STORGATA 12-16 DRØBAK
VERNEFAGLIG VURDERING
Notat 28.10.2019
Arkitektskap as for Vimpelfabrikken as c/o OH Slåke Invest AS

Fig 01. Skråfoto fra 2017, kilde: Follokart/Blom
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1 Oppdragsbeskrivelse
Oppdraget omfatter registrering av eksisterende bygningsmasse, kort gjennomgang av
steds- og bygningshistorikk og vurdering av kulturminneverdier knyttet til gnr 86/bnr
19 Storgata 12-16, Drøbak i Frogn kommune. Notatet inngår som underlag for arbeid
med ny reguleringsplan for eiendommen og deler av naboeiendommen Storgata 18.
Oppdragsgiver er Vimpelfabrikken as c/o OH Slåke Invest AS . Notatet er utarbeidet
av Arkitektskap as ved sivilarkitekt/kulturminnerådgiver Tom Olav Wassum.
Alle vernefaglige vurderinger som framkommer i notatet er basert på konsulentens
eget faglige skjønn.
Oppdraget har vært utført i oktober 2019
2 Kort beskrivelse av omgivelser og bygningsmessig kontekst
Torggata 12-16 ligger sentralt i Drøbak sentrum, nær torget og havna i Drøbak, og
innenfor avgrensingen til det antikvariske spesialområdet i Drøbak.
Bygningen ligger i en kontekst av trehus av ulik alder og typologi, og med en nyere
kombinerteiendom med næring og boliger som nabo i syd. Nærmeste nabo i nord er
Telegrafen, en panelt tømmerbygning, opprinnelig fra 1700-tallet, som nå er
rekonstruert og gjenoppbygget etter brann. Mot øst grenser eiendommen til et
småhusområde med eldre trehus. Mot vest, på motsatt side av Storgata er det, med
unntak av en enebolig fra 1950-tallet, eldre panelte hvitmalte trehus, mange fra 1800tallet.
Storgata går parallelt med sjøfronten i Drøbak. Terrenget faller vestover ned mot
havna og stiger bratt opp på østsiden av eiendommen.

Fig 02. Kart som viser lokaliseringen av Storgata 12-16 i det antikvariske spesialområdet i
Drøbak. Kartkilde Frogn kommune.

3 Regulerings- og vernestatus for Storgata 12-16
Storgata 12-16 er pr i dag regulert til spesialområde bevaring. Trehuset i Storgata 12
er SEFRAK-registrert. Ingen av bygningene på eiendommen er fredet etter
kulturminneloven. Storgata 12-16 ligger innenfor den avgrensningen av Drøbak som
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omfattes av Riksantikvarens NB-register. NB!-registeret er en database over byer og
tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse.
Eiendommen har formål nåværende sentrumsformål i gjeldende kommuneplan, og
ligger innenfor eksisterende reguleringsplan for antikvarisk spesialområde fra 2000
med formål forretning/kontor.
I gjeldende reguleringsplan står det følgende knyttet til riving:
Eksisterende bebyggelse skal bevares og tillates ikke revet. Bebyggelse kan rives
dersom dette er avklart gjennom en bebyggelsesplan. Det forutsettes at bygningen
gjennom planprosessen er blitt vurdert som en bygning av lav/ ingen kulturverdi.
Det skal legges særlig vekt på å ivareta Drøbaks mangfoldige bygningstradisjon og
miljø. I bygningstradisjonen inngår bygninger fra alle stilperioder, samt uthus og
økonomibygninger.
Ny områdeplan for Drøbak sentrum var ute til høring i 2017. I dette planforslagets
bestemmelser står følgende om eiendommen:
6.3.7 Område BS3 (Storgata 12-16 – Vimpelfabrikken) Detaljreguleringsplan for
området skal vektlegge hensynet til Vimpelfabrikken (Storgata 12) og eldre
bebyggelsesstruktur i Storgata.
I bestemmelsene datert 07.08.2019 til nytt utkast til områdeplan (ny 1. gangsbehandling i planutvalget 26.08.19) heter det for § 5.7 H 570-7 Sørlige del av
Storgata:
Ny bebyggelse eller tiltak på eksisterende bebyggelse skal underordne seg og tilpasse
seg særpregene i verneverdig bebyggelse i omkringliggende. For nye tiltak skal
særlige hensyn skal tas til fjernvirkningene fra sjøen. Sett fra sjøen og i sin
sammenheng skal bebyggelsen innenfor dette området ikke krage over og skygge for
eksponeringen av bebyggelsen langs Stubsvei og Tranga (område 13) bakenfor. Den
skal heller ikke virke dominerende, og skal underordne seg bebyggelsen som ligger
mellom Storgata og havna.
4 Kort eiendoms- og bygningshistorikk
Eiendommen Storgata 12 har vært bebygget siden 1600-tallet iflg opplysninger i
SEFRAK-registeret. Det eksisterende trehuset ut mot gata har iflg lokalhistoriske
kilder en kjerne fra 1600-tallet. Bygget har et eksteriør som gjenspeiler arkitekturen
på sent 1700-tall og tidlig 1800-tall med en blanding av rokokko og senempire. Flere
av fasadeelementene er imidlertid kopier og av nyere dato.
Eiendommen har vært utbygget i flere etapper. Kart fra 1880- og 1890-årene viser at
det var oppført en vinkelformet sidebygning i syd, ut mot gata, og en vinkelformet
bakbygning øst for denne. På nordsiden av hovedhuset var det et langsmalt uthus
langs tomtegrensen mot nord. På flyfoto fra 1956 er sidebygningen ut mot gata på
sydsiden revet. Byggeåret for disse uthusbygningene er ikke kjent, men kan
sammenfalle med etablering av et pølsemakeri og slakterbutikk på eiendommen i
1880, eid av Martin Kjeldsen som kjøpte eiendommen samme år.
Senere har det vært drevet urmakerforretning og tekstilforretning på eiendommen. I
forkant av uthuset langs nordre eiendomsgrense, ut mot gata, lå det en liten kiosk som
blant annet ble benyttet til pølsebu som het Bar X.
STORGATA 12-16, DRØBAK – VERNEFAGLIG VURDERING – ARKITEKTSKAP AS

