Kort presentasjon av anleggene
i landsverneplanen
Nedenfor presenteres alle anlegg som Landsverneplanen omfatter gjennom en kort overordnet introduksjon til
de ulike eiendommene. Beskrivelsene er ikke nødvendigvis sammenfallende med hvilke deler av anlegget som
er omfattet av vern. For en mer detaljert presentasjon av historikk og bygninger vises til katalogdelen for landsverneplanen der alle bygninger som omfattes av vern er beskrevet. Denne er bl.a. tilgjengelig på www.lvph.no og
på CD bakerst i denne publikasjonen. Navn på anleggene følger det navnet eiendomsavdelingen i HF bruker på
enheten, og som er brukt i registeret for landsverneplanen.

helse midt-norge rhf
Helse Nord-Trøndelag HF

Sykehuset Levanger
Levanger kommune
Sykehuset ligger på en elveflate ved innfarten sørfra til Levanger
by. Psykiatrienheten fra 1980 ligger i den sørvestre delen av
sykehusområdet. Enheten er frittstående fra hovedsykehuset,
men er forbundet med en kulvert. Grunnflaten er på over 2000
m2, fordelt på tre énetasjes- og tre toetasjes, kvadratiske paviljonger med slakt pyramideformet tak. Anleggets arkitektur er
tidstypisk med synlige betongbjelker som markerer dekkene
og pilarer som markerer modul og bæring. Feltene i mellom
er forblendet med rød tegl.
Helse Sunnmøre HF

Volda psykiatriske senter
Volda kommune
Bakgrunnen til dagens Kløvertun er en forespørsel i 1963 om
Sanitesforeningen i Volda ville påta seg å reise et hjem for senildemente pasienter. I 1964 la arkitekt Ø.H. Grimsgaard frem
planer for et anlegg for 34 pasienter. Den nye institusjonen
fikk navnet Kløvertun da den stod ferdig i 1967. Bygningen
ligger like sør for Volda sjukehus.

Rusbehandling Midt-Norge HF

Veksthuset Molde
Molde kommune
Eiendommen var opprinnelig Bjørset gård, og har vært i bruk
som jaktvilla og barnehjem. Kong Haakon og kronprins Olav
overnattet i hovedbygningen i 1940. Komplekset består i dag
av 4 bygninger, bl.a. et nybygg fra 2004. Veksthuset Molde
driver det terapeutiske samfunnet ”Huset” på stedet og tilbyr
døgnbehandling for rusavhengige.
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St. Olavs Hospital HF

St. Olavs Hospital
Trondheim kommune
Anlegget på Øya ble tatt i bruk i 1902. Planen for det nye
sykehuset forelå i 1896, med Karl Norum som arkitekt.
Sykehuset ble reist som en kombinasjon av to planleggingsprinsipp: korridor- og paviljongsykehuset. 1902-sykehuset
besto av flere ulike pasientbygg i mur og en rekke økonomibygg og boliger i tre, inkludert en opparbeidet park.
Gjenværende eldre bygninger er den gamle hovedbygningen
og kantinebygningen. Bygningene utgjør historiefortellende
elementer fra det opprinnelige anlegget i en ny sammensatt kontekst.

St. Olavs hospital HF

St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd.
Østmarka
Trondheim kommune
Sykehuset ble tatt i bruk i 1919 som asyl som skulle drives
av kommunen og de to trøndelagsfylkene. Anlegget besto av
landbruksbygninger, boliger, økonomi- og administrasjonsbygninger samt pasientbygninger for manns- og kvinneavdelingen. Bygningene var stort sett toetasjes murbygninger, men
lysthusene, et par pasientbygninger, noen boliger og driftsbygningene ble oppført i tre. Planen er delvis preget av symmetri,
monumentalitet og akser og parkpreget med alléer og store
trær er fortsatt tydelig. Bortsett fra noen økonomibygninger er alle de opprinnelige bygningene på Østmarka
bevart. Mot vest ligger et område med karakteristiske personalboliger bygget i andre halvdel av 1900-tallet.

