BYGNING 9900425 16 Kringsjå
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117889
89/1
- 1921
Kristiania kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Situasjonskart der Kringsjå er merket med blå farge.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset lysgrå murbygning i to etasjer, forenklet jugendstil med historiserende elementer. Langstrakt rektangulær grunnplan, granittsokkel, gavloppbygg
mot nord og sør. Sandfarget malt vindusomramming. Enetasjes veranda med store rundbuete vinduer på hver gavlvegg. Flat dekkbue over øvrige
vindusåpninger med pusset rutemønstret blindfelt, høye sprossedelte vinduer, T-post vinduer 1. etasje, sålbenk i skifer. Overlysvinduer i takflate. Pulttak
over inngangsparti langside. Midtrisalitt med gavloppbygg vestfasade, inntrukket utgangsparti til hage.

Sammendrag bygningshistorie
Avdeling for betalende kvinnelige pasienter med 39 senger, vedtatt bygget i 1916, tatt i bruk i 1921. Grunnplan med midtkorridor, i 1. og 2. etg. fellesrom
anretningskjøkken o.a. i 1. etg., sengerom i 2. etg.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Kringsjå som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som
eksempel på pasientpaviljong fra 1921. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige jugendpregete arkitektur og interiør.
Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører,
materialbruk og overflater skal opprettholdes. Formålet med vern av interiørene er å opprettholde opprinnelig rominndeling
med bygningsdeler, overflater og materialbruk , belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig inventar.
Kringsjå har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som pasientpaviljong og som del av et samlet bygningsmiljø
med svært stor bevaringsverdi. Kringsjå ble bygget som avdeling for betalende kvinnelige pasienter og er i all hovedsak
tvillingbygg til mannsavdelingens Bjørkeli. Bygningen har en enkel rektangulær utforming med til dels svært godt bevarte
interiører, med pasientrom, representative fellesrom og oppholdsrom som har stor kildeverdi som sjeldne eksempler på
sosial gradering innenfor datidens helsevesen. Bortsett fra bl.a. noen nyere vinduer, har eksteriør og interiør høy grad av
opprinnelighet med vesentlige autentiske eller eldre detaljer og inventar.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør i sin helhet.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9900425 16 Kringsjå
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Spisesaler 1.
etg.
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Hall 1. etg.
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Mellomgang
1. etg.
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Hall 2. etg.
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Pasientrom 2.
etg
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Korridor 2.
etg.
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Stue første
etasje
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Veranda øst
Beskrivelse:

Side 2

BYGNING 9900425 16 Kringsjå
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.Leif Anker, Forsvarsbygg.

hall 1. etg. med dører til spisesaler. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Østre spisesal 1 etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Hall 2. etasje med hovedtrapp. Foto: Leif
Anker, Forsvarsbygg.

Sengerom 2. etasje øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 9900425 16 Kringsjå
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Vestre spisesal 1. etg. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Korridor 2. etg. øst mot hall. Foto: Leif Anker,
Forsvarsbygg.

Oppholdsstue 1. etg med utg. veranda t.h.
Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Veranda østside. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.
Side 4

BYGNING 9900424 17 Dagali
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117803
89/1
1934
Oslo kommune
Victor og Per Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Situasjonskart der Dagali er merket med blå farge.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Slemmet grønnmalt funksjonalistisk teglbygning i 5 etasjer med takterrasse. Rektangulær grunnplan, symmetrisk om tverrgående sentralakse.
Hovedfasade mot sør, veranda med baldakin og monumental trapp til terreng, siderisalitter med stående trekoblete vinduer utenfor sengesaler, øvrige
vinduer enkeltstående, granitt sokkel. Inngang og varelevering i nord, risalitter med trappehus i vest og øst, stående rektangulære felt med
glassbyggerstein over fem etg., inngangspartier med støpt baldakin, hugget granittomramming med smyg. Bred plateslått gesims, delvis inngjerdet
takterrasse med leskur mot nord. Kulvert med rørføringer langs yttervegger.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som vaktavdeling for urolige kvinner autorisert for 120 pasienter. Arbeidsrom med strømpevaskeri, stoppestue, vevstuer, m.v. i første etasje og
sengeposter i de fire øverste etasjene, hver med to avdelinger med sengesaler og isolat plassert mot endene. Første pasientbygg med heis på Dikemark.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Dagali som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som
eksempel på pasientbygg fra 1934. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige funksjonalistiske arkitektur. Både
hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og
overflater skal opprettholdes.
Dagali har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som pasientbygg og som del av et samlet bygningsmiljø med
svært stor bevaringsverdi. Blokken ble bygget som såkalt vaktavdeling for urolige kvinner og ble lagt tilbaketrukket i
skogkanten mot Slottsberget med god avstand til øvrige avdelinger. Da Dagali sto ferdig var avdelingen den største på
Dikemark noe som også gjenspeiler seg i den massive høyblokken. Slik er Dagali også et eksempel på hvordan
institusjonsbyggeriet endret seg i takt med økende hospitalisering av sinnslidende, en utviklingsretning som ikke ble
forutsett da sykehuset ble planlagt som et framtidig kolonisykehus. Bygningen er en av få i landet fra denne perioden med
et klart funksjonalistisk preget formspråk. I likhet med Furuli på mannsiden vitner Dagali om en viss funksjonsblanding
med verksteder og arbeidsrom kombinert med pasientavdelinger. Dagali er et helt vesentlig bygningselement med stor
historiefortellende verdi.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900424 17 Dagali
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9900445 18 Avdeling 3 Verkensvei 19
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
149909397
89/1
1962
Oslo kommune
Per Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Sykehus
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Situasjonskart der Avd. 3 er merket med blå farge.

