KOMPLEKS 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka

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

Sør-Trøndelag
1601/Trondheim
Asyl
Psykiatrisk sykehus
Verneklasse 1, fredning
43

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

GAB nr

Gnr/Bnr

9901582

Bygg 01 - Ekspedisjon/kirke, Østmarkveien 15

1919

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

182065064

413/122

9901584

Bygg 03 - Post 03, Østmarkveien 15

1919

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

182065021

413/122

9901585

Bygg 04 - post 4, Østmarkveien 15

1919

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

182065013

413/122

9901587

Bygg 06 - post 6, Østmarkveien 15

1919

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

182065048

413/122

9901588

Bygg 07 - post 7, Østmarkveien 15

1919

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

182064998

413/122

9901594

Bygg 09 - Opplæringssenteret. Østmarkveien 15

1919

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

182060690

413/122

9901589

Bygg 11 - dagpost, Østmarkveien 15

1919

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

182065080

413/122

9901595

Bygg 12 - Låve

1919

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

182065196

413/122

9901590

Bygg 13 - Grisehus

1919

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

182065099

413/122

9901600

Bygg 19 - Stabbur 1, Østmarkveien 15

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

182065137

413/122

9902710

Bygg 20 - Stabbur 2, Østmarkveien 15

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

182065188

413/122

9901602

Bygg 22 - Gamle økonomibygget

1919

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

182065072

413/122

9901604

Bygg 23 - Bårehuset

1919

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

182065129

413/122

9901603

Bygg 30 - Villa Kringsjå. Østmarkveien 15

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

182060739

413/122

9901607

Bygg 31 - 35 - Fem lysthus, Østmarkveien 15

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

182060712

413/122

1919

Omfang

Vern kompleks
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Formålet med fredningen er å bevare Østmarkas preg av tidstypisk paviljongasyl fra 1910-tallet med parkområde og
senere pasientbygg. Vernet skal sikre bygningenes arkitektur og forhold til uteområdene med parkarealer, lufteskur og
rester av gjerder mv, samt materialbruk og detaljering.
Østmarka er helsehistorisk viktig som godt bevart helhetlig eksempel på et landbruksasyl i villastil fra 1910-tallet. Anlegget
har på tross av senere oppførte bygninger bevart preget av spredte paviljonger i et landskap og har i den egenskap
betydelige estetiske og miljømessige kvaliteter. Både de opprinnelige enkeltbygningene og senere oppførte
pasientbygninger og kontorer har relativt autentiske eksteriører av til dels høy arkitektonisk kvalitet, og representerer en
godt leselig historisk utvikling fra sykehusets åpning og til slutten av århundret.
Vernet omfatter samtlige gjenværende bygninger fra første byggetrinn i sykehusets eie og en bygning oppført før dette
(Villa Kringsjå). Vernet omfatter bygningenes eksteriør, deler av interiør og parkanlegget som vist på kart. De sentrale
opprinnelige delene av sykehusområdet er regulert til spesialområde bevaring.

