KOMPLEKS 9900137 Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik

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

Sogn og Fjordane
1416/Høyanger

Verneklasse 1, fredning
12
Situasjonskart Tronvik.

Bygningsoversikt, omfang vern
Byggnr

Byggnavn

Oppført

Verneklasse

GAB nr

Gnr/Bnr

9901395

bygg 01 hovedbygg

1954 - 1956

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

Omfang

176893664

48/23

9902985

bygg 02 administrasjonsbygg

1967

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

176893656

48/23

9901396

bygg 03 behandlingsbygg 1

1962 - 1963

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

176893699

48/23

9902984

bygg 04 behandlingsbygg 2

1962 - 1963

Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør

176893680

48/23

9902987

bygg 24 trafo

1954 - 1956

Verneklasse 1, fredning Eksteriør

23958694

48/23

Vern kompleks
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:

Formålet er å bevare bygningsmiljøet ved Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik som eksempel på åpen psykiatrisk
pleieinstitusjon fra etterkrigstiden.
Vernet skal sikre anleggets utforming og arkitektur fra flere byggetrinn og opparbeidet uteområde. Park- og hageanlegget
skal bevares og forvaltes som helhet og den visuelle og funksjonelle sammenhengen med vernete deler av
sykehusanlegget skal opprettholdes. Vernet skal sikre bygninger, hageanlegg og deres innbyrdes sammenheng og
opprettholde opprinnelig materialbruk, dekker, vegetasjon/beplantning samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som
helhet.
Anlegget har stor helsehistorisk verdi som en av de første åpne psykiatriske institusjonene i landet ; Fylkessjukeheimen
Tronvik. Utviklingen og bruk av psykofarmika i behandlingen av psykiatriske pasienter medførte andre adferdsmønstre og
muliggjorde andre arkitektoniske løsninger med mindre bruk av fysiske tvangsmidler, og åpne landskapsanlegg uten bruk
av gjerder. Hovedbygget og utvidelsene på 1960-tallet er i nøkternt formspråk med tidstypisk materialbruk. Anlegget har
nasjonal betydning som viktig eksempel på utviklingen innenfor psykiatrien i Norge og regional betydning ved at dette er
den første institusjonen for psykiatriske pasienter i Sogn og Fjordane. Til tross for senere endringer har anlegget høy grad
av autentisitet i helhet og detaljer som er svært tidstypiske for sykehusanlegg for perioden.
Vernet omfatter hovedbygg, administrasjonsbygg, trafohus, pasientpavlijong 1 og 2, samt uteområde som vist på vedlagte
kart.

Beskrivelse kulturmiljø
- Bakgrunn
Fylkessjukeheimen Tronvik var den første institusjonen for psykiatriske pasienter i Sogn og Fjordane. Anlegget ble planlagt etter svenske forbilder,
såkalte vårdhem, etter vedtak i fylkestinget 1951. Anlegget sto ferdig på Tronvik gård i 1956, som et av landets første åpne psykiatriske
behandlingshjem. Institusjonen var planlagt for 85 pasienter, og med personalboliger. Utvidet i 1963-64 med to pasientpavlijonger hver med 43 senger, i
tillegg kommer flere boliger, ny driftsbygning, gartneri og i 1967 nytt administrasjonsbygg med forsamlingslokale m.v. og terapibygg i 1980. På 1970 tallet
var pasienttallet vokst til 180 på det meste.
- Dagens situasjon
Institusjonen ligger øverst i det oppdyrkete beltet mellom den skogkledde åsen i nord og fjorden i sør. Riksveien langs fjorden skiller
institusjonsbygningene på oversiden fra boligområdet på nedsiden. Bebyggelsen på oversiden av veien ligger spredd med parkmessig opparbeidet
uteområde. Nederst mot veien ligger administrasjonsbygget, mens terapibygget og pasientpavlijongene ligger tilbaketrukket innerst i anlegget. I
randsonen mot øst ligger det opprinnelige gårdstunet på Tronvik.