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Langstrakt trefløyet bygning med irregulær T-formet grunnplan, fasader i mørkbrent rød tegl, malt gråhvit støpt sokkel. Særpreget og rikt detaljert
etterkrigsmodernisme. Hovedfløyer i tre etasjer pluss sokkeletasje, lavere tverrfløy i to etasjer pluss sokkel. Trappetårn i femetasjer med markant
tårnoppbygg med slakt pyramidetak utgang til takterrasse. Planform med forskjøvete lengdeakser og innskutte seks-kantete volumer i plan markert med
enkle teglomramminger og sprang i veggliv gir bygningen et buktende og sammensatt preg. Markerte vindusomramminger i tegl, teakvinduer,
glassbyggerstein i trappetårn. Sidetrapper med inntrukket fasadeparti og glassbyggerstein. Hovedtrapp og sidetrapper markerer aksebrudd i planen og
korresponderer med verandapartier mot sørvest.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som avdeling for langtidspasienter av begge kjønn med i alt 135 senger, den største avdelingen som ble bygget på Dikemark.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare 3. avdeling som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som
eksempel på pasientbygg fra omkring 1960. 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 har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som pasientbygg og som del av et samlet bygningsmiljø med
svært stor bevaringsverdi. 3. avdeling er viktig eksempel på svært godt bevart bygg på psykiatrisk sykehus fra perioden
mellom 1950 og 1970 og speiler den generelle økning i antallet pasienter på psykiatriske sykehus på landsbasis såvel
som nye behandlignsformer og krav til tidsmessige behandlingsbygg. Bygningen utforming og materialbruk står som en
kontrast til den eldre pussarkitekturen på sykehuset. Den særpregete utforming og sammensatte form er uten paralleller
ved noe sykehus i landet. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning. Som eneste
behandlingsbygg fra etterkrigstiden representerer 3. avdeling et viktig historiefortellende element i et bygningsmiljø
dominert av det tidlige 20.århundre. Bygningens eksteriør har høy grad av autentisitet.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900445 18 Avdeling 3 Verkensvei 19
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Side 2

BYGNING 9900443 20 Fossekallen
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140118397
89/1
Ukjent
Ukjent
Landbruk
Helse/pleie
Bolig
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Panelt sammenkjedet bygning i tre volumer. Eldste del i halvannen etasje med tverrstilte midtarker i øst og vest, store takutstikk, stående
krysspostvinduer, pusset grunnmur, veranda med trapp til terreng i øst. Énetasjes mellombygg til tverrstilt sidebygg i to etasjer mot sør. Mellombygg og
sidebygg har stående panel og supanel. Stående rektangulære vinduer i sammenhengende vindusfelt. Overbygget veranda mot øst annen etasje.
Frittliggende uthus på steinpeler, stående panel store takutstikk med profilerte åser og sperrer.