Side 1

KOMPLEKS 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka
Beskrivelse kulturmiljø
Bakgrunn
Hospitalsstiftelsen i Trondheim fikk ved forrige århundreskifte en ny lege, Hans E. Evensen, som ble initiativtakeren til byggingen av et mer moderne
sinnssykeasyl i Trondheim. Evensen opprettet kontakt med Lars Solberg, en av de mest produktive institusjonsarkitektene i det Nordenfjeldske, og
allerede omkring 1905 forelå det planer for et landbruksasyl i villastil, som det ble kalt. Hensikten var å oppføre mindre enheter, i et park- og
jordbrukslandskap, og ikke, som f.eks på det noe eldre naboasylet Rotvoll, store sammenhengende bygningsstrukturer. Det tok lang tid før planene ble
realisert og først i 1919 kunne en ta i bruk det nye anlegget som skulle drives i fellesskap av kommunen og de to trøndelagsfylkene. Planen var en
blanding av aksetenking, tilpassing til terrenget og praktiske overveielser. Anlegget bestod således av fire deler med landbruksdelen i sør, ispedd en del
boliger, økonomi- og administrasjonsdelen som en formell sekvens med symmetri, monumentalitet og akser; mennenes område på rett linje med den
åpne avdelingen i en trebygningen lengst bort; og til slutt kvinnenes mer løst arrangerte del i sør. Bygningene var stort sett toetasjes murbygninger, men
lysthusene, et par pasientbygninger, noen boliger og driftsbygningene ble oppført i tre. Den dominerende stilen var den nordiske nybarokken, men med
en del klassiserende detaljer. De senere oppførte bygninger, fra 1940, 1958, 1963 og frem til 1975 har vært i mur eller tre, og i tidstypisk stil, men alle har
fulgt områdets hovedpreg med mindre bygninger fordelt i terrenget.
Dagens situasjon
Bortsett fra noen økonomibygninger er alle de opprinnelige bygningene bevart, de er i rimelig god teknisk stand, og har nokså autentiske eksteriører.
Noen få av dem har også godt bevarte interiører. Enkelte av bygningene vært gjenstand for omfattende oppussinger i senere tid, bl.a den store
økonomibygningen. Nord på sykehusområdet planlegges bygging av nye poliklinikker som vil berøre landskapets preg og utsikten mot fjorden, og i den
anledning planlegges også utvidelser av eldre veier. Betydelige konsekvenser for området får bygging av ny sikkerhetsavdeling som er planlagt lengst
øst på området. I den forbindelse er den gamle Åpen avd. for kvinner planlagt revet.
I skråningene mot vest og nordvest ligger tidligere søsterhjem, boliger og en barnehage. Bygningene har gjennomgående høy autentisitet i eksteriøret.
Samlet har denne bebyggelsen betydelige miljøkvaliteter. Parkpreget med alléer og store trær er fortsatt tydelig.

Eiendomshistorikk
1900 (ca): Hans Evensen, leder for Hospitalsstiftelsen i Trondheim, foreslår bygging av nytt asyl.
1906: De første utkastene til et nytt anlegg foreligger med Lars Solberg som arkitekt.
1911: Hospitalsstiftelsen, kommunen og amt vedtar innkjøp av eiendom til nytt asyl.
1912: Asylet blir, etter hard strid, vedtatt plassert på eiendommen Spandet på Ladehalvøya.
1914: Bygningsarbeidene ble igangsatt.
1919: Asylet tatt i bruk. består av ca 13 nye bygninger, ca 6 småpaviljonger, og et par eldre hus.
1937: Moen gård ble innkjøpt.
1940: Søsterhjemmet stod ferdig.
1950: Stort makeskifte med jordarealer.
1958: En ny undersøkelses- og behandlingsavdeling stod ferdig, og en ny søsterbolig.
1959: De første nye personalboligene står ferdige.
1963: Geriatrisk avdeling stod ferdig.

Side 2

KOMPLEKS 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka
Verneverdige bygg
Byggnr: 9902710
GAB nr: 182065188
Navn: Bygg 20 - Stabbur 2,
Østmarkveien 15
Oppført:

Byggnr: 9901582
GAB nr: 182065064
Navn: Bygg 01 Ekspedisjon/kirke,
Østmarkveien 15
Oppført: 1919

Byggnr: 9901584
GAB nr: 182065021
Navn: Bygg 03 - Post 03,
Østmarkveien 15
Oppført: 1919

Byggnr: 9901585
GAB nr: 182065013
Navn: Bygg 04 - post 4,
Østmarkveien 15
Oppført: 1919

Byggnr: 9901587
GAB nr: 182065048
Navn: Bygg 06 - post 6,
Østmarkveien 15
Oppført: 1919

Byggnr: 9901588
GAB nr: 182064998
Navn: Bygg 07 - post 7,
Østmarkveien 15
Oppført: 1919

Byggnr: 9901589
GAB nr: 182065080
Navn: Bygg 11 - dagpost,
Østmarkveien 15
Oppført: 1919

Byggnr: 9901590
GAB nr: 182065099
Navn: Bygg 13 - Grisehus
Oppført: 1919

Byggnr: 9901594
GAB nr: 182060690
Navn: Bygg 09 Opplæringssenteret.
Østmarkveien 15
Oppført: 1919

