BYGNING 9901588 Bygg 07 - post 7, 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
182064998
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 07, opprinnelig "Lukket avd. for kvinder", ligger øst for, og på linje med det som var mennenes lukkede avdeling. Ellers dannet kvinnes miljø en
trekant der hvor mennenes lå på linje. 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, men som nå har mistet sine
vindusglass. 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 rullestolsrampe med et
inngangsparti i postmoderne stil som gir inntrykk av en vilje til tilpassing mht formspråk. Et nytt trappeparti på kortsiden mot øst er holdt i samme stil.
Interiøret er sterkt preget av ombygginger, men utvendig er preget autentisk, dog betydelig mindre enn parallellbygningen i vest.

Sammendrag bygningshistorie
1919 stod bygningen ferdig som "Lukket avd. for kvinder". Den har senere vært gjenstand for innvendige oppussinger og utskifting av vinduer, og har
også fått to tilbygg i postmoderne stil, det ene tilknyttet en rampe på nordsiden, og den andre på kortsiden mot øst i forbindelse med en rømningsvei fra
2. etasje. Bygningen fungerer også i dag som en lukket avdeling og har en luftegård omgitt med et høyt gjerde. Leskuret i luftegården mangler
vindusglass, i likhet med det ene karnappet.

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 "Lukket 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

Sørfasaden. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Fasadetegning nord.

Side 1

BYGNING 9901588 Bygg 07 - post 7, Østmarkveien 15
Kompleks 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka

Plantegning 1. etasje.

Fasadetegning øst.

Side 2

BYGNING 9901594 Bygg 09 - Opplæringssenteret. 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
182060690
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
B09 ligger lengst nord av pasientbygningene, for enden av en akse som knyttet sammen mennenes bygninger, og ble oppført som "Åpen avd. for mend".
Som de andre pasientbygningene har også denne en parallellbygning i "Åpen avd. for kvinder", lengst nord på området. En forskjell mellom disse to er
likevel at B09 vender baksiden til hovedanlegget, mens B08 på en mer vanlig måte har hovedinngangen mot dette, noe som trolig skyldes hensynet til
solinnslipp. Derigjennom eksponeres også et litt særpreget smijernsrekkverk ned fra havedørene. Til forskjell fra de andre pasientbygningene var de
åpne avdelingene bygd i tre og med en struktur som fornem privatvilla snarere enn som institusjonsbygning, de har for eksempel ikke korridor.
Arkitekturen ligner ellers på mange måter de andre bygningene, med høye valmtak tekket av svart glassert tegl, kobbhus og med elementer som risalitt
og utskytende trappehus på inngangssiden. Det stilmessige preget av nordisk nybarokk, trolig inspirert av trøndersk panelarkitektur, understrekes
ytterligere av de svungne motivene over dør og vindu ved inngangen, de høye tempelgavlene over vinduene i 1. etasje, og den profilerte
tømmermannspanelen. Denne bygningen er den av de opprinnelige pasientbygningene som har best bevarte opprinnelige interiører.

Sammendrag bygningshistorie
Bygg 09 stod ferdig som "Åpen avd. for mænd" i 1919. Det fungerer i dag som opplæringssenter. Bygningen har senere blitt ominnredet og fått skiftet ut
en del vinduer og dører, men vurderes både utvendig og innvendig som relativt autentisk.

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 i eksteriør og interiør.
Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et landbruksasyl i villastil fra 1910-tallet. Bygningen som
rommet "Åpen avd. for mænd" er et sentralt helsehistorisk element i denne helheten, og har dessuten relativt autentiske
eksteriører av høy arkitektonisk kvalitet. Bygningen har høy verdi også som en av de få pasientbygningene der interiøret i
hovedtrekk er bevart.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør .
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Hele
interiøret.
Beskrivelse: Store deler av
interiøret er bevart med
opprinnelig rominndeling
og bygningsdetaljer. En del
nyere overflater.

Side 1

BYGNING 9901594 Bygg 09 - Opplæringssenteret. Østmarkveien 15
Kompleks 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka

Sørfasaden. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Fasadetegning nord.