St. Olavs hospital HF

St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd.
Brøset
Trondheim kommune
Anlegget ble tatt i bruk 1861 og skulle gi plass til 250 pasienter.
I 1923 ble anlegget psykiatrisk sykehus for særlig vanskelige
sinnssyke menn. Pasientbygningen er i dag Sykeavdelingen
bygning 03, den gamle hovedbygningen i hovedsak kontorer.
Områdets åpne parkpreg er bevart. Særlig karakteristisk er
alléene i den gamle hovedbygningens hoved- og tverrakse.
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helse nord rhf
Helgelandssykehuset HF

Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Alstahaug kommune
Sykehuset ble innviet i 1926, og er senere utvidet i 1957 og
1983. Anlegget ligger sør for Sandnessjøen sentrum like ved
kirken, med utsikt mot fjellkjeden Sju søstre i sør og Alstenfjorden i nord. Alle tilleggsbygningene (søsterhjem, etc) som
tidligere hørte til sykehuset er nå enten revet eller avhendet.
Sykeshusmiljøet fremstår som lesbart med de senere byggetrinnene på hver side av den opprinnelige bygningen.

Helse Finnmark HF

DPS Midt-Finnmark
Karasjok-Kárášjoga kommune
Anlegget ligger på en naturlig terrasse i terrenget med utsikt
over elva og viddelandskapet. Barne- og undomspsykiatrisk
poliklinikk (BUP) holder til i den gamle sykestuen, to bygninger
fra 1950-tallet. Det har senere også blitt bygd en familieavdeling (2003) og en ungdomsavdeling (2007) på det samme
området. Virksomhetene er nærmeste nabo til Sametinget.

Helse Finnmark HF

Helse Finnmark Kirkenes
Sør-Varanger kommune
Kirkenes sykehus var ett av to distriktssykehus oppført i
Finnmark i perioden 1955–75. De vesentlige kulturhistoriske verdiene knytter seg til personalboliger av varierende
størrelse. Nærmest sykehuset ligger søster- og pikehjemmet,
to murbygninger fra 1954. Vest for disse ligger to eneboliger,
på tegningene kalt ”overlegeboliger”, ferdig 1955. Elevhjemmet
fra 1973 ligger med en spektakulær beliggenhet.

Nordlandssykehuset HF

Nordlandssykehuset Rønvik
Bodø kommune
Nordlandssykehusets psykiatridel på Rønvik ligger litt nordøst for sentrum av Bodø, og ble tatt i bruk i 1902. Sykehuset
består i dag av alle de gamle pasientbygningene og et par
luftepaviljonger fra de tidligere luftegårdene finnes fortsatt,
likeså det gamle kapellet og likhuset som er flyttet til en ny
plass. Miljøet er fortsatt preget av den opprinnelige parkanlegget sørvest for hovedbygningene. Gårdsbrukets bygninger
står i hovedsak også, men eies av fylkeskommunen. Andre
økonomibygninger, bl.a. kraftstasjonen, er i hovedsak borte.
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF

UNN Åsgård
Tromsø kommune
Det psykiatriske sykehuset ble bygget på 1960-tallet. Anlegget
er orientert i nord-sydlig retning i en vestskråning ned mot
Sandnessundet, med utsikt mot Kvaløya. Strukturelt er
sykehusområdet det samme i dag som på midten av 1960tallet; det er ingen vesentlige bygningsmessige tilskudd på
sykehusområdet, og heller ikke noen rivinger med unntak for
mindre gårdsbygninger. Alt i alt er det syv pasientbygninger
fra nord til sør, knyttet sammen med en lang korridor.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

UNN Longyearbyen
Svalbard
Sykehuset er oppført i 1991 og ligger i det nye sentrumsfeltet
ned mot havneområdet hvor Kafé Busen, Næringsbygget
og det nye hotellet er lokalisert, vest for og parallelt med
gangvegen. Mandatet for sykehuset er å betjene den norske
befolkningen på Svalbard, som alt mer har utviklet seg til et
familiesamfunn. Sykehuset skal langt på vei fungere som et
helsesenter på fastlandet, med oppgaver også innen primærhelsetjenesten. Samtidig skal det være et beredskapssykehus for fiskeflåten i havområdet lengst nord.
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helse vest rhf
Helse Bergen HF

Askviknes VPS
Os kommune
Askviknes Voksenpsykiatriske senter er i dag en del av Fana
og Os Distriktpsykiatriske senter (DPS). Området var også
opprinnelig eid av staten, som ga det til fritt bruk for ”Omstreifermisjonen”. Gamlebygget ble påbegynt i 1898 og sto ferdig i
1900. Det fungerte som barnehjem for taterbarn frem til 1953
da det ble tatt i bruk som psykiatrisk sykehjem. Gamlebygget
huser i dag blant annet en av barnehagene til Helse Bergen.

