KOMPLEKS 9900166 Sykehuset Levanger

Bygnings- og eiendomsdata
Fylke:
Kommune:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Foreslått vernekategori:
Totalt antall bygg:

Nord-Trøndelag
1719/Levanger
Psykiatrisk avdeling
Psykiatrisk avdeling
Verneklasse 1, fredning
40

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

GAB nr

Gnr/Bnr

9901667

L, Halsanv. 22 - post 3, 4

1980

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

Omfang

185743349

314/13,8

9901670

S, Halsanv. 22 - sal

1980

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

185743381

314/13,4

9901669

V, Halsanv. 22 - post 1

1980

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

185743365

314/13

9901668

W, Halsanv. 22 - post 2

1980

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

185743357

314/13

Vern kompleks
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Høring

Formålet med vernet er å bevare psykiatrienheten ved Levanger sykehus som et kulturminne knyttet til utbyggingen av
den desentraliserte psykiatriomsorgen på 1970-tallet. Vernet skal sikre anleggets opprinnelige forhold til utemiljøet,
eksteriør inkludert fargesetting, og deler av interiøret.
Psykiatrienheten på Levanger representerer et karakteristisk eksempel på en ny norsk organisasjonsmodell som ble
utviklet på 1970-tallet i forlengelsen av nedleggelsen av de store institusjonene. Omsorgen skulle være desentralisert og
knyttet til de alminnelige sykehusorganisasjonene. Arkitekturen er tidstypisk og av høy kvalitet, og anlegget som helhet har
høy grad av autentisitet.
Vernet omfatter hele anlegget fullført 1980. Anbefalt verneområde er vist på kart.

