
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Hedmark

Kommune: 402/Kongsvinger

Opprinnelig funksjon: Forsvarsanlegg

Nåværende funksjon: Fengsel

Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Totalt antall bygg: 19 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
9900015 BYGG 19 "Gamla" 1901 - 1905 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør/Utomhus 152040504 54/205

9900016 Uthus "Gamla" 1954 - 1955 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 152040490 54/205

Vern kompleks
Formål: Formålet er å videreføre eksisterende vern.

Begrunnelse: Bygningene "Gamla" og det tilhørende uthuset er regulert til spesialområde for bevaring.

Omfang: Vernet omfatter de to bygningene "Gamla" og tilhørende uthus. Utomhusområde tilsvarende felt B1 og B2 i
reguleringsplanen 0206 Gullbekkåsen omfattes også av vernet.

Beskrivelse kulturmiljø
Det vises til Landsverneplan for Forsvaret. I katalog Østlandet er store deler av LKI-Vardåsen tatt med som et militærhistorisk landskap. I tillegg er
inventarnr. 1051 Grensebefestning oppført i verneklasse 1. Ingen enkeltbygg er oppført som verneverdige. I forbindelse med overtakingsprossen fra
Forsvaret til Statsbygg, ble området regulert og to av Statsbyggs bygninger, "Gamla" m/uthus, samt tilliggende uteområde regulert til bevaring. Det
samme gjelder for en løpegrav, blokkhus 3, nord for campus.

Utdrag fra reguleringsbestemmelser for Gullbekkåsen (planid 0206):
"I felt B1 skal bygninger avmerket som bevaringsverdig bebyggelse bevares. Ved ombygginger eller modernisering av disse skal eksteriøret holdes mest
mulig uendret. Bygningsarbeider nevnt i plan- og bygningsloven §93 skal forelegges myndigheter for bygningsvern til uttalelse før byggetillatelse kan gis.
I felt B2 tillates ikke arbeider eller inngrep som medfører at kulturminner, løpegrav/blokkhus berøres."

Eiendomshistorikk
Guldbæk fort og Varde fort på Vardåsen ble anlagt fra 1901 etter anmodninger fra "Befestningskomiteen av 1899 for sikring av tilgangene til Kristiania". I
tilknytning til selve fortet, ble det bygd en rekke bygninger med forskjellig bruksformål som vakthus, vedskur, latriner osv. Anleggene på Vardeåsen ble
fullført sommeren 1905. Fra høsten 2002 har en del av Vardåsen leir vært innredet og brukt til fengsel.

Verneverdige bygg

Byggnr: 9900015

GAB nr: 152040504

Navn: BYGG 19 "Gamla"

Oppført: 1901 - 1905

Byggnr: 9900016

GAB nr: 152040490

Navn: Uthus "Gamla"

Oppført: 1954 - 1955

KOMPLEKS 13835 Kongsvinger fengsel, Vardåsen

Side 1



Fasade mot syd og vest Opphavsrett: Statsbygg. Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

KOMPLEKS 13835 Kongsvinger fengsel, Vardåsen

Side 2



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 152040504

Gnr/bnr: 54/205

Oppført: 1901 - 1905

Byggherre:

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Bolig

Regulering: Regulert: Regulert til bevaring, Felt B1 og B2,
reguleringsplan 0206 Gullbekkåsen, vedtatt 06.03.2003.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen repareres etter skade i vegg og gulv mot øst fra lekkasjer i tak. Tak er nå nytt og tett og innvendig panel er fjernet på partier med fukt for
fjerning av ødelagt treverk, tørking og reparasjon av konstruksjon før ny isolasjon og kledning. Huset er under istandsetting (2010).

Utdrag fra reguleringsbestemmelser for Gullbekkåsen:
"I felt B1 skal bygninger avmerket som bevaringsverdig bebyggelse bevares. Ved ombygginger eller modernisering av disse skal eksteriøret holdes mest
mulig uendret. Bygningsarbeider nevnt i plan- og bygningsloven §93 skal forelegges myndigheter for bygningsvern til uttalelse før byggetillatelse kan gis.
I felt B2 tillates ikke arbeider eller inngrep som medfører at kulturminner, løpegrav/blokkhus berøres."

Sammendrag bygningshistorie
Luftforsvarets peilestasjon ble etablert på Vardåsen i 1950. Da ble "Gamla" tatt i bruk som forlegning for stasjonssjefen og noen befal til 1954. Det var i
denne forbindelse at bad og wc ble installert i hjørne mot nordvest i stedet for tidligere kjøkkeninngang med veranda. Det er også innredet wc i 2. etasje i
trapperom. Vi antar at dette skjedde samtidig eller i neste periode.