Oppholdsrom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9901589 Bygg 11 - dagpost, 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
182065080
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
Gartner- og forvalterboligen stod ferdig i 1919, plassert vinkelrett og litt vest for låven. Den er er oppført i en lignende panelarkitektur som
pasientbygningene i tre, men holdt i en noe enklere stil, det er for eksempel uprofilert panel. Bygningen består av et rektangulært hovedvolum i to etasjer,
og med et fremskytende midtparti, en risalitt, mot nord hvor også trappehuset er plassert. Taket er høyt, valmet og tekket med sortglassert tegl. På hver
kortside er det et barokkaktig kobbhus. Panel og omramminger er opprinnelig, men vinduer og dører er utskiftede med enrams vippevinduer og en vanlig
moderne dør. Bortsett fra sistnevnte kan eksteriøret vurderes som autentisk.

Sammendrag bygningshistorie
Bygg 11 er i dag en pasientbygning, men ble oppført i 1919 som gartner - og forvalterbolig. Den er senere blitt ombygd og har fått enrams vippevinduer.

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 "forvalterboligen" er i kraft av sin arkitektur og opprinnelige funksjon et viktig historiefortellende element i denne
helheten.mht. hovedform og materialbruk.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Sørfasaden. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 1

BYGNING 9901595 Bygg 12 - Låve
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
182065196
413/122
- 1919
Trondhjem kommune
Amtene i Søndre og Nordre Trondhjem
Lars Solberg
Helse/pleie
Helse/pleie
Låve
Regulert: R436: Bestemmelser til reguleringsplan for SørTrøndelag psykiatriske sykehus, Østmarka, med tilliggende
boligområder, barnehage, friområde og off. vegsystem

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Landbruksbygningene i den sørlige delen av sykehusområdet er oppført der hvor tidligere gårdsbruket Spandet lå, og asylet ble til å begynne med også
kalt spandet. Låven ble oppført i 1919 og minner til stilen om en låve på et litt større trondersk gårdstun. Det er en vinkelbygningf og har et toetasjes
hovedvolum i nord-sydlig retning. 1. etasje er i pusset og hvitmalt mur og buede støpejernsvinduer har åpenbart fungert som fjøs/stall. På baksiden (mot
nord) har den også en sokkeletasje i naturstein og med en hvelvet åpning fra gjødselskjelleren. 2. etasje er kledt med enkel, uprofilert og rødmalt
tømmermanspanel, og taket - et vanlig saltak - er tekket med røde enkeltkrums takpanner. Den mer representative delen av låven vender mot vest og
sykehusets adkomst. Her er det også en del funksjonelle elementer som er gitt en dekorativ utforming, blant annet den buede innkjørselen til høylåven og
et klokketårn.

Sammendrag bygningshistorie
Bygg 12 ble oppført som låve i 1919 og har til dels samme funksjon i dag.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Nordgavlen. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Formålet med fredningen er å bevare bygningen som en viktig del av Østmarka som tidstypisk paviljongasyl fra 1910tallet. Vernet skal sikre låvebygningens arkitektur, opprinnelig materialbruk og detaljering.
Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et landbruksasyl i villastil fra 1910-tallet. Den nære og
pedagogisk tydelige forbindelsen mellom driftsbygninger og asyl er et sentralt element i denne helheten, og det er på et
nasjonalt nivå sjelden at nærheten mellom asyl og jordbruk er opprettholdt. Låven har dessuten autentiske eksteriører av
tidstypisk slag og har betydelig miljøverdi.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Plantegning bygning 12.

Side 1

BYGNING 9901590 Bygg 13 - Grisehus
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
182065099
413/122
- 1919
Trondhjem kommune
Amtene i Søndre og Nordre Trondhjem
Lars Solberg
Helse/pleie
Helse/pleie
Driftsbygning
Regulert: R436: Bestemmelser til reguleringsplan for SørTrøndelag psykiatriske sykehus, Østmarka, med tilliggende
boligområder, barnehage, friområde og off. vegsystem

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Grisehuset er et langstrakt, énetasjes grovpusset murhus som ligger like nordøst for låven. Bygningen har saltak tekket med enkeltkrums takpanner.
Fasaden antas å være endret siden det fungerte som grisehus.