Side 1

KOMPLEKS 9900166 Sykehuset Levanger
Beskrivelse kulturmiljø
Bakgrunn
Stedet for dagens sykehus har vært benyttet til helseformål siden 1893. Det som da ble kalt Nysykehuset var en tilflyttet trebygning, oppført som sykehus
i 1844 (revet i 1969). De eldste gjenværende bygningene i dag er Lars Solbergs sykehusbygning fra 1916 og en blokk som stod ferdig i 1941, tegnet av
arkitekt Ole Øvergaard. Senere tilskudd er arkitekt Knut Morseths tilbygg fra 1969-72, en av de første norske sykehusbygningene med dobbeltkorridor.
Nylig er Levanger sykehus blitt ytterligere tilbygd og ombygd. Noen eldre villaer i nabolaget eies i dag av sykehuset, men er ikke oppført for helseformål,
blant annet Renbjørgården (Halsanveien 21) i trejugend, som i dag fungerer som et lite sykehusmuseum. Det har også vært en sykepleierskole i egne
lokaler på området.
Sykehuset hadde ikke før 1963 spesielle tiltak i forhold til pasienter med psykiske lidelser. Da fikk Levanger sin første psykiatriske konsulent i
forlengelsen av lov om psykisk helsevern fra 1961. Virksomheten hadde et beskjedent omfang og først i 1978 startet byggingen av det som skulle bli et
spesialisert tilbud med 72 senger til psykiatriske pasienter. Denne enheten stod ferdig 1980 og var da en del av sykehusets organisasjon på linje med
andre kliniske avdelinger. Institusjonen skulle blant annet ha ansvaret for poliklinikk; øyeblikkelig hjelp; langtidsavdeling; attføring og
undervisningsvirksomhet. Opptaksområdet var den søndre delen av fylket; den nordre skulle dekkes av Namsos sykehus hvor den psykiatriske
omsorgen ennå var tilknyttet det tidligere tuberkulosehjemmet.
På den øvre del av sykehustomta ble det i 2004 oppført en bygning for barne- og ungdomspsykiatri (BUP), tegnet av Niels Torp.
Dagens situasjon
Sykehuset ligger på en elveflate ved innfarten sørfra til Levanger by. Psykiatrienheten fra 1980 ligger i den sørvestre delen av sykehusområdet, i
omgivelser med et parkmessig preg. Enheten er frittstående fra hovedanlegget, men er forbundet med en kulvert.
Grunnflaten er på over 2000 m2, fordelt på tre énetasjes- og tre toetasjes, løst forbundne, kvadratiske paviljonger med slakt pyramideformet tak. Arkitekt
for anlegget er Tore E. Leholt og anleggets arkitektur er tidstypisk med synlige betongbjelker som markerer dekkene og pilarer som markerer modul og
bæring, og feltene i mellom forblendet med rød tegl. Det var lagt vekt på å tilpasse seg det stedlige miljøet hva angår bygningsmasser, og på å redusere
preget av institusjon, dessuten på å skape beskyttede tun og uteplasser. Flere av bygningsvolumene er lett forskjøvet i forhold til hverandre og skaper et
variert inntrykk. Fasadene har et enhetlig preg, men det er likevel stor variasjon i utformingen. I toetasjesbygningene er knapt nok noen førsteetasje lik
andreetasjen. Vinduer og dører har tidsriktige sterke farger. Interiøret er også relativt varierende, og er fargemessig gitt ulik identitet, noe som allerede er
signalisert i den røde inngangsdøra. Anlegget er relativt autentisk utvendig, med unntak for enkelte utskiftinger av dører og et par mindre tilbygg.
Innvendig har endringene vært noe mer omfattende. Anlegget har vært igjennom en del ombygginger, således har alle gulv som hadde tepper fått
vinylbelegg; dører er blitt skiftet ut i henhold til brannkrav; størsteparten av lysutstyr er utskiftet pga forskriftskrav om utskifting av PCB-armatur; og en del
planendringer er skjedd.
Komplekset har fire bygningsbetegnelser, men fremtrer som seks kvadratiske bygg med identisk utstrekning: L rommer post 3 og 4 (opprinnelig
langtidsavdeling); S er et "salsbygg"(med gymsal, spisesal, kjøkken og terapiavdeling i 2. etasje); V rommer post 1(opprinnelig åpen behandlingsenhet)
og W post 2 (opprinnelig lukket behandlingsenhet). I 1993 ble ny poliklinikk oppført øst for bygning V. Nybygget er material- og volummessig tilpasset det
opprinnelige anlegget og danner sammen med de opprinnelige bygningene et avgrenset uterom ved hovedinngangen.

Eiendomshistorikk
1978: Byggingen av en ny psykiatrienhet startet.
1980: Første byggetrinn fullført.
1993: Omfattende tilbygg. Bygg T, psykiatrisk poliklinikk.

Verneverdige bygg
Byggnr: 9901667
GAB nr: 185743349
Navn: L, Halsanv. 22 - post
3, 4
Oppført: 1980

Byggnr: 9901668
GAB nr: 185743357
Navn: W, Halsanv. 22 post 2
Oppført: 1980

Byggnr: 9901669
GAB nr: 185743365
Navn: V, Halsanv. 22 - post
1
Oppført: 1980

Byggnr: 9901670
GAB nr: 185743381
Navn: S, Halsanv. 22 - sal
Oppført: 1980

Side 2

KOMPLEKS 9900166 Sykehuset Levanger

Del av uteområde. Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Parti fra anlegget. Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Psykiatrianlegget sett mot sør. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Sykehuset Levanger.

Flyfoto av sykehusområdet fra sør-sørvest. Foto: Sykehuset Levanger.