Luftforsvarets radarstasjon etableres på Vardåsen i 1954. "Gamla" benyttes da som befalsmesse i 1. etasje og med 2 forlegningsrom i 2. etasje.
Uthuset ble oppført dette året. (Om det erstattet et tidligere uthus vites ikke, men det er sannsynlig).

Ny befalsmesse og forlegning sto ferdig i juli 1959 og da ble "Gamla" benyttet som forlegning for kurselever på radarstasjone.

Fra 1979 til 2002 var "Gamla" lager og lokale for Kongsvinger historielag.

Bygningshistorikk
1901 1905 "GAMLA" ble bygget som inventar 31 for offiserer ved Varde fort. Bygningen var brakke og messe for høyere offiserer ved fortet.

Underoffiserer holdt til i annet bygg som senere brant. "GAMLA" hadde opprinnelig 2 innganger. Kjøkkeninngang fra nord via veranda i
hjørne mot vest og hovedinngang på langside mot vest som i dag.

1905 1950 "GAMLA" sto ubrukt i denne perioden, bare med tilsyn av en vaktmester. Dette førte til at bygget forfalt og alt inventar ble fjernet. Tilstanden
er beskrevet i lokalavisen fra 1950. Tyskerne benyttet ikke Varde fort.

1950 1954 Luftforsvarets peilestasjon ble etablert på Vardåsen i 1950. Da ble "GAMLA" tatt i bruk som forlegning for stasjonssjefen og noen befal til
1954. Det var i denne forbindelse at bad og wc ble installert i hjørne mot nordvest i stedet for tidligere kjøkkeninngang med veranda. Det er
også innredet wc i 2. etasje i trapperom. Vi antar at dette skjedde samtidig eller i neste periode.

1954 1959 Luftforsvarets radarstasjon etableres på Vardåsen i 1954. "GAMLA" benyttes da som befalsmesse i 1. etasje og med 2 forlegningsrom i 2.
etasje til juli 1959. Da sto ny befalsmesse og forlegning ferdig.

1959 1979 Fra 1959 til slutten av 70-tallet ble "GAMLA" benyttet som forlegning for kurselever på radarstasjonen.

1979 2002 "GAMLA" ble benyttet som lager og lokale for Kongsvinger historielag.

Vern
Formål: Videreføre eksisterende vern.

Begrunnelse: Bygningen er regulert til spesialområde/bevaring.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør. Utomhusområde tilsvarende felt B1 og B2 i reguleringsplanen 0206 Gullbekkåsen
omfattes også av vernet.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

BYGNING 9900015 BYGG 19 "Gamla"
Kompleks 13835 Kongsvinger fengsel, Vardåsen

Side 1



Fasade mot syd og øst. Opphavsrett: Statsbygg. Vinduene er opprinnelige. Opphavsrett: Statsbygg.

Plan 1. etasje. Opphavsrett: Statsbygg. Plan 2. etasje. Opphavsrett: Statsbygg.

2. etasje. Opphavsrett: Statsbygg. Fundamentomriss Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 9900015 BYGG 19 "Gamla"
Kompleks 13835 Kongsvinger fengsel, Vardåsen

Side 2



Utsnitt situasjonskart med vernede bygninger og uteområder. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 9900015 BYGG 19 "Gamla"
Kompleks 13835 Kongsvinger fengsel, Vardåsen

Side 3



Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST

GAB nr: 152040490

Gnr/bnr: 54/205

Oppført: 1954 - 1955

Byggherre:

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart: Uthus/skjul

Regulering: Regulert: Regulert til bevaring, Felt B1, reguleringsplan
0206 Gullbekkåsen, vedtatt 06.03.2003.

Vernestatus: Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Utdrag fra reguleringsbestemmelser for Gullbekkåsen:
"I felt B1 skal bygninger avmerket som bevaringsverdig bebyggelse bevares. Ved ombygginger eller modernisering av disse skal eksteriøret holdes mest
mulig uendret. Bygningsarbeider nevnt i plan- og bygningsloven §93 skal forelegges myndigheter for bygningsvern til uttalelse før byggetillatelse kan gis."

Bygningshistorikk
1954 1955 Uthus bygges.

Vern
Formål: Formålet er å videreføre eksisterende vern.

Begrunnelse: Bygningen er regulert til spsialområde/bevaring.

Omfang: Vernet omfatter bygningens volum og opprinnelige eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Fasader mot syd og øst. Opphavsrett: Statsbygg. Uthuset vinteren 2010. Opphavsrett: Statsbygg.

BYGNING 9900016 Uthus "Gamla"
Kompleks 13835 Kongsvinger fengsel, Vardåsen

Side 1
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