Sammendrag bygningshistorie
Grisehuset ble oppført 1919 samtidig med første bygetrinn.

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 det gamle grisehusets arkitektoniske uttrykk og opprinnelige materialbruk.
Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et landbruksasyl i villastil fra 1910-tallet. Den nære og
pedagogisk tydelige forbindelsen mellom driftsbygninger og asyl er et sentralt element i denne helheten, og det er på et
nasjonalt nivå sjelden at nærheten mellom asyl og jordbruk er opprettholdt. Grisehold var en vesentlig del av asylenes
økonomiske regnskap.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Grisehuset. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9901600 Bygg 19 - Stabbur 1, 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
182065137
413/122

Helse/pleie
Helse/pleie
Stabbur
Regulert: R436: Bestemmelser til reguleringsplan for SørTrøndelag psykiatriske sykehus, Østmarka, med tilliggende
boligområder, barnehage, friområde og off. vegsys

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Stabburet ligger like sør for låvebygningen (ytterligere et stabbur ligger like sør for dette). Det er et svært enkelt rødmalt stabbur, kledt med liggende
høvlet og profilert panel og med et litt slakt saltak tekket med skifer. Et par smårutete hvitmalte vinduer i liggende format danner dekoren sammen med
en inntrukket 1. etasje ved inngangen. En kunstferdig laget steintrapp fører opp til stabburet.

Sammendrag bygningshistorie
Bygning 19 som er et enkelt stabbur, kan ha blitt oppført i 1919, men er eventuelt også rester fra det tidligere gårdsbruket Spandet.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare stabburet som en viktig del av Østmarka som tidstypisk paviljongasyl fra 1910-tallet.
Vernet skal sikre bygninger arkitektur, opprinnelig materialbruk og detaljering.
Østmarka er helsehistorisk viktig som et godt bevart eksempel på et landbruksasyl i villastil fra 1910-tallet. Den nære og
pedagogisk tydelige forbindelsen mellom driftsbygninger og asyl er et sentralt element i denne helheten, og det er på et
nasjonalt nivå sjelden at nærheten mellom asyl og jordbruk er opprettholdt. Stabburet har dessuten autentiske eksteriører
av tidstypisk slag.
Vernet omfatter bygningens eksteriør. Omfanget fremgår av kart.
Verneklasse 1, fredning

Stabburet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning stabbur I.

Side 1

BYGNING 9902710 Bygg 20 - Stabbur 2, 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
182065188
413/122

Helse/pleie
Helse/pleie
Stabbur
Ikke registrert: R436: Bestemmelser til reguleringsplan for
Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus, Østmarka, med
tilliggende boligområder, barnehage, friområde og off.
vegsystem.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Stabburet ligger sør for låvebygningen (ytterligere et stabbur ligger mellom dette og låven). Det er en rødmalt bygning med saltak og holdt i sveiserstil, 2.
etasje er utkraget på langsidene. Taket er tekket med skifer. Ytterveggene er kledt med liggende høvlet og profilert panel, Stabburet har flere dekorative
elementer som hovedsaklig er konsentrert til inngangssiden, blant annet et femkantete sprossevindu, en hvitmalt bård og et forseggjort lite tak over
inngangen. En kunstferdig laget steintrapp fører opp til to dekorative inngangsdører. Stabburet stå nå på noen stålrør.

Sammendrag bygningshistorie
Bygning 20 som er et stabbur, kan ha blitt oppført i 1919, men er eventuelt også rester fra det tidligere gårdsbruket Spandet.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare stabburet som en viktig del av Østmarka som tidstypisk paviljongasyl fra 1910-tallet.
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 nære og
pedagogisk tydelige forbindelsen mellom driftsbygninger og asyl er et sentralt element i denne helheten, og det er på et
nasjonalt nivå sjelden at nærheten mellom asyl og jordbruk er opprettholdt. Stabburet har dessuten autentiske eksteriører
av tidstypisk slag.
Vernet omfatter bygningens eksteriør. Omfanget fremgår av kart.
Verneklasse 1, fredning

Stabburet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning stabbur II.

