BYGNING 9900309 G01
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80122586
42/190
1855
Staten ved Herman Wedel Major (1814-1854)
Heinrich Ernst Schirmer (1815-1887)
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Annet vern: Gul liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Nesten samtlige av bygningene fra de tre første utbyggingsfasene på Gaustad har et tilnærmet likt materialpreg i fasadene; rødbrun teglstein som i de
eldre årgangene er håndbanket, og i de nyere har et mer maskinelt preg. En del detaljer er i huggen stein. I de to første utbyggingsfasene har samtlige
bygninger også saltak, men taktekkingen varierer i dag. Materialpreget og saltakene er således de to viktigste sammenbindende elementene i
hovedparten av anlegget. Første byggetrinn holdes også sammen av den symmetriske planen, som likevel har noen små men viktige brudd, noen
opprinnelige, mens enkelte er tilkommet senere, som følge av til- eller ombygging.
Bygning G01 (tidligere Am) ligger i den sørvestre delen av sykehusområdet og er én av de seks gjenværende av de åtte opprinnelige pasientbygningene.
Som den fornemste av bygningene for menn er den i nær forbindelse med sykehushagen og den gamle kjeglebanen. I likhet med de andre toetasjes
pasientbygningene fra 1855 er taket tekket med skifer, og har fått fjernet alle pipene unntatt én. Den har også de andre samtidige pasientbygningenes
karakteristiske trappegavler som vender inn mot områdets midtakse, mens de ytre kortsidene er preget av to sekskantete tårn. En "dækket Buegang",
lukket mot øst, åpen mot vest, fører til nabobygningen G03 (tidligere Bm). Vinduer og dører er av eldre dato, hvorvidt de er opprinnelige, er ikke klarlagt.
Det er heller ikke klarlagt hvor bygningens hovedtrapp opp var, om den for eksempel tidligere var i forbindelse med det praktfulle inngangspartiet mot øst.
Dagens ene trapp er i tilbygget mot nord som ikke er opprinnelig. Dette har forbindelse med korridoren som i begge etasjer løper på nordsiden, mens
sykerommene vender mot sør og fellesrommet mot sør og vest. Hovedtrekket i den innvendige planen er relativt autentisk, men en del endringer har
funnet sted. Dørene mellom korridor og sykerom har buede overdeler og er iallfall av eldre dato. I 2. etasje fantes en biljardsal iallfall til 1932, og
biljardbordet står fortsatt på loftet. Loftet ble forøvrig benyttet til lagring av pasientenes tøy, og noen hyllearrangementer er fortsatt på plass.
Autentisiteten er størst på de to A-bygningene hvis en refererer til en opprinnelig tilstand.

Sammendrag bygningshistorie
I dag er det et titall bygninger igjen fra asylets åpning i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. Bygning G01, "for rolige,
mandlige Syge af 1ste Forpleining"(1896), er én av de gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt Am og spesielt tiltenkt velfungerende og økonomisk
bedrestilte mannlige pasienter. Siden åpningen har denne gjennomgått flere ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt
og vi kjenner heller ikke nøyaktig bygningens opprinnelige indre struktur. Til dette formål skulle det trenges en mer omfattende kildegransking og/eller
bygningsarkeologisk undersøkelse. Bygningens ytre kjenner vi derimot relativt godt, med unntak for de elementer som nå stort sett er borte, for eksempel
luftegårder, priveter og parkarrangementer. Et viktig trekk ved denne bygningen er nærheten til et parkområde og en kjeglebane.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare bygning G01 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som
eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer,
materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Bygningen som rommet avdeling A, menn (G01), har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første
statlige sinnssykasyl og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del av
sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et sosialhistorisk dokument
hvor pasientens plassering og miljø til dels var avhengig av plassen på samfunnsstigen. Da H.E. Schirmer hørte til den
første generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet, er bygningen
også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større miljø, har store
estetiske kvaliteter.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og opprinnelige/eldre deler av interiøret.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Hele interiøret
Beskrivelse: Deler av
opprinnelig/eldre
planløsning og eldre
detaljer er bevart.

Side 1

BYGNING 9900309 G01
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Fra Gaustad. Foto: Arild S. Johnsen, Aker US

Peisestueinteriør Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Fasade mot syd Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Gang i 2. etasje Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Fasade fra nordvest Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.
Side 2