Helse Bergen HF

Haukeland sykehus
Bergen kommune
Haukeland sykehus omfatter i dag ca. 200 mål med sykehusbygninger for somatiske og psykiatriske pasienter, driftsbygninger, kontorer, sykehotell, daghjem og to store fjellhaller. De
første bygningene ble tatt i bruk i 1912. Området har vært og er
under kontinuerlige utbygginger, endringer og ombygginger.
Den største utbyggingen i nyere tid ble foretatt i perioden
1971–1983 da bl.a. den store sentralblokken ble reist.

Helse Bergen HF

Kysthospitalet i Hagevik
Os kommune
Kysthospitalet åpnet 1893. Anlegget ble drevet som tuberkulosesykehus frem til 1960–70 årene med en gradvis omlegging
til ortopedisk sykehus. Sykehuset ligger i bunnen av en vik,
vestvendt i skrånende terreng med parkmessige omgivelser.
Hovedbygget har svakt vinklet grunnplan. En eldre kraftstasjon og et nyere kapell ligger på baksiden. Eiendommen
er opparbeidet med bl.a. skogstier, og parken er planmessig
beplantet med en rekke sjeldne planter og trær.

Helse Fonna HF

Jonatunet
Jondal kommune
Jondal sjukehus for tuberkuløse ble åpnet 1. juli 1934. Anlegget
ble planlagt for 40 senger med kurhall, men antallet senger
ble økt ved at kurhallen ble reist som et eget bygg. Hovedbygget er tofløyet med knukket grunnplan mot sørvest og med
vidt utsyn over fjorden. Litt nedenfor hovedbygningen ligger
et kombinert kapell og garasjebygg. En frittliggende kurhall
ligger på baksiden oppå en liten knaus.
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Helse Fonna HF

Stord sjukehus
Stord kommune
Stord sjukehus har sin historie tilbake til Furuly Helseheim
i 1908. Etter arkitektkonkurranse i 1962 startet byggingen
av nytt sykehus i 1966 og hele anlegget ble tatt i bruk i 1970.
Arkitekter er Anna og Jostein Molden, og anlegget fikk Houens
Fonds diplom for god arkitektur i 1975. Sykehuset er typisk
for mange av etterkrigstidens sykehus mht. organisering
og funksjonsdeling, men også særegent i terrengtilpasning,
volumbehandling og materialbruk.

Helse Fonna HF

Valen sjukehus
Kvinnherad kommune
Valen sykehus ligger i Sunnhordland, i utkanten av tettstedet
Valen. Tettstedet er for en stor del bygd opp rundt arbeidsplassene i institusjonen. Sykehuset åpnet i 1910, arkitekt
var Sigurd Lunde i Bergen. Sykehuset ble organisert med 9
avdelinger. Oppinnelig besto sykehuset av to store murbygg,
ett med mottaksavdeling og ett med sentralavdeling, i tillegg
ble det reist et kolonibygg for arbeidsføre mannlige pasienter. Det var planlagt 101 plasser for menn og 80 for
kvinner. Til sykehuset hører en egen gravlund der pasienter og noen ansatte er gravlagt.

Helse Fonna HF

Førde sentralsjukehus
Førde kommune
Byggingen av sykehuset i Førde fulgte et regjeringsvedtak i
1971 etter flere års debatt om plassering av nytt fylkessjukehus
i Sogn og Fjordane. Sykehuset sto ferdig i 1979 og har en tradisjonell modernistisk volumløsning med “kake og tårn” med
behandlingsavdelinger i lavblokk på 1–3 etg. og sengeposter
i en høyblokk på 10 etg. inkludert sokkel og tilbaketrukket
teknisk overetasje. Hovedvolum er lamelldelt med liggende
prefabrikkerte betongelementer som brystninger i etasjeskillene. Veggflatene er tekket med bronseelokserte aluminiumsplater.

