
Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat: STATSBYGG NORD

GAB nr: 192371031

Gnr/bnr: 8/454

Oppført: 1963 - 1963

Byggherre: Statens bygge- og eiendomsdirektorat (SBED)

Arkitekt: Turid og Kristen Bernhoff Evensen

Opprinnelig funksjon: Bolig/bosetning

Nåværende funksjon: Bolig/bosetning

Bygningsart: Bolig

Regulering: Regulert: 1946.

Vernestatus:

Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Boligen er tegnet og bygd som en del av fylkesmannsboligen. Vaktmesterboligen er en egen fløy i vinkel med fylkesmannsboligen, og med garasjen som
skille mellom boenhetene. Alle utvendige flater, vinduer og dører er som på fylkesmannsboligen.

Sammendrag bygningshistorie
Se også beskrivelser og historikk for Fylkesmannsboligen (kompleks 963) og Statens hus (kompleks 56).

Bygningshistorikk
1963 Vaktmesterboligen sto ferdig sammen med fylkesmannsboligen og Statens hus. Begge boligene har fjernvarme fra samme anlegg som

Statens hus.

1991 Vinduene skiftet og malt i en dyp rød farge for å skille seg minst mulig ut fra de originale i teak.

I årenes løp er deler av interiøret pusset opp: I gangen er originalt panel beholdt på vegg og tak, mens noen vegger har nyere miljøtapet. På
gulv er det filtbelegg som sannsynligvis er det opprinnelige. På bad er det ny tapet og vegg og i tak. I kjøkken er det helt ny innredning og
nytt gulvbelegg. En ny hvit dør mellom kjøkken og vaskerom - ellers er de originale innerdørene beholdt. Ny tapet - malt strie - på alle
soverom. Malt strie også i stue samt nytt gulvbelegg (som ser ut som parkett).

Vern
Formål: Formålet med fredning av vaktmesterboligen er å sikre den som del av et unikt anlegg som viser utbyggingen av lokaler

for statsforvaltningen. Videre er formålet å sikre bygningens arkitektoniske kvaliteter og samspillet med Statens hus og
fylkesmannsboligen.

Begrunnelse: Vaktmesterboligen utgjør sammen med Fylkesmannsboligen (kompleks 963) og Statens hus (kompleks 56) et helhetlig
anlegg i etterkrigsmodernisme, tegnet av samme arkitekter.

Personalboliger er i dag nesten avviklet. I Vadsø er vaktmesterboligen og fylkesmannsboligen sammenbygd og har et
enhetlig arkitektonisk uttrykk.

Omfang: Eksteriør.

Vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Inngangen til vaktmesterboligen. Statens hus i bakgrunnen. Opphavsrett:
Statsbygg.

Fasader mot nord og øst. Fylkesmannsboligen til venstre. Opphavsrett:
Statsbygg.
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Vaktmesterboligen til venstre. Opphavsrett: Statsbygg.
Vaktmesterboligen til venstre og fylkesmannsboligen til høyre er skilt med
fylkesmannens garasje i midten. Opphavsrett: Statsbygg.
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