BYGNING 9900310 G02
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80122594
42/190
1855
Staten ved Herman Wedel Major.
Heinrich Ernst Schirmer.
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Annet vern: Gul liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Nesten samtlige av bygningene fra de tre første utbyggingsfasene på Gaustad har et tilnærmet likt materialpreg i fasadene; rødbrun teglstein som i de
eldre årgangene er håndbanket, og i de nyere har et mer maskinelt preg. I de to første utbyggingsfasene har samtlige bygninger også saltak, men
taktekkingen varierer i dag. Materialpreget og saltakene er således de to viktigste sammenbindende elementene i hovedparten av anlegget. Første
byggetrinn holdes også sammen av den symmetriske planen, som likevel har noen små men viktige brudd. Noen av disse bruddene er opprinnelige,
mens enkelte har kommet til senere, som følge av til- eller ombygging.
Bygning G01 (tidligere Am) ligger i den sørvestre delen av sykehusområdet og er én av de seks opprinnelige pasientbygningene, Ssm den fornemste av
bygningene for menn er den også i nær forbindelse med sykehushagen og den gamle kjeglebanen. I likhet med de andre pasientbygningene er takene
tekket med skifer, og har fått fjernet alle pipene på taket unntatt én. Den deler også de andre samtidige pasientbygningenes karakteristiske trappegavler
som vender inn mot midten av områdets midtakse, mens de ytre kortsidene er preget av to sekskantete tårn. En overtekket gang, lukket mot vest, åpen
mot øst, fører til nabobygningen G05 (tidligere Bk).

Sammendrag bygningshistorie
I dag er det et titall bygninger igjen fra asylets åpning i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. Bygning G02 er én av de
gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt Ak og spesielt tiltenkt "rolige , kvindelige Syge af 1ste Forpleining"(1896). Siden åpningen har denne
gjennomgått flere ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt og vi kjenner heller ikke nøyaktig bygningens opprinnelige
indre struktur. Til dette formål skulle det trenges en mer omfattende kildegransking og/eller bygningsarkeologisk undersøkelse. Bygningens ytre kjenner
vi derimot relativt godt, med unntak for de elementer som nå stort sett er borte, for eksempel luftegårder, priveter og parkarrangementer. Også denne
avdelingen hadde parkområder, om enn noe mindre enn på mannesiden, men de fremtrer ikke like tydlig som på mannesiden.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare bygning G02 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som
eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur,
materialbruk og opprinnelig/eldre detaljering. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som
fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Bygningen som rommet avdeling A, kvinner (G02) har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første
statlige sinnssykasyl og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del av
sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et sosialhistorisk dokument
hvor pasientens plassering og miljø til dels var avhengig av plassen på samfunnsstigen. Da H.E. Schirmer hørte til den
første generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet, er bygningen
også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større miljø, har store
estetiske kvaliteter.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og opprinnelige/eldre deler av interiøret.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Hele interiøret
Beskrivelse: Deler av
opprinnelig/eldre
planløsning og eldre
detaljering er bevart.

Side 1

BYGNING 9900310 G02
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Fra Gaustad. Foto: Arild S. Johnsen, Aker US

Stueinteriør Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Gamle AK Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Pasientrom Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Inngangsparti Foto: Leif Maliks,
Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900315 G03
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80122608
42/190
1855
Staten ved Herman Wedel Major (1814-1854)
Heinrich Ernst Schirmer. (1815-1887)
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Uregulert:
Annet vern: Gul liste. Tidl. adm fredet som stalig anlegg.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Nesten samtlige av bygningene fra de tre første utbyggingsfasene på Gaustad har et tilnærmet likt materialpreg i fasadene; rødbrun teglstein som i de
eldre årgangene er håndbanket, og i de nyere har et mer maskinelt preg. I de to første utbyggingsfasene har samtlige bygninger også saltak, men
taktekkingen varierer i dag. Materialpreget og saltakene er således de to viktigste sammenbindende elementene i hovedparten av anlegget. Første
byggetrinn holdes også sammen av den symmetriske planen, som likevel har noen små men viktige brudd, noen opprinnelige, mens enkelte er tilkommet
senere, som følge av til- eller ombygging.
Bygning G03 (tidligere Bm) ligger i den sørvestre delen av sykehusområdet og er én av de seks opprinnelige pasientbygningene, nå den midtre (på det
som var mannesiden) og i direkte forbindelse med tårnbygningen. I likhet med de andre pasientbygningene er takene tekket med skifer, og har fått
fjernet alle pipene på taket (to deflektorer fremtrer som piper) . Den deler også de andre samtidige pasientbygningenes karakteristiske trappegavler som
vender inn mot områdets midtakse, mens de ytre kortsidene er preget av to sekskantete tårn. En overtekket gang, lukket mot øst, åpen mot vest, fører til
nabobygningen G06 (tidligere Cm).
På østsiden står denne bygningen i direkte forbindelse med tårnbygningen med en gangforbindelse i to etasjer, den underste etasjen i mur, den 2.
smekrere og kledt med platemateriale. I en slags kjelleretasje er den en gjennomkjøringsmulighet inn til anlegget (opprinnelig var det bare én etasje i
denne fløyen). På nordsiden er et relativt stort tilbygg i to etasjer (opprinnelig var det bare et mindre utbygg i én etasje her).
Innvendig er autentisiteten relativt lav, men en del antatt originalutstyr som for eksempel dører er i behold. Hovedtrekket i den innvendige planen er
relativt autentisk, men en del endringer har også funnet sted: Som i alle pasientbygningene vest for midtaksen løper korridoren i begge etasjer på
nordsiden, mens sykerommene (nå kontorer) vender mot sør og fellesrommet mot sør og vest. Loftet ble forøvrig benyttet til lagring av pasientenes tøy.
I kjelleren er det hvelvede rom (opprinnelig til oppbevaring av grønnsaker), og på loftet er det noen rester igjen av oppbevaringsanordningene for
pasientenes tøy.