Sammendrag bygningshistorie
Eldste del bygget som våningshus på gården Eriksrud (Dikemark), i bruk som bolig for gårdsbestyrer. Etter påtrykk fra kvinnelig ansatte ble bygningen i
1963 tatt i bruk til sykehusets første barnehage, Daghjem 1, senere omdøpt til Fossekallen barnehage. Barnehagen avløste en barnepark drevet i leskur
ved forsamlingslokalet Dalgløtt. Daghjemmet ble godkjent for 36 barn og 7 ansatte. Tilbygget ble oppført i 1965 slik at det ialt var 52 plasser.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Fossekallen som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som
eksempel på endring av eldre1800-talls våningshus til sykehusformål. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige
sveitserstilspregete arkitektur. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning,
opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Fossekallen har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som våningshus og historiefortellende element og som del
av et samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Bygningen er i eksteriøret et godt bevart eksempel på
våningshus fra siste halvdel av 1800-tallet, og er eneste bygg på det gamle gårdstunet som er bevart fra tiden før
sykehuset ble etablert. Bruk av eldre bygg til sykehusformål var typisk for mange sykehus, på Dikemark innebar dette en
kontinuitet ved at det gamle våningshuset i en årrekke var bolig for gårdsbestyreren. Bygget er slik et viktig
historiefortellende element i et i stor grad helhetlig formet bygningsmiljø fra første del av 20. århundre.
Vernet omfatter det eldste byggets eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900444 21 Stinaløkka
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
149909400
89/1
1970
Oslo kommune
Henrik Tanabs
Helse/pleie
Helse/pleie
Ymse
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Korsformet firefløyet bygning i en og to etasjer i fallende terreng. Fasader i upusset rød tegl og panelt malt/beiset supanel. Vindusbånd med liggende
vinduer, inntrukne inngangspartier, innetrukket veranda for barnevogner 2. etasje mot øst, flatt tak. Tidstypisk 60-talls modernisme.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som Daghjem 2, Dikemarks andre personalbarnehage. Opprinnelig med fem avdelinger inkl. spebarnsavdeling og fritidshjem med i alt 75 plasser
og 22 ansatte.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Stinaløkka barnehage som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark
og som eksempel på formålsbygget barnehage fra 1970.
Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur med uteområde/lekeplass. 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.
Stinaløkka barnehage, opprinnelig Daghjem 2, har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som barnehagebygg
knyttet til et samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Bygningen er et typisk eksempel på barnehagebygg fra
perioden rundt 1970 og har også betydelig sosialhistorisk verdi. Sykehusene var som kvinnearbeidsplasser relativt sett
tidlig ute med barnehager for ansatte og speiler slik dyptgående endringer i samfunnet med kvinners innmarsj i det lønnete
arbeidslivet. Eksempelvis var barnehagedekningen i 1970 lavere enn 3 %. Daghjem 2 var det andre daghjemmet på
Dikemark og det første som i sin helhet ble planlagt og bygget som barnehage. Særpreget er at det var fritidshjemsordning
i egen avdeling og egen spebarnsstue noe som gjenspeiler datidens korte svangerskapspermisjoner (12 uker i 1970).
Spebarnsavdelingen er synlig i byggets arkitektur med inntrukket overbygget luftebalkong for barnevogner. Med sine 75
plasser var det etter forholdene et uvanlig stort daghjem som rommet barn fra 3 måneder til småskolealder. Bygningens
eksteriør er i all hovedsak autentisk. En branntrapp og rømningsdør er oppført på nordfasaden og det opprinnelige
brunbeisete panelet er i dag gulbeiset/malt. Bygningens interiør er bevart med svært høy autentisitetsgrad.
Materialbehandling og utførelse er typisk for årene rundt 1970 og vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i såvel
eksteriør som interiør.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør i sin helhet samt uteområde/lekeplass.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9900444 21 Stinaløkka
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Interiør
Interiørnr:
Interiørnavn: Vognhall
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Avdeling mot
øst
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Avdeling
sørfløy
Beskrivelse:

Interiørnr:
Interiørnavn: Bad/toalett
avd. store barn.
Beskrivelse:

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900444 21 Stinaløkka
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Vognhall sentralt i bygget. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Småbarnsavdeling østfløy. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Bad/toalett avd. for store barn. Foto: Leif
Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Avdeling for store barn, sørfløy. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Barnehagen fra sør. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 3

BYGNING 9900414 22 Kjøkkenkroken, Sykehusveien 13
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140118389
89/1
Ukjent
Ukjent
Bolig/bosetning
Helse/pleie
Bolig
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Énetasjes gulmalt trebygning, tømmermannspanel, saltak med store utstikk, eksponerte åser og sperrer med dekorerte bjelkehoder, Preg av
endret/modernisert sveisterstil. Sokkel i hogget granitt dels i pusset betong, hvitmalte laftekasser på hjørner og midt på nordvegg, hvitmalt
vindusomramming, kvadratiske sprossedelte midtpostvinduer, ett vindu på hver gavlvegg, to på hver langvegg, inngang midt på søndre langside, tredelt
vindusfelt med empirepreg over dør.

