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Bevaring, bruk og utvikling  

 Forsvarsbygg nasjonale festningsverk 

 Hva kjennetegner militært byggeri? 

 Vernesituasjon – verneplaner – forvaltningsplaner 

 FDVU: tilstandsbasert vedlikehold 

 Bevaring gjennom bruk 

 Nye verneutfordringer 

 



Forsvarsbygg nasjonale 

festningsverk 

 

NYTT LIV PÅ 

HISTORISK  

GRUNN 



Enhetlig forvaltning av  

14 nasjonale festninger  

og 22 grensebefestninger 



 Seksjon kulturminne: tilbyr kulturminnefaglig 

rådgivning til Forsvaret og annen offentlig 

sektor 

LEDENDE 

KOMPETAN-

SEMILJØ 



 

Militært byggeri  
Særegne formål (forsvar) 

 

Kongen/staten som 

byggherre 

 

Krevde planlegging 

 

Utenlandske 

- forbilder 

- byggemåter 

-planleggere 

 

Men: tilpasset norske 

forhold 

 

 

 

 



Europeiske fortifikasjonsoffiserer 

Sebastian Vauban  

1633-1707 

Menno v Coehoorn  

1641-1704 

Erik Dahlberg  

1625-1703 

Henrik Rüse  

1624-1679 



Norske fortifikasjonsoffiserer 

Fortifikasjonsoffiserer før/etter 

1814 

 Benoni Aubert (1768-1832) 

 Frantz Henrik Aubert (1797-1842) 

 Hans Chr. Gedde (1738-1817) 

 Fredrich Chr. Gedde (1781-1840) 

 Balthazar N. Garben (1794-1867) 

 Theodor Chr. A. Broch (1796-1863) 

 Hans Jørgen Wetlesen (1775-1844) 

 Michael Smith Arentz (1794-1853) 

 

Pionerene  

 Hans van Steenwinckel 

 Isaac v. Geelkerck 

 Wyllem Couceron 

 Anthony Coucheron 

 Johan Caspar v. Cicignon 

 



festningsby - Fredrikstad 

Anlagt fra 1663 etter det 

gammelnederlandske system– 

Willem og Anthony Coucheron 

Naarden 

Nederland 



stridsfestning – 

Fredriksten 1661- 

Besancon 1688- (Vauban) 



Fremmed byggeskikk – 
eksempler fra Fredrikstad 

De af Bindings-Werck Bygde Infanteri 

Baraquer, oppført 1712 
De grundmurede infanteribaraquer, oppført 1712 

Hvelvede kjellerrom under 

Kommandantboligen 

Nyboder  København 



Klassisk tradisjon: Torgkasernen i Fredrikstad 1787 - 

Arkitekt: Hans Christoffer Gedde (1738-1817) 

 

Katedralskolen i 

Trondheim 1786 – 

C.F. Harsdorff 



Vern - verneplaner - forvaltningsplaner 

 



Forsvarets kulturminnearbeid – tidligst ute i statlig sektor 

 Kulturminnehensyn 

integrert i EBA-

forvaltningen 

 

Forvaltningsplan for fredete og verneverdige bygninger 

Terningmoen leir 
 
 

 
 

 

 

 

1 Godkjenning 

 
Forvaltningsplanen er behandlet av Forsvarsbygg/ NFV Dato:   

Forvaltningsplanen er godkjent av Riksantikvaren  Dato:   

 
Revisjon forvaltningsplan er behandlet av Forsvarsbygg/ NFV  Dato:   

Revisjon forvaltningsplan er godkjent av Riksantikvaren  Dato:   

 



 Historikk / utvikling 

 

 Tilstandsregistrering 

 

 Detaljert registrering 

bygningsdeler – rom 

 

 Vedlikeholdsråd 

 

 Rutine ved 

søknadspliktige tiltak 

Forvaltningsplan 

for fredet bygning 



Tilstandsbasert vedlikehold 

 



Bakgrunn 

Tilstandsanalyse av 

nasjonale festningsverk 

2007 

Sluttrapport 20.05.08 

Kongsvinger 

Utrasing av mur i juli 2005 







Overordnet verdibevaringsstrategi 

Forutsetninger 
 Tilstandsbasert vedlikehold 

 Tilstandsregistrering  iht NS 3424 og NS 3423 

 Tilfredsstillende vedlikeholdsnivå på kulturhistoriske bygg 

 