Sammendrag bygningshistorie
I dag er det et titall bygninger igjen fra asylets åpning i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. Bygning G03 er én av de
gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt Bm og spesielt tiltenkt "rolige Mænd af 2den Forpleining"(1896). Siden åpningen har denne gjennomgått
flere ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt og vi kjenner heller ikke nøyaktig bygningens opprinnelige indre struktur.
Til dette formål skulle det trenges en mer omfattende kildegransking og/eller bygningsarkeologisk undersøkelse. Bygningens ytre kjenner vi derimot
relativt godt, med unntak for de elementer som nå stort sett er borte, for eksempel luftegårder, priveter og parkarrangementer. En større endring fra
senere tid er gangforbindelsen til tårnbygningen som fikk lagt på én etasje på 1950-tallet.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare bygning G03 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som
eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer,
materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Bygningen som rommet avdeling B, menn (Go3) har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første
statlige sinnssykasyl og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del av
sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et sosialhistorisk dokument
hvor pasientens plassering og miljø til dels var avhengig av plassen på samfunnsstigen. Da H.E. Schirmer hørte til den
første generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet, er bygningen
også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større miljø, har store
estetiske kvaliteter.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og og opprinnelige/eldre deler av interiøret.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9900315 G03
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Hele interiøret
Beskrivelse: Deler av
opprinnelig/eldre
planløsning og eldre
detaljering er bevart.

Sett fra sør-vest. Foto: Arild S. Johnsen, Aker US.

Plantegning 1. etasje.

Sett fra nord-vest Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: A. Johnsen, Aker US

Side 2

BYGNING 9900315 G03
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Fellesstue Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 9900316 G04
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80122551
42/190
1855
Staten ved Herman Wedel Major.
Heinrich Ernst Schirmer
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Annet vern: Gul liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Administrasjonsbygningen er lik pasientbygningen fra 1855 oppført i teglstein og detaljer og sokkel i rød granitt. Bygningen er i to etasjer med loft,
skiferkledt tak, samt med et høyt tårn, plassert foran hovedfasaden, med barokkaktig tårnhette kledt med kobber. Tårnet er rikt dekorert med karnapp mot
syd, klokke og blindbuer, trappegavler mot øst og vest. Bygningen er forbundet med G03 og G05 med toetasjes fløyer (opprinnelig enetasjes), oppført i
mur i 1. etasje, og i lettere (platekledt) materiale i 2. Under den vestre fløy er en gjennomkjørsel til anlegget og en inngang til tårnets kjeller. Kjelleren
synes nå å være lite brukt, men rommet tidligere økonomirom, lager og klubblokaler for fagforneningen. 1. etasje har hovedinngang med hall, kirke og
kontor for ledelsen. Kirken har spissbuer og antas i det ytre å være lik det opprinnelige kjøkkenet. Hallen med buete arkader strekker seg opp til 2. etasje
og har også overlys. I 2. etasje finnes noen av de mest autentiske rommene på anlegget, blant annet et auditorium (tidligere kirke) og et møte- og
biblioteksrom. Vinduene i bygningen antas å være opprinnelige , men noen vinduer i tårnet er blitt angitt som de sikrest opprinnelige på anlegget
(spørsmålet er ikke utredet). Mot nord er det en utgang inn mot anlegget, og en separat inngang til kirken. Hvorvidt det har vært en kjøreadgang gjennom
tårnfoten og videre inn før ombyggingen på 1950-tallet, er ikke klarlagt.

Sammendrag bygningshistorie
I dag er det et titall bygninger igjen fra asylets åpning i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. Bygning G04 er den opprinnelige
administrasjonsbygningen, var anleggets midtpunkt, administrative og åndelige senter. Her var kontorer og en stor sal i 2. etasje som ble benyttet som
kirke. Men bygningen rommet også en rekke økonomifunksjoner slik som hovedkjøkken, spiseværelser for betjeningen, bryggerhus og bakeri. Siden
åpningen har denne gjennomgått flere ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt og vi kjenner heller ikke nøyaktig
bygningens opprinnelige indre struktur. Til dette formål skulle det trenges en mer omfattende kildegransking og/eller bygningsarkeologisk undersøkelse.
Noen store grep som kan nevnes er likevel de store endringene i 1954 da de énetasjes fløyene på hver side ble bygd på med én etasje og en dessuten
fikk en gjennomkjørsel mot Bm. Kjøkkenet ble samtidig konvertert til kirke; og en midthall ble innredet i 1. etasje. Bygningens ytre kjenner vi nå relativt
godt, men med unntak for de arrangementer som har vært forbundet med innkjørselen til anlegget.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare den gamle administrasjonsbygningen (G04) som et helse- og arkitekturhistorisk sentralt element i
sykehusanlegget på Gaustad fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, rominndeling, opprinnelige/eldre
dører og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Den gamle administrasjonsbygningen (G04) har stor helsehistorisk verdi som midtpunktet i landets første statlige
sinnssykasyl. Gaustads verdi som symbol for for det offentlige engasjementet i helsesektoren skyldes i høy grad tårnet på
administrasjonsbygningen. Som del av sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse,
men er også et sosialhistorisk dokument hvor legens og pasientens plassering og miljø til dels var avhengig av plassen på
samfunnsstigen. Da H.E. Schirmer hørte til den første generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første
med sosiale bygg som spesialitet, er bygningen også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg
selv, og som del av et større miljø, har store estetiske kvaliteter.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og opprinnelige/eldre deler av interiøret.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Hele interiøret
Beskrivelse: Deler av
opprinnelig/eldre
planlegging,
overflatebehandling og
eldre detaljering er bevart.