Sammendrag bygningshistorie
Brukt til velferdstiltak for personale og pasienter, i senere år brukt til botrening. Bygningen har en sammensatt historie; ikke nærmere klarlagt.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare Kjøkkenkroken som del av det verneverdige sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på
endring av eldre bebyggelse til sykehusformål. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur med senere endringer.
Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, vinduer, dører, materialbruk og
overflater skal opprettholdes.
Bygget er et viktig historiefortellende element i et i stor grad helhetlig formet bygningsmiljø fra første del av 20. århundre.
Bygningen er et typisk eksempel på anonymarkitektur med sveisterstilspreg, en tradisjonelt utformet laftet stuebygning
med ukjent byggherre, ukjent byggmester og ukjent oppførelsessted, men som på et tidspunkt er flyttet og forsiktig
modernisert, muligens av arkitekt . Kjøkkenkroken er ved siden av det gamle våningshuset eneste bygg på
sykehusområdet som er eldre enn sykehuset. Bruk av eldre bygg til sykehusformål er typisk for mange sykehus. Også
hytter og utfluktsteder på sykehusområdet har flere steder vært viktige velferdstiltak for personale og pasienter.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900437 24 Kjøkkenbygning
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117641
89/1
- 1905
Kristiania kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Produksjonslokale
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset symmetrisk murbygning i tre hovedvolumer: Treetasjes lager, kontor og hybelfløy, enteasjes produksjonskjøkken med tilbygget kjøkkenutvidelse
og kantine. De eldste delene er bygget i forenklet jugendstil med historiserende elementer. Hovedvolum i tre etasjer med granittsokkel på stump Tformet grunnplan, gulmalt. Saltak med høye gavler i full bredde mot øst og vest. Mot sør helvalmet tak, midtrisalitt med mindre gavloppbygg trappehus
mot sør. Granittsokkel, flat dekkbue over vindusåpninger med pusset rutemønstret blindfelt, i 1. og 2. etg. mindre rundbuete vinduer, 3. etg. og loft,
vinduer stående sprossedelte, sålbenk i skifer. Pulttak over inngangspartier. Éntasjes tilbygg i hjørner mot vest og øst. Bredt énetasjes sidevolum med
produksjonskjøkken i én etasje, gråmalt. Flat dekkbue over rundbuete vindusåpninger med pusset rutemønstret blindfelt, høye sprossedelte
krysspostvinduer, sålbenk i skifer. Tilbyggete overbygde kjøreramper mot øst og vest. Kantinefløy i halvannen etasje, rektangulær plan med
halvsirkelformet avslutning, tidstypisk nøktern modernisme uten detaljer utover materialkontraster og -dimensjonering. Rasterfasade med loddrette
betongprofiler, midtpostvinduer oljete trerammer i full bredde i hvert felt, kledning med naturbetong, pusset sokkel. Inngangsparti med baldakin mot vest
og øst i sokkel, tilbygget inngangsrampe. Slakt saltak med kjegleformet avslutning, smal rektangulær ventilasjonshette på mønet.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som hovedkjøkken med kontorer, lagerrom, personalboliger samt sengerom for pasienter. Dette kombinerte formålet gjenspeiler seg også i
størrelsen og planforhold i søndre del av bygningen som har tre fulle etasjer pluss loftsetasje og er karakteristisk for forholdene på sykehuset i den eldste
tiden og utypisk for industrikjøkken generelt. Utvidet /ominnredet flere ganger bla. med div. mindre påbygg ved kjøreramper. Tilbygget personalkantine
1960-tallet med garderober m.v. i sokkel, samt utvidelse av hovedkjøkken.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare kjøkkenbygget som del av sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på industrikjøkken fra
1905 med tilbygget personalkantine fra 1961. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige jugendpregete arkitektur med
modernistisk kantinetilbygg/endringer fra 1961. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så
som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Hovedkjøkkenet har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som økonomibygg og som del av et samlet
bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Kjøkkenet var en helt vesentlig forutsetning for driften av sykehuset.
Bygningstypen ble vanlig ved større sykehus fra slutten av 1800-tallet som del av utviklingen av større for sin tid moderne
sykehus. Produksjonskjøkkenets eksteriør er til tross for tilbygg svært godt bevart med karakteristiske overlysvinduer og
brede bygningsvolum som røper planforhold nøye tilpasset produksjons- og arbeidsprosessene. Den sentrale
kjøkkenhallen med delvis eksponert historistisk sperretak er trolig den eneste bevarte ved noen norsk institusjon fra
perioden. Personalkantinen er både i formspråk og funksjon et tidstypisk eksempel på velferdsbygg fra omkring 1960.
Både eksteriør og interiør er med unntak for nytt inngangsparti, bevart med høy grad av autentisitet. Bygningstypen er
karakteristisk for endringene i arbeidslivet både på sykehuset og i samfunnet generelt i etterkrigstiden. Endringer i
arbeidstid, levestandard og arbeidsvilkår medførte bla økt vekt på ansattes velferd som eksempelvis egne boliger, og
matpause utenfor det fysiske arbeidssted. Kantinebygget er slik representativt for endringene på Dikemark i 1950 og 1960
-årene hvor byggevirksomheten først og fremst var rettet mot tidsmessige boliger og sosiale tiltak for ansatte. Bygningen
er sentralt plassert i et samlet delmiljø av økonomibygninger på Dikemark Samlet sett representerer kjøkkenbygget to
byggefaser som begge er bevart med høy grad av autentisitet.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiøret i vestibyle, kantine med tilliggende møterom og overlyshall i opprinnelig
produksjonskjøkken. Omfang interiørvern er vist på plantegning.
Verneklasse 1, fredning

