
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Østfold

Kommune: 137/Våler

Opprinnelig funksjon: Sivilforsvarsleir

Nåværende funksjon: Sivilforsvarsleir/ transitt-
mottak.

Foreslått vernekategori:   Skal dokumenteres
Totalt antall bygg: 12

Situasjonskart. Dokumentasjonsobjekter i grønt.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
8110 ADM.BYGN 1951 - 1952          Skal dokumenteres        Eksteriør/Interiør                    148551707           65/17

8107 FORL.BRAKKE 1952                     Skal dokumenteres          Eksteriør/Interiør                    148551723             65/17

8108 FORL.BRAKKE 1952                     Skal dokumenteres          Eksteriør/Interiør                    148551731             65/17

8116 FORL.BRAKKE 1989                     Skal dokumenteres          Eksteriør/Interiør                    Se koord.  65/17

8112 GARASJEBYGG 1951 - 1952          Skal dokumenteres          Eksteriør/Interiør                    148551693             65/17

8114 KANTINE 1959                     Skal dokumenteres          Eksteriør/Interiør                    148551669             65/17

9903401 Kontorbrakke bygg 14 1989 - 1990          Skal dokumenteres          Eksteriør/Interiør    148551693             65/17

8111 UNDERVISNINGSBYGG 1963                     Skal dokumenteres          Eksteriør/Interiør                    148551677             65/17

Vern kompleks
Formål: Østfold sivilforsvarsleir skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere anlegget som

kulturhistorisk viktig eksempel på gjenbruk av offentlig bygningsmasse til mottak av asylsøkere fra en viktig fase av norsk
innvandringshistorie, og som eksempel på garasje bygget til sivilforsvarsformål. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon
og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i norsk innvandrings- og sivilforsvarshistorie.

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.

Leiren er et typisk eksempel på gjenbruk av offentlig bygningsmasse som leir og mottak for asylsøkere. Innvandring til
Norge har de siste tiår vært et markant innslag i norsk offentlighet generelt, og asylpolitikken spesielt.
Østfold sivilforsvarsleir er en av flere sivilforsvarsleire som har vært benyttet til asylmottak etter at Sivilforsvaret ikke lenger
hadde behov for hele bygningsmassen. Leiren i Østfold har i to perioder vært benyttet som mottak, først fra 1989/90-
1993/94, dernest som transittmottak fra 2002/03. Spesielt er bruk av nyoppsatte brakkerigger til formålet. Opprinnelige
forlegningsbygg er dessuten bygget på og tatt i bruk som forlegning for asylsøkere. Anleggets utforming, rominndeling og
inventar har høy grad av opprinnelighet fra asylmottakperiodene i helhet og detaljer.
Dessuten er leirens garasjebygg et representativt og svært godt bevart eksempel på sivilforsvarsleirenes spesialbygg for
kjøretøy, med spesialiserte funksjoner for å ivareta Sivilforsvarets utstyr til bruk under katastrofetilstand.

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.
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Beskrivelse kulturmiljø
Østfold sivilforsvarsleir ligger i Våler 15 km fra Moss og 35 km fra Sarpsborg. Den ble bygget i 1951-52 og arealet er på ca. 35 mål. Leiren er fritt
beliggende i åpent lende like nord for fv. 115. Den ligger i et blandet skog- og jordbrukslandskap med et mindre antall eneboliger samlet umiddelbart sør
for leirområdet. Landskapet heller mot øst og en elv. Mot sør åpner jordbrukslandskapet seg, mens leiren er kranset av granskog med innslag av furu på
de tre andre sidene.

Leiren ligger kranset rundt oppstillings/appellplassen slik det er vanlig i sivilforsvarsleirene. Forlegningsbrakkene ligger på østsiden i fallende terreng,
mens garasjebygg, administrasjons/magasinbygg og undervisningsbygg ligger med umiddelbar adkomst til plassen. Kvartermesterboligen ligger ved
hovedporten i sør noe tilbaketrukket fra den opprinnelige leirbebyggelsen. Et senere, mindre kantinebygg ligger helt nord i området.
Tre nyere modulbygg, brakkebygg er reist i den østre delen av området og ved hovedporten i sør. To av de opprinnelige forlegningsbrakkene er også
påbygget én etasje, mens den tredje er brent og revet. Rett øst for modul- og forlegningsbyggene mot elven er det etablert brannplattform med
stålcontainere. Modulbyggene ble reist i forbindelse med etablering av asylmottak i leiren. Den nyere bebyggelsen har i liten grad endret preget av
sivilforsvarsleir, men den opprinnelige bebyggelsen har med unntak for garasjene bevart lite av det opprinnelige eksteriøret.