Vedlikehold 
 Tiltak som er nødvendig for å opprettholde byggverkets på et fastsatt 

kvalitetsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål 
innenfor en gitt brukstid 

 

Verdibevarende vedlikehold  
 Intervallbundet vedlikehold 

 Tilstandsbasert vedlikehold 

 

Utbedring 
 Større arbeider for å bringe bygning(sdel) opp til ordinært vedlikeholdsnivå 

 



FAGLIGE MALER 

1. Grunnprinsipper ved arbeid på fredet anlegg 

2. Ommuring av festningsmurer 

3. Omspekking av festningsmurer 

4. Loggbok for murarbeider 

5. Tildekking av kalkarbeider 

6. Beskyttelse av murkrone (bentonitt og 
vollprofil) 

7. Kalkpuss på mur 

8. Sluttdokumentasjon 

9. Liming av stein 



SLUTTDOKUMENTASJON 

 Innhold 
 Hva er gjort 

 Hvor er det utført arbeid 

 Hvordan, materialer og metoder 

 Hvorfor, vurderinger før og underveis 

 Hvem har utført arbeidene 

 Når er det utført 

 Evaluering 

 Vedlegg 

Utføres av noen som har fulgt 
prosjektet på nært hold 

Kopi til Riksantikvaren 

 



Akershus festning – 

Skarpenord bastion 



Skarpenord bastion – 

murskallet uten 

binding til kjernen 



2014: Klar for nye 

hundre(vis av) år! 



ORDINÆRT OG EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD 

 Festningene rehabiliteres for CA 700 MNOK i perioden 2008-2015, ekstra midler fra egen sektor 

 I tillegg et årlig vedlikehold på rundt 33 MNOK 

 Rehabiliteringsprosjektene er i stor grad knyttet til fasader, tak og sikring av festningsmurer. 

 Ca 18.500 kvm murer rehabilitert ( derav 1/5 ommuring) 

 Akershus, Fredriksten, Fredrikstad, Kongsvinger, Kristiansten og Bergenhus festninger m.fl. 

 Tradisjonelle materialer, metoder godkjent av Riksantikvaren 

 Publikum skal oppleve festningene som sikre, trygge og tilgjengelige.  

 

 

 

 

 

KRUTTHUSET PÅ FREDRIKSVERN  

VERFT REHABILITERT I 2012 



Håndbåren kunnskap 

er nødvendig! 



Bevaring gjennom bruk 

 



Bruk på bygningenes 

premisser – analyse – 

eksempel Bygn 3 -

AKershus 



Mulighetsstudie for torgkasernen i Fredrikstad 



Ventilasjon 

 
-Bygn. 64 – et 

pilotprosjekt for 

bygningsintegrert 

ventilasjon 



Akershus festning – ledelsesbygget 

– gjenbruk og nybygg – en 

suksesshistorie 



Oscarsborg Vestre strandbatteri 

– historiske lag er tatt vare på 



KONGSVINGER  FESTNING 

 rehabilitert for nær 160 MNOK 

 

 

 

 



Skjold garnison – vital 60-åring! 

 Opprettet i indre Troms i 1953 

 Satsingsområde for Forsvaret i dag 



Eksteriør: Tilbakeføring av opprinnelig 

fasadebehandling, dører og vinduer 

 Ny  
 Eksisterende  



Planløsning: opprinnelig romstruktur beholdes, fornyet 

våtkjerne og tillegg av tekniske føringer innenfor strukturen 

1. et. 2-3 et. 



Ny Eksisterende 

Interiør: fornyelse og tilbakeføring til opprinnelig 

uttrykk 



Nye verneutfordringer – vår tid 

 

Alt kan ikke vernes på tradisjonelt vis: 

 Tekniske kulturminner – verneverdiene ligger i grensesnittet 

bygninger/installasjoner/systemer (f.eks. kommunikasjons- og 

navigasjonssystemer) 

 Utilgjengelige 

 Kostbare å forvalte 

 Liten etterbruksverdi 

 

 Nytt RA-begrep: «Vern gjennom dokumentasjon» 





Takk for oppmerksomheten! 

 www.verneplaner.no 

 www.forsvarsbygg.no 

 

Ta gjerne kontakt: 

 Seksjonssjef Christian Borhaven 

 christian.borhaven@forsvarsbygg.no 

 mobil 95 70 82 99 
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