Side 1

BYGNING 9900437 24 Kjøkkenbygning
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Interiør
Interiørnr: 02
Interiørnavn: Kantinen
Beskrivelse:

Interiørnr: 01
Interiørnavn: Foajé
Beskrivelse:

Interiørnr: 03
Interiørnavn: Overlyshall
opprinnelig
produksjonskjøkken
Beskrivelse:

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900437 24 Kjøkkenbygning
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Kantine og trappehus. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning 1. etasje.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Plantegning underetasje.

Side 3

BYGNING 9900437 24 Kjøkkenbygning
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Fasadetegninger av bygget.

Snittegning, øst.

Side 4

BYGNING 9900438 25 Vaskeriet
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117714
89/1
- 1905
Kristiania kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Produksjonslokale
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset grønnmalt symmetrisk murbygning i forenklet jugendstil, bygningskropp i tre hovedvolumer: To treetasjes tverrstilte volumer med uttrukket
trappehus i på begge kortsider, mellomfløy med rektangulær grunnplan. Helvalmet tak, saltak ovemed gavloppbygg på begge trappehus mot øst.
Granittsokkel, flat dekkbue over vindusåpninger med pusset rutemønstret blindfelt, i 1. og 2. etg. mindre rundbuete vinduer 3. etg.i tverrvolumer og
mellometasje midtfløy, sålbenk i skifer. Tredje etasje midtfløy liggende rektangulære trekoblete vinduer sprossedelte sidefelt. Énetasjes gråmalte
verandatilbygg kortsider, slakt pulttak, store sprossedelte flatbuete vinduer. Veranda sørside med overbygget lasterampe med saltak. To etasjes tilbygg
midtfløy mot øst gråmalt pusset betong, store flatbuete vinduer i 1 etg., mindre, rektangulære torams vinduer i 2. etg.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som vaskeri for sykehuset opprinnelig i to fløyer: vakerifløy i halvannen etasje mot nord med mottak, sortering, bløterom og vaskeri i 1. etg og
med tørkeloft over. I den tverrstilte sørfløyen var det tørkerom, rulle og strykerom med systue. Annen etasje var tørkerom og lager, i tredje etasje
soverom/boliger for personalet samt leilighet for oldfrue. Det kombinerte formålet med personalboliger og vaskeri gjenspeilte seg også i bygningens i
bygningens opprinnelige planforhold og størrelse hvor bare sørfløyen var i tre fulle etasjer. Vaskeriet er senere utvidet en rekke ganger, men
bygningshistorien er ikke klarlagt i detalj. Tverrstilt nordfløy med lik utforming som sørfløyen er antakelig del av første utvidelse. Midtfløyen er påbygget
halvannen etasje, antakelig i 1920-årene. Verandatilbygg i sør og nord er også sekundære, det samme er tilbygget mot øst hvor første etasje muligens er
samtidig med verandatilbyggene i nord og sør, mens annen etasje er påbygget i senere tid. Siste større endring i 1987 med montering av ny vaskelinje
og påbygd heis på nordsiden fra rampe til sorteringsanlegg i annen etasje.

