
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Buskerud

Kommune: 604/Kongsberg

Opprinnelig funksjon: Kommando/alarmplass
Sivilforsvaret

Nåværende funksjon: Kommando/alarmplass
Sivilforsvaret

Foreslått vernekategori:   Skal dokumenteres
Totalt antall bygg: 1 Koordinater til anleggets inngangsparti (UTM32): N:6614305, Ø:536947.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
9903281 Glitregata alarm- og kommandoplass 1952                      Skal dokumenteres       Eksteriør/Interiør                     Koordinat          8477/1

Vern kompleks
Formål: Glitregata alarm- og kommandoplass skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere

anlegget som kulturhistorisk viktig eksempel på en mellomstor alarm- og kommandoplass for Sivilforsvaret og som
offentlig bygg for beredskapsformål fra den kalde krigen. 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.

Glitregata alarm- og kommandoplass er et svært godt bevart eksempel på et mindre kombinert beskyttelsesanlegg som
var et typisk og viktig anlegg i Sivilforsvarets beredskapsplanlegging. Anlegget er bygget som kombinert alarmplass og
stedlig kommandoplass for sivilforsvarsformål etter sentralt utformete og godkjente tegninger.  Kombinasjonen alarmplass
og kommandoplass er typisk for mindre byer og tettsteder. Anlegget er et godt og representativt eksempel på denne type
anlegg med senere endringer fra den kalde krigen.

Omfang: For 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.

Beskrivelse kulturmiljø
Glitregata kommandoplass, fjellanlegg på 368 kvm nær Kongsberg sentrum. Anlegget ligger tilbaketrukket fra offentlig vei i småhusområde en halv km
sør for Konsgberg sykehus. Skrånende terreng mot vest ned mot jernbane, europavei og Numedalslågen. Adkomst til anlegget via smal vei med
asfaltdekke, delvis nedsprengt i fjell. Stål-/nettingport i vest mot offentlig vei.
Inngangen til fjellanlegget er støpt og har tofløyet ståldør foran tunnel mot trykksluse.

Eiendomshistorikk
Anlegget er påbegynt i 1952 og skal ha stått ferdig i 1956. Oppgradert omkring 1970 med ny gassluse, nye interiører i alarmplassdelen, samt toalett i KO.
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Port og hovedinngang. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Ytre miljø Glitregata. Foto: Britt Skatvedt, DSB.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Buskerud SFD

GAB nr: Koordinat

Gnr/bnr: 8477/1

Oppført: 1952

Byggherre: Sivilforsvaret

Arkitekt: Sivilforsvaret

Opprinnelig funksjon: Forsvar

Nåværende funksjon: Forsvar

Bygningsart: Ymse

Regulering: Regulert: Byplan 55, Skinnarberga, med siste dato 12/8-
97.

Vernestatus: Koordinater til anleggets inngangsparti (UTM32):
N:6614305, Ø:536947.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Fjellanlegg på 368 kvm med garasje og tre stoller. Kombinert anlegg med enkelt utstyrt alarmplass med toalett og kontorbygg i hver sidestoll og KO-plass
i midtstoll. Ombygget, trolig omkring 1970, bl.a. med innredet forlegning, kjøkken og messe i sidestoller, samt gassikret nyinnredete arealer.
Forlegningene utført som plateslått bindingsverk i hvittet utsprengt fjellhall. Opprinnelig KO-plass i siporex, innvendig kledning av malte fiberplater. KO-
plass har rominndeling med differensierte funksjoner.

Sammendrag bygningshistorie
Byggetegninger datert 1952, anlegg tatt i bruk 1956, kombinert alarm- og KO-plass senere ombygget (antas ca. 1970).

Vern
Formål: Glitregata alarm- og kommandoplass skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere

anlegget som kulturhistorisk viktig eksempel på en mellomstor alarm- og kommandoplass for Sivilforsvaret og som
offentlig bygg for beredskapsformål fra den kalde krigen. 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.

Glitregata alarm- og kommandoplass er et svært godt bevart eksempel på et mindre kombinert beskyttelsesanlegg som
var et typisk og viktig anlegg i Sivilforsvarets beredskapsplanlegging. Anlegget er bygget som kombinert alarmplass og
stedlig kommandoplass for sivilforsvarsformål etter sentralt utformete og godkjente tegninger. Kombinasjonen alarmplass
og kommandoplass er typisk for mindre byer og tettsteder. Anlegget er et godt og representativt eksempel på denne type
anlegg med senere endringer fra den kalde krigen.

Omfang: For 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.
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Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn: Garasje

Beskrivelse: Vegger og

himling i malt

sprøytebetong, takhengt

ventilasjonsrør og kabelbro

med armaturer for doble

lysrør. Malt pusset

betonggulv. Malte

betongvegger mot utgang

og gassluse, tofløyet

trykkdør i stål (P35).

Inngjerdet

nødstrømsaggregat,

eksosrør langs gulv.

Interiørnr:

Interiørnavn: Gassluse

innside

Beskrivelse: Vegger: Malt

sprøytebetong mot fjell,

upusset malt betong mot

garasje, ventilasjonsrom og

inngang. Malt

sprøytebetong i tak,

vegghengte kabelbroer,

diverse armaturer og

varsellamper.

Interiørnr:

Interiørnavn: Vakt /

inngangsparti

Beskrivelse: Vegger i malt

sprøytebetong og malt

upusset betong, trykkdør

mot gassluse og mot KO-

plass, finérdører mot

alarmplasstoller, ståldør

mot vifterom. Malt

sprøytebetong i tak,

takhengte ventilasjonsrør

og kabelbroer med

armaturer for doble lysrør.

Støpt pusset gulv med

spraglet heldekkende

teppe. Vaktdisk i teakfinér,

antatt. fra ombygging ca.

