KOMPLEKS 9900124 Stord sjukehus

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

Hordaland
1221/Stord, 1222/Fitjar
Sykehus
Sykehus
Verneklasse 1, fredning
24

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

GAB nr

Gnr/Bnr

9901312

Adm/Furuly

1908

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

Omfang

9645276

27/86

9902956

Bolig A

1970

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

174048614

27/506

9901324

Bolig C

1970

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

174048622

27/86,506,526

9901326

Bolig D

1970

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

174048622

27/86,506,526

9901327

Bolig E

1970

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

174048622

27/86,506,526

9901328

Bolig F

1970

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Utomhus

174048622

27/86,506,526

9902957

Hybelblokk bygg K

1969

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

174048738

27/586

9901316

Overlegebolig B

1970

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

174048630

27/86

9901313

Stord sjukehus

1967 - 1970

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

9645276

27/86

9901330

Søsterheim blokk G

1969

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

174048754

27/588

9901331

Søsterheim blokk H

1969

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

174048746

27/588

9901319

Tekn. Inst. 1

1908 - 1970

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

174048576

27/86

Vern kompleks
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Formålet er å bevare Stord sjukehus som et helsehistorisk og arkitekturhistorisk viktig anlegg med stor tidsdybde. Vernet
skal både sikre de bevarte delene av Furuly helseheim med gjenværende parkområde, hovedbygget, teknisk sentral og
personalboliger fra 1970.
Park- /uteområde skal bevares og forvaltes som en helhet og den visuelle og funksjonelle sammenhengen med vernete
deler av sykehusanlegget skal opprettholdes. Vernet skal sikre bygninger, park/hageanlegg og deres innbyrdes
sammenheng og opprettholde opprinnelig materialbruk, dekker, vegetasjon/beplantning samt kulturhistoriske verdier
knyttet til anlegget som helhet.
Stord sykehus har som helhet betydelig arkitektur- og helsehistorisk verdi. Sykehuset har i norsk sammenheng en
særpreget helsehistorisk bakgrunn som helseheim basert på naturlegemetoder inspirert av Dr. Kneip i Tyskland tidlig i
forrige århundre. Disse delene av anlegget er med tidstypisk nyklassisistisk og dels funksjonalistisk preget arkitektur, godt
bevarte eksempler på byggefaser i en privat helseinstitusjon fra tiden omkring 1910 og 1930. Byggetrinn et 1969/1970 er
et representativt eksempel på etterkrigstidens helhetlige utbygging av tredelte lokalsykehus med personalboliger. Denne
fasen i sykehusets historie har samtidig et særpreget og konsekvent formspråk og materialbruk som er unik i norsk
sykehusarkitektur i perioden. Til tross for senere endringer har både deler av den tidligere helseheimen og utbyggingen i
1970 høy grad av autentisitet i helhet og detaljer som både er tidstypiske og dels unike for sykehusets ulike
byggeperioder. Anlegget representerer som helhet vesentlige kulturhistoriske verdier både i kraft av sin arkitektur og som
karakteristisk eksempel på sykehusanlegg fra 1960/70-tallet.
Vernet omfatter nåværende administrasjonsbygg fra 1908 (tidl. Furly helseheim), vaskeri/trafobygg fra 1908/1930,
hovedbygg 1970, teknisk sentral 1970, personalboliger A, B, C, D, E F, G, H, K 1970 samt gjenværende deler av eldre
parkanlegg og uteområde mellom boliger og ulike deler av sykehusanlegget. Avgrensing av parkanlegg og uteområde er
inntegnet på kart.

