KOMPLEKS 9900127 Førde sentralsjukehus (FSS)

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

Sogn og Fjordane
1432/Førde
sentralsykehus
sentralsykehus
Verneklasse 1, fredning
3
Situasjonsplan, Førde.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

GAB nr

Gnr/Bnr

9901381

Gamle Vieveien 14

1975 - 1979

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus

Omfang

10009693

43/85

9902962

Teknisk sentral

1979

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

177915971

43/85

Vern kompleks
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Formålet er å bevare den eldste delen av Førde sentralsjukehus som viktig eksempel på offentlig helsebygg og
sentralsykehus reist som følge av den nye sykehusloven i 1969. Vernet skal sikre sykehusets opprinnelige arkitektur og
parkområde. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige
vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Park- og hageanlegg skal bevares og forvaltes som en helhet, og den
visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom sykehuset og uteområde skal opprettholdes. Vernet skal sikre bygninger,
hage og parkanlegg og deres innbyrdes sammenheng, og opprettholde materialbruk, dekker, vegetasjon, og opprinnelige
utemøbler, armaturer m.v. samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.
Førde sentralsjukehus er et tidstypisk eksempel på offentlig institusjonsbyggeri fra 1970-tallet og svært godt bevart
sykehusanlegg fra perioden etter sykehusloven i 1969. Anlegget har derfor høy samfunnshistorisk betydning. Bygningene
har også arkitekturhistorisk verdi som representative eksempler på offentlig byggevirksomhet i etterkrigstiden.
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. Til tross for senere endringer og påbygg,
har anlegget svært høy grad av autentisitet i helhet og detaljer som er tidstypiske for sykehus og institusjonsbygg fra
perioden.
Vernet omfatter eksteriør og deler av interiør av bygget fra 1979 og inkluderer materialbruk, overflatebehandling og
detaljer som vinduer, listverk, fasadelementer, dører, gerikter, overflater, samt park/hageanlegg i sin helhet. Avgrensning
av verneområde park/hageanlegg er vist på kart. Vernet omfatter park, hage- og landskapselementer, inkl. belysning,
armaturer, forstøtningsmurer, gangstier, dekke, kunstnerisk utsmykning m.v.

Side 1

KOMPLEKS 9900127 Førde sentralsjukehus (FSS)
Beskrivelse kulturmiljø
Bakgrunn:
Lokaliseringen av Førde sentralsjukehus er følge av regjeringsvedtak i 1971 på tvers av fylkestingets flertall. Dette markerte punktum for flere år med
omfattende diskusjon om lokalisering av nytt sentralsykehus i Sogn og Fjordane. Diskusjonen var preget både av lokale og helsepolitiske interesser og
hvor blant annet den lokale legeforeningen spilte en viktig rolle. Lokaliseringsvedtaket medførte at Sogn og Fjordane fikk et femte sykehus i tillegg til
Nordfjordeid, Florø, Lærdal og Høyanger. (Høyanger er i dag nedlagt og brukes som aldershjem.) Sentralsykehuset ble planlagt for en befolkning på ca
100.000 med sengeavdelinger for kirurgi/ortopedi, øre-nese-hals, øye, indremedisin m/ nevrologi og revmatologi, gynekologi, føde, pediatri,
sosialmedisin og psykiatri. Ved åpningen hadde sykehuset omlag 590 stillinger, hvorav ca 140 på adm. og teknisk. Sykepleierskolen (idag del av
Høgskulen i Sogn og Fjordane) sto ferdig i 1978 som del av sykehusprosjektet. Prosjektet omfattet også personalboliger (eneboliger, rekkehus/kjedehus
75-180 kvm.) i Vieåsen.
Dagens situasjon:
Fylkesykehuset ligger i dalbunnen rett øst for Førde sentrum på grunn som tidligere var del av gården Vie. Fylkesykehuset i Førde ligger på en flat slette
som danner nes mellom elvene Jølstra og Anga, med Vieåsen og Viafjellet i øst, Førdsnipa i nord og Havstadfjellet på den andre siden av dalbunnen i
sør. Mot vest ligger sentrum og fjorden. Sykehuset er utformet som tradisjonell modernistisk "søyle-kake" med to lave sidevolumer i 1-3 etg. og en
langstrakt høyblokk i 10 etg. inkl teknisk overetg. Høyblokka danner landemerke og er godt synlig fra alle adkomster. Lavblokka i med
behandlingsavdelingene i sør er utvidet og påbygget i 2007 med flere etasjer, kledd med mørkt lakkerte metallplater med liggende profiler samt større
glassflater. Utvidelsen har kalrt kontrasterende formspråkm til det opprinnelige sykehuset og omfattes ikke av vern. Sykehustomta er fortettet med ny
bebyggelse både for sykehuset og til høyskolen i Sogn og Fjordane som har overtatt sjukepleierutdanninga. Bokstavelig talt i slagskyggen ligger tunet på
Vie umiddelbart vest for høyblokka som en kontrast til sykehuset, både i størrelse, materialer og funksjon. Et lavt panelt triangelformet bygg for
ungdomspsykiatrisk avdeling avslutter bebyggelsen mot vest. På østsiden mot Vieåsen avgrenses eiendommen av offentlig vei. Som skjerm og
overgang mellom veien og sykehuset, ligger sykehusparken med dammer, bro, skulptur og løvtrær. Adkomstveien inn til sykehuset ligger parallelt med
anleggets hovedakse og er også forbindelse sykepleieskolen i nord. Mot sør og vest ligger spredte bebyggelse og jorder kantet av randvetegasjon.