Helse Fonna HF

Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik
Høyanger kommune
Fylkessjukeheimen Tronvik var den første institusjonen for
psykiatriske pasienter i Sogn og Fjordane og var et av landets
første åpne psykiatriske behandlingshjem. Institusjonen var
planlagt for 85 pasienter, og utvidet i 1963–64 med to pasientpaviljonger hver med 43 senger, i tillegg kommer flere boliger,
ny driftsbygning, gartneri og i 1967 nytt administrasjonsbygg
med forsamlingslokale m.v. og terapibygg i 1980.
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helse sør-øst rhf
Oslo universitetssykehus HF

Aker universitetssykehus
Oslo kommune
Aker sykehus ligger mellom (restene av) gårdene Tonsen og
Sinsen Nordre. Bygningsmassen fremtrer som et konglomerat med bygninger fra 1700-tallet og frem til i dag. Viktige
bygningsmiljøer er bygninger med tilknytning til fattiggården
fra slutten av 1800-tallet, bygninger oppført for epidemiberedskapen fra 1910–25, bygninger reist av okkupasjonsmakten
1940–45 og boliger og undervisningsbygg for sykepleieskolen
fra 1970.

Oslo universitetssykehus HF

Klinikk rus og avhengighet
Oslo kommune
Aker Universitetssykehus HF har en egen enhet for rusbehandling: “Klinikk rus og avhengighet”. Denne virksomheten
er spredt på fem anlegg. Følgende tre eldre og relativt små
anlegg er vurdert å være verneverdige:
• Akuttinstitusjonen Storgata (oppført 1883)
• Akuttinstitusjonen Montebello (oppført 1934, bildet)
• Ullvin behandlingssenter (oppført 1919)

Oslo universitetssykehus HF

Gaustad sykehus
Oslo kommune
Gaustad ble bygd som statlig sinnsykeasyl i 1855. Opprinnelig
lå det i Aker kommune, på passe avstand fra Christiania, i et
vakkert jordbrukslandskap og med utsikt over Oslofjorden. I
dag er det en del av et institusjonsmiljø, med det nye Rikshospitalet og det tidligere Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri i nærheten. Fortsatt ligger anlegget i en vakker park med
store trær; opprinnelig et viktig aspekt ved behandlingen.

Oslo universitetssykehus HF

SSE Nevroklinikken Sandvika
Bærum kommune
Sykehuset har vært drevet på samme sted siden 1913 som
spesialinstitusjon for epileptikere. Fra 1948 og fram til i dag
har institusjonen blitt gradvis utvidet til å bli landets ledende
kompetansesenter innen epileptologi og epilepsiomsorg.
Bygningsmassen ved sykehuset har svært varierende alder
og standard. De eldste byggene er fra før institusjonstiden, i
tillegg er de eldste sykehusbyggene bevart. Hovedvekten av
bygningsmassen ved sykehuset er fra 1950- og 1960-tallet.
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Oslo universitetssykehus HF

DPS (Ullevål)
Oslo kommune
Ved Oslo universitetssykehus HF er to DPSer i Oslo vurdert
som verneverdige. Seksjon for langtidsrehabilitering (DPS)
holder til i lokalene til det tidligere Veslehjemmet og Løkkeberg
barnehjem fra 1930 i Geitemyrsveien 67. Seksjon psykiatrisk
poliklinikk holder til i en bygning fra 1916 i Josefines gate 30
(bildet).

Oslo universitetssykehus HF

BUP /BFE (SSBU Sogn)
Oslo kommune
Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri ble bygget
på 1960-tallet og har vært en pionerinstitusjon innen norsk
psykiatri. Bygningene fra den første utbyggingsfasen er
gjerne enetasjes og forblendet med rødbrun teglstein. Senere
bygninger har to til tre etasjer. Gjennomgående er bygningene
terrengtilpasset slik at det dannes gode uterom. Tross et
tidsskille på ca. 10 år mellom de eldste og nyeste bygningene gir anlegget et enhetlig preg. Anlegget representerer
mange ulike funksjoner og behandlingsformer i psykiatrien i bygningsmassen.