Side 1

KOMPLEKS 9900124 Stord sjukehus
Beskrivelse kulturmiljø
- Bakgrunn
Stord sjukehus har sin historie tilbake til Furuly Helseheim som ble grunnlagt naturlegen Ole Olvik i 1908. Olvik hadde mye av tankene sine fra den tyske
naturlegen Kneip. Da Olvik døde i 1924 ble institusjonen omgjort til aksjeselskapet A/S Furuly Helseheim. Da revmatismesykehuset i Haugesund kom i
drift på slutten av 50-tallet falt mye av grunnlaget for driften bort. Sykehuset ble utvidet med røntgenavdeling og laboratorium i 1958. I 1959 ble driften
overtatt av Stord kommunen og Hordaland fylke med planer om videre utbygging til tredelt lokalsykehus for Sunnhordland.
Sykehuset var det tredje og største av de tredelte distriktssykehusene som ble bygget i Hordaland etter krigen. Etter arkitektkonkurranse i 1962 startet
byggingen i 1966 og hele anlegget ble tatt i bruk i 1970. Arkitekter er Anna og Jostein Molden ark MNAL, og anlegget fikk Houens Fonds diplom for god
arkitektur i 1975. Sykehuset er typisk for mange av etterkrigstidens sykehus mht organisering og funksjonsdeling, men også særegent i terrengtilpasning
og volumbehandling. Sykehuset består i hovedsak av en blokk med sengeavdelinger og en lavere del med behandlingsavdelinger. Anlegget er bygget
sammen med bygget fra det opprinnelige Furuly Helseheim. Ved siden av selve sykehusbygningen består anlegget av en rekke personalboliger oppført
omkring 1970. Disse er viktige deler av det helhetlige miljøet, og viser den karakteristiske situasjonen ved sykehussamfunnet med differensiering mellom
legeboliger (eneboliger og rekkehus), søsterhjem og elevboliger (leiligheter og hybelhus).
- Dagens situasjon
Sykehuset ligger i sørvendt kupert parkområde med utsikt mot øst, sør og nord.
Nybygg er koblet til eldre deler med korridor i glass og betong. Legeboliger (villaer, rekkehus) og øvrige personalboliger (lavblokker) er bygget i
randsonen av sykehusområdet. Anlegget er gjennomført helhetlig i utforming og materialbruk med nennsom tilpassning til terreng og eksisterende
vegetasjon med eldre blandet løv- og furuskog. Sykehuset er for en stor del godt bevart mht materialbruk og utforming. Hovedbygget utvidet mot sør i
1999 med bl.a. ny operasjonsavdeling. Nybygg for Stord DPS ferdigstilt i 2004 på nordlige del av sykehustomta.

Eiendomshistorikk
1908 første bygg med kurbad gym.sal og pasientrom samt en styrerbolig, opparbeiding av park og frukthage
1909 offiselt åpnet, byggestart kontorbygg i to etg. med 32 senger
1910 bygging kurhotell i tre etg, med matsal og 53 senger
1925 kurhotellet nedbrent
ca 1930 vaskeribygget utvidet, nytt fyrhus
1958 nybygg med røntgenavdeling og laboratorium
1962 arkitektkonkurranse for utvidelse til tredelt lokalsykehus vunnet av Anna og Jostein Molden
1964 oppstart prosjektering
1967 byggestart nytt sykehus
1970 nytt sykehus ferdigstilt
1999 ny fløy mot sør
2004 Stord DPS bygget nord for sykehuset.

Side 2

KOMPLEKS 9900124 Stord sjukehus
Verneverdige bygg
Byggnr: 9901312
GAB nr: 9645276
Navn: Adm/Furuly
Oppført: 1908

Byggnr: 9901313
GAB nr: 9645276
Navn: Stord sjukehus
Oppført: 1967 - 1970

Byggnr: 9901316
GAB nr: 174048630
Navn: Overlegebolig B
Oppført: 1970

Byggnr: 9901319
GAB nr: 174048576
Navn: Tekn. Inst. 1
Oppført: 1908 - 1970

Byggnr: 9901324
GAB nr: 174048622
Navn: Bolig C
Oppført: 1970

Byggnr: 9901326
GAB nr: 174048622
Navn: Bolig D
Oppført: 1970

Byggnr: 9901327
GAB nr: 174048622
Navn: Bolig E
Oppført: 1970

Byggnr: 9901328
GAB nr: 174048622
Navn: Bolig F
Oppført: 1970

Byggnr: 9901330
GAB nr: 174048754
Navn: Søsterheim blokk G
Oppført: 1969

Byggnr: 9901331
GAB nr: 174048746
Navn: Søsterheim blokk H
Oppført: 1969

Side 3

KOMPLEKS 9900124 Stord sjukehus
Byggnr: 9902956
GAB nr: 174048614
Navn: Bolig A
Oppført: 1970

Byggnr: 9902957
GAB nr: 174048738
Navn: Hybelblokk bygg K
Oppført: 1969

Stord sjukehus, hovedbygg Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 4

BYGNING 9901312 Adm/Furuly
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

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

HV Helse Fonna HF
9645276
27/86
1908
Ole Olvik/Furuly Helseheim
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
To etg. med en etasjes sidevolum, liggende panel. Helvalmet tak med tungeskifer. Hvitmalt med rikt detaljert gesims, listverk, hjørnelisener, inngangsparti
med søylebåret baldakin, Torams stående sprossedelte rektangulære vinduer.

