
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Vestfold

Kommune: 701/Horten

Opprinnelig funksjon: Politistasjon

Nåværende funksjon: Kontorer

Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Totalt antall bygg: 1 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
9903212 KITT, Vognmanngate 7 1939 - 1941 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 21802093 125/64

Vern kompleks
Formål: Formålet med vern er å bevare den første politistasjonen bygget for formålet etter at Politiet ble statlig i 1936.

Begrunnelse: Bygningen er en av de få formålsbygde politistasjoner fra perioden  og har arkitektoniske kvaliteter og et klart offentlig
uttrykk selv om en opprinnelig planlagt forlengelse av bygningen langs Vognmannsgata ikke ble oppført.

Omfang: Bygningens eksteriør.

Beskrivelse kulturmiljø
Bygningen er fra 1940 og ble oppført som Nord-Jarlsberg politikammer. Bygningen er tegnet av samme arkitekt som tegnet Horten kino, Kristofer Lange,
(1936). I forbindelse med utarbeiding av verneplan for Horten har kommunen vurdert byningen til å ha "høy verneverdi".  Bygningen deler bakgård med
Horten fengsel.

Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT) som utvikler og vedlikeholder IT-systemer i kriminalomsorgen og fører tilsyn med sikkerhet, infrastruktur og
sentrale fagapplikasjoner ble opprettet i 1990/91 og flyttet da inn i bygningen.

Bygningen i rød teglstein er tatt godt vare på, men vinduene er skiftet unntatt et høyt gjennomgående vindu over 3. etasjer i trapperommet. Interiøret er
pusset opp og delvis endret etter KITT sine behov. Siste gang i 2007.

Eiendomshistorikk
I forbindelse med utarbeiding av verneplan for Horten har kommunen vurdert byningen til å ha "høy verneverdi".

Verneverdige bygg

Byggnr: 9903212

GAB nr: 21802093

Navn: KITT,

Vognmanngate 7

Oppført: 1939 - 1941
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Fasade mot sørvest Opphavsrett: Statsbygg.
Inngang. Fasaden mot nord, i pusset mur, viser hvor bygget opprinnelig
skulle vært forlenget.  Opphavsrett: Statsbygg.

Inngangspartiet er uforandret. Opphavsrett: Statsbygg. Perspektivtegning av den planlagte politistasjonen. Opphavsrett: Statsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: KRIM.OMSORG REG. SØR

GAB nr: 21802093

Gnr/bnr: 125/64

Oppført: 1939 - 1941

Byggherre: Horten kommune

Arkitekt: Kristofer Lange

Opprinnelig funksjon: Offentlig forvaltning

Nåværende funksjon: Offentlig forvaltning

Bygningsart: Kontor

Regulering: Ikke registrert: null

Vernestatus: Annet vern: Horten kommune har vurdert byningen til å ha
"høy verneverdi".

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er bygget med rød teglstein i munkeforband, bygningsvolumet mot gatehjørnet i tre etasjer, resten i to etasjer, samt full kjeller.
Enkel dekorativ virkning i murstein murt i et sik-sak-bånd oppunder takgesimsen på vest og sørvegg, og et enkelt bånd stående murstein som
etasjeskiller rundt hele bygningen. Enkelt, men markert inngangsparti i lys, hugget granitt, tre trappetrinn ned mot gaten avrundet mot framskutt vegg og
en lyktestople som avslutning mot motsatt side. Tverrveggen er dominert av et gjennomgående vindu i trapperommet som utvendig markeres med med
samme lyse stein som døromrammingen, et tilhugget felt med årstall nederst og mursteinsdekor øverst.  Vinduene er skiftet, men har sannsynligvis også
opprinnelig vært enrammete.  I 1. etasje var det bygget 3 venteceller som vender inn mot bakgården. Cellene er i dag bygget om til kontorer.

Opprinnelig tegning viser at bare halve bygningen er realisert. Ytterveggen mot nord er bare i pusset mur. Dette viser at bygningen var tenkt forlenget.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen er tegnet av arkitekt Kristofer Lange, ble oppført av Horten kommune og sto ferdig i 1941. Overtatt av staten i 1943, men skjøtet først utstedt i
1948.
Ref. St.meld. nr. 10, 1949 s. 13 og 1958 s. 100.

Vern
Formål: Formålet med vern er å bevare den første politistasjonen bygget for formålet etter at Politiet ble statlig i 1936.

Begrunnelse: Bygningen er en av de få formålsbygde politistasjoner fra perioden  og har arkitektoniske kvaliteter  og et klart offentlig
uttrykk selv om en opprinnelig planlagt forlengelse av bygningen langs Vognmannsgata ikke ble oppført.

Omfang: Bygningens eksteriør, unntatt vinduene.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Nordveggen i pusset mur viser hvor bygningen opprinnelig skulle forlenges.         Opphavsrett:
Statsbygg.

Opprinnelig inngangsdør. Opphavsrett:
Statsbygg.
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Fasaden mot bakgården.  Opphavsrett: Statsbygg. Fasaden mot bakgården. Opphavsrett: Statsbygg.

Spor av gitter utenfor tidligere cellevinduer i 1.etasje inn mot bakgården.
Opphavsrett: Statsbygg.

Fasade mot sør med gjennomgående vindu i hovedtrappeløpet. Til høyre i
bildet sees Horten fengsel. Opphavsrett: Statsbygg.

Detalj fasade. Bygningen sto ferdig i 1940. Opphavsrett: Statsbygg.
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