KOMPLEKS 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

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

Nordland
1804/Bodø
Asyl
Psykiatrisk sykehus
Verneklasse 1, fredning
18
Situasjonskart over Rønvik.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

GAB nr

Gnr/Bnr

9901728

Kløveråsvn. 1

1902 - 1959

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

Omfang

186977513

38/659

9901729

Mellomåsvn. 21

1926

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

186977505

38/659

9901732

Mellomåsvn. 35

1902

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

186977483

38/659

9901741

Thalleveien 33 - "Heimen"

1914

Verneklasse 2, bevaring Eksteriør

186977521

38/659

9902988

Thalleveien 35 A-F

1958 - 1972

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

187087538

38/3

9901744

Thalleveien 36 - barnehage

1939

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

186978137

38/659

9901736

Thalleveien 38 - treningsbolig

1939

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

186978145

38/659

9902989

Thalleveien 42 A-C

1958 - 1972

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

187070953

38/3

Vern kompleks
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Formålet med vernet er å bevare Rønvik som eksempel på et nord-norsk statsasyl fra begynnelsen av 1900-tallet. Vernet
skal sikre eksteriørene og parken fra første byggetrinn som helhetlig anlegg. Det er også et formål å bevare et
representativt utvalg av de bygninger som er blitt oppført mellom første byggetrinn og frem til 1973.
Rønvik asyl har en betydelig symbolverdi som et av de første eksemplene på et statlig engasjement til fordel for regional
utjevning i helsesektoren. Planleggingen, byggingen og driften av et stort asyl så langt nord har en rekke interessante
samfunnshistoriske aspekter, mens selve anlegget har betydelig dokumentasjons- og opplevelsesverdi.
Vernet omfatter det sentrale anlegget fra første byggetrinn, de to fløyene fra 1950-tallet, parkanlegget, bygningene W, K;
boligene U og T, E og F, samt Thalleveien 35 og 42. Anbefalt verneområde er vist på kart.

Side 1

KOMPLEKS 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik
Beskrivelse kulturmiljø
Bakgrunn:
I 1894 sa Stortinget ja til planene om et asyl i Bodø, omtalt som verdens nordligste. Tidligere hadde sinnslidende fra de tre nordligste fylkene ikke hatt
noe tilbud, eller måttet reise sørover til Rotvoll eller Gaustad. Medisinaldirektør Holmboe utarbeidet planene i samarbeid med arkitekt Lars Solberg, mens
Andreas Bugge var byggeleder. Den modellen som ble valgt, å bygge i sluttet firkant med sidekorridorsystem og innbygde forbindelsesganger, hadde
vært brukt på Rotvoll og Eg, og var egentlig foreldet, men ble her bestemt brukt av klimatiske grunner. Oppdelingen av pasientene i kategorier som rolige
syke, voldsomme og urenslige, etc, fulgte også tidligere mønstre, likeså den ambisiøse koblingen til et omfattende gårdsbruk.
Sykehuset ble tatt i bruk i 1902. Det skal ha vært en betydelig stolthet over Rønvik i landsdelen, ikke minst på grunn av den avanserte teknikken under
byggingen, men vannforsyning, belysning og oppvarming imponerte også; asylet fikk f.eks elektrisitet lenge før Bodø by. Slik har anlegget også en
betydelig teknikkhistorisk verdi. Arkitekturen er blitt beskrevet som sveitserstil med jugend-detaljer, men vel så avgjørende for anleggets kvalitet er den
kunstferdige bruken av ulike typer stein, bearbeidingsmåter og formmessige oppbygging av fasadene, trekk som ga Rønvik navnet Marmorpaladset.
Også andre trekk ved de eldste bygningene er verdifulle, for eksempel skifertakene med never fra Russland og de kraftfulle kobbertakrennene.
Parkanlegget som skal ha vært av høy kvalitet, og trolig tiltenkt en vesentlig rolle i terapien.
Det har kontinuerlig tilkommet bygg på Rønvik. I 1914 ble kolonibygningen Heimen oppført og i 1926, lasarettet for tuberkuløse pasienter. I 1939 ble også
et par legeboliger i funkisstil oppført, og ytterligere noen rekkehus frem mot 1970-tallet. To store fløyer fra 1959 ble oppført som en del av en generell
utvidelse og modernisering av hele sykehuset etter krigen. Da ble de fleste eldre interiører også ombygd. De nordligste delene av det eldre anlegget ble
også påbygd med en etasje. Den tyske okkupasjonsmaktens overtakelse av anlegget under krigen utgjør en del av sykehusets kultrhistorie og Trollåsen
nordvest for asylet rommer en mengde minner fra okkupasjonstiden. Like nordøst for det gamle Rønvik er det i etterkrigstiden også blitt bygd ut en rekke
andre institusjoner for psykiatriske formål, blant annet anlegget Mellomåsen.
Dagens situasjon
Nordlandssykehusets psykiatridel på Rønvik ligger litt nord/øst for sentrum av Bodø. Miljøet er fortsatt preget av den opprinnelige parkanlegget sørvest
for hovedbygningene. 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. Gårdsbrukets bygninger står i hovedsak også, men eies av fylkeskommunen. Andre
økonomibygninger, bl.a. kraftstasjonen, er i hovedsak borte. Av bygninger oppført før krigen står de fleste unntatt direktørboligen som ble revet for et par
år siden. Byggeprosjekt for tilbygg til den østligste fløyen er igangsatt.