Eiendomshistorikk
1971: Fylkestinget overprøvet regjeringsvedtak om at nytt sentralsykehus skal lokaliseres til Førde
1972: Ny syekhusplan vedtatt av fylkestinget.
1973: Byggekomité oppnevnt, oppstart planlegging av nytt sentralsykehus.
1975: Oppstart utbygging på eiendom utskilt fra gården Vie. Tunet umiddelbart vest for høyblokka
1978: Sykepleiskolen ferdigstilt som første del av anlegget. Skolen er nå del av Høgskulen i Sogn og Fjordane, bygningen utvidet i senere år
1979: Sykehuset ferdigstilt
1989: Ny psykiatriklinikk bygget til mot nord
1998: Akuttmedisinsk enhetl bygget til på sørsiden av høyblokk
2004: Ungdomspsykiatrisk avdeling ferdigstilt vest for høyblokka

Verneverdige bygg
Byggnr: 9901381
GAB nr: 10009693
Navn: Gamle Vieveien 14
Oppført: 1975 - 1979

Byggnr: 9902962
GAB nr: 177915971
Navn: Teknisk sentral
Oppført: 1979

Side 2

KOMPLEKS 9900127 Førde sentralsjukehus (FSS)
Utomhusanlegg
Elementnr:
Elementnavn: Park uteområde
Beskrivelse: Sykehuspark
dammer, bro, skulptur og
løvtrær. Uformelt anlagte
stier og vegetasjon danner
uregelmessige
dråpeformete labyrinter.
Utelys sitter i armaturer i
lave rettvinklete
betongkonsoller som også
fungerer som benker.
Parken ligger på begge
sider av adkomstveien inn
til sykehuset. Veien danner
også forbindelsesakse til
sykepleieskolen i nord og
har lysmaster med klare,
kuleformete glasskupler.
På sykehussiden er
parkanlegget avgrenset
med hekk. Varianter av
motivene med labyrint og
vannspeil gjentas i en
mindre hage på utsiden av
vestibylen i 1.etg. Park,
hage- og
landskapselementer inkl.
belysning, armaturer,
forstøtningsmurer,
gangstier, dekke m.v.
inngår i verneplanen

Anlegget ved ferdigstillelse. Foto: Reiakvam, Førde.

Førde sentralsjukehus. Foto: Eiliv K. Berdal.