Bakgrunn
Deler av Østfold sivilforsvarsleir ble tatt i bruk som transittmottak for asylsøkere i perioden 1989-1994, og ble gjenetablert som transittmottak i 2002.
Etablering av mottak medførte en del bygningsmessige endringer og oppgradering av leirbebyggelsen og en utvidelse av forlegningskapasiteten. Det ble
det satt opp fire modulbygg i to etasjer (moelvenbrakker). Tre av disse var forlegninger som ble lagt i skråningen mot elven i øst, mens en for
kontor/administrasjonsbrakke ble lagt ved hovedporten i sør.

Mottaket disponerer i dag det meste av bygningsmassen i leiren, tre brakkerigger, to ombygde forlegningsbygg, kantinebygg, underetasje med messe og
kjøkken i administrasjonsbygget, samt annen etasje i magasin/undervisningsbygget. Sivilforsvaret disponerer kvartermesterboligen, begge
garasjebyggene, første og annen etasje administrasjonsbygget samt første etasje i magasin/undervisningsbygget. Et av opprinnelige
forlegningsbyggene, brakke 3, ble revet etter brann og en brakkerigg fra 1989 ble revet i 2003 pga. setningsskader.

Eiendomshistorikk
1951-52: Leiren etablert.
1963: Undervisningsbygg bygget.
1989-90: Brakke 12, 13, 14 og 15 satt opp. Asylmottak etablert.
1993-94: Asylmottak lagt ned.
2002-03: Transittmottak etablert.
2003: Brakke 13 tatt ned.
2003-2004: Påbygg én etasje på femtitallsbrakkene.
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Verneverdige bygg

Byggnr: 8107

GAB nr: 148551723

Navn: FORL.BRAKKE

Oppført: 1952

Byggnr: 8108

GAB nr: 148551731

Navn: FORL.BRAKKE

Oppført: 1952

Byggnr: 8111

GAB nr: 148551677

Navn:

UNDERVISNINGSBYGG

Oppført: 1963

Byggnr: 8112

GAB nr: 148551693

Navn: GARASJEBYGG

Oppført: 1951 - 1952

Byggnr: 8114

GAB nr: 148551669

Navn: KANTINE

Oppført: 1959

Byggnr: 8116

GAB nr: Se koord.

Navn: FORL.BRAKKE

Oppført: 1989

Byggnr: 9903401

GAB nr: 148551693

Navn: Kontorbrakke bygg

14

Oppført: 1989 - 1990
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Forlegningsbrakke II fra SØ. Foto: Leif Anker. Plassen mot SV med bygg 7 garasje og bygg 5 adm. Foto: Leif Anker.

Bygg 12, satt opp til asylformål 1989 t.h., kvartermesterbolig t.v. Foto: Leif Anker. Flyfoto av leiren sett mot V. Opphavsrett: Hentet fra gulesider.no.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS

GAB nr: 148551707

Gnr/bnr: 65/17

Oppført: 1951 - 1952

Byggherre: Sivilforsvaret

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Forsvar

Nåværende funksjon: Forsvar

Bygningsart: Kontor

Regulering: Uregulert: Grunnen er i det vesentlige er uregulert. En
smal stripe nord-sør helt i vest på tomta faller innunder
reguleringsplan for Nordby (01.08.2007) og er regulert til
"felles grøntanlegg". På kommuneplanens kart (med tilh.
bestemmelser 22.05.07) er hele arealet avmerket som
byggeområde.

