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

2111/Svalbard
Sykehus
Sykehus
Verneklasse 1, fredning
1

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

9901813

Svalbard

1991

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

Omfang

GAB nr

Gnr/Bnr

22722352

22/330

Vern kompleks
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:

Formålet med fredningen er å bevare sykehusanlegget fra 1991 som et særpreget kompaktsykehus for arktiske forhold.
Vernet skal sikre anleggets arkitektur, materialbruk og detaljering.
Longyearbyen sykehus fra 1991 er det hittil siste utviklingstrinnet i en helsehistorisk sammensatt og interessant
virksomhet på Svalbard. Bygningskomplekset danner en særegen kompaktløsning for helsevesenet der også
primærhelsetjeneste inngår, plassert i en arktisk kontekst, og med arkitektonisk formgiving preget av omgivelsene.
Vernet omfatter anleggets eksteriør og deler av interiør. Anbefalt verneområde er vist på kart.

Beskrivelse kulturmiljø
Bakgrunn:
Sykehusdriften på Svalbard har i hovedsak vært i regi av de gruveselskapene som drev med utvinning, og det har i tillegg til i Longyearbyen vært mindre
sykehus i blant annet Kings Bay og Barentsburg. Historien til Longyearbyen sykehus går tilbake til 1913 da en enkel brakke med plass til 16 senger ble
oppført av det amerikanske gruveselskapet The Arctic Coal Company. I 1916 overtok Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS driften og eiendommen.
Sykehusbrakka ble utbedret og utvidet og var en av de få bygningene som stod igjen etter krigens ødeleggelser. Denne bygningen er borte med unntak
for trappa hvor skolebarna samles hver vår for å hilse sola. Det er blitt sagt om sykehusbyggingen i Longyearbyen at den følger endringene i
bebyggelsen ellers. Det eldste sykehuset var nært beliggende for både arbeidere og funksjonærer, mens det nye sykehuset oppført i 1947 ble bygd i
funksjonærenes boligområde. Dette ble tatt av ras i 1953 og en betongbygning ble oppført året etter i nærheten av det gamle hotellet. Betongbygningen
var i bruk fram til 1991 da nåværende sykehus ble tatt i bruk. 1954-bygningen er nå konvertert til bolig. Planarbeidet for nytt sykehus ble startet i 1982,
og endelig byggeprogram forelå i 1989. Bygningen sto ferdig i 1991.
Dagens situasjon:
Sykehusetableringen følger fortsatt endringene i bebyggelsesstrukturen og dagens anlegg inngår i det nye sentrumsfeltet ned mot havneområdet hvor
Kafé Busen, Næringsbygget og det nye hotellet er lokalisert. Her er bygningen plassert i skråningen vest for og parallelt med gangvegen gjennom
sentrumsfeltet. Mandatet for dagens sykehus er å betjene den norske befolkningen på Svalbard, som alt mer har utviklet seg til et familiesamfunn.
Sykehuset skal langt på vei fungere som et helsesenter på fastlandet, med oppgaver også innen primærhelsetjenesten. Samtidig skal det være et
beredskapssykehus for fiskeflåten i havområdet lengst nord.

Eiendomshistorikk
1982: Planarbeidet for et nytt sykehus begynte.
1988: En komité la frem en innstilling med forslag om dagens plassering.
1989: Endelig byggeprogram forelå.
1990: Byggearbeidet påbegynt.
1991: Ferdigstilt.
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Byggnr: 9901813
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Navn: Svalbard
Oppført: 1991

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

Bygningen sett fra nord. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:

HN Universitetssykehuset Nord-Norge HF
22722352
22/330
- 1991
Statens bygge- og eiendomsdirektorat, Distriktskontor
Tromsø
A3 Arkitektkontor AS, Harstad og Finnsnes
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: Arealplan for Longyearbyen med delplan for
Longyearbyen tettsted.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Hovedformen er et to etasjers saltakshus, utvidet med to lavbygg og et frittstående bygg for tekniske funksjoner. Planprinsippet er midkorridor med de
fleste arbeids- og oppholdsrom er lagt mot utsiktsiden og bifunksjoner er lagt mot baksiden. Oppholdsstuer er lagt ut mot hjørnene både i nord og syd. I
første etasje er hovedsaklig tyngre sykehusfunksjoner som operasjon, røntgen og sengeposter. I andre etasje er kontorer, helsestasjon og tannlege mm.
Huset står på søyler over bakken med ramper fra trafikkarealet til inngangene. Bærekonstruksjonene er av betong, yttervegger og tak av tre. I arkitektens
presentasjon av bygningen fremheves det spesielle ved å bygge i arktiske strøk og at permafrost, sterk vind og snødrift krevde spesielle løsninger. Ideen
var å lage et hus ut ifra en enkel og økonomisk grunnform som har i seg noe av den røffe frodigheten man finner i gamle bygninger og konstruksjoner på
Svalbard. Det var også et mål å bryte opp bygningsvolumet for å tilpasse skalaen til omkringliggende bebyggelse. At løsningen også var tidstypisk,
inspirert av postmoderne formgiving, antydes ved forskjellene til senere, mer modernistisk inspirerte statlige byggetiltak i nabolaget.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen ble overlevert fra entreprenøren 8. august 1991.

Vern
Formål:
Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet med fredningen er å bevare sykehusanlegget fra 1991 som et særpreget kompaktsykehus for arktiske forhold.
Vernet skal sikre anleggets arkitektur, materialbruk og detaljering.
Longyearbyen sykehus fra 1991 er det siste utviklingstrinnet i en helsehistorisk sammensatt og interessant virksomhet på
Svalbard. Bygningskomplekset er en kompaktutgave av helsetjenesten plassert i en arktisk kontekst, og med arkitektonisk
formgiving inspirert av omgivelsene. Sykehuset er både tidstypisk som arkitektur men særpreget som institusjonsbygg gitt
av den bredt sammensatte funksjonen.
Vestibylen har spesiell verdi i kraft av tidstypisk utforming og høy arkitektonisk kvalitet.
Vernet omfatter anleggets eksteriør og interiøret i vestibyle/hovedtrapp. Omfang interiørvern er markert på plantegning
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn:
Vestibyle/Hovedtrapp.
Beskrivelse: Vestibylen
sluser de besøkende
videre til de mange ulike
behandlingsfunksjonene
ved sykehuset. Rommet er
preget av tidstypisk design
av høy kvalitet.

Side 1

BYGNING 9901813 Svalbard
Kompleks 9900206 Universitetssykehuset Nord Norge Longyearbyen

Sykehuset fra sør. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Fra pasientstuen. Foto: A3 Arkitekter/Statsbygg

Plantegning 1. etasje.

Detaljtegning av takkonstruksjon.

Vestibylen. Foto: A3 Arkitekter.

Plantegning 2. etasje.
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Snittegning av bygningen.

Side 3