Side 1

BYGNING 9900316 G04
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Hall Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Seminarrom Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Tårndetalj Foto: Leif Maliks

Detalj fra inngang Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Kirkeinteriør Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Inngangspartiet Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900316 G04
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Møterom Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Loftsinteriør Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Fra Gaustad Foto: Arild S. Johnsen, Aker US

Kirkeinngangen Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Direktørens kontor Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 3

BYGNING 9900311 G05
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80122616
42/190
1855
Staten ved Herman Wedel Major.
Heinrich Ernst Schirmer.
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Annet vern: Gul liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Nesten samtlige av bygningene fra de tre første utbyggingsfasene på Gaustad har et tilnærmet likt materialpreg i fasadene; rødbrun teglstein som i de
eldre årgangene er håndbanket, og i de nyere har et mer maskinelt preg. I de to første utbyggingsfasene har samtlige bygninger også saltak, men
taktekkingen varierer i dag. Materialpreget og saltakene er således de to viktigste sammenbindende elementene i hovedparten av anlegget. Første
byggetrinn holdes også sammen av den symmetriske planen, som likevel har noen små men viktige brudd, noen opprinnelige, mens enkelte er tilkommet
senere, som følge av til- eller ombygging.
Bygning G05 (tidligere Bk) ligger i den sørøstre delen av sykehusområdet og er én av de seks opprinnelige pasientbygningene, nå den midtre (på det
som var kvinnesiden) og er i direkte forbindelse med tårnbygningen. I likhet med de andre pasientbygningene er takene tekket med skifer, og har fått
fjernet alle pipene på taket (to deflektorer fremtrer som piper) . Den deler også de andre samtidige pasientbygningenes karakteristiske trappegavler som
vender inn mot områdets midtakse, mens de ytre kortsidene er preget av to sekskantete tårn (karnapper). En overtekket gang, lukket mot vest, åpen mot
øst, fører til nabobygningen G08 (tidligere Ck).
På østsiden står denne bygningen i direkte forbindelse med tårnbygningen med en gangforbindelse i to etasjer, den underste etasjen i mur, den 2.
smekrere og kledt med platemateriale (opprinnelig var det bare én etasje i denne fløyen). På nordsiden er et relativt stort tilbygg i to etasjer, frem til 1930tallet var det ikke noe tilbygg har da privetet var i det éne karnapp i 1. etasje. To luker i veggen antas å være rester fra dette arrangementet. Dagens
tilbygg er nokså bredt og med trappegavl på midten.
Innvendig er autentisiteten relativt lav i 1. etasje, men en del antatt originalutstyr som for eksempel dører er i behold. Hovedtrekket i den innvendige
planen er relativt autentisk, men en del endringer har også funnet sted: Som i alle pasientbygningene øst for midtaksen løper korridoren i begge etasjer
på nordsiden, mens sykerommene vender mot sør og fellesrommet mot sør og øst. 2. etasje er preget av I kjelleren er det hvelvede rom (opprinnelig til
oppbevaring av grønnsaker), og på loftet er det noen rester igjen av oppbevaringsanordningene for pasientenes tøy. Et verdifullt element i denne
bygningen er innredningen i 2. etasje som trolig stammer fra en ombygging i 1943-45. Restene av de vaktsalene som ombyggingen var basert på, med
kontroll som et sentralt motiv, vises fortsatt som vinduer mellom salene.