Sammendrag bygningshistorie
Opprinnelig etablert som privat helsehjem. Furuly var det andre helsehjemmet i landet grunnlagt på naturlegeprinsippet inspirert av dr. Kneipps
behandlingsmetoder med stor vekt på hydroterapi og diett. Furuly ble bygget ut med bl.a. kurhotell som brant i 1925. Ny behandlinsgvadeling med
røntgen sto ferdig i 1958. Helseheimen ble overatt til fylket og kommunen i året etter som ledd i planer om fullt utbygget tredelt lokalsykehus.

Bygningshistorikk
1908

Furuly helseheim åpnet

1909

Kontorbygg

1924

Furuly Helseheim AS stiftet

1925

Kurhotellet brant

1958

Tilbygget mot sør med et to-etasjes murbygg med behandlingsavdeling og røntgen. Første skritt i utbygging til tredelt lokalsykehus
Kurhotell ferdig
Utvidelse vaskeribygning og fyrhus

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare administrasjonsbygget fra 1908, det tidligere Furuly helseheim, som helsehistorisk viktig eksempel
på privatdrevet kurhjem fra det tidlige 20.århundre. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige eksteriør med senere
endringer. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, gjenværende
opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Furuly er viktig som eksempel på privat helseanlegg tuftet på alternative behandlingsmetoder fra tiden kort etter 1900.
Bygget er typisk eksempel på nyklassisistisk panelarkitektur fra perioden med høy grad av detaljering. Senere utvidelser
viderefører formspråk, dimensjoner og materialbruk og gir bygget et helhetlig preg. Bygningen inngår som et vesentlig og
selvstendig historiefortellende element i et sammensatt sykehusanlegg fra ulike perioder og har betydelig kultrhistorisk
verdi.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9901312 Adm/Furuly
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Bygningen sett fra sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Eldste delen sett fra øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 2. etasje.

Side 2

BYGNING 9902956 Bolig A
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

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

HV Helse Fonna HF
174048614
27/506
- 1970
Hordaland fylke
Anna og Jostein Molden
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Regulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Enebolig i halvannen etasje i delvis skrånende terreng. Fasade i slemmet hvitmalt tegl, kraftig utkragende takskjegg over inntrukket bjelkeverk, flatt tak.
Hovedsaklig horisontale vinduer og vindusfelt, omramming i lakkert/beiset treverk inntrukket fra murliv. Veranda mot sør 2. etg.

Sammendrag bygningshistorie
Reist som frittliggende overlegebolig som del av nybygget Stord fylkessjukehus i 1970.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare legebolig A som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra perioden.
Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen
så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Bolig A har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord sjukehus
i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er
bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket
formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy auttentisitet mht
opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved
sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Enebolig A fra inngangssiden. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Boligen sett fra nedsiden. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9902956 Bolig A
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Plantegning kjeller.

Plantegning Bolig A.

Bolig A mot nordvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9901324 Bolig C
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

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

HV Helse Fonna HF
174048622
27/86,506,526
- 1970
Hordaland fylke
Anna og Jostein Molden
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Regulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Kjedete eneboliger (C-F) i en etasje, delvis over kjeller, plasstøpt armert betong. Bolig C ligger lengst vest i rekken av boliger. Fasadene er upusset,
umalt, med mønster etter liggende forskaling. Utkragende takskjegg over inntrukket bjelkeverk, flatt tak. Hovedsaklig horisontale vinduer og vindusfelt,
omramming i lakkert/beiset treverk inntrukket fra murliv, terasse mot sør. Åpen bod ved hver hovedinngang, støpt upusset betong, liggende forskaling,
tekket med bølgeeternitt.

Sammendrag bygningshistorie
Reist som kjedet enebolig som del av nybygget Stord fylkessjukehus i 1970.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare bolig C som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra perioden. Vernet
skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som
fasadeløsning, rominndeling, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Bolig C-F har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord
sjukehus i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er
bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket
formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy auttentisitet mht.
opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved
sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden. Bolig C har høy autentitiset også i interiøret.
Vernet omfatter bygningens eksteriør m/utebod samt interiør.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Interiør, hele
Beskrivelse: Opprinnelige
romforhold, delvis endrete
flater. Hovedsaklig hvitmalt
glassfiberstrie på vegger,
nyere lyst gulvbelegg, dørog vindusomramminger i
oljet/lakkert furu, himlinger
oljet/lakkert furu. Liggende
furupanel underkant
sørvindu stue. Nyere
kjøkkeninnredning.

Side 1

BYGNING 9901324 Bolig C
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Fra stue, bakside peis og takvindu. Foto: Helse
Fonna HF

Bolig C. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Interiør, skyvedør mot kjøkken. Foto: Helse Fonna HF

Plantegning boligene C-F. Interiørvern markert med blå skravur på bolig C.