Side 3

KOMPLEKS 9900127 Førde sentralsjukehus (FSS)

Parken sett mot sørvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Parken sett fra høyblokka. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.
Opphavsrett:

Dam og skulptur. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 4

BYGNING 9901381 Gamle Vieveien 14
Kompleks 9900127 Førde sentralsjukehus (FSS)

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

HV Helse Førde HF
10009693
43/85
1975 - 1979
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Arne Pettersen ark. MNAL, Atelier 4 AS
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: Reguleringsplan nr 1999-0008, reg. plan for
ANGA - del av gnr 43/271 m.fl.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Sykehuset har en tradisjonell modernistisk volumløsning med "kake og tårn" med behandlingsavdelinger i lavblokk og sengeposter i høyblokk. Høyblokk
10 etg. inkl sokkel og tilbaketrukket teknisk overetasje. Samtlige sengeposter med dobbelkorridorer, pasientrom mot yttervegg, tekniske rom og
etasjestuer mellom korridorer. To lavere sidevolumer mot SØ og NØ, opprinnelige i 1-3 etg.
Hovedvolum tekket med bronseelokserte aluminiumsplater. Solavskjerming med prefabrikerte betongelementer montert på rister markerer etasjeskiller
og gir tydelig lamelldeling av fasaden. Dype luftebalkonger midt på kortsidene, gjennomgående vindusrekker på langsidene. Rektangulære
rekkverksmoduler med brutte hjørner gir detaljer til fasadens repeterende former og flater. Fjerde etasje i høyblokk inneholder teknisk mellometasje med
tilbaketrukket veggliv og eksponerte støpte bæresøyler i fasaden.
Sidevolumer opprinnelige i upusset betong, lamelldelt med smale vindusbånd og bronseelokserte aluminimusplater. Ulik dimensjonering i materialbruk
høyblokk/lavblokk kontrasterer bygningsvolumene ytterligere. Lavblokk mot øst utvidet 2006 med tre volumer til 4 etg.oppå opprinnelige
bygningsvolumer. Nye deler kledd med mørkt grålakkerte metallplater med vannrette profiler, dels med stående glassfelt.
Trappehuset ved hovedinngang til sykehuset er utsmykket med maleri av Ludvig Eikaas i fasaden.
Interiøret er preget av et opprinnelig og godt bevart gjennomført fargesekjema med ulike farger for hver etasje i høyblokk. Fargene er gjennomført på
skilting, dører, gulvbelegg, fargestripe pasientrom, møbeltrekk, oppr. på gardiner, samt vegg/gulv pasienttoaletter/bad. Kunstnerisk utsmykking av Oddvar
Torsheim på heisdører i mor/barn-avdeling.

Sammendrag bygningshistorie
1975: Byggestart.
1979: Ferdigstilt i april.
1989: Tilbygg med psykiatrisk klinikk ferdigstilt.
2004: Oppstart arbeid med utviding/påbygg.
2006: Utviding/påbygg ferdigstilt.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Formålet er å bevare den eldste delen av Førde sentralsjukehus som viktig eksempel på offentlig helsebygg og
sentralsykehus reist som følge av den nye sykehusloven i 1969. 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 samt opprinnelig
inventar.
Førde fylkessjukehus er et tidstypisk eksempel på offentlig institusjonsbyggeri fra 1970-tallet og svært godt bevart
sykehusanlegg fra perioden etter sykehusloven i 1969. 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. Til tross for senere endringer og påbygg, har anlegget i eksteriør og interiør svært høy grad av
autentisitet i helhet og detaljer som er tidstypiske for sykehus og institusjonsbygg fra perioden.
Vernet omfatter eksteriør og deler av interiør i bygget fra 1979 og inkluderer materialbruk, overflatebehandling og detaljer
som vinduer, listverk, fasadelementer, dører, gerikter, overflater.
Interiørvernet omfatter:
1.etg: Vestibyle og fellesareal. 2.etg: Vestibyle og fellesareal , kantine, auditorium med tilliggende garderobe og toaletter.
Vernet omfatter dessuten alle trappehus i høyblokk og deler av interiøret i 5. og 6. etg.: Heisområde/vestibyle, korridorer
og begge etasjestuer i hver etasje. Dessuten omfattes et 1-sengs og et 4-sengs pasientrom med bad i 5. etg (Rom nr
5033 og 5094). Interiørvern er markert på plantegning.