Sammendrag bygningshistorie
I dag er det et titall bygninger igjen fra asylets åpning i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. Bygning G05 er én av de
gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt Bk og spesielt tiltenkt "rolige Kvinder af 2den Forpleining"(1896). Siden åpningen har denne gjennomgått
flere ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt og vi kjenner heller ikke nøyaktig bygningens opprinnelige indre struktur.
Til dette formål skulle det trenges en mer omfattende kildegransking og/eller bygningsarkeologisk undersøkelse. Et viktig element er en omfattende
ombyggingen av B-avdelingene i 1943-45. Det antas at 2. etasjen med sine vaktsaler med vinduer mellom rommene da fikk sin nåværende form.
Bygningens ytre kjenner vi derimot relativt godt, med unntak for de elementer som nå stort sett er borte, for eksempel luftegårder, priveter og
parkarrangementer.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare bygning G05 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som
eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer,
materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Bygningen som rommet avdeling B, kvinner (G05), har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første
statlige sinnssykasyl og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del av
sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et sosialhistorisk dokument
hvor pasientens plassering og miljø til dels var avhengig av plassen på samfunnsstigen. Da H.E. Schirmer hørte til den
første generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet, er bygningen
også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større miljø, har store
estetiske kvaliteter.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og opprinnelige/eldre deler av interiøret.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9900311 G05
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Hele interiør
Beskrivelse: Deler av
opprinnelig/eldre
planløsning og eldre
detaljering er bevart.

Plantegning 1. etasje.

Fra eldre ominnredning Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Døveavsnittet fra sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900312 G06
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80122624
42/190
1855
Staten ved Herman Wedel Major
Heinrich Ernst Schirmer
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Annet vern: Gul liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Nesten samtlige av bygningene fra de tre første utbyggingsfasene på Gaustad har et tilnærmet likt materialpreg i fasadene; rødbrun teglstein som i de
eldre årgangene er håndbanket, og i de nyere har et mer maskinelt preg. I de to første utbyggingsfasene har samtlige bygninger også saltak, men
taktekkingen varierer i dag. Materialpreget og saltakene er således de to viktigste sammenbindende elementene i hovedparten av anlegget. Første
byggetrinn holdes også sammen av den symmetriske planen, som likevel har noen små men viktige brudd, noen opprinnelige, mens enkelte er tilkommet
senere, som følge av til- eller ombygging.
Bygning G06 (tidligere Cm) ligger i den sørøstre delen av sykehusområdet og er én av de seks opprinnelige toetasjes pasientbygningene, nå den
nordligste (på det som var mannesiden). I likhet med de andre pasientbygningene er takene tekket med skifer, og har fått fjernet alle pipene på taket (to
deflektorer fremtrer som piper) . Den deler også de andre samtidige pasientbygningenes karakteristiske trappegavler som vender inn mot områdets
midtakse, mens de ytre kortsidene er preget av to sekskantete tårn (karnapper). En overtekket gang, lukket mot øst, åpen mot vest, førte tidligere til
paviljongen for de urolige, manlige pasientene, men slutter nå litt umotivert ved fyrhuset. tilbygget med trappegavl mot nord, som minner mye om de
eldre trappegavlene. Bygningen har et tilbygg med trappehus mot nord og et énetasjes tilbygg på kortsiden mot nord som var sentralbad for mannesiden.
Autentisiteten er gjennomgående lav med hensyn til vinduer, dører og interiør.

Sammendrag bygningshistorie
I dag er det et titall bygninger igjen fra asylets åpning i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. Bygning G06 er én av de
gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt Cm, "for urolige Mænd"(1896) og spesielt tiltenkt mindre velfungerende, men ikke voldsomme eller "meget
besværlige" menn (sistnevnte kategori var i en nå revet parallellbygning). Siden åpningen har denne gjennomgått flere ombygninger og
funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt og vi kjenner heller ikke nøyaktig bygningens opprinnelige indre struktur. Til dette formål skulle
det trenges en mer omfattende kildegransking og/eller bygningsarkeologisk undersøkelse. Bygningens ytre kjenner vi derimot relativt godt, med unntak
for de elementer som nå stort sett er borte, for eksempel luftegårder, priveter og parkarrangementer.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare bygning G06 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som
eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer,
materialbruk og overflater skal opprettholdes
Bygningen som rommet avdeling C, menn (G06) har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første
statlige sinnssykasyl og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del av
sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et sosialhistorisk dokument
hvor pasientens plassering og miljø til dels var avhengig av plassen på samfunnsstigen. Da H.E. Schirmer hørte til den
første generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet, er bygningen
også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større miljø, har store
estetiske kvaliteter.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9900312 G06
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Fra Gaustad Foto: Arild S. Johnsen, Aker US Bygg CM (Subakutt) med overbygg sett fra nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bygg CM sett fra sørvest. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9900317 G07
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80122578
42/190
1855
Staten ved Herman Wedel Major.
Heinrich Ernst Schirmer
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Annet vern: Gul liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Verkstedsbygningen ligger like nord for administrasjonsbygningen og var opprinnelig den sentrale økonomibygningen på anlegget. Den er oppført i to
etasjer (opprinnelig i bare én etasje) og har saltak tekket med skifer. Bygningen har vært gjenstand for flere ombygginger, men fremtrer som tilpasset
bebyggelsen ellers. Autentisiteten er lav både utvendig innvendig. Et slående trekk ved bygningen er de store vinduspartiene i 1. etasje, innføyd i
risalitter, som nå rommer anleggets kafé.