Foto: Helse Fonna HF

Fra stue mot vindfang. Foto: Helse
Fonna HF
Side 2

BYGNING 9901326 Bolig D
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

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

HV Helse Fonna HF
174048622
27/86,506,526
- 1970
Hordaland fylke
Anna og Jostein Molden
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Regulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Kjedet enebolig i en etasje, delvis over kjeller, plasstøpt armert betong, upusset, umalt, liggende forskaling. Utkragende takskjegg over inntrukket
bjelkeverk, flatt tak. Hovedsaklig horisontale vinduer og vindusfelt, omramming i lakkert/beiset treverk inntrukket fra murliv, terasse mot sør. Åpen bod
ved hver hovedinngang, støpt upusset betong, liggende forskaling, tekket med bølgeeternitt.

Sammendrag bygningshistorie
Reist som kjedet enebolig som del av nybygget Stord fylkessjukehus i 1970.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare bolig D som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra perioden. Vernet
skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som
fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Bolig C-F har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord
sjukehus i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er
bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket
formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy autentisitet mht.
opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved
sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden.
Vernet omfatter bygningens eksteriør m/utebod.
Verneklasse 1, fredning

Bolig D inngangsparti Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg. Opphavsrett:

Interiøreksempel fra bolig D. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9901327 Bolig E
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

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

HV Helse Fonna HF
174048622
27/86,506,526
- 1970
Hordaland fylke
Anna og Jostein Molden
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Regulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Kjedet enebolig i en etasje, delvis over kjeller, plasstøpt armert betong, upusset, umalt, liggende forskaling. Utkragende takskjegg over inntrukket
bjelkeverk, flatt tak. Hovedsaklig horisontale vinduer og vindusfelt, omramming i lakkert/beiset treverk inntrukket fra murliv, terasse mot sør. Åpen bod
ved hver hovedinngang, støpt upusset betong, liggende forskaling, tekket med bølgeeternitt.

Sammendrag bygningshistorie
Reist som kjedet enebolig som del av nybygget Stord fylkessjukehus i 1970.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare bolig E som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra perioden. Vernet
skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som
fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater inne og ute skal opprettholdes.
Bolig C-F har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord
sjukehus i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er
bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket
formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy autentisitet mht
opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved
sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden..
Vernet omfatter bygningens eksteriør med utebod.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Bolig E
interiør
Beskrivelse: Opprinnelige
romforhold, delvis endrete
flater. Hovedsaklig hvitmalt
glassfiberstrie på vegger,
nyere lyst gulvbelegg, dørog vindusomramminger i
oljet/lakkert furu, himlinger
oljet/lakkert furu, kalkbeiset
i stue. Liggende furupanel
underkant sørvindu stue.
Nyere kjøkkeninnredning.

Side 1

BYGNING 9901327 Bolig E
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Bolig E. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning boligene C-F.

Side 2

BYGNING 9901328 Bolig F
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

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

HV Helse Fonna HF
174048622
27/86,506,526
- 1970
Hordaland fylke
Anna og Jostein Molden
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Ikke registrert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Kjedet enebolig i en etasje, delvis over kjeller, plasstøpt armert betong, upusset, umalt, liggende forskaling. Utkragende takskjegg over inntrukket
bjelkeverk, flatt tak. Hovedsaklig horisontale vinduer og vindusfelt, omramming i lakkert/beiset treverk inntrukket fra murliv, terasse mot sør. Åpen bod
ved hver hovedinngang, støpt upusset betong, liggende forskaling, tekket med bølgeeternitt.

Sammendrag bygningshistorie
Reist som kjedet enebolig som del av nybygget Stord fylkessjukehus i 1970.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare bolig F som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra perioden. Vernet
skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som
fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Bolig C-F har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord
sjukehus i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er
bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket
formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy autentisitet mht
opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved
sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden.
Vernet omfatter bygningens eksteriør m/utebod.
Verneklasse 1, fredning

Bolig F. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning boligene C-F. Interiørvern markert med blå skravur på bolig C.

Side 1

BYGNING 9902957 Hybelblokk bygg K
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

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

HV Helse Fonna HF
174048738
27/586
1969
Hordaland fylke
Anna og Jostein Molden
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Regulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Treetasjes boligblokk med frittliggende to etasjes sidebygg knyttet sammen med gangbro. Hybler i hovedvolum, fellesstue m.m. i sidevolum. Plasstøpt
armert betong, upusset, umalt, systemforskaling. Hovedfasader med horisontale vindusfelt i fulle bredden over brystning med brune plater, svart listverk.
Midtparti med dypere volum. Verandaer mot vest.