Byggnr: 9901595
GAB nr: 182065196
Navn: Bygg 12 - Låve
Oppført: 1919

Side 3

KOMPLEKS 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka
Byggnr: 9901600
GAB nr: 182065137
Navn: Bygg 19 - Stabbur 1,
Østmarkveien 15
Oppført:

Byggnr: 9901602
GAB nr: 182065072
Navn: Bygg 22 - Gamle
økonomibygget
Oppført: 1919

Byggnr: 9901603
GAB nr: 182060739
Navn: Bygg 30 - Villa
Kringsjå. Østmarkveien 15
Oppført:

Byggnr: 9901604
GAB nr: 182065129
Navn: Bygg 23 - Bårehuset
Oppført: 1919

Byggnr: 9901607
GAB nr: 182060712
Navn: Bygg 31 - 35 - Fem
lysthus, Østmarkveien 15
Oppført: 1919

Boliger på Østmarka. Bygg 41 nærmest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Post 6, bygg 06 med allé og grøntarealer. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 4

KOMPLEKS 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka

Fra Østmarka, bl.a. post 01 og 02. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Post 3/bygg 03 med grøntarealer. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bygg 21, undervisningsbygg, m.m. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Flyfoto av Østmarka 1949. Foto: Widerøes Flyveselskap og Polarfly AS.

Fra Østmarka, med Trondheimsfjorden i bakgrunnen. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.
Kart over området 1970. Foto: Fotografert fra økonomisk kartverk.

Side 5

KOMPLEKS 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka

Plan over området 1928.

Post 6/bygg 6 med hage og lysthus. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 6

BYGNING 9901582 Bygg 01 - Ekspedisjon/kirke, Østmarkveien 15
Kompleks 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka

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

Vernestatus:

HM St Olavs Hospital HF
182065064
413/122
- 1919
Trondhjem kommune
Amtene i Søndre og Nordre Trondhjem
Lars Solberg
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: R436: Bestemmelser til reguleringsplan for SørTrøndelag psykiatriske sykehus, Østmarka, med tilliggende
boligområder, barnehage, friområde og off. vegsystem
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Den gamle toetasjes høytidelige administrasjonsbygningen i pusset mur vender kortsiden til en plass med monumentale ambisjoner; dette var og er den
første offisielle delen av sykehuset, etter en slingrete innkjørsel gjennom gårdsbygninger og mindre boliger. Bygningens inngang på kortsiden er også
innrammet av doriske søyler og en tempelgavl. En andreetasje med en kirkesal og høye vinduer ut mot plassen styrker det monumentale inntrykket;
likeledes at bygningen er plassert symmetrisk mot økonomibygningen med sitt høye festningsliknende preg, og at plassen er et fondmotiv for veien til
pasientbygningene. Det valmete taket, tekket med flatte, glasserte taktegl, styrker det høytidelige og hvilende preget. Bygningen er en av de mer
autentiske på området, og både krysspostvinduene, med småruter i de øvre vinduene på jugendmanér, og deler av interiøret (gang 1. etasje og kirkesal
2. etasje) er opprinnelige. Bygningen er siden 1958 forbundet i bakkant med behandlingsbygningen B02.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen stod ferdig som administrasjonsbygning i 1919, og hadde også en kirkesal i 2. etasje. I 1958 bygningen koblet sammen i bakkant med en ny
undersøkelses- og behandlingsavdeling. Loftet er blitt innredet etter byggingen og fikk da et takoppløft mot syd.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare bygningen som en viktig del av Østmarka som tidstypisk paviljongasyl fra 1910tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, opprinnelig materialbruk og detaljering.
Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et landbruksasyl i villastil fra 1910-tallet. Den gamle
administrasjonsbygningen er et sentralt helsehistorisk element i denne helheten, og har dessuten relativt autentiske
eksteriører av høy arkitektonisk kvalitet. Bygningen er dessuten en av de få fra første byggetrinn som har godt bevarte
interiører.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og deler av interiøret i første etasje(gang) og kirkerommet. Omfanget fremgår av
plantegning.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr: 1.
Interiørnavn:
Administrasjon/kirkesal
Beskrivelse: Deler av
interiøret i
administrasjonsbygningen
er autentisk.