Vernestatus:

Situasjonskart. Adm.bygget i grønt.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygning nr. 5 (samme betegnelse i bygningsbeskrivelse av 1970).
Rektangulær bygningskropp i to etasjer med platekledd, slakt valmtak. 1. etasje samt etasjeskille er i betong, 2. etasje har isolerte trevegger med
utvendig stående tømmermannspanel. Nyere vippevinduer med falske sprosser som etterligner opprinnelige toramsvinduer. Hovedinngang på sydøstre
fasade har klassiserende dørutstikk med innstøpte "kassetter" i sidevangene. Dørutstikk på sydvestre kortvegg savner slik detaljering. Ytterdørene synes
å være fra 70- eller 80-tallet, og avviker fra oppmålingstegning som følger bygningsbeskrivelse 1970.
1. etasje rommer kjøkken, fyrrom, spisesal, toalett og dusjer; 2. etasje messe, befalsforlegning, kontorer, toaletter og dusj. Rommene i annen etasje er
orientert omkring en sentral korridor. Interiørene er stedvis sterkt omgjort på 70-tallet, stedvis intakte, bl.a. korridoren med finerte opprinnelige dører inn til
forlegningsrom og kontorer. Av sjeldne detaljer bør særlig nevnes store murfelter med svært godt bevart sjablongdekor.

Vern
Formål: Østfold sivilforsvarsleir skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere anlegget som

kulturhistorisk viktig eksempel på gjenbruk av offentlig bygningsmasse til mottak av asylsøkere fra en viktig fase av norsk
innvandringshistorie. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i norsk
innvandringshistorie.

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.

Leiren er et typisk eksempel på gjenbruk av offentlig bygningsmasse som leir og mottak for asylsøkere. Innvandring til
Norge har de siste tiår vært et markant innslag i norsk offentlighet generelt, og asylpolitikken spesielt.
Østfold sivilforsvarsleir er en av flere sivilforsvarsleire som har vært benyttet til asylmottak etter at Sivilforsvaret ikke lenger
hadde behov for hele bygningsmassen. Leiren i Østfold har i to perioder vært benyttet som mottak, først fra 1989/90-
1993/94, dernest som transittmottak fra 2002/03. Spesielt er bruk av nyoppsatte brakkerigger til formålet. Opprinnelige
forlegningsbygg er dessuten bygget på og tatt i bruk som forlegning for asylsøkere. Anleggets utforming, rominndeling og
inventar har høy grad av opprinnelighet fra asylmottakperiodene i helhet og detaljer.

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.

Fra matsalen. Foto: Leif Anker. Plantegning spisesal og kjøkken.
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Fra kjøkkenet i 1. et. adm.bygget. Foto: Leif Anker.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS

GAB nr: 148551723

Gnr/bnr: 65/17

Oppført:  - 1952

Byggherre: Sivilforsvaret

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Forsvar

Nåværende funksjon: Forsvar

Bygningsart:

Regulering: Uregulert: Grunnen er i det vesentlige er uregulert. En
smal stripe nord-sør helt i vest på tomta faller innunder
reguleringsplan for Nordby (01.08.2007) og er regulert til
"felles grøntanlegg". På kommuneplanens kart (med tilh.
bestemmelser 22.05.07) er hele arealet avmerket som
byggeområde.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen har rektangulær grunnplan og er i to etasjer med tømmermannspanel og saltak med sementstein og en bred etasjegesims med liggende
panel. Vinduene er gruppert parvis i langveggenes fasader, i gavlen er det utvendige trapper med inngangsdører på senteraksen.
De opprinnelige forlegningsbyggene er Sivilforsvarets standardiserte type slik de ble oppført i en rekke fjernhjelpleire i 1950-årene. Noen steder som i
Isfjorden, Møre og Romsdal, ble oppført som annen etasje i kombinerte garasje og forlegningsbygg, andre steder som i Trondheim, i Lier og Østfold ble
forlegningsbyggene reist som egne entasjes bygg, men for øvrig med samme planløsning og utforming som forlegningsetasjene i de kombinerte
byggene.
I Østfold ble Brakke 1 bygget med toaletter i delvis utgravd kjeller. Begge de gjenværende opprinnelige forlegningsbrakkene er modernisert med nyere
flater og oppgraderte våtrom og toaletter, men har beholdt opprinnelig hovedstruktur og rominndeling. De ble påbygget med en etasje i 2002-03. Den nye
etasjen har tilsvarende planløsning som første etasje og ens materialer og standard i overflater og våtromsinnredning. Veggene har malte plater, med
partier med malt mur i 1. et., himlingene har malte plater og gulvet har heldekkende belegg. Innvendige dører er laminerte med lakkerte karmer. Våtrom
har avlukker med våtromspaneler. Vinduene er nyere, énrams med isolerglass og løse sprosser.