Side 3

BYGNING 9901667 L, Halsanv. 22 - post 3, 4
Kompleks 9900166 Sykehuset Levanger

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

HM Helse Nord-Trøndelag HF
185743349
314/13,8
- 1980
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Tore E. Leholt
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: Levanger sentrum (L1994001)

Sammendrag bygningsbeskrivelse
L-bygget ligger i sykehusområdets sørlige hjørne, og rommer i dag to poster, 3 og 4. Arkitekturen er tidstypisk med slakt pyramidetak, synlige
betongbjelker og pilarer og feltene i mellom forblendet med rød tegl. Det fremtrer som to énetasjes bygninger, og har turkislakkerte inngangsdører i
mellompartiet mellom postene/bygningene. Innvendig vises skillet mellom dem nesten ikke. Planen er basert på modulakser i avstand 3,6 m,
sekundærakser i avstand 1,2 m, og dobbeltkorridor. Ytterveggene er utført av 1/2 stens tegl med innvendig mineralull i stålskjelett, derpå gipsplater.
Bæringen skjer ved hjelp av innervegger av plasstøpt betong og pillarer i ytterveggene. Over vinduene er det betongdragere som samtidig markerer
dekkene.
L-bygningen er bare i én etasje. Forbindelsen mellom L og W, hvor sistnevnte også bare er i én etasje er en relativt smal gang.

Sammendrag bygningshistorie
I 1980 stod bygningen ferdig som langtidsavdeling. Ble gjenstand for en relativt.omfattende ombygging og rehabilitering i 1998 med formål å etablere to
like driftsenheter med 8 sengeplasser. Det ble bygd til to karnapper, alle overflater ble rehabilitert, og en del enkeltrom ble endret/slått sammen.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vernet av L-bygningen er å bevare bygningen som del av psykiatrienheten ved Levanger sykehus som et
kulturminne tilknyttet utbyggingen av den desentraliserte psykiatriomsorgen på 1970-tallet. Vernet skal sikre bygningens
forhold til utemiljøet, eksteriørets arkitektoniske uttrykk, inkludert fargesetting, materialbruk og detaljering.
Psykiatrienheten på Levanger speiler en ny norsk organisasjonsmodell som ble utviklet på 1970-tallet i forlengelsen av
nedleggelsen av de store institusjonene; omsorgen skulle være desentralisert og knyttet til de alminnelige
sykehusorganisasjonene. Arkitekturen er tidstypisk og av høy kvalitet, og anlegget som helhet er autentisk.
Vernet omfatter L-bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

L-bygningene sett fra vest. Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Bygningen sett fra øst. Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9901667 L, Halsanv. 22 - post 3, 4
Kompleks 9900166 Sykehuset Levanger

L-bygget sett fra sør. Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9901670 S, Halsanv. 22 - sal
Kompleks 9900166 Sykehuset Levanger

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

HM Helse Nord-Trøndelag HF
185743381
314/13,4
- 1980
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Arkitekt Tore E. Leholt
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: Levanger sentrum (L1994001)