Side 1

KOMPLEKS 9900137 Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik
Eiendomshistorikk
1951: Vedtak i Fylkestinget om etablering av institusjonen
1956: Anlegget sto ferdig på eiendommen Tronvik gård; ca 85 pasienter
1962-64: Utvidelse med to pasientpaviljonger, samt boliger, drfitsbygning og gartneri
1967: Nytt administrasjonsbygg
1980: Terapibygg oppført
2006: Ny avdeling for rusmisbrukere etablert (eksisterende bygg)

Verneverdige bygg
Byggnr: 9902987
GAB nr: 23958694
Navn: bygg 24 trafo
Oppført: 1954 - 1956

Byggnr: 9902984
GAB nr: 176893680
Navn: bygg 04
behandlingsbygg 2
Oppført: 1962 - 1963

Byggnr: 9902985
GAB nr: 176893656
Navn: bygg 02
administrasjonsbygg
Oppført: 1967

Byggnr: 9901395
GAB nr: 176893664
Navn: bygg 01 hovedbygg
Oppført: 1954 - 1956

Byggnr: 9901396
GAB nr: 176893699
Navn: bygg 03
behandlingsbygg 1
Oppført: 1962 - 1963

Hovedbygg og adm.bygg sett mot sør Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg Opphavsrett:

Hovedbygg og adm.bygg fra sør Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg

Side 2

KOMPLEKS 9900137 Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik

Deler av hageanlegget sett fra nedsiden. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 9901395 bygg 01 hovedbygg
Kompleks 9900137 Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik

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

HV Helse Førde HF
176893664
48/23
1954 - 1956
Sogn og Fjordane fylke
Torgeir Alvsaker, Einar Vaardal-Lunde
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Hvitmalt pusset betongbygg med T-formet grunnplan i skrånende terreng, 2 og 3 etasjer, saltak. Konstruksjonen er plasstøpte betongdekker på bærende
teglvegger. Stående vekselpanel i gavlfelt. Vekslende vindusformater, speilglass, sprossedelte vinduer isolat nordfløy, stående vindusfelt stålrammer
trappehus. Sørfløy med veranda mot vest i 1. og 2. etasje, brystning i tegl. Mindre lufteverandaer nord og vest nordfløy, smijernsgitter. materialbilde i
fasade ved hovedtrapp sørfløy. Bygningen rommer tekniske rom, kjøkken og vaskeri i tillegg til to sengeposter.

Sammendrag bygningshistorie
Fylkessjukeheimen Tronvik var den første institusjonen for psykiatriske pasienter i Sogn og Fjordane. Sykehjemmet ble planlagt etter svenske forbilder,
såkalte vårdhem, etter vedtak i fylkestinget 1951. Anlegget sto ferdig på Tronvik gård i 1956, som et av landets første åpne psykiatriske
behandlingshjem. Hovedbygningen ble bygget for 85 pasienter med sengeposter, isolatceller, fellesarealer, kjøkken m.v.

Bygningshistorikk
1951
1954

Vedtak i fylkestinget om bygging av psykiatrisk sykehjem
1956

Bygging av sjukeheimen, offiselt åpnet i april 1956, den første pasienten lagt inn i februar.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare hovedbygget som arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på psykiatrisk pleieinstitusjon fra
1950-tallet. 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. Formålet
med vern av de utvalgte interiørene er å opprettholde opprinnelig rominndeling med bygningsdeler, overflater og
materialbruk , belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig inventar.
Bygningen er et viktig eksempel på godt bevart psykiatrisk pleieinstitusjon fra 1950-tallet planlagt og bygget som et av de
første i landet utført som åpent anlegg. Materialbehandling og utførelse er nøktern og tidstypisk. Bygningen er preget av
bevisst ivaretaking av opprinnelige elementer og arkitektoniske uttrykk. Bygningens preg av åpent institusjonsbygg er
opprettholdt og gir anlegget som helhet en viktig representativ historisk dimensjon som eksempel på nye
behandlingsformer og deres arkitektoniske konsekvenser.
Vernet omfatter eksteriør og deler av interiør; Stue og spisestue, korridor, trappehus, isolatrom med korridor. Omfang
interiørvern er vist på plantegning.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9901395 bygg 01 hovedbygg
Kompleks 9900137 Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Div interiører
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Stue og
spisestue 1. etg, 2 etg.
Beskrivelse: Rom med
åpen planløsning, T-formet
areal. Spisestue skilt fra
oppholdsstue med hylle/
benk og espalier.
Linoleums/vinylbelegg gulv,
malte pussete vegger,
opprinnelige pendellamper
med skjermer i frostet
glass. Glassdør mot
trappehus sidetrapp.

Interiørnr:
Interiørnavn: Korridorer 1.
og 2. etasje
Beskrivelse:
Linoleums/vinylbelegg gulv,
nyere himlinger, vegger i
strukturpuss, hovedsak
opprinnelige dører og
listverk nyere fargesetting.
Dører med glassfelt i ende
av korridorer, lakkert
bjørk/malt, tofløyete i
lengdeaksen. Delvis nyere
himling.

Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor
isolatavdeling
Beskrivelse: Flater som
øvrige korridorer,
opprinnelig himlinger, åpen
rørføring VVS i tak.

Interiørnr:
Interiørnavn: Isolater 1.
etasje
Beskrivelse:
Linoleums/vinylbelegg gulv,
glattpussete malte vegger,
pusse, malt himling. Lampe
og armatur innfelt i vegg,
blendet med plate.

Interiørnr:
Interiørnavn: Trappehus i
NØ
Beskrivelse: Gulv og trapp i
rødlig terrasso, vegger med
strukturpuss, dører med
glassfelt mot tilstøtende
korridorer og mot peisestue
2. etg.

Hovedbygg fra SV. Foto: Helse Førde HF.

Korridor med stuer for enden Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9901395 bygg 01 hovedbygg
Kompleks 9900137 Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik

Spisestue, oppholdstue i bakgr. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Fra oppholdsstue mot spisestue Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Mot korridor Ø-V og trappehus Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Opprinnelig isolat, nåv. kontor. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Nyere fargesetting, oppr. flater Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 9902985 bygg 02 administrasjonsbygg
Kompleks 9900137 Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik

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

HV Helse Førde HF
176893656
48/23
1967

Ikke registrert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygg i en og en halv etasje i skrånende terreng, rektangulær grunnplan, dels støpt pusset og malt betong, dels malt supanel, saltak med teglstein.
sammenhengende bånd med stående rektangulære vinduer mot nord, sør og vest. Store speilglass vinduer i sokkel mot sør. Inntrukket hovedinngang
n.v. hjørne. I underetasjen er det garderober, gymsal og tekniske rom, i 1. etasje er det kontorer, kjøkken og festsal.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen er oppført 1967 som administrasjonbygg.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare administrasjonsbygget fra 1967 som del av helsehistorisk viktig eksempel på psykiatrisk pleiehjem
fra perioden 1950-1980. 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.
Bygningen er et godt eksempel på en relativt vanlig bygningstype fra 1960-tallets institusjonsbyggeri. Som senere
utvidelse av Fylkessjukeheimen Tronvik innordner bygget seg i formspråk, dimensjoner og materialbruk og gir anlegget et
helhetlig og variert preg med godt leselig historisk utvikling. Materialbehandling og utførelse vitner om bevisst formgivning i
såvel eksteriør som interiør.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og deler av interiør; Kantine/festsal, Trappehall/forhall/bislag, Omfang interiørvern
er vist på plantegning.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn:
Kantine/festsal
Beskrivelse: Tverrvegger i
upusset gul tegl,
vindusvegger hvitmalt,
grågrønn linoleum/vinyl på
gulv, hvitmalte akustiske
fiberplater i himling.
Serveringsdisk på
tverrvegg mot kjøkken,
enkel glassdør mot
korridor, tofløyet dør lakkert
bjørk/glass mot
trapp/forhall.

Interiørnr:
Interiørnavn:
Trappehall/forhall, bislag
Beskrivelse: Lysgrågrønne
maltevegger i strukturpuss
av samme slag som i
hovedbygg.
Skifergulv,villheller,
regelmessige i trapp.
Hvitmalte dører og
innramming glassvegg
mellom bislag og
forhall/trappehus.
Materialbruk med
innramming, glass og skifer
gjentas ii eksteriørets
inntruknu og overdekkete
inngangspartier. Rekkverk
trapp med flat håndlist
svart plast, stående
stålspiler. Hvitmalte
akustiske fiberplater i tak,
omramming i med smal list
trapesformet tverrsnitt. Ant.
oppr. lysarmaturer ved med
tallerkenformet glasskjerm.

Side 1

BYGNING 9902985 bygg 02 administrasjonsbygg
Kompleks 9900137 Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik

Interiør mot SV Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Administrasjonsbygget fra SØ. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Interiør mot NØ Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Interiør mot N inngang kantine. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Inngangsparti sokkeletasje. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9902985 bygg 02 administrasjonsbygg
Kompleks 9900137 Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik

Plantegning under- og 1. etasje.

Puss og lampe i trapp Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Administrasjonsbygget fra N. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Glassvegg til bislag Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 9901396 bygg 03 behandlingsbygg 1
Kompleks 9900137 Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik

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

HV Helse Førde HF
176893699
48/23
1962 - 1963
Sogn og Fjordane fylke
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Langstrakt énetasjes rektangulært bygg med nordfasade pusset malt betong, sørfasade og vestgavl malt supanel, saltak med tegl, uten utstikk i gavl.
Kvadratiske énramms vinduer nordside, parvis sammenstilt mot sør. Konstruksjonen er plasstøpt betogdekke over kjeller og grunnmur av betong.
Bygningen rommer sengepost, kontorer/vaktrom.