3

Fig 03. Kart 1886. Kilde Finn.no

Fig 04 Flyfoto 1956. Kilde Finn.no
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Fig 05. Skråfoto 1957. Kilde Frogn kommune

Fig 06. Foto av BarX og Storgata 12 ca 1960. I bakgrunnen Storgata 18 før riving. Kilde
Verneforeningen Gamle Drøbak

Eiendommen Storgata 12-16 ble kjøpt av Vimpelfabrikken A/S i 1968.
Sidebygningen i nord med bl a Bar X ble revet av eier av Vimpelfabrikken ca 1970,
og bakbygningen i sørøst (på tegninger fra 1969 beskrevet som trykkeri) ble revet ca
1980 ifm med oppføring av andre byggetrinn av industribygget på eiendommen i
1981.
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Vimpelfabrikken ble etablert i Drøbak i 1954 av familien Fischer, som drev fabrikken
til den ble avviklet rundt 2014. I 2016 ble eiendommen overtatt av dagens eiere og har
i perioden fram til i dag vært utleid til ulike private og offentlige virksomheter.
5 Beskrivelse av eksisterende bebyggelse som søkes revet
Det gjenværende trehuset med adresse Storgata 12 skal bevares og er derfor ikke
nærmere omtalt i dette notatet. Alle øvrige eldre uthus og sidebygninger på
eiendommen ble revet i perioden mellom 1950 og 1980.
Notatet har fokus på industribygget øst på eiendommen, da det er denne bygningen
som er forutsatt revet i forbindelse med nytt nærings- og boligprosjekt på
eiendommen.
Første byggetrinn
Industribygget er oppført i to byggetrinn. Første tegninger til byggetrinn 1 forelå i
1968, men prosjektet endret seg en del gjennom prosjekteringen fram til
byggemelding. Tegninger datert 1968 viser ett sammenhengende bygg langs
tomtegrensa i øst. Arkitekt for det første prosjektet, datert 1968, var dipl.ing Hans
Pertl Spittal fra Østerriket i samarbeid med østerriske rådgivere.
Prosjektet ble året etter delt i to og omarbeidet til kun å omfatte nordre del av dagens
bygning, nord for trappehuset, og prosjektet ble overtatt av arkitekt Hans Ekra på
Strømmen, og med norske byggtekniske rådgivere. Dette medførte at den gamle
trykkeribygningen i sydøst ikke ble revet ifm første byggetrinn som opprinnelig
forutsatt.
Første byggetrinn ble oppført i 3 etasjer og underetasje, i betong med støpte søyler,
dragere og dekker, isolert lettfasade mot vest, og med pusset og malt murvegg mot
øst, der kun tredje etasje ligger over terreng pga topografien på tomta. Bygningens
fasade mot vest er kledd med korrugerte stålplater og har sammenhengende
vindusbånd. Gavlveggen mot nord er utført i pusset og malt mur/betong.
Bygningen har flatt tak.
Platekledningen og flere av de faste vinduer antas å være fra byggeåret. Det er stedvis
utført vindusutskifting i 1989.
Bygningen er oppført som et rent produksjonsbygg med store produksjonsrom i alle
etasjer. Innvendig er bygningen enkelt utført med malt betong på yttervegger og malt
gips på lettvegger. På gulv er det i hovedsak vinyl av nyere dato. Innvendige
lettvegger er ikke datert. Trapperom i bakkant av bygningen har original terrazzotrapp
med originalt sortlakkert stålrekkverk. De malte/lakkerte tredørene med glassfelt
mellom trapperom og produksjonslokalene er originale.
Andre byggetrinn
Andre byggetrinn ble byggemeldt i 1981. Bygningen er oppført i tre etasjer med
underetasje og med bærende søyler/dragere og støpte dekker. Bygningen har to
parallelle saltak i øst/vest-retning, og har to gavler. Saltaket avsluttes mot nord og syd
med en liten vipp. Over første etasje er det et langsgående utkraget tak som
overdekning over inngangene. Fasadene er kledd med rødmalt
tømmermannskledning. Det er sammenhengende vindusbånd i første og andre etasje
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med en mer differensiert vindusoppdeling i tredje etasje, som gjenspeiler at denne
etasjen var innredet til boligformål. I tillegg er det et smårutet vindu i nordre del av
andre etasje.
Bygningen inneholder produksjonslokaler i første og andre etasje og leilighet(er) i
tredje etasje. Første og andre byggetrinn benytter felles trapperom i bakkant av
bygningen, oppført som del av byggetrinn 1. I tillegg er det trapp fra kjeller til andre
etasje i sydvestre hjørne i byggetrinn 2.
Som for byggetrinn 1 har også byggetrinn 2 bare en etasje over terreng mot øst pga de
topografiske forholdene på tomta. Her har leiligheten(e) vinduer og adkomst til en
smal bakhage.
Fasaden mot øst er panelt som vestfasaden. Mot syd er bygningen oppført i
tomtegrensa med gavl mot gavlen til Storgata 18.
Vinduer, utvendige dører og fasadepanel antas å være fra byggeåret.