Sammendrag bygningshistorie
1951-52: Bygget.
2002-03: Påbygget med en etasje.

Vern
Formål: Østfold sivilforsvarsleir skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere anlegget som

kulturhistorisk viktig eksempel på gjenbruk av offentlig bygningsmasse til mottak av asylsøkere fra en viktig fase av norsk
innvandringshistorie. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i norsk
innvandringshistorie.

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.

Leiren er et typisk eksempel på gjenbruk av offentlig bygningsmasse som leir og mottak for asylsøkere. Innvandring til
Norge har de siste tiår vært et markant innslag i norsk offentlighet generelt, og asylpolitikken spesielt.
Østfold sivilforsvarsleir er en av flere sivilforsvarsleire som har vært benyttet til asylmottak etter at Sivilforsvaret ikke lenger
hadde behov for hele bygningsmassen. Leiren i Østfold har i to perioder vært benyttet som mottak, først fra 1989/90-
1993/94, dernest som transittmottak fra 2002/03. Spesielt er bruk av nyoppsatte brakkerigger til formålet. Opprinnelige
forlegningsbygg er dessuten bygget på og tatt i bruk som forlegning for asylsøkere. Anleggets utforming, rominndeling og
inventar har høy grad av opprinnelighet fra asylmottakperiodene i helhet og detaljer.

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.
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Plantegning, dagens situasjon. Fasade SØ og NV før påbygging.

Fra korridor. Foto: Leif Anker. Brakka sett mot SØ. Foto: Leif Anker.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS

GAB nr: 148551731

Gnr/bnr: 65/17

Oppført:  - 1952

Byggherre: Sivilforsvaret

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Forsvar

Nåværende funksjon: Forsvar

Bygningsart:

Regulering: Uregulert: Grunnen er i det vesentlige er uregulert. En
smal stripe nord-sør helt i vest på tomta faller innunder
reguleringsplan for Nordby (01.08.2007) og er regulert til
"felles grøntanlegg". På kommuneplanens kart (med tilh.
bestemmelser 22.05.07) er hele arealet avmerket som
byggeområde.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen har rektangulær grunnplan og er i to etasjer med tømmermannspanel og saltak med sementstein og en bred etasjegesims med liggende
panel. Vinduene er gruppert parvis i langveggenes fasader, i gavlen er det utvendige trapper med inngangsdører på senteraksen.
De opprinnelige forlegningsbyggene er Sivilforsvarets standardiserte type slik de ble oppført i en rekke fjernhjelpleire i 1950-årene. Noen steder som i
Isfjorden, Møre og Romsdal, ble oppført som annen etasje i kombinerte garasje og forlegningsbygg, andre steder som i Trondheim, i Lier og Østfold ble
forlegningsbyggene reist som egne entasjes bygg, men for øvrig med samme planløsning og utforming som forlegningsetasjene i de kombinerte
byggene.
I Østfold ble Brakke 1 bygget med toaletter i delvis utgravd kjeller. Begge de gjenværende opprinnelige forlegningsbrakkene er modernisert med nyere
flater og oppgraderte våtrom og toaletter, men har beholdt opprinnelig hovedstruktur og rominndeling. De ble påbygget med en etasje i 2002-03. Den nye
etasjen har tilsvarende planløsning som første etasje og ens materialer og standard i overflater og våtromsinnredning. Veggene har malte plater, med
partier med malt mur i 1. et., himlingene har malte plater og gulvet har heldekkende belegg. Innvendige dører er laminerte med lakkerte karmer. Våtrom
har avlukker med våtromspaneler. Vinduene er nyere, énrams med isolerglass og løse sprosser.

Sammendrag bygningshistorie
1951-52: Bygget.
2002-03: Påbygget med en etasje.