Eiendomshistorikk
1894: Planleggingen påbegynt iht en kongelig resolusjon.
1902: Rønvik tatt i bruk.
1914: Kolonibygningen Heimen oppført.
1926: Tuberkuloseavdelingen stod ferdig.
1939: Personalboligene U, T og direktørvillaen Q (nå revet) oppført.
1942-45: Okkupasjonsmakten beslagla anlegget.
1949: Bygning S oppført.
1951: Bygning X oppført.
1958: Personalboligene Thalleveien 42 b og c, og Thalleveien 35 a-d oppført.
1959: Ombyggingen av D og G, og tilbyggene E og F ferdig. Bygning R oppført.
1962: Sykehuset fylkeskommunalt.
1971: Thalleveien 41 a-f oppført.
1972: Thalleveien 42a og 35 e-f ferdig.
1980: Mellomåsen ferdig.
2002: Rønvik ble igjen statlig.

Side 2

KOMPLEKS 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik
Verneverdige bygg
Byggnr: 9901728
GAB nr: 186977513
Navn: Kløveråsvn. 1
Oppført: 1902 - 1959

Byggnr: 9901729
GAB nr: 186977505
Navn: Mellomåsvn. 21
Oppført: 1926

Byggnr: 9901732
GAB nr: 186977483
Navn: Mellomåsvn. 35
Oppført: 1902

Byggnr: 9901736
GAB nr: 186978145
Navn: Thalleveien 38 treningsbolig
Oppført: 1939

Byggnr: 9901741
GAB nr: 186977521
Navn: Thalleveien 33 "Heimen"
Oppført: 1914

Byggnr: 9901744
GAB nr: 186978137
Navn: Thalleveien 36 barnehage
Oppført: 1939

Byggnr: 9902988
GAB nr: 187087538
Navn: Thalleveien 35 A-F
Oppført: 1958 - 1972

Byggnr: 9902989
GAB nr: 187070953
Navn: Thalleveien 42 A-C
Oppført: 1958 - 1972

Utomhusanlegg
Elementnr: 1
Elementnavn: Parken
Beskrivelse: Foran
administrasjonsbygningen
var opprinnelig en mindre,
forseggjort park med
fontene og beplantninger,
hovedsaklig tiltenkt
representasjon. Denne ble
senere utvidet og her
finnes nå en god del
planter og trær som
sjeldent finnes så langt
nord.

Side 3

KOMPLEKS 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Forbindelsesgang mellom fløyene. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Luftfoto av Rønvik. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg, etter eldre foto.