Sammendrag bygningshistorie
I dag er det et titall bygninger igjen fra asylets åpning i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. Bygning G07, i 1896 beskrevet
som "vaskeri- og værkstedsbygning" er én av de få gjenværende økonomibygningene. Siden åpningen har denne gjennomgått flere store ombygninger
og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt og vi kjenner heller ikke nøyaktig bygningens opprinnelige indre struktur. Til dette formål
skulle det trenges en mer omfattende kildegransking og/eller bygningsarkeologisk undersøkelse. Vi vet at det var en omfattende ombygginger i 1890 (da
den eventuelt ble bygd på med én etasje), i 1931 (da ble også et tilbygg mot øst og en stor pipe revet) og på 1960-tallet. Mens bygningen i dag rommer
kontorer og en café var det på 1890-tallet vaskeri, isolasjonsrom for smittefarlige pasienter, bibliotek og snekkerverksted og i 2. etasje funksjoner som
sko- og sadelmakerverksted. I et lavt tilbygg mot vest skal det også ha vært smie og det opprinnelige fyrhuset.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare bygning G07 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som
eksempel på en økonomibygning fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer,
materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Den gamle verkstedsbygningen (G07) har betydelig helsehistorisk verdi som et funksjonelt element ved en større
institusjon og betydelig symbolverdi som del av landets første statlige sinnsykeasyl. Bygningen er også, tross betydelige
endringer, av viss arkitekturhistorisk verdi som del av den opprinnelige planen, i tillegg til at den i seg selv, og som del av
et større miljø, har store estetiske kvaliteter.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Fra Gaustad Foto: Arild S. Johnsen, Aker US

Plantegning 1. etasje.

Side 1

BYGNING 9900308 G08
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80122632
42/190
1855
Staten ved Herman Wedel Major.
Heinrich Ernst Schirmer.
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Annet vern: Gul liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Nesten samtlige av bygningene fra de tre første utbyggingsfasene på Gaustad har et tilnærmet likt materialpreg i fasadene; rødbrun teglstein som i de
eldre årgangene er håndbanket, og i de nyere har et mer maskinelt preg. I de to første utbyggingsfasene har samtlige bygninger også saltak, men
taktekkingen varierer i dag. Materialpreget og saltakene er således de to viktigste sammenbindende elementene i hovedparten av anlegget. Første
byggetrinn holdes også sammen av den symmetriske planen, som likevel har noen små men viktige brudd, noen opprinnelige, mens enkelte er tilkommet
senere, som følge av til- eller ombygging.
Bygning G08 (tidligere Ck) ligger i den sørøstre delen av sykehusområdet og er én av de seks opprinnelige pasientbygningene, nå den nordligste (på det
som var kvinnesiden). I likhet med de andre pasientbygningene er takene tekket med skifer, og har fått fjernet alle pipene på taket (to deflektorer fremtrer
som piper) . Den deler også de andre samtidige pasientbygningenes karakteristiske trappegavler som vender inn mot områdets midtakse, mens de ytre
kortsidene er preget av to sekskantete tårn (karnapper). En overtekket gang, lukket mot vest, åpen mot øst, førte tidligere til paviljonggen for de urolige,
kvinnlige pasientene, men slutter nå litt umotivert ved fyrhuset. Et spesielt trekk ved denne bygningen er tilbygget med trappegavl mot nord, som minner
mye om de eldre trappegavlene. Dette tilbygget og et lignende på kortsiden mot nord er trolig fra midten av 1920-tallet. Tilbygget på nordsiden gjaldt da
bare andreetasjen som ble bygd på et eldre énetasjes badebygg av lignende slag som på Cm vis-a-vis.
Autentisiteten er gjennomgående lav med hensyn til vinduer, dører og interiør.

Sammendrag bygningshistorie
I dag er det et titall bygninger igjen fra asylets åpning i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. Bygning G08 er én av de
gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt Ck, "for urolige Kvinder"(1896), spesielt tiltenkt mindre velfungerende, men ikke voldsomme eller "meget
urolige" kvinner (sistnevnte kategori var i en nå revet parallellbygning). Siden åpningen har denne gjennomgått flere ombygninger og funksjonsendringer,
men disse er ikke systematisk kartlagt og vi kjenner heller ikke nøyaktig bygningens opprinnelige indre struktur. Til dette formål skulle det trenges en mer
omfattende kildegransking og/eller bygningsarkeologisk undersøkelse. Bygningens ytre kjenner vi derimot relativt godt, med unntak for de elementer som
nå stort sett er borte, for eksempel luftegårder, priveter og parkarrangementer. Tilbygget med trappegavl skal for eksempel ha tilkommet da bygningen,
som den første pasientbygningen, ble restauret (før 1930).