Vern
Formål: Østfold sivilforsvarsleir skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere anlegget som

kulturhistorisk viktig eksempel på gjenbruk av offentlig bygningsmasse til mottak av asylsøkere fra en viktig fase av norsk
innvandringshistorie. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i norsk
innvandringshistorie.

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.

Leiren er et typisk eksempel på gjenbruk av offentlig bygningsmasse som leir og mottak for asylsøkere. Innvandring til
Norge har de siste tiår vært et markant innslag i norsk offentlighet generelt, og asylpolitikken spesielt.
Østfold sivilforsvarsleir er en av flere sivilforsvarsleire som har vært benyttet til asylmottak etter at Sivilforsvaret ikke lenger
hadde behov for hele bygningsmassen. Leiren i Østfold har i to perioder vært benyttet som mottak, først fra 1989/90-
1993/94, dernest som transittmottak fra 2002/03. Spesielt er bruk av nyoppsatte brakkerigger til formålet. Opprinnelige
forlegningsbygg er dessuten bygget på og tatt i bruk som forlegning for asylsøkere. Anleggets utforming, rominndeling og
inventar har høy grad av opprinnelighet fra asylmottakperiodene i helhet og detaljer.

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.
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Plantegning, dagens situasjon. Historiske fasadetegninger.

Fra korridor 2. etasje. Foto: Leif Anker. Brakka sett mot S-SV. Foto: Leif Anker.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS

GAB nr: Se koord.

Gnr/bnr: 65/17

Oppført:  - 1989

Byggherre: UDI

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Bolig/bosetning

Bygningsart: Internat/forlegning

Regulering: Uregulert: Grunnen er i det vesentlige er uregulert. En
smal stripe nord-sør helt i vest på tomta faller innunder
reguleringsplan for Nordby (01.08.2007) og er regulert til
"felles grøntanlegg". På kommuneplanens kart (med tilh.
bestemmelser 22.05.07) er hele arealet avmerket som
byggeområde.

Vernestatus:

Koord. er N 6596515, Ø 608831 (UTM32).

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Brakkeriggen har rektangulært grunnplan og består av sammenstilte prefabrikerte modulbygg med malt/beiset liggende kledning, saltak med sementstein
og sprosseløse vinduer. Samtlige modulbygg har utvendige trapper av stålelementer på gavlveggene. Interiørene har med relativt lav takhøyde med
smale korridorer og innvendige trapperom. Innvendige vegger består av tapetserte modulelementer, himlingene har malte plater og gulvene har
heldekkende belegg. Innvendige dører er i hovedsak i lys finér med beisete eller lakkerte karmer og gerikter, innvendige trapper er i lakkert furu,
vindusomramming og lister har lakkert eller beiset treverk. Forlegningsrom har køyer i lakkert furu/gran og skrivebord i lyst laminat og enkel møblering.

Sammendrag bygningshistorie
1989-90: Bygget

Vern
Formål: Østfold sivilforsvarsleir skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere anlegget som

kulturhistorisk viktig eksempel på gjenbruk av offentlig bygningsmasse til mottak av asylsøkere fra en viktig fase av norsk
innvandringshistorie. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i norsk
innvandringshistorie.

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.

Leiren er et typisk eksempel på gjenbruk av offentlig bygningsmasse som leir og mottak for asylsøkere. Innvandring til
Norge har de siste tiår vært et markant innslag i norsk offentlighet generelt, og asylpolitikken spesielt.
Østfold sivilforsvarsleir er en av flere sivilforsvarsleire som har vært benyttet til asylmottak etter at Sivilforsvaret ikke lenger
hadde behov for hele bygningsmassen. Leiren i Østfold har i to perioder vært benyttet som mottak, først fra 1989/90-
1993/94, dernest som transittmottak fra 2002/03. Spesielt er bruk av nyoppsatte brakkerigger til formålet. Opprinnelige
forlegningsbygg er dessuten bygget på og tatt i bruk som forlegning for asylsøkere. Anleggets utforming, rominndeling og
inventar har høy grad av opprinnelighet fra asylmottakperiodene i helhet og detaljer.