Oslo universitetssykehus HF

Forvalterboligen på Gaustad
Oslo kommune
I forbindelse med oppføring av det nye Rikshospitalet, ble
forvalterboligen og stabbur/klokketårn på det opprinnelige
gårdsanlegget på Gaustad flyttet. Bygningens opprinnelige
sammenheng er i dag tapt, men den nye plasseringen opprettholder forvalterboligens tilknytning til bygningsmiljøet på
Gaustad sykehus.

Oslo universitetssykehus HF

Ullevål universitetssykehus
Oslo kommune
Det første anlegget ble oppført etter tegninger av
arkitekt Adolf Schirmer og tatt i bruk 1887. Det innledende byggetrinnet, med spredte, lave paviljonger
og beplantninger imellom, ble oppført etter idéer om
smittespredning med røtter i antikken. Som sådan var
dette anlegget enestående i norsk målestokk. Fra 1894
ble Victor Nordan fast arkitekt for anlegget, og det er i
byggeperioden 1898–1903 vi får de første av det titall, karakteristiske – og til dels svært store – blokkene i to, tre
eller fire etasjer. Ekspansjonen på området har fortsatt, med barnesenter (1998), pasienthotell (1999) og helikopterplattform (2005). Midt i storkvartalet kom ny mottaksavdeling (1995) mens et nytt kreft- og isolatsenter stod
ferdig i 2007.
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Oslo universitetssykehus HF

Dikemark
Asker kommune
Da Kristiania kommunale sindsygeasyl på Dikemark
åpnet i 1905, var anlegget et helt moderne anlegg.
Sykehuset er unikt i norsk sammenheng. Det har alle
vesentlige elementer fra den første tiden bevart (direktørbolig, kjelehus, kraftstasjon, kjøkken osv.) Autentisiteten er tildels svært høy, om enn bare svake spor er
tilbake av f.eks. luftegårder. Økonomibyggene er trolig
de best bevarte fra tiden før 1920 ved noe sykehus i landet, og kraftstasjonen er svært sjelden.
Oslo universitetssykehus HF

Vardåsen
Asker kommune
Vardåsen i Asker ble oppført som tuberkulosesanatorium for Oslo kommune i 1923. Dette var det største
norske sanatoriet. Kristian Biong var arkitekten for
anlegget og det fremstår med sin historismepregede
mursteinsarkitektur som det siste skuddet på stammen
til de store skandinaviske rådhusarkitektene. Det praktfulle, men ved byggetidspunktet egentlig foreldede,
tårnet skal ha vært inspirert av domkirketårnet i Oslo.
Foran sykehuset var det en 125 lang kuringshall. I
skråningen over sykehuset ble det bygd personalboliger, bl.a. en praktfull direktørbolig.
Helse Sør-Øst RHF

Vinderen psykiatriske klinikk
Oslo kommune
Anlegget stod ferdig i 1926. Arkitekt var Kristian Biong som
like før hadde tegnet Vardåsen sanatorium og som sto midt
i utvidelsen av bebyggelsen på Gaustad sykehus. Alle disse
anleggene var teglsteinsbyggeri av høy kvalitet. Vinderen ble i
første rekke etablert som frittstående klinikk til undervisning
og forskning, og den kom således til å ha samme ansvarsområde i forhold til psykiatrien som Rikshospitalet hadde
vis-à-vis den somatiske helsepleien. I 1998 ble virksomheten tilknyttet Diakonhjemmet sykehus.

Vestre Viken HF

Ringerike sykehus, Psykiatrisk senter
Ringerike kommune
Det tidligere fødehjemmet fra 1958 ligger mellom Norderhov
og Hønefoss i randsonen til Ringerike sykehus. Bygningen
ligger på flat mark i åpen furuskog, skjermet fra hovedveien
mot Valdres, Hallingdal og Oslo med sykehusets personalboliger som nærmeste naboer og med helikopterlandingsplass
og parkeringsplasser på flaten mot sykehuset.
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Vestre Viken HF

Hovedkompleks somatikk
Drammen kommune
Sykehusanlegget ligger sørvendt ved foten av Bragernesåsen.
Anlegget domineres helt av den 14 etasjer høye sentralblokken kledd med elementer i naturbetong. En rekke
boliger i randsonen eies av sykehuset, bl.a. en karakteristisk
overlegebolig fra 1915 og vertikaldelt reservelege bolig fra
1938.

