
Bygnings- og eiendomsdata
Fylke: Troms

Kommune: 1902/Tromsø

Opprinnelig funksjon:  Fylkesbygg.

Nåværende funksjon: Politistasjon.

Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Totalt antall bygg: 1 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr
6610707 Tromsø politihus 1958 - 1961 Verneklasse 2, bevaring Eksteriør 11432298 200/487

Vern kompleks
Formål: Formålet er å bevare et tidstypisk og betydelig kontorbygg fra modernismen rundt 1960.

Begrunnelse: Godt og tidstypisk eksempel på tidens arkitektur. Meget moderne bygning for sin tid. Typisk eksempel på arkitekt Hovigs
arbeider.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.

Beskrivelse kulturmiljø
Politihuset ligger sentralt i Tromsø, i nordøstre utkant av den gamle sentrumsbebyggelsen i rettvinklet gatenett. Bygningen ligger på hjørnet av to gater,
litt tilbaketrukket, med grøntarealer mot gatene. Politihuset var opprinnelig oppført som fylkestingshus og stor ferdig i 1963. Det var den første bygningen
i Tromsø som brøt mot det gamle bebyggelsesmønsteret i sentrum med husene i tette rekker plassert ut mot gaten.

Mer om bygningen i Arktekturguide Nord-Norge.

Eiendomshistorikk
Oppført som Troms fylkeshus. Innkjøpt av Justisdepartementet i 1993. Tatt i bruk som politihus i 1996. Bygningen har vært i Entra eie siden 2001.

Kilde:
SBs ferdigmelding nr. 509/1996.

Verneverdige bygg

Byggnr: 6610707

GAB nr: 11432298

Navn: Tromsø politihus

Oppført: 1958 - 1961

KOMPLEKS 979001 Tromsø politihus

Side 1



Inngangaparti med baldakin og den opprinnelige fylkestingssalen til
venstre.  Foto: ENTRA Opphavsrett: Entra. Politihuset i kontrast til den eldre bebyggelsen. Opphavsrett: Entra.

Situasjonskart for politihuset.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: ENTRA

GAB nr: 11432298

Gnr/bnr: 200/487

Oppført: 1958 - 1961

Byggherre: Troms fylke

Arkitekt: Jan Inge Hovig

Opprinnelig funksjon: Offentlig forvaltning

Nåværende funksjon: Offentlig forvaltning

Bygningsart: Kontor

Regulering: Ikke registrert: null

Vernestatus: Annet vern: Angitt som bevaringsverdig bygning i
Kommunedelplan for Tromsø sentrum 2007 - 2018. Vedtatt
11.06.08.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen har en klar blokkform med rektangulær grunnplan oppført i fem etasjer og med tilbaketrukket 6. etasje. En kontrasterende en-etasjes fløy i
vinkel danner inngangsparti og har den opprinnelige fylkestingssalen plassert ved siden av.

Tidstypisk og karakteristisk modernistisk kontorbygg med stilforbindelser til amerikansk og tysk modernisme. Langfasadene er preget av et stort framskutt
felt med vertikale og horisontale ribber og vindus- og brystningsbånd. Rundt dette feltet ligger den egentlige veggflaten i gul tegl. Sidefasadene består av
tette veggfelt med midtplasserte vertikale vindusspalter. Takets gesimsbånd gir inntrykk av at taket er løftet opp og trukket tilbake. Det framstår, til tross
for den seinere gjenbyggingen av øverste etasje, som svevende. Inngangen er markert ved et framskutt tilbygg i betong. Bygget bæres i 1. et av
karakteristiske Y-formede betongsøyler eksponert i hele fremsiden av 1. etasje. Innvendig kunstnerisk utsmykning.

Opprinnelige teakvinduer ble skiftet til bruneloksert alluminium på begynnelsen av 2000-tallet.

Sammendrag bygningshistorie
Forhenværende Troms fylkeshus, nå Tromsø Politihus, ble offisielt tatt i bruk i 1961.

Bygningshistorikk
1996 Ombygget til politihus.  Eksisterende planløsninger er opprettholdt i størst mulig grad. 6 et. ble bygget om og utvidet mot øst og vest. Og det

ble bygget et nytt garasjeanlegg. De vesentligste endringer har skjedd på 1 og 6 plan. Den store glassfasaden på plan 1 mot Grønnegata
ble skiftet ut med skuddsikkert glass.  Og alle funksjoner med publikumsbesøk er lagt nærmest hovedinngangen.

2000 Vinduer med glassbrystninger fornyet ved begynnelsen av 2000-tallet. Oppr. teakvinduer erstattet med bruneloksert aluminium
(Arkitekturguide for Nord-Norge).

Vern
Formål: Formålet er å bevare et tidstypisk og betydelig kontorbygg fra modernismen rundt 1960.

Begrunnelse: Godt og tidstypisk eksempel på tidens arkitektur. Meget moderne bygning for sin tid, i likhet med bl.a. H-blokken i
Regjerningskvartalet, NVE-bygget på Majorstua i Oslo, Havforskningsinstituttet i Bergen. Typisk eksempel på arkitekt
Hovigs arbeider.

Omfang: Vernet omfatter bygningens eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Politihuset. Opphavsrett: Statsbygg. Tromsø politihus.  Opphavsrett: Entra.
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Y-formete bjelker bærer bygningen.  Foto: ENTRA Opphavsrett: Entra. Hovedfasaden mot hovedadkomsten i Grønnegata. Opphavsrett: Statsbygg.

Fasadene mot sør og vest.  Opphavsrett: Statsbygg. Fasaden mot sør.  Opphavsrett: Statsbygg.

Bygningen bæres av Y-formete søyler.
Opphavsrett: Statsbygg. De karakteristiske y-søylene går gjennom hele bygningen.  Opphavsrett: Statsbygg.
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Trapperom. Opphavsrett: Statsbygg. Politiets resepsjon.  Opphavsrett: Statsbygg.
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