Vern
Formål:

Begrunnelse:

Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare vaskeribygget som del av det verneverdige sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på
industrivaskeri fra 1905 med senere endringer. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige arkitektur med tilbygg/endringer
før 1970. Både hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer,
dører, materialbruk og overflater skal opprettholdes.
Vaskeriet har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som økonomibygg og som del av et samlet bygningsmiljø med
svært stor bevaringsverdi. Bygget og virksomheten var en vesentlig forutsetning i driften av sykehuset, og vaskeriet er et
vesentlig historiefortellende element. Bygningstypen ble vanlig ved større sykehus fra slutten av 1800-tallet som del av
utviklingen av større for sin tid moderne sykehus. Karakteristisk for forholdene er kombinasjonen vaskeri med tilhørende
virksomhet og personalboliger. Bygningen er sentralt plassert i et samlet delmiljø av økonomibygninger på Dikemark.
Vaskeriets eksteriør er endret i flere omganger. De største tilbyggene er tilpasset opprinnelig bygg med tilsvarende
materialbruk og utforming, verandatilbyggene er av samme type som på pasientpaviljonger. Opprinnelige og eldre deler
har i hovedsak høy grad av autentisitet i eksteriøret, deler av interiøret er også godt bevart med opprinnelige flater og i
noen grad også romforhold.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900440 26 Lageret
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117668
89/1
1926
Oslo kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Lager
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset gråmalt murbygning i to etasjer, forenklet jugendstil med historiserende elementer. Rektangulær grunnplan med saltak og markerte gavloppbygg i
hver ende. Granittsokkel og lasterampe, flat dekkbue over buete vindusåpninger, stående sprossedelte vinduer, sålbenk i skifer. Pulttak over
inngangsparti nordside og over lasterampe hele østfasadens lengde.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som sentrallager for sykehuset.
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Formål:
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Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare lageret arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på
lagerbygg fra 1926. Vernet skal sikre bygningens opprinnelige jugendpregete arkitektur. Både hovedstrukturen i det
arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige vinduer, dører, materialbruk og overflater skal
opprettholdes.
Lageret har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som økonomibygg og som del av et samlet bygningsmiljø med
svært stor bevaringsverdi. Bygningen inngår i et samlet delmiljø av økonomibygninger på Dikemark og rammer inn
økoniomigården mot vannet i vest. Lageret ble reist som følge av driftsmessige behov etter flere utvidelser av sykehuset.
Bygningens arkitektur er med visse endringer en videreføring av etablerte motiver og materialer på sykehuset, men
tilpasset funksjonen som lager med lasterampe i granitt, pulttak og store lagerporter. Bygningen har til tross for nyere
vinduer svært høy autentisitet i eksteriøret og og er et viktig historiefortellende element i det differensierte bygningsmiljøet
på Dikemark.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900441 27 Maskinverkstedet
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117676
89/1
- 1906
Kristiania kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Verksted
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset hvitmalt murbygning i halvannen etasje, forenklet jugendstil med historiserende elementer rektangulært hovedvolum med saltak, lavere enetasjes
sidevolumer med pulttak. Granittsokkel, i hovedvolum flat dekkbue over buete vindusåpninger med støpt rutemønstret blindfelt, stående sprossedelte
vinduer, sålbenk i skifer. Stående flatbuete vinduer i sidevolum. I annen etasje rektangulære vinduer, lasteluke med bom østgavl. Høy teglmurt pipe med
oktogonal sokkel midt på mønet.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som kjelehus, bakeri samt bad og dusj. Kullskur siden bygget om til maskinverksted. Bakeri er siden nedlagt, bad og dusj bygget om til kontorer.

Vern
Formål:
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Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare maskinverkstedet - opprinnelig kjelehus, bakeri og bad - som helsehistorisk viktig del av
sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel på økonomibygg fra 1905. 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.
Kjelehuset har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som økonomibygg og som del av et samlet bygningsmiljø
med svært stor bevaringsverdi. Bygningen og funksjonene var en helt vesentlig forutsetning i driften av sykehuset og har
også teknologihistorisk verdi. Virksomheten i nabobyggene vaskeriet og hovedkjøkkenet var basert på damp fra
kjelehuset. Her lå også sykehusets bakeri såvel som bad for personalet. Bygningen inngår i et samlet delmiljø av
økonomibygninger på Dikemark. Bygningens arkitektur gjentar motiver og utforming og materialbruk på
pasientpaviljongene men tilpasset funksjonen som kjelehus. Bygningstypen ble vanlig ved større sykehus fra slutten av
1800-tallet som del av utviklingen av større for sin tid moderne sykehus. Maskinverkstedet på Dikemark er ett av svært få
bevarte kjelehus fra denne relativt sett tidlige perioden, og er en type byggsom trolig er svakt representert i vernet
bygningsmasse. Tiltross for en del senere endringer har maskinverkstedet høy grad av autentisitet i eksteriøret.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900442 29 Garasje
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
6761178
89/1
1925
Oslo kommune
Victor Nordan?
Helse/pleie
Helse/pleie
Garasje
Ikke registrert: null