En av 1959-fløyene sett fra nordøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 4

BYGNING 9901728 Kløveråsvn. 1
Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

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

HN Nordlandssykehuset HF
186977513
38/659
1902 - 1959
Staten
Lars Solberg /Maurits Sundt-Hansen
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: Reg. plan 1232 21.06.07. Spesialområde
bevaring

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Den sentrale delen av asylet er oppført som et u-formet anlegg, opprinnelig med administrasjon og direktørbolig i midten. Administrasjonsbygningen og
de tre nærmeste bygningene på hver side er oppført i to etasjer, mens de ytre fløyene på hver side opprinnelig bare var i én etasje. Administrasjonsdelen
hadde midtkorridor, mens anlegget ellers hadde sidekorridor, eller - i deler av fløyene - ingen korridor i det hele tatt. En toetasjes økonomibygning, og et
lavere fyrhus, var oppført midt i u-en og ved hjelp av forbindelsesganger i tre delte denne gårdsplassen i to deler, en mer representativ nærmest
administrasjonen, og en mer nyttepreget lenger ut. Bygningene er forbundet med lavere og smalere bygningskropper som gjør det mulig å gå tørrskodd
gjennom anlegget. Samtidig gjør dette anlegget arkitektonisk mindre kompakt. Hovedbygningene har gjennomgående valmtak som er tekket med skifer
på et underlag av dobbel tro og never fra Russland. Kjellerveggene er massive gråsteinsmurer, mens ytterveggene er murt opp med tegl og utvendig
kledt med råkopp av Fauske-marmor, og opprinnelig innvendig kledt med panel. Dekke over kjeller er utført som murte tønnehvelv på ståldragere, mens
etasjeskiller til 2. etasje og til loft er av tre. Taket er et tresperretak. Med noen unntak var det opprinnelig smårutete vinduer (med stålsikring i sprossene).
Bygningens arkitektoniske kvaliteter er i høy grad en funksjon av håndteringen av de ulike steintypene i fasadene.
På slutten av 1940-tallet ble store deler av det eldre anlegget bygd om innvendig, og i 1959 stod to nye treetasjes sykefløyer mot nord ferdig. De lavere
delene av 1902-anlegget fikk da også en ekstra etasje som ble brukt til arbeidsterapi. De nye fløyene fikk tildels også nyttbar sokkeletasje og i den vestre
ble det innredet en festsal. Fløyene fikk også tildels Fauske-marmor, men denne var finslepet. Ellers bygde man også formmessig i viss grad videre på
den opprinnelige arkitekturen med valmtak og sprossevinduer. Det eldre anleggets bruk av kobber i takrennene fikk i de nye fløyene en fortsettelse ved at
kobber ble brukt i heistårnene og som fasadekledning i deler av etasjene. Teakdører og en del andre trekk gjorde det likevel enkelt å se at dette var 1950
-tallsbygninger. 1959-fløyene var basert på det såkalte "vaktsalsprinsippet" (Sidsjömodellen) og var betraktet som foreldet allerede ved innvielsen.
Frem til krigen var denne delen av anlegget omgitt av luftegårder med høye treplank og små paviljonger for opphold i dårlig vær, et par slike paviljonger
eksisterer fortsatt. Foran administrasjonsbygningen var en mindre, forseggjort park med fontene og beplantninger, hovedsaklig tiltenkt representasjon.
Denne ble senere utvidet og her finnes nå en god del planter og trær som sjeldent finnes så langt nord.

Sammendrag bygningshistorie
1894: Planleggingsprosessen begynte.
1902: Første byggetrinn stod ferdig.
1942-45: Okkupasjonsmakten overtar anlegget.
1947-52: Ombygging av deler av anlegget.
1956-59: Ombygging, tilbygging og nybygging av to nye sykefløyer.

Vern
Formål:

Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare kjernedelen av Rønvik som eksempel på et nord-norsk statsasyl fra begynnelsen av 1900-tallet.
Vernet skal sikre eksteriørene og parken fra første byggetrinn som helhetlig anlegg. Det er også en målsetning å bevare
sykefløyene fra 1959 som karakteristiske eksempler på datidens psykiatri-bygninger, men med form- og materialmesssig
tilpasset det gamle asylet. Vernet skal sikre opprinnelig utforming, arkitektur, detaljering og materialbruk for de ulike
byggetrinnene.
Bygningen har både som arkitektur og tidlig eksempel på psykiatrisykehus betydelig kulturhistorisk verdi. Bortsett fra
innvendige endringer og vindusutskifting har bygningsmassen høy grad av autentisitet.
Vernet omfatter hele bygningskompleksets eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9901728 Kløveråsvn. 1
Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