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.
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Trapperommet. Foto: Leif Anker. Bygg 15 sett mot Ø. Foto: Leif Anker.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS

GAB nr: 148551693

Gnr/bnr: 65/17

Oppført: 1951 - 1952

Byggherre: Sivilforsvaret

Arkitekt: Sivilforsvaret

Opprinnelig funksjon: Forsvar

Nåværende funksjon: Forsvar

Bygningsart: Garasje

Regulering: Uregulert: Grunnen er i det vesentlige er uregulert. En
smal stripe nord-sør helt i vest på tomta faller innunder
reguleringsplan for Nordby (01.08.2007) og er regulert til
"felles grøntanlegg". På kommuneplanens kart (med tilh.
bestemmelser 22.05.07) er hele arealet avmerket som
byggeområde.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygning nr 7
Garasjebygg med fyrrom, og nødaggregat i separat volum med egen adkomst.
Bygget er i plasstøpt betong i én etasje, slakt pulttak hellende mot baksiden. Sju kjøreporter med overliggende vindusrekke i stålrammer. gesimslist
mellom porter og vindusrekke. Avtrappet profil med påstøpt vulst rundt kjøreporter. Søyle- dekkekonstruksjon med tre, løp hvorav det midterste med tre
porter, øvrige med to.

Sammendrag bygningshistorie
1952: Bygget som garasje Østfold fjernhjelpleir, Sivilforsvaret.

Vern
Formål: Østfold sivilforsvarsleir skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere bygning 7 som

kulturhistorisk viktig eksempel på garasje bygget til sivilforsvarsformål. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og
kunnskap om anlegget og anleggets bruk i norsk sivilforsvarshistorie.

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.

Leirens garasjebygg et representativt og svært godt bevart eksempel på sivilforsvarsleirenes spesialbygg for kjøretøy,
med spesialiserte funksjoner for å ivareta Sivilforsvarets utstyr til bruk under katastrofetilstand.

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: Garasjeløp

Beskrivelse: Vegger og

gulv i pusset betong,

upusset i himling, himling

og vegger malt. Vinduer

over port og mot bakside,

stålramme stående

rektangulær inndeling.

Nyere heveporter,

brunlakkert. Smøregrav i

midtre løp.
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Plantegning. Garasjen mot sør, aggregat t.v. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg

Snitt, samt fasader SØ og NV. Østre løp mot nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg

Fasadene mot NØ og SV. Vestre løp mot sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg
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Fasade mot nord og plass. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS

GAB nr: 148551669

Gnr/bnr: 65/17

Oppført:  - 1959

Byggherre: Sivilforsvaret

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon: Funksjon uspesifisert

Bygningsart: Spisested

Regulering: Uregulert: Grunnen er i det vesentlige er uregulert. En
smal stripe nord-sør helt i vest på tomta faller innunder
reguleringsplan for Nordby (01.08.2007) og er regulert til
"felles grøntanlegg". På kommuneplanens kart (med tilh.
bestemmelser 22.05.07) er hele arealet avmerket som
byggeområde.

Vernestatus:

Situasjonskart. Kantina er i grønt lengst nord.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygg nr 9
Enetasjes bygg som sto ferdig i 1959 som kantinebygg for leiren. Har nær kvadratisk grunnplan med et utskytende volum mot øst og mot sør. Bygningen
er kledd med tømmermannspanel, platetekket saltak, og nyere énramsvinduer i isolerglass uten sprosser. Bygget består av et lite bislag, et lite kjøkken
mot sør og et lite avlukke mot nord. Hoveddelen består av ett stort høyløftet rom med eksponerte hanebjelker med vinduer og to dører mot kjøkkenet.
Veggene har malt panel, himlingen er oljet lakkert gran/furu. Gulvet med heldekkende belegg.

Sammendrag bygningshistorie
1959: Bygget.
1989-90/2002-03: Pusset opp: Nytt heldekkende belegg gulv. Ny fargesetting vegg.

Vern
Formål: Østfold sivilforsvarsleir skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere anlegget som

kulturhistorisk viktig eksempel på gjenbruk av offentlig bygningsmasse til mottak av asylsøkere fra en viktig fase av norsk
innvandringshistorie. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i norsk
innvandringshistorie.

