BYGNING 9900305 G12
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
80122691
42/175
1927
Staten.
Kristian Biong.
Funksjon uspesifisert
Funksjon uspesifisert
Ymse
Regulert: null
Annet vern: Tomt på Gul liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Teglmurt bygning i to etasjer, upusset, rektangulær grunnplan, tverraksen med framspring mot vest markert med gavl, saltak med liten vipp, gavler med
kraftig gesimsprofil, kvaderimiterende hjørnelisener, detaljer i smijern og hogget stein. Sokkel forblendet med hogget granitt og bruddstein.Nyklassisistisk
formspråk. Sprossedelte stående vinduer i flukt med veggliv, markert sålbenk, bueformet i framspring mot vest, lavere vinduer i 2. etasje, halvsirkelformet
vinduer i gavler. Østfasade med framspringende trappehus på hvert hjørne, med veranda i 2. etasje av østfasade, rampe i bruddsteinsmur overdekket av
pulttak med monolittiske pillarer. Saltak over gangdør i sørende.

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. Kjøkkenbygningen, G12, fra 1927 er én av de gjenværende
økonomibygningene og hadde alle relevante funksjoner som hørte til et storkjøkken på denne tiden, inkluderte betjeningens hybler. Siden åpningen har
kjøkkenbygningen gjennomgått ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt. Bygningen benyttes i dag til kontorer.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare den gamle kjøkkenbygningen (G12) 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. Den nye kjøkkenbygningen på Gaustad
(G12) 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. Kjøkkenbygningen 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, hvor epidemibygningen er et sentralt element, 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

Plantegning 1. etasje.

Side 1

BYGNING 9902907 G15
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
81541329
442/173
1992
Oslo kommune
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Ikke registrert:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
G15 og G16 ligger begge i det nordvestre hjørnet av sykehusområdet og fremtrer som identiske gule murbygninger med samme postmoderne formspråk:
to høyere, toetasjes, volumer med pulttak står med toppen av taket et stykke fra hverandre, mens lavere, énetasjes, bygninger, også med pulttak, lener
seg mot kortsidene. Andre trekk er også identiske, slik som papptakene med trekantlister for å gi struktur, og de dypt sittende rødmalte, vinduene som
punkterer hjørnene. Begge bygningene har også takvinduer som slipper lys inn i bygningens midtparti. Det er likevel også en del forskjeller mellom
bygningene. G15 er mindre enn G16 og har f.eks en liten pulttaksbygning på østsiden. Pulttaksbygningene på østsiden er også litt forskjellig, likeledes
vindusutforming og plasssering. Til funksjonen er de også forskjellige. Mens G16 rommer fire litt større enheter, tiltenkt for eksempel én person med barn,
rommer G16 seks mindre énpersonsenheter.

Sammendrag bygningshistorie
De to bygningene G15 og G16 ble oppført som såkalte overgangsboliger i 1992. De ble da oppført samtidig med hovedanlegget for Nye veksthuset, øst
på sykehusområdet, og var nært integrert i den behandlingsmodell som lå til grunn for denne virksomheten. Veksthuset var blitt opprettet på grunnlag av
en Stortingsproposisjon 136, 1978/79 for å prøve ut behandlingsmetoden, og byggeprosessen skjedde på gunnlag av et bystyrevedtak 20. oktober 1986
og et vedtak i styringsgruppen mot AIDS 4. februar 1987. Nye veksthuset var et terapeutisk samfunn med røtter i bevegelsen Phoenix House, med
utspring i USA på 1960-tallet, og målgruppen var rusmisbrukere. Gjennom en flertrinnsmodell skulle misbrukerne endre adferd og hovedanlegget på
Gaustad var forbundet med trinn 1 i denne prosessen, mens overgangsboligene var forbundet med trinn 2 (trinn 3 var å klare seg på gen hånd).

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare en helse- og arkitekturhistorisk særpreget overgangsbolig (G15) på Gaustad fra begynnelsen av
1990-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.
De to overgangsboligene på Gaustad er sentrale deler av behandlingen for rusmiddelavhengige i det terapeutiske
samfunnet Veksthuset, en helsehistorisk viktig retning i perioden. Formspråket i boligene er utpreget postmoderne, og
sammen med hovedanlegget (G23), har de betydelig arkitekturhistorisk verdi.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Bolig, bygg G15, sett fra nord-øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Overgangsboligen fra vest. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9902907 G15
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Plantegning 1. etasje.