Inngangsparti og trapp 1959-fløy. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Inngangspartiet på 1902-delen. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Sørfasaden til indre bebyggelse. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Aulaen på Rønvik. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9901728 Kløveråsvn. 1
Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

Detalj av hjørne på 1902-bygget.
Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

1902-bygget med forbindelsesgang. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 9901729 Mellomåsvn. 21
Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

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

HN Nordlandssykehuset HF
186977505
38/659
1926
Staten
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Ikke registrert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Lasarett- og tuberkuloseavdelingen er en langstrakt trebygning på nordsiden av Mellomåsveien, symmetrisk plassert foran åpningen inn til
hovedanleggets gårdsplass. Bygningen er i to etasjer, men med en sokkeletasje med god takhøyde. Sokkelen består av pusset mur, mens fasadene har
liggende høvlet og profilert panel. Taket er valmet og tekket med skifer. Kortsiden med hovedinngang og baksiden har originalvinduene i behold,
krysspostvinduer med underinndeling i de nedre rammene. Mot veien er det T-postvinduer, men "snudd på hodet", kanskje for at sengeliggende
pasienter lettere skulle kunne se ut. Deler av interiøret er godt bevart og bygningen som helhet er relativt autentisk.

Sammendrag bygningshistorie
Lasarett- og tuberkuloseavdelingen (fløy K) stod ferdig i 1926, og var dimensjonert for 15 syke. Bygningen ble ominnredet til betjeningsbolig i 1949,
inkludert maler- og skredderverksted i kjelleren.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Lasarettet som en kulturhistorisk verdifull del av det nord-norske statsasylet Rønvik. Vernet skal
sikre opprinnelig utforming, materialbruk og detaljering i eksteriør og interiør.
Tuberkuloseomsorgen på asylene var integrerte deler av helheten og bygninger som Lasarettet har i kraft av dette
betydelig kulturhistorisk verdi. Arkitektonisk har Lasarettet på Rønvik dessuten verdi ved at det slutter opp om anleggets
opprinnelige struktur.
Vernet omfatter eksteriør og interiør.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør
Beskrivelse: Deler av
interiøret er bevart med
opprinnelig planløsning,
materialbruk og detaljer.

Side 1

BYGNING 9901729 Mellomåsvn. 21
Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

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

Plantegning 1. etasje.

Sør- og østfasaden. Merk vinduene. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Fra bak-/nordsiden av bygget. Foto: Leif
Maliks, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9901732 Mellomåsvn. 35
Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

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

HN Nordlandssykehuset HF
186977483
38/659
1902
Staten
Lars Solberg
Helse/pleie
Helse/pleie
Kapell
Regulert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Kapellet er oppført i asylområdets nordøstre del, også med koret i retning nordøst, mens inngangspartiet utgjør et fondmotiv i Mellomåsveien.
Plasseringen litt utenfor asylets kjerneområde skal ha vært en del av "åpen-dørsystemet" som tillot velfungerte pasienter på tilvant måte å gå i kirken på
søndagene. Både i 1903 og 1917 var det også aktuelt å knytte en kirkegård til kapellet, noe asylledelsen motarbeidet på grunn av antatt negative effekter
på pasientene.
Kapellet er oppført i i tre og med konstruksjonen som en del av dekorasjonen, bl.a er de vertikale veggavstiverne benyttet for å dele opp veggene både
utvendig og innvendig. Det er også mulig at hele kapellet ble utført som byggesett av noen av tidens ferdighusfirmaer. Kapellets sveitserstil er typisk for
flere slike kirkelige bygg fra tiden. Bygningen har saltak med halvvalm og stort takutstik tekket med tungeskifer. Et spisst klokketårn er kledd inn med
kobber og dekorert med dragehoder. De er også en del annen kobberdekor på taket. De mindre takene over koret og inngangen danner overganger til
det større taket og er likeledes dekket med skifer. Bygningen har liggende høvlet og profilert panel både innvendig og utvendig, den innvendige kan
opprinnelig ha vært ubehandlet eller brunbeiset men er nå malt lys. Interiøret er relativt autentisk med unntak for koret som under krigen ble revet da
kapellet skal ha blitt brukt som bilverksted.