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.

Leiren er et typisk eksempel på gjenbruk av offentlig bygningsmasse som leir og mottak for asylsøkere. Innvandring til
Norge har de siste tiår vært et markant innslag i norsk offentlighet generelt, og asylpolitikken spesielt.
Østfold sivilforsvarsleir er en av flere sivilforsvarsleire som har vært benyttet til asylmottak etter at Sivilforsvaret ikke lenger
hadde behov for hele bygningsmassen. Leiren i Østfold har i to perioder vært benyttet som mottak, først fra 1989/90-
1993/94, dernest som transittmottak fra 2002/03. Spesielt er bruk av nyoppsatte brakkerigger til formålet. Opprinnelige
forlegningsbygg er dessuten bygget på og tatt i bruk som forlegning for asylsøkere. Anleggets utforming, rominndeling og
inventar har høy grad av opprinnelighet fra asylmottakperiodene i helhet og detaljer.

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.
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Plantegning. Hovedrommet fra inngangen mot bl.a. kjøkken. Foto: Leif Anker.

Kantina/barnehagen sett mot SV. Foto: Leif Anker.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: DSB

GAB nr: 148551693

Gnr/bnr: 65/17

Oppført: 1989 - 1990

Byggherre: UDI

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon: Offentlig forvaltning

Nåværende funksjon: Offentlig forvaltning

Bygningsart: Kontor

Regulering: Uregulert: Grunnen er i det vesentlige er uregulert. En
smal stripe nord-sør helt i vest på tomta faller innunder
reguleringsplan for Nordby (01.08.2007) og er regulert til
"felles grøntanlegg". På kommuneplanens kart (med tilh.
bestemmelser 22.05.07) er hele arealet avmerket som
byggeområde.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Brakkeriggen har rektangulært grunnplan og består av sammenstilte prefabrikerte modulbygg med malt/beiset liggende kledning, saltak med sementstein
og sprosseløse vinduer. Utvendige trapper av stålelementer på gavlveggene. Interiørene har med relativt lav takhøyde med smale korridorer og
innvendige trapperom. Innvendige vegger består av tapetserte modulelementer, himlingene har malte plater og gulvene har heldekkende belegg.
Innvendige dører er i hovedsak i lys finér med beisete eller lakkerte karmer og gerikter, innvendige trapper er i lakkert furu, vindusomramming og lister
har lakkert eller beiset treverk. Forlegningsrom har køyer i lakkert furu/gran og skrivebord i lyst laminat og enkel møblering. Administrasjonsbrakken har
enkel nyere kontorinnredning, dels med veggfast inventar i kontor for sykepleier/lege.

Sammendrag bygningshistorie
1989-90: Bygget.

Vern
Formål: Østfold sivilforsvarsleir skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere anlegget som

kulturhistorisk viktig eksempel på gjenbruk av offentlig bygningsmasse til mottak av asylsøkere fra en viktig fase av norsk
innvandringshistorie. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i norsk
innvandringshistorie.

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.

Leiren er et typisk eksempel på gjenbruk av offentlig bygningsmasse som leir og mottak for asylsøkere. Innvandring til
Norge har de siste tiår vært et markant innslag i norsk offentlighet generelt, og asylpolitikken spesielt.
Østfold sivilforsvarsleir er en av flere sivilforsvarsleire som har vært benyttet til asylmottak etter at Sivilforsvaret ikke lenger
hadde behov for hele bygningsmassen. Leiren i Østfold har i to perioder vært benyttet som mottak, først fra 1989/90-
1993/94, dernest som transittmottak fra 2002/03. Spesielt er bruk av nyoppsatte brakkerigger til formålet. Opprinnelige
forlegningsbygg er dessuten bygget på og tatt i bruk som forlegning for asylsøkere. Anleggets utforming, rominndeling og
inventar har høy grad av opprinnelighet fra asylmottakperiodene i helhet og detaljer.

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.