Sammendrag bygningshistorie
Reist som hybelbygg som del av nybygget Stord fylkessjukehus i 1970.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare boligblokk K som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra perioden.
Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen
så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Hybelblokken K har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord
sjukehus i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er
bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket
formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy autentisitet mht
opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved
sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden.
Vernet omfatter eksteriøret, interiøret i trapperom i hovedbygg og interiøret i peisestue og fellesrom i sidefløy.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Trappehus 1.,
2., 3., etasje
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Fellesrom
sidebygg
Beskrivelse: Peisestue
med gulv i to nivåer.
Vegger med liggende
furupanel, peis i murt tegl
med brede fuger. Gulv lys
grå linoleum/vinly, himling
hvitmalt betong.
Lysarmaturer tak:
kvadratiske gråmalt stål
med opplys og nedlys,
lysrør i treramme

Side 1

BYGNING 9902957 Hybelblokk bygg K
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Hybelblokk K. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Detalj av bygg K. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Blokk K østfasade Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Peisestue mot sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje blokk K.

Side 2

BYGNING 9902957 Hybelblokk bygg K
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Peisestue mot nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 9901316 Overlegebolig B
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

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

HV Helse Fonna HF
174048630
27/86
- 1970
Hordaland fylke
Anna og Jostein Molden
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Regulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Enebolig i en etasje, plasstøpt armert betong, upusset, umalt, liggende forskaling. Utkragende takskjegg over inntrukket bjelkeverk, flatt tak. Hovedsaklig
horisontale vinduer og vindusfelt, omramming i lakkert/beiset treverk inntrukket fra murliv, terasse mot sør.

Sammendrag bygningshistorie
Reist som frittliggende overlegebolig som del av nybygget Stord fylkessjukehus i 1970.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare legebolig B som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra perioden.
Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen
så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater inne og ute skal opprettholdes.
Bolig B har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord sjukehus
i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er
bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket
formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy autentisitet mht
opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved
sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Overlegebolig B. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning bolig B.

Side 1

BYGNING 9901313 Stord sjukehus
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

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

HV Helse Fonna HF
9645276
27/86
1967 - 1970
Hordaland fylke
Anna og Jostein Molden
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Stord sjukehus er et fremstående eksempel på sykehusarkitektur i etterkrigstiden. Sykehuset var det tredje og største av de tredelte distriktssykehusene
som ble bygget i Hordaland etter krigen. Etter arkitektkonkurranse i 1962 startet byggingen i 1966 og hele anlegget ble tatt i bruk i 1970. Arkitekter er
Anna og Jostein Molden ark MNAL, og anlegget fikk Houens Fonds diplom for god arkitektur i 1975. Anlegget ble omtalt i Byggekunst nr 3/1979 med
tegninger, materialbeskrivelse osv.
Sykehuset er typisk for mange av etterkrigstidens sykehus mht organisering og funksjonsdeling, men også særegent i terrengtilpasning og
volumbehandling. Sykehuset består i hovedsak av en blokk med sengeavdelinger i fire etasjer og 1-2 underetasjer og en lavere del med
behandlingsavdelinger. En ny fløy ble bygget til på sørsiden av anlegget i 1999.

Bygningshistorikk
1962

Arkitektkonkurranse nytt sykehus

1964
1967
1999

Oppstart prosjektering
1970

Oppstart bygging 1967, ferdigstilt 1970
Ny fløy bygget til mot sør med mellomgang til hovedbygg

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Vernekategori:

Formålet er å bevare hovedbygningen på Stord sjukehus fra 1970 som både et arkitekturhistorisk og helsehistorisk viktig
eksempel på sykehusbygg i perioden. Vernet skal sikre sykehusets opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det
arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal
opprettholdes. Formålet med vern av de utvalgte interiørene er å opprettholde opprinnelig rominndeling med
bygningsdeler, overflater og materialbruk , belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig inventar.
Stord sykehus er et fremstående eksempel på sykehusarkitektur i etterkrigstiden med høy grad av opprinnelighet i
eksteriør og interiør. Av særlig betydning er er Stord sykehus som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg med
rendyrket formspråk og materialvalg tilpasset landskap og eldre bygningsmasse. Bygningen har et markant formspråk,
dimensjoner og materialbruk og gir anlegget som helhet stor kontrast og godt leselig historisk utvikling fra tiden omkring
1910 til 1970. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i såvel eksteriør som interiør.
Anlegget er preget av bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et svært godt eksempel
på utbygging av mindre tredelte lokalsykehus i tiden fram til sjukehusloven i 1969.
Vernet omfatter eksteriør og deler av interiør:
Kapell og bårerom med korridor i U.etg 2
Kantine og korridor i U.etg 1
Hovedtrapp og bitrapper øst og vest, alle etasjer.
Etasjevestibyler 1.- 4. etg.
Etasjestuer 2. -4. etg.
Operasjonsavdeling og sterilsentral (nordøstre del) 2. etg. .
Sengeromgruppe 4.etg. øst m. mellomgang
Vaktrom sengepost 4.etg. øst
Pauserom 4. etg. øst
Skyllerom 4. etg. øst
Korridor sengepost 4 etg. øst
Kontor avd. sykepleier 3. etg.
Interiørvern er spesifisert i forvaltningsplan.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9901313 Stord sjukehus
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Etasjestuer 2.
-4. etasje
Beskrivelse: Speilglass og
glassdør mot veranda,
glassvegg mot heoshus
/etasjevestibyle, liggende
panel ubenahdlet gran/furu
endevegger. Himling
hvitmalte plater, eksponert
betongdrager, hvitmalt.
Gulv lys grå linoleum/vinyl.

Interiørnr:
Interiørnavn: Skyllerom 4.
etg. øst
Beskrivelse: Vegger
platekledd, hvitmalte, felt
med med hvite kvadratiske
glaserte fliser, eksponert
drager over vinduer og dør,
bred vannrett furulist under
vindusfelt. Stålbenker,
overskap, div.
vaskemsakiner og
innredning.

Interiørnr:
Interiørnavn: Kantine
Beskrivelse: Todelt, adskilt
med finert foldedør mellom
matsaler. Speilglassvinduer
mot uterom og korridor,
dels gråmalt platevegg mot
kjøkken, dels gråmalt
betong. Furupanel
kortvegg. Glassdør mot
korridor, furu
døromramming. Oransjmalt
svingdør mot kjøkken.
Telefonkiosk i plexiglass.
Serveringsdisk i
oljet/lakkert furu.
Furufinerte skapseksjoner..
Gulv brun linoleum/vinyl.

Interiørnr:
Interiørnavn: Bårerom
Beskrivelse: Materialvalg
som i kapell, men
kvadratiske hvitmalte plater
i himling. Vegg mot kapell
grå.

Interiørnr:
Interiørnavn: Vaktrom
sengepost 4.etg. øst
Beskrivelse: Platekledde
hvitmalte vegger,
dørkarmer/rammer i
lakkert/oljet furu, dels
blåmalt. med blindfelt over
døråpninger. Blåmalte
dører, opprinnelig grå
linoleum med kantlist i tre.
Disk ved vaktrom i
oljet/lakkert furu, nyere
hylle. Hvitmalte
himlingsplater. Gulv lys grå
linoleum/vinyl. Gulv lys grå
linoleum/vinyl.

Interiørnr:
Interiørnavn:
Etasjevestibyler 1.- 4. etg
Beskrivelse: Vegg med
vinduer og dør med
trådglass mot
hovedtrapp,svartmalte
dører med trådglass mot
sengeposter vest og øst.
Speilglass og utgangsdør
mot veranda, platekledd
delevegg og glassvegg mot
etasjestuer 2.-4-etasje.
Glassdører frostet glass
mot operasjonsavd. 2. etg,
orvige dører med trådglass.
Støpte, upussete, malte
betongvegger, mørk
lakkerte heisdører ,
omramming i ulakkert stål.
Systemhimling, hvite plater.
Gulv gule rektangulære
fliser.

Side 2

BYGNING 9901313 Stord sjukehus
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor
sengepost 4 etg. øst
Beskrivelse: Platekledde
hvitmalte vegger,
dørkarmer/rammer i
lakkert/oljet furu med
blindfelt over døråpninger.
Blåmalte dører, opprinnelig
grå linoleum med kantlist i
tre. Disk ved vaktrom i
oljet/lakkert furu, nyere
hylle. Hvitmalte
himlingsplater. Gulv lys grå
linoleum/vinyl. Gulv lys grå
linoleum/vinyl.

Interiørnr:
Interiørnavn:
Sengeromgruppe 4.etg. øst
m. mellomgang
Beskrivelse: Platekledde
hvitmalte vegger,
dørkarmer/rammer i
lakkert/oljet furu med
blindfelt over døråpninger.
Dører og sidefelt mot
hovedkorridor speilglass i
blåmalte rammer. Øvrige
dører karm/ramme i
oljet/lakkert furu med
blindfelt over døråpning,
blåmalt dørblad,
opprinnelig grå linoleum
med kantlist i tre.
Sengerom med bred
vannrett furulist under
vindusfelt. Hvitmalte
himlingsplater. Gulv lys grå
linoleum/vinyl.