Sammendrag bygningshistorie
Kapellet sto ferdig i 1903 etter to års byggetid. I 1942-45 var sykehuset og kapellet beslaglagt av okkupasjonsmakten, og kordelen ble da delvis rasert.
Rekonstruksjon skjedde i 1950. Kor og sakristi ble bygd til i 1959.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare kapellet på Rønvik fra 1902 som et helsehistorisk viktig integrert del av et nord-norsk statsasyl fra
begynnelsen av 1900-tallet. Vernet skal sikre opprinnelig utforming, materialbruk og detaljer i eksteriør og interiør.
Kapellene på de eldre helseanleggene var organiske deler av helheten og har i kraft av dette betydelig kulturhistorisk
verdi. Kapellet på Rønvik har også betydelig opplevelsesverdi som del av miljøet, karakteristisk plassert som fondmotiv
ved innkjøringen fra Mellomåsveien..
Vernet omfatter eksteriør og interiør. Anbefalt verneområde er vist på kart.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr: 1
Interiørnavn: Interiør
Beskrivelse: Rønvik kapell
består av et stort høyloftet
skip med galleri over
inngangspartiet i vest og et
mindre kor i øst. Interiøret
er preget av dekorative
konstruktive elementer, og
kirkebenker i sveitserstil.
Vegger og himling er for
øvrig kledd med liggende
profilert panel. Det er tre
høye blyglassvinduer på
hver langside.

Side 1

BYGNING 9901732 Mellomåsvn. 35
Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

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

Kapellet sett fra øst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Kapellets inngangsdører. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Et av kapellets glassmalerier. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Fra alteret mot døra.

Mot alteret. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9901732 Mellomåsvn. 35
Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

Plantegning for kirkerommet.

Interiør. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 9901741 Thalleveien 33 - "Heimen"
Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

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

HN Nordlandssykehuset HF
186977521
38/659
1914
Staten
ark. Wiese-Opsahl
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Ikke registrert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Heimen er oppført i 1914 som koloni, like ved innkjørselen til det egentlige sykehusområdet. Det har en særpreget form og består av to parallellstilte
toetasjes trehus med bratte tak som er forbundet med en smalere midtdel. Konstruksjonen er bindingsverk som utvendig er kledt med
tømmermannspanel. Eksteriør er relativt autentisk og både taktekkingen (tungeskifer), tømmermannspanel og originalvinduer er i behold. Men også den
indre strukturen er nokså autentisk og en del opprinnelige interiørdetaljer slik som dører er bevart. Senere endringer er et verandaparti på sydfasaden,
og en viss gjenbygging ved inngangspartiene på nordsiden. Det er nå også innredet bruksrom i kjelleren. På loftet er det noen små rom som har vært
brukt til beboelse.

Sammendrag bygningshistorie
Kolonibygningen Heimen (fløy W) ble oppført 1914 som avlastningsbolig for velfungerende pasienter og hadde en kvinneside og en mannsside. I den
ene delen av første etasje bodde pleieren og hans familie, i den andre delen var det kjøkken og spisesal. Mellom sovesalene i andre etasje var det et
felles oppholdsrom. I 1941 bodde det 19 pasienter i bygningen. Heimen vurderes som et viktig kulturminne i kraft av dens pedagogiske verdi og
tydelighet. Like ved er det et tidligere likhus, trolig fra 1902, som har vært flyttet flere ganger, og i dag har en redusert autentisitet.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare kolonibygningen Heimen som en kulturhistorisk verdifull del av det nord-norske statsasylet Rønvik.
Vernet skal sikre eksteriør og interiør.
Kolonibygningene på asylene fra tiden omkring århundreskiftet var integrerte deler av helheten og har i kraft av dette
betydelig kulturhistorisk verdi. Heimen på Rønvik har også en betydelig pedagogisk verdi ved at den indre strukturen så
tydelig kan illustrere bygningens tidligere funksjon.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 2, bevaring

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør
Beskrivelse: Deler av
interiøret er bevart med
opprinnelig romstruktur og
bygningsdetaljer, bl.a.
dører. På loftet noen små
rom som har vært brukt til
beboelse.