Vestre Viken HF

Bjerketun
Bærum kommune
Bjerketun har vært et institusjonsmiljø siden 1839 da det ble
etablert for Asker seminar. Fra ca. 1900 til 1960-tallet var
det i bruk som skolehjem. Av de opprinnelige bygningene fra
ca. 1839 gjenstår i dag fire: Stabburet, kjøkkenbygningen, et
vognskjul og et opprinnelig bryggerhus. Av nyere bygninger
finnes Borgen, Granum, og et énetasjes boliganlegg fra ca.
1960. De tre store bygningene (kjøkkenbygningen, Borgen, Granum) er alle holdt i empirestil, den opprinnelige
stilen da stiftsseminaret ble opprettet.

Vestre Viken HF

Blakstad sykehus
Asker kommune
Det opprinnelige Blakstad asyl ble åpnet i 1904. Det naturskjønne nærområdet med fjordtilknytningen, alléer og
omgivelser med jordbruksarealer er i alt vesentlig uforandret.
På området ligger også en gravhaug, av ukjent alder som
medvirker til å gi Blakstad historisk dybde. Reguleringsplanen fra 2002 legger til rette for videre utvikling av området
til sykehusformål, men er samtidig en bevaringsplan for
bygninger av kulturhistorisk verdi i sin landskapsmessige sammenheng.

Vestre Viken HF

Bærum sykehus
Bærum kommune
Det kommunale Bærums sykehus åpnet i 1924. Bygningene var
tegnet i nordisk nybarokk stil av arkitektene Morgenstierne og
Eide. Plasseringen i landskapet, høyt og med vidt utsyn hadde
mye til felles med tuberkuloseinstitusjonene fra samme tid.
Sykehuset er utvidet flere ganger, og fremtrer i dag som to
klart adskilte enheter, den eldre delen med utvidelsene frem
til 1950-tallet og senere byggetrinn. Det opprinnelige anlegget
er med sitt tårn, eksponerte plassering, og maleriske, borglignende utforming fortsatt et viktig signalbygg og et
godt eksempel på periodens historistisk orienterte arkitektur. Bærum sykehus ligger i dag i et område preget av
villabebyggelse, men de nærmeste omgivelsene har fortsatt bevart noe preg av naturtomt og parkareal.
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Vestre Viken HF

Kongsberg sykehus
Kongsberg kommune
Sykehuset ligger sentralt til i Kongsberg by, på østsiden av
Numedalslågen. Bygningsmassen skriver seg i hovedsak fra
utbyggingen i 1951–55, tilbygg fra 1972 og utvidelser i 2000–
2003. Den opprinnelige sykehusbygningen er fra midten av
1950-tallet. Personalboliger fra utbyggingen i 1952 utgjør et
lite bygningsmiljø i karakteristisk etterkrigsarkitektur med
detaljer i klassiserende stil.

Vestre Viken HF

BUPA Fjellbrott
Nedre Eiker kommune
Helhetlig anlegg bygget som ungdomspsykiatrisk behandlingshjem, tidstypisk for mindre institusjoner fra slutten
av 1960-tallet. Fjellbrott ligger sørøstvendt i åsen ovenfor
Solbergelva i tilknytning til nyere boligområde. Anlegget
består av hovedbygg, internat og bolig/kontorbygg oppført i
mur og tre på en skrånende tomt preget av furutrær og plen.

Vestre Viken HF

Habiliteringsavdeling Valebrottveien
Drammen kommune
Anlegget ble bygget som HVPU-institusjon i 1970, og består av
enetasjes bygg på en flat tomt i tilknytning til boligområde på
Åssiden. Tomten avgrenses mot sør av tidligere øst–vestgående
hovedvei. Bygningene karakteriseres av flate tak, og fasader i
gul tegl og en kraftig horisontal gesims med trepanel.