Bygningshistorikk
1963

Opprinnelig bygget for 43 sengeplasser, med pasientrom, spise- og daglig rom, anretningskjøkken, bad ,WC vaktrom/kontor. Oppført etter
samme tegninger som bygg 4

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare sjukepaviljong bygg 03 som del av helsehistorisk viktig eksempel på psykiatrisk pleiehjem fra
perioden 1950-1980. 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.
Bygningen er et godt eksempel på pasientpaviljong fra 1960-tallets institusjonsbyggeri. Som senere utvidelse av
Fylkessjukeheimen Tronvik innordner bygget seg i formspråk, dimensjoner og materialbruk og gir anlegget et helhetlig og
variert preg med godt leselig historisk utvikling. Materialbehandling og utførelse vitner om bevisst formgivning i såvel
eksteriør som interiør.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Div. interiører
Beskrivelse:

Side 1

BYGNING 9901396 bygg 03 behandlingsbygg 1
Kompleks 9900137 Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik

Sørfasaden. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Oversiden av bygningen sett fra vest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9902984 bygg 04 behandlingsbygg 2
Kompleks 9900137 Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik

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

HV Helse Førde HF
176893680
48/23
1962 - 1963
Sogn og Fjordane fylke
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Ikke registrert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Langstrakt énetasjes rektangulært bygg med nordfasade pusset malt betong, sørfasade og vestgavl malt supanel, saltak med tegl, uten utstikk i gavl.
Kvadratiske énramms vinduer nordside, parvis sammenstilt mot sør. Konstruksjonen er plasstøpt betogdekke over kjeller og grunnmur av betong.
Bygningen rommer sengepost, kontorer/vaktrom.

Bygningshistorikk
1962

Opprinnelig bygget for 43 sengeplasser, med pasientrom, spise- og daglig rom, anretningskjøkken, bad ,WC vaktrom/kontor. Oppført etter
samme tegninger som bygg 03

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare sjukepaviljongen bygg 04 som del av helsehistorisk viktig eksempel på psykiatrisk pleiehjem fra
perioden 1950-1980. 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. Formålet med vern av de utvalgte interiørene er å opprettholde opprinnelig rominndeling med
bygningsdeler, overflater og materialbruk , belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig inventar.
Bygningen er et godt eksempel på pasientpaviljong fra 1960-tallets institusjonsbyggeri. Som senere utvidelse av
Fylkessjukeheimen Tronvik innordnerbygget seg i formspråk, dimensjoner og materialbruk og gir anlegget et helhetlig og
variert preg med godt leselig historisk utvikling. Materialbehandling og utførelse vitner om bevisst formgivning i såvel
eksteriør som interiør.
Vernet omfatter eksteriør og deler av interiør; Inngangsparti og avdelingsstue. Omfang interiørvern er vist på plantegning.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Avdelingsstue
Beskrivelse: Hvitmalte
pussete vegger,
strukturpuss,
gråbrunlinoleum/vinyl
gulvbelegg, Skrånende
himling hvittet vekselpanel i
furu, grønmalt listverk.
Dører i lakkert bjørk med
glassfelt mot sidestue i øst,
entre og sidekorridor øst.

Side 1

BYGNING 9902984 bygg 04 behandlingsbygg 2
Kompleks 9900137 Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik

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

Detaljer mot øst Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Oversiden (nordsiden) av bygningen. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Avdelingstue mot øst Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9902987 bygg 24 trafo
Kompleks 9900137 Psykiatrisk klinikk avd. Tronvik

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

HV Helse Førde HF
23958694
48/23
1954 - 1956
Sogn og Fjordane fylke
Helse/pleie
Helse/pleie
Teknisk diverse
Ikke registrert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Bygg i én etasje med åpent hjørne, pusset malt mur, saltak, supanel gavl. Fløydør til traforom og sprossedelt kvadratisk vindu vestvegg, mindre sidedør
sørvegg.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare trafobygget som integrert del av helsehistorisk viktig eksempel på psykiatrisk pleiehjem fra perioden
1950-1980. 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.
Bygningen er godt eksempel på mindre tekniske bygg knyttet til 1950-tallets institusjonsbyggeri. Som del av
Fylkessjukeheimen Tronvik innordner bygget seg i formspråk, dimensjoner og materialbruk og gir anlegget et helhetlig og
variert preg. Materialbehandling og utførelse vitner om bevisst formgivning i såvel eksteriør som interiør.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Trafobygg sett fra SV. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