Interiørnr: 2.
Interiørnavn:
Trapperom/korridor.
Beskrivelse: Deler av
interiøret i trapperom og
korridor er autentisk.

Side 1

BYGNING 9901582 Bygg 01 - Ekspedisjon/kirke, Østmarkveien 15
Kompleks 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka

Espedisjonsbygningen. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Inngangspartiet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9901582 Bygg 01 - Ekspedisjon/kirke, Østmarkveien 15
Kompleks 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Fasader syd og vest.

Plantegning 2. etasje.

Side 3

BYGNING 9901584 Bygg 03 - Post 03, Østmarkveien 15
Kompleks 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka

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

Vernestatus:

HM St Olavs Hospital HF
182065021
413/122
- 1919
Trondhjem kommune
Amtene i Søndre og Nordre Trondhjem
Lars Solberg
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: R436: Bestemmelser til reguleringsplan for SørTrøndelag psykiatriske sykehus, Østmarka, med tilliggende
boligområder, barnehage, friområde og off. vegsystem
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygg 03, opprinnelig "Halvåpen avd. for mænd", ligger med lang- og inngangssiden langs det som var hovedforbindelsen gjennom asylet, og mellom den
administrative avdelingen og det som var kvinnenes område i øst. Som alle de fire pasientbygningene fra 1919 med lukkete eller halvåpne avdelinger er
det pussete murbygninger i to etasjer, med høye valmete tak, kobbhus, barokkaktige ventilasjonstårn og svartglassert taktegl. Fasadene har smårutete
vinduer og to små karnapper i 1. etasje mot syd. I hagen på sydsiden er det også et lite opprinnelig lufteskur. Bygningens varierte preg forsterkes av
utvekster som fløyer, et énetasjes vinkelbygg på nordsiden, trappehus mot øst og nord, og at disse har egne takflater. Interiøret er sterkt preget av
ombygginger, men utvendig er preget autentisk selv om det er relativt få bevarte originaldetaljer.

Sammendrag bygningshistorie
1919 stod bygningen ferdig. Den har senere vært gjenstand for innvendige oppussinger og utskifting av vinduer.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare bygningen som en viktig del av Østmarka som tidstypisk paviljongasyl fra 1910tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, opprinnelig materialbruk og detaljering.
Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et landbruksasyl i villastil fra 1910-tallet. Bygningen som
rommet "Halvåpen avd. for mænd" er et sentralt helsehistorisk element i denne helheten, og har dessuten relativt
autentiske eksteriører av høy arkitektonisk kvalitet.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Post 3. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Post 3. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9901584 Bygg 03 - Post 03, Østmarkveien 15
Kompleks 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka

Fasadetegning nord.

Fasadetegning øst.

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9901585 Bygg 04 - post 4, Østmarkveien 15
Kompleks 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka

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

Vernestatus:

HM St Olavs Hospital HF
182065013
413/122
- 1919
Trondhjem kommune
Amtene i Søndre og Nordre Trondhjem
Lars Solberg
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: R436: Bestemmelser til reguleringsplan for SørTrøndelag psykiatriske sykehus, Østmarka, med tilliggende
boligområder, barnehage, friområde og off. vegsystem
Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og
bygningsloven § 25.6

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygg 04, opprinnelig "Halvåpen avd. for kvinder", ligger med lang- og inngangssiden langs det som var hovedforbindelsen gjennom asylet, og mellom det
som opprinnelig var mennenes halvåpne avdeling i vest og kvinnenes åpne i øst. Som alle de fire pasientbygningene fra 1919 med lukkete eller halvåpne
avdelinger er det pussete murbygninger i to etasjer, med høye valmete tak, kobbhus, barokkaktige ventilasjonstårn og svartglassert taktegl. Fasadene
har smårutete vinduer og to små karnapper i 1. etasje mot syd. I hagen på sydsiden er det også et lite opprinnelig lufteskur. Bygningens varierte preg
forsterkes av utvekster som fløyer, et énetasjes vinkelbygg på nordsiden, trappehus mot øst og nord, og at disse har egne takflater. Interiøret er sterkt
preget av ombygginger, men utvendig er preget autentisk selv om det er relativt få bevarte originaldetaljer.