Side 1

BYGNING 9901741 Thalleveien 33 - "Heimen"
Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

Heimen sett fra sør. Foto: Leif Maliks, LVPH-Forsvarsbygg

Bygningen sett fra nord. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Detalj, vindu. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Rom på loftet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Loft. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
Opphavsrett:
Side 2

BYGNING 9902988 Thalleveien 35 A-F
Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

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

HN Nordlandssykehuset HF
187087538
38/3
1958 - 1972
Staten (byggetrinn 1) og Nordland fylkeskommune
(byggetrinn 2).
Maurits Sundt-Hansen
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Ikke registrert: null
Seks obj. deler tre GAB-nr.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Husrekken Thalleveien 35 ligger like sør for hovedanlegget, nedenfor den opprinnelige parken. Den består av tre toetasjes rekkehus med i alt seks
leiligheter for assistentleger. Husene er oppført i tre, trolig i reisverkskonstruksjon, og kledt med tømmermannspanel. De har saltak med nokså lav vinkel
tekket med skifer. Loftet er ikke nyttbart til beboelse, men kjellerne har full takhøyde. Vinduene er torams med unntak for stuevindu av større
enramsfomat. Inngang er på nordsiden, mens sydsiden har verandaer med dobbeltfløyete verandadører. På tross av enkelte endringer har husrekken et
relativt autentisk eksteriør.

Sammendrag bygningshistorie
I 1958 ble fire assistentlegeboliger i rekkehus (A, B, C og D) oppført. Disse ble komplettert med ytterligere to stykker (E og F) i 1972.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare Rekkehusene Thalleveien 35 A-F som representative eksempler på personalboliger
og viktig del av bygningsmiljøet på Rønvik. Vernet skal sikre opprinnelig utforming. materialbruk og deltaljer i eksteriøret.
Personalboligene på Rønvik fra midten av 1900-tallet er viktige deler av det helhetlige miljøet og har i kraft av dette
betydelig helsehistorisk verdi. Boligene er med sitt lavmelte formspråk karakteristisk for boligene på de større
institusjonene. Thalleveien 35 A-F har dessuten miljøverdi i randsonen av hovedanlegg og park.
Fredningen omfatter bygningenes eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Sørfasadene til boligene sett fra øst. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Sørfasadene sett fra vest. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9901744 Thalleveien 36 - barnehage
Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

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

HN Nordlandssykehuset HF
186978137
38/659
1939

Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Ikke registrert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Thalleveien 36 (U) og 38 (T) er to tilnærmet identiske personalbolig, forskjellene mellom dem skyldes trolig senere tiltak. Bygningene er oppført like ved
hovedanlegget, lett sydvest for fløy B. De er oppført i tre, trolig stående plank, og i to etasjer, med kjeller, med moderat vinkel på saltaket, men uten
beboelig loft. Begge har stue, spisestue og kjøkken i 1. etasje, mens soverommene er i 2. etasje. Bygningene er såkalt "skjørt og bluse-hus", dvs
tidstypiske eneboliger med liggende panel helt eller delvis i 1. etasje og stående, gjerne tømmermannspanel, i 2. Vinduene er torams, med unntak for
stua som har et større enramsvindu, og nordsiden i 2. etasje som har et vindusbånd med mindre enramsvinduer. Nordsiden er også inngangssiden og
har et overbygget inngangspart med lagerrom. Sydsiden har verandaer i to etasjer. Begge bygningene har høy grad av autentisitet i eksteriøret.
Vesentlige deler av materialbruk, slik som panel og takskifer, og detaljering er i behold.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen er oppført 1939 som reservelege- eller forvalterbolig. I senere tid har den fungert som barnehage.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare de to personalbygningene (U og T) som representative eksempler på
personalboliger og del av det helhetlige miljøet på Rønvik. Vernet skal sikre opprinnelig utforming, materialbruk og detaljer
i eksteriøret.
Personalboligene på asylene utgjør fra midten av 1900-tallet viktige deler av det helhetlige miljøet ved sykehuset og har i
kraft av dette betydelig helsehistorisk verdi. Personalboligene U og T på Rønvik har også arkitekturhistorisk verdi som
eksempel på funksjonalistisk arkitektur fra 1930-tallet.
Fredningen omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Bygg U, nå barnehage. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 1