Vestre Viken HF

Psykiatrisk avdeling
Lier kommune
Lier sykehus ble åpnet på 1920-tallet og består av bl.a. seks
store sentralbygg med tre svært like grunntyper og er det siste
større anlegget tegnet av Victor Nordan. Bygningene ligger i
delvis opparbeidet parkmessig landskap dominert av større
frittliggende bygninger fra 1920-tallet oppført i pusset og malt
mur med enkle ornamenter. Bårehuset med enkel nyklassisistisk fasade er intakt med et svært godt bevart interiør (kapell,
obduksjonsrom). Hovedbygningen og sidebygningen i det opprinnelieg gårdstunet danner et lite bygningsmiljø,
p.t. barnehage.
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Sykehuset Østfold HF

Fredrikstad sykehus (gamle St. Josephs
hospital)
Fredrikstad kommune
St. Joseph-søstrene kom til Fredrikstad i 1887, og startet opp et
lite sykehus i 1888 – byens første sykehus på vestsiden av elva.
I 1898 kjøpte nonnene to eiendommer og det er med utspring
i virksomheten der at den videre ekspansjonen skjer. Etter en
rekke utvidelser av den katolske sykehusvirksomheten frem til
1966 etableres til slutt også det nye sentralsykehuset (ark. Ole
Øvergaard) i nær tilknytning i 1956. I 1971 ble de to sykehusene slått sammen.

Sykehuset Østfold HF

Halden sykehus
Halden kommune
Halden sykehus fremtrer i dag som det best bevarte av arkitekt
Ole Øvergaards mange sykehus. Her finnes i konsentrat de
fleste av de estetisk begrunnete elementer som arkitekten
søkte å finne plass til innenfor en ramme av enkelhet og stram
økonomistyring. Anlegget ble i 2007 bygget om til DPS.

Sykehuset Østfold HF

Kolstad
Sarpsborg kommune
Tune fattighjem ble opprettet på gården Delin, like nedenfor
dagens anlegg, i 1887. Virksomhet som sinnssykepleiehjem ble
etablert i 1923, og Kolstad opphørte å være fattiggård. Byggetrinn 1, i dag omtalt som tidl. pasientbolig/hybelbygg, ble
oppført i 1966 som psykiatrisk småinstitusjon, og en utvidelse
ble fullført i perioden 1973–1993.

Sykehuset Innlandet HF

Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad
Stange kommune
Anlegget som er fra 1940–50-tallet, ligger på et lite høydedrag
og hadde tidligere fri utsikt over Mjøsa. Institusjonen består i
dag av én middels stor, treetasjes bygning som rommer både
sengerom, kontorer, behandlingsrom, og bassengavdeling. En
låvebygning og et mindre uthus på tomta er rester fra gården
Lille Kjonerud. Tidligere sekundærbygninger som har hørt til
institusjonen, for eksempel legebolig, er solgt.
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Sykehuset Innlandet HF

Elverum (Heimen)
Elverum kommune
Heimen ligger i utkanten av et boligområde litt nordøst for
selve sykehuset. Hovedbygningen ved det opprinnelige tuberkulosehjemmet fra 1906 er en nokså beskjeden toetasjes
trebygning med skråstilte fløyer. Langs hele sydfasaden var
det opprinnelig en bred veranda trolig for kuring i frisk luft.
Omgivelsene med plenareal og noen klynger med furutrær
ivaretar et inntrykk nokså nært den opprinnelige åpenheten
rundt bygget.

Sykehuset Telemark HF

Faret
Skien kommune
Bygningene er fra ulik tidsepoker, de eldste fra det opprinnelige radesykehuset på 1800-tallet og den siste bygd i 2004.
Anlegget som helhet bindes sammen av et parkmessig opparbeidet uteområde med både gammel og nyere beplantning.
Anlegget har tre tyngdepunkter, men domineres visuelt av
sentralen, det tidligere hovedbygget fra 1909/1934. Mot nord
og vest ligger lavere en og toetasjes trebygninger og driftsbygninger, med det eldste sykehuset nederst mot elven. Mot øst ligger bygninger for barne- og ungdomspsykiatrien.