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare bygning G08 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som
eksempel på pasientbygning fra den første utbyggingen på 1850-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer,
materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Bygningen som rommet avdeling C, kvinner (G08) har stor helsehistorisk verdi som et sentralt element i landets første
statlige sinnssykasyl og betydelig symbolverdi knyttet til det offentlige engasjementet i helsesektoren. Som del av
sykehusplanen speiler bygningen datidens tenkning om sykdom og helbredelse, men er også et sosialhistorisk dokument
hvor pasientens plassering og miljø til dels var avhengig av plassen på samfunnsstigen. Da H.E. Schirmer hørte til den
første generasjonen utdannede arkitekter i landet, og var én av de første med sosiale bygg som spesialitet, er bygningen
også et betydelig arkitekturhistorisk kulturminne, i tillegg til at den i seg selv, og som del av et større miljø, har store
estetiske kvaliteter.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9900308 G08
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Fra Gaustad Foto: Arild S. Johnsen, Aker US

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Fasade nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9900318 G09
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80122667
42/190
1921
Staten.
Kristian Biong.
Helse/pleie
Helse/pleie
Teknisk diverse
Regulert: null
Annet vern: Tomt på Gul liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Teglmurt bygning i to etasjer, upusset, rektangulær grunnplan, saltak med liten vipp, gavler med kraftig gesimsprofil, sirkulært vindu sørgavl, halvsirkel
nordgavl. Torams sprossedelte stående vinduer i flukt med veggliv, markert sålbenk. To firerams vinduer 1. etg mot vest. To tofløyete kjøreporter mot øst,
saltak over gangdør på vestside og østside. Trappehuskarnapp på vestsiden. Teglmurt upusset pipe midt på vestfasade. Mot nord forlenget med
enetasjes teglmurt kullskur, kjørebro mot nord.

Sammendrag bygningshistorie
I dag er det et titall bygninger igjen fra åpningen i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. På 1920-tallet tilkom fem større
bygninger som del av en utvidelses- og moderniseringprosess på Gaustad. Fyrhuset fra 1921(G09), tidligere kalt "kjelhuset", er én av de gjenværende
økonomibygningene, og fylte en rekke tekniske funksjoner knyttet til oppvarming, søppelforbrenning og vannklosett og generelt reparasjoner av teknisk
utstyr. Siden åpningen har denne gjennomgått ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare fyrhuset (G09) som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og
som et eksempel på en økonomibygning fra utbygningsfasen på 1920-tallet. Vernet skal sikre bygningens arkitektur. Både
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige dører og vinduer,
materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Alle større helseinstitusjoner hadde minst tre slags økonomibygninger: kjøkken, vaskeri og fyrhus. Oftest fulgte disse med
i den generelle moderniseringen av et anlegg, og enten med tilbygg eller nybygg. Det nye fyrhuset på Gaustad (G09) har
helsehistorisk verdi som en nødvendig del av infrastrukturen på en større institusjon og som en viktig brikke i
moderniseringen av landets førende statlige psykiatriske sykehus. Fyrhuset har betydelige arkitektoniske kvaliteter og ikke
minst ved måten å innføye store volumer i terrenget. Forsøket på å tilpasse Kristian Biongs mer uformelle 1920-tallsanlegg
til H.E. Schirmers symmetriske 1850-tallsanlegg har betydelig arkitekturhistorisk interesse. Bygningen har også verdi som
del av et samlet sykehusanlegg med store miljømessige kvaliteter.
Vernet omfatter bygningens eksteriør
Verneklasse 1, fredning

Fra Gaustad Foto: Arild S. Johnsen, Aker US

Bygg G09, fyrhus, sett fra sørøst. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900318 G09
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Fyrhuset, bygg G09, sett fra sørvest. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9900307 G10
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80122659
42/188
1968
Statens bygge- og eiendomsdirektorat.
Hougen og Solheim Arkitektkontor A/S
Helse/pleie
Helse/pleie
Samf.hus/forsamlingslokale
Regulert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Velferdsbygningen fra 1968 ligger til øst omtrent midt i området, ca der hvor de urolige mennenes luftegård engang lå. Som alle bygningene fra denne
perioden ligger den i en skråning og har én høy side med to etasjer mot syd og bare én side over terreng mot nord. Fasaden er holdt i teglstein slik de
andre bygningene på Gaustad, men taket er flatt (De flate takene er noe som introduseres med 1960-tallsutbyggingen) Vinduene er énrams med losholt.
Hovedinngangen er fra øst og fører inn til det mest særpregede elementet i velferdsbygningen: sentralhallen over to etasjer. Steingulv i 1. etasje og en
åpen trapp som fører opp til 2, etasje, hvor det er kantine, gymsal og auditorium. Det arkitektonisk mest forseggjorte her er det rom som er inne i
sentralhallen og som danner en aula med betongpilarer i hjørnene, betongbjelker med avtrykk fra forskalingen, og likeledes rekkverk i rå betong.
Konstruksjonen med betongbjelker gjentas under taket hvor det er lysinnslipp ovenfra. Veggene er kunstnerisk dekorerte og en vertikal, abstrakt skulptur
står midt i trapperommet.