Side 1

BYGNING 9901602 Bygg 22 - Gamle økonomibygget
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
182065072
413/122
- 1919
Trondhjem kommune
Amtene i Søndre og Nordre Trondhjem
Lars Solberg
Helse/pleie
Helse/pleie
Produksjonslokale
Regulert: R436: Bestemmelser til reguleringsplan for SørTrøndelag psykiatriske sykehus, Østmarka, med tilliggende
boligområder, barnehage, friområde og off. vegsystem.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Det gamle økonomibygget i mur er et av av de mest særpregde bygningene på Østmarka. Med fire etasjers høyde, et høyt tak med sortglassert
teglpanner og et (tørke-)tårn med spir på baksiden gir det inntrykk av en befestet borg. Bygningen har en komplisert struktur, og består egentlig av to
sidevolumer som flankerer et midtvolum. Midtvolumet har mansardtak og skyter høyere opp. De valmede partiene av dette taket går på en intrikat måte
over i sidevolumenes langsider. Sammen med administrasjonsbygningen danner økonomibygningen også en formell, symmetrisk plass. Til utformingen
hørte opprinnelig også et fyrhus på vestsiden. Dette ble revet for noen år siden og det ble da oppført en bygning på omtrent samme sted i delvis mur,
delvis tre, for teknisk avdeling. Økonomibygningen ble totalrehabilitert for kort tid siden og det er i dag svært lite igjen av originaldetaljer innvendig, de
nyinnsatte vinduene har falske sprosser. Opprinnelig var det funksjoner som vaskeri, bakeri og kjøkken og smie i bygningen, og noen personalboliger
høyere opp i etasjene. I dag er det i hovedsak kontorer, men det ble innredet café i det gamle kjøkkenet for et par år siden.

Sammendrag bygningshistorie
Økonomibygningen stod ferdig i 1919. For få år siden ble fyrhuset på vestsiden revet og ny teknisk avdeling bygget til. Omtrent samtidig ble
økonomibygningen totalrehabilitert.

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
økonomibygningen er et sentralt helsehistorisk element i denne helheten, og har eksteriører av høy arkitektonisk kvalitet.
Vernet omfatter den eldste bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Økonomibygget sett fra sør. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Fra interiøret. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9901602 Bygg 22 - Gamle økonomibygget
Kompleks 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9901604 Bygg 23 - Bårehuset
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
182065129
413/122
- 1919
Trondhjem kommune
Amtene i Søndre og Nordre Trondhjem
Lars Solberg
Helse/pleie
Helse/pleie
Kapell
Regulert: R436: Bestemmelser til reguleringsplan for SørTrøndelag psykiatriske sykehus, Østmarka, med tilliggende
boligområder, barnehage, friområde og off. vegsystem.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bårehuset er en liten trebygning like nord for den gamle økonomibygningen, og symmetrisk plassert i forhold til denne. Bygningens plan er T-formet,
eventuelt for at dette minner om et kors, men er ikke øst-vestorientert slik hus med religiøse funksjoner ofte er. Inngangspartiet på den smale kortsiden er
klart klassiserende med tempelgavl og pardører med antikkiserende dekor på omrammingen. På langsidene har kapellet hvert sitt tredelte vindu med
buet overdel. Fasadene har høvlet og profilert tømmermannspanel, og taket taket er tekket med sortglasserte teglpanner. Den indre bredere delen av
bygningen ble tidliger brukt til obduksjoner, men det er i dag ingen vesentlige spor av denne virksomheten. Bygningen har stor grad av autentisitet i
eksteriøret.

Sammendrag bygningshistorie
Bårehuset - opprinnelig kalt "likkapellet" - ble oppført 1919 nord for økonomibygningen og lå da i anleggets periferi. Senere utbygging av søsterhjem og
boliger har gjort at den nå ligger relativt sentralt. Til det ytre er bygningen uendret, men funksjonene er helt endret. Til frem på 1960-tallet ble bygningen
benyttet som både obduksjonsrom og som likkapell. Begge disse funksjonene er nå borte.