BYGNING 9901744 Thalleveien 36 - barnehage
Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

Detalj fra inngangspartiet. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9901736 Thalleveien 38 - treningsbolig
Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

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

HN Nordlandssykehuset HF
186978145
38/659
1939
Staten
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Ikke registrert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Thalleveien 36 (U) og 38 (T) er to tilnærmet identiske personalbolig, forskjellene mellom dem skyldes trolig senere tiltak. Bygningene er oppført like ved
hovedanlegget, lett sydvest for fløy B. De er oppført i tre, trolig stående plank, og i to etasjer, med kjeller, med moderat vinkel på saltaket, men uten
beboelig loft. Begge har stue, spisestue og kjøkken i 1. etasje, mens soverommene er i 2. etasje. Bygningene er såkalt "skjørt og bluse-hus", dvs
tidstypiske eneboliger med liggende panel helt eller delvis i 1. etasje og stående, gjerne tømmermannspanel, i 2. Vinduene er torams, med unntak for
stua som har et større enramsvindu, og nordsiden i 2. etasje som har et vindusbånd med mindre enramsvinduer. Nordsiden er også inngangssiden og
har et overbygget inngangspart med lagerrom. Sydsiden har verandaer i to etasjer. Begge bygningene har høy grad av autentisitet i eksteriøret.
Vesentlige deler av materialbruk, slik som panel og takskifer, og detaljering er i behold.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen er oppført 1939 som reservelege- eller forvalterbolig. I senere tid har den fungert som treningsbolig.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare de to personalbygningene (U og T) som representative eksempler på
personalboliger og del av det helhetlige miljøet på Rønvik. Vernet skal sikre opprinnelig utforming, materialbruk og detaljer
i eksteriøret.
Personalboligene på asylene ble mot midten av 1900-tallet viktige deler av det helhetlige miljøet ved sykehuset og har i
kraft av dette betydelig helsehistorisk verdi. Personalboligene U og T på Rønvik har også arkitekturhistorisk verdi som
eksempel på funksjonalistisk arkitektur fra 1930-tallet.
Fredningen omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Huset sett fra sørøst. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Sørfasaden. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9901736 Thalleveien 38 - treningsbolig
Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

Sørvest-gavlen på huset. Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9902989 Thalleveien 42 A-C
Kompleks 9900169 Nordlandssykehuset Rønvik

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

HN Nordlandssykehuset HF
187070953
38/3
1958 - 1972
Staten (1. byggetrinn) og Nordland fylkeskommune (2,
byggetrinn).
A.L. Høyer (firma)?
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Ikke registrert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Thalleveien 42 ligger like sørvest for hovedanlegget. Den består av tre toetasjes, rekkehus for tre reserveleger. Husene er oppført i tre, trolig i
reisverkskonstruksjon, og kledt med tømmermannspanel. De har saltak med nokså lav vinkel som er dekket med skifer. Loftet er ikke nyttbart til
beboelse, men kjellerne har full takhøyde. Vinduene er torams med unntak for stuevindu av større enramsfomat. Inngang er på nordsiden, mens
sydsiden har verandaer med dobbeltfløyete verandadører. På tross av en del endringer har husrekken et relativt autentisk eksteriør.

Sammendrag bygningshistorie
I 1958 ble reservelegeboliger i kjedehus (B og C) oppført. Disse ble komplettert med ytterligere ett kjedehus (A) i 1972.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare kjedehusene Thalleveien 42 A-C som helsehistorisk verdifulle deler av Rønvik.
Vernet skal sikre bygningenes arkitektur, materialbruk og detaljering.
Personalboligene på Rønvik ble mot midten av 1900-tallet viktige deler av helheten og har i kraft av dette betydelig
helsehistorisk verdi. Thalleveien 42 A-C har dessuten miljøverdi i overgangen fra hovedanlegg og park.
Fredningen omfatter bygningenes eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Eldre flyfoto av anlegget. Thalleveien 42 et stykke til venstre i bildet. Foto: Leif Maliks,
Sørfasadene til Thalleveien 42. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg. Forsvarsbygg, etter eldre foto.
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