Fig 07. Storgata 12-16 sett fra Storgata. Foto Tom Wassum/Arkitektskap as
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Fig 08. Storgata 12-16 og Storgata sett mot nord. Foto Tom Wassum/Arkitektskap as

Fig 09. Første byggetrinn midt på bildet og utsnitt av andre byggetrinn til høyre. Foto Tom
Wassum/Arkitektskap as
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Fig 10. Storgata 12-16, andre byggetrinn sett fra Storgata. Foto Tom Wassum/Arkitektskap as

Fig 11. Storgata 12-16 sett fra hagen i øst. Foto Tom Wassum/Arkitektskap as
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Fig 12. Interiør trapperom i første byggetrinn. Foto Tom Wassum/Arkitektskap as

Fig 13. Interiør produksjonsrom, første byggetrinn. Foto Tom Wassum/Arkitektskap as

Hagepaviljongen
I tillegg til industribebyggelsen som søkes revet er det en liten åpen, panelt
hagepaviljong med pulttak i nordre ende av den ubebygde tomta mot øst. Paviljongen
forutsettes også revet. Denne paviljongen antas ut fra bygningens form og arkitektur å
være oppført på 1960-tallet. Paviljongen ble oppført av eier av en av
naboeiendommene i øst og var aldri en del av anlegget til Vimpelfabrikken.
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Fig 14. Hagepaviljongen sett fra vest. Foto Tom Wassum/Arkitektskap as