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. Det gamle
"likkapellet" (nå "bårehuset") er et sentralt helsehistorisk element i denne helheten, og har dessuten relativt autentiske
eksteriører av høy arkitektonisk kvalitet.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør.
Verneklasse 1, fredning

Bårehuset mot sør. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Inngangspartiet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9901604 Bygg 23 - Bårehuset
Kompleks 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka

Plantegning av kapell/bårehus.

Side 2

BYGNING 9901603 Bygg 30 - Villa Kringsjå. 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
182060739
413/122
Ukjent.
Ukjent.
Helse/pleie
Hytte/sommerbolig
Regulert: R436: Bestemmelser til reguleringsplan for SørTrøndelag psykiatriske sykehus, Østmarka, med tilliggende
boligområder, barnehage, friområde og off. vegsystem.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Villa Kringsjå er et lite 1,5-etasjes trehus i det norddøstlige hjørnet av sykehusområdet. Opprinnelig er det trolig et sommerhus, og det antas - utfra stilen
- å være fra 1890-tallet. Sykehuset har brukt bygningen som et tilleggsareal, og vevstue har vært nevnt. Bygningen er et nett lite sveitserstilshus med
stort saltak, tekket med skifer, og løvsagsdekor i gavlspissen. Fasadene har liggende profilert panel, T-postvinduer med smårutedekor i den øvre
rammen, og en liten veranda med buedekor. Bygningen ytre er meget autentisk, og det har også betydelige miljøverdier der hvor det ligger.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen antas å være oppført som sommerhus på 1890-tallet. Det har etter 1919 blitt overtatt og brukt av sykehuset.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare Villa Kringsjå som en naturlig 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. Eldre
bygninger, slik som Villa Kringsjå, fikk ofte nye funksjoner i de klassiske asylene og ble deler av helheten. Bygningen er
dessuten svært autentisk.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Kringsjå sett fra sørvest. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 1

BYGNING 9901607 Bygg 31 - 35 - Fem lysthus, 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
182060712
413/122
- 1919
Trondhjem kommune
Amtene i Søndre og Nordre Trondhjem
Lars Solberg
Helse/pleie
Helse/pleie
Leskur
Regulert: R436: Bestemmelser til reguleringsplan for SørTrøndelag psykiatriske sykehus, Østmarka, med tilliggende
boligområder, barnehage, friområde og off. vegsystem.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
De fem små rektangulære paviljongene/leskurene på Østmarka var opprinnelig tilknyttet hver lukket og halvåpen avdeling - altså fire i alt - og den femte (i
nordøst) var kanskje en fellespaviljong for de åpne avdelingene. Det er uansett uvanlig at så mange av disse leskurene er bevart, og Østmarka er i så
måte enestående i norsk målestokk. Troen på den friske luftens helbredende virkning var stor i den perioden da asylene ble oppført, og leskurene var
således ikke å oppfatte som en luksus eller som "lysthus". Som arkitektur betraktet er de med sine smårutete vinduer og valmtak små og enklere
varianter av pasintbygningene. Alle bygningene har høy grad av autentisitet, men i leskuret i "lukket avdeling" er glasset fjernet. Leskuret lengst i nord
skiller seg fra de andre ved en enklere utforming.

Sammendrag bygningshistorie
Alle de fem leskurene på sykehuset antas å være ferdistilt i 1919 sammen med første byggetrinn. Unntatt skuret ved tidligere "Lukket avd. for kvinder"
har de også fortsatt de smårutete vinduene bevart.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare lysthusene/leskurene som viktige deler av Østmarka som tidstypisk paviljongasyl fra
1910-tallet. 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. De opprinnelige
leskurene/lysthusene er sentrale helsehistoriske elementer i denne helheten, og speiler tidens veldige opptatthet av frisk
luft. De har dessuten autentiske eksteriører av høy arkitektonisk kvalitet.
Vernet omfatter bygningenes eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Lysthus ved naturstien. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Lysthus ved post 4. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9901607 Bygg 31 - 35 - Fem lysthus, Østmarkveien 15
Kompleks 9900164 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Østmarka

Fasade mot nord.

Fasade mot øst.

Plantegning lysthus.

Side 2