Sammendrag bygningshistorie
I dag er det et titall bygninger igjen fra åpningen i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. På 1920-tallet tilkom fem større
bygninger som del av en utvidelses- og moderniseringprosess og på 1960-tallet fire nye med tidels tidsspesifikke mål for øynene. Velferdsbygningen,
G10, fra 1968 representerer en bygningstype og funksjon knyttet til pasientaktivisering som opptrer på mange av de store institusjonene omkring 1970,
det vil si omtrent samtidig som de gamle asylenes tradisjonelle arbeidsterapi med hage og jordbruk trappes ned.
Bygningen har gjennomgått mindre ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare velferdsbygningningen (G10) som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på
Gaustad og som et eksempel på en fellesbygning fra utbygningsfasen på 1960-tallet. Vernet skal sikre bygningens
arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige dører
og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Gaustad gjennomgikk en tredje utbyggingsfase i en tiårsperioden ca 1963-1972. Velferdsbygget fra 1968 har betydelig
helsehistorisk verdi som eksempel på en meget populær bygningstype i perioden.
Intensjonen om å følge opp tilpassingen med mer uformelle bygninger til H.E. Schirmers symmetriske 1850-tallsanlegg har
betydelig arkitekturhistorisk interesse. I dag er vi også oppmerksomme på de store miljømessige kvalitetene ved det
samlete sykehusanlegget. Den innvendige trappehallen er arkitektonisk tidstypisk og har betydelige etstetiske kvaliteter.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og innvendig trappehall i første og andre etasje. Omfang interiørvern er markert på
plantegning.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr: 1.)
Interiørnavn: Trappehus.
Beskrivelse: Trapperommet
går over to etasjer og har
overlys. Sentrale elementer
er den åpne
rettløpstrappen og
betongkonstruksjonene
som konstituerer aulaformen: pilarer,
etasjemarkører i betong, og
brede rekkverk i rå betong.
Den kunstneriske
utsmykningen forsterker
det tidstypiske preget og
styrker generelt rommets
estetiske kvaliteter.

Side 1

BYGNING 9900307 G10
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Hovedinngang Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Hall og trapp 1. etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

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

Kantinebygget fra sydvest Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning 2. etasje.

Fra Gaustad Foto: Arild S. Johnsen, Aker US

Side 2

BYGNING 9900303 G11
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

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

HSØ Oslo Universitetssykehus HF
80122705
42/175
1925
Staten.
Kristian Biong.
Helse/pleie
Helse/pleie
Ymse
Regulert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Teglmurt bygning i to etasjer, upusset, rektangulær grunnplan, saltak med liten vipp, gavler med kraftig gesimsprofil, kvaderimiterende hjørnelisener,
detaljer i smijern og hogget stein.. Nyklassisistisk formspråk. Sprossedelte stående vinduer i flukt med veggliv, markert sålbenk, lavere vinduer i 2. etasje
og gavler. Kobbhus med saltak sørside Saltak over gangdør i sør, pulttak over inngang i øst. Sokkel forblendet med hogget granitt og bruddstein. Nyere
heistårn mot nord, teglforblendet, saltak.

Sammendrag bygningshistorie
I dag er det et titall bygninger igjen fra åpningen i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. På 1920-tallet tilkom fem større
bygninger som del av en utvidelses- og moderniseringprosess på Gaustad. Vaskeribygningen, G11, fra 1925 er én av de gjenværende
økonomibygningene, og hadde i tillegg til vaskeri systue og hybler. Siden åpningen har denne gjennomgått ombygninger og funksjonsendringer, men
disse er ikke systematisk kartlagt. Bygningen benyttes i dag til kontorer og rommer dessuten et lite sykehusmuseum.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare det gamle vaskeriet (G11) som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på
Gaustad og som et eksempel på en økonomibygning fra utbygningsfasen på 1920-tallet. Vernet skal sikre bygningens
arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige dører
og vinduer, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Alle større helseinstitusjoner hadde minst tre slags økonomibygninger: kjøkken, vaskeri og fyrhus. Oftest fulgte disse med
i den generelle moderniseringen av et anlegg, og enten med tilbygg eller nybygg. Det nye vaskeriet på Gaustad (G11) har
helsehistorisk verdi som en nødvendig del av infrastrukturen på en større institusjon og som en viktig brikke i
moderniseringen av landets førende statlige psykiatriske sykehus. Vaskeriet har betydelige arkitektoniske kvaliteter og
ikke minst ved måten å innføye store volumer i terrenget. Forsøket på å tilpasse Kristian Biongs mer uformelle 1920tallsanlegg, hvor epidemibygningen er et sentralt element, til H.E. Schirmers symmetriske 1850-tallsanlegg har betydelig
arkitekturhistorisk interesse. I dag er vi også oppmerksomme på de store miljømessige kvalitetene ved det samlete
sykehusanlegget.
Vernet omfatter bygningens eksteriør
Verneklasse 1, fredning

Fra Gaustad Foto: Arild S. Johnsen, Aker US

Plantegning 1. etasje.
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