6 Vurdering av verneverdier for eksisterende bebyggelse
Industribygningen
Symbolverdi
Det er ikke funnet kilder som underbygger at Vimpelfabrikken har hatt noen
framtredende rolle som symbolbærer for Drøbaks økonomiske eller industrielle
utvikling i etterkrigsperioden. Det er heller funnet noe som underbygger at fabrikkens
eiere har hatt noen framtredende personalhistorisk betydning i Drøbak.
Vimpelfabrikken er likevel et merkenavn som kan sies å ha en viss symbolverdi
knyttet Drøbaks historie i etterkrigstiden, og eiendommen omtales fremdeles som
Vimpelfabrikken, kanskje mest på grunn av navneskiltet på det gamle trehuset mot
gata. Vimpelfabrikkens eventuelle symbolverdi som merkenavn vurderes derfor
ivaretatt ved bevaring av trehuset Storgata 12, som også var Vimpelfabrikkens første
kjente lokaler.
Historisk kildeverdi
Produksjonslokalene har en svært generell utforming som produksjonslokaler og kan
ikke sies å ha vært spesialisert til sitt formål. Opprinnelig produksjonsutstyr er for
lengst fjernet fra bygningen. Bygningen vurderes derfor ikke å ha noen spesifikk
kildeverdi knyttet til produksjonen eller til Vimpelfabrikkens produkter.
Formautentisitet
Bygningene er ikke bygget på eller om etter oppføring og har høy formautentisitet.
Materialautentisitet
Dører, vinduer og fasadekledning er lite endret etter oppføring og har høy
materialautentisitet.
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Aldersverdi
Bygningene er oppført på begynnelsen av 1970-tallet og 1980-tallet og har lav
aldersverdi.
Arkitektonisk verdi
Første byggetrinn er utført som en svært enkelt og generelt utformet industribygning,
typisk for 1960 og 70-tallets pragmatiske sen-modernisme. Bygningen er blottet for
arkitektonisk og estetiske kvaliteter, det er benyttet billigste fasadematerialer, og det
kan ikke spores noen arkitektoniske ambisjoner for bygningen utvendig og innvendig
utover å være et funksjonelt og rimelig produksjonslokale.
Andre byggetrinn, som ble tegnet av et lokalt arkitektkontor, utformet fasaden på
dette byggetrinnet som en slags parafrase over områdets historiske trehus, med panelt
fasade, takvipp og et frittstående smårutet vindu som en referanse til trehusmiljøet
eller muligens spesifikt til Storgata 12. Denne arkitektoniske tilnærmingen virket
imidlertid mot sin hensikt. Industribygget framstår nå som arkitektonisk ubegrunnet
sammensatt, og uten klar karakter. Vindusbåndene motvirker gavlenes forsøk på å
skape vertikalitet i fasadene og forsterker motsetningene mellom bygningens volum,
funksjon og fasadeutforming. Ambisjonen om en miljøtilpasning til tross, så tilskrives
heller ikke denne delen av industribygget noen arkitektonisk kvalitet.
Miljøverdi
Første byggetrinn er oppført helt uten forståelse for eiendommens historiske og
bygningsmessige kontekst og tilfører ingen verdi til sitt omliggende miljø. Andre
byggetrinn antas å ha hatt en ambisjon om å kompensere for første byggetrinns
mangel på tilpasning, men dimensjoner, detaljering og fasadeartikulering klarer ikke å
bøte på den manglende tilpasningen som Vimpelfabrikkens produksjonslokaler har til
sitt omgivende trehusmiljø. Bygningen vurderes derfor ikke å ha noen miljøverdi.
Oppsummering verneverdier for industribygget
Gradering av samlet verdi
Høy verdi (3):
Bevares. Kan evt tilbakeføres. Anbefales vernet gjennom Planog bygningsloven/kulturminneloven.
Middels verdi (2): Ombygging/tilbygging kan vurderes dersom tiltaket ikke
forringer kulturminneverdier.
Lav verdi (1):
Riving kan vurderes.
Ingen verdi (0)
Bygningen kan rives og erstattes av nybygg
For Storgata 12-16 er det gjort en vekting av verdiene, der kildeverdi, arkitektonisk
verdi og miljøverdi er vektet høyest. Bygningen får høyt score på formautentisitet og
materialautentisitet, men disse kriteriene må ses i lys av at arkitektonisk verdi og
miljøverdi er lik 0. Autentisitetskriteriet trekker derfor ikke sluttscoren opp.
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Verdimatrise Storgata 12-16
Symbolverdi
1
Historisk kildeverdi
0
Formautentisitet
3
Materialautentisitet
3
Aldersverdi
1
Arkitektonisk verdi
0
Miljøverdi
0
Samlet verneverdi
0
Fig 15. Vernematrise

Hagepaviljongen
Paviljongen i nordøstre ende av eiendommen har ingen referanse eller tilhørighet til
det historiske bygningsmiljøet i området, er relavtivt nybygd og har ingen tilknytning
til Vimpelfabrikkens utvikling og historie. Paviljongen vurderes ikke som relevant
ifm vurdering av Flaggfabrikkens verneverdi men vurderes som selvstendig objekt.
Paviljongen har ingen påviselige arkitektoniske kvaliteter og virker å være et
«selvbyggerprosjekt». Bygningen er dessuten i svært dårlig teknisk forfatning, og
framstår som skjemmende sett fra østre terrasse ved Telegrafen pga manglende
vedlikehold.
Paviljongen vurderes å være helt uten verneverdi.
7 Konklusjon
Industribygget i Storgata 12-16, samt hagepaviljongen, er vurdert ift relevante
vernefaglige kriterier for disse bygningene. Konklusjonen i dette notatet er at
industribygget og hagepaviljongen ikke har verneverdi. Industribygget bryter negativt
med det omgivende kulturmiljøet, og det vurderes som best tjenlig med et nytt og
bedre miljø- og stedstilpasset prosjekt.

Kilder:
Frogn kommune
Riksantikvaren, NB-register
DigitaltMuseum
Wikipedia
Drøbak Verneforening
Statens kartverk
Finn.no, historiske kart
OH Slåke Invest AS
Follokart/Blom
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