Interiørnr:
Interiørnavn:
Operasjonsavdeling og
sterilsentral
Beskrivelse: Svært høy
grad av autentisitet i
materialer, overflater og
innredning. Materialer og
materialbruk som øvrige
deler av bygget. Vegger
hovedsak malte plater,
grønne fliser i op. saler,
hvite ved autoklaver,
vaskerom. Gulv dels i grå
linoleum/vinyl, dels
gråbrune fliser.

Interiørnr:
Interiørnavn: Kapell
Beskrivelse: Inngang
kortvegg, fløydører i glass.
Speilglassvinduer langvegg
mot uterom med brede
furubrett i overkant og som
labv brystning, øvreige
vegger hvitmalte plater.
Døråpning til korridor på
kortvegg, oransj linoleum
med furu omramming og
blindfelt. Himling furupanel
med innfelte kvadratiske
armaturer. Gulv med
gråbrune klinkerfliser.
Frittstående alter i
oljet/lakkert furu, altertavle
triptyk med abstrahert
motiv kombinert
sol/korsfestelse, enkelt
kors på langvegg.
Rødbeisete pinnestoler
med armlener og oransje
puter.

Interiørnr:
Interiørnavn: Kontor avd.
sykepleier 3. etg.
Beskrivelse: Vegger
hvitmalte plater,
brystningsbrett vinduskarm
oljet/lakket furu,
svartbeisete
vindusrammer, eksponert
drager i tak, gråmalt.
Himling hvitmalt betong,
gulv gråbrun linoleum/vinyl.
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BYGNING 9901313 Stord sjukehus
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Hovedbygget sett fra nordøst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Hovedbygg nordfasade. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Etasjevestibyle 3. etg mot vest Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg

Hovedbygg fasade nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Vaktrom sengepost 4. etg, ny disk. Foto: Leif
Anker, Forsvarsbygg

Mellomgang kapell - bårerom Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg

Side 4

BYGNING 9901313 Stord sjukehus
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

Etasjevestibyle 2. etg mot nord Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg

Etasjevestibyle 4. etg. mot s.v. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg

Plantegning 1. etasje.

Bårerom mot nordøst Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg

Kantinedisk og oppr. innredning Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg

Snittegning hovedkompleks.

Side 5

BYGNING 9901330 Søsterheim blokk G
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

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

HV Helse Fonna HF
174048754
27/588
1969
Hordaland fylke
Anna og Jostein Molden
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Regulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Treetasjes boligblokk med delvis utbygd kjeller, forskjøvete sidestilte volumer. Plasstøpt armert betong, upusset, umalt, systemforskaling. Hovedfasader
med horisontale vindusfelt i fulle bredden over brystning med brune plater, svarte vindusrammer og listverk. Verandaer mot vest og øst. Støpte diagonale
levegger verandaer N.Ø., støpt baldakin over inngangsparti.

Sammendrag bygningshistorie
Reist som hybelblokk som del av nybygget Stord fylkessjukehus i 1969-70.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Søsterhjemet blokk G som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra
perioden. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Søsterhjemmet har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord
sjukehus i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er
bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket
formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy autentisitet mht
opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved
sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør i trapperom, korridorer og en boenhet i 2. etasje mot SØ.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Korridorer 1.,
2., 3. etasje
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn:
Typeeksempel på hybel
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Trappehus
Beskrivelse:
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Blokk G nordvest. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Blokk G vest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning kjeller.

Plantegning 1. etasje.

Plantegning 2. etasje.

Plantegning 3. etasje.

Side 2

BYGNING 9901331 Søsterheim blokk H
Kompleks 9900124 Stord sjukehus

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

HV Helse Fonna HF
174048746
27/588
1969
Hordaland fylke
Anna og Jostein Molden
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Regulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Treetasjes boligblokk med delvis utbygd kjeller, forskjøvete sidestilte volumer. Plasstøpt armert betong, upusset, umalt, systemforskaling. Hovedfasader
med horisontale vindusfelt i fulle bredden over brystning med brune plater, svarte vindusrammer og listverk. Verandaer mot vest og øst. Støpte diagonale
levegger verandaer N.Ø., støpt baldakin over inngangsparti.

