
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Aust-Agder

Kommune: 906/Arendal

Opprinnelig funksjon: Alarmplass

Nåværende funksjon: Alarmplass (ikke
operativ), lager

Foreslått vernekategori:   Skal dokumenteres
Totalt antall bygg: 1 Anlegget med inntegnet ca. areal under terreng.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
9903247 Prestegårdsheia 1951                      Skal dokumenteres        Eksteriør/Interiør                     Koordinat          307/1

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

Hisøy alarmplass er et representativt eksempel på en mindre, enkelt utstyrt lokal alarmplass. Denne typen fjellanlegg var
typiske og viktige anlegg for det lokale Sivilforsvaret og den lokale sivile beredskapen under den kalde krigen.
Fjellanlegget er bygget til sivilforsvarsformål etter sentralt godkjente tegninger. Det er et av de mindre alarmplassene 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
Alarmplass, fjellanlegg, beliggende i "Prestegårdsheia" i Kolbjørnsvik på Hisøy, sør for Arendal sentrum. Anlegget ligger i småhusbebygd område
innsprengt i fjell noe tilbaketrukket fra offentlig vei (Trommestadveien). Adkomst fra veien gjennom delvis utsprengt passasje via mindre, støpt
sikringstunnel. Fra inngang er anlegget orientert under åsen i retning øst.

Eiendomshistorikk
Anlegget ble påbegynt 1951 og antakelig ferdigstilt 1952, da Sivilforsvaret fikk bruksrett til grunnen. Ingen vesentlige bygningsmessige tiltak gjennomført i
anlegget etter den tid.
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Flyfoto. Anleggets inngang er i midten av sirkelen. Opphavsrett:
Hentet fra gulesider.no. Inngangsparti. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: Aust - Agder SFD

GAB nr: Koordinat

Gnr/bnr: 307/1

Oppført: 1951

Byggherre: Staten v/ Sivilforsvaret

Arkitekt: Ukjent.

Opprinnelig funksjon: Forsvar

Nåværende funksjon: Forsvar

Bygningsart: Ymse

Regulering: Uregulert: Området er uregulert, men oppgis av
kommunen å være omfattet av "Kommunedelplan -
Bevaring" av 27.03.03 med siste oppdatering 01.2010.

Vernestatus:
Anlegget med inntegnet ca. areal under terreng.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Inngangspartiet er utstøpt med betong og fører inn til en tofløyet stålport av type P35. Innenfor denne er det to råsprengte stoller: Den første, i forlengelse
av inngansgpartiet, er ment som oppstillingsplass for to biler, mens den andre, som er parallell med den første og adskilt fra denne med en gassluse - er
ment for opphold for inntil 75 personer. Vegger mot trykksluse og gassluse er støpt upusset betong med åpninger for trykkventiler (ikke montert).
Oppholdsstollen rommer  to skur i pusset siporex med pulttak i bølgeeternitt og med fyllingsdører.  Skur for kontor for alarmplassjef har tredelt vindu i
treramme, fyllingsdør med glassfelt. Skur for toalett og urinalbygg er uten vindusåpninger, fyllingsdører. Håndvask i porselen ved siden av toalettskur.
Takhengte planker med feste for kabler og armaturer for glødepærer (delvis falt ned).

Sammendrag bygningshistorie
Anlegget ble påbegynt 1951 og antakelig ferdigstilt 1952, da Sivilforsvaret fikk bruksrett til grunnen. Ingen vesentlige bygningsmessige tiltak gjennomført i
anlegget etter den tid. Alarmplassen ble avhendet til Arendal kommune 1994.

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

Hisøy alarmplass er et representativt eksempel på en mindre, enkelt utstyrt lokal alarmplass. Denne typen fjellanlegg var
typiske og viktige anlegg for det lokale Sivilforsvaret og den lokale sivile beredskapen under den kalde krigen.
Fjellanlegget er bygget til sivilforsvarsformål etter sentralt godkjente tegninger. Det er et av de mindre alarmplassene 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.

Interiør

Interiørnr:

Interiørnavn:

Parkeringsstoll

Beskrivelse: Råsprengt

fjelltunnel med beregnet

plass for to biler. Jf. ellers

"Bygningsbeskrivelse".

Interiørnr:

Interiørnavn: Oppholdsstoll

Beskrivelse: Råsprengt

fjelltunnell med støpt kontor

for alarmplassjef og toalett.

Jf. "Bygningsbeskrivelse".

Interiørnr:

Interiørnavn: Gassluse

Beskrivelse: Utstøpt gang

mellom parkerings- og

oppholdsstollene. Lukkes

med ståldør. Jf.

"Bygningsbeskrivelse".

BYGNING 9903247 Prestegårdsheia
Kompleks 9900319 Hisøy alarmplass

Side 1Landsverneplan JD - DSB - høringsutkast



Alarmplassens plan med romangivelse. Snitt øst-vest og nord-sør.

Fra parkeringssstoll og mot inngang. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Oppholds-stoll med kontor og toalett. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Gassluse sett fra parkeringsstoll. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

BYGNING 9903247 Prestegårdsheia
Kompleks 9900319 Hisøy alarmplass

Side 2Landsverneplan JD - DSB - høringsutkast


	Hisøy_apl__kompl.pdf
	Hisøy_apl_bygg.pdf