Sammendrag bygningshistorie
1919 stod bygningen ferdig som "Halvåpen avd. for kvinder". Den har senere vært gjenstand for innvendige oppussinger og utskifting av vinduer.
Bygningens nærområde i øst blir påvirket av byggingen av ny sikkerhetsavdeling.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare bygningen som en viktig del av Østmarka som tidstypisk paviljongasyl fra 1910tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, opprinnelig materialbruk og detaljering.
Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et landbruksasyl i villastil fra 1910-tallet. Bygningen som
rommet "Halvåpen avd. for kvinder" er et sentralt helsehistorisk element i denne helheten, og har dessuten relativt
autentiske eksteriører av høy arkitektonisk kvalitet.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Bygning 4. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Sørfasaden av bygg 4. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9901585 Bygg 04 - post 4, Østmarkveien 15
Kompleks 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka

Fasadetegning øst.

Plantegning 1. etasje.

Fasadetegning nord.

Side 2

BYGNING 9901587 Bygg 06 - post 6, Østmarkveien 15
Kompleks 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka

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

HM St Olavs Hospital HF
182065048
413/122
- 1919
Trondhjem kommune
Amtene i Søndre og Nordre Trondhjem
Lars Solberg
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: R436: Bestemmelser til reguleringsplan for SørTrøndelag psykiatriske sykehus, Østmarka, med tilliggende
boligområder, barnehage, friområde og off. vegsystem

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygg 06, opprinnelig "Lukket avd. for mænd", ligger langs en rett sekundærforbindelse som forbandt "Halvåpen avd. for. mænd" - ved hovedforbindelsen
- og Åpen avd. for mænd" lengst mot nord. På linje med 06, men litt lenger øst ligger en tilnærmet identisk bygning som var kvinnenes lukkete avdeling.
Som alle de fire pasientbygningene fra 1919 med lukkete eller halvåpne avdelinger er dette en pusset murbygning i to etasjer, med høyt valmet tak,
kobbhus, barokkaktige ventilasjonstårn og svartglassert taktegl. Fasadene har krysspostvinduer med smårutete underinndeling og to små karnapper i 1.
etasje mot syd. I hagen på sydsiden er det også et lite opprinnelig lufteskur. Bygningen har en særpreget sydfasade med et lett fremskytende midtpart,
en såkalt risalitt, balkong i 2. etasje og en svær ark/tempelgavl - som kan minne om Stiftsgårdens - dekorert med to vinduer, et stort halvrundt og et lite
rundt. Nordfasaden er strammere enn på de halvåpne avdelingene og har som eneste utvekst trappehusfløyen midtpå med hovedinngangen. Til høyre
for denne er et nyere tilskudd, en relativt diskre rullestolsrampe med en ny dør. Interiøret er sterkt preget av ombygginger, men utvendig er preget
autentisk, og betydelig mer en parallellbygningen i øst. Opprinnelig stakitt samt lufteskur er bevart.

Sammendrag bygningshistorie
1919 stod bygningen ferdig som "Lukket avd. for mend". Den har senere vært gjenstand for innvendige oppussinger og utskifting av vinduer, og har også
fått bygd til en rampe mot nord.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare bygningen som en viktig del av Østmarka som tidstypisk paviljongasyl fra 1910tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur, opprinnelig materialbruk og detaljering. Formålet er også å bevare det
opprinnelige stakittet omkring bygningens uteområde.
Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et landbruksasyl i villastil fra 1910-tallet. Bygningen som
rommet "Lukket avd. for mænd" er et sentralt helsehistorisk element i denne helheten, og har dessuten relativt autentiske
eksteriører av høy arkitektonisk kvalitet.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Bygning 6, med paviljongen foran, sett fra sørøst. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Nordfasaden sett fra nordvest. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9901587 Bygg 06 - post 6, Østmarkveien 15
Kompleks 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka

Plantegning 1. etasje.
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