1970.

Interiørnr:

Interiørnavn: Alarmplass

forlegning v. stoll

Beskrivelse: Frittstående

bindingsverkskonstruksjon i

råsprengt fjellhall. Vegger

og himling kledd med

profilerte elokserte plater,

gulv i to nivåer, belegg i

nålefilt. Armaturer med

doble lysrør og

ventilasjonsrør under

himling. Gardiner for

inndeling av

forlegningsrommet.

Interiørnr:

Interiørnavn: Kjøkken og

forlegning h. stoll

Beskrivelse:

Bindingsverkskonstruksjon

i fjellhall. Malte platekledde

vegger, bakvegg mot fjell

er malt upusset betong.

Profilerte elokserte plater i

himling, klinkerfliser på

gulv. Lysrørsarmatur over

oppvaskbenk og på vegg

mot oppholdsrom. Veggfast

kjøkkeninnredning med

over- og underskap, samt

hvitevarer.

Interiørnr:

Interiørnavn: Korridor KO

Beskrivelse: Malte

platekledde vegger,

systemhimling med malte

skrudde plater i stålprofiler,

antatt støpt gulv,

heldekkende teppe.

Tredelte fyllingsdører,

finérdør mot toalett,

armatur for doble lysrør,

kabelskinne på vegg, eldre

skrivebord.
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Interiørnr:

Interiørnavn:

Sivilforsvarsjef

kontor/forlegning

Beskrivelse: Platekledde

vegger med tapet,

systemhimling med malte

skrudde plater i stålprofiler,

antatt støpt gulv,

heldekkende teppe. Tredelt

fyllingsdør, armatur for

doble lysrør, kabelskinne

på vegg, firkantrør

ventilasjon under himling.

Inventar: Reol, SF-

feltskrivebord, lenestoler

firkantrør,  ca. 1970.

Interiørnr:

Interiørnavn: KO-rom

Beskrivelse: Malte

platekledde vegger,

systemhimling med malte

skrudde plater i stålprofiler,

antatt støpt gulv,

heldekkende teppe.

Tredelte fyllingsdører til

telefonbokser og korridor.

Armaturer for doble lysrør,

firkantrør ventilasjon under

himling på endevegg.

Veggfaste meldingstavler,

møtebord og armstoler ca.

1970.

Interiørnr:

Interiørnavn:

Sambandsrom

Beskrivelse: Malte

platekledde vegger,

systemhimling med malte

skrudde plater i stålprofiler,

ant. støpt gulv,

heldekkende teppe. Tredelt

fyllingsdør, armatur for

doble lysrør under himling,

enkle lysrørsarmatur på

båsvegger. Perforerte

malte fiberplater på vegger

i båser, benkeplater i

lakkert furu. Stålrørsstoler.

Interiørnr:

Interiørnavn: Toalett h. stoll

Beskrivelse:

Interiørnr:

Interiørnavn:

Forlegningsrom h. stoll

Beskrivelse: Vegger og

takk i malt sprøytebetong,

malt platekledd vegg mot

oppholdsrom, finérdør,

grått gulvbelegg, ant. støpt

dekke. Takhengt

ventilasjonsrør og armatur

for doble lysrør på

wiretrekk.

Interiørnr:

Interiørnavn: Oppholdsrom

h. stoll.

Beskrivelse: Vegger og

takk i malt sprøytebetong,

malt platekledd vegg mot

forlegningsrom og

sykerom, finérdører, grått

gulvbelegg, antatt støpt

dekke. Takhengt

ventilasjonsrør og armatur

for doble lysrør på

wiretrekk og kabelbro.

Stålrørsstoler med plast,

stålrørsbord med laminerte

plater.

Interiørnr:

Interiørnavn: Sykerom h.

stoll.

Beskrivelse: Vegg mot fjell

og tak i malt

sprøytebetong, malte

platekledde vegger mot

oppholdsrom og

forlegningsrom, finérdør,

grått gulvbelegg, antatt

støpt dekke. Takhengt

lysarmatur.

Interiørnr:

Interiørnavn: Radiorom

Beskrivelse:
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Interiørnr:

Interiørnavn: Arbeidsrom

ABC

Beskrivelse: Malte

platekledde vegger,

systemhimling med malte

skrudde plater i stålprofiler,

antatt støpt gulv,

heldekkende teppe. Tredelt

fyllingsdør, armatur for

doble lysrør. Inventar:

Stålrørstoler, stålrørsbord

med treimitert laminat,

vegghengte kart.

Interiørnr:

Interiørnavn: Toalett v. stoll

Beskrivelse:

Interiørnr:

Interiørnavn: Korridor v.

stoll

Beskrivelse:

Interiørnr:

Interiørnavn:

Inngangssluse KO

Beskrivelse: Malte

upussete betongvegger,

flatbuet malt upusset

betonghimling, antatt støpt

gulv, heldekkende teppe.

Ståldør mot vakt og mot

KO-plass, armatur for

doble lysrør, SF-

feltskrivebord, eldre

lenestoler, stålrør.

Interiørnr:

Interiørnavn: Vaskerom h.

stoll

Beskrivelse:

Interiørnr:

Interiørnavn: Dusj/vask v.

stoll.

Beskrivelse:

Tegning av plan og snitt. Inngangssluse, utside. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.
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Oppholdsrom/messe h. stoll. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Operasjonsrom KO-plass. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Meldingskontor KO-plass. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. "Vestibyle" hovedstoll. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Oppbygging forlegningsrom v. stoll. Foto: Leif
Anker, Forsvarsbygg. Inngangssluse, innside. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.
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Forlegningsrom h. stoll. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Forlegningsrom venstre stoll. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Garasje og inngangssluse. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Garasje mot trykkdør og utgang. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.
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