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Det såkalte "Salsbygget" (bygg S) er den del av psykiatrianlegget som ligger nærmest hovedsykehuset og dit fører den underjordiske kulverten. Dette er
også den eneste av paviljongene med utgravd kjeller. Arkitekturen er tidstypisk med slakt pyramidetak, synlige betongbjelker og pilarer og feltene i
mellom forblendet med rød tegl. Planen er basert på modulakser i avstand 3,6 m og sekundærakser i avstand 1,2 m. Ytterveggene er utført av 1/2 stens
tegl med innvendig mineralull i stålskjelett, derpå gipsplater. Bæringen skjer ved hjelp av innervegger av plasstøpt betong og pillarer i ytterveggene. Over
vinduene er det betongdragere som samtidig markerer dekkene. I likhet med de to V-paviljongene er S oppført i to etasjer og er forbundet med bygg V
med en smal gang i to etasjer (gangpartiet hører til S-bygget). Hovedinngang til anlegget ligger på gangens østside, med rødlakkerte dører og søyler
over inngangens tak. De deler av bygningen som i dag vurderes som mest opprinnelige, er førsteetasjene er den sørligste halvparten av Salsbygget og
vestibyle/foaje mellom dette og V-bygget.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen stod ferdig 1980 med foaje i 1. etasje, gymsal over to etasjer, og aktivitetsrom i 2. etasje. I senere tid er aktivitetsrommet blitt bygd om til
kontorer. Den gamle foajen i 2. etg er delvis blitt ombygd, og har fått gammel spilehimling skiftet ut med systemhimling. Kantinekjøkkenet er også blitt
ombygget.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vernet av S-bygningen er å bevare en viktig del av psykiatrienheten ved Levanger sykehus som et
kulturminne tilknyttet utbyggingen av den desentraliserte psykiatriomsorgen på 1970-tallet. Vernet skal sikre bygningens
forhold til utemiljøet, eksteriørets arkitektoniske uttrykk, inkludert fargesetting, materialbruk og detaljering. Vernet skal
videre sikre bevaring av opprinnelige deler av interiøret.
Psykiatrienheten på Levanger speiler en ny norsk organisasjonsmodell som ble utviklet på 1970-tallet i forlengelsen av
nedleggelsen av de store institusjonene; omsorgen skulle være desentralisert og knyttet til de alminnelige
sykehusorganisasjonene. Arkitekturen er tidstypisk, av høy kvalitet, og anlegget som helhet fremstår som autentisk.
Vernet omfatter S-bygningens eksteriør samt interiøret i mellombygget med vestibyle i 1. etasje.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør
mellombygg /vestibyle i 1.
etasje.
Beskrivelse: Det
sammenhengende arealet i
1. etasje i bygg V (post 1)
og den sørlige delen av
bygg S, inkludert
inngangspartiet mellom
disse, er de mest
autentiske delene av
interiøret i psykiatrianlegget
fra 1980. Romstruktur,
dører, vinduer, himlinger ,
øvrige interiørdetaljer og
fargesetting er godt bevart.

Side 1

BYGNING 9901670 S, Halsanv. 22 - sal
Kompleks 9900166 Sykehuset Levanger

S-bygningen fra øst. Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Fra inngangspartiet. Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Sammenbygningen av S- og V-bygningen.
Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Vestibylen, sett mot nord. Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Vestibyle, sett mot sør. Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9901669 V, Halsanv. 22 - post 1
Kompleks 9900166 Sykehuset Levanger

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

HM Helse Nord-Trøndelag HF
185743365
314/13
- 1980
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Tore E. Leholt
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: Levanger sentrum (L1994001)

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Arkitekturen er tidstypisk med slakt pyramidetak, synlige betongbjelker og pilarer og feltene i mellom forblendet med rød tegl. Det toetasjes V-bygget
forholder seg til tre bygninger: til den énetasjes bygg W i vest, til det toetasjes salsbygget i nord, og til en nyere psykiatrienhet i øst. Overgangene skjer
også på en variert måte, ved hjelp av en slisse, en toetasjes gang og en innbygd bro. I dag er det behandlingsenheter i begge paviljongene og i begge
etasjene, i andre etasje var det opprinnelig poliklinikk. Planen er basert på modulakser i avstand 3,6 m og sekundærakser i avstand 1,2 m. Ytterveggene
er utført av 1/2 stens tegl med innvendig mineralull i stålskjelett, derpå gipsplater. Bæringen skjer ved hjelp av innervegger av plasstøpt betong og pillarer
i ytterveggene. Over vinduene er det betongdragere som samtidig markerer dekkene. I andre etasje mot sør er det en utskytende balkong i betong
mellom paviljongene, på nordsiden går gangen til salsbygget. V-paviljongene er sammen med vestibylen til S-bygget, de mest autentiske delene av
anlegget.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen stod ferdig 1980. Beskjedne endringer deretter i 1. etasje.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vernet er å bevare V-bygningen som en viktig del av psykiatrienheten ved Levanger sykehus som et
kulturminne tilknyttet utbyggingen av den desentraliserte psykiatriomsorgen på 1970-tallet. Vernet skal sikre bygningens
forhold til utemiljøet, eksteriørets arkitektoniske uttrykk, inkludert fargesetting, materialbruk og detaljering, og opprinnelige
deler av interiøret i 1. etasje.
Psykiatrienheten på Levanger speiler en ny norsk organisasjonsmodell som ble utviklet på 1970-tallet i forlengelsen av
nedleggelsen av de store institusjonene; omsorgen skulle være desentralisert og knyttet til de alminnelige
sykehusorganisasjonene. Arkitekturen er tidstypisk, av høy kvalitet, og anlegget som helhet er autentisk.
Vernet omfatter hele V-byggets eksteriør og opprinnelige deler av interiøret i 1. etasje.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør 1.
etasje.
Beskrivelse: Det
sammenhengende arealet i
1. etasje i bygg V (post 1)
og den sørlige delen av
bygg S, inkludert
inngangspartiet mellom
disse, er de mest
autentiske delene av
interiøret i psykiatrianlegget
fra 1980. Romstruktur,
dører, vinduer, himlinger ,
øvrige interiørdetaljer og
fargesetting er godt bevart.