Snittegning av huset.

Side 2

BYGNING 9902908 G16
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
81541337
442/173
1992
Oslo kommune
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Ikke registrert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
G15 og G16 ligger begge i det nordvestre hjørnet av sykehusområdet og fremtrer som identiske gule murbygninger med samme postmoderne formspråk:
to høyere toetasjes volumer med pulttak står med toppen av taket et stykke fra hverandre, mens lavere, énetasjes, bygninger, også med pulttak, lener
seg mot kortsidene. Andre trekk er også identiske, slik som papptakene med trekantlister for å gi struktur, og de dypt sittende rødmalte vinduene som
punkterer hjørnene. Begge bygningene har også takvinduer som slipper lys inn i bygningens midtparti. Det er likevel også en del forskjeller mellom
bygningene. G15 har f.eks en liten pulttaksbygning på østsiden, det mangler den andre. Pulttaksbygningene på østsiden er også litt forskjellig, likeledes
vindusutforming og plasssering. G16 er den største av bygningene og rommer fire enheter, to i hver etasje, tiltenkt for eksempel én person med barn.

Sammendrag bygningshistorie
De to bygningene G15 og G16 ble bygd som såkalte overgangsboliger i 1992. De ble da oppført samtidig med hovedanlegget for Nye veksthuset, øst på
sykehusområdet, og var nært integrert i den behandlingsmodell som lå til grunn for denne virksomheten. Veksthuset var blitt opprettet på grunnlag av en
Stortingsproposisjon 136, 1978/79 for å prøve ut behandlingsmetoden, og byggeprosessen skjedde på gunnlag av et bystyrevedtak 20. oktober 1986 og
et vedtak i styringsgruppen mot AIDS 4. februar 1987. Nye veksthuset er et terapeutisk samfunn med røtter i bevegelsen Phoenix House, med utspring i
USA på 1960-tallet, og målgruppen er rusmisbrukere. Gjennom en flertrinnsmodell skal misbrukerne endre adferd og hovedanlegget på Gaustad var
forbundet med trinn 1 i denne prosessen, mens overgangsboligene var forbundet med trinn 2 (trinn 3 var å klare seg på egen hånd).

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare en helse- og arkitekturhistorisk særpreget treningsbolig (G16) på Gaustad fra begynnelsen av 1990tallet. 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.
De to overgangsboligene på Gaustad er sentrale deler av behandlingen for rusmiddelavhengige i det terapeutiske
samfunnet Veksthuset, en helsehistorisk viktig retning i perioden. Formspråket i boligene er utpreget postmoderne, og
sammen med hovedanlegget (G23), har de betydelig arkitekturhistorisk verdi.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Bolig, bygg 16, sett mot nord-vest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Overgangsbolig, fra vest. Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9902908 G16
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Plantegning 1. etasje.

Snittegning.

Side 2

BYGNING 9900313 G17
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
80122748
42/190
1922
Staten.
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Teglmurt bygning i to etasjer på høy sokkel, upusset, trefløyet stump U-formet grunnplan, saltak med liten vipp, gavler med kraftig gesimsprofil,
kvaderimiterende hjørnelisener, detaljer i smijern og hogget stein. Nyklassisistisk formspråk. Takløft med pedimentformet gavl hovedfasade.
Paviljongformete utbygg med utgang terreng mot øst og vest i sørfasade. Sidefløyer med balkong 2 etasje og veranda med trapp til terreng mot nord.
Sprossedelte stående vinduer i flukt med veggliv, markert sålbenk, lavere vinduer i 2. etasje og gavler. Kobbhus med saltak mot øst, sør og vest sørside.
Risalitter med sidetrapper mot gårdsromsrom. Sokkel forblendet med hogget granitt og bruddstein. Nyere inngangsparti i glass, rammeverk løakkert i gult
og blått, postmoderne.