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset gulmalt murbygning i halvannen etasje i fallende terreng, nyklassisisme. Langstrakt rektangulær grunnplan, kontorer og gangport mot nord i
vestende, øvrig fasade med kjøreporter, rulleporter, en opprinnelig tofløyet port. Kavderimiterende puss på hjørner og mellom kjøreporter. Østre løp
påbygget mot nord.

Sammendrag bygningshistorie
Bygget som garasje, senere utvidet og påbygget.

Vern
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Omfang:
Vernekategori:

Formålet er å bevare garasjebygget som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som
eksempel på garasjebygg fra 1925. 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.
Garasjen er del av et samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Bygningen har til tross for påbygging og noen
mindre bygningsmessige endringer høy grad av autentisitet med store deler av opprinnelig eksteriør bevart i alle
hovedtrekk og med høy grad av autentisitet i detaljene. Arkitekturen er avpasset sykehusets eldre bebyggelse.
Bygningen er sentralt plassert i et samlet miljø av økonomibygninger. Bygningen vitner om bilismens definitive
gjennombrudd i det offentlige helsevesen og er et viktig historiefortellende element i det differensierte bygningsmiljøet på
Dikemark.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900439 28 Snekkerverksted
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
149909265
89/1
1949
Oslo kommune
Ikke oppgitt
Helse/pleie
Helse/pleie
Verksted
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset hvitmalt murbygning i tre etasjer, sokkel forblendet med granitt , slakvinklet saltak uten utstikk, men med enkel klassiserende gesimsprofil. Enkel
modernisme, tilpassningsarkitektur. Veranda østfasade 3. etg.. Stående rektangulære vinduer, skifer sålbenker. Baldakin over inngangsparti hver
kortside, og over lasterampe langside mot vest, heisdører og vareporter på rampe. Utvendige trapper, forstøtningsmurer og rampe granittforblendet.

Sammendrag bygningshistorie
Bygningen ble planlagt som følge av endringer i arbeidervernloven i 1937,men bygging ble utsatt pga krigen og okkupasjonen og sto ikke ferdig før i
1949. Bygget rommer verksteder for snekker, maler, salmaker, skomaker m.v.

Vern
Formål:
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Omfang:
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Formålet er å bevare snekkerverkstedet som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og
som eksempel på økonomibygg tilpasset eldre bygningsmasse. 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. Vernet omfatter og innvendig trappehus med bygningsdeler, overflater og
materialbruk.
Snekkerverkstedet har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som økonomibygg og som del av et samlet
bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Bygningens arkitektur og materialbruk viser en bevisst tillemping til
sykehusets eldre arkitektur og detaljering. og er et godt eksempel på tilpassningsarkitektur fra perioden. Verkstedbygget
ble reist som følge av endringer i arbeidervernloven i 1937 og som ledd i utvidelse av sykehuset. Bygningen inngår i et
samlet delmiljø av økonomibygninger på Dikemark og rammer inn økonomigården mot Heggedalsveien i vest.
Snekkerverkstedet har til tross for nyere vinduer svært høy autentisitet i eksteriøret og er et viktig historiefortellende
element i det differensierte bygningsmiljøet på Dikemark.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

BYGNING 9900447 34 Kraftstasjon
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
149965548
89/1
- 1904
Kristiania kommune
Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Teknisk diverse
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
Pusset grønnmalt murbygning i to etasjer, forenklet jugendstil med historiserende elementer. Vinkelformet grunnplan, og forlenget med mindre tilbygg
mot øst. Saltak, granittsokkel flat dekkbue over buete vindusåpninger og kjøreport på gavlvegg, stående sprossedelte vinduer i jernrammer, sålbenk i
skifer. Tilbygget mot øst med stor åpen kjørport mot nord. Sidebygg nyere, glattpusset veggliv, enkle klassiserende trekk, tofløyete ståldører. Helklinket
turbinledning delvis eksponert i vassdraget, ført i grøft i terreng fram til turbinhall.