Side 1

BYGNING 9901669 V, Halsanv. 22 - post 1
Kompleks 9900166 Sykehuset Levanger

Bygningen sett fra sør-øst. Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Sett fra sør-sørøst. Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Fra et av pasientrommene. Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Korridor 1. etg. Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Foto: Marte Oftedal,
Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9901668 W, Halsanv. 22 - post 2
Kompleks 9900166 Sykehuset Levanger

Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

HM Helse Nord-Trøndelag HF
185743357
314/13
- 1980
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Tore E. Leholt
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: Levanger sentrum (L1994001)

Sammendrag bygningsbeskrivelse
W-bygget (post 2) ligger som et mellomparti mellom de to lave paviljongene i bygg L og de toetasjes paviljongene i bygg V. Opprinnelig var dette en
lukket behandlingsenhet; i dag betegnes det som akuttavdeling. Posten har en egen inngang i mellompartiet til bygning L, hvor det også er en
heisforbindelse ned til en kulvert. På sydsiden av mellompartiet til bygning V er det en beskyttet uteplass mot sør. Arkitekturen er tidstypisk med slakt
pyramidetak, synlige betongbjelker og pilarer og feltene i mellom forblendet med rød tegl. Planen er basert på modulakser i avstand 3,6 m,
sekundærakser i avstand 1,2 m, og dobbeltkorridor. Ytterveggene er utført av 1/2 stens tegl med innvendig mineralull i stålskjelett, derpå gipsplater.
Bæringen skjer ved hjelp av innervegger av plasstøpt betong og pillarer i ytterveggene. Over vinduene er det betongdragere som samtidig markerer
dekkene.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen stod ferdig 1980. En del innvendige endringer skjedde i 1987 og 1994. I 1997 var det en generell oppussing, da ble det også satt inn en
skyvedør på baksiden.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med vernet er å bevare W-bygningen som del av psykiatrienheten ved Levanger sykehus som et kulturminne
knyttet til utbyggingen av den desentraliserte psykiatriomsorgen på 1970-tallet. Vernet skal sikre bygningens forhold til
utemiljøet, eksteriørets arkitektoniske uttrykk, inkludert fargesetting, materialbruk og detaljering.
Psykiatrienheten på Levanger speiler en ny norsk organisasjonsmodell som ble utviklet på 1970-tallet i forlengelsen av
nedleggelsen av de store institusjonene; omsorgen skulle være desentralisert og knyttet til de alminnelige
sykehusorganisasjonene. Arkitekturen er tidstypisk og av høy kvalitet, og anlegget som helhet er autentisk.
Vernet omfatter W-bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

W-bygningen sett fra sør-sørøst. Foto: Marte Oftedal, Forsvarsbygg.

Fra sammenbygningen mellom bygg L (t.v.) og W (t.h.). Foto: Marte
Oftedal, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9901668 W, Halsanv. 22 - post 2
Kompleks 9900166 Sykehuset Levanger

W-bygningen foran, med V og T i bakgrunnen. Foto: Marte Oftedal,
Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 2