Sammendrag bygningshistorie
I dag er det et titall bygninger igjen på Gaustad 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. G17 fra 1922 er én av de gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt G og
spesielt tiltenkt "urolige menn" (Det er blitt fremholdt at dette var første gang Gaustad fikk avdelinger som var spesielt bygd og innredet for dette formål).
Siden åpningen har G17 gjennomgått ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt, men til forskjell fra de eldre bygningen
er kildesituasjon mht tegninger og beskrivelser god for denne. Bygningen benyttes i dag til regional sikkerhetsavdeling.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare bygning G17 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som
et viktig eksempel på en pasientbygning 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.
Bygning G17, tidligere avdeling G, for urolige menn, har stor helsehistorisk verdi som en viktig brikke i moderniseringen av
landets førende statlige psykiatriske sykehus. I beskrivelsen av G (og søsterbygningen "for urolige kvinner", F) )
fremholdes at dette var første gang Gaustad fikk avdelinger som var spesielt bygd og innredet for dette formål. Avdelingen
var basert på det såkalte vaktsalsprinsippet med saler for 8 personer, men med mellomvegger med vinduer for å lette
oversikten. Dagens funksjon som regional sikkerhetsavdeling er i viss grad i tråd med bygningens opprinnelige funksjon
og representerer en kontinuitetsverdi. Som en av 1920-tallsbygningene har bygningen 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. Bygningen har også verdi som del av et samlet sykehusanlegg med store miljømessige
kvaliteter.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9900313 G17
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Fra Gaustad Foto: Arild S. Johnsen, Aker US

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9900314 G19
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
80122721
42/190
1922
Staten.
Kristian Biong.
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Annet vern: Tomt på Gul liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Teglmurt bygning i to etasjer på høy sokkel, upusset, trefløyet stump U-formet grunnplan, saltak med liten vipp, gavler med kraftig gesimsprofil,
kvaderimiterende hjørnelisener, detaljer i smijern og hogget stein. Nyklassisistisk formspråk. Takløft med pedimentformet gavl i hovedfasaden.
Paviljongformete utbygg med utgang terreng mot øst og vest i sørfasade. Sidefløyer med balkong 2 etasje og veranda med trapp til terreng mot nord.
Sprossedelte stående vinduer i flukt med veggliv, markert sålbenk, lavere vinduer i 2. etasje og gavler. Kobbhus med saltak mot øst, sør og vest sørside.
Risalitter med sidetrapper mot gårdsromsrom. Sokkel forblendet med hogget granitt og bruddstein. Nyere inngangsparti i glass, rammeverk blålakkert,
postmoderne.

Sammendrag bygningshistorie
I dag er det et titall bygninger igjen på Gaustad 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. G19 fra 1922 er én av de gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt F og
spesielt tiltenkt "urolige kvinner" (Det er blitt fremholdt at dette var første gang Gaustad fikk avdelinger som var spesielt bygd og innredet for dette formål).
Siden åpningen har G19 gjennomgått ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt, men til forskjell fra de eldre
bygningene er kildesituasjon mht tegninger og beskrivelser god for denne. Bygningen benyttes i dag til alderspsykiatrisk avdeling, en pasientkategori som
opprinnelig ikke hadde egne bygninger på Gaustad.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare bygning G19 som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som
et viktig eksempel på en pasientbygning 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.
Bygning G19, tidligere avdeling F, for urolige kvinner, har stor helsehistorisk verdi som en viktig brikke i moderniseringen
av landets førende statlige psykiatriske sykehus. I beskrivelsen av avdeling F (og søsterbygningen G, "for urolige menn")
fremholdes at dette var første gang Gaustad fikk avdelinger som var spesielt bygd og innredet for dette formål, basert på
det såkalte vaktsalsprinsippet med saler for 8 personer, og med mellomvegger med vinduer for å lette oversikten. Som en
av 1920-tallsbygningene har G19 betydelige arkitektoniske kvaliteter og ikke minst ved måten som store store volumer er
blitt innføyd i terrenget på. Forsøket på å tilpasse Kristian Biongs mer uformelle 1920-tallsanlegg, hvor epidemibygningen
er et sentralt element, 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

Side 1

BYGNING 9900314 G19
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Alderspsykiatrisk avd. sett fra sørvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bygg 19 sett fra nord-øst. Foto: A. Johnsen, Aker US.