Vernekategori:

Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9901381 Gamle Vieveien 14
Kompleks 9900127 Førde sentralsjukehus (FSS)

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Auditorium
Beskrivelse: Amfi med
faste rader. Gule lakkerte
klappseter, i forkrommet
stålrørsramme, respatex
bordplater med forkrommet
rørramme. Gulvbelegg
brun nålefilt. Pussete
hvitmalte vegger, himling
med gullakerte
metallprofiler og innfelte
sylindriske glødelamper.
vinduer brunelokserte
aluminiumsrammer. Tavle i
treramme.

Interiørnr:
Interiørnavn: Vestibyle og
servicearealer
Beskrivelse: Høyloftet rom
med kafe og innvendige
gate med
servicefunksjoner. Gulv
med lakkert skifer, vegger
med rektangulære
terrakottafargete fliser.
gullakkerte himlingsprofiler
i metall. Speilglass i
bronseeloksert
aluminimusprofiler mot
uteareal. Modulbygget
resepsjon med glass i
bronseelokserte
aluminimusprofiler. Ditto
dører med glassfelt.
Serveringsdisk og butikker
modulbygg i bøk.
gangareal mot
heis/trappehus hvitmalt
pusset betong. Gulmalte
heisdører, gul
etasjemerking.

Interiørnr:
Interiørnavn: Vestibyle 2.
etasje
Beskrivelse: Delvis åpent
gulv med brystning i
brunelokserte
aluminiumsprofiler med
glass. vegegr i
terrakottafliser. hvitmalt
pusset betong, speilglass i
brunelokserte
aluminimusprofiler.
Himling, dels med lakkerte
metallprofiler, dels pusset
hvitmalt. Gulv i brun
lonoleum. Brunnmalte
heisdører, brun skilting.

Interiørnr:
Interiørnavn: Enerom rød
etg
Beskrivelse: Énsengs
pasientrom , opprinnelig
interiør og nyere
vegglampe

Interiørnr:
Interiørnavn: Kantine
Beskrivelse: Kantina er i
hovedtrekk bevart i
opprinnelig tilstand med
mye av inventaret.
Himlingene var opprinnelig
brune, men er senere
overmalt. Lysarmaturene er
de opprinnelige

Interiørnr:
Interiørnavn: Pasientrom
blå etasje
Beskrivelse: Firesengs-rom
blå etg. ved innflytting 1979

Side 2

BYGNING 9901381 Gamle Vieveien 14
Kompleks 9900127 Førde sentralsjukehus (FSS)

Interiørnr:
Interiørnavn: Trappehus
sentratrapp høyblokk
Beskrivelse: Helstøpt
trappehus, upussete
vegger med forskalingspor.
Terrasso trapper,
terrassofliser repos

Interiørnr:
Interiørnavn: Stue grønn
etasje - 6. etg
Beskrivelse: Todelte
pasientstuer med skyvedør
mellom ligger for enden av
hver korridor i høyblokka.

Interiørnr:
Interiørnavn: Korridorer og
etasjevestibyler høyblokk
Beskrivelse: Korridorer og
etasjevestibyler var
opprinnelig likt utformet i
hver av sengeetasjene,
enn med forskjellig
fargesetting

Hovedkomplekset. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Balkonger mot nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 9901381 Gamle Vieveien 14
Kompleks 9900127 Førde sentralsjukehus (FSS)

Lavblokka i nordøst med behandlingsvadeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Oppbygget i 2.
etg. er auditoriet. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Fra heisområdet på fødeavdelingen. Foto: Helse Førde HF.