Sykehuset Telemark HF

Ulefossveien syd
Skien kommune
Komplekset består av mange ulike bygninger datert fra begynnelsen av 1900 tallet frem til 1997. Anlegget domineres av
utbygging fra 1966 og 1990-tallet med store bygningsvolumer i
gul tegl, dels sammenbygget, dels frittliggende i svakt fallende
terreng mot nord og det psykiatriske sykehuset på nedsiden
av Ulefossveien. Overlegeboligen fra 1909 ligger med en viss
avgrensning til øvrige bygg, adskilt av eldre hovedadkomstvei
til sykehuset i sørøstre del av anlegget.

Sykehuset i Vestfold HF

Kysthospitalet i Stavern
Larvik kommune
Kysthospitalet i Stavern ble åpnet i 1892 og var landets første
spesialsykehus for skrofulose og ble etablert etter innsamlingsaksjon med dronning Sophie som drivende kraft. I
tilegg til hovedbygget består de eldre delene av anlegget med
tidligere isolatbrakke, stall, stabbur og liggehall. Sykehuset
ligger fortsatt i åpen furuskog med delvis parkmessig opparbeidet uteområde.
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Sykehuset i Vestfold HF

SIV Tønsberg
Tønsberg kommune
Sykehuset ligger høyt plassert innenfor banesløyfen i utkanten
av Tønsberg sentrum. Komplekset domineres av store volumer
i glass og rød tegl. Sykehusbebyggelsen mot øst er mindre
ensartet og vitner om ulike utbyggingsfaser med en rekke
senere endringer. Opprinnelige grøntarealer og hageanelgg er
i stor grad bygget ut. De eldste bevarte deler av sykehuset er
det sterkt endrete epidemibygget fra 1922 og overlegevillaen
fra samme år.

Sørlandet sykehus HF

SSHF avd. Arendal (SSA)
Arendal kommune
Sykehusets bygningsmasse er fra 1958–2002 og delt opp i
en rekke volumer som er avtrappet i høyden og forskjøvet i
plan. Byggetrinnene og fløyene bindes visuelt sammen av
konsekvent bruk av formelementer og materialer som mørk
rød, håndbanket tegl og kobberplater. Bygningskomplekset
som helhet trapper seg ned med terrenget med de laveste
volumene mot vest. Terrenget er dels beholdt som naturtomt
med hellelagte stier, dels terrassert med forstøtningsmurer
forblendet med bruddstein. Bruddsteinsmurer rammer også
inn sykehusområdet.

Sørlandet sykehus HF

SSHF avd. Kristiansand (SSK)
Kristiansand kommune
Sykehuset på Eg sto ferdig i 1881 som statlig sinnsykeasyl.
Sykehusområdet preges i dag av bygningsmassen fra de tre
store byggeperiodene på 1880-tallet, 1960-tallet og 1990tallet, i hver sin del av området. Den eldste strukturen er i
hovedsak godt bevart, og ligger ved innkjøringen til sykehuset
og med parkområde omkring. Sykehusets bygningsmasse fra
1881 er regulert til bevaring.

Sørlandet sykehus HF

SSHF avd. Mandal (SSM)

Anlegget er
solgt og utgår av
landsverneplanen

Mandal kommune
Sykehuset er med årene utvidet flere ganger og ligger i dag som
et hesteskoformet anlegg i ulike trinn rundt en stor gårdsplass
med tuntre. Det opprinnelige hovedbygget i tre fra 1879 er i dag
en sidefløy som rommer kjøkken og kantine. Et mellombygg i
vinkel knytter den eldste delen til nybygget. Hovedbygg (1956)
har rektangulær grunnplan i 2 etg. over sokkel. Østre sidefløy
mot nord (1964) senere utvidet og ombygget (2000) vestre
sidefløy med legevakt (1990).
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statsby gg øst
Folkehelseinstituttet
Oslo kommune
Statens institutt for folkehelse ble opprettet i 1929 under
Sosialdepartementet. Anlegget består i dag av flere bygninger
oppført omkring 1930 og 1960, samt og et stort laboratoriebygg oppført i 1994. Den eldste bebyggelsen er tegnet av
Bredo Greve og er volum- og stilmessig tilpasset Lindernkomplekset fra 1917–20. Den senere bebyggelsen inne på
instituttområdet er preget av etterkrigstidens modernisme.
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