Alderspsykiatrisk sett fra nordvest. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9900323 G20
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
80122713
42/190
1927
Staten.
Kristian Biong.
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Regulert: null
Annet vern: Tomt på Gul liste

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Teglmurt bygning i to etasjer på høy sokkel, upusset, rektangulær grunnplan, flankert av sidefløyer i én etasje med takløft, vinkelformet grunnplan. Saltak
med liten vipp, gavler med kraftig gesimsprofil, kvaderimiterende hjørnelisener, detaljer i smijern og hogget stein. Takløft med pedimentformet gavl
hovedfasade. Nyklassisistisk formspråk. Framspringede trappehus og inngangspartier på hovedfløy mot gårdsrom. Sprossedelte stående vinduer i flukt
med veggliv, markert sålbenk, lavere vinduer i 2. etasje og gavler. Kobbhus med saltak mot øst, sør og vest sørside. Sokkel forblendet med hogget
granitt og bruddstein.
Gårdsrom innhegnet av avtrappet teglmur på bruddsteinssokkel, smijernsporter Overbygd rødmalt halvåpen kurhall i hjørnet mot nordøst og nordvest.
Kurhaller på fundamentert på peler, lukket brystning, stående vekselpanel, hvitmalt omramming, hvitmalt interiør, sidetrapp. Plankegjerde mellom
kurhaller.

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. G20 fra 1927 er én av de gjenværende pasientbygningene, tidligere kalt
avdeling E, var en egen epidemiavdeling, en funksjon som sykehuset i liten grad hadde hatt tidligere. Siden åpningen har denne gjennomgått flere
ombygninger og funksjonsendringer, og disse er ikke systematisk kartlagt, men til forskjell fra de eldre bygningen er kildesituasjon mht tegninger og
beskrivelser klart bedre for disse bygningene. Epidemiavdelingen var da den ble bygd den eneste enheten hvor menn og kvinner var under samme tak,
men naturligvis isolert innenfor bygningstrukturen. Luftegården på nordsiden var omgitt av murer som fortsatt står, men den midtmuren som skilte
kjønnene er nå borte. To viktige elementer her er de nokså nedslitte, men autentiske liggehallene for tuberkulosepasienter, en bygningstype som nå er
sjelden på nasjonalt nivå. Bygningen rommet også laboratoriefunksjoner, men midtfløyen som ble brukt i forbindelse med lobotomivirksomheten er revet.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare den gamle epidemibygningen (G20), inkludert to liggehaller og omkringliggende mur, som en helseog arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som et viktig eksempel på en pasientbygning fra
utbygningsfasen på 1920-tallet. Vernet skal sikre bygningenes arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske
uttrykket og detaljeringen, så som fasadeløsning, opprinnelige/eldre dører og vinduer, materialbruk og overflater skal
opprettholdes.
Epidemibygningen (G20) har stor helsehistorisk verdi som en viktig brikke i moderniseringen av landets førende statlige
psykiatriske sykehus. Funksjonen som epidemiavdeling var for eksempel et nytt element på Gaustad. De to autentiske
liggehallene for tuberkulosepasienter er svært verdifulle kulturminner som representerer en nå meget sjelden
bygningstype. Bygningen forbindes også med sykehusets omdiskuterte tidlige etterkrigshistorie og har som sådan viss
symbolverdi. Som en av 1920-tallsbygningene har epidemibygningen betydelige arkitektoniske kvaliteter og ikke minst ved
måten å innføye store volumer i terrenget. Forsøket på å tilpasse Kristian Biongs mer uformelle 1920-tallsanlegg, hvor
epidemibygningen er et sentralt element, 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, de to liggehallene, og muren omkring anlegget.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9900323 G20
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Klinikk for psykisk helse, bygg G20, fra sørøst. Foto: Arild S.
Johnsen, Aker US