Sammendrag bygningshistorie
Kraftstasjon med turbin/maskinhall med to generatorer, pusserom og apparattavle. Utvidet med mindre tilbygg mot øst i oppsluttende formspråk og
materialbruk. Senere utvidet med sidebygg for trafo mot sør. Generatorer byttet på 1920-tallet. I dag er det bare ett aggregat, nyere dieseldrevet
nødstrømsaggregat.
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Formålet er å bevare kraftstasjonen som arkitektur- og helsehistorisk viktig del av sykehusanlegget på Dikemark og som
eksempel på kraftstasjon med opprinnelig og eldre interiør og maskineri. 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, maskineri, armaturer og
detaljer, samt opprinnelig inventar.
Kraftstasjonen har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som bygning for elektrisk kraftverkelektrisk og som del av
et samlet bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Fallrettighetene og eldre damanlegg fra Verkensvannet var et
viktig moment ved kjøp av tomt og lokalisering av sykehuset på Dikemark. Turbinrør og deler av maskineriet er
opprinnelig, mens generator og antakelig også hovedtavle er fra en modernisering i årene 1920-26. Kraftverk av denne
typen og med denne størrelsen er i dag svært sjeldent i nasjonal målestokk. Bygningen har til tross for påbygging og noen
mindre bygningsmessige endringer høy grad av autentisitet med opprinnelig eksteriør bevart i alle hovedtrekk og med høy
grad av autentisitet i detaljene. Maskinhallen er med mindre endringer i all hovedsak bevart med opprinnelige interiører så
nær som for endringer i hovedtavle og produksjonsutstyr. Bygningens arkitektur er utformet med tilsvarende motiver og
materialer som øvrige sykehusbygninger, men tilpasset funksjonen som kraftstasjon. Bygningen er et viktig
historiefortellende element i det differensierte bygningsmiljøet på Dikemark.
Vernet omfatter bygningens eksteriør og interiør i sin helhet.
Verneklasse 1, fredning

Interiør
Interiørnr: 01
Interiørnavn: Maskinhall
Beskrivelse:

Side 1

BYGNING 9900447 34 Kraftstasjon
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Hovedtavle, maskinhall. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

fasde mot nord med tilbygget mot øst. Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 2

BYGNING 9900436 36 Forvalterbolig
Kompleks 9900030 Allmennpsykiatrisk avdeling Dikemark

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

HØ Ullevål universitetssykehus HF
140117684
89/1
- 1928
Oslo kommune
Ikke opplyst, trolig Victor Nordan
Helse/pleie
Helse/pleie
Bolig
Uregulert: Område med stort kulturhistorisk innhold,
område for offentlig institusjon, LNF-område kommuneplan

Vernestatus:

Sammendrag bygningsbeskrivelse
To etasjes hvitmalt trebygning med rektangulær grunnplan, høyt valmtak , kledning av lektepanel med markerte gesims, sokkel og hjørnelisener. To
etasjes åpen veranda med frontispis og firkantsøyler, trapp til terreng fra første etasje, høye sprossedelte krysspostvinduer i første etasje, sprossedelte
midtpost i annen. Tidstypisk nyklassisisme.

Sammendrag bygningshistorie
Bolig for sykehusets forvalter, erstattet tidligere leilighet i administrasjonsbygget.
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Formål:
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Formålet er å bevare forvalterboligen som som del av det verneverdige sykehusanlegget på Dikemark og som eksempel
på bolig fra 1920-årene for ledende funksjonær. 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 har høy arkitekturhistorisk og helsehistorisk verdi som bolig for overordnet funksjonær og som del av et samlet
bygningsmiljø med svært stor bevaringsverdi. Forvalterboligen ligger karakteristisk i utkanten av det sentrale
økonomigården, sørvestvendt med egen hage ned til vannet. Bygningen markerer underordnet rang i forhold til den
tidligere overlege/direktørvillaen på odden midt imot. Forvalterboligens størrelse, beliggenhet og utforming står på samme
måte som tydelig kontrast til de enkle soveværelsene for betjeningen på vaskeri og kjøkken på motsatt side. Bygningen er
slik et bilde av sterkt differensiert boligstandard og sosiale forhold på sykehuset. Bygningen er typisk og svært godt bevart
eksempel på nyklassisistisk villaarkitektur fra 1920-tallet.
Vernet omfatter bygningens eksteriør.
Verneklasse 1, fredning

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Foto: Leif Anker, Forsvarsbygg.

Side 1