Servicegate Førde sentralsjukehus. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Murmaleri av Ludvig Eikaas på trappehus med
rømningsvei ved vestibyle Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Auditoriet. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Vestibyle 2. etasje. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.
Side 4

BYGNING 9901381 Gamle Vieveien 14
Kompleks 9900127 Førde sentralsjukehus (FSS)

Plantegning 1. etg. Interiørvern markert med blå skravur.

Plantegning 5. etg. Interiørvern markert med blå skravur.

Plantegning 2. etg. Interiørvern markert med blå skravur.

Plantegning 6. etg. Interiørvern markert med blå skravur.

Side 5

BYGNING 9902962 Teknisk sentral
Kompleks 9900127 Førde sentralsjukehus (FSS)

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

HV Helse Førde HF
177915971
43/85
1979
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Arne Pettersen ark. MNAL, Atelier 4 AS
Helse/pleie
Helse/pleie
Teknisk diverse
Regulert: Reguleringsplan nr 1999-0008, reg. plan for
ANGA - del av gnr 43/271 m.fl.

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygningen er oppført i en etasje med samme konstruksjon og materialbruk som hovedbygning. Forbindelse til hovedbygg via kulvert.

Sammendrag bygningshistorie
BYgningen er oppført 1979 samtidig med resten av anlegget.

Vern
Formål:
Begrunnelse:
Omfang:
Vernekategori:

Vernet skal sikre bygningen som del av det helhetlige anlegget både arkitektur, materialbruk og detaljer skal
opprettholdes.
Teknisk sentral er oppført samtidig med hovedbygningen og inngår som en integrert del av anlegget. Bygningen
representerer funksjonelt en typisk økonomibygning.
Vernet omfatter bygningens eksteriør samt inngangsparti i teknisk sentral 1. etg med trapp til kulvert, kulvert og interiør i
kapellet med vestibyle i underetasjen.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9902962 Teknisk sentral
Kompleks 9900127 Førde sentralsjukehus (FSS)

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Kapell
Beskrivelse: Kapellet ligger
i sokkelen i sidebygg til
teknisk sentral. Forbindelse
til hovedbygg går med
korridor og kulvert. Egen
inngang med skjermet
adkomst fra terreng på
sørsiden. Kapellet er enkelt
utformet med glassvegg
mot terreng,hvitmalt tegl på
motstående vegg og rustikk
pusset hvitmalt mur bak
alteret. Gulv med
skiferheller. Enkel
veggmontert marmorlate
som alter, katafalk i
marmor montert på hjul,
prekestol i granitt. Katafalk
og prekestol smykket med
brodert og applisert tekstil.
Materialbilde på vegg over
alter med motiv stående
menneske i båt med sol
bak. Abstraherte
bølger/skyer i marmor
fortsetter videre ut på
fasade utside.

Interiørnr:
Interiørnavn: Garderobe
kapell
Beskrivelse: Garderobe i
rød upusset tegl med
inngangsdør til kapell
himling og innredning i lyst
tre.

Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor,
venterom kapell
Beskrivelse: Vegger i
ubehandlet tegl, gulvdekke
lysgrå linoleum, hvite
himlingsplater, dører om
omramming i bøk,
eksponert betongdrager i
langvegg.

Interiørnr:
Interiørnavn: Kulvert
Beskrivelse: Gulv lysgrå
linoleum, hvitmalte
upussete betongvegger og
himling, eksponerte rør- og
kabelføringer i himling.

Eksteriør mot sør. Foto: Helse Førde HF.

Kappelet med tegl i fasaden. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9902962 Teknisk sentral
Kompleks 9900127 Førde sentralsjukehus (FSS)

Teknisk sentral sett fra nord. Foto:
Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Katafalk og alter Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Garderobe med inngang kapell t.v. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Interiøret mot vest Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Sett fra vest Foto: Helse Førde HF

Side 3

BYGNING 9902962 Teknisk sentral
Kompleks 9900127 Førde sentralsjukehus (FSS)

Venterom mot inngangsparti Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Nordfasade Foto: Helse Førde HF

Nedgang kulvert teknisk sentral Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Side 4