Fasader mot nord. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Liggeskur utenfor bygg G20, sett fra øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Liggeskur og mur utenfor bygg G20. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9900326 G21
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
80122675
42/179
1963
Statens bygge- og eiendomsdirektorat
Sofus Haugen.
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Uregulert:
Annet vern: Tomt på Gul liste.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Teglforblendet bygning i halvannen etasje med bred plateslått gesims, flatt tak, entasjes sidefløy i vinkel. 1960-talls modernisme. Hovedfløy med
inntrukket sokkel i malt betong, vekslende med smale liggende enrams vinduer og større stående, oljete utgangsdører i sør. Hovedetasje med løpende
vindusrekke over teglmur, stående enrams, oljet, blindfelt med brunbeist supanel. Side fløy med teglforblendet fasade, parvis stilte enramsoljete vinduer,
inntrukket i veggliv.

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. G21 fra 1963 er den
éne av to identiske pasientbygningene som blir oppført i denne perioden (den andre, lengst nord på sykehusområdet, er nå solgt ut av helseforetaket).
Bygningen har gjennomgått mindre ombygninger og funksjonsendringer, men disse er ikke systematisk kartlagt.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Foto: A. Johnsen, Aker US.

Formålet er å bevare bygning (G21) som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som
et eksempel på en pasientbygning 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 tiårsperioden ca 1963-1972. Akuttpsykiatrisk avdeling fra 1963 har
betydelig
helsehistorisk verdi som eksempel på en pasientbygning fra perioden. Intensjonen om å følge opp tilpassingen av mer
uformelle bygninger 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

Akuttpsykiatrisk avd., vestfasade. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900326 G21
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Bygning 21 eksteriør fra SV. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9902909 G22
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
80122640
42/181
1855
Staten
H.E.Schirmer
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Ikke registrert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Den gamle direktørboligen, lengst bort i den sørøstre delen av området, er en større murvilla i to etasjer i lignende formspråk som de andre eldre
bygningene, dvs med trappegavler, skifertak og buede vinduer. Vinduer og dører antas å være opprinnelige, eller iallfall av eldre dato. En lavere fløy med
økonomifunksjoner, i dag blant annet stall, strekker seg nord fra bygningen. Denne er nokså preget av ombygginger innvendig. Innvendig rommet villaen
arbeidsrom, salong, spisestue og innelukket veranda i 1. etasje. Store deler av dette miljøet er rikt dekorert og preget av høy autentisitet. 2. har mer
vanlige værelser, men er også det preget av relativt høy autentisitet.

Sammendrag bygningshistorie
I dag er det et titall bygninger igjen fra asylets åpning i 1855, dessuten overbygde gangforbindelser og rester av murer. Den gamle direktørboligen, G22,
er én av de gjenværende opprinnelige bygningene og har trolig bare gjennomgått beskjedne ombygninger. Funksjonsendringer er ikke systematisk
kartlagt, men vi vet at bygningen blant annet er blitt brukt til et forskningsarkiv knyttet til studier av arv og sinnslidelser, Sentralkartoteket for alvorlige
sinnslidende (fra 1935- ca 1980). I senere tid er bygningen benyttet av virksomheten Veksthuset til rusomsorg. Bygningens ytre er trolig relativt uendret,
med unntak for de elementer som nå stort sett er borte, for eksempel priveter og hagearrangementer. Fløybygningen rommet tidligere økonomifunksjoner
som kjøkken, rulleværelse og vognbod, og er den enheten som er mest endret. I senere tid har bygningen også vært brukt til stall.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare den gamle direktørboligen (G22) som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av 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, detaljer og overflater skal opprettholdes.
Den gamle direktørboligen (G22) 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 er boligen et
sosialhistorisk dokument og speiler forskjellene mellom de ansatte langt opp på 1800-tallet. 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. Bygningen er både utvendig og innvendig den mest autentiske blant de eldre bygningene.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Hele interiøret
Beskrivelse: Store deler av
opprinnelig/eldre
planløsning, materialbruk
og detaljering er bevart.

Side 1

BYGNING 9902909 G22
Kompleks 9900027 Gaustad sykehus

Veksthuset, gamle overlegeboligen, på Gaustad. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Karnapp Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. og 2. etasje.

Stuevindu Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Stueinteriør Foto: Leif Maliks, Forsvarsbygg.

Interiør fra gang Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Side 2