Sammendrag bygningshistorie
Ferdigstilt 1969 som del av utbyggingen Stord fylkessjukehus

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare boligblokk H som del av et viktig eksempel på helhetlig utbygging av sykehusanlegg fra perioden.
Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen
så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Søsterhjem H har med formspråk, dimensjoner og materialbruk tilpasset øvrig bygningsmasse fra utbyggingen av Stord
sjukehus i 1970 høy arkitekturhistorisk interesse, og er et vesentlig element i anlegget som helhet. Av særlig betydning er
bygningen som eksempel på et arkitektonisk særpreget bygg for et typisk formål ved sykehuset og med rendyrket
formspråk og materialvalg tilpasset landskap og øvrig bygningsmasse. Boligene er preget av høy autentisitet mht
opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk og er et særpreget og svært godt eksempel på sosiale sider ved
sykehusutbygging og sykehusdrift i perioden.
Vernet omfatter eksteriør og interiør i trapperom og korridor i 1.-3.etg.
Verneklasse 1, fredning
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Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Leilighet 306,
3. etg
Beskrivelse: Vegger
hvitmalt glassfiberstrie over
betong, bred
kantlist/gardinbrett furu
langs yttervegger.
Innvendige delevegger
soverom/stue/kjøkken
liggende furupanel.
Skyvedør i furu mellom
alkove/soverom og stue.
Garderobeskap i furu stort
soverom. Nyere
kjøkkeninnredning.
Baderom lyse
våtromsplater vegg, grå
linoleum/vinyl gulv, hvitmalt
himling.

Interiørnr:
Interiørnavn: Trapperom
Beskrivelse: Vegger
hvitmalt betong, gulvbelegg
lys grå linoleum/vinyl,
himling hvitmalt betong.
Trappeelementer grå
terrazzo. Rekkverk og
håndlist liggende
oljet/lakkert furubrett
stående svartmalte
stålprofiler.

Interiørnr:
Interiørnavn: Korriodorer
kjeller, 1., 2., 3. etg.
Beskrivelse: Vegger dels
hvitmalt betong, dels
hvitmalte plater, listverk i
furu. Dører i furufiner,
omramming /karmer i furu.
Himling hvitmalt betong.
Gulv belegg grå
linoleum/vinyl. Kubiske
veggarmaturer gråmalt stål,
opplys og nedlys.

Blokk H sett fra vest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Baldakin inngansgparti. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.
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Stue mot øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Stort soverom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Kjøkken Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Stue og lite soverom. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Trappehus 2. etg. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Korridor 3. etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.
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Blokk H mot nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Situasjonsplan 1. og 3. etasje bygg H.
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Bygnings- og eiendomsdata
Ansvarssted/etat:
GAB nr:
Gnr/bnr:
Oppført:
Byggherre:
Arkitekt:
Opprinnelig funksjon:
Nåværende funksjon:
Bygningsart:
Regulering:
Vernestatus:

HV Helse Fonna HF
174048576
27/86
1908 - 1970
Furuly Helseheim / O.Olvik
Helse/pleie
Helse/pleie
Teknisk diverse
Regulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygget er i to etasjer med énetasjes sidefløy. Sokkeletasje og sidefløy i betong, 2. etasje rødmalt supanel, valmtak med mørk betongstein. Hovedbygg
med stående sprossedelte krysspostvinduer i sokkel, 2. etg. enrams kvadratiske med utenpåliggende sprosser. Sidefløy torams sprossedelte vinduer i
eldste del, tilbygg 1970 ett felt med ni små kvadratiske vinduer.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som teknisk bygg alt i 1908, senere utvidet flere ganger, sist i 1970. Har underveis i tillegg til teknisk sentral vært vaskeri, hybelhus og
ambulansestasjon.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare teknisk sentral /fyrhus som del av et sykehusanlegg med stor tidsdybde. Av særlig betydninger er
bygget som eksempel på viktige støttefunksjoner ved helseinstitusjoner i det 20. århundre. Vernet skal sikre bygningens
opprinnelige arkitektur med senere endringer og utvidelser. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Bygningen er et vesentlig element i sykehusanlegget som helhet og speiler institusjonens historie og utvikling fra 1908 til
idag. Bygningens formål som fyrhus, vaskeri og senere teknisk sentral er et representativt eksempel på støttefunksjoner
som forutsetning for drift av helseinstitusjoner i det 20. århundre. De ulike byggetrinnene gjenspeiler formspråk og
materialbruk i sykehusets forskjellige byggetrinn og er et vesentlig element i anlegget som helhet.
Vernet omfatter bygningens eksteriør
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Del av tekn. bygg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.
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Plantegning tekn. bygg.
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