er atkomst markert som
boligområde og terrenget over anlegget som LNF-område.

Vernestatus:

Situasjonskart med anleggets ca. areal og plassering.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Alarmplass i fjell, støpt hvelvet inngangsparti i skrånende terreng, nettingport foran innkjøring adkomst via tofløyet trykkdør i stål. Regelmessig grunnplan
med tre parallelle stoller med garasje i midtstollen, oppholdsrom  med stålport i de to øvrige. Råsprengt fjell med delvis støpte hvelv (inngangsparti),
støpte støttebuer og pilarer. Støpte vegger ved sluser. Murt skur med kontor/KO-rom i høyre stoll, murte skur for toaletter i begge sidestoller. Samtlige
skur utført i pusset siporex med pulttak i bølgeeternitt, dører i valset stålplate på sveiset ramme. Vindu i kontor/KO, sprossedelt stålramme. Takhengt wire
for kabler og armaturer for glødepærer, takhengt nyere firkantrør for ventilasjon.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som alarmplass i 1951. Bruksrett på eiendommen 1953. Ingen vesentlige endringer etter den tid.

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

kulturhistorisk viktig eksempel på en mindre, enkelt utstyrt 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.

Valhalla 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. 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.
Alarmplassens utforming, rominndeling og inventar har høy grad av opprinnelighet, selv om anlegget er i dårlig stand.

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.

BYGNING 9903282 Egedius gate
Kompleks 9900390 Valhalla alarmplass

Side 1



Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn: Garasje

Beskrivelse:

Interiørnr:

Interiørnavn: Stoll med KO-

rom

Beskrivelse:

Interiørnr:

Interiørnavn: Stoll

mannskaper

Beskrivelse:

Interiørnr:

Interiørnavn: KO-rom

Beskrivelse:

Toalettbygg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg Stoll med KO-rom. Foto: Leif Anker.
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Inngang til stoll. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg Garasje sett fra inngang. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Toalettbygg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg Grunnplan.

KO-rom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg
Inngang med trykkdør. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg
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