Plantegning 1. og 2. etasje. Fra resepsjonen i 1. et. Foto: Leif Anker.
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Adm.brakka sett mot NØ. Foto: Leif Anker.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: DIR. FOR SAMF.SIKKERH. OG BEREDS

GAB nr: 148551677

Gnr/bnr: 65/17

Oppført:  - 1963

Byggherre:

Arkitekt:

Opprinnelig funksjon:

Nåværende funksjon:

Bygningsart:

Regulering: Uregulert: Grunnen er i det vesentlige er uregulert. En
smal stripe nord-sør helt i vest på tomta faller innunder
reguleringsplan for Nordby (01.08.2007) og er regulert til
"felles grøntanlegg". På kommuneplanens kart (med tilh.
bestemmelser 22.05.07) er hele arealet avmerket som
byggeområde.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygg nr 6 magasin/undervisningsbygg
Bygningen er bygget i 1962-63 og har rektangulær planform med støpt toetasjes bygningskropp med platekledd saltak. 1. etasje rommer magasin, 2.
etasje inneholder undervisningsrom, grupperom, kantine og toalett. 2. etasje nås via utvendige overdekkede trapper på begge gavlvegger,
overdekningene er ikke opprinnelige. Det store magasinrommet i første etasje har tre porter på søndre langvegg alle med nyere heveporter i aluminium
med innebygde gangdører. Metallinnfattede trådglassruter på magasinrommets bakvegg er i behold, forøvrig er alle vinduer skiftet.
Interiørene i annen etasje er delvis bygget om for asylmottaket. Det opprinnelig ubehandlete veggpanelet i alle rom er gjennomgående hvittet, gulvene
har fått nytt belegg, og sanitærporselen er byttet. Romstrukturen er intakt, men med noen endringer av dører. Det er laget bønnerom i et tidligere
undervisningsrom.

Sammendrag bygningshistorie
1962-63: Bygget.
1989-90/2002/03: 2. et. pusset opp: Veggpanel gjennomgående hvittet, nytt belegg gulv, byttet sanitærporselen. Noen endringer dører. Etablert
bønnerom.

Vern
Formål: Østfold sivilforsvarsleir skal dokumenteres som alternativ til fysisk bevaring. Formålet er å dokumentere anlegget som

kulturhistorisk viktig eksempel på gjenbruk av offentlig bygningsmasse til mottak av asylsøkere fra en viktig fase av norsk
innvandringshistorie. Dokumentasjonen skal ivareta informasjon og kunnskap om anlegget og anleggets bruk i norsk
innvandringshistorie.

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.

Leiren er et typisk eksempel på gjenbruk av offentlig bygningsmasse som leir og mottak for asylsøkere. Innvandring til
Norge har de siste tiår vært et markant innslag i norsk offentlighet generelt, og asylpolitikken spesielt.
Østfold sivilforsvarsleir er en av flere sivilforsvarsleire som har vært benyttet til asylmottak etter at Sivilforsvaret ikke lenger
hadde behov for hele bygningsmassen. Leiren i Østfold har i to perioder vært benyttet som mottak, først fra 1989/90-
1993/94, dernest som transittmottak fra 2002/03. Spesielt er bruk av nyoppsatte brakkerigger til formålet. Opprinnelige
forlegningsbygg er dessuten bygget på og tatt i bruk som forlegning for asylsøkere. Anleggets utforming, rominndeling og
inventar har høy grad av opprinnelighet fra asylmottakperiodene i helhet og detaljer.

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.
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Plantegning bygg 6, u.-/mag-bygg. Bønnerom i gammelt undervisningsrom. Foto: Leif Anker.

Bygningen sett mot NV. Foto: Leif Anker.

BYGNING 8111 UNDERVISNINGSBYGG
Kompleks 2521 Østfold sivilforsvarsleir

Side 2Landsverneplan JD - DSB - høringsutkast


	Ostfold_SFL__kompl.pdf
	Ostfold_SFL_01_adm.pdf
	Ostfold_SFL_02_brI.pdf
	Ostfold_SFL_03_brII.pdf
	Ostfold_SFL_04_bygg15.pdf
	Ostfold_SFL_05_bygg7_gar.pdf
	Ostfold_SFL_06_bygg9_kantine.pdf
	Ostfold_SFL_07_bygg14_kont.pdf
	Ostfold_SFL_08_bygg6_mag_ubygg.pdf

